
VISŲ ŠALIŲ KATALIKAI DARBININKAI

EINA NUO 1915 METŲ

Iš KATALIKO GYVENIMO
Vatikane pasibaigę pasekmin

gos derybos tarp Vatikano. ir 
Estijos , dėl konkordato, kurs 
greit bus pasirašyta. Estijos sos- 
tineje tuoj apsigyvens Apaštališ- 
kąsai Nuncijus, o Vatikane —- 
Estijos atstovas.

• Popiežius širdingai priėmė 50 
meksikiečių maldininkų, atvyku
sių iš Meksikos, Jis kvietė atsi
lankiusiuosius melstis už Meksi
kos gražią ateiti, pasisakydamas, 

' jog JO širdyje geriausia vieta pa
skirta. Meksikai, Ispanijai ir Ru
sijai.

DARBININKAS
Dr. Ed. J. Mejer,' Somerville,. 

Mass., mirdamas savo testamen
tu paliko $17,000 Šv. Pranciš
kaus Ksavero universitetui, esan
čiam Antigonish, N, S,

•- Vienos , savaitės laike Popie
žius priėmė 60,000 maldininkų, 
atvykusią iš įvairiu valstybių.

Ispanijos mieste Barcelonoje, 
Katalonijos provincijos sostinėje, 
60,000 vaiku šiemet neturi pro
gos mokytis sąryšy su uždarymu 
katalikų mokyklų. Praėjusiais 
metais Barcelonoje buvo 172 val
džios mokyklos.ir 591 katalikiš
ka mokykla. Uždarius katalikų 
mokyklas, kurių daugelis patal- 

. pų buvo privačių asmenų nuosa
vybėje, šiuo laiku nėra rūmų, 
kur galėtų sutalpinti 60,000 vai- 
kų7 ’ . . -

Naujuoju Apaštališkuoju De
legatu Japonijai paskirtas mon
sinjoras Paul Marella, išbuvęs 
VVashihgtone per 10 metų. Jis 
nominuotas Doclea arkivyskupu. 
ArĮdv, Marella yra dar tik 38 
metų amžiaus;

St. Louis Šv. Patriko bažny
čioje buvo surengtos misijos be
darbiams, kurie rytais už dykų 
gaudavo pusryčius.

Nebraskoje iškilmingai palai
dotas valstybės aukščiausio teis
mo vyriausia teisėjas Andrew 
M. Morrissey, žymus katalikas.

«

EINA ANTRADIENIAIS IR 

PENKTADIENIAIS
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Detroit universiteto dekanas 
kun, Frederiė Siedenburg, S. J.» 

.. paskirtas federalės pašalpos sky
riaus viršininku. Jo žinioje bus 
išleidimas 15 milijonų dolerių 
Detroit bedarbiams sušelpti.

Notre Dame universiteto filo
sofijos profesorius. John A. 
Staunton, 69 metų amžiaus, išvy
ko i Romų Įstoti i kunigų semi
nariją. Prof. Staunton buvo ang
likonas iki 1930 m., kai jis; tapo 
kataliku. 1931 m; mirė jo žmo
na iii žiais metais jis galutinai 
pasiryžo tapti katalikų kunigu.

Į Prancūzijos parlamentų šio
mis dienomis išrinktas kanaunin
kas Polinam, kurs rinkimuose tu
rėjo 7| priešingų! kandidatus. 

_ y PjancūzijoB pariuneh-1
te yra*u kunigai.

PILSUDSKIS VAŽIUOS 
Į MASKVĄ

VARŠUVA. — Lenkijos 
diktatorius Juozas Pilsuds
kis gavo Sovietų. Rusijos 

. vyriausybės užkvietimų at
vykti lapkričio mėnesį Į 
Maskvą, kur įvyks iškilmin
gas re voliue'i jos sukakties 

, minėjimas.
Kartu šu pakvietimu, ko

munistai prisiuntė Pilsuds
kiui ir dovana — caro val
džios agentų surinktus slap
tus dokumentus’ apie Pil
sudskį, kai šis buvo revoliu
cionierius. Pilsudskis dova
na maloniai priėmęs ir ža
dąs vykti į Maskvą pas Sta
linų į svečius.

Chiles kataliku jaunimo kong
resas pasiūlė vyriausybei pasta
tydinti Kristaus st&tųlų kaip pa? 
minklą GhUes-ir-Pėru taikai pa
minėti. ‘ • r

AUSTRIJAI RENGIAMA 
NAUJA KONSTITUCIJA
VIENA. — Kanclerio 

Dollfuss vyriausybė šiomis 
dienomis rengia naujų Aus
trijos konstituciją, kuri nu
mato, jog Austrijos parla
mentas susidarys iš dviejų, 
rūmų, kurių vieni bus ren
kami, o kiti skiriami. Bal
suoti galės piliečiai sulaukę 
24 metų amžiaus. Aukštes
niųjų rūmų nariais bus įvai
rių profesijų žmonės. Be to, 
manoma * įsteigti valstybės 
taryba iš 20 narių, kuriuos 
skirs prezidentas.

16 AMERIKIEČIU IR ANG
LĮ! MOS NELAISVĖJE
HAVANA. — Kubos 

Streikuojantieji darbinin
kai yi’a apsupę ir laiko ne
laisvėje cukraus išdirbystės 
vedėjus. Suimtųjų asmenų 
yra 16, kurie yra amerikie- 

< čiai i ir anglai ir tarp kurių
’ yra 3 moterys; ir 5 vaikai. 
! Juos paimti yra pasirengęs
; Amerikos karo laivas “Ha-

milton,,’ tačiau paskuti
niuoju laiku prasidėjo ‘de
rybos tarp streikierių ir 
'darbdavių. .

Visoje Kuboje tebesitęsia 
neramumai. Kubos sostinei 

/ • Havanai gręsia bado pavo
jus. Revoliucinę vyriausy
bę teberemia kariuomenė, 
lodei ji dar laikosi, nors 
prezidentas yra pareiškęs 
sutikimų pasitraukti;

SUDEGĖ KATALIKŲ 
KATEDRA

VALLEYDIELD, Que- 
bec. —• Šio miesto katalikų 
katedra buvo •. sunaikinta 
ugnies. Nuostolių apskai
čiuojama apie 400,000 dole
rių.

CLEVELANDE DIDELI
VIEŠIEJI DARBAI

> vieta netoli Cliiėagos,. kur ji užsimušė
mėgindama: l aimėti primų vieta orlaivin įliiktynėse.

Laidinės Klingensmith. su dužtisio oriais

ANGLIŲ KASYKLŲ VEDĖ
JAI PAŠIRA.ŠĖ SUTARĘ
WASHINGT0N7— Išti

soms. septynioms savaitėms, 
praėjus, angliakasių_ unijos 
FfsfovarTr angliakasyklų 
vedėjai pasirašė susitarimo 
sutartį, kuri paliečia apie 
340,000 angliakasių, jų dar
bo sąlygas, algas ir tt.

Ši sutartis praktiškai pa
liečia kiekvieną kasyklų A- 
merikojė. Ji suteikia teisę 
visiems aųgliakasiams turė
ti unijas. Visiems angliaka
siams pagal tų sutartį pa
keliamos . algop nuo 20 iki 
į30_nūoŠimčįųr „ Angliakasių 
atstovai tttrės teis’ę būti prie 
iškastos anglies svėrimo ir 
krovimo į trokus. Angliaka
siai nebus verčiami gyventi 
darbdavių patalpose ir pir
kti darbdavių krautuvėse. 
Jie palikti laisvėje pasi
rinkti, kiir jiems patogiau.

, Sutartį.pasirašiusių darb
davių tarpe yra tokių asme
nų, kurie, prieš keliolik'ą 
metų buvo viešai pasižadė
ję niekados nėsirašyfi su
tarties su United Mine 
IVorkers of America. Šios 
unijos vardų pasirašė jos 
prezidentas .John L. Levas 
ir kiti valdvbos nariai.

CLEVELAND. —Miesto 
valdyba pasirengė didžiulei 
viešųjų darbų programai, 
kuriai įvykdyti paskirta 
$24,000,000.. Federalė val
džia tani reikalui paskyrė 
$9,184,000. .

Miestas, už ‘^paskirtas su
mas taisys parkus, viešuo
sius ritmus, maudynes ir tt. 
Visa tai suteiks darbo 7100 
žmonių. ”7 ; ’. •

KAINA 5 CENTAI J

L.D.S. CENTRO NARIAMS
L, D. S. Centro valdybos posė

dis kviečiamas rugsėjo 26 d., an
tradienį, 7 vai; vak. “Darbinin
ko’ ’ redakcijos patalpose.

Buvusios ir naujai išrinktosios 
valdybos viši nariai prašomi, at
silankyti.

Centro Sekretorius.

KARDINOLAS O’CONNELL 
PAS POPIEŽIŲ

TIKYBOS LAISVĖ fili- 75 MILIJONAI DŪLERILI 
SKUBIAI PAŠALPAI

Indijoje naujai atidarytoje šv.. 
Stanislovo kolegijoje Tėvai Jėzu
itai turi 21 kandidatų Į Jėzuitus.

FŪBD ĮVEDĖ 32 VALAN- 
DŲSAVAITĘ

VATIKANAS.; — šven
to Tėvo paskirtos Rusijos 
reikalams komisijos pirmi
ninkas. vyskupas Micliele 
D Tlerbigny r įjorėiškė viltį, 
jog Amerika,'pripažindama 
Sovietų Rusiją,, paręika- 
Taus iš Rusijos garantuoti 
visoms tikyboms laisvę. To
kiu reikalavimu, vyskupo 
nuomone, Amerika didžiai 
pasitarnautų . visam pasau
liui. 7

Paskutiniuoju laiku daug 
kalbama, netiesio
giniai pasitarimai tarp Va
tikano ir Sovietų Rusijos 
atstoviu. ", .

DETROIT. — Henry 
Ford šių savaitę savo dirb
tuvėse Įvedė 32 valandų dar
bo savaitę.

Iki Šiolei H. Ford dar ne
įstojo į NRA ir nesutinka 
pasirašyti automobilių iš
dirbystės kodekso, Įnirš nu-, 
statė darbo savaitę iš 35 va
landų ir mažiausi. atlygini
mą. 42 centų į valandą.

Fordo dirbtuvėse mažiau
sia atlyginimas yra 50 cen
tų valandai, tad Fordo dirb
tuvės darbininkas, dirbda
mas į savaitę 32 yalandas, 
gaus 16 dolerių, o kitų diyb-. 
tuvių darbininkas, •dirbda
mas 35 vai.. į. savaitę, gaus 
$14.70.

Girtuoklis nuolatos kėsi
nasi į savo gyvastį. .

PREKYBOS BALANSAS 
NEPALANKUS

WASHINGTON. — Pre
kybos departamentas patie
kė žinių apie užsienio, pre
kybą rugpiūčio mėnesį. Per 
tų mėnesį Amerika išvežė į 
užsienį prekių už $131,000,- 
000, o į Ameriką .įvežta už 
$155,000,000. Vadinasi, ’A- 
nierik'a per rugpjūčio mėne
sį pirko už 24 milijonus do
lerių daugiau, negu parda
vė.

RUSAI NIEKO NEGIRDĖJO
APIE LINDBERGH

WASHLNGTON. — Pre
zidentas Roosevėlt įsakė 
žemdirbystės pagerinimo ir 
federalės pašalpos adminis
tratoriams užpirkti maisto 
už 75 milijonus dolerių. Šio 
įsakymo pagrinde yra du 
.tikslai.*— paskleisti daugiau 
pinigų ūkio produktų pre
kyboje ir sušelpti bedarbius, 
reikalingus pašalpos.

Paskirtieji 75 milijonai 
dolerių bus sunaudoti su
pirkimui mėsos, pieniškų 
produktų ir medvilnės. Nu
pirktoji medvilne bus su
naudota pagaminimui me
džiagos drabužiams.

Šiuo laiku Amerikoje yra 
3,500,000 šeimynų įregist
ruotų pašalpos tiekimo ■ su
rašė. Šioms šeimynoms ir 
teks šiek tiek, pašalpos iš 
naujai sudaryto fondo.,

FARLEY UŽSITARNAVĘS 
. MEDALĮ

VATIKANAS, — Rugsė
jo 25 d. Popiežius Pijus XI 
priėmė Bostono arki vysku
pų kardinolų O’Connell. 
Priėmimas tęsėsi vienų va
landų.

Kardinoląs pranešė Po
piežiui apie katalikų daųgė+ 
jimų Amerikoje. Didžiojo 
Bostono apylinkėje dabar 
skaitoma 1,250,000 katalikų.

Popiežius savo kalboje, 
parodė didelį žinojimų A- 
merikos ekonominės būklės. 
Audiencijos gale, Popiežius 
suteikė Apaštališkąjį Palai
minimų visai Bostono arki
vyskupijai.

LENKAI LAIMĖJO BALO-
NO SKRIDIME ,

• f

WASHINGTON. —Tarp
tautinių halonų lenktynių 
laimėjimas pripažintas Len
kijai, kurios lakūnai Hynek 
ir Burzynsky lėkė balonu ir 
nusileido Kanadoje.

Antra vieta, teko Ameri
kai, trečia — Goodyer ty
mui, ketvirta Vokietijai, 
penkta — Belgijai, šešta-—- 
Prancūzijai. Lenkai nulėkė 
846 mylias, o amerikiečiai— 
776 mylias. .

VOKIEČIAI SIE K i A ■ 
PRARASTU ŽEMIU

GENEVA. — Čia vyksta ’ . 
pasirengimai tarptautinei. 
nusiginklavimo koiiferencF . 
jai. Jos išvakarėse į Gene- 
vą fttvyko Vokietijos kanc
lerio Hitlerio ’ paklusnus ad
jutantas Dr.’ Paul’J. Goeb- 
bels, kurio atvykimas yra 
didelis ženklas, jog. Vokie
tija pareikš’griežtus reika
lavimus. ■

Genevoje viešai kalbama, 
jog Vokietija jau reikalau
ja .sugrąžinti jos feritorijas; 
priklausius i a s Voldetijai 
prieš didįjį karų. Vokietija 
nori ne tik. prarastas terito
rijas atgauti, bet ir atstaty
ti prekybos ir diplomatijos 
pirmenybę. . 7.

■i

MASKVA. — Amerikos 
lakūnas pulkininkas Char
les A. Lindbergh drauge su 
žmona atvyko iš Suomijos į 
Leningradu. J uos pasitiko 
užsienio reikalų komisaria
to ir aviacijos atstovai. 
Jiems pagerbti nebuvo jo
kio viešo susijaudinimo; 
paaiškėjo, jog rusai nieko 
nežino apie Lindbergh, nes 
komisarų spauda 1924 m. 
apie jo kelionę oru į Euro
pą labai mažai rašė, o kad 
ir rašė, ..tai neigiamai, nes 
mat ‘ ‘ buržujus Bet šį kar
tų apie tą patį “buržujų” 
•komisarai labai laižosi, ir; 
jo garbei taures, kelia, kada 
niili j onai darbininkų S o vie
tų Rusijoje badu miršta.

■ Iš Leningrado Lindbergh 
skrisiąs' į Maskvą, . kur jų 
laukių gęriaiiris viešbutis.

WASHINGTON. — A- 
merikoš iždininkas . W. A. 
Juliau pasiuntė vyr. pašto 
viršininkui James A. Ear- 
ley laiškų, kuriame iždinin
kas tvirtina, jog pašto įs
taiga šiais metais pirmų 
kartų per daugelį metų su
sibalansavo. Už tokį sugebė
jimų tvarkyti pašto reika
lus, iždininkas viešai pa
reiškė, jog pašto viršinin
kas Farleyvertas apdova
noti medaliu. .

APIPLĖŠĖ IMU
HALSj Kam — Keturi 

ginkluoti plėšikai užpuolė 
ūkininkų bankų ir apiplėšė, 
suimdami 12 banko tarnau
toji!, kuriuos susodino į sa
vo automobilius. Bėgdami' 
plėšikai daug kartų permai
nė automobilius, kol paga
liau pagrobė jiems patinka
mų automobilių ir pabėgo į 
Oklaliomos pusę.

'i?

H

. Amerikiečio Gar Woo.d laivas “Miss America” lai
mėjo lenktynes prieš anglo Scott-Paine laivą “Miss Bri- 
tain III.” Lenldynės įvyko petroit /<. • . .

Niisigmklaviino konferen- į 
ei j ai didelio pasisekimo ne
pramatoma- Vokietija, žino- . . , 
ma, reikalaus teisės dau- ■ I 
giau apsiginkluoti. Prancū- į 
zija tam priešintis ir tuo :
būdu susidarys du priešingi į
blokai. ; į

Šiuo laiku Vokietija dėl i
esamos Hitlerio politikos ‘
yra smarkiai atskirta, be
veik nuo visų Valstybių, ta- . j 
čiau jos dabartiniai valdo- į 
vai nereiškia didelės baimės 
ir stąto savo griežtus ręilfa^ 
lavimus. \ |

Vokietijos reikalavimas' .. . 
grąžinti prieškarinių laikų j
teritorijas paliečia ir LIE- į
TU VA, kuri atgavoKlaipė-; i
dos kraštų, per šimtmečius' į 
išbuvusį vokiečių vergijoje.

PREZIDENTAS TURĖJO 7
SVARBŲ PASITARIMU
WASHINGTON. — Iš- Į

kilus daugeliui reikalų sų- J
ryšy su NRA, kredito ir pi-. į
nigų pastovumo klausimais, 
Prezidentas Roosevelt ture- į
jo svarbų pasitarimų su iž-. . • 
do sekretorių Woodin ir ki
tais žymiais valdžios vyrais. •' 

Oficialus pranešimas sa- į
ko, jog tartasi apie suteiki- į
mų kredito finansavimui i
NRA programos, uždarytus ;
bankus ir tt.

Nors viešai ir nepraneša
ma, tačiau manoma, jog ta-. ‘ 

?me pasitarime - kalbėtasi it - 
apie dolerio pastovumo 
(stabilizacijos) klausi m ą. į
Prezidentas šiuo laiku gaii- ‘ 
na daugybę paraginimų, kų- ;
riuose patariamą vykdyti 
infliaciją (išleisti daugiau 
pinigų), o kiti patarėjai /. 
griežtai reikalauja padaryti 
dolerio kursą pastovų bei 
vienodų užsieny ir Amerir 
kojo.

KANSASMOKYKLOSE i
BLAIVYBĖS PAMOKOS. I
KANSAŠ CITY. — Šio 

miesto pradžios. mokyklose 
nuo šių mokslo metų pra
džios įvedama -blaivybės pa- - J 
mokos, kuriose jaunieji pi- . j 
liečiai bus rengiami blMvy- | 
bet . ‘ 7 .. i

’ t

t
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giffljradienb, Rugsėjo. 26, 1933.

vietinės žinios!
■■ ‘ s

f NELAIMINGUS KUMŠ- 
r TYNĘS

K Vaikiškos kumštynės tarp 
Kjohn Boyle, 15 metų, ir .A-. 
K?dolfo Grigaliūno, .16 metų, 
Krugsčjo 22 d. užsibaigė neti- 
Kkčta nelaime mirtimi, 

K John Boyle, gyv. 5 Natio- 
■pnal'st, South Boston, buvęs 
■^susibaręs ir Nusipešęs su Ad. 
t. Grigaliūnu prieš dvėjiš me- 
Ę tus; Kadangi Boyle tą gin- 
jfc pralaimėjo, tai jo’ drau- 
R-. gai vis kurstę jį atsigauti. 

gF Ketvirtadienį, rugsėjo 21d.,
Boyle draugai patarę jam 
pasikumščiuoti su Grigą- 

£ liūnu penktadienį. Ir taip, 
W / sugrįžę mokyklos, abn 
K jaunuoliai susitiko South 
į’ Bostono mokyklos jarde, 
jį, Thomas Bark, ir John Boy- 
fc lė pradėjęs kovą, kurią žiū- 

l’ūfe kiti vaikai. ' Tačiau 
kumštynės nebuvo ilgos.

• Boyle krito žemėn ir . jau 
apalpęs buvo nuvežtas į 
CariĮey ligoninę, kur jis 
tuoj mirė, neatgavęs sąmo
nės. . Gydytojai pripažino, 
jog mirties priežastimi bu- 
vo toiujo išsiliejimas galvos 
smegenyse. Kumštynes ma
tę sako, jog Boyle nugriu
vęs nuo smūgio į kaklą.

~ “Ad. Grigaliūnas, gyv. 16 
. Thomas Park, lanko. B. C.

’ High School, kur yra pas
kutiniame skyliųje. Jis žh 
noinas kaip geras ųioldpys 

? . ir ramaus būdo jaunuoli?. 
? Bet kokių peštynių labai 
y vengdavęs,, tačiau nelaimė

su Boyle įvyko dėl draugų 
įsiidšimo. <

k ■ Špalių 14 d. bus bylos 
nagrinėjimas. Ad. Grigaliū- 
nas yra laisvas ir jo reilia- 

į tais rūpinasi vyresnysis bro- 
■ . lis.- Jonas, Boston College 
į teisių mokyklos vyriausios 
■“į klasės studentas.

r k

p. M. Valatkienės vedamas, 
pi A. Grabijoliūtė (akompa
navo p.. M. Karbauskas) ii* 
vyrių kuopos dainininkui. 
Viši atsilankiusieji. patei
sinti skaniais-- užkandžiais? 
.Vakaras baigtas Tautos 
himnu. . *

Parengimo yyr. šeiminin
kėmis buvo pp. Kilmoniūtė 
ir V^sylienė.

L D.S.PIRMAIKUOPAI
L. D. S. Pirmos kuopos 

mėnesinis susirinkimas į- 
vjTks šį ketvirtadienį, rugsė
jo 28 d., 7 :30 vai. yak. pa
rapijos svetainėje, E. Se- 
venth St. •

Susirinkime išklausysime 
<uopos atstovo pranešimo 
apie- organizacijos metinį 
seimą ir pasitarsime apie 
ateities veikimą. Valt/gba.

