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KENA NUO 1915 METO

KATALIKŲ UNIVERSITE
TAS NEGRAMS

- NEW ORLEANS, La.— 
Čia iškilmingai atidarytas 
Ksavero Universitetas, skLl 
riamas Amerikos negrams.
Tai pirmutinė toki katalikių 

■ įstaiga Amerikoje.
Atidarymo iškilmėse daly

vavo kardinolas Doughertyd 
arkivyskupas Shdw ir daug 
kitu įžymių žmonių.

Universiteto rūmų pasta
tymas kainavo apie $606,000. 
Skolų neturima. .

KATALIKIŲ MOTERŲ 
SUSIVAŽIAVIMAS

BEDARBIŲ KOVOS SU 
POLICIJA ANGLIJOJ
STRATFORD. — Šių sa

vaitę Londone organizuoja- 
!ma bedarbių eisena — de- 
į monstracija, į kuria jau 
įvyksta bedarbiai.

Pakelyje iš Stratfordo. į 
[Londonu apie 300 bedarbių 
susirėmė su policija. Susi
rėmime sužeista vienas poli- 
cistas ir apie 80 mai’šuojan- 
šių bedarbių.

Susirėmimas prasidėjo, 
kai bedarbiai pakėlė protes
tų dėl prasto valgydinimo.

SUŽEISTAS TOM MIX

SOUTH BOSTON, MASS., SPALIŲ-OOTOBER 25 D., 10?2 M., No. 80

l.—’Taikos paminklas, pastatytas Prancūzijos Neauville — St. Vast, 2.—-Amerikos įžymioji lai 
kūne Amelia Earhart Putnam priima iš Philadelphijos miesto mayoro rankų medalį. 3.—Ex-preziden- 
tas Calvin Coclidge ir ez-gubematorins Alfrpd Ę. Smith. susitikę pasitarime geležinkelių finansiniais 
klausimais. - ’ .

MUSSOLINI PRAŠO PA 
NAIKINTI SKOLAS

TURįĖNAS. /-4} Italijos 
premiętąs Mussolmą kalbė- 
damas<l50,000 italų miniai, 
pareiškė savo pasitikėjimų, 
jog Amerika arba panai
kins Eiūopbs karo skolas 
arma žirniai sumažins.
y Toje; pat kalboje Mussoli- 
ni -pasdkėf jog Tatihj Sujun
da yra labai silpna, tačiau 
Italija iš' jos., rieišstos. Be 
to, jis pilnai pritaria Vokie
tijos reikalavimui lygybės 
ginklavimosi.

* KAINA 5 CENTAI

POPIEŽIUS PRIĖMĖ 250 
NETURTĖLIŲ

VATIKANAS. šiomis, 
dienomis Popiežius Pijus 
XI priėmė 259 senelių ne
turtėlių, kuriuos šelpia įvai
rios prieglaudos.

Popiežius suvo palaimini
mo kalboje seneliams posa
kė, jog. jie nėra seni, iieSį jų 
širdingumas Įrūdija juos tu- 
rint jaunų dvasių; taip yat; 
Popiežius nelaiko jų ndtpr- 
teĮrais, nes jų dvasinis i?<įas 
yra daug vertesnis už žemi
škuosius .turtus. . . i '. :

H0LLYW00D. — Ar
tistas Tom Mįx nukrito nuo 
savo mėgiamojo arklio “To- 
,ny’’ ir liko sunkiai sužeis* 
tas. > ’ ;
L Sužeidimas įvyko juda
mųjų paveikslų veikalo ren
gimo metu.. .

OKlĮĮŽINOVy TARPTAU
TINIS SUVAŽIAVIMAS

CHALESTON, S. C. — 
Šiomis dienomis čia užsibai
gė Amerikos katalikių mote- j 
rų tautinės tarybos susiva
žiavimas. Jame dalyvavo 
369 delegatės iš 30 valstijų. 
Su važiavimų, aplankė Popie
žiaus Delegatas .ąrkivyskus 
pas Eumasoni-Bondi, 6 vys
kupai ir daug kunigiv

Suvažiavimas išrinko cen-
■ tralinę valdybų, priėmė įVąL

rįas rezoliucijas svarbiais .. 1 .
klausimais, /ROMA. Spalių 21 d,

? - Drganįząeijos . pirmininkffT^a padėjo posėdžiauti ūkių 
išrinkta Mary G. Hawks. žinovų, tarptautinis susiva- 

.■ žiavimašy kuriame daly va ja

ADKdATĮĮHRMMKASr'“'’*“, „ ^vmin vatu iv 1 n Atidarymo iškilmėse da--ŽYMUS KATALIKAS lyvavo Italijos karalius, a- - - - - - - L pie 1000 atstovų ir daugybė 
./ .: WASHINGTON. -Ame- svečių,. .

: rikos advokatų sąjungos su- Susivažiavimas . tęsis 11 
sivažiavime organizaei j o s dienų; bus svarstoma bei 
pirmininku. išrinktas adyo- ieškoma ger-iauši būdai že- 

. katas Clarėnce E. Martin J mės ūkiui pagerinti. Išsta- 
gyv. Martinsbųrg, W.. Vir- tytos parodai įvairios nau- 
ginia. • ? . jos bei pątabulintos maši-

Adv. Martin yra įžymus nos. *
katalikas, baigės . Amerikos . *. —-----:—-——.
Katalikų Universitetų. Ad- ANGLIJA NUTRAUKĖ SU-

TARTI SU SOVIETŲ 
25.000 PORŲ BATŲ NE- B™

TURTINGIEMS LONDONAS' —Anglijos 
-. ■, • » • ‘,,'raūmstei&,J;‘Hw;O^mas’.pay

• BALTIMOR-E. — Banki-Į skcįbė atstoHĮ bute, kad An- 
nihkas Raymoiid A. Linskyej panaikino prekybos su-

> • užsakė 25,000 porų batų. irpai^l sn sovietų Rusija.
: : kojinių, kuriuos išdalins at- Į Tas . panaikinimąs sutar- 

‘ . einančių žiemų BaltinioresĮ ties su Rusija pasidarė rei- 
. ’, nuesto^neturtingiesieins. į kalingas dėlei 21 paragrafo 

Praėjusių žiemų šis ban-r muitų sutarties,: padarytos 
kįninkas buvo nupirkęs 14,- Anglijos imperijos koųfe- 
000 porų batų ir išdalinęs rėncijoje laikytoją Ottavva 
daug, maisto neturtirigie- mieste. ‘ 

•siems. ■ . ■■ | Thomas aiškino,.-kad sm
tartis su Rusija buvo pasi
rašyta 1930 m. Ji davė Ru
sijai palankiausios šalies tei- 
jses, kas- pasidarė nesuderi
namu dalykui sul Ottawa kon 
f erezijos nutarimais..

dtey M..Garvįson, 68 metų, sijos valdžiai apie sutartiem 

įveikti už 6 mėnesių.-Kartu 
\... 1916 m. jis nesutiko suį pareikšta' Rusijai, kad Ang-

■ Wilšono • nuomonė . dėl ka* lija ir toliau nori pirkliauti 
riuomenės organizavimo ir ir todėl kviečią jų naujoms 
pasitraukė iš valdžios. J deryboms; / . '

; MIRĖ BUVĘS: SEKRETO- -
RIUSGARRISON "

KREUGERIO BROLIS 
SUIMTAS

KUN. COUGHLIN PRIEŠ 
AUKŠTUS MOKESČIUS

PERVAŽIUOTI LIŪTĖS LE
TENA PAVOJINGA

NAIROBI, Afrika. .. - 
Anglas Jaseph Byrhe, va
žiuodamas sayo automobiliu, 
pervažiavo ėjusios liūtės le
tenų. ' .

Šis atsitikimas labai užer- 
zino liūtės "3 giminaičius, 
kurie apstojo .kelių ir nelei
do automobiliui pravažiuoti.

Keliauninkas, prabuvo ap
suptas liūtų. daugiau valan
dos laiko ir galėjo tik tada 
važiuoti,, kai liūtai pasitrau
kė.. '■

' UŽDIRBOIŠ MEDINiy 
PINIGįĮ ;

UNIVERSITETAS PAGER
BĖ KITATAUČIUS

TAKOMA, Wash. — Te- 
niuo mieste, užsidarius ban
kui, buvo išleisti meiliniai 
pinigai $6800 vertės. Tokių 
ųiiiigTi.buvp 27,000 gabalų, 
tačiau jų. tik penktoji dais 
pateko į -apyvarta.

Daugumą medinių pinigų 
buvo parduota įvairiems as
menims, kurie juos laikys 
kaip atminimo ženklus. Ir 
taip gauta.. nemažo pelno, 
kurs? bus paskirstytas tarp 
uždaryto banko depbzitorių.

BEUARBlliAUšĖS 
ANGLIJOJE

ALBANY, N. Y. — New 
Yorko valstijos universite
tas . suteikė- teisių garbės 
daktaro laipsnius Prancūzė 
jos ambasadoriui Paul 
Glaudei ir Kanados premiey 
rui Richard B. Bennett.

Ambasadofius Paul Olan
dei yra ne tik žymus diplo
matas, bet ir garsus katali
kas rašytojas, filosofas.

NUSKENDO 19ŽM0NIŲ
NABOHEZ,' Misa. — Moky
klos busas spalių 23 L iškry
po nuo apsaugos kelio: ir į- 
krito į Mississippi. upę; Pri
gėrė 19 asmenų, tarp, kurių 
18 negrų. .

SEA BRICtHT, N. J. -
•Praėjusių sayaitę mirė Lin- Anglija jau pranešė Rusi-

buvęs Wilsono valdžioje ka- panaikinimų, kuris prade 
ro sekretorius. .. .... ...

k:.\ 1916 m

U:

MINIA NULINČIAVO Kl- 
NIEČiyBANDITĄ

IIARBIN, . Mandžįurija. 
—Spalių 13 d. minia žmonių 
pagavo kiniečių banditų ir 
jį nulinčiavo už anglės , mo 
terš užmušima.

. Minia banditų., pririšo 
priefmedžio. Vėliau nukirto 
jaii galvų ir jų užmovę ant 
stulpo pastatė viešoje vieto^ 
je. ._ \‘

KANADOS KALĖJIMO 
RIAUŠININKAI

NUMALŠINTI
... • . i

... KINGSTON, Ontario. - 
Portsmouth kalėjimo kali
niai praė j tįsių savaitę pra
laimėjo ir antrą -. sukilimų. 
Jie. visi (apie' 900) pergą* 
benti į naujus kambarius ir 
bus griežčiau saugojami,. *

Kalinįus malšinti kalėji
mo sargybiniams pagelbėjo 
kariuomenės būrys. Kali
niai bandė išlaužti kalėjimo 
sienas, bet sargybinių palei
sti šūviai sulaikė juos nuo 
.perdaug rizikingo žygio.

UŽSIENIO PLIENAS PA
DARĖ 240,000 BEDARBIŲ

PITTSBURGU, Pa. 
Amerikos‘ plieno konstrukci
jos instituto susivažiavime 
žymus plieno išdirby s t ė s 
valdytojas J.' W. Thomsen 
pareiškė, jog pernai į Ame
riką • iš užsienio įvežtasis 
plienas atėmė darbui iš 240,- 
000 darbininkų.

Susivažiavime dalyvavo 
100 dalyvių, kurie atstovavo 
plieno apdirbimo didžiuo-. 
sius fabrikus. \ ■■ ■; ■ ' ' \

Kalbėtojas Thomsen pa
tiekė skaitlines apie įveža
mų plienu iš: užsienių ir pa
sakė, jog tas įvežimas labai 
pakenkė. . Amerikos plieno 
fabrikams ir tuo pačiu vieti
niams darbininkams.

. STOCKI-IOLMASy Švedi
ja. — Švedijos vyriausybės 
įšakymū . suimtas. Torsten 
Kreuger, nusižudžiusio deg
tukų “karaliaus” I. Kreu
ger brolis. ''

Suimtasis Kreuger kalti
namas apgaudinėjimu. J o 
bylos nagrinėjimas prasidės 
spalių 28 dienų.

Spalių 21 d. teismas pa
smerkė Kreugerio kompani
jos buvusį direktorių Wend- 
ler 18 mėnesių sunkiųjų dar
bų kalėjimu. Vis tai už ap
gavystes.- ,

DETROTT, MichL—Kūn. 
Charles E. Cąughlin, garsu-: 
sis i‘adi'0 kalbėtojus, spalių 
23 d. savo antroje šio sezono 
kalboje griežtai pasmerkė 
aukštus mokesčius ir prohį* 
bicijos įstatymų.

. Jas pareiškė, jog visi na
mai, kurie verti mažiau tri
jų tūkstančių dolerių, turi 
būti atleisti nuo mokesčių.

UŽ NETEISINGAS KNY- 
GAS NEREIKIA MOKĖTI

300 DARBININKU LIKS 
BEDARBIAIS

BUFFALO, N. Y. — Ge
neral- Electric kompanijos 
empų dirbtuvės v e .d ė j a s 

pranešė, jog. dirbtuvė bus 
uždaryta spalių 31 d.

Dirbtuvei užsidarius, 300 
darbininkų liks bedarbiais.

555 LAKŪNAI
WASHINGTON.-h Pre

kybos departamento žinio
mis, Massacliusetts valstijo
je yra 235 orlaiviai ir 555 
akūnai. Iš 555 lakūnų, 346 
yra privatiški; 170 dirba su
sisiekimo linijose ir 39 . la
kioja išimtinai prekybi- 
niems reikalams. ■ .«

CHIČAGO, III.—10 kny
gų istorijos leidėjai patrau
kė teismo atsakomybėn ad
vokatų Barclay, reikalauda
mi dar nesuftiokėtų 79 d.Ole- 
rių» ■ ■' . ą •'

Adv. Barclay teisme aiš
kino, jog. išleistoji istorija 
turi daug neteisingų žinių 
todėl jis ir atsisako mokėti.

Advokato žymiausiu liu 
dininlui buvo. Chicagos uni 
v’ersiteto profesorius Speng 
ler, kurs teisme pareiškė 
jog neteisingas Įmygąs lai 
kyti namuose yra: labai pa 
Vojinga.
; Teisinas nutarė, jog adyo 
katąs Barclay neprivalo mo 
keti UŽ minėtas knygas, ta 
čiau jis privalo jas gražini 
jų išleidėjams. .

. Mūsų draugų draugui, ta 
mūšų draugai.

LONDONAS. ■ — Spalių 
19 d. prie Anglijos parla
mento rūmų buvo susirinkę 
apie. 10,000x "bedarbių, kurie 
sukėlė riaušes. -

Policijai pavyko ‘ riaušes 
numalšinti. 54 demonstran
tai patraukti teismo atsako
mybėn už tvarkos ir taikos 
ardymų, . Jie nubausti po 7 
dolerius: arba po 14 dienų 
kalėjimo kiekvienas.

• Po bedarbių riaušių pųr- 
laitiėTite įvyko karšti deba
tai bedarbių klausimu. Vy
riausybes atstovas apkalti
no komunistų judėjimo va- tone užpuolė kelis asmenis, 
dus, ardančius taikų ir mul- išsivežė i laukus, apiplėšė ir 

. pririšo prie medžių. ;

APVAGIA IR PRIRIŠA 
PRIE MEDŽIU ■

. AVORCESTER. Nąu* 
josios Anglijos policija stro
piai ieško dviejų .plėšikų, 
važinėjančių gihžiu sedanu.

Šie nežiii'Oini p Lė § i k a i 
Wbrcestery, Lovvelly ir Clim Eroktiroraa George Ž. Medalie, 

New York resnublikonn partijos 
kandidatas j senatorius, Jo opo- 
nentu yra senatorius demokratas 
Waguer.kmąnčiūs darbininkus.

NAUJAS SPAUDOS LEIDINYS
NOVE N A

Pric

Šv. Pranciškaus Asyžiečio
Su

Trumpais apmąstymais apie Jo Gyvenimą

Kaina 15c.
Tai labai naudinga ir reikaling 
Knygute. Užsisakyti raštu ir asnu 
niškai įsigyti galima

‘ DARBININKO” KNYGYNE 
366 W.Broadway, So, Boston, Mas:
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intriHienig, apatių 25, i9$Ž „ V

“Darbininko” Katalogas

ĮŽANGOS VIETOJE

Trumpa Apologetika arba
Kat. Tikėjimo Apgynimas. Pa 
rašė kun. V., ŽająnčąnsJmB—50*

Maldų Rinkinėlis, baltais 
viršeliais  ------ -——$1.75—1.25

Maldų Rinkinėlis, juodais 
viršeliais __—.$175—1.25

Dr. Vinco Pietario Raštai.
Istorijos apysaka. Du tomai. $1.00

Moterystė ir šeimyna. Ver
tė J. Gerutis -------u.----- .-----40a,

Gamtos Pradžiamokslis — 
Dr* A. Vileišis___ ,___ _____ 60c,

Limpamosios Ligos ir kaip 
nuo jų išsisaugoti! Paras v 
negyvoji gamta; žemė, van
duo, oras. Parašė J. Batonas—60c.

Nauja Skaitymui Knyga — 
(Dalis II). Su paveikslais...... ■.75a

Vaikų Knygelė — su pa
veikslais ■ ----- ..... _ j

Amerikiečio Laiškas Lie
tuvos Prezidentui

F—
J ■

ĮVAIRIOS KNYGOS 
▲uksinio Obuolio Bistoriji 

(Graikų Mythologijos Žiups
nelis) su paveikslais. Lietn- 
vįų kąlbon išguldė. Alyva__—50c 

Trys Keleiviai—Krikščionis, 
Žydas ir Turkas, Pamokinan
ti apysaką. Parašė. T. VyS- 
niauskas. Vertė P. B,__;—-L.40c

Trumpi SkąitymčĮIai—labai 
gražūs pasiskaitymai^ apie Į 
yairius gyvenimo atsitikimus. 
Parašė J. Tarvydas  ---- ——46c

Turto Normą—moksliški pa
siskaitymai. Parašė Uosfcu---- 45c

Gerumas — aprašymas apie 
gerumą per. Tėvų Faberų-B’i- 
lipiną. Vertė Kun. P. L. ___ ,15c

Tabakas—Nuodai — rūky
mo kenksmas; pagal d-tų Ni- 
kolskį, parengė S. Kaimietis-^lSc

Užkeikta Mergelė su Bars* 
da ir Barzdaskutį*—apysaka 15c.

Katalikų Bažnyčia, ir Dę- 
mol&aUzmas;n,‘=“ Parašė kun.:—- 
Tarnas Žilinskas L....,..,____ __.50c?/

Apaštalystės Maldos Statu
tas.— Vertė Kum P. Saura- 
gaitis ... .......... ....—25o.

f XXIX Tarptautinis Eucha
ristinis Kongresas. Parašė 
kun. Pr. Dnčys, M. I. C.___ 1.50

Mūsiškiai Užsienyje, Juokin
gas aprašymas kėlionės j Pa
ryžiui ir atgal Mikalojaus ir 
Glapiros Ivanovų Išguldė -’ • 
Magnus Paryalkietis__:___ ___ .50
. Kelionė Aplink Pasaulį per 
80 dienų—Apie visas derybas 
be galo įdoknūs nuolikiai ke- 1 
liouės per įvairius kraštus. 
Parašė Julius Verne/Vertimas, 
J. Balčikonio .--- ' 00

Pramonines Demokratjios Pa
grindai. Parašė Uosis  ___75c.

Gegužės Menuo — Kun. P.
Žadeikių.. Kaina —.'..j....;.   50c.

Aritmetikos Uždavinyiią8;_.25c.
Vaikų Darbymečiui — Rin

kinėlis kalbos mokslui_____ 50o.
• Perrinkąs — laiškui vieno 
vaikelio. Vertė S. Rakauskas 15c.

Bolševizmas — Kas ..tai yra 
bolševizmas; ir jo vykdymas 
Rusijoj------ ------- .—^__15c.

Žaidimų Vainikas—Savybės 
vakarėliams ip. gegužinėms su . 
^aidoniiB. Sutaisė Matas Gri- .
;onis ____ „f..; ,‘U...................... 506
‘ Ėšlmš— (poėiha). Parašė 
V ai tkuB__ :______________ .... 50c.

Atsargiai su Ugnimt Vertė, 
iš lenkiško kun. K. S......; .10c.

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

Lietuvos Ženklai, -r- Išleido 
J. Šeškevičius ir, B-vė, Kau
tas _ ___ k.__ _____ ^_L._____40c.

Ėmęs ir Kalbėk: Deklama
cijos, Monolgai it Dialogai. 
Parašė Juozas V. Kovas __ _30c.

. Graudūs Verksmai. — Ver
tis Vysk. A.; Baranauskas___J.0c

Ėucharistiškos Stacijos—Su
lietuvino Kun. P. Juškaitis_/I5c.

Kristaus Kryžius: Stacijos, 
Graudūs VerksmAi, Maldos Ge
gužės, Birželio ir Spalių mė
nesiams. Išleido kun. K. A. Val
ys ——25c

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

Socializmas ir Krikščionybė. 
Proi. V. JurguČio -______ __10c.

Žmogus ir Gyvuolys. Para
šė kun. P. BuČys 39c

Žydas Lietuvoje. Parašė S. • 
Kaimietis -________ _ ______  10c.

Maldos Galybė., Istoriškas 
piešinys IVJo šimtmečio kri
kščionybės. Lietuvių kalbon 
išguldė P. B. j.....

