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ii katalikų gyvenimą NONIMUPim ALGAS.

permetus 25 milijonus dole
KUNIGŲ SUSIRINKIMAS. auks Tautų Sąjungos

pijoa.

‘Vagonais*
M-

dekretus*

tuo tarpu Amerikos 20 milijonų
Jų

W lietu lietuvių Šnipus

mokykit* įsteigtą Vakarinėje Af
rikoje.

JTVefMbrč, 
Sekretorius*

riti, bet ar tie nelaimingieji 
darbininkai galis pragyveni 
mą 25 milijonais dolerių pi
gesnį? — klausia Green.

yra nele
Visi areštuotieji nuga

benti j kalėjimą policijos 5

Šv. Vardo organizacija, Cleve 
lando vyskupo ganytojavimo 10 
metų sukaktuvią proga, surengė 
Clevelandedidžiule* iškilmes, ku
rio* įvyko katalikų naujame Sta
lium*, kurio įsigijimas kaštavo 
<2,500,000. Iškilmėse dalyvavo 
per 70,000 žmonių.

Katalikas mokalininkas John 
F. O’Connor, Chįcago* geleŽin- 
kelių inžinierių*, turi užpatenta
vęs 060 išradimą. Tik Tjimno 
Edisonas turi užpatentavę* dau- 

. giau išradimų, negu O’Connor. 
Inžinieriau* O’Connor dvi seserys 
yra vienuolė*, o abu 2 sūntte yra 

■ geležinkelių inžinieriai.

Vatikano miesto radio stotis 
* greitu Taiku pradės per radio per

siųsti įvairias fotografijas. Tam 
reikalingo*mažino* jau įsigyto*.

New York Times Magazine 
vienas laikraštininkas, v Amaldo 
Carteri* apvalydamas apie Romę, 
aprašo ir apie dabartinio Popie
žiau* XI kasdieninį gyvenimą. 
Autorius, baigdamas savo įdomų, 
straipsnį, pavadina Popiežių pa* 
šaulio piliečiu.

Šv. Draski* varto vienuolyno 
Sėierya nuo Žfo rudeus atidaro 
mokyklų AM*ny, N. X, neųrų 
vaikams.

Katalikų universitetas, Kinijos 
Sostinėje Pekine pripažintas Ki
nijos vyriausybės ir gavo visas 
valstybinės tetos, ftį universitetų 
vėd* mirijonleriai Benediktinai. <

Šiomis dienomis įlventinta* į 
vyskupus kinietto kunigas Bonifa- 
ėe Yaung. Tai jau dvyliktas ki
niečių katalikų - vyskupas, šiuo 
Metu yra 1400 kiniečių kunigų ir 
tMJOO kiniečių moksleivių, besiruo
šiančių tapti kunjgai*.

> m.—-J—

1932 metų Hepos 11* lPrmnm-. 
rijoje. Liriem mieste, bus Hkil- 
mingai pašventinta Taikos Bazi
lika. Jai pastatyti didelę murik pi
nigų yra aukojęs amerikietis tur
tuolis Leopold Huffer, nesenai 
miręs. Tikimasi, kad Taiko* Bazi
liko* Šventinimo Rkilmto daly
vaus daug amerikiečių.

Škotijos mokyklų departamen
tas Šiems mokslo metams paskyrė, 
apie 9600.000 katalikų mokyklų 
namams Matyti. •

Meksikoje, kurioje yra apie 15 
milijonų katalikų, nuo revoliuci
jos laikų buvo apie 4.000 katalikų 
kunigų. Dabar, pagal Meksikos 
masonų žiauriuosius
negalės būti nė IdO kunigų, kai 
į ■ “7
katalikų turi apie 28,000 kunigų.

BHA iroo ms NBW

Rttlto, M metų amžtorn, mg«ėjo 
8 J. minėjo td metų mtkaktrre*, 
kaip jta į*tojo į Jmtitų vienuo-

Paryžiuje parimki arkityakiu 
paa Sebantian Hemehcr. paaižy 
mėjęs dideliu veiklumu.

Niagara katalikų universitetą* 
spalių 11, 12 ir 13 dd. minės sa
vo gyvavimo 75 metų sukaktuves, 
į kurių iškilme* atvykti yra pa
sižadėjęs ir ŠV. Tėvo Delegatas 
Amerikai arkivyskupas Fumasoni 
Biondi

Rugpiučio 14 d. Italijoje pasi
mirė kardinolai Franeeaeo Rago- 
neri. Mirja kardinolas yra^buvęs 
šv,1 Tėvo atstonr Kriumbijai ir 
Ispanijai*

Chiesgoe naujši pastatyta di
džiulė viešoji mokykla pavadinta 
kataliko poeto Joyee Kilmer var
du.

1INAAMTBADI1NIAIB 11 
PBNKTADŽBNIAIS »

Bostono diecezijoje Kardinolo 
įsakymu įsteigto* 5 naujo* para-

Portugalijos vyriausybe ’įver- 
tihdamiumisijonieriaus Duparguet 
mokslinius ir visuomeninius dar
bus, pavadino jo vardu vieną

•.■VM

IHKAS
P DARBININKŲ 84JVNGOS ORGANAS

JAfONUOS-KJI
Wa9M*įfton, rugsėjo 25. 

—Plieno dirbtuvių korpora
cijos nutarė smarkiai nuka
poti darbininkmm algas. 
Nukapojimaa palies daugiau 
kaip 200,000 darbininkų nuo 
Spalių-Octaljer 1 dienos*

Darini federacijos „prezi
dentas Grcen pareiškė, kad 
toks darbdavių pasielgimas 
yra ekonomiškai kenksmin
gas ir niorališkai klaidin
gas.

Jo pareiškimas pasiekė 
Prezidentą Hoover, bot šis 
nerodo jokio veiklumo* Jis 
tyli* Green kaltina korpora
ciją laužymu pažadu, duotų 
prieš 2 motus. Korporacijų# 
vadovai tada pareiškė, kad

- per šiuos sunkius laikus al
gos bus nekapojamos. —

Plieno korporacija, mv 
kapodama algas, sutaupys

KARAS.

Britų Hondūru salų Balto mis ate dalių rtW 
apie 1,500 žmonių ir paderi dfdžhdbia nuostoli

alfc audros. Praūžęs -uraganas palaidojo

Lt t ARKIVYSKUPAS KVIEČIA

Tok##, Japonija, rtifi 
24 d. — Japonijos k 
mene šios savaitės prad 
visai netikėtai įsiveržė (j 
uijos Žemes ir užėmė Mį 
džuriją su keletą m 
Susirėmimuos^ tarp jaį 
ir kinų kariuomenių UŽ 
ta^tpie 400 žmonių,— 
7 Kinijos vyriausybė šė 
si pagalbos ( Tautų Sąjų 
gųirAmerilį,

Tautų Sąjunga išrita 
raštą Japonijos«ir* Kin 
vyriausyl>ėni8, kvi 
sustabdyti kariuomenių 1 
gins. Amerikos vyriai 
ir panašiai pasielgė,

Kinijos prezidentas M 
vyriausybes atstovų suS 
kimo pareiškė, kad

New Yorko valstijos departa
mentas pranešė, kad 30 mokinių 

, iŠ New Yorko arkivyskupijos ir 
Brooklyn’o v.^kupijo* katalikų

mentė* pranešė, kad 30 mokinių

mokyklų laimėjo universiteto sti

Bostono Provincijos *Ku- 
nigų Vienybes eilinis susi
rinkimas (vyksta. rugsėjo- 
September 30 d. (trečiadie
nyje) Lavrenee. Mass., pas 
gerb. kleboną kun. Pn Jurą*

Visi gerbiamieji nariai -* 
kunigai malonėkite atšilau-

2,G624N)0 MOKINIŲ KA
TALIKŲ MOKYKLOSE,

Baltimor^

šMb vie 
l,0flį vyrų 
prįe'Hallai 
vių. Visi ši

. 23 'd.
4 ja suarė- 

4eriškę ir 
vių salėje 

Garkin gat- 
tuotieji

Si. Louis, Mo.—Arkivys
kupas John J. Glenaon ka-
tedroje per pamaldas pašil

“movirar

do, 14

kė pamoksi:!, kuriame pri
mine didžiojo karo meta 

izmų. Anais

LEGUOMERIAI NORI 
-ALAUS.

Daugeli* stebisi, kodėl Meksi
kos respublikoje, kurio* gyvento
jų .dauguma katalikai, taip atsi
tinka.