Šį trečiadienį, rugsėjo 27 
d., Ritž Plaza modemiškoje 
salėj, 218 Huntington Avė., 
Bostone, įvyksta South Bo
stono lietuvįii parapijos 
•rhoTO inetinįai šokiai. .

Choras užkvietė apylin
kės parapijų chorui ir be 
m daugelis choronarių pla
čiai . paskleidė tikietų, tad 
t ilgimasi gausingo skaič iaus 
jaiuiuonientvs ne tik iš Bos-, 
tono. ..... . į

Šokiui laike bus įvairių 
‘‘‘iiovęltiesy’’ kurias paren
gę rengimo komisija su gra- 
boriu J. Kasperu priešaky. 
Visus linksmins smagus Kit 
Kat Klub Syncopators or
kestras.

Įžanga į šokius tik 50c., 
už ką bus. ir vieta drabu
žiams pasidėti. Jaunimas 
nekantriai laukia toSrliiiks- 
mos progos, tad palinkėki- 
mė jam gražiai ir lietuviš
kai laiką praleisti. .

PSRSIKgKO- 
girnas kaštuotų 4,600,000 
cįąlerhi. .

Dabar tik / reikia Tedera- 
lūs . valdžios patviidininio, 
nes valdžia duos pinigus. 
Jei planai bus patvirtinti, 
dar per šių metų Kalėdas 
apie 500 vyrų gaus ‘ darbą 
prie tiltų statybos. Trims 
mėnesiams praėjus, kiti 500 
vyrų gautų darbą.

AUKOJO
■ .Parapijos praėjusiam pik- 
Atikui įvairius daiktus auko* 
jd šie asmeny^:.- pp. J. Di- 

; lis, •. A, Ašmįanškas, Kast, 
į Šidlauskas, Sidlivan’s Šhoe
■ Stores .(35T ‘ir *469 Broad- 
\vay, So. Boston'— porą ba
tų), ‘ O. Gibulskieiie, Bud-

P.-‘ Kkiųievičius, 
Juškevičiene, 

St aniu Ii fitey 
‘B. Knisius,

PARENGIMAS

___ ILLliliĮBMM UlMi r^ Į T-

FASIĖPTA BRANGENYDe
■” 7 ..

ra ■ į į

$2,000,000 DINGUSIU 
PINIGU IŠ F. NATIONAL
Fždarvtb Eederal Natio

nal banko tyrinėtojai pra
nešė, jog bus apkaltinti dar 
<eli banko buvę viršininkai 
lel dingusio banko fondo iš 
apie dviejų milijonų dole
rių.

Iki šiolei jau apkaltinti 
via Mulloney, Coręoran, 
T^aeodore Logan, John? Dėe- 
ry ir Lloyd Fendersou, ku
rie paleisti po užstatu.

YORO VIETAI

STATYS 3 NAUJOS 
TILTUS

Massachusetts viešųjų kelių 
departamentas galutinai iš
sprendė naujų 3 tiltų staty
bos klausimą. Naujieji til
tai turėtų būti įrengti prie 
Capė God kanalo ir jų įren-

DAKTARAI

reikiene.
Žįureildenė,ui> 
Vosyliencg O.
M, l’aįkieneį
Sinigėlskieiiėr

Už "daugimtsiai parduotų 
tikietų pirnią*l<Wvąuą, P. J. 
Dilio aukotą,’'laimėjo B. 
Kilmoniūie -, yįlhrda'vė : 169 
(ikietus)j antrą — A. Ma~ 
jauskaite (pardavė JA9 t.)/

Visiems, ii ūko  jūsiėins. i i r 
Į;asidarbamsiems • pikniko 
rchgimo komisijoje širdin
gai dėkoja. " y-

1 Teatro ‘'/Paslėptos Bran

genybes’* praty b o s e buvo 

matyt, kad artistai. stro- s 
piaušiai. rengia savo roles. 
Ši didelė drama bus. dar 
gražesne, įdomesne ir did(\s- 
iie šų tokia grupe vaidinto
jų. Šiame veikale parapijos.

/jaunieji vyrai -— vaikinai 
parodys ką jie gali, nes ja-

' me nebus nei vienos mergi
nos vaidinto jos! Bet para
pijos . sodalietės ir jaunos 
veikėjos taipgi sutiko dar
buotis Šiam milžiniškam pa
rapijos įvykiui, padedamo; 
priruošti aktorių kostiumus, 
^odindamos atsilankiusius 
salėje, teatro vakare ir tt. 
Alerginos taipgi prižadėjo 
pagaminti tikrų lietuviškų 
saldainių teatran atsilan
kiusius pa vaišinti.

: Nepamirškite! Šis milži
niškas veikalas . u Paslėptą 
Brangenybė” bus suvaidin
tas didžioje-; Dangaus Vartų 

. salėje, . ketvirtoje 1 gatvėje, 
prie East Broachvay .. ir. I 
gatvių, spalių 29 d., 7:30 v. 
vakare. Kad visiems būtų 
užtikrinta, visos sėdynes y-

I ra
k

I. ■
$

r

ffi
8

SX^Jg, • ■'I

Tel So. Boston 0828
LIETUVIS DANTISTAS

.(.XxASl’4IlĄVLOįVSy X H
Naujoje Vietoje,|Į. 

525 E. Broadway, S. Boston, t
Ofiso Valandos: Į

Nuo 9 Iki 12 ryte ir nuo 1 ;3O Ud j; 
5 ir nuo 6 iki 8. vai. vakare. Oft, į . 
«as uždarytas subatos va karate Ir h 
oedSldtenlals, taipgi seredomis uuo j 

12-tos dieną uždarytas.
Taipgi mciniu ir X-rag Į

Metiniai Šokiai į
' . ReMgiąmi

So. Bostono Lietuvių Parapijos Choro
/ .TREČIADIENĮ |

RUGSEJO-SEPT. 27 D..1933 j

Ritz Plaza Ballroom, 218 Huntington Avė./ .

Boston, Mass.

Pradžia 8 vai. Įžanga 50 centą. |
$

MIRĖK.URBAITIS

i . Praėjusį sekmadienį, rug- 
sėjo 24 d., bažnytinėje sve- 

Lk. taineje įvyko skelbtasai 
ų “lietuvis k a s kermošius," 
f’y’- kuys tikrenybėje buvo Tėvų 
įjr Mar i j o n n . Provincijolui 
r :kun. J. J . Jakaičiui pagerb- 
į. ri vakaras, surengtas Blai- 
l vininkų 49-tos kuopos ir 
j? ' yTėvij Marijonų rėmėjų sky- 
| riaus. • '
L - I parengimąatsijankė 

.Člaugiau 200 žmonių, kurie 
Į'. - tui’ėj o tikrai smagų vakarą. 

•j; Kalbėto jais buvo vietos kle- 
£ bonaš kun. Pr. Virmauskis, 

ką tik iš Lietuvos sugrįžęs 
kuų. L. Praspalius, kun. P. 
jiiškaitis, kun. K. Urbona
vičius ii* gale kalbėjo lauk- 
tasai svečias kun. J. J. Ja
kaitis.

. Programą išpildė vyčių

M
M

Besiartinant Bostono ma- 
voro rinkimams, mayoro ■ 
vietai kandidatų skaičius 
beveik kasdien didėja. . Jau 
vra 20 kandidatų, kurių 
dauguma demokratai. Res
publikonų . kandidatų mini
mą 3, o. reguliarių . demo
kratų 1L

Demokratų : partijos ko
mitetas bandė sukviesti vi
sus kandidatus ir įtikinti 
juos apie reikalą . išrinkti 
vieną kandidatą,nes kitaip 
respublikonas gali būti iš- 

. rinktas mayoru, nors Bosto
no, balsuotojų didelę daugu
mą sudaro demokratai.

Į kviestąjį posėdį ątsiląiH 
kė septyni.demokratai kan
didatai ir visi jie atsisakė 
pasitraukti . iš rinkimų ko
vos bet kurio kito naudai. 
Visi pasiryžę laikytis iki 
galo.. Tarp .kandidatų yra 
viena moteris, kini ir pasi
ryžus laimėti. .

=T
Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISK1
(GALĮNAUSKAS)

Tel. So. - Boston- 2300'
.414 Broachvay, So. Įtaston

Ofisas atdaras- nuo .10 iki 12 vai. 
ryto, nuo 1:30 Ikį.5;3O po pietų .ir 
nuo G iki .9 1. vakare, šventą, dreną 

pagal susitarimą'.

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L KAPSČIUS
251 W. Broadway, Šo. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12,. nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9-v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 v. dieną. 
Subatomis nuo 9 iki G vai. vakare. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną.

• ■ . (pagal sutartį)

Atd<štesn-iajaų|e\Į-^tsų.įe y- 
ra iškelta byla prieš*žymų 
advokatą- Ab tMii^berry, 
kurį ūoiimiV'l^itbdriš ad- 
vokatūros, ,f,aįkAĮtinant da
vime kyšių į risiukusiųjų 
teismo (jury). nariams.

Teisnu* 4 bm v prisiekę 
teisėjai prisipažino gavę 
kyšių nuo 25 iki 100 dole
rių, kaip atlygiu i nią už pa
lankius sprendimus. Visi' 

■ šie 1 teisėjai buvo' tose'by
lose, kurias .gynė adv. May- 
hen-ry, tačiaus .m" vienas jų 
nepasakę, jog kyšį davė ad
vokatas, bet koks tai as
muo.: ' .

Middlesek aukščiausioj o. 
teismo .2 prisiekusieji teisė
jai. (is jury) nubausti 30 
dienų kalėjinifi ‘už Įiasigėii- 
mą. Vienas, teisėjas neatvy
ko’ i teisiną ęįi'I girtumo, o 
kitas pasigėrė • eisme. Abu 

: gavo lygias-bausmeSi

te Savo vietas lui(lanksčiau
siai. Bilietai tik 50c. ir 75c. 
Juos galima Įsigyti “Darbi
ninko” administracijoj e, 
klebonijoje, p. O. Staniuliū- 
tes gardumynų krautuvėje, 
kampas I St., ir Cohim.bia 
Rd., pas vaidintojus, ir prie 
bažnyčios.

Rugsėjo 25 d., 6:30 vai, 
ryte mirė Kazimieras Ur- 
baitis, 45 m. amžiaus, gyv. 
14 Wall Št.j Bostone. Sirgo 
4 mėn. vidurių liga.

Įškilmingoš laidotuves sii 
3 inišiomis Šv., Ik’tro lietu - 
vių. bažnyčioje įvyks rugsė
jo 28 d., 9 yaL ryte. ■- ■

Dideliame, liūdėsyj liko 
dvi seserys- Elzbieta ir Ma
rijona Urbaitytės, L. D. S. 
ir “■Darbininko” rėmėjos. 
Liūdesio valandoje ' reiškia
me* užuojautos.’ :

ler alude, 645 E. Sccond st., 
So, Boston ir pareikalavo 
pinigų. Jie rado kasoje 25 
dolerius ir po to pareik,ala-. 
vo iš “kostumerių,” kurių 
buvo, apie 25, tačiau iš jų ; 
Į-ilelvd ncg'avor nes turėjo Jik- 
smulkių-pinigų.

Apiplėšimo motų .už b:(ro. 
stovėjo pats aludės savinin- 
kaš: IVenzier. .

Kiek vėliau, vėl du gink
luoti banditai įėjo į Daily 
Madison ice ;cream įnirlor, 
33!) Old Coloiiy Avė. ir ten 
pagrobę 50 dol.

H

ADVOKATAI
Prisiekęs Advokatai

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provM. Daro vi

lu* legaliu* dokumentu*.
•171 St. (kampas Bro&dvr&y) 

SouthBoston, Mus.
T*l*fona4: Soti Boiton 2732 

. Namq; Talbot 2474

IENKU0S KARAU!

Rūgs. 24 d. 9:30 vai. rak. 
mį reDamasas Žirni nskas, 
61 metų amžiaus, savo na
muose 114 W. 6-th: St., So. 
Boston, Mass. Jis gavo šir
dies ligą mm jo sūnaus ne
tikėtos mirties prieš keturis 
metus. Retkarčiais jis jaus
davos, gerokai, bet darbo 

įdirbti nebegalėjo. Rūgs. 23 
Į d. toji liga jį buvo labai su-

Šį .menesį sukako 250 
metų kai}) Lietuvos - Len
kijos karalius Jonas Sobies
kis. su.maža ahnija nugalė
jo turkus prie Vienos ir 
tuo būdu' išgelbėjo. Austriją 
iš turkų vergijos.

Šiai sukakčiai paminėti' 
Bostono lenkai surengė ati
tinkamą programą, įvykdy
tą •. Syniphony Hali. Iškil
mėse kalboj ogi ib ė n uit o r i aus 
ir mayoro atstovai, Lenki
jos konsulas.. Programoje, 
pasirodė lenkų choras ir or
kestras.

spaudusi. Iš ryto jautėsi ge
rai', bet vakare 9:30 vai. jis 
krito ant žemės ir nebepasi- 
kėlū.

Jis paliko liūdesy savo, 
žindilą Mortą ((tel in iūtę), 
sūnų Matą, duteris Eleną 
Žnotinięnė ir Alintą ir ■ dvi 
seseris Lietuvoje.

Palaidotas iškilmingai iš 
Šv. Petro bažnyčios ,rugš. 
27 d. 9 vai. rytą. •

SUĖMĖ APGAVIKĄ?
South Boston policija su

ėmė tūlą Louis I\ Stanton, 
-13 metų, gyv. 1 U W,' Sixth 
st., apkaitintą apgaulingu 
būdu išgavime pinigų iš 
alaus . parda v i n ė t o j u s,

South Bostone yra ^engė, 
kurios J nariai' lankoj pas v 
alaus pardavinėtojus ir 
gąsdindami sunaikinsią alų- . 
dę, jei iK'gausią tam tikros 
sumos pinigų.

Pirmiausia aludariui/ vė
liau gydytojui, o paskui 
graboriui. ,

AUTOMOBILIAUS 
NELAIMĖ

. Aut•oinvbiliiu už važi avus 
į šalygatvį ir • atsimušus į 
medį,. snukiai sužeisti auto- 
hiobilunis vairuotojas • 
Yąkubi >wiez. (gal Jąkubavi- 
ri.ūš), gyv. 147 Silvėr St-. 
So. Boston j Auįri. Cahill ir 
jos tėvas, gyv. 106 I St., So. 
Boston.

; - Policijų kaltinti vatruo- 
I to ją giltume. . • •

s Tel. Porter 3789

| JOHN I1EPSHIS, M. D.
Į (REPŠYS)

lietuvis Gydytoja*
i Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8 
Į 278 Harvard Street, 
|kamp. Inman arti . Central Sq, 
Į Oambridge Mas*.

NEVIENINTĖLIŠ 
DAKTARAS

Bet nėra geresnio savo 
stiPtiialybėje

. širdies, Plaučnj
Kepenų, Pilvo, Irikstą,.Slo
gos, rntrūkimo, Reuma
tizmo ir visokias- Kraujo, 
Nervą* Odos ir Kruniškas
'ableją lyčių’ ligas. 

patarimas veltui >. 
Pasitarimas tikrai apąahgos nuo 

nelaimią, išlaidą ir kančią.- 

Di.Graly, 327 btS5^. 
yatandor: AntradlenlaU, ketvirta- 
dieniai* -ir ioAtadleniala 10—12 ry
te, 2- 5, 7—8 vakar*; ceJuua^ 
ateit10—12 tiktai.

FARM A 27 Aku) žemės-, nan-- 
.jas. 6 kambarių namas su maudyk 
ne, elektros švit turais, šiitu ir. 
šaltu, vandeniu -ii-' n li-fnnų, dide
lė barnė,'. gąradžius. ir vištinin- 
kai, ftera žemė ir lakai paranki 
vieta, tik IĮ myli-'s į centrą mie
stuko-,. 2.5 mylios nuo Bostono. 
.$4506.. Lengviimis išlygomis,

PUIKUS VASAKN’AiHS, arba 
ir apskritiems m» tams ‘.‘.couutry 
home,’’- tik 17 tęyl.ių .nuo, Bostp- 
t'o.'priv viešojo kelio, 5 kambariu 
nahias. su visais įrengimais ir 
pianu; didelė sų skiepu daržinė, 
2 'aitrai .žemės, loo vaisinių .me
džių sodnas. Tik $2000.

'50 AKRŲ FARM A, 8 kamba
rių namas, barnė. ir vištihinkai, 
pv.ie įjerbj kelio, • 20 mylių nuo 
Bostono, žemė dirbąnm, <ltuiEj ge
ro miško,, šaltinis ir upė; dvi 
karvės, arklys, ir 100.0 fpąukšrių. 
Tik $3000 — $1000 įmokėti; likti 
šieji ’leUgv’omis išly muiiis.

I’loti'snes infi<ri.n:iėi.ias -šutvįk
Y J. BALUSZAITIS

• Boston Rtaihy Trtisl
. '317 E Street,.prie. Broadvvay
Tel. So. Boston 2732.- - . ?S,

GRAGORIAI
JOSEPH W. CASPER

(KASPARAS)
G R A B O R I U S 

494 E. Broadway, 
South Boston, Mass.

Tol. So. Boston 1437 J 
Res. 158 W. 7th St.

Tel.' Sb. Boston 1437 M 
Patarnavimas dieną ir naktį.

T ei South Boston 0815

Rūgs. 18 d.. - širdies' liga 
mirė Simonas Saulenaš, 34 
metų amžiaus, savo kamba
ry, 370 Grand'st., Brooklyn.,. 
X? Y. Parėjės iš’ darbo j sė
dosi Įiailsčfi ir užgeso :mt 
vietos. Jis dirbo Brooklyiu 
prie mėsos piaustymo.

• Paliko žmoną Sazaną 
(Gečiūtę), dukreles Leono
rą 12 metų, Kthel.il metų, 
sūnų I >rai icišką, 5 nict ų, gy- 
vėnančius 635 Cummmgs 
llighway, Mattapan,, Mass..

[ir tėvus So. Bostone.
Graborius D. Zaletskąs 

parvežė velionį pas tėviP 
rūgs. 21 d.

Po šv. mišių bažnyčioje, 
velionis palaidotas rugsėjo

i JUOZAS M. D1IS
: 3 .. ■ • .

į LAIKRODININKAS

i Parduodu įvairiausios rūšies j 
j auksinius ir sidabrinius daik-5. 
Ė tus. Taipgi ir pataisau.

Į 366 W. Broadway 
Į SO. BOSTON, MASS.

AGENTAI

g.

5
3

i

| 
i

Į INSURANCE 1
j S‘
i Apdrausk namus, rakandu* I
* autorijobilius pas s

J. S. 1MESLIS
| 455 W. Broadway, So. Boston

Tel. So. Boston 3612 j

l

GRABORIUS 

FUNERAL HOME

564 Kast Broachvay, 

So. Boston, Masš.

Apie mūsų pigvj. ir gražų- patarnavimą, 
klauskite tų,.. Irioms, mos patarnavome, 

JONAS PETRUŠKEVIČIUS IR SŪNŪS
Graboriai ir Balsanūiotojąi . - ' 

330 Brond\vay> So. Boston, Mass.
Tol. So. Boston 0304-W

BANDITAI APIPLĖŠĖ

K. SIDABRAS
Važiuojantiems Į ir iš Lietuvos, parū

pinu pasportus ir parduodu 
Laivakortes;

Apdrandžiu baksus, ’ namus, rakandus 
ir- t. t.

312 W. Broadvvtiy, S. Boston. Mass. 
Tolvtairaš South Boston 17W

Du ginkluoti banditai 
rugsėjo 22 d. vakare,- apie 

Į10 vai..įėjo Į John B. Wenz-
R

AGENTŪRA
Parduotame Laivakortes į iv 
iš Lietuvos ant. patogiausių ir 
greičiausią laivų. Sufvųrkomė 
reikalingus dokumentus.
PERKAM LIETUVOS BONUS 

UŽ OAŠH
I N S U R A N O E 

ApdraudŠiame Nnnius, Rakan
dus, Automobilius ir L t,. 
BR0ADWAY TRAVEL 

BURBAU .
K. ,L VIEsmA Snv. .
366 \V. Broadwy»

. So, Boston, Mass. .
1 .South' Boston «.Xl2ū

Kthel.il


Antradienis,, Rugsėjo 26, 1933. X :

PATIKIMAS DRAUGAS

ŽVAIGŽDELE
: Tylią vietą, užžavėtą pamačiau, 

Puikų rūiūą^auLšo dūmą teų'stačiau, . . 
Bet užėjęs šaltas vejas, toks šarpus, 
Rūmą arde, dūmas svaidė, kaip šapus.

. Aš. jaunuoliš, nors stipruolis, nusilpau, ; 
Vieton kilti, stipriu t viltį, nuklimpau, 
Į žemybes ir tamsybes pakliuvai^ 
Kaip reikėjo, paaiškėjo, pražuvau!

Štai ant kelio, man žvaigždele mylima, 
Sužibėjo, priartėjo,, artima, 
Kelia viItį, liepia kilti aukštumoj, 7 
Rodos, dausos josios klausos rimtumoj.

“Tu Lietuvis, nepražuvęs, sako jį, 
Tavo sieki Dievui miela ir brangi • 
Tavo nacija yr gracija tarp tautų; 
Jei Lietuvis ištatitetų kas būtų,.

Būk galingas, ištvermingas, kaip bočiai, 
Dievo baiinę savo laimę romk sočiai,” 
Tariu doku, ir palieku vėl ramus, 
Nes žvaigždele rod<j kelią į rūmus.