Apsirikimų Komedija. Atsi
tikimas iš Amerikoniško gyve. \ 
dimo. Išguldė Lapšiaus VaL 

■ __—__ • - ma
Jono. Kmito Eiles ....u....75

• Lietuvos Albumas. Su pa
veikslais ir aprašymais-,——,1.50,

“DARBININKAS"
366 J3toądway, So. Boston, Mass

JONO KMITO EILES

gilinančiais tautoj, it tuvy 
nes įeikalais. Ikvęiart, suž'- 
m kad atosu gų mi tu au - 
dieT "ijų netevk’ te, wdėį ke
liais žodžiais patieksiu raš
tu mano pasibjaurėjimą val
dančiųjų sferų sauvaliavi
mais, . pasitikėdamas, kad 
Jūs, — kaipo stovįs dabarti
nio rėžimo priešakyje, su- 
valdysite keistai savo parei
gas suprantančius valdinin- 
•fcus, ' . ~ .

. Dar esant Anie r i k o j e 
teko sužinoti, kad Lietuvos 
valdžia apstatė bažnyčių sa
kyklas Šnipais^ kad už vieną 
-^kįtą įsikarkščiaviisio pa« 
ųiokslininko išsireiškimą ku
nigai valkiojami po teismus, 
net ištremiami, kad šnipų 
priveista net gimnazijose 
tarp pačių jaunuolių, kad 
katalikų organizuotas veiki
mas bent . kokioje, srityje 
(politikos, ekonomijos, ap- 
Švietos)’: valdžios ardomas, 

.'griaunamas... t)aug*apie tai 
‘ detaliai rašyta Įaikrąščiuo-

• se, tat, nėra prasmės, jų čio
nai .kartoti.

• Viešint tėvynėje tenka 
įsitikint, kad daug daugiau

. katalikų veikimas ttukdo- 
Inas, negu spaudos buvo pa- 
minėtas. Net gryni. apaviu* 

.- tos dalykai, —kaip katali- 
< kiškų, mokyklų atidarymas, 

stabdomas, gi seniau įs
teigtos, užuot, jas gerinus, 
uždarinėjamos. Kai .kuriais 
žvilgsniais atrodo, kad: dm 

_t bar Lietuvoje nė katalikai, 
Ūentui -laišką, kurį' žemiau! ar ne lietuviai turi daugiau 

’______________ ■’ lengvatų už tautinę daugu
mą, ■ ’

ŽBet Jūsų ypatingą dėmesį 
aš kreipiu į pastaruosius 
valdžios padarytuosius prieš 
katalikų veikimą žingsnius, 
jau man viešint Lietuvoje.

Visų pirma j ...neleidimas 
orgaiiizuotain katalikiškam 
jaunimui “Pavąs a r i n i-n- 
kams” hirėti savo kongreso, 
kuomi pateisinamas ? Kas- 
gi tai. jei ne valdančios par
tijos hegemonija kita i p 
manaųtiėnis? ' Ar gi kieno 
nors valdžioje naiviai mano
ma; kad ‘‘Pavasarininkai’*

Šią vąsarą lankantis ame
rikiečiams Lietuvoje, teini- 
jantiems Lietuvos vidujinį 

v gyvenimą, teko liūdėti dėlei 
į ■ liberalų sauvaliavimo tėvy- 
į nėję, kurie nepaisydami ša* 

lies konstitucijos; išnaudoja s 
valdžią4 partijiniams tiks
lams ir ypač spaudžia katą* 
likt} kultūriių veikimą. 
Taip, Lietuvos diktatoriai 
liberalai neleido kata 1 i k ų 

—: oiganizacijoms-iiiekinųy^suA 
j važiavimų padaryti, gi Ma- 
į rijampolės apskrities “Pa- 
į vasarinūikij” susirinkime 

J tris “Pavasarininkų” vadus 
j. areštavo ir be teismo įmetė 
į į kalėjimą, ir keletą nioks- 
! ‘ leivių ištrėmė. Be to, dik?

taioriai dėl visokių nieknio- 
j kių kabinoj osi prie vyskupų 
; ir kunigų, 'daugelį kliiiigų 
! traukė į teisinaus ir apdėjo 
’ juos arešto ir. piniginėmis 
! pabaudomis.

-. į Vėliausias diktatorių iš- 
I sišokimas — tai neleidimas 
1 atidaryti aukštosios mokslo 

įstaigos “Katalikų Uhiver- 
' siteto.” ...

. Į Esantieji: Lietuvoje lietu- 
į . viai amerikiečiai savo inici- 
! ątyva į tuos valdžios įsišoki

mus, reagavo. Chįcagos-prė- 
j latas J, M. kun. M.‘ Krušas. 

’ ’ • nuvykęs pas vyriausiąjį mi- 
į nistęrį — p, Tubelį, asme- 
i niškai protestavo dėl spįtū^ 
| dimo katalikų kultu r i n i o 
į veikimo. Kitas lietuvis ame- 
j, riluetis.. .tais sumetimais’pa-; 
’ . rašė pačiam Lietuvos pręži-

io»t i> ♦ <

Amerikon atstovybes Ottavvoje, Kanadoje naujieji rūmai, laikomi gražiausiais rūmais Kanados sosti
nėje. Netoli Šių ritmų yra Kanadd^parlamentas. —- - ---. .'. ■ . —•------- y——• - - ■ —-

į

talpiname.

į • AMERIKIEČIO LAIŠKAS LIB- 
. TUV0S PREZIDENTUI

■ •. Rašytas'Lietuvoje •’
Rugpiūčio 28, 1932.

’ Jo Didžiai Malonybei •.
Lietuvos Resp. Prezidentui

. p. „A. Smetonai, .
Palangoje. < . • .

! Aukštai Gerbiamasis-:-—

i Neseniai, trumpam ‘laikui 
į parvykęs iš Amerikos-, noiė- 

. . | • jau, kaip ir kitais sykiais, 
į užeiti pas . Jus ir pastkalfrč- 
i ’i mums visieu s prie Širdies

3.

i

MALDAKNYGES

Maną Patyrimai Didžiojoj 
Karėj, 1918 ir 1919 m. Pare
is Kun. j. E1. Jonaitis (Ka
pelionas) _ ___ ...... . .......

1 : Pamaldų Vadovėliu Stacijom . 
Graudūs Verksmai, Sudarė ir 
išleido Kun. J. Koncevičius.—.Ule.

VienuolinS Luomą. Verta
Kun. P. Saurusaitis ____ ^—250.

Moterystės Nesuardomybč. J; 
Lesaushjs: Šv. Kax. D-j°a lei
dinys, Kaune .—_ ___ ____,-lGo.

Sunkiausiais Laikais,. Parašė 
A. RuėeviČius ū___.L—'____ 40o.
. Meilė (Poema), Parašė M. 

Gustaitis __ :_________ __ 15o,
šventas Gabrielius, juleido 

i'Svas Alfonsas MAria U. P.^-250,
Religijos Mokymo Metodi

ka. Nutaisė K J. 8kruodyB—50o.
Leiskite. Mažučiams Ateiti 

Prie Manęs. ŠutaisŠ KuPra- . 
nas __ i..,.- ,■... ......... .....40*

Mūsų Dainiai. Parašė Kt- . 
sys Puidą ____ .... .____ _50e.

Anderseno Pasakos—su pa« 
. eik sieliais _______ __2____ _20c.

MALDAKNYGĖS
. Pulkim ant Kelių—“D-ko” 
pauja. Odos apdaru $2.00 ir $3.0ū

' TEATRAI
Vienuolio Disputą su Rabi

nu. Vieno veiksmo juokai. Su
lietuvino Vaidevutis i----- —l—Ifro.

Elgetų Gudrumas, 3-jų veiks- . 
uių komedija. Parašė Seirijų 
ndiiikas ___ ■■—25a
Nepaisytojo—keturių veiks-., 

uių drama. Parašė kun. Pr. M. 
Juras., Kaina------2---------------35e

• Uiliukingas Vyras—2 aktų 
komedija; parašė S. Tarvy
das __ ____ .2 ---- 25*

Ubagų Akademija ir Ubagų 
Balius — komedijos po 1 ak 
'4. Parašė Seirijų Juozukas—35o

Sniegas — Drama 4-rių ak
rų. Vertė . Akelaitis __ :_ __40®
.Esamas—3-čia dalis dramos 

‘Gims Tautos Genijus.”. .Pa
rašė. Kun., L. Vaicekauskas—JOo

Visi Geri—3-jų veiksmų vais- • 
delis; parašė F. V,.-------10c

Patricija; arba nežinomoji 
kankinė — 4 aktų drama. 
Vertė Jonas Tarvydas —10c

Išganymo Apsireiškimai — 
atėjimas* ir gyvenimas ant Že
mės Jėzaus Kristaus, Vaidini
mas su gaidomis___ ____ ;___75c

Dramos; 1) Germaną; 2) 
Fabiola—5 aktų; . 3) Liurdo 
Stebuklas -- 4 aktų; parašė 
L Tarvydas^  4— -65<

KnarldaPaliepus—Komedi- . 
ja 1-me akte. Išrašė Gineitis Ifik

Vaikų. Teatrai: dalis It 1) 
Pagalvok ką darai; .2). Jono 
laimė; 3) Pasakyk mano lai-. 

7tnę. Surinko S. K., D. ir bL—15<
Vaikų Teatrai: dalis-H; 1) . 

LŽtirsime paskui; 2) Antanu
kas? Surinko S. K., D. ir N._Ifc

Okupuotoje Lietuvojeimtų versti valdžią?... O gal 
valdtuičhjją steni fįkiinasij 
Vad priespauda ir persekio
jimais nepalankios visuome
nės iššauks jos simpatijas t!

. Dar begėdiškiau ir žiau
riau -atrodo. uaujausiš Lię- 
'uvos vidaus poliškos dar- 

•jas — liepos 14 (liūną be tęi- 
sma įkalinimas trijų iš pa
arti- žymiausių v ųuojielni il
giausių; lietuvių tautos pat- 
vijotų veikėjų: prof. Pr. Do
vydaičio, prof. J. Ereto ir 
dr. J.Leiiųono. :

Ir už ką? Aišku, kad nė 
už revoliucijos kėlimą. Jų 
kalbų, juk toli, gražių nega
lima pavadinti, kad jomis 
siekta nuversti valdžią. Pa
galiau juk .revoliucijų nie
kur viešai nerengiamą.' Be 
to,,valdančiduis sferoms tū
li būti'žihblufa, kad^ubelnAi,- 
katalikai revoliucijų ūėke-: 
litu

Juo labiau, minėtų areštų 
beįjrasniihgunias m a t y 11; 
kad. asmesyhės: nuopelningo 

; mokslininku ir. patrij ot o, bu
vusio Lietuvos prem j e r o 
proL Prano Dovydaičio ir 
lietuviams atšidavusio švei- 
carieėio prof. Juozo Ereto 
ir dr. J. .Leitnono y£’a per
daug jau žinomoš, kad kas 
iš jų tikėtųsi ’revoliucijos...

■ Pas mus Amerikoje yra 
negirdėtas daiktas, kad žmo
gus .be teismo, už.kolų posa
kį, net trims, mėnesiams bū
tų uždarytas kalėjimai!. DėV 
ja, Lietuvos valdžią neiįorį 
įgyvendinti, pastovių valsty
bių tvarkos.

Įsidėmėtina- ; yra ir tas, 
kad karo stovis Lietuvoje y- 
raųveštas ne. lietuviams pai
ri j otąms, tik: išgamoms. sie
kiantiems . ją- prijungti prie 
Lenkijos ar Rusijos; Sovie
tų.. Pasinaudojimas karo 
stoviu’ partijinei neapykan
tai, — tai prasižeiig i m. a s 
prieš tautą ir tėvynės gero- 
vįū . 1

.Mes, aniėrikiečiai, anuo 
nietu’priklihomės j a u n. o s 
Lietuvos.; respublikos ’ pasiel
gimu, kuomet, dėl- pareikštų 
įsitikinimų'- įkalino savo bū-

VILNIUJE KRIZIS KAS KART 
DIDĖJA.

Rugsėjo pradžioje pasi
baigė statybos sezonas. Vil
niuje, turimomis žiniomis,

pastatyta priemiesčiuose 9 
iiiūrinįaį; nameliai ir keletas 
medinių, Ko-operatyvinio 
pabūdžio namų, statybą' ne
įvykdyta h(“ 2Q.proc. suma 
nyto plano, nes negauta... 
kreditų. -

Mažėja taip pat dieūa die
non ' automobilių. (taksi) 
skaičius Vilniuje. Dar .nese
niai buvo., skaitoma šimtais, 
o šiuo. Įlietu .mieste kųrstio j a 
vos- 50 automobiliu. . » ... • -. • ■

Dabar labai dažnai suse
kami pinigų padirbėjai. .Pa
dirbinėja daūgiausią dole
rius, .litus h* auksinus. Kas 
įdomu, kad kartais suspėja 
padirbti tuos pinigus, .kurie 
vos pasirodo apyvartoj. Pa
vyzdžiui, dar tik kėlios įdie
nos kaip išleistos naujės si-- 
clabro dešimtauksinės, o jau 
susekti jų padirbėjui, kurie 
suspėjo jų daug padirbti ir 
paleisti apyvarton.

vubįjį (pirmąjį) preziden- J 
tą'. Dar labiau mes piktina- 
mes. dabar, kad ketųrioliką ’ 
metų išgyvenusi; respublika ' 
kalina savo buvusį premje-’ 
rą prof.-Pr. bovydaiįį, jai 
atsidavusį šveicarą .proF. J. 
Eretą ir dr. J. Leinioną, 
visus , tris ^pasižymėjusius 
patrijotus, — vien dėl jų ki
tokių įsitikinimų I

Pone Prezidente! valdžios 
liegemonij a neveda prie ■ g.e-. 
ro; Kaipo stovinčio dabar- 

■. tinęs val(Įžiw|ftiešakyjer-ąš 
kreipiu'Jūsų, dėmesį į valdi- 
įlinkų sauvaliavimą.' Įsaky
kite atitaisyti 'padarytąją 
žalą ir pašalinkite viduje 
susidariusią .»nepakeliamą 
būkky Kaipo,. pašauktas 
Tautos Vadas išvesk tautą, 
iš .neapykantos į vienybę!

. Karo metu įbes amerikie
čiai nesigailėjome nei savęs 
iu»i aukų Lietuvos _ nępri- 

. klausomybėš atgavimui.....
Tačiau,, mes nesitikėjome, 
kad Lietuvos respublikoje 
kutų , ilgam laikui panaikin
ta žodžio ir.rašto laisvės, nei 
kad. pasižymėję lietuviai pa
iri jotai būtų be teismo me
tami kalėjimuosna. Ii* mes 
lietuviui amerikiečiai,* kurių 
žodis ir pinigas buvo pagei
daujami kuriant. '.Lietuvos 
respubliką, negi.galime pa
syviai laikytis, t matant val
džios išnaudojimą asmeniš
koms užgaidoms, ar partijL 
niems tikslams.

Už kelių dienų,., (rūgp, .10) 
man tenka apleisti Lietuvą, 
grįžti. Amerikon. Kaip bū
tų malonu, kad dar pirm iš
važiuosiant, Jūsų Aukštoji 
Malonybe įsakytutnėt palei
sti neteisiai kalinamus aulyš- 
uiau išvardintus tris pasižyr 
mojusius lietuvių tautos kė
lėjus ir nutraukt umet e kam
paniją prieš katalikų veiki- 
mą. . . . ' . • . '

Maloniau būtų grįžti ilme- 
rikon su pranešimu vien
genčiams, kad viš-gi Lietu
voje siekiama, 'platesnių par 
žiūrų: tolerancijos, siigyve-, 
himb, teisėtumo, b ū r i ui o 
tautos pajėgų jos. gerovei 
kelti/. . • ’ . ■ .

išlydėto lietuvių
• ' VEIKĖJĄ

MIEŽONELIAI, ..Šven
čionėlių par. — RugpiūČio 
28. d. vietos Liet. Šv. Kazi
miero Dr-jos skyrius suren
gė savo nariams ir svečiams 
paskaitą, kulią skaitė kim. 
K. Rukenas.. Gausiai susi
rinkusi publika susikaupusi 
-išklausė paskaitos, ir už ją 
padėkojo karštu delnų ploti
niu. Po paskaitos buvo su-, 
giedotas Tanios liimnąs. . .

Kuli. K. Pukėnas. kitą 
dieną tųiėjo išvažiuoti is 
Švenčionėlių į tolimą nelie
tuvišką Rakuvą, kur jis pa
skirtas lenkišką mokyklų 
kapelionu. Miežionėlių Liet, 
Bv, Kazimiero Dr-jos sky
rius gerbiamąjį, kuiiigėlį iš
lydėjo šu ašaromis, linkėda
mi. jam ištvermės ir geriau 
sįos klbtieš,'.

Po to jaunimas padaina
vo tautiškų dainų, pažaidė- 
ir padoriai pašoko.
' Poezija, tai Dievas švebtbse že 
mes svajonėse.—V. Žukovskį.

i 
i
iPASINAUDOKIT NUPIGINTA MALDAKNYGIŲ KAINA 

TIK KĄ GAVOME SIUNTINĮ NAUJU MALDAKNYGIŲ 
labai pRifeiNAhiA Kaina

“MALDŲ. RINKINĖLIŠH
Karnos:. ■ •- . • . . . •

J . Juodais odos apdarais $1.50 (buvo $1.75)
Baltais ęeluiloidb apdarais $1.50 (buvo $L75) .
juodais paprastais apdarais .75 (buvo $1.00) .
Baltais celuiloido apdarais- -90. (buvo $1.25). ‘

. • " “MAŽAS“ NAUJAS ĄU KS. -C n T( I; Į S " .
Kainos;" ■ .- U ' .

Juodais paprastais apdarais .30 *•
Juodais minkštais apdarais .50
Juodais odos apdarais ,75 * v-

. Kaltais celuiloido apdarais .,Bp
Imant didesnį skaičių, duodame gerą, nuolaidų.

Knygutes labai tinkamos,, dovanos vaikučiams prie, pir
mos Komunijos ir kitoms iškilniems. •. .'

Visus užsakymus siųskite sekančiu, antrašu: . " •
•‘DARBININKAS”

866 Bloadway, . •. 80. Boston, Mass.

i ' '

I

■ ' 5

Seritį Laikų Vaistas • 
Palengviną Gėlimą Pečiuose

. “T*rr. du rnrtd kankino mane nuola
tinis Bkdusrna9 ■ nūn baisaus, gėlimą 
pečiuose. Išbandžiau visokius lud- 
meritus, bet nC vienas nepagelbėjo 
man. Draugas- rekomendavo man In- 
karo Pnin-Expclleri ir tik po dviejų 
issitepimų jtioiui visi mano .skaus
mai pranyko. Pain-Expcl!eris yra 
geriausias iš vin) linirucntų.“

J. 8.
'Lockport, N. Y.

PAtN [XPEU.ER

UŽVADUOTOJAI JANKIAI 
BŪNA BLOGESNI NEGU

.' NIEKAS'
, N’I’GĄ*T(>NĘ yra tikras Tohikas— 

• tonikas. kuris padaro.,jus tvirtesniais.
Gydytojas; ' specialistus • ifiyyste esi*) 
prpRkripflju- ir tūkstančiai Šiandien 
liudija., kad Jis yta kiliai vertingas.. 
Yra Jonikų, kurie turi tik vienos 
rūšies veikmę t . vldurii);. nervų.. linui-. 
Jo, dol ėpetito, žarnų Irti; NUGA* 
TONE yni abylmiš įpidktm, Jus mv 
galite būti sveiku, jeigu kokiu viena 
dalis nesi eiklius • ’ •.

l’rlimk NUGA-TDNE . jums rvl 
r kalingi ilk vieni vaistai, Nusipirkite 
dulmi' už- Vieni) liolerp jus gausite 

J Vieno mčiioslo treatnienti) bjle vuls- 
tynyčlo].-* Kiekvienas butelis parduo
damas su. pilim garantija o- pinigui 
gripsimitnl { 2<> dlėiuj jeigu Imsite ne- 
piiteukintl. / / ’

E

į Labai, graži knyga audeklo apdarais, 192 pus-: 
į lapių, tik už 7ū eentiis. “Darbininkui” prisiuntęs 
| 75 centus gausi Jono-Kmito gražias eiles. , 
I , Jonas Kini tas vienintelis 2Vmėrikoj lietuvis po-.
I etas, j o eiles pilnos pairi jot iškų jausmų, .' .
1 •' Siųsk užsakymą į . . .
f ; ... ' ; . - ■: .
Į- “DARBININKĄ**
Į 366 West Bi‘dadway South Boston, Masą;

; * •
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Tik tie atlieka darbus, ku
rie bando juos atlikti.

Ar kada nors buvai nuliū
dęs? Paimk rožančių. Rasi 
palengvinimą.

Darbas sulaiko jaunuolį 
nuo šelmysčių. '

Tik tada pradedi mokytis, 
kaip nuvoki, kiek mažai 
moki.

SENUTE GEROJI ,

(ĮS GYVENIMO ATSIMINIMAI) Į1

Senutė katalikė-žilagalvė- 
našlė, jau pergyvenusi 60

— vasarų,~gyveno mūsų. apy-_ 
linkeje. Visi, , ypač vaikn- 

. čiai mylėjome ir gerbėme vi
sus senelius ir šėnėles- toje 
mūsų numylėto j ę apylinkę- 

. ję, bet šita senute beveik 
verste vertė ją gerbti ir my
lėti^ lies ji visiems buvo kaip 
ir motina.