Tenka pastebėti, kad Meksika 
nėra respublika, ne* jau senai 
tenai bebuvo tikri rinkimai -Žiau
rūs tironai nenori išgirsti tautos

Waskington, Į), C.—Šiais 
mokslo metais (1931—32) į 
10,588 katalikiškas mokslo 
įstaigas įstojo 2,662,000 
moksleivių, kurie mokyklo
mis taip pasiskirsto: 2,258,- 
000 lanko 7,912 pradžios mo
kyklas, 260,000 lanko 2,254 
aukštesnes ‘mokyklas, 10,000 
studentų 67 normalėse mo-
kyklose, 114.000 studentų
167 kolegijose ir 20,000 stu
dentų- lanko 188 kataliku 
seminarijas. . * *

PEAGYVKNIMAS ATPIGO.
W^kinfftonf rugsėjo 2^ j. 

—Darbo departamento ap
skaičiavimu, Amer. Jiufgti- 
nese Valstybėse pragyveni
mas nuo 1929 metų atpigo, 
apie 11 ar 12 procentų. At
pigę avalynės, drabužiai, 
bnfų renda, Šviesa, .namų 
mošos dalykai, maistas.

MIRA P0PIMŽIAU8 8KU0.

nes Japonija yra pasin 
si sutartį, pasižadėdama 
kariauti. Bet, jei 
nieko nereikštų, tai tada 1 
nija paskelbsianti Japa 
jai tikrą karą, kuris Hta 
Žūtbūtinis.

Baigdamas savo kaS 
Kinijos prezidentas 
kė, jei reikėti! tikro ląfl 
jbnMts vadovausiąs ? 
jos kariuomenei ir I 
siųs, arba šilsiąs dėl 4 
tėvynes laisvės.

D+troit, MfcA.^rugata d. 
Čia vyksta Amerikos Icgijo
no atstovų suvažiavimas. 
Dalyvauja apie 100,000 le- 
gijonierių. Rugsėjo 21 d. bu
vo atsilankęs prezidentas 
Hoover ir pasakė kalbą, 
kviesdamas legijoniėriiis 
pagelbėti išeiti iš sunkių lai
kų. Jam baigus kalbų, dau
gelis Jegijonierių sušuko: 
“Mes norime alaus,” bet 
Prezidentas j jų Šauksmą 
neatkreipė jokio dėmesio.

.. * - ---------- • f.

likos garbei ir tuojau pasi
pylė bilionai dolerių gelbė
tis, tūkstančiai jaunuoliu 
maldavę į karo laukus, sta
tydami savo gyvybe i pi- 
vojų.*

Dabar Amerika ir didžiu
liame pavojuje. Amerikos 
darbininką vaikučiai šaukia 
dilbuos, keli milijonai darbi
ninkų Šaukiasi gelbėti nuo 
besiartinančio bado, 
šauksmai užsitarnauja at
balsio pagal dieviškas ir 
žmoniškas teises.

Arkivyskupas kviečia visą 
tautą prisiminti buvusį ka
ro laikais patriotizmą ir 
stoti į gelbėjimo darbą.

MBSŲ VADAMS 
PRANEŠIMAS

sumč.

Laikraštis “World ■.*! 
granf ’ patalpino Žinutę, k* 
Šios šalies vyriausybė ką 
peši į Lenkijos pasiuntu 
IjęĮVashhington^, klai 
ma, ai* yra garsaus 
Kosciuškos ainiai; kad ju 
pakviestij į Arorktown 
mes, kurios įvyks 1932 
tais, Union st generolo 
orge Washingtono 200 me 
sukaktuves. Gi lenkai ir 
spauda tviteina, kad 
ciuškos ainių nėra. Tae 1 
atatinka giynąi tei 
Tiesa, Kosciuška, mirdai 
viengungiu, nepaliko 
vaiką, bet gi jis turėjo 
o ši, būdama tekėjus, t 
vaikų. Tai jų—gi tų wi 
kraujas gi buvo vienas ir 
pats, kaip ir Tado Kc 
ko. Todėl Kosciuškos mi 
vaikai, provaikiai ir 
provaikiai yra tikri alfl 
garsaus kovotojo už laii 
generolo Tado Ktoci 
Ir, kaip yra jau ži»<ri 
mūsų Biržiškos—Mį 
Vaclovas ir Viktorai 
generolo Tado Ko* 
sesers dukters vaikai, 
jie yra Kosciuškos 
Tą sužinojęs iš nelietui 
spaudos, pranešu 
dama išeivijoje, kad jie ‘ 
tą praneštų šios Mitra., 
riausyhei.

Mirusio Popie
žiaus Benedikto XV sesuo 
kunigaikštyte Giualia Per* 
sico della ’Cluesa pasimirė 
Venecijos mieste po kelioli
kos savaičių ligos.

Prieš pat mirtį, kuni
gaikštytę aplanke Popie
žiaus sekretorius kardinolas 
Paeelli, kurs suteikė Popie
žiaus palaiminimą.

Roma. Lenkų spauda iš Vilniaus 
praneša* kad Seinuose suim
tas lenkų karo valdininkas 
Mėrelovskis, kuris nova šni- 
pinėjęs Lietuvos naudai* 
Gautas žinias jis esą per- 
duodavęs lietuviui Staškil- 
nuL Stankūnas taip pat su
imtas su žmona ir dukteri
mis, kurios neva padūdavu
sios jam žinias gauti*

balso ir tvarko valstybę visai sa
vanaudiškai.Jėzuitas kunigas Aloysius V.

IR VĖL APDOVANOJO.

C1U8.

(ančių žmonių.

Rtniti, rugsėjo 24 d.—Ita
lijos oro ministeris Balbo 
pranešė, kad Italijos 24 ka
ro orlaiviai rengiasi skristi 
aplink pasaulį.

ITALAI SKRIS APLINK 
PA8AULĮ.

PAKORĖ 85 VYRUS.
Meksikos rugsėjo

.24 d. -— Tabaskoa guberna* 
kanuolvs Į tariaus įsakynm imknrti 85

Kaunasf rugsėjo 8 d* — 
Tautas šventės proga Res
publikos Prezidentas apdo
vanojo įvairiais ordenais

pendijas.

mAn

■
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MILŽINIŠKAS CEPHJNAS 
JAU SKRAIDO.

* daugelį asmenų, tarp kimų 
yra ir Lietuvos atstovas. A- 
merikai p. B. Balutis, kuris 
gavo 2-ro laipsnio Vytauto 
ordeną. *

Aukščiausio laipsnio Vy
tauto ordenu apsidovannjo 
pats p. A. Smetona.

1927 motų p* A* Smetona 
priėmė aukščiausio laipsnio 
Vyties dryžių.

Nors tie ordenai Prezi
dentui pateko ministerią 
kabinetui imsi01 ius, bet, ei
nant Lietuvos įstatymais, 
ką nors apdovanoti ordenais 
už nuopelnus gali tik Bes- 

f publikos Prezidentas*

,4Xwn, Ohio, rugsŠ 24.
Rugsėjo 23 d. po pietą iš
bandytas sklisti Amerikos 
laivyno cepelinas **Akron,M 
kurs yta didžiausius pasau
lyje eepelinas-dirižablis. '

Prieš skridimą, į cepelino 
vidų suėjo 113 žmonių, tarp 
kurių buvo Anx0kąs laivy
no sekretorius 4]barloš F. 
Adams, daug n&mjolą. ‘

Cepelinas skrą&ū 3 vai 
47 minutes. Jo skridimo ei
gą stebėjo keli šimtai tuks-

KUN, M, KRUPAYIČIUS 
PROFESORIAUS.

rugsėjo 12 d* 
Vilkaviškio vyskupas pa
skyrė Kun. Mykolą Krupa
vičių Vilkaviškio kunigų 
Seminarijos profesorium* 

Kun. M Krupavičius jau 
išvyko iŠ Garliavos į Vilka
viškį. Jo išlydėti buvo atvy
kę studentai ateitininkai vy- 
tautininkai, kurių vyriausiu 
vadu yra Kun. M. Kinpavi-

Kariuomėnih kanuolvs tariaus įsakymu pakarti 85 
(nrmotofl) pasveikino 21 šu--vyrai* Jie pakarti iŠ keršto 
vinia Miliutu. Į už nulynčinvuną vieno mies-

šis milžiniškas £ėpolinM|to mayor’o.
kaštavo $5,375,000. Laivy-Į Sakoma, ‘kad tie vyrai mi
nas tik tada paims jį į savojlynčiavę mayor’ą įpykę, nes 
‘globą, kai jis bus išskrudęs.buvo pavogta viena mergina 
75 valandas, j ir užmušta* <
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m galo jdęmO* naodkiai te * 
lonSa ^r Įvaldęs kraita* 
Parai* Julius Vora*, terttaas, 
J, BtHikonio ..... ...,..,$1.ŪB
teuietataf DmoicratjSoa Fa- 

rMM terta* Bta* '^_76*.