J. Keleivis.

KAZIN?
Kažin aras būsiu toks 

laimingas sulaukti tos die
nos? Tos labai mano laukia
mos,, garbingos, istorinės 
dienos, kada ne tik aš, bet 
visa lietuvių tauta, visi pa
saulio lietuviai pravirks 
ūžiaugsįiio ąšai’omis l Kada 
vyžuotai lietuvis artojas, 
bešokdamas arklą, sustabdys 
žirgą ir, pažvelgęs į. dangų, 

. išskes rankai į platųjį pa
saulį, į erdvę ir. su ašaromis 
akysė, bet .džiaugsmo šypse
na, veide, sušuks: “Viešpa
tie! Koks tu geras, galin
gas! Tu išklausei ■ mūsų 
maldą, mūsų prašymą’. Tu 
padarei galą mūsų kam 
šioms, Tu parodei savo ga
lią irdtad tiesa dar viešpa- 

. tauja pasaulyje, sugrąžin
damas nuims tą mūsų perlą 
—širdį, V....” Čia Lietuvos 
sūnus, nebaigęs žodžio, puo
lė ant kelių ant arto dirvo
no ir, sugriebęs rankomis 

. 1 išbalusį savo veidą, pravir
ko. Paskui paskendo tylo
je. Kaip stulpas, jis klupi 
ten, ant minkšto dirvono 
nekrutėdamas. Tik jo lūpos 
virpėjo. Tik retkarčiais 
mikčiodamas kažin ką 
šnabždėjo. Jis. meldė.

Bet ne! Toji diena dar 
neatėjo. Ji dar neišaušo 
Lietuvos padangėse. Bet ji 
jau arti, švinta. Ir kol ji 

.. nušvis, lietuvis tuo tarpu
kenčia. Ar tai jis. seka ark- ko artojas. “Viešpatie, pa
lą, ar tai virves suka, ar sigailėk manęs, Visas savo 

•; naktigonėn joja, ar šventa- 
. dieniais į bažnyčią važiuoja,
tai liūdesio ašaros jo akis 

’ mazgoja. O j p širdyj skaus
mas neišpasakytas, lyg dur
klas būtų ją pefvūręs. Baž
nyčioje su kantičką ar ro
žančių rankoje, jis meldžia- 

' si...
Namie, kada vakaro tyla 

užviešpatauja, kuomet viso
kie pasaulio gyvūnai lei-

3 . džia paskutinį savo atsi-. 
• sveildnimo balsą, jis, Lietu- 

. vos artojas, išeina. į kiemą.

Atsistojęs vidury kiemo, jis 
giliai atsidusta. Jo galva 
žvalgosi į visas puses.Žvilg- 
dėlė jo jis į Žiemius, Vaka
vus, Pietus, visur tylu, gra
žu. Visur malonus kvepian
tis oras. Dangus mėlynas, 
švarus, nepastebėsi nei( de
besėlio. Dabar jo veidas nu* 
sikreipė į Rytus. Didis 
skausmas sugniaužė jo šir
dį. Veidas atsimainė. Kum
štis sukietėjo. Jo kraujas 
užvirė. Nenutraukdamas a-, 
kių nuo Rytų, jis smarkiais 
žingsniais pradėjo. : žings
niuoti į tą pusę. Tik staiga 
jis atsimušė į ką tai . kietą. 
Lyg kad kas , būtų šildavęs 
kietu kūju jam į krūtinę, 
jis griuvo ant žemės. Atsi
stojo. Iš . pradžių jis manė, 
kad lenkas jam buvo smo
gęs . krūtinėn ar šautuvo 
buože, bet pamatė, kad tai 
yra tik kiemo tvora, kuri 
sustabdė jį.

“Ką, tvora? Ar tai man 
kelias į Vilnių yra užtver
tas? Ne! nę! negali taip bū
ti.” Sušuko jis, ir akies 
mirksniu tvora sulaužyta 
i šipulius žemėje. Jo rankos 
kruvinos nuo tvoros vinių. 
Bet jis nepaisė. Paėjęs ke
letą žingsnių, jis pajuto di
delį skausmą rankose. Jis 
silpo.

“Viešpatie, Kaip ilgai tos 
kančios dar tesis ?”.Pravir-

Žmogus be žmogaus nega
li gyventi; vis turi su'kuo 
nors susieiti, su kuo nors 
draugauti; vis turi su kuo 
nors pasišnekėti. Bet, žino
ma, niekas gero neišeina iŠ 
draugavimo su prastais 
draugais. Mes turime pasi
rinkti gerus pasitikinčius 
draugus, jei mes nenorime 
būti prasčiokais, kaip prie
žodis sako: “Pasakyk . su 
kuo draugauji, o aš pasaky
siu kas tu esit”

Ar mes kada nors pamąs
tomo, kad yra daug draugų, 
kurie nori į mus prašnekėti, 
kurie nori mums pasakyti 
kokia buvo praeitis ir kas 
dabar dedasi, kurie nori 
mus pamokyti ir mums pa
tarti? Knygynai, yra pilni 
tų draugų. Ar negirdėjote, 
kad, Įmyga yra geriausias 
draugas? Tačiau šie drau
gai kalba visomis kalbomis, 
O jei kas nori kiirią kalbą 
gerai pramokti, dažpai var
toja ją. Mums, lietuviams; 
reikia aš šių draugų pasi
rinkti tuos, kurie gerai kal
ba lietuviškai. Bet neužten
ka, kad—jie gerai kalbėtų 
lietuviškai, reikia, kad ta 
lietuviška kalba nebūtų su
teršta kokiomis biauriomis 
mintimis ir nepriderančiais 
žodžiais.

Iš lietuvių draugų vienas, 
kuris spindi kaip žvaigždė, 

.rodydama keleiviui kelią, 
kuris šviečia kaip , jūrių ži
bintuvas, nurodydamas lai
vams uostą, yra “Studentų 
Žodis.” Šis draugas veda 
visus geru keliu, netik iš
aiškindamas material i n ę 
medžiagą, bet ir tautos bei 
tikybos reikalus.

Leiskite man jūsų pa
klausti, kas yrą technokra- 
tija, kokie moksleivių užda
viniai, kas yra reikalauja
ma iš mūsų moksleivių?' Aš 
nesistebėčiau, kad daugu
mas .atsakytų, kad jie mažai 
tegirdėjo apie šiuos .daly
kus. Taip t tačiau jei jūs 
būtumėte susiėję, su šiuomi 
draugu, apie kurį aš kalbu, 
jis jums būtų tuos visus 
klausimus išrišęs.

■ ■ i » ' ’

Iš. tiesų Šie klausimai y- 
ra svarbūs,' nes jų turinys 
yra apie dalykus, kurie '.'.vy
ksta šiandie pasaulyje.

Šis draugas, kurį aš jums 
perstata, man netikėtai 
pateko. į rankas, Jame ne
radau jokios ydos. Jis tikė
jimą katalikišką netik pa
taiko, bet taipgi gina; lietu
vių kalbą platina ir jos mo
ko ypatingai siuden t ii s, 
moksleivius. Šis draugas 
trokšta didžiausiai kalbėti 
su studentais. Vienok netik, 
į juos prabyla, bet ir į mok
sleivių globėjus, ir į visus, 
kurie įdomaujasi jaunimu, 
kuris eina mokyklon.

Studentai ir moksleivių 
globėjai! Ar jūs uždarysite 
ausis šiam draugui, kuris 
dėl jūsų pasivadino “Stu
dentų žodžiu”!

Vienas žmogus paprašė 
manęs pakritikuoti šį drau
gą — “Stude n t ų Žodį’ ’; 
prašė manęs atskirti grūdus 
nuo . pelų.. Vienok, kas gali 
rasti kokių pelų šiame dram

ge, kuris tokį aukštą idealą 
sau pasirinko: mokyti jau
nimą, tobulinti jų kalbą ir 
ginti jų katalikybę. Jis sėja 
vien tik gerus grūdus, kurie 
atneš daug vaisių.

• Užtarkime už šį draugą, 
ginkime jį ir neleiskime 
jam pražūti. Žiūrėkime, 
kad istorija nepasikartotų 
lt kad šiam draugui neatsi
tiktu taip, kaip draugui, 
“Moksleiviui,” kuris dirb
damas tą patį darbų, kurį 
“Studentų Žodi^” dabar 
dirba, turėjo mirti mūsų 
tarpe. Mokykimės iš praei
ties ir istorijos ir ginkime 
šį draugą —• “Studentų Žo
dį.” Mes jį galime ginti 
draugaudami su juo}i klau
sydami ką jis mums sako ir 
platindami jį. Yra pasaky
ta, kad katalikybė yrą tvir
ta ten, kur gyvuoja katali
kiška spauda. Taigi remki
me. šį draugą ių mūsų kata- 
likybė bus tvirta. " • .

Šis draugas išeina iš Ma- 
rianapolis College, Thomp
son, Conn. Metams $2.00.

Saliamonas J. Mažeika.

........................................... ,1...... ....................................... ' , j— i. I a.,-.- ■■ H ill~

Vakarinės Mokyklos

JT®0

NERAŠO, TIK PASAKO.
Prasčiokėlis žmogelis tapo teis

ino -pasauktas į liudininkus.
‘ “Kaip jūsų vardas' ir pavar
dė”? j

“Jpnas Šmeringalatiskas.”
“Ar moki pasirašyti”? :

.. “Ką?” 7 ' -
“Klausiu, ar moki parašyti sa

vo vardą ir pavardę”?
“Visai jne.. Aš niekados nera

šau savo pavardes. Aš tik pasa
kau — kiti parašo.”

spalvė suplevėsuos Gedimi
no pilyj, Vilniuje, Lietuvos 
sostinėje. Nejaugi aš nega
lėsiu kartu su kitais džiaug
tis? Nejaugi? Ir vėl mąs
tau.

Tačiau ta diena artėja. 
Žiūrėk, ji jau visai arti, ne
toli. Bet kažin ar man bus 
lemta jos sulaukti? Gal? 
Kažin?..,

J. Stankus, L. K.

KEISTA.
Žmogus keliauna ‘ ‘ Pullmaft * ’ 

traukiniu iŠ New Yorko j Bosto
ną. Ryto meto sulaukęs 'pradėjo 
rūbais dengtis. Žiūri, kad po jo 
lova Čeverykų pora — vienas au
tuvas juodos, antras rudos odos. 
Varpeliu pasivadinęs prižiūrėto
ją juoduką aiškina visą nemalo
nų nuotykį.

Juodukas nustebęs krapšto sa
vo pakaušį ir sako; “Kaip tai 
galima išaiškinti. Jau antrą kar
tą Šį rytą panašus ^nuotykis atsi
raito šiame vagone.”

jėgas aš jau baigiu eikvoti.. 
Aš silpstu, , aš negaliu dau
giau... O Viešpatie, padalyk 
galą, toms kančioms. Iš
girsk' mane. Tark savo žo
dį.”. Jo veidas sublizgėjo ir 
karštos ašaros pasipylė, su
vilgė jo jo skruostuose.

Ir štai dabar važiuoju aš 
į Vilnių, į Amerikos lietu
vių Vilnių, centrą, lietuvių 
kolegiją, Thompson?, ir. 
mąstau sau. Nejaugi aš ne
sulauksiu tos džiaugsmo 
dienos, kada < Lietuvos: tri-

KVOTIMAS.
Tėvas kalba savo žentui: “Ar 

manai, kad galėsi užlaikyti mano 
dukterj, kuomet apsivesi”?

Že.ntas: “Žinoma,”
Tėvas: “Ar kada nors matei, 

kaip ji valgo?’?
Žentas: “Žinoma”.
Tėvas: “Ar kada nors matei, 

kaip ji valgo,, kuomet niekas jos 
nemato”?

Lakūnas J. R. Wedelliš 
Patterson, Iowa, laimėjęs 
f arptautinese lenktynėse, lė
kęs orlaiviu 305 mylių grei
tumu. -

Šią* savaitę, pirmadięhį, 
antradienį ir ketvirtadienį, ’ 
nuo 7:30 iki 9 :30 vai. vaka
rais vakarinėse inokyklose 
ms registracija.
.'Vakariuose viešose, mo
kyklose yra progos išmokti 
skaityti, rašyti .įr kalbėti 
angliškai, prisirengti Ame
rikos pilietybei ir abelnai 
įsigyti aukštesnį Išsilavini
mą. ■ ‘ .

Vakarinių .mokyklų yra 
trys rūšys: pradžios, aukš
tesnės (h’igii sehool) ii* pre
kybos (Trade)’ Visos, jos 
ducįda įvairų kiiršą.

Štai tos mokyklos ir jų 
vietos:

Aukštesnes—
Brighton, Warren Street, 

Brighton;
Charlestown, Moniįmėnt. 

JĮųiiare, Cliarlestmyn __ __
Dorehester, Talbot Avė, & 

Wash. St., Dorehester; .
Hyde Park, Central &. 

Metropolitan Avės., įlydo 
Park;

Rokbury (Boston . Cleri- 
cal), WaiTen & Montroso. 
Sts,, Roxbury ;

South Boston, Thomas 
Park, So. Boston.

West Roxbury (W. Irw- 
ing Bldg.), Poplar & Haw- 
thorne Sts., ŲosTindalc. <'

Pradžios^
Bigeloiv, Fourth & E Sts. 

South Boston;
Brighton (High Bldg.), 

Warren St., Brighton;

Comins, Terrace & Tre- , 
mont Sts, Roxbuiy;

Ųcarborn, Orehard Pk. <fe 
Cliadivick St., Roxbury; f

Edivard Everctt, Plea- < 
šaut St., Dorchestei-;

Grover Cleveland, Char- f 
les St., Dorchestei’;

Oiivor AVendell Holmcs, 
Sehool Atholvvold ' Sts., 
Dorehester;
Phillips. BrookSj.Derth St, 
Dorehester;

Dogers Wolcott, Norfolk 
& Morton Sts., Dorehester; 

z Theodore R o o s e v e .lt/ - 
Sehool St., Roxbury;

Wąsh'ington Irwin, Pop- 
lar & Hawthornc Sts., Ros- 
lindalę.

Prekybos:
Boston Trade, Parker St ..- 

Roxbury;
Brighton Brandi, Brigh-. 

ton TTigh Bldg., Brighton;. 
. East Boston Brandi,' E, 
Boston Iligh Bldg., East : 
Boston;

Hvde Bark Bir.anch,IIydc. 
Park Iligh Bldg., įlydo Pk.

“DARBININKO" SKAITY-
TOJI! DĖMESIUI

“Darbininkas” jau priima 1933 
m. Lietuvos. Paskolos Bonų ku
ponus už prenumeratas ir kny* 
gas už pilną jų vertę. Nukirpę 
1932 m. kuponą siųskite

“DARBININKAS”
366 West Broadway, 

So. Boston, Mass.

“E? Ką?” jis klausia.
į. “Šiandieną mokytoja man lie
pė net šešis sykius atsisėsti ■ ir 

’mandagiai pasielgti,” toliau tę- 
’sia vaikas. “Prieš einant namo, 
ji mane pasišaukus įsakė, jog jai 
•įdomu sužinoti, kokį aš tėvą tu
riu”? ,.

ATOSTOGOS REIKALINGOS
I Kaimynas: “Šią vasarą vyk

damas į atostogas pasiėmiau sn 
savim, radio.”

. II Kaimynas: “Matyt, kad esi 
rūpestingas žmogus. Iš tikrųjų 
tavo radio aparatui buvo laikas 
duoti atostogas”.

VISVIEN KURIS.
i Poliėistąs!” (telefonu šaukia sa* 
vo viršininką): “Prie Bowdoin 
gatvės prieš vąlandą laiko, žmo
gus buvo apvogtas, ir aš turiu 
vieną iš jų Čionai prie savęs.’’ 

Viršininkas: “Kurį turi”? 
Policistas: “Žmogų, kuris bu

vo apvogtas.”

Naujos Knygos
“Darbininko” redakcijai 

iš Lietuvos prisiųstu pami
nėtiŠv. Kazimiero ‘draugi
jos leidiniai:

Mūsų KRAŠTAS, Kra
što mokslo vadovėlis pra
džios mokyklai. Šioje kny
goje telpa lengvai supranta
mos žinios apie Lietuvą. 
Kaina 2 lt. 25 cnt.

GIMTIEJI LAUKAI, 
Lietuvos gamtos mokslo va
dovėlis pradžios mokyklai.- 
Kaina 2 lt. 25 centai.

LOTYNŲ KALBOS Gra
matika, Doc. Pr. Penkaus- 
&g. Kaina 4 lt. 50c.

RITOS LAIŠKAI, para
šė Ė. Von Handel-Mazzetti, 
Vertimas iš vokiečių kalbos. 
I ir II dalys. Vienos dalies 
kaina 2 lt. 50c.

MAŽASIS TOBULY
BES KELIAS, R. P:. Mar
tin. Vertimas iš prancūzų, 
kalbos. Ši knyga parašyta 
‘pagal Vaikelio Jėzaus Šv. 
Teresės gyvenimą, ir jos

??????
“Tėte,” sako mažas Algirdas, 

parėjęs namo iš mokyklos, “ma* 
no mokytoja, labai daug įdomau
jasi apie jus. ”7 .

Tėvas pastatęs ausis klauso, ką | - t.
čia jo vaikelį kalba. . | rii§tiis. 146 pušį. Kaįha 1 lt.

LDS. Kuopų Susirinkimai
NASHUA, N. H.

LDS. 65 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks saplią 1., tuoj po pas
kutinių mišių, pdbažaytinėj sve
tainėj. Kviečiame narius ateiti, nes 
yra keletą svarbių sumanysią. 
Taipgi atsiveskite ir savo draugus 
prirašyti prifc šįoc

SALTIMORE, MD.
. Spalių 1 d.,. sekmadienį, tuoj, 
po sumai, parapijos svetainės kam
bariuose įvyks LDS. 30 kp. susi
rinkimas. Malonėkite ateiti vist

Kviečia Valdyba

SAINT OLAIR, PA.
LDS. 107 kp, mėnesinis se«k4n- 

kimas įvyks, spalių 1, tuoj po su
mos. Šv. Kazimiern jarap. salėj. 
Kviečiami ris. nariai dalyvauti ir 
‘ižoimokėti mėnesines mokestis ir 
naujų narių atsivesti prirašyti. *

worcesterTmass.
LDŠ. 7 kuopos susirinkimas J- 

vyks spalių 1 dieną,. 6 vai. va., 
bažnytinėje svetainėje, 41 Prov- 
idence St. Visi nariai būtinai atei
kite, nes turime apsvarstyti kele
tą svarbių klausimų. Be to, gera 
proga užsima kiti duokit*

Faldyba

N. S. PHILADELPHIA, PA.
LDS. 103 kp. mėnesinis susirinki-, 

mas įvyks sekmadienį, spalių 1 * 
tuoj aus. po sumos, šv. Andriejaus 
par. svetainėj, 1123 Lemon St. 
Kviečiame, narius ir nares ateitį ir 
kurių užvilktos diioklčs užsimoki- 
h. Taipgi atsiveskite nors po vie
ną naują narį prie kuopos prita
šyti. Valdyba

E ASTON, PA.
LDS. 40 kuopos susirinkimas į- 

vykš spalių Į d., tuoj, po sumos, 
šv. Mykolo parapijos svetainėj. 
Malonėkit visi nariai atsilankyti 
ir mėnesines mokestis, užsimokėti. .

M. Songaila

WORCESTEK, MASS.
LDS. 108 kuopos susirinkimas į- 

vyks spalių 1 d., Aušros Vartų 
parapijos salėj, tuoj po sumos 
Visi nariai prašomi pribūti, nes 
turime svarbių reikalų.

Kviečia Valdyba

PHILADELPHIA, PA.
LDS. 13 kp, susirinkimas įvyks • 

penktadienį spalių 1-mą dieną., 
vakare, mokyklos kambary. Atei
kite gausiai. Nepamirškite užsimo
kėti duokles. Valdyba

ĮDOMIAUSIUS LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS LAIKRAŠČIUS

“DRAUGAS,” vienintėlislĄnierikos lietuvių katalikų, 
dienraštis, išeinąs 2334 S. Oakley Avė., Chieago^ ’. 
111. Metams $6.00. ‘

“DARBININKAS,” Lietuvių Šv. Juozapo Darbininlnj.
Sąjungos organas, išeina dukart į savaitę, 36.6 W.
Broadivay, So. Boston, Mass. Metams $4.00. Pus
mečiui $2.00. , • .

“GARSAS,” savaitinis Amerikos L. R. K. Susivienijimo 
organas, išeinąs 73 E. South St., Wilkes-Barre,. Pa. . 
Metams -2.00. .

“STUDENTŲ ŽODIS,” A. L. K. Studentų organizaci- • 
jos žurnalas, 366 W. Broadyay, So. Boston, Mass.

• Metams $2.00. I užsienį — $3.00, Atskiro nunie-
. . rio kaina 20c.. .

“LAIVAS,” savaitinis Tėvų Marijonų žurnalas, 2334K
Oaklev Avė., Cliicago, Illinois. Metams $2.00.

“MOTERŲ DIRVA,’’ A. L. R. K, Moterų Sąjungos mė
nesinis žurnalas, 2322 24th St, Chieago, III. . 
Metams 2.00. ■ "

“VYTIS,*’ Lietuvos Vyčių žurnalas, išeina dukart į nie? 
nęsį, 4736 S. Wood St, Chieago, III. Metams $2.00.
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DARBININKAS
366 VEST BROADAVAY SOUTH B0ŠTON, MASS.