Vaikai jų pamatę einančią 
gatve, pribėgdavo ir pasvei
kindavo: “Labą rytą” arba 

'' —X priklausė nuo. laiko; o ji
nai visuomet su -malonia 
šypseną atsakydavo “labą 
rytą.” Kiekvienas iš mūsų 
laikė sau už garbę išgirsti 

’ . ? josios balsą, o ką gi sakyti/ 
'kuomėt jinai mūsų vardus 
ištardavo.' Jinai buvo ger- 

. biama ir mylima ne dėl jos 
senumo, Bet už motinišku
mą, už josios gerus daug nu
veiktus darbus apie kuriuos 
nuims mūsų tėveliai, pasako-, 
davo. Ne vieną našlaitį ir 
našlaitę ji paėmė savo glo- 
bon ir juos išauklėjo,* tikro
je katalikiškoje dvasioje, ir pasiliko mumyse.

1 išaugino. Kiek jinai apylin- T -.... r

Negali rytojaus darbo ,į- 
vykdyti be šiandieninės pa
matų, . / Kazys Adna.

■mb

Anglijos karaliaus jauniausia sūnus Jurgis ir Švedijos karaliaus so 
sto įpėdiniu duktė, Kalbama, jog juodu susituoks.

Amerikos Moterys 
Balsuotojos

^Rugpjūčio 26 d., 1920 m. stijų legislaturose. 1.3 buvo ‘ ‘ 
* valstijų senatorės *ir net še
šios .atstoves kongrese.

Be tų minėtų legislatyvių 
darbų, moterys pris įdėjo 
prie- darbo įvairių didelių » 
tautiškų orga n i z a c i j ų* 
Daughters of the American 
Revolution ii* kitos tautiš-

po ilgos kovos, Anie rikes 
moterims teiktą teisė balsuo
ti ir užimti politiškas vietas 
jjrgiai su vyrais. ICova bu
vo viena iš ilgiausių ir aš
triausių Amerikos politiškoj 
istorijoj ir.mūšų moterų lai-- 
niejhnas garsiai skambėjo 
netik Čionais Amerikoje, bet kos organizacijos veikia. Ir 
ir užsieny. Bet ta balsav'i- i 
mo teise mažai ką reįšjda, 
jeigu nevartojama. Todėl 
pažvelkime^ kaip musų mo- 
terys naudojasi šia teise ir 
kaip jos prisideda^ prie Šios 
šalies politiško gyvenimo. <

Gaila, kad nėra skaitlinių, 
kiek .moterų visoje' šalyj e 
balsuoja, tik galimą . sakyti, 

i kad skaičiuojama,, kad pir
mais metais tik 35 procentai 
visų moterų, kurios, turėjo 
teisę balsuoti balsavo tų me
tų prezidentiniuose rinki
muose sudarant' 37 procen
tus iš .26,000,000 visų balsų. 
1924 m. balsavo net 29,000,- 
0.00 žmonių ir 1928 m. net 
36,000,000, kas reiškia, kad 
rinkimuose daugiau ir dau
giau moterų dalyvauj ą.

Nėra būdų sužinoti, kiek 
moterų balsuoja už įvairius 
kandidatus, bet tik galima 
matyti jų prisidėjimą prie 
politiško gyvenimo, patentu- 
j,ant įvairius kongresinius, 
žingsnius.

1928 m. pirmas kongrese 
šas, prie kurio išr i n k i m o 
moterys prisidėjo, pervedė ; 
garsų Cable Aktą, k u r i s ' 
duoda. 'moterims, . ištekėju
sioms už svetimtaučių, teisę ; 
į pilietystę. Tarptaūtiškos 
problemos žymiai .interesuo
ja moteris per pereitus de
šimts mėtų. Prisidėjimas 
Suv. Valstijų prie Pasauli
nės Tarybos, užgynimas 

Į Kellogg Taikos sutarties, ir 
Londono Laivyno Sutarties 
yra tik keli dalykai, kuriuos 
moterys per savo Moterų 
Balsuotojų Sąjungą rėme. 
-; Valstijose moterys.... irgi 
žymiai prisidėjo^ gal ;dau- 
giaus negu federaliuose da
lykuose. Daugumoj valsti
jų įstatymai, liečiant vyrų; 
moterų ir šeimynų intere-^ 
sus, apsivedimo ir įpersišky- 
rimo įstatymai, toto, reika
lų klausimai, kontraktų tei- 

įsės ir vaikų reikalai, buvo 
į permainyti vientik moterų 
prisidėjimu.

Valstijų įstatymai regu
liuoti vaikų darbą, įsteigė 
aukštesnio mokslo laipsnius, 

' įvęsti lygias apšvįetos pl‘o^ 
gas buvo priimta. Apsaugo- 

Valdyba jauti '.įstatymai; liečiant mo*

rimTinin Ncui vnnifin twis indusw.iaiUlULlUJU ncn ruim u ir įstatymai sulaikyti iStvir-
APYLINKES LIETU- kimą daugumoj valstijų bu- 

'* ' ui ibio ’ vo pasekmė moterų prisidė-VIAMS jiim. 1 •
Šiuomi pranešama gerk betų- Ir pačioj valdiškoje tąr- 

vinmš. kad TUMA8O..- dvstėj matome pase k m e s
nlnkhi” pceni.'me™^ skelbimus Padėjimo. 19,10 ni.
ir tt. Jis taipgi patarnauja Jie-189,000 moterų pasamdyta 
tuviams visuose ją reikaluose, federalės valdžios: tarnystė* 
kaip Viešas Notaras. Jo antrašas: je. jos dirbo kaip raštiniu- 
St. arte 1356 Ėa.t Olth Street, kes lr net atstoves, kongrese. 
Brooklyn, N. Y. 1146 moterys tarnavo 39 val-

šiandien moterys organizuo- . • 
ja kitas' draugystes dėl įve- ? 
ditno visokių pagerinimų. 
Turime Moterų -Blaivybes 
Uniją šu naryste iš 600,000, 

Tltoi^tipriai veikia' pineš'at^ 
šaukimą 18-to amendinento. 
Ir dar Moterų Draugystę 
Prieš Tautišką Prohibici ją 
su didesne naryste, kuri sti
priai veikia išbaigti proliibi- 
ciją. Leągue of Voterš, kita 
tautiška organizacija, bando 
teikti pagelbą visoms bal
suotojoms, seka .. viską, kas . 
tik liečia moteris ir vaikiis 
ir jų klausimus. Ir visuo
met bando parodyti mote
rims jų priedermes kaipo 
piliečių ir balsuotojų. .

Organizuotame darbe 
Womens Trade Union Lea
gue yra pavyzdys dirbančių 
moterų, k[ai sociališkame 
darbe turime tokias garsias 

, veikėjas kaip Jane Adams iš.
Chicago ir Lillian Wald iš 
New.Yorko. -

Persergėjimas,..kad mote
rų lygios teisės išvalys ir 
permainys politišką šios ša
lies, sistemą, neišs i p i 1 d ė. ‘. 
Naujos, balsuotojos tik sekė . 
pėdas pirmų balsuotoj ų; bėt 
gal neužilgo ras savo' vietą 
politikoje. .. PLIS.

kėje ligonių ne vien katali
kus, bet ir kitų tikėjimų ap
lankydavo, suramin d a v o. 
Kada tik galėjo ir neturte- 

’liams“ kokią ųĮūgalbąųnnrgK 
nę suteikdavo. Jipsios dide
lis džiaugsmas buvo netur
tingų tėvų vaikučiams drą- skyrius ir Seselės mokyto- 
bužį nupirkti — aprengti jos aplankė City Hali.
Pirmajai Šventai Komiuii- y Pirmiausią aplankė mies- 
jai. Ne vienas atšalėlis — to mayorą. P-as Mayorąs 
sūnus palaidūnas, per josios labai gražiai priėmė vaikus, 
gražų pavyzdį grįžo prie sa- Paskiau pradėjo. kla u s t i 
vo Šventos ii* Geros Motinos klausimų apie tautos, valš- 
BažnyČios, o-vienas Dievulis 
žino, kiek protestonų įtapo 
Katalikų Bažnyčios vaikais.

Vieną dieną, pasklido ži
nia, kad mirė senutė, mūsų 
visų gerbiamoji. Nuliūdo a-l 

; pylinkes gyventojai. Vai- 
. kilčiai karštai meldėsi priej . 

, Dangiškojo Tėvelio, kad Jis [ taip; sakė , mayoras. .
teiktųsi jai suteikti amžiną Mayorąs Mohonėy pasky- 
atilsį, kurio jinai, be abejo r® ^r* ^t-anton, vieną jo ra- 
fikrai užsipelnė savo gerais štinuiką, .kad p ar o dy t ų 
tt» TYiininiiT’riino'nia Jnrhne | mums visą namą. Kurjik 

mes ėjome, ten mus gražiai 
ir maloniai priėmė. ;.

Perėję visą namą, sugrį
žome f mokyklą, daug, daug 
pasimokę. __. ■ .. , - '

Širdingai ačiū mūsų Sese
lėms, suteikusioms šią progą 
aplankyti miešto sostinę.,

• Petronėlė .Banytė, 
Šv. Kazimiero mokykla.

' JAUNYSTĖS TEISMAI

WORCESTER( M ASS.

HALL
Šv. Kazimiero mokyklos 8

tybės ir miešto valdymų. 
Vaikai greitai ir mandagiai 
atsake į . klausimus.

L Jis labai išgyrė klasę, 
džiaugdamasis, jog. Seselės 
mus taip gražiai išmokė.

Garbė yra mūsų tautai, 
kad turime tokias Seseles,—

eidimo atsitikimai. lietė tik 
11,785 vaikus. •

Svetimtaučių Vaikų? pūi® 
buvo visiems teismams, o 
Now Yorke, kur 15 nuoš. 
prasikaltėlių baltų vaikų ir 
19 nuoš. prasikaltėlių mer
gaičių ir tik 18 nuoš. apleis
tų vaikų buvo svetimtaučiai.

Beveik du trečdaliu- pra
sikaltėlių vaikų ir pusė pra
sikaltėlių mergaičių gyveno 
su. abiem tėvais, atsitikime, 
vaikų, kuomet gyveno Tik su 
vienu tęvu,, tai antras buvo 

-miręs; Beveik . trečia, dalis 
(arba 38 nuoš.) apleistų at
sitikimų buvo dėl netinką-

mų naminių aplinkybių. Ir 
net ketvirtą dalis dėl ąirgi^ 
m65arba^mirties7tėxnjr

Beveik du trečdaliu v.ai-1 
kų suimti dėl vagysčių arba 
dėl kokio nors pikto darbo, 
karmergaičių tęvai negalėjo 
suvaldyti.. ‘ ’

Dauguma vi sų šitų * vaikų 
buvo tarp 14 ir 16 ine.tiį. I

Beveik pusę visų prasi
kaltėlių tyrinėtojai paliko 
savo namuose, iki pilno iŠ- 

_ tyrinėjimo, kuomet net tre
cia dalis buvo sulaikyti vie
šuose. namuose arba patai
sos namuose/

plis. :

tikrai užsipelnė savo gerais 
ir mielaširdingais darbas.
' Jinai. atsiskyrė iš mūsų 
tarpo (jau esame subrendę), 
bet josios pamokymai, pa
vyzdys, darbelių atmintis r-J

Jonas Šidlauskai.

SIRDPERSOS

Pastebėjau, kad beveik vi- 
si gerumai veltui.. duodami 
virvute pririšti:vadinasi, 
neužsimoka ieškoti tokių da- 

. vinių, nes gali būti be pigu
mo ir daugiau reikalavimų.

■ Kamgi būt apviltam? .....

Taupumas lygiai reikalin
gas savęs užlaikymui kaip 
vandens aplaistymas augau- 

. čiai gėlėlei.. Taupysi.:—turė- 
. si. O ar ne visi nori, turėti1?

LDS. Kuopų Susirinkimai
MONTELLO, MASS.MONTELLO, MASS. NASHUA, N. H.

LDS. 2 kp. susirinkimas .įvyto Į LDS. 65-kp. mėnesinis susirinki- 
ląpkr. 1, Šv.. Roko pdrap. svetjynias įvyto lapkr., 6, tuoj po pas- 
Visi nariai prašomi ateiti. į šį susi:' 
rinkimą, ir užsimokėti senai už
trauktas mėnesines-ihiokles. •_

. kurinių mišių, pobažnytinėj sve-’ | 
tainėj. Kviečiame narius ateiti, nes 
yra keletą svarbių sumanymų. 
Taipgi atsiveskite ir savu draugus 
prirašyti prie šios organizacijos.

WORCESTER, MASS. , 
LDS.108 kuopos susirinkimas į

vyks lapkr. 6, Aušros Vartų, pa
rapijos salėj, tuo jaus po sumos. 
Visi nariai prašomi pribūti, nes
tovime svarbių reikalų.

Kviečia Valdyba

SAINT CLAIR. PA.
-LDS. 107 kp. mėnesinis susirin

kimas. įvyks lapkr. 2,. tuoj po su
mos. Šv7?kaZTttfiero parap. salėj, 
šviečiami vis nariai, dalyvauti ir 
užsimokėti mėnesines mokestis ir 
naują narių, atsivesti prirašyti.

Valdyba REMKIME SAVUOSIUS
dento širdį mokslą ir lavin
ti būdą. Kalinys daug grei
čiai! pasitaiso leistas užsiim
ti daržų užlaikymu, negul Daugiau, kaip 40,000 vai- 
šiurkščios drausmės vykdy- kų atvestą į 42 jaunystės 
niu, Net ir jauki gamta teismus penkiolikoje valsti- 
moka užkietėjusią širdį mal-| jų įr tie visi atsitikimai bū
dyti. vo pilnai analizuoti pirmą-

----  ——- . . .» me tautiškame raporte apie' 
jaunystės teismus, sako Suv, 
Valstijų Darbo Deporta- 

' mento Vaikų Biuras. .:
Raportas liečia tik prasi

kaltėlius ir apleistus vai
kus. Kadangi daug vaikų at
vėsti į teismus daugiau kaip 
vieną kartą, matome, kad 
25,456 vaikai papildė 28,387 
prasižengimus ir 12,150 ap-

dvti.

. Šiomis sunkių .laikų, die- 
nomis daug kas; pasiduoda 
liūdesiui.Ar nebūtų gerės- 
nis patarimas, nieko nepai-

• sarit, vis viltis ir laukti. Pa
kėlęs galvą, veikti ir stumti 
visus klaikumus; Prilipink 
petį prie, smikumų ir neat- 
pulkt Žinai,; kad ir pašto, 
ženklas niekam nevertas, jei 
nelimpa-ir atpuola.

'• Tūlas- spėcialistaą s a k ė, 
. kad trukšmaą padarys mųsų 

žmones neryuotais ypač 
triauškinimas bevalgant ce- 

’ lerus Ir sriaubiant įvairias 
sriubas. /Gąl taip ir reikia?

' ? V ieiii auklėtojai tvirtai
• tiki; kad rykšte galima ge< 

riau vaikas išauklėt. Bet
. J. tik tasai tikras auklėtojas,

■ ", kuris moka švelniu elgesiu.
• < ir kantrybe įskiepyt į stu-

Mokslo dienoj jūs garbia-Į 
įos!-’

Kviečiate griebtis knygos ;
Kad po darbo tikrai sun

kaus, ; : /
Mokslas duo tų gau siu s j 

vaisius. ' . . • • . ’ • į

Jaunas mokos, nesupran
ta, " ■ ... • : • 

nori jis, kad tik būt len
gva; ‘ .

Bene žinb, kad’rytojus 
Parinks jį į tautos vadus. 
Tautos ateitis—likimas • 
.Moksleiviuipaskiriamas.

. Kai gerai bus pasiruošęs, 
Dirbs be .baimės ir pase *

nęs. ’ . . -.J
Tat, -moksleivi, tu mokių-

; kis'. '
1 Kartais slinku, bet t a i
• vis :
’ “Per aspera ad astrą” 

Laimingai baigsi darbą.
. Leo-nas. Diešva,

PHILADĖLPHIA, PA. .
LDS. 13 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, lapkričio 4, 7:30 v. 
vakare, mokyklos kambary. Atei
kite gausiai. Nepamirškite užsimo
kėti dnnk’les. ‘ .Valdyba

BRIGHTON, MASS.
LDS. 22 kp; susirinkimas įvyks 

beuktądienį-lapkr. 4 <1, 7:3Q vai’ 
-ak., Lincoln Svetainėj, 26 Lincoln 
°t. Ateikite vist . Valdyba

BALTIMORE, MD.
Lapkričio 6 d., sekmadienį, tuoj 

po sumai, parapijos svetainės kam 
bariuose įvyks LDS. 30 kp. susi 
rinkimas. Malonėkite ateiti visi.

t Kviečia Valdyba

4 CLEVELAND, ORIO
Lapkričio 4 d.,. 8 vai. vakare, . 

Lietuvių Salėj. įvyks LDS. 51 kp. 
mėnesinis susirinkinyas. Gerbiami] 
nariai prašomi susirinkti Valdyba

" EASTON, PA;
"■ LDS. 40 kuopos susirinkimas į. 
vyks, lapkr, 6 d., tuoj po sumos, 
ev. Mykolo parapijos svetainėj 
Malonėkit visi nariai atsilankyti 
ir mėnesines mokestis užsimokėti;

M. Songaila

ELIZABĖTH, N. J.
LDS. i.6 kp. susirinkimas įvyks 

lapkričio mėti. 5 dieną, 7 Valandą, 
vakare, bažnytinėje svetainėje 
Nariai kviečiami gausiai ateiti ir. 
atsivesti savo draugus(es) prira 
gyti. Valdyba

W(5RCESTER, mass.
LDS. 7 kuopos susirinkimas j 

veto- lapkričio 6 d., 6. v vakare, 
bažnytinėje svetainėje, 41 Prov- 
idenee St. Visi nariai būtinai atei
kite, ries turime apsvarstyti kele
tą svarbių klausimų Be to, gera 
proga užsimokėti duoklei.

Valdyba

. DETROIT, MICH;
LDS. 72 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, lapkrt 8 d., tuoj po 
p.anuatą, šv. Jurgio parapijos mo 
kyklojė;.- Visi kuopos nariai yra į 
kviečiami atsilankyti į Šį susirk 

Irimą. . .
■ Valdyba

HAkRISON-KEARNEY, N.3. ' 

. L. D. S? 15 kuopos susirinkimas 
įvyks lapkr, 8 dieną, parapijos 
svetainėje, 6 Davis Avė. Viši 
nariai, kviečiami atsilankyti. •

Šio pasaųįįmo krivio me-. 
tu smulkieji biznieriai nebe
pajėgia galą su galu sudur
ti. Juos labiausia smaugia 
didžiųjų kompanijų Taip 
vadinami, “chaių stores.”

Mes lietuviai neturime 
“chain Stores”, kompanijų, : 
bet turime nemažai smulkių 
biznierių, kurie dabartiniu 
metu skursta. Daugelis jų. ;. 
jau išėjo iš biznio dėlto, 
kad darbininkai beieškoda-' . 
m i “kur pigiau” pas savuo
sius nebeperka, o prisipirkę 
ant “crėdit’o” “pamiršta” - 
atsilyginti. ..

.Susipratusių lietuvių yra 
šventa pareiga savuosius 
biznierius palaikyti, nes jiė 
to yra užsitariuivę remdami 
mūsų, parapijas, organizaci
jas ir draugijas.

Mes ypatingai raginamo 
remti tuos Hziiierius ir pro
fesionalus, kurie • skelbiasi 
^Darbininke.”,

AUKSO KRISLELIAI
\ .. | IoWa universiteto futbolininkas

Narsus, jaunikaitis visą-* Hourard Moffitt, pasižymėjęs ypa- 
dos būna apdovanojamas, [tingu gražiu žaicHmu,

n: s' phil adelphi a, pa.
IiDS. 103 l<p. mėnesinis susirinki 

nias -Įvyks sekmadienį, lapkr. G, 
mojaris po- murins, šv.. Andriejau.* 
put. svetainėj, 4123 Lemon St 
Kviečiame narius ir nares ateiti h 
kurią užvilktos tliuklės užsimok? 
h. Taipgi atsivcslntę nors po vie 
ną'naują narį prie kuopos prira 
įyti. Valdyba

"SARGYBį”
“SARGYBĄ" skaitydamas rasi Šiuos 

skyrius: 1) Mokslo populIarl^acŲos Ir 
visuomenės klausimų, 2) blaivybės, 3) 
ūkio, 4) sveikatos, 5) gydytojo patari
mų, 0) advokato pitarlmų, 7) apSvnN- 
a (politikos, visuomenės kultūros Ir e- 
konomijos gyvenimo), S) prle&alkollnts . 
Judėjimas (Lietuvoje Ir užsienyje), f>) 
Knygų pasaulis.Ir 10) IvairenybM

“SARGYBOJ^ ra^o : vysk, U Rei
nys, prof. K Kuraitis, Vydūnas, kan, 
Tumas, prot. KemėSIs, dr. M. Paūkaus 
kaitė, dr. A Gylys, dr. jur. Rnullnaltis. 
agr. Valatka, dr. K. PnkStaa, <lr. O. JuM,. 
ka ir kiti.