ZmiosIšLietuvoį
* J ...... -— . : .

rr. MMKBOTAI U1TUVOJ |gįąi kongrese dalyvavo 5 at- 
©®WA k Movai iš Suomijos, jų tarjie

Muo gegužės 15
15 d, iš viso Lietuvoj 1 —*-*-

* tankrutavo 24 firmoj iŠ jų
if &aune ir 16 provincijoj.

mininkaM ir Helsinkio bur
mistras Tulenbeimas, Lenku 
nuėstų sujungus vieę-pirmi- 
ninta PetrušiuHds ir vie
na* Vokietijos miestų atsto
vai Bendrai, Tutino kong
rese dalyvavo 40 miestu bur
mistrai iš 0 valstybių.

TKAUKIMYS gTOAUtt AM**
irnoii

Amerikos pil, Zgnrtglieuė

180^000 litų. Dėl tų bankrotų 
:mkentėjuaicMi vidaus firmos 
; Ta už 3 mll. litų ir užsienio 
5rmo« už 2,650,000 litų. lš-

Lifru* dalykų, pasirodė, kad1
* “cai kurie bankrotai yra pa* -

’ •Igryti bloga vaite ar pusi’
; ; tanymo titaibe Toki nuri

cgltėliai prieš įstatymus bus Eva, 30 metų amliaus inofe- 
rankiami teisman.

Apskritai, bankrotų klau-
‘ :inaa Lietuvoj yra opus.

Veikiantieji Įstatymai dąx*

gpiiĮFIOfr
X Nujuokus dėl visų ko p*-| 
žadėjote, grin* i Kaimd 
tuojau prantaė apie tai savoj 
viršininkui ir krimtaUneiĮ 

‘ jmlirijai* Po kelių *avaiėių| 
—liepos mėiu If) d. VI. Du Į 
uiteviėiutė atvyko pas AJ

’ Namricų į Kauną. įteikė jam 
*jnišą, kokios žinįoa raitai 
lingos, irg dnvė 5 dolerius! j; 
Varanai/* A. Kasraka*, pa- t 
hitaręs savu viršininku,] * 
kitų dienų susitiko «u V1.I 
J)miU<vičiute už žaliojo O J 
to/ įteikė jai pluoštelį Žinių J 
gavo iŠ jos dar 50 litų ir iš- Į 
davė jar lp dolerių Apmosi 

*kvįtų, ĮMairaįęs Tabųųmta-Į ? ’/ *

KAIteHUOS 
VYNUOGIŲ

W - •*

^į^llpf S •

Darbininko” Katalogas
ITA^ioa onrocų

40, 

gnHi puUaiinMti t ’ 
vairiu* Sj’Tiiita* attautaa* ’mta* !—tas.

Tarta taM&yabM 
steitysuL Fortai Uota tat. 
Garsmss.—apralyikUM stae 

renmH 71*4 tebtrg-FL

ris, atvykusi paviešėti pas 
.savo brolį Bupkų IgnŲt gyv. 
Poemėlių miestely^ ’ Kėdai
nių apstai važiavo areliui* 

:t5ra kaip reik tobuli, dėl to per GUdŽiūnų7ffi8KT^m^ 
žų ir pakliuvo po traukiniu 
A’5 Kr. Zgaitgliem“ buvo 
linkiai sužeista, Nugabenta 
į Šiaulių įmesto ligoninę 
r^uire.

’cai kurie pesųžiniški žmo- 
ife, mokėdami» tuo& jstaty* 
muk apeitu iš to pa«idaro 
au biznį—uralobsta. Tokiu 
imu, kurios, patekusios į 

nori gražumu su savo f 
creditoriais susitarti, yra 

: nedaug, Šiuo metu’ tokias 
amm keturias. Reikia tikė- 

• i% kad joms susiderėti pasL 
i .ekg. Palyginti su peivitais 

neteis šiemet bankrotai yra

Latvių, miškininkų sajun-
• ■ ja šiemet minėjo savo gyva- 

Tfcmo 10 metų sukaktuves.
* fa proga rugsėjo 6 ir 7 dd.

}ygoj saukė miškininkų 
kongresą? į kurį pasikvietė 
trečiais ir Lietuvos miški- 
unlniM- e

jaujas nutaustu#.
& m. nigpinčio mėn. 15^4* 

ai’įžo iš užsienių naujas dip- 
lonuiotas inžinierių Vytau* 
kis ^lošinskis, baigęs aukš* 
tąjį mokslų Charioftenbuigę 
(Tecbnische ’ Hochschule). 
Diplomatinį darbų jis yra 
atlikęs pas. garsų prof. 
Sehlesinger’į.

OABAft TUQJ, Šiandten jau laikas atm- 
rupinti dėl žiemos *u Kalifornijos vyn- 

t* su A- Ntecvku ir grįM ^mka. didu; betai* vatais yra leng- I
xx? ,xj<x .1 vesnis ir tarpe dvidetųmt dienų ir keturių.

savaičių antapesnfe jfaįa Į»pra«tai.
. ' ’ * K . \ į . ’ - •’ ...

7“7 itoii/oriiyo* šaute

■ • *r .-4- •• .į "

k *ų Hpvo riutijunku dėl AJiean- 
te, Ž&)Md<4, ir kitokios

a v •ęmuagfųAtenkos. Ttapp galima gau
ti rmo saldytų karų - viemuųm Gelžkelio 
yariteU , .

Birk dabar... V^muogių sunkos vaitelis
7 bus trumpo, bet greitas. 

kad vynuoQui sunka yra legtt^ 
tiška fprioti namuos .

_ KvotcM Įlietų iŽkiŠkintžLĮ 
kad VL TArtn iUivįchit^ periT. 
nai liepos mčne^ tikrai yra 
būvimi Okupųutoj įiietuvojl ► 
—ir * VarėnojJ 
b* mnčiųgįt ^Ieiy su lenkų p \

VL jjaa^vižmtū kvočia- J 
•ma W .kariuomenę^ teitum 
triririosif ea& ' Okuįnmtojė ’ 
Lietuvoje jinai teprašiusi 
lenkų kariuomenės kapiniai 
.Januškevičių, kad leistų jai 
apsigyventi RūdriškiuoseJ 
jis tačiau pareikalavęs už 
tai atnešti slaptų žinių apie 
Lietuvos kariuomenę. JisĮ 
jai, esą, įteikęs ir tų sųrųšųj^ 
kokių žinių reikia, ir pUŽa-į; 
dėjęs dar ližmokęti ū^ suJ 
teikti- žinias. Jinai tačiau, 
vsų, visai nenorėjusi tų žinių I 
tam* lenki į kapralui- teikti, Į 
Karo ligoninės vyr* puskariJ 
ninkį A.’ Nasecka Vi<Dani4

negyvoji gamta; lemi, vata- 
duo, oru. Para** J. Marona*-60*

Patrimpo-LalikM.—lihtao 
Kud. A. Miliuku , , .. HM,

Mta* (Pouu). Parai* M.
Gnataitia —.------.7, , ...... JĮ*

taaja *kaft*mi Knyga—
(Balk H). $0 pvdkalaią----- 76*

VtaoaHnA Loom* Fort*
Kun. P. Siuruaalti* Mt.

Vaite X»ygri* - au pa
veikslais -..... . . - ....  60*

Mano PnUrimai Didtajpj 
Kartų, 1M> fr‘lWd M. Peri 
I* Kun. J. F, Jonaitis (Ko- 
prilonu) -_______ ,, 16*

pamaldų Vado viUs, BUriJu 
OresAti Verksmai. Sudari ir 
išleido Kum J. Konoevičins^.lOe.

r MAGA L1MKŲ KARKIVIAI.
, r V" < **.< A w

Ties Alytaus buto II ra-ražejo. pas savo pažįstamą 
‘jonu buvo sulaikytas slaptai >j-lę jadvigą TpM'kaitę Būt- 
>erėjęs administracijos lini- rimonyse ir teiravoši, ar ši 
jų į Lietuvos pusę lenkų 81! teturi pažįstamų karių. Vi. 