MLEPHONH SOUTH BOSTON 0020

Tuo antgalviu “Drau
gas” paraše editorialą, ku
riametarp kitko pasakyta:

“Seimui praėjus, mūsą 
visuomenes vadai turėtą pa
gelbėti centro valdybai Lie- < 
tuvių Darbininką. Sąjungos 
kuopas atgaivinti ir, kur 
reikia, naujas suorganizuo
ti. Tokioj Chicagoj, kur de
šimtimis tūkstančią lietu- 
,vią darbininką gyvena, vos 
keli L. D. S. nariai beliko. 
Dėl to ju reikalais nieks ne
besirūpina. Rodos, čia gale- 
tą veikti ištisa kuopą eilė ir 
iš ją galėtą būti sudalytas 
stiprus ir veiklus apskritis. 
Dirva plati. Tik reikia kam 
nors paimti iniciatyvą ir 
dirbti. L. D. ST. centro val
dyba, tikimės, ne tik su tuo 
sutiks, bet visokiais būdais 
pagelbės.

.. L. D. S. tikslas yra gra
žus. Praeityje ji daug stam
bią darbą nuveikė. Ji suor
ganizuota Leono XIII enci
klikos “Rerum Novaruin”

. pagrindais. Dėl to nieks ne
gali abejoti dėl jos svarbu
mo, Kiekvienas susipratęs 
lietuvis Itatalikas . darbinin
kas turėtą būti Jos veikliu 
nariu.”
. • Gražus tai pripažinimas, 
už kurį mes reiškiame nuo-, 
širdžios padėkos žodžius. 
Sunkioje kovoje dėl katali
kiškos idėjos tenka kartais 

. pergyventi kietą ir tamsią 
valandą. Tokiose valandose 
draugiška užuojauta iš ka
talikiško laikraščio lūpij. 
greta kovojančio už tą patį 
idealą, yra tartum gaivinan
tis balzamas, užpiltas ant 
pasenusią žaizdą. Prie to, 
“Draugas” čia pakiša min
tį, kuri, rOdoSj taip savaime 
.aiški ir natūrali, o vienok 
kaž-kodėl nebuvo atėjusi 
mūsą darbuotojams į galvą.

■ .Kodėl gi L. D. S. negalė
tą gyvuoti Chicagoje, o ne 
vien tik Rytinėse valstybė
se? Ar Cliicagoj nėra darbi
ninką? Ar jiems nereikia 
katalikiškai nusiteikti ir or
ganizuotai veikti pagal Le
ono XIII patiektą darbi- 

.• lunkams programą? ‘ .
Atsakymai į tuos klausi

mus siūlosi savaime, ir mes, 
patrynę akis, užduodam sau 
dar vienų klausinią; Kodėl 
apie tai pirmiau nebuvo, pa
galvota l Ištiesti, kodėl ?

f Cliicago — milžiniškas 
; miestas. Jis nesulaikomai 
'sparčiai auga ir, daugelio 
nuomone, palaipsniui pa
liks Amerikos centras. Sa
vaime suprantama,. kad to
kiam industrijos centre dar
bininku klausimas yra ypa
tingai įtemptas -— 'intensy- 
vus. Visokią darbininkišką 
ir neva dtu'bininkišką idėją 
vadai ten kaupiasi ir nori 
patraukti darbininkus savo 
pusėn. Ir lietuviai darbinim 
kai nėra, aplenkiami, r- o 
ne! Net perdaug jie turi vi
sokią lietuvišką ir nelietu
višką globotoju. Tai kodėl 
gi vieni kataliką vadai turė
tą būti apsileidę ir paliktą 
savo žmones kitiems išnau
doti?

Gal kas pasakys, kad L. 
D. S. neišriš darbininką 
klausimo. Ne, neišriš. Bet 
taip pat jo neišrišo ir nega
li išrišti nei galingiausios 
unijos ir organizacijos viso 
pasaulio tautą. Tačiau L.D. 
S.' prisideda prie to klausi
mo rišimo, paremiant kata
likiškųjų akciją. Kataliką 
darbininką judėjimas, pa
grįstas Leono XIII princi
pais, nėra menkas ir tuščias 
mostas (gestas). Su juo 
skaitėsi rimčiausi pasaulio 
ekonomistai. L. D, S. yra 
tik maža clėlelė to milžiniš
ko. kataliką darbininką ju
desio; bet ji jaučiasi esant 
didelės šeimos nariu ir tuo 
pačiu solidarumu ir vienin
gumu su jos idėjomis suda
ro kataliką akcijos nors ma
žą ratelį. Tuo būdu netenka 
abejoti, dėl L.. D. S. svarbos 
kataliką darbininką gyveni
me. Jei taip, tai kodėl tų 
organizaciją neišplėsti vi-, 
sose Amerikos lietuvią ko
lonijose ?. Reikia tik, anot 
“Draugo” iniciatyvos, va
dinasi, kas nors tą darbą .tu
vi pradėti. Žinoma, iniciaty
va turi prasidėti iš centro 
Tad klibinkime.

K.

tai išvykti. O labiausia pik
tinosi . Kauno miesto’ vieš
bučiai, teatrai ir kavines, 
nes negavo progos pasipel
nyti. iš gausingo būrio sve- 
čitp. . .

•Šiaulią mieste geležinke
lio stotis toki didelė ir prie 
jos yra tiek' daug geležin
kelio liniją, kad keleivis 
tuoj aus jaučiasi esantis di
deliame mieste. Apžiūrėjęs 
baltą gražaus stiliaus stotį, 
nunešiau savo, čemodanus į 
bagažo saugojimo kambarį, 

: ir ten palikau. Tiu-edamas 
daugiau valandos laiko; 
skubinaus aplankyti Šiau
lius. ■ \ : .

Išėjus iš stoties, pirmiau^ 
šia mano akys nukiypo į 
senuosius rusą stiliaus veži
kus ^izvėščiluis,” kurie 
stovėjo eilėjė. ir palaikė 
kon kurenciją su moderni
niais automobiliais. Lietu
voje yra daug kunservalo- 
riškų žmonių, kurie labai 
prisirišę prie seną papro
čiu, todėl daugelis samdo 
”droskįrr vežikus, kurie 
puikiai kalba rusiškai ir 
priinena senuosius laikus. 
Nuo geležinkelio stoties pa
sukau į miesto centrą ir 
tuoj auš pastebėjau didelę 
cerkvę. Bet įžengęs vidur, 
radau katalikišką bažnyčių, 
kurioje meldęsi keletas mo
terėlių. Šitoji cerkvė- po 
karp tapo katalikiška baž
nyčia. Toliau eidamas pla
čia gatve pastebėjau ameri- 
koiiiškas viešbučiu iškabas,’ 
pav. Hotel New York, Ho- 
tel America ir tt., kurie pri
minė Amerikos augančią į- 
taką Lietuvoje. .

Buvo šeštadienio rytas, 
todėl judėjimas nepaprastai 
didelis. Šiauliai sparčiai au
ga. Šalygatyiai gerai.' su
tvarkyti ir gatvės visur tai- 
tomos. Viešbučiu, kiną (te
atrą) ir valgyklą yra daug 
ir Šiauliuose galima tikrai 
miestiškai gyventi. Šiauliai 
yra daug gyvesnis miestas

Lakūnas Frank Haivks, apsirengęs oro plėšiko rū
bais, dalyvaus orlainą lenktynėse. spalią 3-6 dd. tarp 
St.. Lenus ir Nėw. York.

už Klaipėdą ir pažangoje 
lenktyniuoja su Kaunu.

Turėdamas neperdaug. lai
ko, skubinaus • prie kiosko 
pasipirkti Šiaulią miesto 
atviručiu i r lailmiščią. Kio- u v7 _r_ ęi u
skė savininkė- nustebo, kad tilpti apie 500 maldiniiiką. 
aš pirkau net 50 Šiaulią 
miesto atviručiu. Sake, kad 
Lietuvoje (lai* nėra papro
čio pirkti miesto vaizdelius 
ir tik vokiečiai, atvykę Lie
tuvon, išperka Šiaulių atvi
rutes (post cards);
. Eidamas ilga Bažnyčios 
gatve, priėjau prie nepa
prastai aukštos Švento Pet
ro ir Povilo bažnyčios. Prie 

• bažnyčios buvo ilga eilė, ne
laimingąją ubagą (elgetą) 
motorą ir vyrą, kurią akys 
liūdnai į mane žiūrėjo. Vi
duje buvo laikomos mišios. 
Aš įžengiau į vidą ir nega
lėjau atsidžiaugti brangia 
skulptūra, dideliu altorių ir 
.gotiška orcliitektūra. P-nas 
zakristijonai1 suprato, kad 
aš esu svetimšalis ir sutiko 
parodyti man visą bažnyčių. 
Su nepaprastai dideliu rak
tu atidarė užpakalinės duris 
ir ilgais laiptais, lipome į 
pirmą galeriją, . kuri eina 
aplink visą bažnyčią ir turi 
kiekviename šone po. 3 alto
rius. Galerijoj e gali sutilp
ti apie 600 maldininką. Pir-

tuos galerijos gale buvo di
deli vargonai, nevisiškai 
moderniški, nes reikia pa
traukti už virves pradėjus, 
groti. Paskui lipome į antrą 
gateri jį, kur irgi gali su-

Apėjome galeriją visą baž
nyčią ir iš bokšto langelio 
žiūrėjau į sparčiai augantį 
'Šiaulią miestą. Mano laikas 
baigės ir labai dideliu pasi
tenkinimu palikau puikią 
milžinišką Šiaulią bažnyčią. 
Palikdamas bažnyčią, įtei
kiau auką ubagei, kurį tuo- 
jaus pradėjo balsu pote
riauti. Tuoj aus visi ubagai 
ii- ubagės iškėlė rankas. Re
ginys buvo labai liūdnas, 
dar liūdnesnis tuomi, kad 
prie savęs neturėjau dau
giau pinigu ir nebuvo gali
ma visus apdovanoti.

Vos tik atsisveikinau su 
zakristijonu, kaip perėjo 
ties bažnyčia gausinga mal
dininką grupe, kuri lydėjo 
numirėlį į Šiaulią kapines. 
Prie karsto ėjo' suvargus 
moterėle, gailiai verkdama. 
Ją ramino drauges kaimie
tės ir nuliūdę giminės.

Eidamas į stotį gėrėjaus 
puikia Aušros alėja, dideliu, 
keturkampiu turgu ir pui
kiomis rezidencijomis. Ypač 
labai puikus yra. advokato

Venclausko baltas mūrinis 
tiijd aukštą palociūs su vi
sokiais patogumais. Perė
jau per '» Tilzęs, Vilniaus, 
Dvaro, Varpo ir Bažnyčios 
gatves.. Kur ne kur dar ga
limą rasti pasaulinio karo 
griūvėsią likuČią. Šiaulią 
kareiviniu languose sėdėjo 
Lietuvos kareiviai, linksmai 
dainuodami liaudies daine
lės. Gatvėse irgi galima pa
stebėti karininką ir karci- 
vią. •

Šiauliai irgi turi didelę 
autobusą ir autombbilią sto
tį.. Čia yra labai didėliu o- 
dos ir batą ir kitokią dirb-, 
fuvią. Todėl nąo seną laiką 
Šiauliuose. gyvena didelis 
skaičius žmonią įvairią tau
tą. Vok'iečią yra apie 5,000, 
kurie labai puikiai kalba 
lietuviškai.

Vos tik sugrįžome į Šiau
lią geležinkelio stotį, kaip 
atėjo traukinys į Kauną ir 
.man reikėjo skubintis užim
ti vietą. Iš Šiaulių išvykau. 
10:05 vai. ryte.
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Lietuva Pasikeis Politiniais
Kaliniais su Rusija .

Pranas E. Galinis

KELIONE Į LIETUVĄ, 
1932 METAIS

Traukinys sustojo Šiau
liuose 8:31 valanda ryte. 
Atsisveikinau su tūlu Lie- 

‘ tavos unl versiteto. studentu, 
kuris man paaiškino apie 
valdžios santykius su kata
likių vadais ir oigani/aeijo
mis. Neleidimas kataliką

jau ainiui. laikyti skaitlingų 
Pavasarininką stirna Kau
ne labai jįogai paveikė į 
Lietuvos visuomenę ir pa
darė blogį įspūdi italams, 
belgams, vokiečiams ir ki
tiems svetimtaučiams,, kurie 
atvykę.Kaunan turėjo gr'ei-

Amerikos Liet. R. K. Federaci
jos 23 Kongreso Protokolas

A. L. R. K, Federacijos XXIII. kongresas 
prasidėjo rugpiūčio 22 d.., 10 vai. ryte, iškilmine 
goniis. šv. Mišiomis, šv. Jurgio bažnyčioje, Chi- 
eago. Illinois, kurios klebonu yra didžiai ger
biamas pralotas ii. L. Krušas. Iškilmingas mi
šias celebravu J. M, d. gerb. pralotas M. L. 
Krušas. Diakonu asistavo gerb. kini. M. Pan
kus, Kunigų Vienybės ižd. iš Briclgeport, 
Conn., subdiakonu gerb. kun. Pr. Juras, Kuni
gu Vienybės sekr. ir Federacijos sentro valdy
bos. narys iš Laivrence, Mass, Ceremoniją vedė
jais buvo kun. Katauskas ir S. Petrauskas iš 
Clricagos. Iškilmei pritaikintą pamokslą pasakė 
gerb. kun. Jonas Švagždys iš MontclĮo, Mass.

I POSĖDIS.
A. L. R. K, Federacijos XXIII kongreso 

pirmas posėdis įvyko, rągpiūčio 23 d., McKinley 
Park salėje, kurį atidarę p. A. Žvirblis, Cliica- 
gos Federacij( >s Apskričio pirmininkas. . Maldų 
atkalbėjo J. M. pral. M. L. Krušas.

Pūaiškėjus, kad. į kongresą neatvyko Federa- 
eijos pirmininkas adv. F...B..Mastauskas, jį pa
vadavo kun. J. Misius iš Ėllsivortb, Pa;,, vice
pirmininkas. Jisai sveikino susirinkusius .atsto
vus į kongresą, džiaugėsi, kad kongresas yra 
gausingas ir eina prie prezidiumo rinkinio.

Į prezidiumą išrenkama:- garbės pirminin
kais: d. M. pral. M. L. Krušas ir kun. Alf. Lip- 
nickas, Lietuvos. Kataliką Veikimo Centro at
stovas; pirm. dr., AJ.Rakauskas; vice-piriniįlin
kais -— Jonas Morkūnas ‘iš Rodiester, N. Y. ir. 
Juozas Tįamkevičius iš pittsburglį, Pa,; sekre
torėmis —. Bronė Paliliūnaitė -iš Cliivągos ir

R

Arkivy s kūpa s Edward 
Mooney, buvęs Apaštališ.ka- 
sai Delegatas Japonijai, tik 
ką pasklidas Rochester, N. 
Y., vyskupu.

SKLEISKITE ŠVIESĄ
Perskaitę “Darbininką” nenu- 
meskite, bet duokite kitiems pa 
skaityti. Tokiu būdu supažin-

‘ disite kitus su “Darbininku” ir 
I*. D. S. ir atremsite mūsą idė
jos priešą propagandą.

Uršulė Tanazauskaitė iš Pittsburgh, Pa.
į rezoliuciją komisiją išrenkamą: kun. J. 

Balkūnas, Antanas Lapinskas, L. Šimutis,, kun. 
Pr. Vaitukaitis ir kun. Dr. Matulaitis. .

Į sveiįdninią komisiją — J. M, pral. M. Ls 
Krušas, St. Ališauskaitė, J. Krikščiūnas.ir.ku-. 
uigas J. Mačįulionis.. ’

Į revizijos komisiją — kun. Aleksiūnas ir 
Jonas Juozaitis.

Į mandatu komisiją — A. Poškienė, S. Saka- 
lienė, V. Galnaite, O. Alėliūnienė ir J. Žakas.

. P-lė lvinskaitė prisega atstovams ženklelius.
(Atstovą sąrašą ir sveikinimus žodžiu ir te

legramomis praleidžiame. Red.)
CENTRO VALDYBOS RAPORTAI.

Federacijos Dvasios Vadas kun. Jonas Am- 
botas ir pirm. F. B. Mastauskas neatvyko ir ra
portą neprisiuntė.

Vice-pįrm. kun. J/Misius šakosi Federacijai 
dirbęs, Įdek tik sąlygos ir laikas leido, nors 
daug pareigu neturėjo. Federacijos idėją sklei
dė ir žodžiu ir raštu.

Vice-pirm. Kazimieras Krūsinskas prisiuntė: 
savo raportą tokio turinio telegrama: “Kadan
gi vice pirmininkui jokiu specialiu pereigą nė
ra. uždėta, taigi ir nėra iš ko raportuoti. Kaip 
valdybos narys Kataliką Akcijos Savaites lai
ku.pasakiau penkias prakalbas, dvi Brooklynė, 
Ėlizabethe, Patersohe ir Gręatneekė. Sveikinu 
XXIII Kongreso atstovus ir linkiu geriausio 
pasisekimo.”

A. L. R, K, FEĮlERAČi^ .
KIAUS RAPORTAS NNlll KONG- .

RESITĮ.
Darbo Pradžia. •.

Užsibaigus XXII Kongresui, naujai istink-

Sovietą. Rusijoje Ledi- 
įduotojo vandenyno Solov- 
ką salose, buvusiam gar
siam Šolovką vienuolyne, 
yra įtaisyta didelė Sovietą 
priešininkams koncentraci
jos stovykla, kur pasmerk
tieji esą neapsakomai žiau
riai ir skurdžiai laikomi. 
Paaiškėjo, kad toj Solovkių 
stovykloj e ir kituose Sovie
tų. kalėjimuose yra 'gerokas 
skaičius ir lietuvią, ilgiems, 
metams kalėti pasmerktą už 
pasipriešinimus bolševiką 
partijai ar valdžiai. Iš ki
tos pusės, Lietuvos kalėji
muose yra nuteistą kalėti 
žmonių, daugiausia žydą,^ 
už bolševildšką agitaciją, 
šnipinėjimą, Tiaušią kėlimą 
ir kitus nusikaltimus. Prieš 
mėnesį laiko Maskvoje bu-, 
vo pradėtos ir dabar Kaune 
baigiamos derybos apie pa
sikeitimą politiniais kali
niais. J au esą susitarta, kad 
Lietuvą Sovietą Rusijai 
perduos iš savo kalėjimą 24 
komunistus; o gaus iš Rusi • 
jos 18 lietuvią (4 kunigus 
ir 14 šiaip pilicčią). Ati
duotiems Rusijai Lietuvos 
piliečiams komunistams tuo 
jau bus suteikta Sovietą 
Rusijos pilietybė, o parvy- 
kusieji lietuviai tuojau gaus 
Lietuvos pilietybę. Tarptau
tiniam Raudonajam Kry
žiui tarpininkaujant, ei
nančios d e ly bos apie pasi
keitimą politiniais kaliniais 
ir . Su Lenkija. .

K. PETRAUSKAS DAINUOS
. BOLŠEVIKAM^* * . .

Kaimas. — įlietuos ope* 
ros geriausias dainininkas 
Kipras Petrauskas gavo iŠ 
Maskvos pakvietimą nuva-• f‘. *■žinoti ten dainuoti. Petrau
skas sutiko ir kitu metu pa
vasarį ten vyks dainuoti.

Geriausias vaistas yra 
blaivybė. >

toji Federacijos Centro Valdyba šiaip pasi
skirstė pareigomis; kun. J. Ambotas, Dvasios 
Vadas; pro f. F. B. Mastauskas, pirmininkas; 
p. K. Krusinskas ir kun. J. Misius, vice pirmi
ninkai; L. Šimutis, raštininkas; kun. M. Kazė
nas, iždininkas; kini. dr. J. Navickas, kun. Pr. 
Juras ir kum J. Balkūnas, iždo globėjai. Kum 
dr. J. Navickas apsiėmė rūpintis moksleiviu ir 
studentą organizavimu, o kum J. Balkūnas — 
informaciją biuro vedėju. Šiame susirinkime 
nutarta laikyti NNIII Kongresą Cliit-agoje.

Daugiau susirinkimą niet ą bėgy j e valdyba 
neturėjo, nes sunkoka buvo visiems ar bent 
daugumai į vienų vietą sūsivažiuoti. Tačiau au
klėtomis šekretori jalas tarėsi visais svarbes
niais reikalais su visais centro valdybos nariais. 
Del tos pačios priežasties ir Federacijos tary
bos ne vienas susirinkimas nesušauktas.

Sekretoriatas atspausdino 2000‘kop. praėju
sio kongreso protokolo ir referato ir išsiuntinė
jo gerb. klebonams, Federa.ėiojs- skyrimus, siun
tinė jome ir ten, kur nėra skyrių, kad stiĮiažio- 

i dint'i platesnę visuomenę su Federacijos dar
bais.

Netrukus po Kongreso sužinota, kad Lietu
vos vyriausi bė neleido atidalyti katalikiškojo 
Universiteto Kaune, dėl i o Centro Valdyba pa
siuntė protestų, ir paskelbė spaudoj ir paraginu 
visų visuomenę tarti savo žodį tuo reikalu. To
kią protesto kopiją ir į centrą nemažai prisiąs- 
ta. Iš to spėju, kad valdybos pa išginimas nebu
vo veltui 'padarytas. Kaip apyskaitose pastebė
site, ir auką šiek tiek .Katalikų Universitetui 
dar surinktu, bet- jis ir neleista atidaryti,.

. Eėdcracįjos: prie Y. C, 1F. C.,
Praėjusią metui kongrese Pittsburglfe pada

lyta graži pradžiū ai’ilįjuotį Federacija su- Na^
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Antradienis, Rugsėjo Žfy 1933.

» DARBO UNIJOS
T)X fetj t UNT TtYS

jgjįįagįį tefeete ate

Išmintingasis; Popiežius i 
Leonas KITI nurodė, kad 
patys darbdaviai ir darbi
ninkai gali daug padėti iš
spręsti visuomenės reikalus 
per įštaigasj kurios teiktų 
tinkainų pagalbų; Pavieniai 

• ar organizuoti, visi turėtų 
mėginti išspręsti savo rei
kalus, nereikalaujant vals
tybės įsikišimo.