Adresas: Kaunas, Liaudies namai . 
••SARGYBOS” adm.

e'
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■AINT JOSEPH’S LITHUANIAN B. O, ASSOCIATION OF LABOR
Bntered as aecond-dasB matter Sept 12,1915 v. Uie post offlefe-aiBoston, Mas*.

under the Act of M&rch 8,1870 -
Acceptance for roalllng at speclal rato of postagfe provlded for In Sectlon 1103 

Act of October 8,1917, authorized on July 1A 1918
. : i 1

BUBSORIPTION RATES; '
Domeatlc yearjy .......H00
Foreign yeąrly..................Į5.00
Domeatic once per week yearly..$2.00 
FOreign once per week yearly... J.

“ Draugas” rašo:
“Laisvamanių spauda be

veik vienbalsiai užgyrė savo 
šulo J. Liūto “įšventiiiuną’5 

.HPėĮį nežaležninkų pryčerius. 
•’^’^f“V-bė” pirmoji Liūto žygį 

...,$2,50 Užsieny i kart «avait5je metams..$2,50 įtasveikino ir išgarsi n o. 
DARBININKAS “Dirva” praneš ė: “J i n

866 WEST BR0ADWAY S0DTH BOSTON, MASS (Siutas — “Dr 5y Red ) bu-
, TELEPHONE SOUTH BOSTON 0020 „ . J ViSUome-

?j. .* r .*' > i m * t Plės veikėjas per porą des.ėt-T AMŠOS IR NEAPYKAN- ktį metų; ŽMOGUS l'tta-ii pu- / t r A -r a?t UŪHG rcdf.S’, i&lutfttęs } MS-TOS VALDOVAI pH//nų (Mūsų pabraukta —: 
•• -. ? , ,|“I)r.” Red.). Ir dėl to

“I)-va” pabrėžia: “ Imant

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams
Užsieny metams ................................
VIeniį kurt'savai t5ję metams.... $2.00

Janą Liūtą kaipo ? dvasiškį 
I nereikia suprasti jf kaipo 
paprastą kunigą, bet reikia 
pažiūrėti plačiau.’5 Taigi, 
taigų kitaip ir negalima da
ryti, kaip tik plačiau pažiū- 
rėti-.i laisvų pažiūrų žmones, 
virtusius nežaležninkų dva
siškiais tam, kad griautų ti
kėjimą. Nors. “D-va” ir 
pranašauja, kad- bus tokių, 

jis neturi, lies jo valstybė kurie “spjaus į veidą nioky- 
susidaio tik iš mažutės Ro- tojui ’ ir “Jis galėy ir nieko 
mos miesto. .dalies. Taigi neatsiekti toje srityje,, ta- 
sakyti, kad katalikų kuniguipdau pasako, kad “reikia 
yra Vatikano piliečiai—yrą palinkėti jam geriausios klo- 
nesamonė, kuriai tik tamsu- ties., :.

*• < j : . • I . ■ , •

nai gali tikėti. ' ? j “Sua” taip pat gina bu- 
Netvirtą turį pa m a t ą Irusio sandariečių pirminin- 

Meksiko's vyriausybė, jei ji ko naują “stoną.”. . 1 . 
.remiasi tik neapykanta ir “ siek tiek kitaip pažiūrė- 
žmohių tamsumu. K. | j0 ‘ T-nė*' į Liūto žygį. Pa

žymėjus, kad jo “šventiiii- 
mui” įvyko lęnkų . neząlėž- 
ninkų bažnyčioj Harrison,

gali kraštą valdytį ? Juk vi
sam .. pas.au! iui žinoma, kad 
Šv. Tėvas yra tik dvasinę 
kataliku galva. Jis į vaistys! 
iių. reikalus nesikiša, tik 
žiūri, kad. katalikai turėtų 
tikėjimo laisvę. Jei kur ta 
laisvė paneigiama,. šv. Tė
vas tik protestuoja ir tai la
ktai atsargiai ir tėviškai. Ka
riuomenės katalikams ginti

i a

. ‘(Meksika meksikiečiams7r 
—tokį obalsį iškėlė Meksikos 
tautininkai,. kai po 1917 m. 
revoliucijos -jie steigė nau- 
ją| savo valstybės konstituci
ją. Tuo šūkiu vadovauda
miesi Meksikos reyoliucijo- 
ineriai išvarė visus kitatau
čius kunigus, bet Įialįko ki
tataučius biznierius, 
jau . aiški neteisybe.
ryt šaliii Vienus, tai kam pa- 

. likt kitus l Kitataučiai biz- v ■ ’•••.■ * • *
nieriai- galį daugiau žalos 
padalyt Meksikai-negu ku
nigai, nes jie monopolizuoja 
krašto prekybą ir pramonę, 
užkirsdanii kelią vietos biz
nieriams; Bet Meksikos b<s 
dieviškai vyriausybei krašto 
gerovė nerūpi, jiems svarbu 
tik kovoti prieš tikėjimą. 
Žmones gali išnaudoti sveti
mi kapitalistai, tai niekis, 

.bet jei jų dvasinius reika
lus aprūpina kūnigaš, tai 
jali krantui skriauda.,.

Bet Čia jie neapsistojo. Iš
varę svetimtaučius kunigus, 
jie pradėjo varžyti savuo
sius. Atėmė nuo jų bažny-.

•. Čias, uždraudė laikyti pamal
das.. Kaip gi čia jie pritai
kė tą.šūkį: “Meksika meksi
kiečiams?” Štai kaip. Ka
dangi katalikų kunigai klau
so Popiežiaus, o Popiežius 
davai* jau turi savą Vatika
no valstybę, taį, anot jų iš
eina,. kad kunigai yra’kveti-. 
anos valstybės piliečiai ir 
tuo būdu nustoja Meksikos 
pilietybės’teisių. Titoargm 
mentu jie nori įtikinti liau
dį įr nustatyti ją prieš ku
nigus. Bet liaudis be kuni
gų nėapseina. Ji ėimi tikė
jimo pareigas po senovėj, o 
tŪKŪjimo pareigos be kunigų 
neįmanomos;'. T u o b ų d u

. Meksikos vyriausybė.. būro 
priversta palaikyti nors ma
žą kunigų Skaičių, bėf kunL 
gai taip jiems nepakenčiami, 
kad nors juos šiaip taip dėl

• liaudies pakenčia, bet atima
• . jiems pilietybės teises. . Čia 

. jau aiški nesąmonė; j Arbiį 
. kunigai reikalingi arba ne.

Jei jie reikalingi, tai yadiž 
. naši, neša kraštui naudą ir 

/ . turi naudotis tomis-pačiomis 
teisėmis kaip ir visi piliečiai.

- Jeigu gi nereikalingi, tai 
kam juos lakyti, kad: ii*, ma- 
žiąusiaine skaičiuje? - .Bet 
neapykanta yra akla; Jį nėr

. turi’ ne. logikos, ne gėdos. 
Meksikos, vyriausybe- perim
ta tikėjimo neapykanta. Dėl

. * neapykantos ji. pa n c i.gį a
. sveiką prot.ą. Ą

Arkivyskupas Leopoldas Flores, 
Popiežiaus. atstovas Meksikai, ne
senai. Meksikos valdžios ištremtas.

PASIKALBĖJIMAS APIE 
LAIME

ŠV. PRANCIŠKAUS 
SESERYS

(Kva. Jono Misiaus prakalbėlė, pasakyta 22 Federacijos 
Kongrese, 1932 m., rugpjūčio 24 d., Pittsburgh, Pa.).-

Meldžiu man atleisti' kad neparuošiau pla- 
: taus referato. Mat, Seserys Pranciškietės šie
met mini 10 metu sukaktį nuo savo įsisteigimo. 

Į Patiekti visas istoriškas smulkmenas viena bū
tu, ilgoka; o antra, pačios Seserys rengiasi iš
leisti savo vienuolyno istorija, gražioj 1 ‘storo
ko  j e” Įmygo j e ir tai labai greitu laiku. Toji 
knyga bus ne tik graži, bet ir įdomi. Ją puoš 
pmnujti vienuolyno prietęliu paveikslai, , pran- 
ciškiečių vedamų mokyklų ir: j ių klebonų atvaiz
dai. Manoma, išleisti tos knygos TO tūkstančių 
ekzempliorių ir paskleisti, lietuvių t,arpe.\ Pa7. 
tarčiau visiems įsigyti tą knygą ir padėti jųjų 

[išplatintu Toje knygoje, gerbiamieji, rasite .tu
rkių dalykų, kuine, jus nemažai nustebins ir aiš-

Gal būti nerasime žmogaus, 
kuris netrokštų ir neieškotų 
laimės, Dar nespėjo kūdikis 
pravert :ąkįų, o jau suspau
dė ji skausmai jis Verkia. 
Paivusjes ir pi-adfjes viilclrtrpiai.ĮWs, kaip gafiuga ii-stipri yi-ą savo tau- ■ 

— i............... ■ ■.
nei . vienuolės rūbai, nei kįusnųnio įžadai, liei 
ilgi svetimųjų, globoje ir įtakoje darbo metai...

į Reikią nepamiršti, kąd būrelis dabartiiiiii 
sesei*ų praiicišldėčių, Žinoma, vyresniųjų, jau ’ 
dirbo, savo tautui .30; su viršum metų. Kuomet 
lietuvaičių seserų vienuolynas tebuvo tik svajo
nėj keliolilca dabartinių prancišldečių jau vedė 
keletą lietiĮyiŠk-ų mokyklų čia? Amerikoje ,k. ą., 
Šv. • Jurgio mokyklą Cbįcagoje, Šv." Kazimiero- 
I>įtt^burgii''e’.ir keletą kitų. Tik tos mūsų sese-, 
lėš tose mokyklose darbavosi ne kaipo prįuuiš-' 
kietės, bet kaipo nazarietės, lenkių vienuolynu 
narės,. ■ . ... : ' ”?

■Mintis.'atskirti lietuvaites seseris nuo len
kių-kilo jau įabdi senai, dar . gyvam esant a. a? 
kim. • Burbai. . ’Rąs jį seiiesniėji ktuligai porą 
sykių „buvo .susirinkę ir galvojo ir svarstė-, kaip 
lietuvaites nuo- lenkių arba visai atskirti, arba 
nors įsteigti lietuvišką .šešėlių provinciją. .Ta
čiau jų geri.lionu pasitiko tik norais. Darbas

dė jį skąušniai jis Verkia.

-protą, jis eina i koyU su ne- [.meilė,-kad. tos meiles nepajėgia nuslopinti 
laimėmis, kad iškovoti lai
mę. Kiekvienoje kovoje rei
kalingas vadas. .

■ KnygelėjP(isikalbe
apie Laime’’' trumpai, bet 
teisingai parodyta,.- kur yrą 
žmogaus laimė .ir. kaip jąją 
sugauti-. •• j- . "' .

• Tsigyk-ją .šiandien ! “Dar
bininko” spaudos -vajaus 
Įlietu, Jos-.kaina tik 5.centai. 
Įdėk į konvėrtą 7 centus -pa^’ 
Što ženklais sįt persiuntimų 
ir užadresavęs pasiųs k 
•k< Darbininkui” ir tą-knyge
lę gausi i r-džiaugsies ją skai
tydamas.’ : .

‘‘DARBININKAS“,. ’ .
■ ’ . • 366 Wėst Broadway,

, Sa: Boston, IVUss.

Ldisvamahiai ir Nėza- 
ležninkai

kampeliai jų darbu būtų ap
šviesti, kad nelikhi. vietos, 
kur lietuviai bepasiduotų vi
sokių netikėlių ir klaidati1’ 
kių išnaudojimui. Kas iš 
nįūsų ši nūdien iiepriklmtsi > 
n!e. prie vienos katalikiškos 
organizacijos ir neskaito nė 
vieno lietuviško - katalikiško 
Imkiaščio, tas neprisideda 
piip tos kilnios kovos, kokią 
reikia vesti su besiveržian
čių nesusipratusių lietuvių 
tarpan laisvamanizmuir bol
ševizmu ar jis ateitų tiesio
giniu keliu, ar per laisvama
nių ir jų spaudos globoja
mus nezaležniukus. ”

SKLEISKITE ŠVIESĄ
Perskaitę “Darbininką“ nenu< 
meskite/ bet dią>kĮte kitiems pa- 
skaityti. Tokiu būdu supažin- 

.disite kitus sū “Darbininku1* ir
L. D. S. ir atremsite; niūsų idė
jos priešų propagandą. ,

N. J., pastebi, kad: “žinan
tiems p. Liūto 'nusistatymą 
sulig tikybos dar taip netoli
moj praeity, vis tik liegalo 
nuostabus šis jo. žygis. Be 
abejohes nusistebės kiekyię- 
nas p. Liūtą pažįstantis A- 
merikos lietuvis šitą nepa
prastą įvykį sužinojęs.”

“Laisvamanių spaudos 
pritarimas naujain lietuvių 
“pryčeriui” yra aiškiai su- 
prąntamas. Juk toji spau
da ne tik nesmerkė vadina
mųjų nėzaležninkų sąjūdžio, 
bet pritarė, ir jų veikimą 
garsino. Aišku, kad ji ne
galį nepritarti savo vadui,, 
įst’i ijusiam į “ nežaležninkų 
dvasiškių” .tarpą. : >

“Susipiatusioji lietuvių 
katalikų visuomenę gerai su
pranta ką reiškia tokie, anot 
“T-nės” nuostabūs laisva
manių šulų žygiai. Visiems 
yra aišku, kad tai naujas ko
vos būdas prieš Katalikų 
Bažnyčią ir nauja, priemone 
bedievybei platinti.

“Laisvamanių remiami 
nezalcžninkai mato, kad A- 
mėrikos lietuvių tarpe yra 
dar . tolau tamsių, neapšvies
tų kampelių,' kur dar nepa
siekė katalikiškojo orgaiii- 

i zuoto veikimo ir katalikiš
kosios spaudos spinduliai, 
dėl. to raigiasi tii kampelių

• tamsumą išnaudoti. Mūsų 
■ 'plačioji katalikų'visuomenė 
jltūri -pasirūpinti, kad visi’Ameriką trumpai apsilankyti..

Anglijos admirolas Kari Beatty su savo dviem sūnumis, atvykę. į 
• Amerika trumnai ansilankvti..

pasirodė per sunkus, beveik negalimas, o net ir 
kanonams priešingas.Atsiskyrimo, tatai min
tis. tapo palaidota ilgiems metams... ’ Ji tačiau, 
pasiliko gyva, lietuvaičių seselių’ vaidentuvėje. 
Savo jautos meilė ir toliau kūrenosi jųjų krūti
nėse. :

Tuo tarpu lietuviškų mokyklų, skaičius au
go- ir lietuvaičių seserų prisiglaudusių prie len
kių vienuolyno jau nebeužteko, kad jas visas 
atsakančiai vesti. Čia išeina viešumon, a. a. 
kun. Staniukynaš ir. drąsių užsimojimu steigia 
Šv. Kazimiero- Seserų kongregaciją Chįcagoje, 
vienok tos kongregacijos regula neleidžia lietu
vaitėms seserims pas lenkes, skurstančioms jo- 
jon įstoti. • Šis smūgis regis turėjo.'parblokšti 
net milžiną dvasioje, ne tik silpnas vienuoles 
seseles^Bet vis dėl to jos nesukniubo ir: neišsi
žadėjo savo svajonių. Atsiskyrimo idėja bren
do ir stiprėjo, kol galų gale' neišsiveržė. vieštū 
pion, paskelbus Lietuvą nepriklausoma ir savy-, 
stove- valstybe.. Čia dar kartą reikia sušukti’: 
kaip galinga ir stipri yra savo tautos meilė, 
kad tos meilės nepajėgia užslopinti nei vienuo
lės rūbai, nei klusnumo įžadai,.,nei ilgi ..svetimų
jų globoje ir įtakoje darbo metai.
• Tapus Lietuvai nepriklausomai lietuviška se
sučių širdis, taip smarkiai suplasnoja po vie
nuolės abitu, skyrimosi troškimas pasidaro tbks 
galingas, kad jo jokiu būdu jau nebegalima be
paslėpti. Sužino, apietai spauda, sužino ku-. 
migai ir kiti veikėjai, sužino apie tai- lenkės pėr- 

’ dėtinės^ Lenkių nazariečių vienuolijos kyla 
trukšinas, audra. Pasipila grąšini-mai, atkalbi- 

,- liejimai, skundai, kurie net nuaidi Romon. Pa- 
- dėtis.danisi kritiška. ; Priscina skirtis nuo len- 
-• kių arija eiti pasaulin. Kitos išeities jau nėra.

Nesustabdysi upės bėgimo, n<\rs ji-sroventų tik 
pamažu:. sako Maironis; ’ Ištikro f-- koks • ryš
kus tipiškai panašumas mūsų seselių pranciš- 
lūečių. užgimimo .procesas visos mūsų tautos 
prisikėlimo procesu prisemti sunkiai grum
tis su. lenkais^ su jų įtaka .ir norų, mus amžinai 
globoti. ’ ’ • . • ■ •, ... .

. Susidarius nepakenčiamai- padėčiai,. lenkių 
vieiniolime lietuvaitės dairosi, ir ieško prietelių-

KIBIRKŠTYS
IŠ KRUVINŲJŲ BOLŠEVIKŲ 

“ROJAUS,“

NoVosibirske' kruvinų j ų 
bolševikų katėjime mirė ku
nigas Juozas Senavaitis, žy
mus lietuvis. r Jis buvo pa
talpintas kalėjimai! už tikė
jimų. Taigi jis baigė savo 
gyvenimą kankinio mirtimi.

Labai dažnai gauname ži
nių iŠ kruvinųjų bolševikų 
‘‘rojaus” Rusijos, kad už 
mažiausius prasikalti m u s 
sušaudomi “kulokai” ir dar
bininkai, bet Ilgšio! negavo
me nei vienos žinutes, kad

partiją nuo “neištikimųjų,” 
bet dar nė. vieno iš jų nestt- 
šaudė. • .

Neištikimas Trockis lais
vai išvyko iš bolševikiško 
pragaro ir tižsienyj • gražiai 
'gyvena. . • <■ ;

Šiomis dienomis iš komu
nistų partijos išmesti Ziim- 
viev ir Kameniev. Jie yra 
laisvi. Jų nesušaudė. Jei 
taip būtų padaręs eilinis na
rys—darbininkas arba °ku- 
lokas,” taį be jokio pasitei
sinimo ir bp teismo-būtų g> 
yęs kulką į pakaušį.

Taip tai dedasi kruvinų
jų bolševikų “rojuje,” kur 
n ėra -spaudos,, žodžio nr susr- - 
rinkimų laisvės, kur tik ver
gija, badas ir kraujo pralie
jimas.

dytas nors vienas komisaras.
Kruvinųjų bolševiku dik

tatorius labai dažnai valo

SANDARA TIK 4 PUBL. ’

Sandara praradus savo 
spaustuvę beišeina tik 4 pu
slapių.

įSandariečių kalbos apię 
namo pirkimą esą ..tik noras 
apgauti visuomenę, rašo? 
Clevėlando sandari učių ben
dramintė 4 ‘.D- va. ” A išku,
kad'.savieji ’ apie savuosius 
geriausia žilio..

“ŽIDINYS"
prof. Dr. V. Mykolaičio-Putino redagua. 
jamas literatūros, mokslo, vlBUonien&e 
ir akademiškojo gyvenimo tUastniotnB 
mėnesinis žurnalas yra didžinualtis, 
rimčiausias, Įdomiausius ir kiekvienam 
prasilavinusiam žmogui .tinkamiausias 
lietuvių Žurnalas. Todėl visi paskubėki* 
te užsisakyti ‘.‘židinį.”

“židinio” kaina Lietuvoje: met. 35 I., 
pusm. 20 lt; Amerikoje metams 34.50, 
pusmečiui $2,50.

Adr.: “židinys,” Kaunas, Laisve* AL

gelbėtojų. Na ir suranda Mozę gerb. praloto 
Krušo asmenyj.ė, dar tuomet ne praloto—Mozės, 
vardas pralotai Krušni teisingai priklauso1. Ne
žiūrint įvairių kliūčių,, nepaisant to, kad Chicar 
gos Kardinolas pesimistiškai žiūri į visų atsky
rimo darbų kuii. Krušas sū įgimtu. žemaitišku' 
tvirtumu vato. toliau tų “išvadavimo”- darbų. 
Nesuradęs Chicagoje W vieno vienuolyno,, ku
ris priimtų seseris lietuvaites atsiskyrusias nuo 
lenkių, gerb. pralotas vyksta Pittsburgan ir čia 
su pagalba a. a. kun. SutkaiČio, kum. Kazėno, ir 
kitų kunigų. suranda seseris vokietes praneiš- 
kietes Mi.llvale, Pa., kurios sutinka priimti lie
tuvaites seseris, jas lavinti už $200 atlyginimo 
mekims, jei Pittshurglio Vyskupas tam pritars 
ir jei bus gautos išz Romos reikalingos dišpen- 
sos.- Čia prasideda, dažnos gerb.. kun. Krušo 
kelionės J’ittsburghan ir atgal lietuvaičių sese
lių reikale. Jo Malonybė Vyskupas II. C. Boy- 
lė be didelių ceremonijų duoda savo pritarimų 
perkelti lietuvaites pas pranciškįetes vokietes’ 
į Millyalę ir skubiai rūpinasi gauti dispensų iŠ 
Komos, Prasideda lietuvaičių “ėxodus” iš len
kių vienuolyno į vokiečių, Atvyksta jos išvilk
tos iš vienuolių abito, apsivilko keistomis dra
panomis. . ;• Apsistoja pas a. a. kun. • Sutkaiti. 
Sutvarkę šiek-tiek savo parėdus, kiek pasistip
rino tampa nugabentos į . naują .savo buveinę 
Millvalę; Pa., kur kantriai su džiaugsmu ir vil
timi laukia ,ateinant. žiniai iš Romos, Dispen- 
soinš' kaž kur užtrukus, jaunesnes' seselės tam
pa pirma įvilktos į Pranciškiečiu abitus, nes 
joms nereikėjo dispensų iš Romos, o tik-po ne
kuriu laiku ir \yresniosios seselės jau su am
žinais įžadais dispėnsoms susiradus, tampa tik
romis pranciškietėmis. ; Tai buvo pirmoji 
Pranciškaus lietuvaičiu seserų laida 1922 m.