‘ itet pulko griežikų k unatt- Danijaviciufe sakėsi jai, uo
los kareivis, Xarlonas Do- inti eiti tarnauti pas kurį 
hteinkas, kilęs iš Mateinko- /uiriškį. J. Trockaite puža- 

1 lių vai., Šklerų.kaimo. Del j dėjo supažindinti.' Vėliau, 
Perėjimo pareiškė,, kad ne-! birželio niėn. 6 d. perimi į 
lorį* lenkų kariuomenėje l Butrimonis atvyko L Troe- 
terhauti ir einąs pas savo kaitės pasikviestas karo li- 
srriį, tarnaujantį Kaune.

PABALTIJO MOSTU KOM

MERGHfA 4NIPA.
Kariuomenes teismas rug- 

tėjo 4 d. išsprandė savotišku 
bandymo Šaipanti svetimai 
valstybei bylą.

27 metų jhlė Vladislava ___ __ ______ _
Panilevifiutė S yjad^vo^^iut  ̂ .

nleeknitininfai ir Jiorfjuaij /"V|: -i£jt • » _- T S a ' • '.
jei nebūtu buvus SuimtaiįL/MlĮPllOtOjC LietUVOlB 
įduoti jį Lietuvos policijai...j *

Kariuomenės teismas nu-1 1 " *
baudė Vladislovą Danilavi-į
čiufę seserinis metate suu-Į ^Viluiaųi Ryįeįuz** la
kiųjų darbų kalėjimo rauta- Mctgažedio kaimo 
tinkamai aprėžė^os teises. j (Varėnos vaisė.) gyventojai 

**L. A? jtlg vaikų nelydimą į lenkis .
ir vvRKvnna MnKVXT.i 1 kas mokyklas pernai metais, 

ypanųyn DABBU. |huvo teiusti įvairiomis bau#

Uetam 
prutnoninkų te amatnmkų lta tu“«% f** 
s-gos .praktiSkosios prekyr«y^u. u« toknį 
bos mokvklos Matytojui. F*“W
atlikę įvairiose įmonėse va. vyi?ausumitnbunolw *įm-. 
savos dvieju su pdse mėne-R « T
siu praktikos darb?. rag^- TO“ 
jo mėn. 1 d. taip pat prade- P*^ talmolaa nueine 
jo toliau tęsti moksli}. Pro- ««° ^entojų jiems uždėtas 
dėtas jau antrojo kurso dnr-Į ,ausmcs. .... •
bas. Nuo Nauji} Meti} mo-| —Vilniaus laikraščiai ra- 
kykla bus praplėsta «r ati-fe kad Vilniaus buW be- 
jferytos pirmo kurso jHiralt-h-emontuojant, šiomis dieno
jęs klasės. 8:}junga susint-. mfeš besikasant šv. Kazimie- 
prnusi mokiniu kandidatu ro koplyčioje po altorium 

’ surastos dvi dej^s, kuriose, 
— kaip sakoma tesu sukrauti 

katilai ir širdį* karaliaus 
VMteloto IX* Tas dvi dė
žes tirti nudaryta komisija.

—^Vilniaus Rytojus** ra- 
kad VL Studnickis, kuris

Šiemet per lyielhorskio pa* 
skaitą kalbėdama* apie Lie* 
turų ir Latviją, išreiškęs pa-: 
gv'idavituą, kad Harietų Bir
žija Užimtų Latviją, Šiomis 
dienomis norėjęs vykt i kaž
kokiais reikalais į lAtviją, 
tačiau latvių atstovybė jam

goninės vyt* puskaririinkas 
Ant. Nascckas iŠ Kauno. 

• Supažindinta, su juo; VL 
Danilavičiutė^ išsikalbėjo, 
esanti atvykus iš Okuopuo- 
tos Lietuvos ir norinti pa
trinkti slaptu žinių apie- tie

Spaudęs žiniomis, į Pa- 
"adtijo valstybių miestų kon- 
<resų iš Latvijos atvyko 231 
delegatai, iš Lietuvos 20, ojtuvos kariuomene lenkams. 
I Estijos dalyvavo 25 mies-; Pasiūlė xLNaseėkui gerai 
ų atstovai. Be to, kaip sve-Į atlyginti už tokias žinias.

*

LIETUVOS ALBUMAS
436 pualapię diduma

Kiekvienas puslapis labai 
raŽiu paveikslu papuoštas.

Kiekvienas behivs privalėtų 
įsigyti šia knygų. Albume 
patalpinta atvuiždai visų Žy
mesnių žmonių dirbusių Lie
tuvos nepriklimsomybci at
gauti. Jo kaina buvo $4.00. 
Dabar gausi tik už dolerį,

’ Kdkalaukiš

uOARBiMĮHKP”
*N W. BBOADVAY

50a.
F«triwM JaMkai vieno 

vagota V*rt« U. BtaatakaalS*

perteklium. •

®6»nĖfflfli
VEKUVS UUHiS

Nuri-Toue prMMo’ln n«Hj< jOpcnm* 
ir tUpniėtti*, o^
n*n<TO8 Ir ickiUft Uems tlnlatmni 
tj» JMt jAnUokthj* nuo lluft 9*11* Ir l» 
to. xnl imsltė jį keliu* tlfes*#, JO* 

Jnnsm j»eri** *k«uwMą.Ir 
>WIal ricllvyje, yhh»H**e, r»wmmy 
M ir fttjnarittm? ISnyH 10*4 hdr*Ul 
shhryn Mtlpn-Mit, jfiMj brganrti veikim
ai ir j*» įmdjuUte kaip n*aj*« im> 
«us, SttSU’Tooe yr* p*nMvin*>aiM 
klHIekhilnką. J<Mxu jtaj aptkklniftka* 
neturi M iwi>riH»ykit* j| atnAjrii <W 
Ifis Iš Kivo arnilnlnkn,

IntotaMidte it* hUvU 
Sh*i**«avo 

SVKUIMH AM 
iii State Kr.

šo, kad lenkų valdžia jau an
tri metei kai ėmėsi darbo 
gražinti Vilniaus ir Trakij 
pilis, ‘ tačiau jiems tas dar
bas vis kažkodėl nevykdavo 
baigti. Šiemet jau Buvo tikę-' 
tąsi baigt tvarkyti Vibriuje 
Gedimino pilį, tačiau dėl 
stokos kreditų sustojo visi 
gražinimo darbai. * 

; r -—Vilniaus spauda rašo, 
kad Vilniaus Storasta prade* 
jo tremti komunistinius vei
kėjus^ Vilniaus vaivadijos 
į Poznaniaus arija Pamario 
vaivadijas. Visi komunistai, 
kurie buvo temt tokia baus
me Jausti už prieŠlenkiškiĮ 
veikimų^' suimami ir išsten- 
cianu. Per rugpiučio įnėn. 
ištremtu 15 žmonių.

—“Dz. VTil/1 rašo, kad 
Vilniaus miesto magisti*atas 
išleido įsakjmia visiems sve 
fimšaliains, užsiimantiems 
Vilniuje bent kokia preky
ba, iki rugsėjo 15 dl ingyti 
Lenkijos pilietybę, kitaip jie 
neteksiu leidimo tolutes* 
niam savo darbui.

—Šiomis diehoinis gatavų 
batų sankrovų savininkai 
sumažino (šiemet jau ket
virtų karių), darbininkams 
batsiuviams algiuu Batsiu
viai dabar kreipėsi į darbo 
itapektorių prašydami su* 

, šaukti bendrų teitų aanta*.
tariaiukųHr Mtsinrių 

“ * • * A *m<irinHmų irišspręrii tų
1 opų darbininkams klausimų, 

Kol kas visoa tos derybos 
‘ tęsis, tabųuvtei žada pa* 

skelbti generalinį protėjo 
atrrikų.

kaip rašo “Vilkta®Byto- 
jus,** “SJoro” JjukMfy Ji* 
apiakiai at*|pųa J^viją. 
lųitandanm^Mjl gjn^ 
ja tik Lenkijai i*a<

—“Vilntam Rytoju*** ra-

BuiM 
tridtaų VsMem—SavyH* 

5'tksriiiuM k gsgnffnhnb m
■ ^gaMusISi Baisis* Mitu Gri-
;gttria r^~ll.„,. It,< ,. .,,, ■Il.,l-—Wo.