; Šventasis Tėvas, kalbėda
mas apie organizacijas, ku; 
sioš yrą naudingos darbi
ninkams-, pirmiausią prime- ! 
na savitarpinės pašalpos 
draugijas, ir toliau, labda
rybės draugijas įsteigtas 
darbininkams ir jų šeimoms 
ir palaikomas privatinėmis 
aukomis taip, kad jei ištik
tų darbininkui nelaimė, jo 
šeima būtų aprūpinta. 
“Darbdaviai ir darbininkai 
gali daug šiame reikale pa
dėti, būtent per įstaigas, 
kuri os duotų pagalbą re i 
kalaujantiems ir. suartintų 
tuos du luomu;”

Bet jis tuojau prideda: 
“Tačiau pirmutine vieta 
tarp jiį priklauso darbinin
kų organizacijoms. Viduri
nių amžių darbininkų ir a- 
matninkų draugijos ilgai 
gyvavo,, davė daug naudos 
netik patiems ' darbinin
kams, bet ir pačiai praino- 
nei, tai liudija labai daug 

' istorijos dokumentų. Šian
dien pakilus švietimui, atsi
mainius papročiams ir pa
didėjus kasdieninio gyveni
mo reikalams darbininkų 

, draugijos, žinoma, privalo 
prisitaikyt i prie šių dienų. ’y 

. • Kadąįgi nė Bažnyčios 
duotis yra nurodyti kokios 
tiuūtų būti ekonom i n ė S 
draugijos, tai Popiežius 

. kalba apie amatninkų uni
jas, kurias sudaro vien dar
bininkai ir apie unijas, Im
siąs sudaro darbdaviai ir 
darbininkai. Tačiau, pasta
rosios nėra tos, į kurias

uz-

darbdaviai verčia darbinin
kus, juos žiauriausiai išnau
dodami ir drausdami jiems 
prisidėti prie darbininkų 
unijų. Tas Popiežius siner- 
dą. Darimiinkų laimėjimas 
darbo lauke .priklauso nuo 
jų organizacijų, šiandie jie 
yra nesąžiningai išnaudoja
mi, nes. jie nėra organizuoti.

Popiežius, pradedamas 
apie darbininkų organizaci
jas kalbėti, Sako:44Nors jau 
ne kartą apie jas kalbėjo
me, vis dėlto norim čia pa* 
rodyti jas tidkant Įnašų 
Jaikams ir turint- teisės gy
venti, lygiai norim primin
ti, kaip jos turėtų tvarky
tis ir veikti.” . T.

Amerikos golfo moterų 
čemp i o n ė Virginia Van 
Wie iš Chicagos. Ji apdova
nota čempionės taure.

Sveifeata*Braugus Turtas! Tžvų Marijonų Misijos

Rašo Dr. A. Petriką, 
Brooklyn, N-. Y.

(Tąsa)

. Smulkaus kūno ir men
kos fizines jėgos,, sveikata 
nepergemu šia. Plaukai 
švelnūs ir retoki, akys mel
svos ąr pilkos. Raumenys 
menki, bet judesiai labai 
greiti. Oda šviesi, kai kurie 
išrodo išblyškę. Yra dideli 
sentimėntalištai ir gerašir
džiai, Dantys jų labai švie
sūs, lyg perlai, pailgi. Pasi
žymi dideliu proto veiklu
mu h* fiziniu pasiaukoji
mu savoide jom. Rūpestin
gi, pilni pasiryžimo ir verti 
pasitikėjimo. Šiam tipui 
priklauso -dauguma proto 
darbininkų, ' mokslininkų, 
rašytojų, muzikų, aktorių, 
kompozitorių ir šiaip meni
ninkų. Šio tipo smegeninis 
aparatas yra labiau išsiru
tuliojęs, negu kurio kito..

Kombinuoto tempera
mento žmonėse — kornbi- 
nuojasi ir čia išvardintos 
fizinės bei psichinės ypaty
bės. Temperamentai, re
miantis “La Vie Intelec- 
tuelle” išvadžiojimais, tai

yiu mūsų būseųų rūšys, ku
rias .sudaro sušiderindamos 

į įvairios mūsų organizmo 
funkcijos. ..Fizines būsenos 
nutiesia pamatu visam mū
sų psichiniam gyvenimui. 
Pasisekimas ar nepasiseki
mas - gy venime dažniausiai 

• priklauso nuo to, kaip mū
sų temperamentas reaguoja 
Į mus pasirinktų (dažnįau- 
šiai mulus palinkta) darbų. 
Pav., tulžiškasis (muskuli- 
niš) tipas labiau tinka fizi
niam darbui, negu smege
nines konstitucijos (nerviš
kasis) individas. Pirmasis 
greičiau pails dirbdamas 
protinį daibų, o .antrasis f i-< 
zinį.

NOVENA
Prie Šv. Pranciškaus Asyžiečio .
Trumpais Apmąstymais Apie Jo Gyvenimą

.: PARAsa

Tėvas Hugolinus Storff, 0. F. M 
Verte K.

Šioji knygelė tinka vartoti apmąstymams bile dienai;
Kiekvienas apmąstymas yra sumaniai išskirstytas į 

tris punktus. Pirmas punktas nurodo kaip V. Jėzus da
rė, antras, kaip Šv. Pranciškus, trečias, kaip apmąstyto- 
jas privalo elgtis bei daryti.

PERSIDIRBIMAS.
Persidirb'imas tai tam ti

kra akumuliacija, susikau
pimas daugelio nuovargių, 
kiiTią ar tai buvo nepaste
bėti, ar kurių nebuvo pai
syta. Kada jau normalia 
poilsis . negali kompensuoti 
nuovargį ir grąžinti darbin
gumą, kada jau žmogus yra 
suardęs normalį gyvenimo 
rimtų — tada jau yra parė
jęs deramas fiziologines ri
bas, jis yra persidirbęs.1 
Persidirbimas gali būti.fi
zinis ar protinis. Pastarasis 
yra pavojingesnis, negu 
pirmasis, nes jį sunkiau pa
šalinti. Persidirbimo simp
tomai nėra vienodi, kuriuos 
būtų galima matyti . pas 
kiekvieną individą. Vienas 
pajus persidirbimą raume
nų srity, kitas smagenų sri
ty. Priklauso iiuo darbo rū
šies ir ligonio temperamen
to. Vienas pajus netvarką 
virškinimo organuose, kitas 
galvos skaudėjimą; vienas 
neteks apetito, kitas pajus 
nervų suirimų ar nemiegu, 
.moralinę depresiją, ete. Ne
gerovė apsireiškia vienų ar

kitų organinių funkcijų su- 
irimuį nežiūrint kokį kons 
titucinį tipą ligonis atsto
vauja, kokio jisai tempera
mento. Tiktai gydytojas ga
li surasti persidirbimo žy- 

įmes, ištyręs kiekvieną indi
vidą atskirai, nes’ Ši liga ga
li apsireikšti visais patolo
gijoje žinoinaiš simptomais. 
Kaitaiš prieina net neuras
tenijos, protinių funkcijų 
pakrikimo. •

Darbas, atitinkąs dirban
čiojo temperamentą, nenu- 
vargins jį taip: greitai. Pav. 
tas, pas kurį vyrauja rau
menų sistema, galės .apsiei
ti, kad ir keletą naktų neda- 
miegojęs, kada nervingo ti
po atstovas greitai pavargs 
nuo bile perdidelio fizinio 
įtempimo.

Kiekviena valstybe turė
tų įsteigti savo ribose tokį 
mokslini autoritetą, kuris 
paskirstyti], savo žmonės to
kiem darbam, kuriem jie 
geriausiai tinka. Žinoma, 
dar reikia kainuoti amžiaus 
ir lyties skirtumus.

Žinant darbo prigimtį ir 
dirbančiojo temperamentą, 
nesunku, būtų nustatyti ir 
poilsio rūšį. Fiziniai nusi
dirbusį žmogų negi atgai
vinsi dvasiniu poilsiu, kaip, 
kad protinių, pajėgų per
tempimo nepataisysi fiziniu 
darbu. Proto ‘darbininkams 
reikalinga kokia nors dva
sine distrukcija, kuri .at
naujintų jiems protinę jė
gą. Atostogas gaunantieji 
darbininkai turėti], taip su
tvarkyti savo atostogų lai
ką, kad tasai poilsis .atitik
tų jų darbui: fiziniam ar 
protiniam.

GALVOS PAVIDALAI.
Mūsų gūlvos pavidalai la

bai artimai susiję, su mūsų 
temperamentu. Pamatinių 
galvos pavidalų,. žiūrint iš

Rugsėjo ir Spalių mSn. S. m, 
Rugsėjo 24 iki spalių 1 d. misi. Rpckford, 111.

joi ir 40 valandų švfi. Sakramen- 
to Adoraciją — Kewannee, UI,

Spalių 2 iki 8 d, rekolekcijos—•

Spalių 9 iki 22 d. dviejų* 8&4 
vaičių inisijos — Scranton, Pau

cionale Katalikų Geroves Konferencija (Natio
nal Catholic Velfare Conference). Gerb. kun. 
M. Kazėno rūpesčiu tuoj po kongreso įvykusia
me Seserų Pranciškiečių vienuolyne bankiete 
J. Ė. Vyskupas Hugh Boyle Įteikė Federacijos 
Konstitucijos užgynimą. Tai priimta sii dideliu 
džiaugsmu, nes šis užgyrimas būvo; lyg ir raktas 
prie išvedimo mūsų organizacijos į platesnį pa
saulį. . .

Netrukus po kongreso, gerb. kun. Jonas Bal- 
kūnas įr aš pasiėmę J. E. Vyskupo Boyle užgy- 

’ rimo laišką, nuvykome į National Catholic 
Wclfare Conference centrą Washingtone, pasi
tarėme su jo generaliniu sekretorium gerb. ku
nigu J. J. Burke, C. S. P. ir afilijavomę Fede
raciją, su šiūo svarbiu. Amerikos Katalikų vei
kimo centru. Šio centro vadovybė reiškė pagei
davimo, kad mūsų Federacijos valdyba sudary
tų pasaulininkai žmones ir kad vyrų ir moterų 
veikimas eitų labiau paskirai, taip kaip ameri- 

’ kiečių National Coūncil of Catholic Men ir Na
tional Council of Catholic Women. Bet išaiški- 
nuš mūsų organizacijos padėjimą, kliūčių afili- 
javimui nebestąte.

; (Praleidžiame sekretoriaus susirašinėjimą
• . su N. C. W. C. RedO .

. ’ Ateidavo visokių svarbių klausimų,.prašymų
ir reikaląvimiĮ, į kūrinos reikėjo atsakyti, išpil- 

. dėti kas buvo prašyta ar reikalauta. Tai užėmė 
nemažai laiko. Bet. tai dirbau su tam tikru pa- 
Sįteiikiniinu, nes jhuci.au, kad tas išveda mūsų 
Federaciją į platesnį, naudingesnį ir garbiu-, 
gcsiiį veikimą. ’. , - • ■ •

Įstojimas Federacijos į N. C. W. C. ją daro 
į Įegale ši<n.lrtašt‘>,Katalikų Bažnyčios liierarehi- 

jūic it katalikiškąją akei ją subendrina su Aine- 
|i ._ rikės kataiįkų veikimu.

Gale turiu priminti, kad Pederacija jau tū
rėjo ųasiuntuši savo atstovus į National Coun- 
cil of Catljolic Men konvenciją, kuri buvo. 1932 
m., lapkričio 21-22 dd. Atstovais buvo kun. M. 
Kazėnas, p. J. M. Ražėnas 'ir p. Petraitis, kurie 
gražiai Federaciją atstovavo ir lietuvių vardą 
pagarsino.

Vyskupą LaišM,

Šiemet ines ne. tik laimėjome de f acto ir de- 
jure N. C. W. C. pripažinimų, , bet ir keliolikos 
vyskupų formalų užgyrimą Federacijos konsti
tucijos ir pritarimą jos Veikimui. Tai yra svar
bus ir reikšmingas dalykas, šį darbą dirbo mū
sų veiklusis iždininkas gerb. kun. -M. J. Kazė
nas, kuris užsipelno padėkos ir pagarbos. Sek- 
rėtorijatas, tiesa, pagelbėjo mašinėle atspaus
dinti konstitucijos kopijų angliškai ir gautus 
laiškus išvertus, pagarsino spaudoje, bet su Vy
skupais susirašinėjo gerb. kun. Kazėnas, gavęs 
iš J. E. Vyskupo Boyle rekomendacijos raštą.

Šis Federacijos “vajus” vyskupų tarpe auk
štai iškėlė ijos. prestyžįų ir savo veikimą pilnai 
legalizavo "Katalikų Bažnyčios atžvilgiu.

Laiškai gauta iš šių aukštai gerbiamų kardi
nolų, arkivyskupų ir vyskupų:

J. E. KardinoĮaš Dougherty, Philadelphįjos 
arkivyskupas. .

J. E. Ai’kivyskųpas Michael J. Curley, Bal- 
timore, Md.

J. E. Vyskupas Joseph Schrenibš, Clėvcland, 
Ohio. ....

J. E. VjMkiipąs Hugli C. Boylė, Pittsbųygli.
d* Ė. Vyskupas ' Joseph’ Rųmmel, / OmaM, 

Nebraska.4’ • . •
J. E. Vyskupas Michael Gallaghef, Detroit, 

Miehigan. :

i J. E. Vyskupas Philip R. McDevitt, Harris- 
burgh, Pa.
., J. E. Vyskupas John J. Nilan, Hartford, Ct.

J. E. Vyskupas Edward Hoban, Roekfbrd,ill.
J. E. Vyskupas John F. O'Horn, Rochester, 

-N. Y.:
J. E. Vyskupas Edmund Gibbons, Albany, 

N. Y. ’
J. E. Vyskupas John S\vint, Whceling, West 

Virginia.
J. E. Vyskupas Henry Althoff, Bellville, III.
Užgyrimas prisiųstas ir iš Apaštališkosios 

Delegacijos, Wašhingtone per J. Ę. Paulių Ma
reliu, buvusį delegacijos charge. d’affaires.

Nieko nepasakė dėl Federacijos S t. Louis ar
kivyskupas, nes J. E. keistokai informavo kun. 
Vitkus. Rodos, patiems lietuviams nereiktų sa
vo vardo gadinti tokiu keistu nusistatymu.

Jaunimo Reikalai.

Praėjusių metų kongresas priėmė rezoliuci
ją, kurioj nutarta rūpintis lietuvių jaunimu, 
organizuoti lietuvius moksleivius.‘ir studentus į 
vieną bendrą organizaciją, išleisti jai organą— 
žurnalą.

Nutarimas buvo vykdomas į gyvenimą ir jis 
davė gražių rezultatų. ' ,

Centro Valdybos posėdyje, kuris įvyko tuo, 
pu Federacijos . kongi’ėso. l’ittsburghc, gerb. 
kun. dr. Jonui Navickui, M. I.. C. buvo pavesta 
rūpintis moksleivių ir studentų organizavimo 
reikalais. Jo rūpesčiu sušaukta moksleivių stu
dentų seimas, kuriame suorganizuota Lieluyi.ii 
Kątū|iUų’ ■ Organizacija ir išleistas meiiesinill 
žurnalas “Studentų Žodis.” Ki jaunimo organiL 
žarija jau turi apie dvidešimts kuopų.

k?$. . . (Bus daugiau) ;

priekio,. yra trys: ketur
kampis, trikampis ir ap
skritus. Vienok. šių trijų 
pavidalų modifikacijų pri- \ 
skaitoma iki dvylikai. Pav., 
mturkatnpis (sųuare) gali 
Jūti pailgas (receangular), 
arba paties keturkampio li
nijos gali būti vienos trunt 
pesnės, kitos ilgas (recerni- 
gular), arba gali būti įvai
raus pailgumo (oval/ovoid, 
etc.). Sulyg galvos pavidalo 
ir jo temperamento spren
džiama žmogaus būdas, jo 
mokslingimias, darbingu
mas, aspiracijos, etc.

Pailgo keturkampio pavi
dalas (rėctangular) skaito
ma -ge-riausiu ^aĮvos-piavife- 
lu. Ąnot prancūzų daktaro 
P. Desfosses, tokia galva y- 
ra pavyzdys humaniškumo, 
mokslingumo, atsidavimo 
visuomenei ir lygsvaros 
protavimo procesuose. To
kie žmonės, jeigu tiktai gy
venimas jiems leido dera
mai iškilti, yra dažniausiai 
dideliais vadais pasirinkt o j 
srity j ; moksle, pramonėje, 
armijoj, etc. Geriausras pa
vyzdys to esąs bakteriolo
gas Pasteuris.

Trikampis pavyzdys esąs 
daugiausiai tai intelektualio 
tipo (jeigu tiktai jo inte
lektas yra išrutulotas), ku
rio smegemi kiekis nusve
ria visas kitas galvos aną- 
tominęs dalis. Betgi tokios 
galvos savininkai nepasižy
mi tokiu geru protiniu ba
lansu, kaip, kad pirmosios. 
Pavyzdžiu nurodoma Juli
jų Cezarį, kaip turėjusį to
kią galvą;

Trečia rūšis,' tai .apskrita 
galva, su Įvairiom modifi
kacijoms. . Pailgai apskrita 
galva, kur viršutinė jos da
lis yra platesnė (ovoid), au
torius sako, yra ženklas 
protinio pajėgumo ir kartu 
žiauraus, negailestingo bū
do. Be kitų pavyzdžių, žy
miausi esą du, būtent: Ang
lijos karalienė Elzbieta ir 
Nikalojus Leninas. Elzbie
ta buvusi pilno fizinio išau
gimo ir gana stipraus pro
to, bet tuo patim kartu ir 
labai negailestinga, žiauri. 
Ji išlaikiusi Mary Stuart 
19 metų kalėjime nužudė ją. 
Politinius savo priešus ne
gailestingai kankinusi.. Le
ninas irgi pirmasis proleta
rinės revoliucijos, metais 
nesigailėjęs, savo, politinių 
priešų (Sovietų Sąjungoj),

nerodęs jiems jokio susimy-* 
lojimo. Čia irgi intelektualu 
jėga surišama su žiaurumų- 
\instiiiktu. •;

Tai tokie pamatiniai iš^ 
vadžiojimai šių dienų mok* 
sliūinkų apie temperamentų 
įtakų žmogaus gyvenimui? 
tTeigįi jis (temperamentas); 
ir nėra., jau dominuojančia 
jėga šioj srity, tai vis tiek : 
jisai turi neapsakomai "dL 
desnes įtakos. Musų fizio- 
nomiją labai dažnai yra 
mūsų sielos veidrodžiu. ■ ■..

PRANCIŠKIECIĮJ RĖMĖ
JŲ DĖMĖSIU!

Siuoini primename vi-:. 
sičius PranciškiėČių (Seserų 
prieteliams ir draugams, 
ijog metinis ' šv. Pranciš- ' 
kaus Seserų Vienuolyno . 
Rėmėjų seimas įvyks Vie-* 
nuolyne spalių 1 d. 10 vai, 
ryte ‘įvyks vienuolyno kop-,. 
tyčioje iškilmingos' šv.. mi
šios,o pirmą valandų po 
pietų bus atidaryta sesija.' 
Visi atstovai prašomi atsi-. . 
vežti mandatus šu savo sky
riaus valdybos parašais. 
Taip pat iš tų kolonijų, kur 
skyrių dar nėra, bet jau 
manoma tverti, meldžiami 
i r gi atsiust i nors vi eną ,ar. ■. 
du asmenis, kurio atvažiavęj 
į seimų galėtų arčiaus susi-, 
pažinti su šia organizacija^ 
ir čia gautų visas reikalin* 
gas informacijas organiza- . 
vimuisi. Šie asmenys lai’ 
gauna įgaliojimo, raštelį sur . 
klebono parašu. . <

.1 ■ *

Skyriai .yra prašomi vi-*, 
sus savo įnešimus ir ręzo« 
liUcijas pasiųsti Centro raš-< 
tininkui kiek galint anks* 
čiau prieš seimų, kad Cent-> 
ro valdyba galėtų atlikti vi* 
sų prirengiamąjį darbą don 
prieš seimą ir sutaupyti, at
važiavusioms delegatą m.g 
laiko. ' /

Ne tik patys atstovai, bėf . 
Visi Pranciškiečių p riete- • 
liai iš visų miestų yra kvie* . 
čianii atvykti į. Pittsburghų 
tą dieną. Spalių mėnuo yra, 
Šv. Pranciškaus mėnuo, oĮ 
ši seimo diena yra tai mūsų- 
šventė, į kurių suvažiuoja
me pasidžiaugti nuveiktais: 
darbais ir užsibrėžti naujus.. 
Tad visi į P'ittsburghų. Lai 
šis stirnas būna skaitlingas,•» 
kaip atstovais taip ir nau
dingais sumanymais. '

Centro Sekretorius* .

DRAUGIJŲ VALDYBŲ
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DRJ09 
PO GLOBk motinos *vo.

UrminlnkS — Eva MarkšienS, 
. 625 E. Sth S t, So. Bostdn, Mass. . 
Vice-pirminiukG— Ono Siauriem^, 

443 E. 7th St., So. Boston, Maso. 
Tėl. So. Boston 8422-R

Prot. Rašt — Brone CluiUenė, 
20 Goukl St.. Wąst Roxbury, Mass. 
Tel. I?ark\vay 18<J4-W

tTin. Rast — Marjonis Markoninta 
83 Navarre S t., Roslfcidalę, Masa.

Tel. Barkvyny 05C&AY 
iMlnlnkfi — Oną Stnnlullutl 

106 5Veet Qth St, So. Boston. Mam.
TvkrkdarS — Oną Mlxglrdlen5

1512 Columbla Ril., So. Boston, Mtuą 
Kasoa Globoja ■— E, JanuSonlėnfi

1426 Coluinbta Rd., So. Boston, Maas. 
Draugija savo mislrinkitnUM laiko ku 

antrą ntamfaką kiekviena m?na«lo, 
. 7‘:80 yni. vakare, pobsinytlnSj ava.

tainftj, ■ ’ ...
Itaata rlraugljoa te įkalate kreipkite 

pa< raittalaki.