JSeseles vokietės nors gražiai ir noriai auk
lėjo iv lavino.lietuvaites, tariau greitą i.davė, su
prast i lietuviams kunigams' ir pačioms sese
rinis;. kad ne ilgai- begalės^jas globoti savame 
name. lies joms pačioms darosi. aukšta. Nau
jas rūpestis, kur .savas .syšntesNlvnūoles-.dčti; 
Reikia Jonis namo. Kaip- jį įsigyti i . Svarsto
ma, galvojamk galvos laužoma. Pagaliau kun.
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MOKŠLEl Vi AMS BES10R-’lusGANIZUOJANT tiuotnenes organizaciją? Zi-iioml, atsiras ii* priešingų 
įrodymų ne vien iš katalikms 
priešingosios vienom e n e s, 
bet gal ir iŠ savąją jiuses, 
Tariau visus tuos busimus 
ar nebūsimus priekaištus ge
riausiai galės atremti pati 
naujoji organizacija.

Moksleiviu orgailizaeijai 
gyvuoti pamato, yra, ir dar
gi rimto. Jėi tik išsivystys 
geras judėjimas, tai jis paį
vairins visą, visuomeninį gy
venimą,

. Seimas praėjo. Organiza
cija įsteigta. Konstitucija 
priimta/ Vadovybe išrink
ta., Vadovybei teks nuveikti 
didelįdarbą per šiuos pir
muosius metus, beorganizūo- 
jant visose kolonijose orga
nizacijos kuopias.

Vadovybes darbas bus be 
reikšmes, jei kolonijų vadai 
neateis i pagalbą.

Amerikos lietuvybės švie- I 
siausis židinys — Švč. Mari
jos Kolegija spalių 12 d. su
silaukė brmigių. svečių. Su- 1 
si važiavo Amerikos Lietu
vių Tautos* Ateities atstovai.

Amerikos lietuvių ateitis
— skaistus, susipratęs, iš
mokslintas, organiz uotas 
jaunimas.

Tauta, yrą didelė viuome- 
nė. Joki visuomene. negales 
laikytis, jei ji nesugebės iŠ 
savo narių išskirti gnbias 
Atrankas, ’ išsįtinkti hiuna- 
nius vadus.
“7 Jeif amerikiečių ~ lietuvių 
naujoji karta turės.savuo
sius sumanius vadus, tai lįe* 
tuvybės gyvavimas -bus už
tikrintas.

Šiandieniniame gyvenime 
. mes matome, jog lietuvių 
katalikų visuomene t u r i 
daug gerų vadų dvasininkų, 
bet jos pasauliečių inteligen
tų vadų eilės labai. ir labai 
retos.

Kas gi bus tais vadais; jei 
-'nė dabarties,jaunuoliai, ei

ną aukštesniuosius bei aukš
tuosius mokslus.

Savo būsimoms profesi- 
jpms jie prisirengs mokyk
lose, tačiau kurios įieparengs 
jų būti lietuvybės ir katali
kybės . idealį saugoto jais, 
plėtoto jais, visuomenes gy
venime vykdytojais.

>. Tad ar beverta i e š k o t i
daugiau įrodymų, jog yrą j įįjjįį įjajėjimą, paleisti kalinius ir Susipazmęs supo gabumais 

• gyvas reikalas turėti moks-1 apiplėšti banką.

M. Kazėnui su. pagalba. nuosavybių vertelgos 
p. Siiyder pasiseka surasti 33 akeliai gana gra
žioj. vietoj Pittsburgh'o priemiestyje. Nuper
kama toji žemė už 16 tūkstančių dolerių ir vi? 
sas kapitalas. Surankiotas tam tikslui Chiėagoje 
ir kitiir išsemta iki paskutimo’ skatiko. Žeme 
nupirkta, bet neliko nė. cento namui pastatyti. 
O reikia ne Šimtų, bet tūkstančių. Čia vėl at
eina pagalbon Vyskupas Boyle, kuris taip se
sutėms lašo ; ‘ AVe Avant to put you oii. your 
own feęt'and say, nov’ standi” Įsako pradėti 
statyti motinišką namą. Išleisti bonai, kuriuos

' geraširdžiai žmoneliai tuojau išperka, Susivie- 
nijimąs -teikia lengvomis išlygomis paskolą, o 
kas trumpa, pats Vyskupas prideda ir greitu

' laiku išdygsta puošnus Šy. Pranciškaus Sese
rų motiniškas namas ant. Apvaizdos kalno. 
Koks , gražūs ii’ daug reiškiąs vardas! Pats 
.Vyskupas tą kalnelį tuo vardu:pavadino." Ii’ 
Dievo Apvaizdą Sesučių žingsnius dabojo ii* jos 
drąsiai žengia per skausmus į garbę. .

Pastačius motinišką narną, prasidėjo ant
ras “exodas” iš vokiečių vienuohmo į savąjį.. 
Bet koks didelis skirtumas tarp pirmojo ir ant
rojo.;. Ten.skausmo ašaros, o čia dėkingūiho 
kupina širdis.? ’ ■ . . '

Nors apsigyveno seserys lietuvaitės sava
me, name, tačiau ūž.viršininkę joms buvo duota 
seSuo vokietė Mother M. Cliiysostom Krill. Pa-.

. gelbėjus lietuvaitėms seserinis nekurį 1 a i k ą. 
tvarkyti ii* pamačius, kad lietuvaitės, perėję 
per lenkių ngūį, pas vokiečius tvarkos išmoku
sios, yra tvirtos, nepajudinamos, prityrusios ir

... gabios, Mėtlier ęhiysostoin, už poros metų lie
tuvaites apleidžia ir palieka jas savistoviai gy
venti.. '

; . Ja ant tvirtų pagrindų ir Įsigyja šimtus drau
gų ir rėmėjų, kaip dvasiškių taip ir svietiškių. 
Taip antai gerb. kun. Čėpananis, garbes neieš
kodamas j tyliai,, nuoširdžiai seseles remia ii* 
šimtus joms , aukoja, Nuo jo neatsilieka kun.
•J. Vaišnoras ir daug kitų.; Pirmųjų prietelių 
eilėse stovi kun. Ąnibntas, kun. Čcsna, kun.’ Si-

:• • nionaitis, kiną ŽinibĮvs, kmi. Čižauskas, kun.
• Urbonas ir daug kitą.. Neabejoju, kad Kunigą

• Vienybė, Federacija. Motinėlė ir kitos.inūsiror-

Tautinio saugumo organizacijos susivažiavimo dalyviams mokslinin
kai parodė Įvairius bandymus, kaip apsisaugoti nuo eksplioziją, 
gaisrų ir kitokiuKnelaimių, Paveikslėly rodomas vieno namo su
sprogdinimas.

MOTERĮ! Sį-GOS GONN 
APSKRIČIO KUOPOMS

■U""1... .. .............. ; .....'".T*
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: Victor Radio

, Jackson, Mich., kalėjimo sargy- 
binis Kenneth Watson, kurs prisi
pažino su kitu sargybiniu ir 
dviem kaliniais rengęs issprogd-

Kadangi * geležį kala’tik gų atlikime, tam nėra jokios 
tada,? ktd^jidcarŠtaj-tircHrei- 
kia tikėtis, jog visuomenės 
vadai įvertins dabarties mo
mentą ir pagelbės naujai 
kataliku akcijos atžalai įsis
tiprinti ir išaugti į tvirtą 
nepalaužiamą jėgą. ; '

Čia tenka pasidžiaugti pir
mosios . yadovybės: sąstatu, 
kurį išanksto reikia laikyti 
pavykusiu ir, turbūt, neteks 
apsivilti.

Organizacijos pirmininko 
stiid.' Jono Č. Morkūno as- 
męnybe labai daug ž a d a. 
Lietuvos ateitininku dvasio-| 

, je. išauklėtas, su Amerikos 
papročiais susipažinęs, savo 
Švelniu būdu jis.be abejonės 
patrauks . moksleivius į’ jo 
vadovaujamą organizacij ą; 
Kas žino J. Č. Morkūno įta-. 
ką liocįiesterio jaunime, kas

moksle, iškalbingume, parėi-

abejonėm, jog studentą orga
nizacijos vadovybe yra tin
kamose rankose.

. Organizacijos veikimas 
pasireikš visame gražume, 
kai bus. išleistas josios orga-

■ nas, leisimas kiekvieną me
nesį. . Čia ypatingu vilcią 
teikia faktas, jog to spaudos 
organo vjuiausiuoju redak
torių sutiko būti -išeivijos

. pattiarchas kuli. Kazimieras 
Urbonavičius.

Organizacijos, dvasios va
du paskirtasis jaunas, ener
gingas, niokslą mėgstąs kum 
K. Jenkus, išrinktasis gar
bės piimininkąs advokatas 
Pr.. Bublys, iždininkas Pra
nas E. Gralinis irgi liudija, 
jog organizacijos priešaky
je yi‘,a- rimta vadovybė. .

Palinkėkime, jog' naujai 
pradėtasis darbas duotų ge
riausius vaisius.

Šiuomi pranęšu, kati A; 
L..'R. K. Moterų Sąjungos 
Comi. apskričio metinis su
važiavimas įvyks lapkričio 
13 d,, 1932 metais, St. Ja
mes mokykloj svetainėje, 
Park St., So,. Maneliester, 
Conu. Pradžia 1 vai. p.

Kadangi šiam suvažiavi
mui yra svarbių reikalų, ap
tarti, taipgi reikia rinkti 
apskričio., valdybą, kviečiu 
visas kuopas, kuo skaitlin
giausiai prisiųsti atstoves ir 
pagaminti naudingų įneši
mų apskričio ir visos orga- Į 
hizaęijos gerovei.
—j — i joną Joliitbaitč.2,

.. M. S. Conn. apskr. rašt.

BROLIAI IŠEIVIAI
TSvynė& likimas, jos laimėjimai ir ne 

laimes, jos sielvartai ir bėdos Jums .vi
siems, be abejojimo, rupi'. Jums' taip 
pat rupi, kad Tėvynėje taurautų ir 
klestėtų teisėtumas Ir laisvė. Jus taip 
pat niekinat priespaudos nevalių’ ir ne
ribotų sauvaliavimų su švcnčiausIomla Į 
žmonių teisėmis ir laisve. -— Jus norite, 
kad ir toli būdami, kad ir plačiųjų ma 
}lų atskirti, pažinti Tėvynė buvb koks 
|s tikrumoj yra, — šitais visais at

žvilgiais Jums labai yra pravartu ič 
ėlrašytl ’ . • • • .

“DARBININKAS” ugdo tiesoB ir

. “DARBININKAS” moko neapkęsti 
priespaudos smurto ir niekinti dldyal- 
du .veldmainystęi.

“DARBININKUI” visur ir. visados 
rupi darbo žmonių reikalai. ■

“DARBININKAS” turi labai idomlak 
eayo “RADIO ŠYPSENAS.”

^DARBININK^” redaguoja profeso
rius PR. DOVYDAITIS.

Skubėkite kad iįsiraėyti "DARBININ
KĄ” patys ir išrašykite Jį savo gimk 
nšmi Lietuvoje.
j. Amerikoje “Darbininkas” kaštuoja 
$1.20, o Lietuvoj tik 60. amerikoniškų 
centų.

“Darbininkas,”
“DARBININKO” adresas: Llthuą 

nlG, Kaunas, Nepriklausomybes aikšte 
nes ’

Jie. myli savo tėvynę dėl
to, kad j i yra. ją. Halk e
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Turime Didelį Steką Naujausių 
Victor Radio, Todėl Parduodam 
Stebėti . i Pigiai. Proga Jums 
Sutaupint Pinigų!
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ganizaeįjos. dar nuoširdžiau rems mūsų seseles. 
Joks vienuolynas man ding taip sparčiai neau
go, kaįptiuiga Šv. Pranciškaus Seserų vienuoly- 
i įas. Tik 10 metų sukaktį Pranciškietčs temi- 
nij. o jąų Veda 17 regis didžiulių lietuviški} mo
kyklų čia Amerikoje, auklėja 6—7 tūkstančius 
lietuvių vaikučių, skiepydamos jųjų jaunose šir
dyse Dievo ir savo tautos meiję. Skaičius gi Se-; 
serų greitai pasieks, porą šimtų. Tai tikras. 
Dievo Apvaizdos Kabias. *
? Viskas čia sparčiai auga, klėsti, bujoja, 

kad net reikėjo pristatyti naują laikiną koply
čią, kitrij iškilmingai pašventinta rugpiūČio 25 
yl. Jo_Eksceleh.cijos Vyskupo Boyle, dalyvau
jant visiems 22. Federacijos Kongreso delega
tams ir daugybei svečių. Visi išsiskirstė užga
nėdinti ir su didesniu pasiryžimu sesutes remti. 
Mūsų, paramos Jos tikrai yra vertos. Laimin
ga ta parapija, laimingas tas klebonas, kur pra
deda darbuotis seserys/ . Ten tvarka bažnyčioj 
geresnė., ten. vaikai mandagesni. ir moksle pa-, 
žangesni, ten net pats klebonas atrodo gabesnis 
ir sumanesnis. Neperdėsiu mūsų seserų vie
nuolijas pavadinęs kultūros įstaigomis,, išeivi
jos pažibomis, katalikybės ii* lietuvybės tvirto
vėmis. Tėvai Marijonai įsteigė bernaičių ko
legiją, tiražus tai darbas. Nors ir suvėluota 
20 metų, bet geriau vėliau, negu niekados.' Kas 
tai kolegijai parūpins, kandidatą jei • ne • mūsų 
seserys. Kas pašaukimų išauklūs, j ei . ne mūsų 
seserys. Tačiau, geiįnamiėjį,. kad seserys . da
rytų geros įtąlms l mūsą’visuomenė ir į. jauną
ją kaitą, jos privalo apsišarvoti “mokslu įsta
biu,” įgyti atsakantį mokslo cenzą, joms ne
gana vien tik Šv. Pranciškaiis nuo! a n k u m o 

Šv. Pranciškaus seserys greitai ątsisto-' dvasios. O mokslas, daug kainuoja, peikia at
minti, kad musą vienuoli josna klažniausiai pa
stoja biėdini tėvą mergaitės, net kartai^ Higlr. 
School . nebaigusios. Keikia-jas išlavinti, iš
mokslinti—- imą daug laiko ir .nemažiau lėšų 

koki plati ir graži dirva mūsų Federacijai’
’ir “Motinėlei,” kūriodvi teikia, pašalpas aulcš- 
1 esnio. ■ mokslo siekiantieins. . Sušelptieji retai 
pašalpą grąžina, o kas aršiausia, kovoja kata- 
■likiškąją akciją, arba kanda . juos sušelpusią 
rauką. ' \ ’ ’ • • ■ •

. Kodėl Federacija-ir. “Motinėlė/ ’ negalėtu 
teikti stipendiją seserims norinčioms siektu! 
a ukštesnio mokslo ?. Kartais užmetama . sese
rims,. kad jos su vaikais tankiai kalbasi angliš- 
kau GaLtas ir tiesa. Negerai, jei tai’daroma, 
dažnai ir bereikalo, nors Amerikoj gjwe n ant 
sunku to išvengti, žinant, kad Amerikos vaikui, 
angliškas žodis, tai kaip arkliui botagas,- Bet 
koki iš to išvada ? Išvada ta, kad. mūsų vienuo
lėms reikia turėti gerą lietuvių kalbos mokyto
ją; Gerai pažinę savo bočių kalbą ją pamylės 
ir/su, vaikais be reikalo angliškai nekalbės, Bet 
ir čia reikia lėšų.

^Baigdamas dar sykį noriu paraginti ger
biamuosius šelpti iiiūsų vienuolynus, šelpti ber
naičių kolegiją, remti ir platinti, katalikišką 
spaudą^ stiprinti mūs vienatinį dienraštį' 
“Draugą,” Juk tai, gerbiamieji,: katalikiška, 
akcija gražiausioje formoj e. Sustiprinę, išau
ginę viršmiiiėtas . įstaigas, mes imponuosimė 
Lietuvos vyriausybei, kuri kemša, katalikų vei
kėjus kalėjiniaii, labiau, negu sieksniniais, pro
testais. ’ Ką gelbės mūsų protestai, jei laisva-Į 
.maniai daužys mūsų pačių veikėjų “akinius, o 
nįūsų katalikų gličios , bus pilnos visokių, šlam- 
šių-Į-aikrąšcių..- Veltui šauksime, kad Lietuvos 
vyriausybe neflirtuotų su tautine bažnyčia,, jei 
tos. “nezaležhinkų,? bažnyčios nepajėgsime. iš
krapštyti iš savo pašonės..., v • .

. . S v. Pranciškaus seserų Vienuolyno vaiz
das.-nėbtis pilnas, jei čia nepaminėsiu dar vieno 
asmens, būtent, gerb. kmi. J. Škripkaus, dabar
tinio Pranciškiečių kapeliono. Pati Dievo Ap
vaizdą jį atbloškė iš Chicągos mūsų padangėn ’, 
Tai yra nuoširdūs darbininkas... Jis ne tik sę-J 
sutems gražių konferencijų prisako, bet ir .to
bulai veda jųjų ūkį ir priaugina tiek , kopūstų, 
burokų? ridikų ir kitų daržovių,, kad šešutėnis 
užtenka visai žieniai. Kad Šv. Pranciškaus se- 

: serą yienuolpms greitai? puošiasi ir dabinasi, 
kad' į vai yių-į vairiausi ų...rūšių ■ medeliai iVnklyk 
niuodami auga, tai kun. Juozapo nuopelnas,

$v. Pranciškaus seserą vienuolynas greitu 
laiku ..bus vadinamas ne tik Apvaizdas kalnu, 
bet.ir “Grožio kalnu.“.. ’ - .

MODL -74 . ... MODEL R-78
A ten tu.be Šuperhet’rrod^ie BI-ACOUSTIC Superheterodyne. 

'U’itli. “B” Amplifi c a t i 6 ii, “B” Amplification..
Automatic Votume ControL. m, / m ~
Micro Tone Control, T.-ipl/ TvręlveNeivTypeCompemtion.. 
Chml-Simer Cont rot a nd’ Automatic Tone Compensation..
Ilidi Efiicienev Triotl/• Rn;-Automatic Tolume Control. ; .1X1^11 k m i j Liti rri—-a-,

-diotrons, Imp. , ed K”.Tone.
• Lpudspeaker. <’lu. ’ aą d ExtendedMusical Range, 
comtenser . rubbcid. inted. Tone Control, . •- 
EarJy Engjislr Table Modcl _ . ,
Cabijiet, wahml-veiiei’('<l. ■ . Improved Dynamie Spoaker.

Radiotrons: 4 RCA-56, ’3 Radiotroiis: 5 RCA-56,
RCA^S, 2 RrA;46, I RCĄ-’ 4 RCA -58,2 RČA-4G, 

on'-’ 1 • įtik 1RCA-82. •Heigbt, 20 indi.; w id t h
141/16 indi.;- e(lepth 111/4 Height, 43’’; width, 28.{”; ’ • ■
indi. ‘ ’ depth, 14”. . ,
Didžiausią nuolaidą duodam ūž jiv radio- nežiūrint jo 
stovio, tai dabar geriausias laikas L; .‘v. NYTI JUSU SENĄ 
RADIO ANT NAUJO, MODERNIŠKO. . r
Už mažą primokejimą jus turėsit naujausio ištobulinimo ra
dio ir galėsite gėrėtis puikiais radio programais.
RCA VICTOR RADIO yra tikrai geriausias, šit jo kaina ir

■ gerumu, nėra lygaus. . Užeikit persitikrint kiek mes galime 
jums sutaupyti . •
Jeigu reikalaujat tikrai gerą Rekordą, atsim 'Rite, kad .pas 
muš jus rasite didžiausi padnukimą.. v

Mes. perkame Lietuves Bonus ir. mokame, pilną kainą, ju vertės.

=: 377 Broadway, So. Boston, Mass.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ
i ADRESAI

Lietuvos pukteeų drjos 
PO GL0B< MOTINOS ŽV6.

— Eva Mark,šiene, 
625 E, 8th St, So Boston, Mass. ’ . 

Siaurięnė,. 
'oston, Mašs.

• t • 
nlenSį. 
xbury, Mass.

Marjona Markonlutfi

JirmininkC>

Vięe-pirminiilkė—
443 E. Tth St...
TeL So, Boston

Prot. Rašt. —•. Etoj
29 Gould St, We
■Tek Parkvray .ISfj-MV.