Jjita* ~ (potas). para* 
. Vgftte*   —_JWe,

Atsargiai s* Ugnlsri. Veri*
M Wd*te ten.

MlsųTfkljtaM —Maiikini- 
nar pagrindų mOaų tikljhao. 
Verti Jonu M. Siėrintas—UKM

ItaoriM tukhi. — litado
J. tateritea ir B-t*, Kao- 
iu ——......,....w:..—10a

Ymit <ė TaUrik* P«kliwa*‘ 
cijos, Monolgai ir DIobgaL l 
Parai* Jnosu V. 80s,

i Uratai* VsrimnaL — V«r-

UMuskim 6r. Kas. D-jo« M- 
dinys, Kaune _______ 10*

Snaktapta* Laikais. Parai* 
A. KueeriHus -____ l.',l.;:......40q

frantą* fldrielltu. Išleido . 
Tfras Alfonsas Maria C. P./.g*. 

BeMįjos’ Mokymo Mtadt- " 
ka. Šatais* K. J. Skruodys—50* 

Letadt* Mažtatans Atari 
Pri* l^sg*. Sutata Kupra- 
naą>. . . _ 40*.

Mftsų Dainiai. Parai* Ka-
Puida ______ -50*

Ata«n*no Pasak*—su po- . 
riksiatas

Andriulaitis_ ---:.. ■- .' . • 60*

M|XDAKMY^tt 
telkta ant Kata—”D-te” panda. OfiJapdXįwir*X0CI 

Magas Haiijrii Alkio Aite.
&Miida____ JO*- - ■

’ KSATBAI'
Vtamota Dhfrta su BaH- 

uU. Vieno veiksmo juokai. Su
lietuvino Vaidevutis........ —Ji*

* *■ * •

Mepoisytoja—keturių T«ika- 
:nų drama.. Parai* kun. Pr. R. 
Juras. Kaina--------------- :——36*

tirtKVtai koa. Jwtkž 16*.
Ktatai* Kryita: 8ta^> 

Graudūs Veriamai, Maldo* Q*- 
futas, tbrželio ir Spalių »*> letdam* Hlrido kuę. K. X N9r 
'fra . ,^. .—.25*.

- Daagaai Karatata. — Su- 
riAteKta. M. Gavai*viliu*; 
be apdarų T5 *«rtai, ** ap
darai* >,. .,r...................    61.00

Sodatamas ir KritaMosyM- 
Prof. V. JUrytaio >lir^ ■.■—,^..10*.

S‘ita

Mauta Galyta. Dtariita

llgrtų Ctalr«mas,8-ju velka- • 
.aų komedija. Parai* Sairijų 
nosiika* . Ha
Ubagų Aktaotaj* ir Ubagų 

Halina komedijos po i įk 
<. Para** Seirijų Juosukas-Jtai
Mai<aS—Drama Ariu ak- 

ų. Vari* Akelaitis ___ 40a
' Barnias-—Mia dalis dramos 
‘Gims Tauto* Genijus,” Pa- 
<ta* Kun. į. Vaieekaxwtea^Wa 

tydn KaraMns drama 4 . 
aktų, 5 pav. Vari* M. |b, 

' .intaa   .,30a
VJriGari—3-jų Yčgteųaab- 

lelU; pora* F. V,____ '....16*
Patricija, arba noKnomoti 

kankita i akta drama. 
Vari* J*bm Tarvydai __A(h.

Hgattym* AptiraUidiBai 
it*jimas ir gyvaenau ant ih*. 
n*a Jfcaus KrisUm. Vakttri- 
naste gaidoteit. „ .... . 7iq -

Unuaoi; 1) Omaną; 1) 
^abiola—6 aktų; *) įdarda * 
^tabtklas 4 aktų; para* 
f. yMrvydaa....,..,... ..,. ., .. „.,66a

i*. .. ..i,, „-...—IPe
Jon* Kaito MMs...... 41.00

vttataa ir aįtedymak-—-1A0

Kat.
tel*

4<Darbiirinku” adnuimtracija, uoįvdium pmplatintl 
turimas Įmygąs, skelbia didelį nupiginimų—parsiduoda 
knygom už puię kainos. Kas atsiųs $5.00, tas gaus knygų 
Už $10.00 vertės* Pinigai turi būti prisiunčiami su užsa
kymu. SutešyJtittf, kokių knygų norite,

Bu užsakymais prašome ncrivėlunti, irn iiarduodaniųjų 
knygų iškaičius aprubežiuotas.

Nenlnui^kite*-*¥i*m knygos pusiau nupignito^ bet »u 
užsakymu turi būti prisiųsta bent |5M



IRKA8

A

i

įj—jMMrjgn 3feap»kaitaaojama mylių skaitau pataraari- 
įBQJQDv| m©* parijosfo per katiotifcta ndMjoaą

kų rantau, pagamino faktą apie Cbmotet tta: jta gatita phs

, Chevrolet vrtt averfaittf t»eie»»tof, ttO^- 
fe^ht iki įHttčt KMdją aetsa Ir jr/tolkomt .

Tftnką iki irijiį tMk«t«nfiniiį colio tikrumo, 
kcfrt^kif yra pęvfaHfai haaųpmt

' tpctifiH* iMkrokftirK,' J ’ ■ '

planuotas. Motoro suplanavime, Ohevrolst inšiiiieriai publikai 
yatotofrfat nieko kito nmorijo patapyti, kaip tik Wuwhfb>tą ir 
|rodytą planą. Jie takojo, kadi, vieniuktas patenkiiMĖntis kelia* 
tartti automobily švelnią ir giuotaią jifą—ukadoti matamda 

bių—tvirtai supkmuotą, tvirtai pagamintą^ fuatauMtttitati ir teta oylinderius. Todil jte ir pritini beikompromiao teta} cy- 
todmižkai tvaridngą. e Mteterių tutiną.

Kuo modtiagos žaliavos pasirinkimo M talutaumi Udiri&M^.. Svarim irgi tekias, kad C&avroiet itasUa tetig cyltaderių mo-

ktokviena data gauna jai paskirto daikte Detefeta iteataMų myttą pafrirltao tas padorios praktikos
šių dalių apribotos visas oota vtatos dstimt-ttastantinis'tihp , rartyią. , *

tingumu. N| rims automobilių in- ■ ’. ■ ■ - Kaipo resuitetą tio tvirto ąpptaari-
durtrijoe iždirbąjas nenaudoja auto- . w ■ • _ . ■ mo fa- išdirbimo. jfis ntite investuoti-rfanL AY.T.o-- CltAtlC MODRIJŲ. KUKIŲ XAĮAW ATO JT jra ganw mvraraoM
mobilių įdirbime ir padengime da®-. . Chovratet Mx pilnu paritiktiimu,ų7g jįj »g7g „
Taip kaip automobilio kiekviena da- ^^0* /.>. eyrotoiM i...‘
tis yra tvirtai pagaminta^ tato ir «**<*«♦ tomto **taį*^* fcatoo* ir teturi mos. jis bttsta patenkinti tairtefcf

kiekvienas pavidalas yra tvirtai su- ■ - ~......... ;■■ . . - r ’■ -■ • -. \ ........ -■-.■■■f- CHEVROLET SĖS.

r^niektl tikflf Wg«»čto roto
Chmvgct aaudoįė

■nyei^at mikrometro, 
čto ktokrlaif colį karančio ^l^fo į ryHu, kur yro ronJhm ero Jr

..roto roelcuogtotf tonkamų. f M faįjHitM /••Ąrcmhego. .. « *

.. * .>
ČkcrroM jwiįr*ti ry^kii yra Metuose
y.to iki tinto MvirfotMtf ir yrtt 
rtivieniai ranktoH Ir wfctoWf«M W-
rameittiti. Mkymo vietok gto M taMUI Mėtoto,

/nkrotaėgo.

APMIES SUVAŽIA
VIMAS.

L. B# S. Naujog Anglijos 
apskritie* suvažiavimas j- 
vyks žiu metų rugsėjo 27 d., 
1-mų valandą po pietų, &v.

* Roko parapijom bažnytinėje 
gvetaiufje, Montello, Mata.

Ais suv&žiarinuui yra tau- 
kiamo ekstra, aptarti orita* 
nizacijow" gyvesnį veikimų. 
Siame suvažiavime, »var* 
btaiisi klausimai:— 

’ L "Raportai iž buvusių 
piknikų.