•V. JONO E V. BL. PAŠALPINM 
DR-JOS VALDYBA

Pirm, r— J. Petrauskas; . . . •/ j
24 Thomas Park, So. Boston, Maaa,

Vlce-pirm.—V.. Medouis, ;
1436. Uolumbla R&, S. Boston, Mas*.

PfoL Raštininką* —. J. GUneckta
6 Tkoinas Park, So. Boetoa, Hmm,..

Fin. Ilaatlnluktui — Ph. Tuleikts, “" 
1Ų0 Bft\ven St., So. Boetou, Masa.

TkUininkas A. NnUiliKlUM
. 885 fe. BroiuBvay, So. Boston, Kurt. 
Martalka — J. Zalklą
. 7 Witteld SL, So. Boston, Mm 
Draugija laiko suBirlnklnma kan trt3< 

uealsidtenį kiekvieno, m^neėib, S 
po pietų, Parapų'A salCJ. .482 B. Tth

So. Boston, M«uįą.

ProfpalopiUfti, btentorlai pmrtonln< 
kai, kurie skelbiasi "DarMulnkĄ” tlky . 
rat verti skaitytojų paramoa.

VlĮrt tarainM tė* ‘'mrmalnto.*

■ C * »

jhuci.au
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Įkas girdėti lietuvių
KOLONIJOSE

; Marianapolis Kolegijos Žinios
f ': MOKSLEIVIŲ SUSU 
K RINKIMAS.
ft* ' . šeštadienį,. rūgs. 16 d, į- 
f vyko pirmasis šių mokslo 
B metų Studentų OrganižacL 
E jos kuopos susirinkimas, 
E kuriame- dalyvavo pats* Ko- 
K legi jos direktorius kun. Dr. 
f 3k Navickas, M.I.C., “Dar- 
e bininko” Štabo narys J. B. 
| ' Laučka, “Studentų žodžio” 
| redaktorius J. P. Pilipaus- 
Į. kas ir risi kolegijos studen- 
| *ai.
r . Susirinkimą atidarė viee- 
į , pirmi įlinkas- klierikas V.' 
I- Sabas, kadangi šios kuopos 

buvusis pirmininkas klieri-

rušaitis, J,. Kuprevičius ir 
S. Misiukeričius.

Įnešimų buvo įvairių. 
Nutarta ' sušaukti ekstra 
sporto sekcijos susirinkimą 
tikslu aptarti futbolo klau
simą. •

Susirinkimai, užsibaigė, 
fcun. J. Navickui Nukalbėjus 
maldą..

SPORTO SEKCIJOS j
SUSIRINKIMAS.

Pirmadienį, . rūgs. 18 (L, 
įvyko pirmasis šių mokslo 
metų Sporto sekei j os susi
rinkimas, kurį atidarė pir
mininkas J‘ Kuprevičius,

Kadangi iki šiol, visuo
met prasidėjus mokslo me
tui, kolegijoje įvyksta vadi
nama “field day,” tai šie
met, nors jau truputį vėlu, 
bet visgi nutarta surengti 
sporto dieną. Nutarta iš
rinkti komitetą, kurį suda-* 
re Garbės pirmininku — p.. 
J. P. Pįlipąuskas, klierikas 
B, Ivanauskas, J. Kuprevi
čius ir A. Mažukna,

Antanas MašMia.

CAMBRIŪGE, MASS.
Aną dienų užėjęs pas ma

ne tas pats žmogus, su ku- 
riuomi - mano pašnekesys 
aprašytas 67 “Dr-ko” nu
meryje ir man sako:

“Iš pereito mudviejų pa
šnekesio, aprašyto “Dr-ke”, 
kur tu prilyginai “K-vį” ir 
kitus soeijalistų laikraščius 
prie nuodingų gyvačių ir

***►

Vokietijos karo ministeris generolasVon.Blomborg 
(dešinėje) sii laivyno admirolu Raeber apžiūri Berlyne 
naują kariuomenės aikštę.

t •
&

k kas K. Vengras išvykų Lie-
T tųvon. tęsti mokslą. Vicė-
t. pirmininkas. tuoj pakvietė
g atsilankiusį svečią J. B.

Laučka prabilti į susiriiv 
| - kūsiuš studentus.. Kalbėto

jas- perdavė studentams sa
vo nuoširdžiausius linkęji- 

į mus ir suteikė jiems naujų 
Jėgų, dirbti išvien su Stu
dentų organizacija,

Viee pirmininkas susirin
kimui įteikė šiokią dieno
tvarkę:

a) ProtoJjolo skaitymas.
b) . Naujų narių priėmimas.
c) Naujos valdybos rinki
mas ir d) Įnešimai bei su
manymai.
•• -Dienotvarke priimta.

Protokolą perskaitė klie- 
'Tikas J. Dambrauskas. Pro
tokolas vienbalsiai priimtas.

i v Toliau sekė naujų narių 
'priėmimas.

Trečias dienotvarkės pūn- 
litas būro Studentų organi- 

? zacijos plenumo valdybos 
Tinjdmas. Sekantieji asme- 
nys išrinkti šiems metams: 
pirmininku — klierikas V. 

r Sabas, yiee pirmininku. —- 
> klierikus j. Dambrauskas, 

E raštininku —- A. Miciūnas. 
L Kadangi Kolegijos Studen-
Y tų kuopa turi net tris at- 
I skiras sekcijas: visuomenės, 
k /• spaudos, ir sporto, tad ple- 
F nųmas, kuris yra galva šių 
i visų sekcijų, šioms sekci- 
į joms išrinko pirmininkus: 
y "S Visuomenės sekcijos pirmi- 
Į ninku išrinktas klierikas J.

.Kamandul'is, Spaudos sek-
V •. cijos — A. Mažiukna ir

Sporto sekcijos — J. Kiip- 
rėviČius.

? ■ ’ Toliau sekė delegatų rim 
r Irimas į Blaivininkų seimą, 
t Išrinkta klierikas J. Balt-

k

t 
į

Biskį atkalbėti maldą.
Į valdybą išrinkti šie du 

asmenys: . rice pirmininku Į 
—J. Augimas ir raštininku | 
—S. Aleksandravičius.

Pradedant svarstyti fut
bolo klausimą iš tvarkytojo 
K. Boguslovo buvo pareita^ 
tauta raportas, kurs išduo
tas ir priimtas. Toliau sekė 
futbolo menedžėriaus rinki
mas, bet kadangi susirinki
mas šios galios neturi, o tik 
Kolegijos direktorius, tadgi, 
tas klausimas likosi nepa
liestu. Vėliau sužinota, jog 
K, Kundrotas, kolegijos 
mokytojų fakulteto narys, I 
paskirtas futbolo menedže- 
riumi, Toliau sekė klausi
mas apie, futbolininkams 
mokytojo (coach) įsigijimą. 
Išrinktas. klierikas B, Iva
nauskas tūbini pasirūpinti 
ir galutinai sutvarkyti. Iš 
eilės sekė , rinkimas visų fut
bolo reikalų tvarkytojo, ku- 
riuomi išrinktas K, Bogus- 
lovas. Jam pavaduotojų iš
rinktas J. Jodka.

Toliau sekė išreiškimas. 
. įvairių minčių dėl futbolo 
žaidimo vietos įtaisymo. 
Nutarta išrinkti komitetą, 
kuris tą klausimą išspręstų. 
Komitetas išrinkti J. Kup
revičius, Š. Vaičaitis ir A. 
Mažųkna.

Pagal dienotvarkę, toliau 
buvo basketbolo klausimo 
svarstjnnas. Įvairios mintys 
buvo išreikštos, bet jau 
daug dėmenio nebuvo at
kreipta, nes dabar rūpina
masi sutverti tinkamą fut
bolo ratelį. Tačiau šiuo 
klausimu pasirūpinti ir bas
ketbolo menedžeriumi vien
balsiai išrinktas klierikas 
A Ignotas,

. 1’

tiniais neregiais, man atro
do, jog tu pasakei nesąmo
nę. Aš dažnai skaitau “K” 
ir jokių gyvačių nematau,, 
antra, man atrodo, jog so
či j alistus bepročiais vadin
ti negalima, neš jų tarpe y- 
ra protingų žmonių.”

Jeigu tamista dar sykį 
perskaitysi tas mano min- 

I tis, aprašytas “D-ko”67 nu
mery,. tad pastebėsi, jog aš 
soeijalistų visai bepročiais 
nevadinau tik pasakiau, jog 
Rusiją valdo protiniai nere
giai, tas nereiškia, jog aš 
manau, kad bolševikai ir ki
ti socijalistai neturi proto, 
jis turi protą, tik jų protas 
neturi akių ir yra aklas.

“Man ir vėl neaišku. Iš 
tavo kalbos aš suprantu, jog 
tu manai, kad protas turi a- 
kiš, ar ne. Tad kas gi yra 
tos proto akys?” 

I Tamsta man statai du 
klausimu: pirmas tai tas, 
kad, skaitydamas “K-vį?y 
ir kitus jam panašius laik
raščius, nematai juose jo
kių nuodingų gyvačijį, ant
ra: tamstą mane klausi kas 
yra proto akys? Tad aš 
juos jum ir atsakysiu.

Jeigu tamstai kada teko 
būti vaistinėj, tad manau, 
jog pastebėjai ant lentynų 
pristatytii butelių su viso
kiais skystimais. Ant kaiku- 
rių būna užlipdyti paveiks
lai: sukryžiuoti kaulai ir 
žmogaus kaukolė ir parašy
ta “poison” (nuodai). Jei
gu žiūrėsi į butelį, tai jame 
jokių kaulų ir kaukolės ne
matysi. Bet matydamas tą 
ženklą ant butelio, tai su
pranti, jog tas skystimas y- 

Įra nuodai ii’ jo negers.
Jeigu pamatysi kur slan

kiojančiu gyvatę,, ir nors 
ant jos nėra parašyta,“nuo
dai”, bet prie jos savo ran
kos nekiši ir jos lyg šuniu
ką ar kačiuką neglostysi, 
nes žinai, jog gyvatė yra 
nuodingas sutvėriųias ir ga
li mirtinai įgelti. .

Kodėl aš lyginu kaikurius 
laikraščius prie nuodingų 
gyvačių ?Na,kad priversčiau 
juos protauk ir kad suprąs- 

; tum, jog ne kiekvienas laįk- 
I rastis, ar knyga, yra verta 
H ir naudinga skaityti. Kaip 
Į matau, tamsta pradedi pro- 
į taiiti, nes kitaip nebūtum 
H atėjęs sii manim ginčais.

5 ______ ________ ,____ 1 Kodėl aš vadinu socijalis-
q ................................... MiiiiiiiiiiuiiiiiiniiiiiiiHiiiiiiiiuiuiiiiiiiiitiiiHiiiiimiiiiiiiiiiiiHitiuiiiiiiiĮjEi tus pi otįiiiais iieiegiais ?

. Vienatine Lietuvių 
Real Estate ir Apdraudos 

AGENTŪRA 
nONTELLOJE . ;

Perkame, parduodame ir mainome namus, farnuns, biznius. 
Visokiuose reikaluose prašome kreiptis į mūsą ofisą.

Parsiduoda mėsos krautuvė. Senas biznis, gerai išdirbtas. 
Priežastis pardavimo liga. Galima, pirkti vieną biznį arba mai
nyti ant ūkės, nes daktarai savininkui pataria važiuot ant 

. ūkės.

. Užprašome kreiptis pas mus. .

ę. P. JURGELIUNAS
630 NO, MAIN STREET, - • MONTELLO, MASS.

Kas yra proto akys? ,
Pavyzdžiui, aš. pažinojau 

vieną artistą, kurs piešdavo 
labaL^gražius- -gamtos-regi-« 
nius. Bet. jis Susirgo kokia 
ten liga, kuri pagadino jo 
akis ir jis apako. Paskui 
jis jokio paveikslo nupiešti 
nebegalėjo.

Aš tikiu, jog tamsta su
pranti, kad. aklas žmogus 
iiupiešt paveikslo negali ir 
jokis protingas žmogus ne
reikalaus jo tai padaryti.

Bet sakykim, kad kur 
nors gyvena koks pasižymė
jęs artistas? kurs prešia gra
žiausius paveikslus, jo var
das garsus visame pasauly. 
Visi jį gerbia; risi nori tu
rėti jo pieštų paveikslų ir 
jais papuošti savo namus. 
Bet atsiranda .. žmogus, ar 
grupė, žmonių, kurie prade
da tam artistui - pavydėti, 
Lacl jam sekasi ir bando 
jam pakenkt. Jam bemie
gant jie įpila jo akyse nuo
dų, arba tiesiog'išlupą jo a- 
kis. Paskui tyčiodamies sa
ko ir reikalauja, kad jis nu
pieštų jiems paveik s 1 ą. 
Kaip tamsta pavadintum 
tokį pasielgimą? Neabejoju, 
j og pavadintum beprotišku 
žvėrišku ir jaustum di
džiausią pasibiaurė jimą.

Prie tokio artisto galima 
prilyginti Katalikų Bažny
čia. Kiekvienas tikin tis 
.žmogus yra jos dalis. Žino
ma, ne kiekvienas žmogus 
galėtų nupiešt gamtos pa
veikslą. Bet nupiešt savo 
širdyje pasiaukojimo visuo
menei ir artimo meiles pa
veikslą gali kiekvienas ti
kintis žmogus.

Socialistai per savo laik
raščius ir visokias knygas 
pirma stengiasi išplėšti iš 
žmonių širdžių tikėjimą, ku
ris kaip tik ir yra proto 
akys tą padarę jie nori, 
kad žmogus būtų pasišven
tęs visuomenei ir suprastų 
artimo meilę, brolybę. Argi 
tai ne kvailystė ?

Komunizmas, kuris yra 
socialistų svajonė, nebūtų 
blogas. Tik’ visas blogumas ■ 
yra tame, kad. socialistai ko
munizmą vykdo ne tiiomi 
keliu.

Komunizmą, kuris reiš
kia bendrą turtų valdymą, 
praktilnloja ir katalikų vie
nuoliai, bet jie tai daro va
dovaudamiesi tikėjimo jau
smais. ‘

Sakysime,., keli lietuviai 
kunigai susitarę įsteigia 
vienuolyną, nusiperka poros 
šimtų akrų-ūkį. Įsteigia mo
kyklą kolegiją. Surenka 
kelias dešimts neturtingų 
jaunikaičių, juos moko, pie
šia jų jaunose širdyse pasi
aukojimo visuomenei ir ar
timo. meilės paveikslą ir 
moko juos būti artistais, 
kad jie. galėtų paskui pieš
ti kitų širdyse tokius gra
žius paveikslus. Iš nedide
lio ūkio jie patys pragyve
na ir išmaitina tuos jau
nuolius, kuriuos jie moko. 
Žinoma, aš čia turiu minty 
tėvus Marijonus ir jų įsteig 
tą kolegiją Thompson,Conn. 
Apie tą įstaigą vienas man 
Žinomas lietuvis komunis
tas, parvykęs iš Lietuvių 
Dienos, pareitą vasarą šiaip 
pareiškė: “Iš tikro lietu
viams yra garbe turėti to
kią įstaigą ir vietą, 1 kaip 
Marijanapolio kolegija.”

Gi socialistai komunistai 
tokioje milžiniškoje Rusijos 
valstybėje nepajėgių nei pa
tys sau, nei savo pavaldi
niams net pakankamai mai
sto pasidaryti ir priversti 
yra badant. Argi dar neaiš
ku, kad jie yra protiniai ne
regiai !

“Dabar aš pradedu su
prast tavo mintis. Bet aš 
norėčiau dar paklausti: ko
dėl socialistam taip sekasi 
patraukti savo pusėn taip, 
daug žmonių ir paversti 
juos netikinę i- a’ i s bedie
viais?”

Tas lengva Suprast. Mat, 
yra daug, apsileidusių, mie
gančių katalikų, kurie nesi
rūpina ir nesistengia pa
žint tikėjimo, suprast jo 
vertę visuomeniniame gyve
nime, Skaitydami socialis
tų laikraščius, kur visaip 
niekinamas tikėjimas, jie 
lieka tokiais. Ir tamstai pa
tarčiau pirmiau gerai susi-į 
pažinti su tikėjimu ir ne
skaityti niekinančių tikėji
mą laikraščių, nes gali likti 
protiniu neregiu.

kad ir gražiausi sumany
mą.

Mūsų vadų ir susipratu
sių eilinių veikėjų yra di
džiausiu rūpesčiu kaip su
vienyti visas katalikiškas 
jėgas, kad afmušūs priešų 
laisvamanių puolimą, kurie 
it vėžiai pūdo mūsų gyveni- 
mą,

Tik gerai organizuoti 
mes katalikai išplėšime ka
talikišką akciją.

Bet mes kažin kodėl vis 
dar nesuprantame katali
kiškosios akcijos reikšmes 
ir tebesame pakrikę.

Štai turėjome visų trijų 
parapijų bei draugijų kata* 
likiškai spaudai vemti ir ją 
platinti draugiją. Darbas 
buvo pradėtas. Kaip buvo 
malonu matyti kas mėnuo 
susirinku sius katalikus 
svarbiam ir kilniam darbui, 
o dar maloniau kada katali
kai su dideliu uolumu pla
tindavo savąją spaudą.

Bet tas džiaugsmas ir nia- 
lontunaS buvo neilgam, nes 
gražus darbas kai kuriems 
pasirodė nenaudingas ir ka
talikų spaudos rėmėjų dr-ją 
suskaldė į tris dalis. Pra
dėjo kovą prieš Vyčius.

Visai bereikalingai. Jei 
kas yra. negera — taisyki
me, bet negriaukime.

Aukst.aUis,

Laisvamaniai 'ir bolševi
kai sutartinai šmeižia yy- , 
čius, ir kaip girdėt, jiems į 
(alka nuėjo abiejų kolonijų 
'korespondentai.

Kai kurie mūsų vadai de
da pastangas, : kad jauni
mas nepriklausytų prie L/ . 
Vyčių ir nelankytų jų pa
rengimų, bet kada jauni
mas dalyvąuja laisvamanių 
parengimuose, tai tie patys 
vadai nei “rnia.H

DETROIT. MICH.

VARGONININKAS
Ieško vietos. Chorą gali vesti ge
rai. Liudymus turi; gorus. Kreip
kitės į ■'Darbininko” Adininist- 
„raciją.

LIETUVI, MYLŪK SA
VO KALBĄ f •

Yra pasakyta: kas išsiža
da savo kalbos, tas išsižada 
savo tautos, savo tėvų ir 
Dievo*. ; . . ,

O žiūrėkite, kiek daug y- 
ra 1 ‘ vadu ”,_knne. veda ko
vą prieš tas organizacijas ir 
spaudą, kuri palaiko savąją 
kalbą, tautin į susi jirat.imą 
ir tikybą.

Tokiems “vadam,” ma
tyt, būtų daug lengviau ant 
širdies, jeigu mūsų, jauni
mas butų pas kitataučius. 
Nesulauksite. Susipratę, lie
tuviai auklėja savo vaikus 
lietuviškoje dvasioje ir įra
šo juos į lietuviu organiza
cijas.

Nenorįs č-inžinoti.

CAMBRIŪGE, MASS.
Parapijos balius įvyks 

Columbus Dienoje,' spalių 
12, Eikš Ballrooni. svetainė
je, Central Sųuarcl Cam- 
bridge, Mass.

Porelė, gražiausiai man
dagiausiai mokanti suktinį, 
gaus labai gražią taurę. Se
ni ir jauni ruoškitės prie 
iinksmaus parapijos ba
liaus. Y. Z.

Vanduo yra stiprus gėri
mas. Samsonas vandenį, ge 
re. - .

Pulkininkas ' Henry M. 
Waite, 64 metų amžiaus, vi
daus reikalų sekretoriaus 
Įčkes paskirtas viešųjų dar
bų administratoriumi — pa- 
gelbininlvu. Jam teks vyk
dyti 3,300,000,000 dolerių 
viešiesiems darbams pro
gramą.

Gerb. Klebonu Dėmesiui |
Turime gražių Uždušinei Dienai Konvertų ir La
pelių su lietuviškais parašais. Kainos, labai priei
namos. "Su lapeliais ir persiuntimu tik:

.. $2.75
... $3.25

$4.50
. . $6.00

Už 300 . .
Už 500 .

Už 1000 ...
Už 1500 .
Už 2000 .

Malonėkite siųsti užsakymus,

“DARBININKAS”

366 Broądway, South Boston, Mass.

MALDAKNYGES

.Šioje kolonijoje lietuvių 
veikimas yra apmiręs, nėra 
vienybės. Jei ką vieni su
mano pradėti veikti, tai ki
ti tuojau pąsislūtbina 'išeiti 
prieš; jei viena draugija ar 
parapija kąaįors rengia, tai 
kitos draugijos ar parapi
jos “atstovai” griauna ir 
šmeižia'", tuosy kurie vykdo,

5

i

PASINAŲDOKIT NUPIGINTA MALDAKNYGIŲ KAINA 
TIK KĄ GAVOME SIUNTINĮ NAUJŲ MALDAKNYGIŲ 

LABAI PRIEINAMA KAINA 

"MALDŲ RINKINĖLIS” 
Kainos:

Juodais odos apdarais $1,50 (buvo $1.75) 
Baltais čeluiloido apdarais $1,50 (buvo $1-75) 
Juodais paprastais apdarais .75 (buvo $1.00) 
Baltais čeluiloido apdaraisį .00 (buvo $1.25)

Imant didesnį skaičių, duodame gerą nuolaidą, '
Knygutes labai tinkamos, dovanos vaikučiams prie pir

mos Komunijos it kitoms, iškilmėms.
Visus užsakymus siųskite sekančiu, antrašu:

“D AR B ĮNINKĄS”
366 Broadway, — > So. Boston, Mass?
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1 Kas Statys Paminklą Dariai ir Girėnai?