Fln. Rašt — T .. ____  .
33 Navarro St, Roslindale, Mags. 
■.•Tel. Parkvtay 0«58-W •. '■

Į Iždininkė — ’ Oną StaniuilutC •
. 105 AVeet Gth St,,-So. Boston, Mass. 
TvarkdarS —■ Ona.Mizgirdlenė •

1512 Coliimbift Rd., So. Boston, Mass. 
Kasos. GlobBja —‘ .E. Janu? ..Menė.

1426 Golumbla. Rd.’, So. E >n, Maša 
Draugija savo susirinkimus laiko kas 
.antrą utarnlnką kiekvieno tbėneaio,
7:30 vii. vakare, pobažnytingj sve-

• talnėj, ~ •
visąiEi . draugijos’ reikalais kreipkite
• dm protokolu raitininko. .' .

S'

iV. JONO ĖV. BL. PAŠALPINAS 
DEJOS VALDYBA

Pirmi nlrikas — M. Zloba ‘ «
86. Mt Ida Ud., Dorchęcter, .Mase.

Telephbne Columbla 5491 * 
Vlce-Pirmlninkas —J. Petrauskas 
. -24 Thornas P&rk/Sa; Boston, Masė, 
Prot. Raštininkas — J. Gilneckis. « 

5. Thoimes Park, So. Boston, MaoK.
. Fin. Raštininkas — M. Seikiu

256 E. Ninth St, So. Boston, Mase. 
Iždininkas— A. Naudžiūnas

8b Broadway, So. Bosto: Maat . 
atarė. . a — J. Zalkls;
. 7 VYIntield St • So; Boston, £ •
Draugija laiko linkimus kai, 9| 

riedCldlenį o menesio, 2 vąt ’
po pleti}, Parap «. tatuj, 492 E. 7th 

. St, So. Buuton, Mujs. . . , ■

ProfesionabU, biznieriai, pramonin
kai kurie skelbiąs! °D ’dlitūkė-,’’ tik- 
rai verti skaitytoją pat . ;

•Visi RarsluldtPs. “D,n •»,” • . .

I Gerb. Klebonu Dėmesiui I5

į Turime grm ‘’žtįušiner Dienai Konvertą ir La- « 
pelių šu lietuviškais parašais. Kainos labai prieU į 

|. nainos. -Su..JnpelianHr.persiuiitirnu tik:. J 
i’- ' . Už niH)'
S • Už 51h*
| - (K)0
i •, V. - ••00
$ Ų'ž .. 10

į®. ‘ • Malonėkite siųst} užsakymus,
|| “DARBININKAS”

South Boston, Mass.

* $3.50 . • • ” * 
. $1150.

skti.25
: $8.00 . •

I ■
$ .. 366 Broadway, ,

1
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NUOSTABIAI DĖSLI VIŠTA

KAS GIRDĖTI,LIETUVIUI 
KOLONIJOSE

*.
MMHIIS LAIŠKAS S

Į. BIHIMKŪ' REDAKCIJAI
... Gčrb. Redakcija; —

Šiųoinvsiunčiame Tamis- 
toms širdingiausius padėkos 
žodžius už prielankumų Lab
darybės Draugijai, kurios 

, reikalams paaukojote, laiką 
ir vietą savo, garbingame 
laikraštyj e, spaus diria n t 
įvairius apgarsinimus mums 
rengiantis^ prie pasekmingos 

t * darbuotės, metinės gelių die- 
L nos*.__Todėl varčiau ^vargšą

ir labdarių širdingai ačiū,
F. J. Biamckąš, pm&<,
J. S. Svirskąs ir
P. Senkienė, rąšt., y , 

! . P. Lengvinis't ižd.

liu dienai leidimu rūpinosi 
adv. A. Mileris, P. Leii giri
nis ir J. Snrskas. Spaudos 
komisiją sudarė kini. J. Ba- 
kanas/J. R. Žemaitis ir J. 
Lukoševičiuj kurie šiame 
darbe savo paskirtąjį darbą 
atliko/ kuo gėriausiai., .

Pinigą skaitymo darbą at
liko: kitu. J. Bakanas, P. 
Lėngvinis, J. Lukoševičius,. 
A, Prancekevičius, J. Augu- 
stinrivičius..

Rinkiką vardus patikrino
A. Tamulevičius ir A^ Či- 
ginskas. r Dėžutes ir sugrą
žintas gėles priiminėjo V. 
Greska.

rius tarp jo nelaisvėje liū
dinčių sieną. O kas gi jam 
išties švyturiu degančią ran
ką, jeigu ne tu lietuvi! Tad 
nestovėk—laikas labai bran
gus, nes Europoje karo žir
gai tebėra pabalnoti. Rai
telių pentinai tebežvilga ant 
jų kojų ir kardai dar nepa
dėti muziejuose. Nieks nė
ra tikras, kad jo akys dau
giau'1 nematys, kurioje nors 
upėje kraujuotą putų.

Todėl lietuviai, būkime 
ietuviais ir nesakykime, kad 
aš tikiu į šiaurės ar pietą 
vėją,- Vilnius šaukiasi visų 
lietuvių ir nesuskilusios nito 
įvairių siaurų pažiūrą vie
nybės. Tik tokių lietuvių 
jis nori ir tik vienybė galės 
aįžneštir-pergalės. - vėliavą-4 
Gedimino pilies bokštą.

Visi AVaterburiėč.įai stoki
me po Vilniui vaduoti są
jungos vėliava , perrištą ge
dulo kaspinu. Kelkime ją 
į aukštį, kad visas pasaulis 
ją matytų. . 0 kada matys 
vėliavą su gedulo kaspinu, 
negalės praeitį nepaklausę 
4 ‘ Kodėl įkanda širdį jūsų 
tautai?” . . ’

Mums to ir tereikia, kad 
pasaulis . pamatytų mū s ą 
tautos negyjamąją žaizdą, 
tai Vilnią,: kurį laiko ara£ 
suspaudęs. nagais...

J. Apuokas:

Hoover užtvankos plieniniai, vartai prie .Coloradb upes, Užtvankos vartai yra 50 pėdą ilgio, 50. pėdu 
piečio ir 1500 tonu svorio. Užtvanka tielcs vandens jėgą, . 1

9 • "IF v "H" ® m V(‘i‘siteto Rektorius "V Vbr

ZėIuiios Iš JLietuvošik,«n R<,iiR. pranešimą apie Kataliką U-
STUD. ATRITINI!  ̂ pniy---- ----------- '

Žinios Iš Lietuvos
GOS KONFERENCIJA

Rep.

VORCESTER, MASS. NASHUA,N.H.
SODALIETĖS IR 

MARIJOS VAIKELIAI
Vasarai praėjus, Sodalie- 

eią draugijos panelės eina ; 
veiklesnį gyvavimą, f Atriau- 

į Taičiui, kun. J. Bakanųi, kuRjino pavasarį pradėtąją, tvar 
> rie savo pamoksluose ragino'ką, kas pinną mėnesio sek- 

žmones į labdarybės darbą..
i Ją balso geros valios, parapi- 

jonys išklausė,, nes gėlių die- ,
. rioje išėjo į gatves .275 dai> 
r buotojai, kurie kiekvieną 
.S praeivį prašei aukos savo tau

■ ..tiečiams. Ypač rimsų jauni- 
i . mas dirbo su pasiaukojimu, 
j Šv. Kazimiero seserys visus 

■! aukštesnių skylių vaikučius 
; ragino stot į labdarybės dar-.
i bą.\ Labai malonu matyti

• jaunas mergeles ir berniu- 
į kus gatvėse prašant, aukų sa-

. > . Vo pavargėli airis. Kapitonai, 
’ kurie prižiūrėjo tvarkos

. J / gatvėse gėlių dienoje,. buvo, 
į : J, Rainikis, A. jukuevičius, 
! J* Svirslms, J. Grigas, P.vV

■ lavošius, O. Žiūriuskienė, J.
A . -

j Vieraitiš, J. Daiičiimaš,
. Užrašinėjo vardus ir. davė 

dėžutės šie j a u u u. o l i a i :
// A. Tamulevičius’, V. Stąniu- 

i Honis, V. Kereišis, Ę. Puza- 
/ ras’ E. Leonavičius, M. Bla- 

veekaitė.
J Salėje tvarkos prižiūrėjo: 
j . P. Lėngvinis, J. S.virskas,. J.

Grigas,- ,P. Alavošiiis, V. 
) • Greska, P. Kataiiskas, O, 
> ŽiūrinsMeiie, ,Ą». Julmevi- 
; ■' eiiis.

Reikalingus parašus ?at-
1 spausdino: J. Bačys,.A, Lu- 

’ košėvičienė sutvritkė visus/ 
į ženklus,, kuriuose buvo drau- 
■ gijos parašai. Su niašino- 

mis išvežiojimui ręikalingą

Labdariu draugijos metine 
gelių diena'buvo rugsėjo 24 
d. Auką surinkta per 750 
dolerių. / Didėle padėka pri
klauso klebonui kuri. A. PeL.

mądiėnį, kada .visos eina 
bendrai prie Šy. Komuni
jos, turėti, vieton paprasto 
susirįnkimėlio? bendrus pus
ryčius su programėle? Toki 
pusryčiai įvyko spaliu 2 d., 
laike kurių buvo ir dainelių 
iv paskaitėlių, gi buvo nu
tarta surengti ‘‘Halio w’eri 
partyV Visą Šventės išvaka
rėse.

Nuo. SodaU'ečhj. neatsilie
ka ir jaunesniąją mergaičių 
draugijėlė y- Marijos . Vai
kelių ir Mažojo choro. Ką 
tik neseniai 'stipriau Nusi
tvėrė, o dabar ištikimai lan
kosi į praktikas, rimtai lai
ko savo susirinkimus, ir 
greitu laiku, žada viešai pa
sirodyti su gražia pramoga.

Spalių 1 ir 2 d. Kaune, 
Ateitininkų rūmą salėj įvy
ko studentą ateitininką są
jungos. centro konferencija, 
.Ją atidarę sąjungos centro

Į 
a CHARRON’S |

PIANAI—RADIO8-
; ŠALDYTUVAI i

Aliėjąiis pečiui; Skalbiamos 1 
mašinos

K TRūMBULL STREET
WORUE8TEĖ, MABS: .

| TeL 4-9430
I Lengvos Blypos—Bs NuoAimčis
i

Telefonas; Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius įr Balsamuotojas

423 S. HAGA STREET, 
BALT1M0RĘ, MD. . .

WATERBURY,GONN
Čia sąjungų sąjung ė 1 i ą, ' 

draugiją draugijėlių —- de
vynios galybės ir visos dirba 
ir siekią savąją tikslų vie
nokiu ar kitokiu keliu, kop-. 
damos vis aukštyn į plačią
ją erdvę. . • .

Tarp tų visą organizaciją 
išdygo dar viena. — Vilniui. 
Vaduoti : Šąjungos skyrius. 
Jis bus tarytum šventovė, 
kurioje širdys, degančios 
Vilniaus ilgesiu*, pasidalins 
savo trošk i ni ą i s!; Daug 
yra širdžių ir karštą 
troškimu. Tik tas viskas 
reikia sujungti kaip kokiais 
perkasais į vįeiią srovę, ku
rios idėjinės bangos judintą 
uolomis .‘užverstus krantus..

■ Tik dęja, ta. srovė dieną 
po? dienos inąžeja, kuri paži
no- Liėtūyą iį jos širdį Vil
nią? kuri tente jo prispausta 

’ rvetąniįj'ą jungo už plačiojo 
vandenyno. Taigi, .šiandie 
tas pats Vilnius dar tebeniū
kso paskendęs svetimose riiig 
Jose ir skaisčiosios laisvės 
smiles dar nemato. Jis lau- 

. Ida, kad kas; atneštą švytu-

».

MONTELLO, MASS.
AVIACIJOS DIENĄ. į 
Spalių 12 d. šios kolonijos ' 

ietuviai. surengė Aviacijos 
Dieną, tikslu paremti lietu
vių, lakūnus, S. Darių ir St. 
Girėną, kurie esą, .pasiryžę 
skristi ateinantį pavasarį iš 
New Yorko į Kauną. *

Dienos programa, susita
rus vietiniam komitetui su 
.aklinais, buvo išvyst y t a 
Brocktono Air porte, . kur 
lankėsi, didelis skaičiui lie
tuvių netik iš Brocktono, 
Montello, bet ir iš kąimyni-/ 
nių nriesčiulm, kaip tai: 
Stautono, Witmano, Bridge-'. 
ivaten ir t. t.

Nors oras pažymėtinai bu
vo blogas, bet nemažas skai
čius lietuvių ir- svetimtaučių 
dalyvavo. pasivažinėjime, lie^ 
tuvišku aeroplanu. / -.

Pažymėtinas, lietuvio iš- 
■ rvęrmingąmas,. kurį’ pats pa
sirenka, be kokios , pašalinės 
prievartos, būtent: nusilei
džialėktuvas Įt tuo j aus iš
lipą pusiau nubalęs, arba 
vėžio iškepto raudo namo 
žmogus, “na kaip raidas?” 
— tai tik po'valandėlės žmo
gus pajutęs, kad Stovi ant 
žemės ištaria ‘ ^Puikiai! 'V 
Vadinas išmėgink pats, tai 
nereikės lAausti.

Vakare buvo surengta va
karienė. Lietuvių Respub
likonųKrankliu klube, kur 
dalyvavo nemažas skaičius 
•lietuvių ir patys lakūnai. 
Per^ vakarienę buvo pasaky
ta keletas- kalbų, iš kurią 
buvo svarbiausia, tai kapito
no lakūno S. Dariaus.

mulionis trumpa kalba, o po 
to buvo • sukalbėta malda. 
Didžiule salė buvo pilna da
lyvių studentą ir sendrau
giu. Išklausyta sveikinimai 
žodžiu ir .raštią Šv. Tėvaą 
atsiuntė konferencijos daly
viams apaštališką palaimini
mą.

Toliau , padaromi- praneši
mai. - Šiuo, metų štud. atei
tininkų sąjungą sudarouž
sienio universitetuose besi- 
mokantys ateitininkai, Tel
šių kunigą seminarijos, atei
tininkai, Dotriavos žem. ū? 
kio-akademijosr / ateitininką 
sąjunga iš trijų korporaciją 
ir Kauno studentą ateit, sąj. 
iš 11 korporaciją ir draugo-

kartu pasilikdami ir garbės 
nariais.. 7

Lakūną pageidavimu Avi
acijos Dienai surengti komi
tetas Montelloje pasiliko gy
vuoti ligi lakūnai savo tiks
lą atsieks.
• Komitetą sudaro pirmi
ninkas C. P. JUrgeliūnas, iž
dininkas J, ■ Mickevičius, 
sekretorius — J. K u m p ą. 
Nariai : M. Jezukevičius,. ad
vokatas J. Verečka, A. Tau
tinis, F, Bągužis, J., Juodai
tis, K, Bielskis, J. .Budrys, 
A. Strumškis, M. Valentuke- 
vičius, A.. Atkinas, V. Ta
mulevičius, K. Vaičiūnas, 
P, Tamulevičius,. M. Pekar- 
skis, V. Miliauskasį. K. Gri
gas, L. Kumpa.

• ••/.-•■ • Rep.

šių metą pradžioj biRo'595 
nariai, o dabar yra 692 na
riai, iš ją mm'gnieiii 230. 
Studentų ateitįninką veiki-. 
inas,. kaip žinome, pasireiš
kia pavasarininką, n lokslei- 
viu ir kit. kultūriniit religi- 
nią organizaciją taupė,. .Nora 
sunkias turėdami 4 darbo . ir 
veikimo sąlygas, šiuo metu, 
studentai ateitininkai sav<> 
užsibrėžtais keliais gerokai 
pažengė pirmyn, daug nudir
bo. • \ ...

Po pranešimą ėjo šiii mo
kslo irietų veikimo svarsty
mas. Visos tolimesnio vei
kimo inintys buvo kreipia
mos tuo šūkiu, kurį praėju
siais ateitininkų vajaus me
tais prof. St: Šalkauskis bu
vo atskiru laišku, paskelbęs: 
susiprasti, susiorganizuoti, 
kurti ir kovoti. Pro f. Šal
kauskio mintys rado didelio 
pritarimo afeitinink u o s e. 
Konf erenei joj vyra i ir • mer
gaites padare atskirus sava 
posėdžius.

Pirmos konferencijos; die
nos vakare dalyviai atliko 
išpažintį. Rytojaus dieną or- 

. ganižuotai dalyvauja iškil- 

. aringose ąjamkldose ir pri
ima bendrą- komunija. . Po 

. pilių įvyko paskutinis posė- 
/dis.. Čia J. E. Katalikų U-

Kori feiynęijos. pabaigoj. į- 
vyko eisena į Karo Muzicją, 
kur buvo- pagerbti kritusioj i 
už Lietuvos laisve kariai ir 
uždėtas vainikas. .

SU1ĮKI LĖKTUVO KATAST
ROFA

PROGA BEDARBIAMS

/. Stambią finansinę para
mą.lakūną tikslui atsiekti . 
suteikė Lietuvių Rešpubli-J

Žem. Panemunė. — Ona 
Plika it ytė, gyvenanti Žirni. 
Panemunės bažnytkiemyje, v 
turi nepaprastai, dėslią viš
tą, kuri tikrai kasdien deda 
po du kiaušinius, vieną rytą 
— kitą vakare. Ši višta 
dar tik gyvena mitrus me
tus, sveria keturis svarus.

Iš pradžios p r a d č d a 
ina dėti ji padėjo kelis 
kiaušinius’ kasdien po vieną, 
o dabarjau deda kiekvieną 
dieną po du ir visai nt'p.eri. 
Dėjusi 12 ar 13 dieną daro 
vienos dienos pertrauką, o 
toliau’ir vėl deda po du. .

Kai kurie žmones, labai '■ 
susidomėję šios vištos dėslu
mu, norėtų, išsiperinti iš jos 
Kiaušinių viščiuką, bei kad 
Ona Plikaityte laiko tik vię- .. .. 
ną šią vištą ir neturi gaidžio.

Rugsėjo inetk 28’d. Kauno 
aerodrome įvyko didele ne
laime. Iš 20 metrą .aukštu- 

nukrito, ir. sudužo pulk, 
inž. Gustaičio konstrukcijos 
lelduvąs “Anbb TU?’’ Skri
dęs lakūnas puskarininkis ir. 
sėdėjęs instruktoriaus vietoj 
Įeit. Barzdyš sunkiai sužeis
ti. . .

Kad pagelbėti bedarbiams. “Dar
bininko” Administracija išmokės 
bedarbiui už kiekvieną gautą 
naują metinę prenumeratą vieną 
doleri.

..Gera proga bedarbiams užsidirb
ti- keletą ar. kelioliką dolerių. 
Apsukresnieji darbininkai gali 
išsidirbti nuolatinį ir gerai • ap
mokamą darbą.

Ant plauko kabo gyvenHnas, ties 
gyveniniu kabo mirtis, ties mirtim 
kabo amžinybė.

RIEK LIETUVOJ FABRIKU

K Al INAS. — Šiai s me
tais visoj Lietuvoj tokią 
pramcn i es įstaigą, kuriose 
dirbo nemažiau kaip 3 dar
bininkai, buvo 1108. Jose 
dirba. 1415 tarnautoją ir 
13744 darbininkai, iš ją 
8444. vytai, 485(i moterys ir 
444 mažamečiai. Kvali/'ikuo- 
tų darbininkų (specialistą) 
vra 4043, nekvalifikuotą - ■ ■ 970 L. Visose įmonėse dėl ne
laimingą' įvykiu nukentėjo 
44 darbininkai/

DARBININKŲ PARAPIJA 
GRAŽIAI TVARKOSI

ALEKSOTAS:—Nors, ši- 
.parapija daugumoj iš. darbi- 

■ ninku, "tačiau šią vasarą ku
nigo klebono. M. Stankevi
čiaus pastangomis Aleksoto 
bažnytėlėje įsigyta nauji 
^vargonai ir elektrikinis žį- 
randelįs. Tas labai gražina 
kuklią bažnytėlę. . ■ •

Labai maloną įspūdį daro 
šioje hažnidėlėje mėnesinės 
pakaitomis vyrų moterų. ir 
vaiką bendros komunijos, 
kurie paskirtais sekmadie
niais gausingai daliau j a.. 
Mukios apaštalaviine nema
ža randasi- . j am niol iu vyrų 
tarp 17—28 metą, ariįžiaus.

šventadieniais 9 vai. per 
šv. mišias visuoinet gieda 
vaikučiu choras..

Aleksoto kai. jaun. vyčiai 
spaliu mėiį. 2 dieną turėjo 
susirinkimą. . 1 hlžymėtiua, 
kad susirinkime vyrų buvo 
daugiau kaip mergaičių. 
Skaityta., paskaita “Jauni
mo Imliai./- ‘Dabar vyčiai 
ruošiasi, .suvaidiuti “Sūnų 
vėjavaikį/' .6 veiksmą dra^ 
ritą, iš Šv. Rašto palygiiriiuuv

komi Flimklįn klubas ir1 Demokratę ir rėspublįkonij kandidatai New Yęrk miesto Aiayoro 
Lietuvių Amejrilęonų Įdubas/vietai; John O'Brien (kairėj) ir Lewis H. Ponnds.