2. Raportai in buvusio sei-
’ mo. • * • ■

3, Nustatomas tolimesnis
* veikimas darbininkų ir mH* 

. sų organizacijos gerovei.
/ Kuopoj malonėkite Saukti

ir prisiųsti delejgarti ko dau
giausia, tos kuopos, kurios 
niekados nedalyvavote a> 

,sktitm suvažiavimuose, it 
rpalončkit prisiusi nors po I 
vienų delegatų į šį suvaŽia- Į 
vunų. 1

L. D? S. Naujos Anglijos Į 
apskrities valdyba: I

Dvasios Vadas,
Ktm. $- Kneižig, j 
Vlctdas PaiilGtakas 
Kfjz* Grigas, .Į 
Omuos Versmcifcns

-—Anurikm nioteryn puo* 
šhnuiri Ir gružininmisi kitą
dien išleidžia apie $1,600,- 
000.

—Siauri* Kinijoj prieš 
komunistus liuvo pasiųsta

200,000 kareivių ir 50 bom- 
barduojancių lėktuvų* Ko
munijai sutriuškinti. Paim
ta pasktin? jų tvirtovė

—Lenkijoj hėratfių yra 
70 nuoteWHų, "Lietuvoj apie

25nudL

—Paskutinei laikn per- 
kflnMrgiai ym įtaikomi me
džiuose, yMu kad apaau- 
gojiu medih» nuo sužaloji
mo, antra, kųd audru* įnerti

i«škd po medžiai* aimigu*.

—Vytelių medžiai atga
benti j Europą . iš Arijos 
apie 70 metų prieš Kristau* 
gimimų. Anksčiau Europoj 
vyfaių nebuvo.

maroumKSM.

—Pamgvajuj, Pietų A- 
merikoje, auragtas augalai 
kurio sųltyg ym 200 kariu 
Baldesnea negu milfflj. cukrui.

—-Austrų inžinierius dn 
Ringt-r, išradęs amžinų deg-

i

Turintis tvirto plano ir geros 
isdirbystes pagrindinį gerumą

Inkų, dabar padare iiaujją-: 
radimų. Jis sugalvojo n 
nų žvako, kuri yjiac tir® 
automobiliams.

—-Jau is senų laikų data 
giau.siu sidabro suvartojai 
ICinija ir hulija. kratei 
sunaudoja du treedaliim 
fcoulinrK sidabro prod 
jok

ii MIST-
Bv, Rošč Limu'tč, yra pinaųjt 

Amerikos šventoji

Amerikoje revoliueijos la 
buvo apie 2G,000 katalikų,

člendale, Ari& 0 vai, vak 
skambjnTft ir po to viiikamg g«te 
yės(‘ nevntig vieniems pasirodyti.
i- ■ * i ;

Ahbe Lngain pram tisų 
gnu yra parašei 27 dkletius "ta 
kalus. . '■’••/■

Kad rnvotinrijgs tortu, kaip 
kai indijanai labai daug gri 
Jurgiui VaŠin/fomii kovojįe i 
Amerikos AVpriklaųsomybt;

NAUJOS ANGLUOS 
VYČIAMS

Lietuve* Vyčių Naujos Anglijos Į 
Apskrities pusmetinis mivažiavi-Į 
mas įvyks Spalių-Oetober 25 die* Į 
ną, sekuiadienj, Mf. Petro patapk | ’ 
joa svetainėje, 492 E. įeventh St,T 
South Boston, Mas*. JyčĮųkug-l 
poa malonėsite priritjirti atstovus Į 
į š| svarbų susirinkimą, nes ,bus I 
svtMtoflUU naujas planas paremti I 
L. V. centrą ir dafig ką nauja. Į

Pirmininkas Kasys X Vbsula I 
RaštininkS 'Marijona Phillips

Kai atikų - Valanda sel 
jiinis leidžiama per radi# nn® I 
iki (r vai pū pktij. Tam 
dojama net 4B radio stoty* vta* 
je šalyje. t

Nepaisant pasirašymo Vattita 
no m Italų valdžia .antartleih 
pieninus romuos* slepiasi dar 
iymria “prnsikaKčljai” prH 
I’isIuk.

Japonai pamažu slonlrh '( 
jos gildmpn, užimdami' vičnų pų 
kitam Chinų mieafuA

Nė# Yorkb gnbematorina 
?ewlt savo plauną, gelbFjimri 
darbių, praveda per abu vai 
Imtus. Reiškia roapubtikonri’ 
silenke demokratams. j

VYNUOGIŲ SUNKS, 
VARTOJIMAS : 
LĖMUSIUS, "

IR . pjusikalh^jimų an Califoflti 
Frtrit Exch»njro ir su ivaiHri 
vynuogių sunkos vartotojai, 
aiškėjo* kn<l kiekviena' d 
vynuogių sunkos Išvežamą f gy 
tuą po 300 automobilių ir tl 
si, kad Kis skaičius pa/Jvi 
sekančią savaitę.

Šik eksportas pnsidarč 
lingių dči Kalifornijos sauaa 
rono, nuo ko vynuogė prinoto t 
savaitėmis anksčiau normata 
laiko. Dėl Jo yra ir priežastis, kai 
Kalifornijos vynuogių 
kainos šiuo metu yra žrm 
kokių dar «io4 rities induti 
nčra burę.

Tame pačiame panika 
Išaiškėjo* kad šiais metate g 
nogės turi daugiau cukraus, 
kada turėjo ir pirkėjams yra gs 
šiaušia proga paskubėti 
kai BIuo Anehnr Brand 
giu gerinusia kiekybe yra 
ta į rinką, o tos sunkos v^i 
nm namų reikalams yra aMk 
tiekai kgnliskiis.

Visiems pirkėjams nžti 
ptns visuminis pasitcnkittinm

Ji

■

Jg»t Good Oetn FunTHE FEATHERHEADS

*

NK WEON CBNTER: Bearon Cbęvrtat
(X, 714 Stoto* St

NKEDHAM7; 8tar A McAdam, Ine. .
NBWTON: Stumt Cherrotet (X, 431 80. BRAINTREK: Hatodl’ii Ounff.

W«totoftoa St. į
^STOTOJI: Silvto Lak* Ctevrotot Co, 
« 444 watertmm Bt
B0SUNl5AL«: Mt Hcp* Motor teito

Ine, 415 Hytto Parfc Ato.

ŽINUTĖS

^TMAMĮ AtOUT 
«UMWl-M»<T *U 
iMMKU* ItiŽMV
MHA 

mneau-Ff

—Japonai labai mėgsta Į 
Šokoladų, Jų vyriausias mie-Į 
stas Tokio, turėdamas L-Į 

. 995,000 gt’ventoju, turi ir Į 
apie 6,000 šokolado, krautu-Į 
vių, tuo tarpu mėsos krau-J 
tuvių Tokio mieste yra tiki 
100.

—Maliometonai moterų Į
- visai negerbia. Jų biblijoj Į 

(korane) jie moteriai visai Į 
.nei vardo neduoda, tik vadi
na dukteria ar seseria tokio j 

ir tokio vyro. Į

VaiAVUS IR ORGANIZA- 
cuyžENnAi '

Volte* rftųiatet rtitatah, *ž ku-

mini giriamu.“Darbo vadi/*

NAUJAS CHEVROLET SIX
Didžiausia Amerikos VertenybS <

BOSTON: Commonrcealth Chevrolet 
COi, &40 Comirods'Vfltth. Avė.

AAtUKGTON: Orth Chevrolet Ca, 426 
Mas^achuMtto Avė.

ATLANTIC; North Quincy Garage, 
151 Hancock St.

CANTON: Mom A MuW Motor Co., 
Ine.

Cnz\KLE*TOWN: Stanley Hartovr 
Chevrolet Corp, 084 Main 8t

CIIEI^EA: McBrhte Chevrolet Cb.» 
Broadway

KART B08T0N: IVarnoek-Lynch Mo
tors, Ine. 041 ttotetoga 8t

FAST BRAINTREE: Clark A Tnbor, 
Ine., 25 Comoerohil RU

EVERETTt Metanron Broa., Ine, 07 
CJieW Rt.

nux-t»rt » ™> K* 
■IbTlU.THt MrtOU HAM1MAT 
■ne cm tatai w* tom

SKK YOVR DSALR BXL0W 5
CAMBRIDGE*. C*wbrMf* Mtioc Cft,

• 277 MsMachasetts Ava.,
EA8T MILTON; ^ootMartTs Ganto.