Dariaus - Girėno pamink- I 
lo statymo komitetas suma- 
neir pažadėjo pastatyti 
Chicagoje paminklą mūsų 
didvyriams — lak ūn a m s, 
kurie 1933 m. liepos men. 
pirmi iš lietuvių perskrido : 
Atlanto Vandenyną, Plačio
ji visuomenė tam sumany- 
nnii karštai pritaria ir pa
siryžusi duoti ir rinkti au
kas tam kibliam reikalui. 
Tai paaiškėjo per komiteto 
posėdį rūgs. 19 d..

. P. Jurgėla. pasiūlė koop
tuoti į komitetą Lietuvių 
Aero Klubo ir Amerikos 
Legįjono Dariaus > Girėno 
posto atstovus: Aero Klubo 
pirmininką lakūną Kielą ir, 
psto vadą J. Mickeliūną, o 
taip pat kooptuoti visus 
Chicagos liet. kvikraščių re
daktorius arba jų atstovus. 
Tam sumanymui su džiaug
smu pritaria. į posėdį afvy-

• ’ ko minėti atstovai ir “ Mar
gučio” redakcijos atstovas. 
Pūstapėdis. Po to P. Jur
gėla pranešė, kad pas jį 
prieš 4 savaites kreipėsi 
naujai įsteigto Chicagos 
Lietuvių Aero Klubo pirm. 
Kiela ir prašė padėt gar
sinti jų klubo rengiamą A- 

• viacijos Šventę klubo nau
dai? Tada Jurgėla pranešė 
janų kad Dariaus-Girėno 
paminklo statymo komite
tas dar. liepos mėli, paskel
bė visuomenei, jog šių mėtų 
rugsėjo ar spalių m. rengs 
Aviacijos Šventę paminklo 
naudai, ir prašė skyrium 
nerengtų liet susitarti gu'ko- 

, niitetu ii’ išvien surengti.
Aero Klubas sutiko ir laukė 
komiteto’ posėdžio. Lak. 
Kiela pranešė, kad jau at
likti svarbesnieji parengia^ 

- . miėji darbai; keli Įeit, lakū
nai darys ore Įvairius trik- 
sus ir lėktuvais vežios no- 

. . riuČius paskraidyti ir dvi 
• . lietuvaitės šoks su parašiu- 

. tais. B. Simokaitis pranešė, 
’7 kad tautines gvardijos avia

cija .atsiųs 27 kariškus lėk
tuvus . pademonstruoti figū
rinį skraidymą. ■ - . •

Apsvarsčius vįsą progra
mą ir kitus reikalus, nutar
ta paremti ir padėt surengti 
tą Liet. Aero Klubo rengia
mą Aviacijos Šventę. Da
riaus-Girėno paminklo nau
dai. Įžangos mokestis nusta
tytas 25c. Taip pat bus par
duodamos komiteto išleistos

lakūnų fotografijos, Tvarlm 
palaikys Aim Legįjono Da
riaus-Girėno posto vetera
nai, kurie, jau ne vieną kdr- 
tą gražiai, patarnavo Da
riaus ir Girėno reikalams. 
Veiklūs tie mūsų vetėrą- 
nąil
■..Aviacijos. Šventė. įvyks 
spalių m. 8 d. tam pačiam 
aero porte (aerodrome), 
kur pernai’įvyko Dariaus- 
Girėno skridimo naudai.

Rondo pirm. A. Kalvaitis 
pranešė, kad į fondą jau į- 
plaukė 525 dol. 73c. Pirmo
ji Dai’iaus-Gireno fotogra
fijų laida (1000). jau išpla
tinta. Daugiausia platinama 
Chicagoje. Iš kitų kolonijų 
daugiausia užsakė šių foto
grafijų Newark, N. J. -r- A. 
Trečiokas: net 500. Kitos 
kolonijos taip. pat neatsilie
ka.:, Cleveland, Oliio — 200, 
Toronto, Ont. — 50. Day- 
ton, O. — 30, Kehosha, Wis. 
^25, Worcester, Masš*—25, 
Waukegan, Iii. — 20. Ka
dangi pirmo tūkstančio prL 
trūko, užsakyta dar 500 fo
tografijų.

Komitetas, nutarė prašyt 
Jungt. Am. Valstybių vy
riausybę stengtis išaiškinti 
lakūnų žuvimo priežastį. 
Kadangi spaudoje buvo pa
skelbta įvairių priekaištų 
komitetui ir fondui dėl ne
veiklumo ir *net prikišta 
kaltė dėl lakūnų žuvimo, 
komitetas nutarė paskelbti 
spaudoje viešą pareiškimą, 
kuris pasirašyti įgaliota 
komiteto, pirinininkas- 'ir se
kretorius.

Nutarta laiškais kreiptis 
į Chicagos liet, draugijas 
bei organizacijas ir prašyt 
skirti auką- paminklui, o 
taip pat daugiau aukų- pa
linkti ir platinti lakūnų fo
tografijas. Sekretoriui pa
vesta surašyt tą laišką ir iš
spausdinti jo 500 ėgz. Be to, 
fotografijos platinamos pei 
komiteto narius, liet, redak
cijas ir konsulate.

L. Šimutis pranešė, kad 
tarėsi sii eile veikėjų, kurie 
sutiko eit komitetui į talką 
ir kuriuos pasiūlė* kooptuo
ti į komitetą. Tie asmenys 
yra populiarūs ir veiklūs 
Chicagos m. liet, kolonijose. 
Visi jie kooptuoti (pavar
dės ir adresai bus paskelbti

Prof. iiaymond Mulęy (vidury.), atsistatyj^hęs vals
tybės sekretoriaus pagelbinitikas, su Vincent Ašfor (kai
rėje) ir W. A. Harriman’ kurie leis naujų savaitinį žur
nalą.

Į 4

Žinios Iš Lietuvos 
Pavasarininkų Kongresas 

Naumiestyje

pinigais, kuriuos buvo par
sivežęs iš Amerikos, pastatė 
Paluobių bažnyčią,

Kan. Vizgirda labai ener
gingai veikė vokiečių oku
pacijos metu ir su juo vo
kiečių okupantų viršinin
kai, kad ir nenoromis, turė
davo1 skaitytis.

Jam .rūpėjo ii* didesni 
darban Jis įkūrė Lietuvoje 
kelętą. gimnazijų, atstatė 
Seinų kunigų . seminari ją. 
Vyskupo paskiriamas, Sei
nų seminarijoj rektoriauja. 
Lenkams užėmus ' Seinus, 
kan. Vizgirda; slaptai su sa
vo auklėtiniais pereina len
kų frontą ir su seminarija 
apsistojo Žyplių dvare, ne
toli Šakių.

Dėl sveikatos kan. Viz
girda prašosi J. E. vysk. 
Karosą atleisti jį nuo kuni
gų seminarijos rektoriaus 
pareigų, ir jis apsigyvena 
Naumiesty.

Organizuokime Musų Studentiją

Rugpiūčio 13\L, Naumie- 
sty, įvyko pirmasis Vyrų za
navykų: pavasarininkų kon
gresas. Lytus laikę dauge
ly j atvykti. Zanavykijos ir 
Kapsi jos keliai paniū t a.’ 
Bet. artimesnių vietų ir pa
plenčių . pasiryžėlių vyrų 
niekas nesukliude. Paskirtų 
minutę pas garbės. vartus 
susirinko nemažas būrys

RUDUO LIETUVOJ.
Norintiems praleist keletą pui- 

kili rudens dienų savo tėviškėj 
Skandinavų Amerikos- Linijos 
iŠĮ>lankimai duoda gerą progą. 
Garlaivis ‘1 Frederick VIII’ ’ iš
plauks iš New Yorko spalio 7, ir 
garlaivis “United States“ spa
lio 21, kurie plauks tiesiai į Cd-1 

*■ penliageną, o iš ten lietuvius ke- 
- leivius perkels i kitą didelį nau- 

ją ląivą, plaukiantį tiesiai į Klai- 
. pėdą.

Lietuviai yra plačiai apsipaži- 
■ nt su Skandinavų-Amęrikos Lini

jos tarnyba ir jie įvertiną jos lai
vą didėlius kambarius, gerą mai
stą ir mandagų patarnavimą.

Norintieji pasinaudot šiais iš- 
. -plaukimais lai kreipiasi prie yio- 

•f tinių agentu dėl platesnių žinių.

tarta šiomis dienomis pasių
sti atstovus pas Chicagos 
miesto mayorą ir prašyt, 
kad greičiau būtų paskirta 
diena “Tag Day” paminklo 
naudai. J. Mickeliūnui pa
vesta rūpintis aukų dėžutė
mis.

Komitetui ir darbui padi
dėjus, sekretorius prašė iš- 
rinkt 2-rą sekretorių, ku
riuo išrinktas adv. A. Lidi- 
katiskas; Be to, komiteto 
vice pirmininkais išrinkti 
B. Simokaitis ir J. Micke- 
i'iūnas.

Komiteto posėdy dalyva
vo: pirm* adv. R; Vasiliaus
kas, sekr. P. Jurgėla, 0. 
Kairaitienė, L. Gaižaitč, B. 
Simokaitis, ady. Įjdikiaūs-. 

; kas, lak. Kieta,* J. Mickeliū- 
,nas, Pūstapėdis ir fondų 
pirm. A. Kalvaitis su fondo 
globėju t. Šimučiu. Žuvu
sių lakūnų giminės faip pa 
susidomėjo komiteto. * dar

jais bei sumanymais pamin
klo reikalu. Juos Šiam po
sėdy atstovavo kap. Da
riaus jaunesnysis brolis 
Stasys Darius-Jucius su 
žmona, jie rodė komitetui, 
gautą iš'Wąahuigtono - raš-i 
■ą.

Taigi, komiteto darbais 
susidomėjo ir žuvusių lakū
nų giminės, ir uolesnieji 
veikėjai, ir plačioji visuo

mene,. Paminklo 'statybą re
mia: ne vieni čikagiečiaį, bet 
ir kitų kolonijų tolimųjų 
lietuviai. Tad netenka abe
joti, kad Chicagoje bus ki
tais metais pastatytas gra-^ K< 
žus paminklas tiems mūsų ’1-- -- 
(Aanerikos lietuvių) aviaci
jos pionieriams. Tą pamin
klą pastatys patriotiškoji 
liet, visuomene, kuri nuošir
džiai gerbia ir brangina Da
riaus ir Girėno auką avia
cijos progresui ir jų žygį 
mūsų tautos garbei. Tenka 
džiaugtis, kad komitetas su
randa vis daugiau Uoliii ir 
nuoširdžiii talkininkų, kurie 
visada paremia didžius ir 
kilnius tautinius darbus.

P. Jurgėla, 
lak. paminklo stat. k. sek.

NAUMIESČIO ĮŽYMYBĖS.

Prieš karą Naumiestis 
buvo apskrities miestų.

Naumiestis? yra . nuų Ne
muno iki Vištyčio, viduri
nis jungiamasis Lietuvos su 
Prūsais punktas. Naumies
tis plentu juiigia Žanavyki- 
ją su Kapsi j a. Tat Nau
miesčiui ypač prieš karą 
buvo labai geros sąlygos kil
ti ir plėstis. Ir didėliu tem
pu Naumiestis prieš karą 
didėjo. Tik karo audra,,ilgą 
laiką ties. Naumiesčiu laiky
damosi, smarkiai tiek baž
nyčios vidų, tiek visą mies
tą apgriovė, apdegino. (Šir
vintos miestas per karą be
veik visai buvo išdegintas). 
Dar iš karo 'griuvėsių nėra 
pilnai atsistatęs.

Naumiesty gyveno ir mi
rė dr. Vincas Kudirka. Tas 
namelis, kuriame didis tau
tos žadintojas gyveno, ir 
šiandien stovi. Tie namai 
dabar ‘paversti mėsos krau
tuve. (Tų namų savininkas 
ne lietuvis). Ant Naumies
čio kapų yra Dr. V. Kudir
kos kapas.'

Netoli Širvintos. tilto, ku
ris jungia Lietuvą su Prū: 
sija,. pastatytas Laisvės pa
minklas. Paminklas simbo- 
lingas. ‘ .

Rusai buvo bebaigią pa
statyti Naumiesty pravosla
vų brangią cerkvę, nors 
pravoslavų Naumiesty tik 
trys šeimos gyveno. Dabar 
tos cerkvės vietoj pastatyta 
gana graži pradžios mokyk- 
4a Dr, Vinco Kudirkos var

tę ėmėsi varyti apaštalavi-1 du. Prie tos mokyklos dide- 
mo darbą. Jis sukūrė naują1 lė graži aikštė.
Kybartų parapiją; savais1 Bendrai, Naumiestis yra

vyrų sutikti aukštųjų, sve
čių.

Agr. J. Valatkos automo
biliu atvyko P-kų ■ Tėvas 
kan. Dogelis, Tėvas Paukš
tys, kam Dailidė, agr. J... 
Valatka. Prof. kun. M. 
Krupavičius dėl ^įsidėjusių 
kliuČįų neatvyko,.

i . 9 vai. ryte kgn. Dogelis., 
atlaikė šv. mišias.

Pontifįkalinės 'mišias, mi
nint Naumiesčio bažnyčios 
150 metų jubiliejų, laikė J. 
E. vysk, Karosas. Pamoks
lą pasakė Tėvas Paukštys.

Dėl lytaus precesija ne- 
įvyko. .

Kongresantai susirinko į 
“Vilniaus” salę.

Posėdį atidarius, atvyko 
J. E. vysk. A. Karosas, 
kam V i z g į r d o s lydimas. 
Ekscelencija džiaugėsi vy
rų pasiryžimu, kurio gam
tos kliūtys nepalaužia. i

Posėdis baigiamas pirmU 
uinkaujanČio dr. Pr. Dieli- 
dinkaičįo kalba. <. '

Kongrese dalyvavo 317 
vyrų. ; ...‘

įNaumiesty. nuo 1926 me
tų klebonauja kan. Vincas 
Vizgirda, pasižymėjęs dide
liais darbais Amerikoje ir 
Lietuvoje.

Prieš karą apie 6 metus 
kaii. Vizgirda darbavosi 
Jung. Valstybėse. Wilkcs- 
Barre, Pa. jis sukūrė para
piją ir pastate gražią mū
ro bažnyčią.

. 1913 m. grižo į Lietuvą

Jau kai kuris laikas pra- 1 
bėgo, kaip didelis būj-ys 1 
mūsų iritcligentijos bei stu- i 
dentijos suvažiavo į Marią-, 
napolib Kolegiją ir buvo {- 
steigta Amerikos Lietuvių 
Katalikų Studentų Organi
zacija, kuri pasiryžo suvie
nyti į vieną didelę grupę vi
sus Amerikos lietuvius* ka
talikus studentus, alumnus 
ir visuomenės veikėjus ir 
dirbti ir veikti savo Baž
nyčios ir Tautos gerovei!

ŠĮandiėim jau nieš mato
me mūsii veikimo pradžią. 
Daugelis mūsų Dvasios Va
dų, i visuomenes veikėjų ir 
studentų, suprasdami šios 
kiblios organizacijos svar
bumą ir reikšmę mūsų lie
tuvių tautai Amerikoje, or
ganizuojasi į studentų ir 
ahtmmi kuopelės.

Įvairiose lietuvių koloni
jose ir parapijose ’ Naujoje 
Anglijoje ir lytinėse vals
tybėse,- musų- lietuviškose 
aukštesnėse mokslo įstaigo
se. yra įsteigta studentų, ir 
aįurniių kuopų, prie kurių 
priklauso daugelis mirių 
Dvasios Vadų, profėsiona/' 
Iii, ahmmų, visuomenės vei
kėjų ir vadų, rėmėjų, stu
dentų.

Orgailizaei j ės svari) i au
gias ir didžiausias užsimoji
mas yra įsteigti studentų 
ir alumnų kuopas visose A- 
merikos lietuvių kolonijose, 
ypač pradėkime organizuot i 
mūsų lietuviškąją katalikiš-

vienas gražesniųjų Lietu
vos provincijos miestų. Gat
ves tiesios, švarios. Namai 
daugiausia mūriniai. Rinka 
labai didelė. Prie rinkos 
stovi ypatingo stiliaus na
mas. Tas namas -dar užsili
kęs iš N VII šimtmečio.

kąją studentiją Pennsylva- . , 
nijoj ir vakarinėse valstybė- u 
se (Chicagoje, ir tt) /. k . j

Šios.. organizacijos vy- *■ 
f iausias ir didžiausias užsi- • 
mojimas yra suvienyti į 
kuopas visose Amerikos lie
tuvių kolonijose: •

1. Visus studentus (es), 
lankančius ; aukštesniąsias ' 
mokyklas (High schools, 
Teehnical, Commcrcial ’ 
sciiools, Academies, -Insti- .; 
tūtos, etc.) j

'2. Visus studentus (tos), 
lankančius įvairias Ameri- ■ 
kos Seminarijas, Kolegijas 
ir Universitetus.

3. Visus sendraugius, ku
rie yra baigę mokyklas.

4. Rėmėjus ti dvasios va
dus.

Kiekvienoj lietuviškoj ko
lonijoj ir parapijoje priva- : -. 
lėtų būti studentų ir aluni- 
nų kuopos.

. Mes nuoširdžiai. kviečia
me ir prašome dabar, ypač 
pradedant naujus mokslo 
motus, visus Amerikos lie- . 
tuvius Dvasios Vadus, pro- 
fosi j< malus, alūmnus, rė
mėjus, studentus ii- studen- . 
tęs, visose Amerikos lietu- • 
vių kolonijose ir parapijo- 
ir alumnų kuo[)as ir pri
klausyti prie mūsų organi
zacijos !

Būkite šios kilnios orga
nizacijos -pirmutiniais įstei
gėjais ir pi Joni e r i a i s ! 
Mums reikia jūsų pagalbos 
ir parėmimo! Paimkite ini
ciatyvą į savo rankas ir su
šaukite — sukvieskite stu
dentus alumnus savo kolo
nijose ir susiorganizuokite, 
i kuopas!

Mūsų Organizacija išlei
džia rimtą ir įdomų žurna
lą ilStudentų Žodį,” kuria
me rašoma ir gvildedama 
visokie klausimai iš risoldų. * 
gyvenimo ir mokslo sričių. 
Šis žurnalas privalėtų ir tu- ", < 
retų būti kiekvieno šusipra- • 
ttisio lietuvio skaitomas! ?• ■
Kiekvienas susipratęs lie-. 
tuvis, kuris užsisako ir 
skaito. “Studentų Žodį,” - 
tuo pačiu ir remia šią kil
nią organizaciją, kuri skie- 
piiia lietuvybės • dvasią ir 
tautinį susipratimą kiekvie
no lietuvio širdyje!

Visuomenės Vadai! Užsi
sakykite “Studentų Žodį” " 
ir paremkite mūsų organi- ’ 
žariją!

Būkite mūsų lietuvybės 
dvasios ir.tautos apaštalais 
ir įsteigiate savo kolonijose 
studentų kuopeles!.
Bendrais organizacijos rei
kalais malonėkite, kreiptis į 
Centro pirmininką Mr. 
John C. Morkūnas, 253 
Berlin St., Rochester, N. Y. 
ar į sekretorių Mr. St. Vai
čaitis, Marianapolis College, . 
Thompson, Conn. .

Kun. J. K tipas, 
Dvasios. Vadas..

Jonas C. Morkūnas, 
Pirmihuikas.

POPIERININKŲ RUNGTYNĖS
Šiemet sausio men. Pet

rašiūnuose, ant . Nemuno 
kranto, apie 5 kilometrai 
nuo Kauno, pradėjo veikti 
švedų degtukų sindikato pa
statytas dideliu popieros 
fabrikas. Kadangi jis nau-. 
doja Lietuvos miškų me
džiagą ir duoda darbo apie 
100 darbininkų, tai valdžia, 
pagal sutartį, uždėjo įveža
mam užsienių laikraštiniam 
popieriui po 10 centų muit- 
kilogramui, o kitokiam po
pieriui po 20 centų kilogra
mui. Bet užsienio popierio 
fabrikai vis tiek varo Pet
rašiūnų fabrikui konkuren
ciją. Ir sumoka muitą ir 
dar šiek tiek pigiau parduo
da popierį. Kai kurie laik
raščiai. tebevartoja užsieni
nį popierį, norėdami pri
versti Petrašiūnų fabriką 
sumažinti jo .popieriui kai
ną. Nors, tiesą pasakius, 
popietis ir taip nėra labai 

■brangus. Už kilogramą lai
kraštinio popiečio tenka 
mokėti apie pusę lito (48— 
50 centų).

JOHftS GREBLIAMS
Graborius it BalaamuotOjafl 

42S 8/PAOJA STREKT, 
baltimork, mm .

TeMąn&n Plaza 1350.

’ •! I

'■ :k. e kr i L I Ė TU V O N
PER HAMBURGĄ

Mus nvsiipmt IfthnU sutelkia progą pa
togiai keliauti Uy kuriuo, molą sezonu. .

Į Abi pusi, Now Yorkas-jf ra 
Kaunąs, trečia Klase 1/ v* 
Savaitiniai Išplaukimai, l'utogtts golc- ( 

nukellalsi sitaiBivkiiuns iš Hamburgo.
Informaciją krolpkltOš į vietinius 

agentus arba

HAMBURG-AMERICAN LINE
< 80 Boylston St., Boston, Mass.