“MŪSŲ UIBUSIĮ”
Brolius amerikiečius kviečiame:

, . užsisakyti ■
“Mūsą Laikraštis” yra did-. 

žilinsiąs ir įdomiausiai} iš visą 
Lietuvoje leidžiamą savaitfaiš- 
čią; geriausiai ■ informuoja Lietu- . 
vos visuomenę apie savo krašto 
ir plačiojo .pasaulio įvykius; vi- 
ad (pilnas rimtų ir objektyvią . 
traipsnią,' gražių pasiskaitymų,. 
coresponderięijų, dainų, paveiks- .. 
lų ir t t; 1

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

virš. 2009 prenumeratorių turi 
užsieniečių lietuvių, tarpe,, kurių 
didelč dauguma yra broliai ame
rikiečiai,

“Mūsų Laikraštis” kas savai 
tė išeina po 12 puslapių, iliust 
•uotas ir duoda' savaitines ap
žvalgas iš religinio, kultūrinio, • • 
visuomeninio, ekonominio ir po
litinio gyvenimo sričių;

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

PAIEŠKAU

Povilo Vaižmužioy gyvo- . 
pančio apįc 30 Inetą Šiaurės 
Amerikoje. -Jis paeina iš 
Panevėžio apskrities. Ąš šią 
vasarą lankydama Lietuvą 
sutikau jo. sūrią Petrą, gyv. 
SkverbiĮ kaime. Jis manęs 
prašė paieškoti jo mylimo 
tėvelio Povilo Vaižmužid. 
Taigi jis pats ar kas jį žino
te, meldžiu pranešti šiuo ad
resu,: ■

Adelė Dalailienė/ “ ' .
268 Leliok Street, 

. Norwood, Mass;

“DARBININKO" SKAITY
TOJŲ DĖMESIUI

“Darbininkas” jau priima 1932 
m, Lietuvos Paskolos Boną ku
ponus už prenumeratas ir kny
gas, už pilną ją vertę. Nukirpę 
1932 m. kuponą siųskite

“DARBININKO’’ ADM.,

366 W, Broadvvay, •<
' -South Boston, Mass.

Tikrą-draugi), per sielvar
tą pažinsi.’ . .. ’ Ennius.

A. KAUNIETIS IR 
J. POTELIuNAS

Užlaikome visokios rūšies 
■minkštus gerintus.

Taipgi porkraustomo. rakandus...
57 Bonner Ši, Hartford, Conm

' Tek 64)823 . .

v
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| 'Antradienis, spaliu 25, 1932

VIETINES-ŽINIOS FEDERACIJOS NARIAMS

SUDIE, BOSTONIEĖIAI!
Gaila man Jus palikti, nes 

labai pamylėjau Bostono Šv. 
Petro parapijų už jos gyvų 
ir karatų prisirišimų prie 
savo brangaus tikėjimo. Ne
paprastai manė stebino ir 
jaudino, kada net tomis die
nomis buvo pilna bažnyčia, 
kai baisu buvo per lietų ir iš- 
namo išeiti. Moterų misijų 
savaite labai gražiai pasise
kė, bet vyrų, atrodo, — dar 
gražiau.. Duok Dieve, kad 

^t^p^ir^ĮjasBiktumėte nudo- - 
•; nes stovyj ilgiausius metus l

Nors kūnu. atsiskiriu, bet 
dvasia būsiu su Jumis ir at
siminsiu šv. Mišiose ir pra
šau manęs neužmiršti savo 
maldose.. Ačiū!

Jėzuito# Jonas BruzilHis, 
Misijomerius.

Federacijos 3-čio skyriaus 
narių .mėnesinis susirinki
mas įvyks šį antradienį, spa
lių 25 d., 7;30 vai. vakare 
bažnytinėje svetainėje.

Visi nariai kviečiami atsi
lankyti.

VYRŲ MISIJŲ UŽ 
BAIGIMAS

;: Sekmadienį, spalių 23. 
vai. vakare, Šy. Petro para
pijos tyrai iškilmingai už- 

. baigė savaitės misijas, jėzui
to Tėvo BrUžiko vestas. MĮ-.

. sijonieriusį pasakė paskutinį 
pamokslų. Kun. švagždys 
palaimino virš tūkstantinį 
būrį vyrų Švč. Sakramentu.

Vyrų -choras skambančiais 
balsais užgiedojo gražių gie
smę Švc. Marijos garbei./ *

Paskui sekė šv, krikšto 
„apžadų pakartojimas.. Pirmų 
kartų mūsų parapijoje vyrai 
darė upžadus, • laik y d a m r 
raukose žvakeles. . 0 kaip 
įspūdinga buvo : elektros už- 

. gesintos, vien mirga .žvake- 
. .'lės; Stiprūs, garsūs baisai 

kaito ja apžadus. ■ Dreban
čios tėvų, -senelių rankos,

Į ADVOKATAI

DKRBĮKJNKS8

Prancūzijos naujiūisis kaiti laitais — naikintojas “Vauguelin,” kurs .sakoma busiąs greičiausias pasau
lyje. Prancūzai kalba apite nusifrihklavimą, o statosl~dldžiulius~karo laivus. -------- —..—

drąsios sūnų, jaunuolių ran
kos kelia žvakeles. Iš aukš
to žiūrint, kokis vaizdas! 
Matosi tūkshmtis pavienių 
liepsnelių, kylančių į aukš
tį, tarytum, kokios mažos 
liepsnelės, atsipilusios nuo 
degančių širdžių, kurios Jė
zui liepsnoja, skrenda dan
gun, nešdamos-širdingus pa- 
kartbjiinųs krikšto prižadų. 
Choras sugieda Konfiteor, 
vyrai nužemintomis Širdimis 
patys sau ;kartoja _ žodžius 
Žvakės užgesinamos, šviesos j SevJntli St., So. Bos-
uždegamos ir vėl mišijonie-hon
rius švelniai kalbių kvtėsda-Į yigį nariai kviečiami ato
mas. vytus laikytis dorais, ; . Vatdybd., ; .

nereikės mum ta- shamet serus
MU®™TDJy KARINĖMS MOKTIIŪMS MEDŽIOTOJAS

dus,, tas tūkstantinis būrys . . UZSIKASE 
pagerbė kryžių. Virš tūk- . ———— ■ 
sttmtis lūpų pabučiavo kry- Spalių 19 d. ’ pasi b a i g ė j 
žiu! ~ . Bostono mieste . balsuotojų

.Taip, ir užsibaigė misijos užrašymas^ Iš viso užsirašė 
y v; Petro . parapijoje. ' 304,504 piliečiai, iš _ kurių

A. JI. ArtfaTnan. p;7 19() wru ir 137.314 mo- • i / v •• f
■' ■ —?• terų.

MISIJOS BAIGĖSI Šiais metais ,dauSiau tal-h? ž mokyklas vien 
suotojų užsirašė,, negu 1928 
m. piezidehto rinkimuose.

AUKŠTIPROCENTAI

Valdyba.

L, D. S. PIRMAI KUOPAI
L. D. S. Pirmos Kuopos 

svarbus bertaininįs susirin
kimas įvyks šį ketvirtadienį, 
spalių 27 d., 7:30 vai. vaka* 
re parapijos svetainėje, 492’

-t
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JUOZAS GUNYS
ADVOKATAS

i 414 Broachva^ S. Boston, Mass. 
f . Tėl. So. Boston 0948.

gyvenimo • 
Tėl Pafckway 1SG1-\V .

Prisiekus Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provba. Daro ti

sus legalhiA dokumentus.

817 E St. (kampa® Broadway) 
South Boston, Maū.

Telefonas: Šou Boston 2732
Namu; Talbot 2474

PRISIEKĘS ADVOKATAS

JOSEPH P. WALSH
A D V O K AT A I

, Edwar R. Coplen • 
Albert Adelson ‘
Bcnjamin. Chesky ’•

OFISO yĖPRJAS
Jijttas J. Kamilas

18 Teihoht ŠI, Šdstbh/tess.
310 Kimball Buildihg 

Telefonas: Capitol 9880'
Ofiso va 1 a ii d o s

9 vai. iki 5 vai.

‘ Kun. J. Bružikas, S, 
spalių 10 d. vakare Atvažia
vo iš Indianos S o. Bostonan 
ir pradėjo vesti misijų sa- . J
vaitę moterims. Jis uoliai South Boston Šaving bųn- 
mokė katalilces kaip , labiaū kas pranešė, jog spalių 19 d. 
V. Dievų reikia mylėti. Josi pradėta mokėti pusmetiniai! 
paklausė ir mokėsi. Ir už dividentai 2 į4%>. depozitams 
savaites baigė misijas labai Į ir. paprastų. ‘ ‘ extra ’ ’ vieno 
pasekmingai. Į procento ketvirtainiai. Šis

Spalių 17 d. - misionierius Į pranešimas nepakeičia per 
pradėjo misijų savaitę vy-: kėliolikų. mėtų, bankd išmo- 
rams. Jų:.rinkosi kas "rakaJ karnų 5 procentų. \ ' 
ras vis daugiau;-' taip kadi 'šis batikas yva yieįiintėlis 
baigų j e. netilpo vyrai bažny-r Bostone mokus tokius pro- 
čioje/. I centus.

Vaikams misijas Tėvas Dividentų stovis per pra- 
Jėzuitas pradėjo spalių 20lojusius 6.menesius buvo.gė-Į 
d. 4:15. vai. po. pietų., baigė ras _ turėjo. $23,000. sur- 
jas spalių 23 d. .3 vak p, p. plušo. . Surplusas dabar siė-

Be to, spalių 16 d. 3 vai. I kia $1,878,000, kas sudaro 
p. p., misijunierius laimino 12 procentų visų depozitų, j 
mažutėlius, kurių buvo be-r " ----

4 S“F

liai vedė misijas. Jis. dėjo . y ...
savo sveikatėle pomoksluo- pThejušių savaitę negras 
se, pamaldose ir Mausvkloje. gimtai nugalėjo pa- 
Rašhiėjo net laiškus, ■. uuo-kumštininką Ex^! 
širdžiai.kviesdamas atsitik??■lde .kc‘haa£- .
liūs prie Jėzaus. Atlankė a- Sehaaf pralaini ėjimas 
pie 10 ligonių. ' daugelį jo vertinto jų labai 

1 ■ Misionierius atliko .savoį^^’iles įj° takso žvai- 
pasiuntinybę kogeTiaujiai. ĮRŽdS puvo aukštai paldlusi.

; Dabar lieka žmonėms, mi
si jas atlikusiems, parodyti 
•misijų . vaisius geresniame 
sugyvenime, ir krikščioniškų 
pareigų pildyme;

Progų Dievo meilės pa
reiškimui bus ir po misijų:

‘ štai Kristaus Kar a. liaus 
šventė! Jo kariuomenės 
ŠventėVisų Šventų Die
na, .Uždusinę, šis visas mė
nuo... '. .

i Bostono inoliykln komite
tas. 3 balsais prieš 2. nutarė 
panaikinti buvusį .mokestį 

l$1.00. kurį vakarinės moky
klos imdavo iš visų mokinių.

Komitetui pasiskundė ke
liolika asinenų, jog’, jie nebu-

. _ . . L
Į tik; ctėl to, kad negalėjo užsi
mokėti. ,$1.00.

Čempionas J aek Sharkcv 
praėjusia savaitę buvo Nova 
Scotia laukuose,-, kur su 
draugais inedžū) j 6. Y ar- 
moufli’apylinkėje jis nušo
vė du briedžius. •

DAKTARAI
‘ Tel. So. BoStdii 0823 .. . lt

LIETUVIU DANTISTAS

DR. M. V. GASPER
' (KASPARAVIOIŪS

Naujoje yiątęję,
525 E. Bfoadway, S. Boston. 

OfUb Valandol: .
Nuo 9 iki 12 ryte Ir puo 1:30 Hri 
5 Ir uuo 6 iki 8 Vai. vakarė. Ofi
sas .uždarytas subatos vakarais ir 
nedėldienials, taipgi seredomla nūi 

12-tO8 dieną uždarytais.
| Taipgi nuimu ir X^ray

Lietuvis Dantistai

UR S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS) ,

414 Broadway, So. Boston
TeI. So. Boeton 2BOO

Ofisas atdaras piro 10 Ik! 12 vaL . 
, ’* ryto, nuo 1:30 Iki 5 :S0 po plėc k .

tnio tJ l&l 9- vakare. Šventą dieną 
pagal susitarimą

Tel. So. Boston 2660 •

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadvvay; So. Boston
Ofiso..valandos nuo 9 iki 12, ‘nuo 
1:30-t-G ir PUo 6:30—9 vakare. 
Serędoinis nuo 9—12 vai. dieną- 
Strigtomis nuo 9 ifcl 6 vai.vakare.' 
Nedėliomls nUo 9 iki 12 vai. dieną

■ . (pagal sutarti). •

SUNKIAI SUŽEIDĖ
. Spalių 20 d. apie 5 vai po 

pietų; prię Cohunbia Rd., S.. 
Bostone, autoniobiliatis sun
kiai sužeistas Jonas Šipelis, 
30 metų, gyv. 149 Boyven St. 
Sužeistasis . nugab e n t a s į 
Carney ligoninę. Jani Su
žeista galva; nūgara, rankos, 
ir kojos. ‘ ; "

Tėl. Barter 3789 • ’ .

I JOHN REPSHlS, M. D. 
(BEPBYS) 

llefeuvlfl gydytojai. .
Ofiso Vnlalhdoi:

278 Harvard Street,. 
kamp Inman arti Central Sq, 

Čambridge, Mas®.

fLANSKIS SUTEIKĖ LAI
MĖJIMĄ

p PRALL BROLIAI
REKTORIAI IR DEKORATORIAI

AUTOMOBILIŲ NELAIMĖ
JE UŽMUŠTAS STU

DENTAS
. Spalių. 21 d. vakare susi

dūrus. trims', automobiliams 
' ' « * * *. ■ • * * 1 

užmuštas . AVilliams kolegi
jos studentas J; B. Flemink, 
21 metų, Cliicagos turtingo 
biznieriaus sūnus. Nelaime-: 
j e sužeisti dar 5 asmenys, 
bet lengvai.

Goki St.; Jaseph. Cremins, 
17 in.,?Dorcliestor St.: Tho- 
mas Driscol, 16 m.; Botveu 
St. ir. P. Mėgai, Knovvton 
St. Policija sučiupo Pavicl 
ir Cremins,; beįiiėgiiianČiūs 
pavogti vienų . automobilių, 
stove j ušį prie B i*oadway. 
Policija sako^ jog abii prisi
pažino pavogę daugelį auto- 
inobilių ir išdavė savo ben
dro-darbo, kitus du draugus.

Vaikėzai vagiliai sakosi 
vogę aiitoiiiobilius mergi
noms .važinėtu M c r.g i n ų 
vardų vagiliai neišduoda/

$60, Oūū NEBYLIAMS 
GYVULIMS

Praėjusį sekmadienį Pere ”
Marąuetie fiitbolo tymas tu- ’t
rojo svarbias rungtynes su 
Fittons tymu. Žaidimo žiū
rėti buvo prisirinkę per še
šis tūlosiančius žmonių.

Pradžioje laūnėjimas bu
vo Fittons pusėje, bet vė
liau žaidimas pakripo į Pėrė 
Marųuettc tymų ir lietuvių 
Planskio ir Westono susižai- 
dhnas suteikė Marųuette iy- . 
linu laimėjimų. Planskis 
padarė 7 taškus, o Fittons 
tymas padare 6.

Planskio pasižymėjimų, a- . 
merikonų laikraščiai labar 
aūksfai Įverfmd. ’

Spalių 22 d., šeštadienis, 
lietuvių vadovaujamiems ty- .. 
mains buvo ir laiminga die
na. Tą dienų rungtynes lai
mėjo Brockton Iligh tymas, 
kapitono J. Grigo vedamas, 

‘ Bynn Classical tyiųas—.ka- 
’ pitono l t. Aklio ir Waltliam 

Higli — kapitono V. Blekai-
CIO..

Bro'cktoiiietis J. Grigas 
padarė net 4 “lotichdbvviis.”

JONO KMITO EILĖS '

S1.781.473 DOVANŲ
1 Massachufeetts technologi

jos institutus . praėjusiais 
mokslo metais'-.gavo $1,781,.- 
473 dovanų. : / . ’ • x .

Šios dovanos buvo, sunau- 
. dotos mokyklos rūmams pa- 

’ cji-iTrl ATI fii* wnT relini ii .it*

Dedhamc mirusi Mildred 
Johnson paliko apie 500,000 
dolerių vertės turto,,„iŠ ku< 
rio;60,000 dolerių savo tes
tamente ji paskyrė neby
liems gyvuliams globoti. Ve
lione labai - mėgusi gyvuliuk 
ir jais rūpindavosi..
Kitas turtas paskirtas lab

daringoms • organižacijoins, 
artimiems giminėms ir drau
gams. ■ \ •

didinti, studentų šelpimui ir 
kitiems mokslo reikalams.

STUDENTŲ TRIUKŠMAS

SUĖMĖ AUTOMOBILIŲ
V JULIUS

Praėjusią - savaitę South 
Bostono policija suėmė ke
turis j aiųiuoliūs, apkaltin- 

. tus- automobilių vagystėje. •
Srūmtiė ji jaųu u o 1 i a i: 

John Pavidis, 17 metų, gyv.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

. Tai gražus mūsų išeivijos -- 
įžymaus poeto kun. K. Ur
bonavičiaus eilių rinkinys. *

Knyga gražiai atspausdin
ta ii* turi 191 pusi. Jos kai- . t. 
na $1.50. Bet dabar “Darbi- i 
hinko” spaudos vajaus me- 
tu, ..grąžtais. drobės viršeliais 
kaina tik 75 centai ; popie
rių viršeliais 50 centų.

Dabar yra geriausias lai
kas įsigyti šių taip .brangių 
ir naudingų eilių knygų.

Jono Kmito. Eilės yra mų- 
literatūros papuošalas. Nu- 

piginimaš padarytas, kad 
duoti. progų kiekvienam įsi- '. ■ 
gyti Jono Kmito Eiles, mi
nint šio Garbingo poeto, 40. 
metų literatinio darbo sii-. 
kaktuvės. • . .

Šių knyg-ų išgyrė- visa rhn- . 
tėsnioji spauda. Visi gėrisi ... 
jos. turinių, gėrėsies ir Tam
sta jų įsigyjęs.

Užsisakydmiias rašyk t-
“DARBININKAŠ”

366 West Broadway, 
. So. Boston, Mass?

Praėjusios savaitės gale 
Massachusett s t echnolbgij bs 
instituto . vyresnieji studen
tai surengė, savotiškas pri
imtuves naujiesiems študeti- 
tams* . ■ •

jaunieji . studentai gavo 
“freę ride,” buvo išpraustu 
visur išvedžioti, supuvusiais 
kiaušiniais bei senais paini- 
dorais apmėtyti įr tt. Miega-, 
niųjų kambarių tvarka bm 
vo išdarkyta, lovos išvers
tos, ■

Studentai, kurie turėjo, 
ūsus, buvo sugriebti ir ap
skųsti. Žodžiu, visok i o s 
Štūkos buvo krečiamos.. ‘ •

Tokios “priinituyes” tę
sėsi apie 2 valandas.

APffiošraMDiy
Ih-aėjusį pirmadienį pe

čių ; inspektorius George. A. 
Luck, 06. i.net ų, išsiėmė iš 
dviej ų bankų $6,736 i r . buvo 
beeinąs. į Čmigress st. pirkti 
kokių tai nuosavybę. .Bevyk
damas pasijuto; jog vieno 
koliterto, įkuriame buvo'' 
$4,736, nebėra jo. Idšvtihije, 
Policija ieško kaltininkoV

Veltai rūpinies reikalais, aŽ ku
riuos tau tėišąH) dienoje, nereikės 
atsakyti, už ką nebūsi nei baadžią 
nias, nei giriamas. ‘-‘Barba vertėj’ 

I~A«entai
| JUOZAS M. DIL1S Į 
Į LAIKRODININKAS ? | 

Į Parduodu įvairiausios rūšies f 
| auksinius ir sidabrinius daile-1 
|tus. Taipgi ir pataisau. | 
| ' 366 W. Broadway . |
į . SO. BOSTON, MASS. |

i INSURANCE Į 
| . Apdrausk nnmus,. rakandus i 
I . įjutomobtlhis imas . . =
| . J. S. MESLIS ‘ |
į253 Broadvvay, S. Boston Mass |
| Tol.- So. Boston 26.13 Į

PRIE GERO GYDYTOJO 
REIKIA KREIPTIS 

flelel pagydymo visokią 
kraujo, nervu' Ir chronišką ligi}. Kurie kenčiate 
nuo reumatitmo,- skaudu- 
liu, vočių, sutinimu arba u 

< Šiaip kokiu kunp lųjų,. to- 
rCtumSt kreiptis tūojauis. 

r Atminkit,. pMlteiravbnaa, 
patarimai dykai Visą SI mėnesi*. ■ 

Dr>6raiĮ,32T 
yolan4o«: AntrdiJIenials, ketvirta- 

i dlenlala Ir šužtadlenlals 16—12 ry* 
te, 2—<5, 7—8 vakare; eakmaita 
niats 10—42 tiktai.

I GRABDR1AI I

MUZIKOS MOKYKLA PATARNAVIMAS DIENI 
IRNAKTl .