Iro. .
EA8T WKTMOUTH; Mitter Motor

Service. <
HINGHAM: South Sbora Cberrotet
SOMKRVILLK: Hodg&mCberrotot

Ca. Bro*dway at Mtagoaftd tefe 
LYNN: B. M, Pombroke, 286 VMta*

> MATTAPAN • J. Jį Dei*n*y, 1500 Bh* QVIN<3i Ganto,
• •▼* • Imi ufaamttoitaK *4 .

MEDFORD: Medford Sq. Chrrretet
Ok. Medfortl 8q.

LENINGTON: r. K. Jžjhnron, 35 Bta-
ford 8t.

MALDEN; Frome Motors, Ito, 144
Kxchan«t 8t.

MKLH08H: Fletd Motor teiks Co.

WAI,THAM : Rotert G. P«wq, Ine, 
TOS Malti SL

READING : BaUey Chevrolet, Ine.

WATERTOWN: PanlrisCbevrototCo., 
647 Mt Aoirorn 8t

WE«T ROKBURY: W<*t RoriMiry 
Motor teUes Ine., 1783 Centre* Št

WINCHERTERž Frenk Kuraity, Ine., 
748 Mala 8t.
Beeeon 8t

VVINTHROP: Gordon G, Futtertotk ST 
Ihrtnam Ht

WAL1‘OLE: VValpta Auto Btatton, 003 
Mato 8t

WAKEFIEEDj: Mato *. CherroUt <X 

w>uth Garas*.

Ine, 310 WuMNhin«too SL 
NORWOOD r Foctou’M Gama*. 
SOUTH BOSTON; Deltey Ctevrofct

(X, 054 BronUvray.
RONBURT: Grmė Balt Chetrotefe^

458 Bln* Hlll įjAye. -.... j. ■ - ■ *■. ...
SOUTH VMYMOUTB: tersmt tirto N2JJS North Uey“

lata* ar m wok> «h*w 
ImtSsmN * taT mu «TR W<S * Et AU5HG
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DARBININKAS 
M WT B80APWAT SOUTH BOSTON, MAS*.

Taurenomi *ooth Borroa omo

NEAPKENČIA, BET 
•BIJOSI

t .....

Komunistai labai rūatau- 
jairuet koliojasi (to jie-ne- reikalingos.Dtošnyčtabei 
gali išvengti apie ką 1K)rii 
dkikusuodami — tai įų ne* 
taęinčyjama privilegija), 
kai jiems prikišama, kad 
Rusijoj uždaromos bažny
čios. Esą tai kunigiškos me* 
ta, nes bažnyčios tik tuomet 
uždarinėjamos, kai ‘didesne 
parapijiečių dalis to parei
kalauja (geri parapijiečiai, 
įgyto sakyt). Girdi, tan 
pratę darbininkai Žino> kad 
bažnyčios nereikalingos, tai 
tr-tasuoja, kad jas reikia 
pakeisti kokiomis naudto 
jpmns įstaigomis, *

Lųgingai svarstant išeiną 
taip, tod jei tokiems “ąusį’ 
pilusiems” darbininkams 
bažnyčios nebreikalingos, tai 
į$e gali ! jas neiti (sovietų 
ąyriausybe dar kol kas ne* 
riffčia žmonių eit į bažny
čia) ir palikti jas tiems 
j^^gĮgjgggaSBSSEBBMKMMMSSBEEESSęCMS

MIRUSIŲJŲ TARNAS
Petras buvo jau labai senas. Ntais nežinojo, 

kiek jis turi metų, o ir pats, savo metrikų nema- ; 
tęs, įkišo neturėjęs, nežinojo, kada yra gimęs. Bet 
po to galėjo suprasti, jog ilgai gyvena, kad visi jo 

‘jaunystės draugai seniai jau buvo išmirę, brolių 
įr seserų kaulai sutrūniję, o jis vis gyveno ir gy
veno. ■ ■

Šiušios gadynes žmonėmis senelis nedraugavo, o 
jaunuomenė buvo jam visai svetima. Jis negalėjo 
užmiršti praeities, ilgėjosi tų žmonių, kurie ilsisi 
po Žeme, tų idealų, kuriuos naujos srovės blaške. 
Neeykį girdėdamas pasikalbėjimus ir žiūrėdamos, 
kaip žaidžia jaunuomenė, turėdavo panašų įspūdį, 
kaįP tyto kada gyvuliai įsiveržę į javus trypia 
paikindami taip visiems reikalingus augalus.

Mėgindavo pasakot! nuotykius iŠ praeities, bet 
* šios gadynės žmonės nenorėjo jo klausytis, ląįky- 
tomi ąave už protįngesiiius.’ — Pasenęs, sukūdito 

sakydavo—niekus kalba ir tiek.
- Pasiilgęs žmogus eidavo į kapus ir atsisėdęs 
■ aaedŽių pavėsy galvodavo, svarstydavo įvairius gy- 
į vąnimo klausinnis. Daug ką suprato kapų tylamo- 
> jo, gailėjosi klysfaiiČių ir norėjo į pagelbą bėgti 
f tiems, kurių širdys sukietėjo pasiduodamos gyvn- 
Į lilkieinsJausmams.
J ;/Ka<l taip galėtų eidamas į amžiną poilsį paau- 
į Motį atiduoti savo meilę, gailestingumą, sustiprinti 

lietas sielas. ' »|
r ^Petras apsigyveno senoje triobelėje, kuolais pa- 
L ramstytoje, kuri stovėjo arti top% tartk prisi* 
£ glaudusi prie mūro. Ponas žemės sklypą paauko- 
| Jb* kapus padidino ir atsidūrė trobelė arti mirų* 
į olų* Niekas Čia nebegyveno, o sutręšę rąstai, nie- 
į tom netikę, metai po metų stovėjo, nes urėdas ne- 
r turėjo laiko sugriauti. Petras pasiprašęs vieną to 
į wrą patekt 3l°Ką aptepęs iš molio ktiknę puliy- 
f/jto* Taip arti minisių apsigyvenęs ir darbą kapuo- 
rto gaudavo. Pasiilsėdama* duobes kasdavo, to“ 
Į pas taisydavo, medelius ir gėles sodindavo, pas- 
I M*11 lamtytovo iš upelio vandenį nešdama** 
I mos metu nuo ponų kapų sniegą nuvalydavo, 
K Nedaug naluilnudmnas, gyveno i$ trtĮpiniu, ku- 
& ritarltattolavo jam geri žmonės, prašydami, 
P tod melstųsi už mirusiu*. Užteka seneliui, pripra-

T“ * t

žmonėms, kuriems dar jos

cerkvės taip pastatytos, kad 
iš jų? neišeina ne teatras, nė 
mušėjus, ne kita “naudinga 
įstaiga?* Jos reikia per
dirbti, perstatyti, ir su tuom 
daugiau bėdos įr lėšų negu 
su pastatymu naujų “nau
dingų įstaigų.” Taigi mato* 
meį kad čia tiktai priedan
ga, ir tai labai negudri, baž
nyčioms naikinti. Ir vėl dar 
toliau logingai svarstant iš
eina, kad tie parapijiečiai, 
kuriems bažnyčios nebreika- 
lingoe, jau tuo pačiu nusto
ja būti parapijiečiais ir ne
turį teises balsuoti apie bal
nyčių likimą.* Bet, jeįmes 
iš patikimų, šaltinių sužino
tume, kas tie “susipratę pa
rapijiečiai,” iš kur jie par
gabenami balsuoti dėl baž
nyčių uždarymo, kokių me
todų' vyriausybė B griebiasi

24JUttį«UL—-------------
MŪSŲ PIETIEČIAI

tų samulio gyvenimo ir jų 
jjedaagtos bei “tote- 

taiieyea” tikybos dalykuo
se. Bet ta* M Mip rttons 
žinoma, kad būtų nuobodu 
kartoti. ' . J

Indomu štai kas: kodėl 
soviete vyriausybė, taip ne- 
a^eolmti Dtevą ir religi
ją, kad Dievo vardą dėl pa
niekos rašo su mažaja rai- 
de, neturi drąsos pati uždą- 