■-r

San Eraneisco trys; gyven to jai 26 įiedųdidumo laivu, norėjo nuplaukti ‘iki Tahiti 
tačiau užėjusi audra jų laiv elį .apvertė ir; taip kelionės užsibaigė nepasisekimu.
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VYSKUPO SIDABRINIS
JUBILIEJUS

Rūgs. 19 d. Jo Ekscelen
cija Thomas E. Molloy, S. 
T. D., minėjo savo kunigys
tės 25 .metų Sukaktį. Tą die
ną ŠvJJokūbo pro-katedro- 
j e atlaikė iškilmingas mi
šias dalyvaujant 30 pralo
toms, 600 kunigams ir di
delei miniai žmonių. Cere
monijose dalyvumą ėmė 
kun. S. P. Remeika akolitu 
ir subdiakonas A. Petraus
kas Imtci f erų, Tarp pasau
liečių matėsi Ne\V Yorko 

’ mayoras p. O’Brien, žymūs, 
teisėjai ir politikieriai. Pro- 
katedra buvo išpuošta gėlė
mis viduje, ir iš lauko Ame
rikos ir. Popiežiaus .vėliavo
mis. Po pamaldų visi dva
siškiai dalyvavo vyslčupo iš
keltojo, puotoje Knight bf 
Coliunbus viešbutyje. Jo 
Ekscelencija yna visą labai 
mylimas ganytojas ir bram 
gintinas asmuo. Jis gimė 
Nashua, N. TL, rūgs. 4 d., 
1885 metais: įšvęstas. Late- 
rano Bazilikoje, Romoje, 
rūgs. 19 d., 1908 m., konsek
ruotas vyskupu spaliu 3 d.,
1920 m., ir paskirtas Brook- 
lyno Vyskupu 5 lapkr. 21 d,,
1921 m. Sako, kad jis krik
štytas. dabartinėje lietuviu 
par. bažnyčioje, Nashua,

WATERBURY, CONN-
' ŠV. JUOZAPO PARAPI

JOS BOWLING ALLEYS
Rugsėjo 19 d. vakarė !Šv. 

Juozapo parapijos bowling 
alleys/ įvyko labai gražus ir 

. istoriškas vakaras.. Tai bu
vo f ormališkas-, atidarymas 
vienos iš didžiausių bowling 
lygų visoje Amerikoje. Tai 
buvo Švento Vardo arba 
Holy Name League iš'Wa- 
terbury’o.it apylinkės* kaip 

Jai: Oakville, Waterville, 
Naugatuek,. Union City ka
talikiškąją parapijų italą, 

. airių, lenkų, prancūzą, lie
tuvių, vokiečių — vienu žo
džiu iš visų tautų, parapiją 
ir apylinkės, vyrą susidėjo 
didžiausia bowling league 
kokios, dar tur būt mūsą al- 
leys nėra matę. Alleys buvo 
boileriais. ir žiūrėtojais —• 
prikimštos! Pradėjo bowlyti 
net 18 parapijų! Pats mies- 

.. to mayoras Frank Hayes 
metė pirmą bolę. Jis pasakė

prakalbą, kurioje, priminė, 1 
cad bowling yra Sveikas 
žaislas ir daro žmogų svei
ką ir naudingą pilietį ii* 
bažnyčios narį. Ragino jai-» 
kytis katalikiškašios akci
jos principą ir broliškos, i 
n’ikščioniškos vienybes ir 
meilės.

Visi hawleriai ir bowlin- 
go mėgėjai džiaugiasi, kad 
atsidarė sezonas. Turime: 
daug liaują pagerinimų,. ; 
kaip tai: bleachers arba 
ankstai atsisėsti ir prisižiū
rėti kaip kiti bovvlina. Be 
to, yra ir daugiau pagerini
mą. Klebonas kunigas J. J. - 
Valąntiejus širdingai kvie- _ 
čia visus, ypač savg parapi
jiečius lietuvius, ateiti ir 
pasinaudoti bovvling alleys. 
Jeigu svetimtaučiai moka ir 
gali taip gražiai mūsą para
piją ir tuo pačiu lietuvius 
remti, tai kodėl ne mes pa
tys? ;■ • ‘

Šv. Juozapo ratelyj arba 
“ tyme” bovrlina šie asme
nys: Jonas Vaitukaitis, An
tanas Žubraš, Juozas Mont
vila, Ed. Janavičius ir Sta
sys Somėtas. Visi puikiausi 
bowlėriai, ir pereitą naktį 
supliekė savo priešą 3-0. 
Valio, broliai bowleriai! 
Pliekime visus ! O mes lie
tuviai eikime lėnais kas an
tradienį ir savo 'dalyvavimu 
padėkime jiems laimėti.

IŠ KITŲ B0WLING. 
LEAGUE’Ų.

L. I. P. arba Lietuvių 
Nepriklausomo Politiško 
Klubo nariai pradės bowly- 
ti šį ketvirtadienį. Yra per 
70 bowleriu. Vyčiai irgi tu
ri savo ratelį ir bowlys kas 
Sekmadienio vakarą. Lietu
viai katalikai studentai 
bowlys sekmadieny po piet.. 
Visi rateliai 1 enktyniuoja. 
Pereitą sekmadienį studem 
tai turėjo savo, susirinkimą 
ir nutarė bowlyti. Yra daug 
norinčią ir kadangi laika 
eina gerys, tai ir tikimasi 
atsiras ‘ užtektinai norinčią 
ir galinčią bawlyti.
RENGIA SPALIŲ 9 GE-

DULOS PROGRAMA.
Hartford, New Britain ii’ 

Watęrbury rengiasi pami
nėti Spalių 9 arba Vilniaus 
Užgrobimo Dieną. Bus te
atras, koncertinė dalis, pra
kalbos ir taip toliau. Ren
gia Vilnią Vaduoti Sąjum- 
ga. Būtą labai gražu, kad tą 
dieną visi lietuviai dalyvau
tą minimuose parengimuo- 
jse. '•

£

Visiems, Visiems!
LIETUVIŲ UNIVERSALIS BIURAS

Atsilankę į Brooklyn įvairiausia proga ne- 
pamirsldte užeiti pas mus ir pasikviesti į savo 
namus lietuvių prietelią ir patarėją—laikraštį 
“Darbininką.” Jei Jumyse kils graži mintis 
ką nors gera įsigyti ar savo prieteliams pado
vanoti naują. maldaknygę, rožančių ar gražią 
stovylelę, užeikite .— Jūsų visuomet laukianie. 
LIETUVIŲ UNIVERSALIS BIURAS, Dic.

. . BClvttsi y VYTAUTO SiPĄŪSTUVfi ” .
423 Grand St. Brooklyn, 1L Y.

STagg 2-2133 ::■' 1 , ... .■

15 METŲ SUKAKTUVES 11 
Waterbury spalių 14 d.,

10 vai. vakare Naujoje Ša- 
ėję įvyks didelės sukaktu- 1 
vės, būtent, mūsą Našlaity- 
no 15 metu gyvavimo, ku
riame Jna per 20 lietuvių ' 
našlaičių vaiką. O kiek tas 
namas parūpino našlai
čiams namą plačiame pa
saulyje!. Gal daugiau kaip 
2-300! Tai gailestingas dar
ias ir ypatingai Viešpa- 
:ies Jėzaus numylėtas. Rem- 
dme juos ir ateikime į. tą 
vakarienę. Bus. nuo 8 iki 10 
vai. senoje salėje šokiai, o 
nuo lO val. naujoje salėja 
vakarienė. Viskas bus tik
ai už vieną dolerį^ Visas 
aelnas skiriamas našlai

čiams. • ' • •
TAG DAY PAVYKO.
Rugsėjo .16 d. miesto ma- 

yoras leido klebonui, mūsų 
uąšlaitnamio ir. našlaičių 
globėjui, rinkti per visą 
miestą aukas dėl našlaičių. 
Lietuvių parapijos vaiku
čiai tą dieną surinko net 
apie 800 dolerių. Miesto.: 
mayoras prisiuntė čekį 50.- 
00 dolerių ir kiti miesto val
dininkai ir šiaip jau priėte- 
liai..; lietuviai ir kitatau
čiai. Klebonas širdingai dė
koja visiems už aukas ir pa
sidarbavimą ir prašo neuž
miršti ateityj, dalyvauti, 
vakarienėje, nes bus nau
dingam tikslui našlaičiams. 
PIRMASIS PO VASARA 
STUDENTŲ SUSIRIN

KIMAS.
Pereitą sekmadienį ĮVa- 

terbury n 8 kuopos studen
tai turėjo savo pirmutinį 
po atostogų mėnesinį susi
rinkimą. Dalyvavo gražus 
būrelis. Svarstyta apie mū
sų boVling ratelį ir kitus 
dalykus,. '. kaip tai: howlihg 
bankietą, basebalf ratelį ir 
antrųjų metą gyvavimo už
simojimus. Prie to, bus kaip 
ir pernai lietuvių kalbos 
pamokos penktadien i a i s. 
Mokytojauti apsiėmė kaip 
ir pernai kun. Kripas. Be 
to, sudaryta komisija iš tri
jų: p-lė Gelgočiūtė, Vincas 
Bulevičiuš ir kun. Kripas,

> kad surašyti], ir pasiiistų vi
siems buvusiems nariams ir 
narėms pakvietimus atsilan-

■ kyli į mūsą susirinkimą ir
■ kartu su mumis bowlyti stu- 
- dentą rately j; Tikimės šiais 
• metais turėti labai pasek-
■ m’ingą ir platesnę darbuotę.

Susirinkime dalyvavo apie 
ą 40. Dalyvavo ir advokatas 
ę Balanda, daktaras Aukšta- 
| kahiis, kunigai Ražaitis, 
į Gaūronskas ir Kripas. Visą 
į nuotaika buvo gera.

L. I. P. BOWLING 
VAKARAS.

Rugsėjo 21 arba pereitą 
ketvirtadienį, L. I. P. klu
bas turėjo savo pirmą bow- 
ling vakarą. Susirinko daug 
boilerių... ild 60 ! Buvo ma
tyti pažįstami -ir malonūs 
veidai,.kaip tai: advokatą 
Babbino, Bronąky, Balana 
dos, Ališausko^ šerifo Jehu- 
šaicio, leitenanto Balandos,

s
I

3‘

daktarą Hill ir Colney ir 
Staneslow, dentisto Šateno, 
biznierių Stokos, ir tt. ir tL 
Tikimės turėti geriausią se
zoną iš visą metą.
MOVIES IŠ LIETUVOS.

Šv. Juozapo parapijos 
Auditorium * (Wat erbury) 
spalių 3 ir 4 dienomis po
nas LukŠis, kuris nutraukę 
dūlamuosius paveikslus 

; uake Quassapaug Lietuvių 
Meną, rodys paveikslus iš 
Amerikos ir Lietuvos lietu
vių veikimo ir daug kitų į- 
domių ir naudingų pavciks- 
ą. Ateikite Visi ir visos pa
matyti tas naujenybes. Jūs
nesigailėsite!
PAGERBĖ SAVO VAR

GONININKĄ.
New. Britam, Conn. Lie

tuviai šauniai pagerbė savo 
vargonininką Juozą Olšaus
ką. Tai buvo “surprise,” 
nes sukako jau du metai 
ią’ip jisai darbuojasi lietu
vių parapijoje. Buvo svečią 
ir. draugų iki 300 iš Boston, 
Worcester,. ' Bridgeport ir 
New Britam.. Šios moterys 
surengė vakarienę: pp. Au
na Janihas, Auna Gudinąs, 
^stelle Matulis ir Julia 

ennings., .
Gerb. Andrius Valmčius 

atidarė vakarą ir pavedė 
programą t vęsti klebonui 
cunigui Vaškeliui. Kalbėjo 
cunigas Kartonas, Jonas 
Stankus, mok. Galinis iš 
Boston, Juozas Klimas ir 
Jonas Purvinskas iš Wor- 
cester, Jonas Valislds ir 
Stasys Steponavičius iš 
Bridgeport. Baigiant pro
gramą kalbėjo varg. Juozas 

: Olšauskas. Jam dovanėlę 
pinigais įteikė Mariutė Rik- 
toraičiūte. Ji irgi padaina
vo... tik 6 metą mergaitė.

Paskui linksmai padai
navo Estelle Matui i s ir 
Charlotte Ražaitis. Prieš ir 
po vakarienė^ buvo šokiai. 
Reikia pripažinti nėvrbri- 
tainiečiams garbę, kad mo-. 
ka įvertinti ne tik savo dva
sios vadus, bet ir vargoni
ninkus. Vargonininko rolė 
lietuvių parapijose yra la
bai svarbi. Jisai moko lie
tuviškai dainuoti ir giedoti, 
kelia per muziką lietuvių 
dvasią ir jaunimo meilę ir 
supratimą ir tt. Ad multos 
anuos!
ŠS. ONOS DRAUGIJOS 

RIEŠUTŲ BALIUS.
Spalių 21 d., Waterbury, 

Conn. Šv; Juozapo parapi
jos salėje įvyks Šv.- Onos 
Draugijos metinis riešutų 
balius. Kviečia visus nares 
ir pašaliečius atsilankyti Į 
ta linksma balių, šv. Onos 
draugija ar tik nebus di
džiausia mūsų parapijoje.

KALBĖJO NEZALEŽ- 
, . . ' ; KINKAI.

IVaterbUiy pereitą sek
madienį kalbėjo nezaležnin-. 
kų tautininku “lyderiai” 
Geniotis ir Liūtas. Kalbėjo 
apie kokią ten sudrumstą 
‘ ‘krikščioniškąją katidiky- 
bę.” Lietuviai katalikai;, ne- 
apsigaukit! Minimi nezalež-

ninkai yra tik lietuvių iš
naudotojai.. Jie yra it tas 
šašas ant sveiko lietuvių 
tautos kūno. Nezaležnmiri- 
ją jie neša lietuviams pasi
skolinę iŠ lenkui. Waterbury 
jiems neturėtą būti vieta, 
nes čia katalikai nuo seno
vės stipriai laikosi, Čia ne- 
zaležninką nėra... ir žinoma 
nebus, Čia lietuviai yra kul
tūringi ir šviesūs. Jie mato 
kas stato Dihvo ir tėvynės 
garbei mokyklas, bažnyčias 

TV. tt. ir tt. Tamsus, ištilęrą- 
ją, būtą tas brolis ar sesuo 
lietuvis, kuris atsižvelgtą į 
tokią “pryčerių” prakalbas 
ir pasiduotą ją įtekmei.' ■ •'

NEW YORK CITY
—Rūgs. 17 d., Aušros 

Vartų parapija turėjo išva
žiavimą į parką. Žmonių 
gražus būrelis susirinko. 
Buvo ir svetimtaučių. Jie 
grožėjosi mūsų jaunimo šo
kiais ir choro dainavimu. 
P-nas Kaminskas gražiai 
chorą išmokinęs ne tik baž
nyčioje giedoti, bet ir pa
dainuoti. Piknike gražiai 
darbavosi vyčiai.

—Klierikas Kazys Ma- 
saitis išvyko į šv. Bonaven
tūro seminarija tęsti moks
lu •

—Pas kun. šeštoką sve
čiavosi iš Pjųpagos prah 
Krušas, kun. Skripka ir ki
tas kun. Skripka iš Bingh- 
amptono.

BROOKLYN, N, Y

Tetaptame: STAGG 2—0706

ŪR. BUDAS K, VENCIUS '
D A N TI S T A S 

X—RAY
Namą Telefonais: Mlchlgnn 2—4273

VALANDOS: 
Nuo 9—12 13 ryto, 2—8 vai. 

įtventadlenlaia susitanit 
499 GRAND STREET

(kampas Union A.ve.) . 5 
BROOKLYN, N. Y. j

daš. Reikėtų apie tai geriau 
pagalvoti. Juk jau turimo 
Matusevičiaus radi o vai, 
turime Ansamblio Lietuvos 
Daina radio vai. iš stoties 
WLWL, kuri, ypatingai 
gražiai pasirodo ketvirta
dienių vakarais, tai argi be- 
vertėtą atidaryti trečią. Juk 
jei ji bus toki, kaip-yra Ma
tusevičiaus, tai abiem nega
li užtekt skelbimų nė dviem 
ValandomĖPagairaii? jei paT 
škutinioji mano būti visai 
kiloki, jei mano netik sau
sus skelbimus kimšti klau-. 
sytojams, bet duoti gražią 
meniškai paruoštą progra
mėlę, tai visai kas kita. To
kių radio valandų galėtų at
sirasti dar daugiau. Reikė
tų tik būti atsargiems, kad 
tos mokslo ir išradimų prie
moli ės n epavartoti part iji- 
nei propagandai.

Vietivis,

Brooklyn, N. Y., .mirė rng> 
sėjo 18 d. Kūnas pasiųstas į ■ 
Bostoną laido junui. Pa-. 
siuntė vielinis graborius J. 
Garšva.

REMKIME SAVUOSIUS
Mes ypatingai raginame 

remti .tuos biznierius ir pro
fesionalus, kurie skelbiasi 
“Darbininke.”

į Tol.' Br.vant 9-7763

CLEMENT VOKETAITIS i
ADVOKATAS

113 West 42-nd St., 

New York, N. Y.
[7Į

ŽIEMAI BESIARTI- 
NANT.

Nors dienelės dar iri Švie
sios, bet . naktužės jau atvė
so. Tai ženklas, kad ruduo 
jau čia. Jau“ ir dabar į par
kus žmonės nebenoriai lan
kosi, Bet veikimas sumažėti 
negali: gyvent ir džiaugtis 
visuomet reikia. Taigi dau
guma parengimų iš parką 
pradeda kraustytis į sales. 
Matyt ją šią žiemą perdaug 
nebus, bet užtat; kurie į- 
vyks, bus verti lankyti. 
Taip brooklyniečią meno 
mėgėją grupė jau pasiren
gusi pastatyti komediją: 
“Moterims neišsimeluosi.” 
Tai .verksmo ir juoko miši
nys, tikras, dažnai gyveni
me pasitaikąs, įvykis. Jo 
autoriui — Seirijų Juozas, 
matyt, gerai išnagrinėjęs tą 
temą pritaikino scenai gra
žią pamokinančią komediją. 
Vaidinimas įvyks lapkričio 
26 d. (paskutinį sekmadienį 
prieš adventą). Parengimas 
bus įdomus, nes be vaidini
mo, šokią ir dainų, bus iki 
šiol mūsų apylinkėj negir
dėtų paįvairinimų. Organi
zacijas prašomos tą dieną 
nerengti kitą parengimą.

BROlCŲYNAS KULr 
TURE JA.

Čia atsidaro trečia radio 
valanda. Matyt, 'iŠ to neblo
gas biznis ir nustoję kitą 
darbą žmones skubą atida
ryti lietuviškas, radio yalan-

IŠ LIETUVOS VYČIŲ 
41-OS KP. VEIKIMO. 
Ketvirtadienį, rugsėjo .14 

d.. Lietuvos Vyčių 41-rna 
Vytauto kuopa turėjo, savo 
mėnesinį susirinkimą; Tar
pe kitų dalykų kuopa be
veik vienbalsiai nutarė stei
gti savo t a r p e eueharisti- 
ninkų ratelį.

BENDRA KOMUNIJA.
Kuopa nutarė sekmadie

nį, rugsėjo 24 di bendrai ei
ti per 8 :00 vai. Mišias prie 
Komunijos.. Po to turės 
bendrus pusry č i u s savo 
kambariuose.

i ' TĖVŲ VAKARAS.
Taipgi aptarta galutinai 

apie tėvų vakarėlį, kuri 
kuopa rengia pagerbimui 
savo tėvų. Šis parengiinas 
atsibus trečiadienio vakare, 
rugsėjo 27 d. kuopos kam
bariuose. Visi nariai prisi
žadėjo atsivesti savo tėvus 
ir svečių, kad aršiau supa
žindinus juos su vj’čių' veL 
kimu. Šiame susirinkimo 
buvo atsilankę ir svečią iš 
49-tos ir 12-os kuopų, kurio 
kvietė visus į bendrą visoms 
kuopoms darba.

A. J. K

t KLASČIAUS

| CLINTON PARKAS
| Piknikams, baliams, koncertams, 
| Šokiams Ir visokiems pasilinksmint* 
| maras smagiausia vieta Brook- 
| lyne-Uaspethe. Jau laikas ugslsa- 
| kytl salę Žiemos sezonui.
i kamp. Maspeth ir Betts Avė.

j. JONAS KLASČIUS, Sav^ p 
i Maspeth, N. Y. i

Tel JEvergroen 0-5310

JijŠEFU GAKIVA
GRABORIUS 

—IR—
BALSAMUOTOJAS 
231 REDFORD A VENDE 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. Stagg 2—5048 Notary Publle

M, P. BALUS INC.
BIELIAUSKAS 

Graborius ir Balsamuotojai 

660 Grand St., Brooklyn, N.Y.

TeL Smgg 2—0783 Notary PuNta

JOSEPH LEVANDA 
(Levandauskas) 

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

BROOKLYN, N. Y.
MIRĖ.

Telephoue Stagg 2-4409 <
flOTAltV PUBLIC

ALEKS. RA0ZEV1ČIUS
GRABORIUS

• 402 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijos 
Bažnyčią

P ars a indą n Automobilius Ves
tuvėms, Krikštynoms ir viso

kiems pokyliams
amžiaus, 112 Steamboat 
Rd., Greąt Neek, L. I., mi
rė rugsėjo 15 d; Palaidotas 
riigsėjo 19 d. St Mary-š 
kapinėse.

. Laidotuvių apeigomis rū
pinosi graborius J. Garšva.

Simonas Šunienas, 43 me
tą amžiaus, 370 Grand SI.,

Tel. Nėwtown 9—4464

ANT.J.VALANTIEJUS
GRABORIUS IR

BALSAMUOTO.JAS
Apdruuda Visose šakose

Notury rublio .
6441 — 72-nd Street,

Arti Grand SL
MASPETH, U 1., N. Y. .

J

MOT. LAUKUS, Fotoarafas 
ž?)4 Bedtord Avė., Brooklyn

‘1VL EvOrtive*
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