D. A. ZALETSKAS
GĖABORIUSIR 

BAlMMtlOTOJAS
877 ir I4Š Uambridge Street 

Oambridgv, Mass. 
Telephon* Unlverslty 883VW.

; Mokytoja ir Akompaniste

h Pabaigus Faelton Pianoforto 
School

M. TREINAVIČIUTĖ, 
444 East Sixth Street 

SOUTH BOSTON, MASS.

. j
bArtfeĄ ATLIBRAME ŪERAI IR PIGIAI 

. PATAhfrAVIMAS GERIAUSIAS
46 ARMAJftliNĖ ST./ DOR0HESTER, MASS. |

. Tel. talbot 0354 - • ‘ ‘ ■ I

c
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{MISIJAS! NEW YORK, N. Y. j
j Štai atsirado atsigaivini- 
t mo laikas: Misijos 1 Jos bus

Šv. Jurgio bažnyčioje Broo-
> klyne, N. Y.; vieną savaitę 

nuo spalių 24 d. vakare iki 
spalių 30 d. vien merginoms 

; ir moterims, o nuo spalių 31
Į d. vakaro iki lapkr, 6 vien

vaikinams ir vyrams. La
bai maloniai kviečių visus į 
misijas, Kiekvienas Čia ras 
susiraminimo ir paguodos.

< žodelį šiais sunkiais laikais.
Mūsų išganytojas sako: Eį- 

1' kįte prie manęs visi, kurie
į vargstate ir apsunkinti esą-
I . tė, o aš.jus atgaivinsiu! 
į Mat. 11, 28). .

į Patys matote, kad šis gy- 
i veiiimas tik šešėlis sulygi

nant su amžniybe- jo. beveik 
nė nėra ir nevadinkime, jo 

i gyvenimu, bet tik prisiruo-
! Šimu į aną. Tat skubinki“
? me ruoštis, kad nebūtų per
f vėlul Malonėkite pakviest!
į . . ir. išvaginti ypač TUOS, 
; kurie. iki šiolei manėj kad
1 čia reikia gyventi,‘o su anuo
j gyvenimu, kaip Dievas duos.
į Jėzuitas Janas Bt'tižikas 
! '. -t Misijonierius.

ŠVĖ. PAN. APREIŠKIMO

.■f

PASTABĖLES
Kandidatas į New York’o majo

rus .—katalikas

Surrogate John O’B r i e n,’ 
Demokratų kandidatas į N., 
Yprljo miesto inaybrūs yęa 
praktikuojantis katalikas. 
Jis yra baigęs. Holy Cross 
kolegiją ir GėorgetoVn uni
versitete teishj. f aku' 11 e t ą. 
O ’B'rien' yra. pirm In inkų 

" Katalikų Advokatų G u i 1- 
d’os ir vienas iš narių egze- 

. kutyvio komiteto'Šy, Vardo
Draugijos New Yorke, Bu
simasis. New York’o niayo^ 
ras politiko je dirba jau niuo 
1901 metų. Jisai turi, žavė- 
jančią. iškalbą. .

Bedievybės įvykinimni bolševikai 
sugalvojo penkių metų planą.

Iš Lpndono ateina žinios, 
: kad naujas. “bediev i š k a s 
penkių-metų planas ” panai
kinti tikėjimą, yra paaiškė-

■ jęs. Būtent; pirmais metais, 
t. y. 1932, visos tikybinės 
mokyklos privalo, būti užda
rytos; antrais metais priva
lo būti prašalinti visi tikin
tieji iŠ valdiškų tarnybų ir 
visa religinė literatūra už-, 
draustą ; trečiais metais vi
si dvasiškiai, kurie neatsisa- 

' kyę savo šventinimų bus; iš
tremti. Visos bažnyčios, ko- 

. : plyčios . it žydų sinagogos 
bus sukonfiskųotoš ketvir* 
tais metais, it penkti bei pa
skutiniai viršminėto bolševi
kiško plano metai bus paau
koti panaikinti . paskutinį 
maldos namą ir išrauti iš 
■žmonių iniutiės nuovaką a- 
.pie Dievai. .

Tas, kas, būdamas jaunas, netu
rėjo aukStų idealų, iš. tikrųjų nėra 

. buvęs jaunąs.—Prof St. Saikaus-

BAŽNYTINIS CHORAS

Lietuvių Aušros ‘V a r t ų 
bažnyčios choras yra nedide
lis, tačiau, jame yra. gemj 
balsų. Gražiai jisai sugie
da lotyniškas mišių gies-. 
mes; moka net irti š r i a i s 
balsais mišparus giedoti.

Choro vedėja via žinomas 
muzikas p. A* Kaminskas, 
Tai jau patylimo turįs chor- 
vedis. Jam diriguojant cho- 
Tą gulhua puste b ė t i, k a d 
pats dirigentas tampa kom
pozicijos dvasios pagautas 
ir pajėgia tą jausmą išlieti 
choro balsų akordais.

KeletayNew Yprko pašąl- 
piiiių draugijų tikrai prakih 
nų darbą užsimojo atlikti; 
būtent, suruošti lietuvių 
Aušros Vaitų parap i j q s 
naudai šeimynišką vakarėlį 
su šokiais.

Pasižymėjusi new yorkie- 
čių solistė :—tai p-lė Ona 
DreimanČiūtė. Jos virpan
tis soprano balsas kas sekt 
madienis puošia bažnyčios 
pamaldas. Yra’ tai . dorai 
auklėjama mergaitė. Netin
gi ji nei choro' praktikų lan
kyti. Ir giedodama bažny
tiniame chore savo balsą .iš
tobulino, kad ir saviems ir 
svetimiems, malonu. ’ .

KILNUS ŠUOLIS
Vakarėlio pasisekimas iš 

anksto numatomas, tat, keti
nama paimti ii* didelė salė, 
nes parapijinė salė būs per- 
maža. Šį gražų sumanymą 
iškėlė Šv. Kryžiaus draugi
ja ir kitos draugijos tam 
prakilniam ..darbui mielai 
pritaria. Praeitą sekmadie
nį, spalių 16 d.., draugijų at
stovai turėjo bendrą tais rei
kalais pasitarimą lietuvių. 
Aušros Vartų parapijos sa- 
Įėję. '

Pasitarimų sekreto r i u š 
praneš visuomenei apie su
manymų vystymąsi ^Darbi- 
nįnke.?r • ’ . . .

Šis kilnus New Yorko lie
tuvių draugijų .žingsnis tuo 
gražus, kad draugij os tą da
lyką sumanė pačios. .

GERI DARBAI
Kas savaitę Aušros Vartų 

bažnyčioje galima pastebėti 
ant. altorių šviežių gelių. At
siunčia, jas ne tik lietuviai, 
bet ir svetimtaučiai, . Jau 
kelinta savaitė iš eilės puo
šia altorius gėlėmis Akielai-

v čių šeimyna. Ir ne vien gė
lėmis, nes jų . dukrelė p-lė

■ Marytė yrą uoli Aušros Var
tų bažnyčios choristė. .
; Aušros Vartų bažnyčia iŠ- 
vidaus dabar atrodo kaip iš
prausta. Daug tam pasidaiv 
bavo p-lė Elena Trakinaite, 
pl-lė Marijona Radzaičiūte 
ir uolus bažnyčios sargas p. 
Andrius. Gi p. Venclauskąs 
nepatingėjo visą dieną paau
koti klebonijos langų sutaL 
symui. Nežinomi geradariai -
atsiuntė klebonijon naują C. A. Greenpoint tymu. Šį

ŠOKIAI SU PAMAR- 
GINIMAIS

Lietuvos Vyčių ,41-rna Vy- 
tauto kuopa rčngia šeštadie
nį/spalių. 29 d., Apreiškimo 
Pan. Švč. parapijos svetai
nėje didelius Hallowč-en šo
kius. Kadangi šis bus tik 
pirmutinis kuopos parengi
mas, tai yra dedama Visos 
pastangos y kad padarius 
juos pasekmingais. Šokiams 
grieš geras orkestras. lietu
viškus ir amerikoniškus šo
kius. Be to, bus daug ir į- 

. vairių pamargininnu . •.
Pradžia 7:30 vai. vakaro. 

Įžanga 50 centų. Yrą kvie 
čiamr visi atsilankyti į šį 
gražų, parengimą.

Telephone; STAGG.2—0706 V A. L A N D O S i 4

DR. BLADAS K. VENCIUS.
DANTISTAS *99 GRANO STREET

Y RAY ' (kampas Union Avė.)
Namų Telefonas : Hlchignn 2—4273 B R O O K L N, N. Y. į

... .  W

LEGIONO VAKARĖLIS

(kampas Union Avė.)

TakĮihono: STAGG 2—0105 ..

DR. A. PETRIKĄ
(MlttlCK) •*, 

LIETUVIS DANTISTAS
221 S, ith St., Brooklyn, N. Y*

X*Bp<iiduUiį Dtapnot* 
Gasta Aneatetlka 

VA.LANDOS;
Nuo 9 vtil. ryte Iki 8 vai. vakar*. 
Penktadieniais Ir Šventadieniai* 

tik susitarus.

KUN. J. BRŪŽINĄS, S. J.
Mišioniertaus darbas nėra lengvas. ■. Parapijos ku

nigo yra sunkiausias darbas Šeštadieniais ir sekmadie
niais. Gi misionieriaus sunkusis darbas'yra nuolatinis, 
Dauguma misionierių po dviejų darbo savaičių ima vieną, 
savaitę poilsio. Gi kini. Binižikiu, jėzuitui nėra nei ato
stogų nei poilsio. Lietuvoje vienoje parapijoje baigęs 
misijas , keliaudavo-nakčia be miego į kitą parapiją, kad. 
ssukubtų laiku pradėti naują darbą. ?

Amerikoje tą patį daro. Pavyzdžiui, baigdamas mi
sijas Chicagdje rūpinasi suskubti ant rytojaus pradėti 
misijas Bostone. , Teiravosi apie orlaivių susisiekimą. 
Prisiminus ,kad kūn. Bružikas pereitais metais dirbo .su 
misijomis bei rekolekcijomis, štisas'keturias dešimt tris 
(43) savaites, pasakė tūkstantį (1000) pamokslų ir iš
klausė apie šesioliką tūkstančių (16,000.) (išpažinčių, aiš
kiai suprantama, kad Gerbiamas Misionierius, turi zsfę- 
bųklingą sveikatą ir ištvermę. Kas tik su juomi yra ma
tęsis bei kalbėjęs, visuomet stebėjosi jojo nepaprastai ma
lonia šypsena ir viršpriginito džiaugsmo veide -, išraiška; 
Jame nuovargio niekas nepastebėjo. Tikrai, nepaprasto 
susilaukėme misionieriaus.'

IŠ KARALIENĖS ANGĖL|j!jrauiiin’as ai,sfiai.
PARAPIJOS.

Sekmadienį, spalių 16. d. 
susituokė Viktoras Valinis 
su Marijona Gramaite. Al
torius buvo gražiai gėlėmis 
ir. painiomis išpuoštas, baž
nyčios takaš. išklotas žaliu 
kilimu* .Jaunųjų draugai 
perpildė bažnyčią. Choras 
giedojo šliūbo metu ir. dai
navo vestuvėse. Jaunieji čia 
žinomi kaipo pavyzdingi lie
tuviai katalikai. P-lė Gra- 
maite buvo choro solistė.

KOSI; 
Žaidimai įvyksta sekmadie
nio vakarais Kįasčiąus salė
je- ' .

Spalių 16 d. apkrikštyti: 
Jono ir Onos White sūnus 
Robertas Jonas, krikštatė
viais buvo Jonas Štatkevi
rius ir Aliee Bilskiūtė; Bur
gio ir Marijonos Pečkauskų 
sūnus Klaudijus Leonus, 
krikštatėviais buvo Jonas ir 
Ona Valaičiai.

Choras stipriai ruošiasi 
prie pastatymo operetės. Ro
lės išdalintos. Choras prak
tikuoja antradieniais ir pen
ktadieniais.

. Klubo basketball tymas šį 
kartą pralošė* St. R-ošą of 

Linią. tymui: 26 ;3i. Tymas 
savaites bėgy, lošė sii Y. M,

vilnonį blankietą.ir lovai už
tiesalą. • *' \

sekmadienį žais su Holy Fa
mily (Greenpoint) tymų*

. Šeštadienį, sausio 9 d* L. 
Vyčių 41-ma Vytauto kuo
pa rengia labai didelius ir 
iškilmingus šokius su įvai
riais pamarginimais Grand 
Millers svetainėje, Grand, ir 
Hovemeyer Sts., Brooklyn, 
N. Y. Visos kitos draugijos 
yra prašomos tą vakarą pa? 
rengimų nedaryti.. A; J. M.

ELIZABETHPORT, N. J.
Spalių 11 d. p. Žilevičiaus 

bute įvyko ■ New Yorko ir 
N. J. vargonininkų kuopos 
susirinkimas. Į susirinkimą 
atsilankė ‘ ir V. Š. dvasios 
vadas kun. J. Simonaitis. 
Išrinkta' komisija surengti 
operetės ‘ ‘Lietuvaitė” vai
dinimą pranešė, kad prakti
kos jau eina ir roles artistai 
pasidalinę. Ji bus pirmiau
sią- vaidinama. Brooklynė, o 
po tam ir kitose kolonijose. 
Buvo kalbėtasi ir kitais 
klausimais.

•.Kunigas S. P. Remeika 
įplauks Brooklyno uostan 
trečiadieny, spalių 26x1. Pa
rapijos balius tikrai įvyks 
milžiniškas. Klebonas baliu
je papasakos apie Lietuvą. 
Prakalbų ar sveikinimų ki
tų nebus. . Po vakarienės bus 

j šokiai.
UŽDUŠINES* TRIDUUM

Kaip kasmet taip ir šie
met mūsų. bažnyčioje įvyks 
Tridutlm už dūšias. Reiškia, 
per tris dienas bus sakopi 
rytais ir vakarais pamoks
lai ir meldžiamasi už miru
sius. . Šiemet Triduum lai
kys Tėvas Antanas Petraus
kas, M. I, C. Misijonierius 
.pradės pamokslus sekmadie
nio vakarą — spalių 30 d. 
Pamokslai rytais ir vaka
rais bus sakomi spalių 31 ir 
lapkričio 1 ir 2 d.. d. Tridu^ 
um baigsis vėlinių vakarą — 
lapkričio- 2 d; ‘ Tomis, dieno
mis visa parapija eis prie 
sakramentų, klausysis pa
mokslų ir melsis UŽ miru
sius. .

Taipgi ir mūsą/parapijoje šie
met Įvyks šv. rekolekcijos gruo« 
Užio 19—25 dienomis, kurias lai. 
kys Tėvas Jėzuitas Jona^ Bruži- 

kas.

Kunigų Vienybė ir šiems 
metams skyrė kun. J. Simo
naitį',' Vargonininkų Sąjun
gos” DvasibsVadu. Jis yra 
geras muzikas artimas var
gonininkams asmuo.’ . . C?

Radio komisijos posėdis 
spalių 15 d. K. V. Ryt. Val
stijų radio domisija turėjo 
savo posėdį Elizabethė pas 
kun, J. Simonaitį. Tuoj aus 
bus bąndoma atnaujinti de
rybas su didžiule - stotimi 
transliuoti lietuvišką valan
dą. Komisijai padės Vargo
nininkai.

FEDERACIJOS APSKRI
TIES SUSIRINKIMAS

. New Yorko Fed. apslęri- 
ties susirinkimas įvyks spa
lių 28 d., 8:30 vai, vakare, 
Karalienės Angelų parapi
jos svetainėje, Brookhme. 
Visi draugijų atstovai yra 
prašomi kilo skaitlingiau
sia dalyvauti. Bus praneši
mų ir kalbėsime apie Vasa
rio 16 dienos minėjimą.

Sakretorius.

Spalių 15. d. vakare A. L. 
L, Gen. T. Kosciuškos Pos
tas surengė' vakarėlį vyr. 
Įeit. Pf. Kaminskui pagorb* 
ti savo bute, 262-A Huih-y 
bolclt St, Brooklyn, N. Y, 
Dalyvavo aine St) asmenų.-

Po šokių, svečiai buvo pa
vaišinti vakariene*. Vakaro 
vedėju buvo Posto teisėjas, 
jaum Įeit. K* Jurgėla. Kal
bas pasakė; pats garbės sve
čias vyr, įeit. Pranas J* Ka
minskas (244 A r t i 1 e r y 
Reg’t), Posto vadas -lakūr 
nas Juozas Očikas,.. padėjė
jai jūreivis Vincas Vyšnias 
ir Lietuvos kar-nės buv. sa-' 
vanoris. Petras Šatkauskas, 
Posto, adjutantas Pijus Pe- 
Čelis - (Medical Corps), iždi
ninkas Vincas Kuras (A, E. 
F.), Juozas Šimonis, Kazys 
J o vaisas, ‘rėmėjai Ignas Ta
mošaitis ir Kazys Kasperas. 
Vakarienės metu padainavo 
nesenai atvykusi iš Lietu
vos p, Stasė Šlitaitė.

Vakaro vedėjas priminė 
svečiams, kad Įeit. Kamins
kas kariuomenėje tarnauja 
jau 16-ką. metų ’ ir nesenai 
susilaukė medalio , už pavyz
dingą ir ilgą tarnybą. . Pa
sauliniam kare Įeit. Kamin
skas buvo viršila, buvo* kelis 
syk sužeistas ir pelnė eilę 
ordenų iš Amerikos, ir iš 
svetimų valdžių už narsumą.

Šia proga, tiek garbes 
svečias, tiek kiti nariai pa7 
sveikino Posto narį Kazį 
Jovaišą, kuris tarnavo Ma
rinų Korpe ir Pas. kare, ko
vodamas 79-tos Divizijos ei
lėse, pasižymėjo narsumu ir 
buvo Sužeistas dviem atve
jais. Po sunkaus ir ilgo, gy
dymosi Prancūzijoje ir A- 
męrikoje, p. Jovaišas pasi- 
liuosaVo iš kariuomenės, ir 
nesenai gavo naują ordeną, 
“Order of Purple. Heart for 
Military Merit ”, Laikyda
mos obalsio 4‘kartą karys, 
visuomet esi karys,” p. Jo
vaišas daug dirba šiame po-- 
ste ir'amerikoniškose vete
ranų organizacijose.' . Šiuo 
mėtų jis. yra V.F.W.„ Kiiigs 
Coųnty Relįef Committeę 
pirmininku..' *
. Kalbėtojai prisiminė ir 
Lietuvos, sostinės Vilniaus 
skaudų likimą ‘lenkų oku
pacijoje ir reiškė pasiriži- 
mo visas pastangas dėti Vil
niaus vadavimo darbui. Ap
gailestauta, kad šiais nietąis 
Legionui nepavyko rasti tal
kininkų organizuojant spn-, 
lių 9 d. paminėjimą - kovos ’ pašoko, tautiškų šokių* Vete<- 
pasirižimo dvasiai stiprinti.Iraniu ir' rėmėjai. kviečiaihi . 
Betgi nusistatyta Klaipėdos] įstoti į postą kitame susirin-

Profesionalai. biznieriai, pramonių, 
".kili, kurie skelbiasi '•Darbininke," tik 

i nil verti skaitytojų pnrairtoB/.
| Visi-'garsinkite *'Darblnlnkfe.”

Tel. Greenpoint 9—2320 •

JOSEPH GABSZVA
GRAB ORIUS

BALSAMUOTOJAS
231 REDFORD AVENUĖ 

BROOKLYN, N. Y.

KLASČIAUS

L CLINTON PARKAS
i piknikams, baliams, koncertams, 
i.fioklnms k visokiems paslliukstrilni* 
; nuims smagiausia vieta Brook-.
i lyne-Maspetbę. Jau laikas tižslsa.
įkyti, salę žiemos sezonui. . B 
l.kamp. Maspeth ir Bėtts Avė, | 
j JONAS KLASČIUS, Sav,- j

Maspeth, N. Y. . |

Š

Tel. Newtown 9—-4464

ANT. J. VALANTIEJUS
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAŠ
Apdrnnda Visose, šakose

Notnry Public •
5441 - 72-ndStreet,

Arti Grand.St.
MASPETU, L. L, N. Y.

—... . ■
Tel. Stagg 2—5043 Notary. Public

N. P, BALUS INC.
BIĖLIAUSKA S 

Grab.orius ir Balsamnotojai 
660 Grand Št.» Brooklyn, N.Y.

Tel. Stagg 2—0783 Notary Public

JOSEPH LEVANDA 
(LevandanakM) 

‘OKABOKIUI
107 Union Avė., Brooklyn, N.T.

Telephone Stagg' 2-4409 
NOTARY PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS
G R A B O R I U S 

402 Metropolitan Avė, 
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijos 
Bažnyčią

Pąrsamdąu Automobilius Ves
tuvėms, Krikštynoms ir viso

kiems pokyliams.

te dalyvaują.-3 Mažosios Lie
tuvos sukilimo kovotojai.

Po vakarienes, svečiai pa* ■ 
Žaidė t aut iškų žaidi inų ir

paėmimo 10 metų sukaktu*.kūneJąpkvirio 10 d.,vakare. / 
ves iškilmingai minėti. Pos

MOT. LAUKT S, Fotografas
214 Be<Fo''d /Irę., Brooklyn

*1 H. -aoi. Ėvorgreon G- 4614 H
■ ... Y ... . 1 • ■
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