. ryti bažnyčias ir laukia, kol
^suripiaturieji” parapijie- pakeiti savo papro
čiai tai nubalsuos? Juk čius. Jie greičiau glaudžiasi 
munistai, turėdami apte de- įpročių, negu prie 
Šindį milijonų « raudonoaios?! * v > . w 
armijos— Aidžiausia ^milb 
tariitinė pajėga visam pa
sauly vis tik neišdrįsta 
pasauliui padribti, kati štai 
mes, nauja bedieviška rėš- njai gtyle). 
publika, paMaįkinam viešai 
tikėjimą ir įpjaunami Dievo 
namus. 4š kiir tas bailumas 
ir dėl to bailumo ieškojimas 
visokių priemonių, kad tik 
apmuilintu pasaulio akis? 
Kodėl jit? skaitosi su tikėji
mu, su tą pajėga, kurią ne- 
apkenčią ir niekina, įr taip 
skaitoeį, kad net nekultūrin
giems Amerikos bolševike* 
liams įsako giųti Dusuos 
komunistų neva palankų dėl 
tikėjimo nusistatymą? Į 
tuos klausimus savaime ver 
žiasi atsakymas, kad bolševi
kui nejučiomis .duodą di
džiausią paliudymą apie ti
kėjimo ‘galybę ir jų tąsysiąs 
Dievo1 vardo su mažaja rai
de yra tik bejėgis protestas 
prieš tą galybę, prieš kurią 
^gyvenime yra priversti nusi-

Amerikoo pietų kraštas 
neturtinga ląlis, palyginant 
su kitomis totetybėmte. Šis 
kraštas dabar, auga greitai,

šiaurės; daug gyventojų 
persikelia į ptetto nes čio

Bet labai bus araakų pietk** 
čiams parinkti ŠUurės virtą 
pasaulinėje iidirbyrtėje (in- 
dttttry).

Pietiečiai yra visiškai ne-

naują. Jie kaip senovės Ki
nija,’ labai nenoromis atida
ro .savo duris, pasauliui. Jų 
gyvenamų namų architektū
ra visiškaioenovipė (eolo-

Taipgi dar aristokratija 
gy vuoją šiame krašte. Beno
rės poiiai to truputį valdo 
čionai*, nors ši ponystė pa
mažu 
vuoja įuota.

t*

TRUPINĖLIAI
Pria turtingojo luomo prisi* 
dęda ponai. Mokyti žmonės 
daugiaųgįa priklauso prie 
vidutinio* luomo, barbinin- 
koi ir ūkininkai sudaro že- 
mesnįjį luomą. “ 

Čionais nerandama mai
šytų tautų, taip taurė* 
miestuose. Daugiausia žmo
nės , kilę iš anglų. Todėl, 
žmogus? atvykęs gyventi į šį 
kraštą, negreitai tapata 
ir tadraugmi* su pirtie* 
tais. Ne tik būtų sunku . M 
draugaut su jais, brt ir dar- ria* Tūūtoiai dažyti.
h, ąttMft ranku. Tni ; -~V«1P m; «wtus pade 
do jų neapykanta mjai ąU
vvtaiems. * | ~~Apskmčmofa, tad gazo-

* Jto visiškai ramūs ir kurio dabar tiek daug 
gvanrto Myku riutoinoMlUma,
Nekentima* Šiauriečių dąr |W 50 metų pašibmgB. 
to^bjCmea^jte^dar-prirt*
mena apie civilinį torą ir jo Mliu būdu būtų gfihma au- 
poeknto * tmnobiliua varyti mdio pa

čia gyvena daugybe n^- .
n j, kurie turi *aw» atskirus 
sodžius ir nesiniaišo su M* 
tatai*. Taipgi jiems yra 

*. paskirtos virtos traukiniuo
se, salėse ir kitose visuome- 
hižkoae vietose.

Europiečiai arba kiti sve*. 

kos šiaurės į pietų kraštą, 
sakytų, kad čionate gyvena 
tikrai kita tauta. Gtyvena- 
mieji namai ir gyvenimo 
papločiai visai kitoniški.

Semi įpročių po truputį 
atsikrato, mokyti žmonėa 
Ypatingai šį reiškinį aš pa* 
stebėjau Alabamos ųnįversi- 
tėte ir didžiuosiuose mies
tuose^ 
> Du pietiečiai profesoriai

—Tabake yra nuodai, ku
riuo* vadiname “Nikotin.” 
Tie nuodai pavadinti to 
žmogau* vardu, kita 1560 
metatepirmą kartą atgabe
no j būtent j Prap- 
cūriją tabaką, To vyro Var* 
to buvo Jean Nicot.

—Nustatyta, kad imta? 
labui bijo raudonos spalvos 
ir jos kiek galėdama vengią. 
Todėl patartina, , miegamą ją 
kambarių bei virtuvių šie-

—Varle per metus pade*

* •Apstaitaota, kad guzo-

ikai laužo galvas.

^mobiliu* varyti radio pa

lenkti. :
Bet tai tik pradžią; Toli- 

mesnis gyvenimas parodys, 
kad bolševikai prieis prie tim&iliai, atvykę is Ameri- 
’apčiuopiąmfianių įrodymų ti- ” 
kėjįmo galybės. Tuomet jau 
nereikės meluot, kad ne
griauna bažnyčių, nes jau to 
daiyt nebepajėgs. lęoĮ-to* 
(Įar griąųja, bįęt meluodami 
ir išsisukinėdium. Tas paro
do, kad prie veidnmiuiavimo 
ir negudrios melagystės ix)i- 
ševitoi pridėjo dar vieną la
bai nepilietUką 'ypatybę— 
bailumą. ' • K.

r —Didžiausias pasaulyje 
ežeras .yra Kaspijos jūra. 
Jis yra du tartus didesnis 
už Arigliją,

—Šiemet suėjo šimtas me
tų nuo išradimo šieną ir ru
gius kertamos mašinos. Mi
nimų mašiną išrado. 1831 m*

studentams per paskaitas 
sakė, kad geriausia šalis gy* 
■venimui, darbui, mokslui ir 
turinti istoriškos reikšmės 
yra Naujoji Anglija; ypa
tingai jie gyrė Massachu- 
setts valstiją. Džiaugiaus 
tąį užgirdęs, pats būdamas 
Bostonietis.

Juozapas F, Mišku A 
. ' University of Alabama.

amerikonas M, Comtek, 
tol senieji rymiečiai buvo, 
išradę kertamą mašiną, bet 
ji nebuvo tobula.

—Gyvuliai, kurie ėda žo
lę, turi daug ilgesnius gra
bus, negu gyvuliai, kurio 
ėda mėsą. Taip, pavyzdžiui, 
naminė kate, kuri ncyien 
minta mėsa* turi daug ilges
nius grobus negu jos gimi
naite laukinė katė#

—Senovėje Žmones daug 
labiau puošdavosi; negu mū
sų dienomis. Kada vokiečių 
Kurfūrsto duktė 1770 m. 
ištekėjo, tai vestuvių iškil
mės truko beveik ištisų me
nesį. Prie 86 ilgų, puikiai 
papuoštų stalų sėdėjo sve
čiai ir valgė virš 500 visokių 
valgių. Jaunoji marti buvo 
nepaprastai gražiai apsi
rengusi. Josios eilutė buvo 
apsčiai .auksų ir visokiais 
brangiais akmenimis apdų- 
ta ir svėre apie 100 svarų, 
Jps rūbus nešė dešimts tar
naičių. Ir kunigaikštytei bu
vo malonu, tųkį svori paskui 
valkioti,

—Amerika £ali, karui iš
tikus pastatyti greitu laiku 
4 mili jonus kariuomenes.

—-ModmiiiŠkiausiojo grei
tojo traukinio garvežys turi 
4,000 arklių jegij.

—Pirmoji dftW Šventė 
pasaulyje įvyko Šveicarijoje 
1818 metais.

.—Ligų, kuriomis galį su
sirgti žmogus, yta viso 1129. 
Vien tik Žmogaus akis gali 
48 ligomjs sirgti-

tusiam vargą vargti. Visą sąvo gyvenimą sunkiai 
dirbo dvare, o nebegalėdamas dirbti bandą ganė. 
Dabar ilsėjosi, bet senatvė slėgė, visokie skaua- 
imu kankino, p širdis skaudėjo, ilgesys trauks į 
kapus prie senų draugų. Dažnai kalbėjosi su mi- 
lusiais ir Ištikdamas Žadėtos valandos, kada atsi
guls greta jų, ant visada atsisveikinęs su šiuo gy
venimu. *

Ruduo artinosi,' ir geltoni lapai krito, nuo. me
džių ant takeliu smėliu išbarstytų. Senelis darbą 
turėjo nespėdamas &uoti.

Miestely buvo Jomarkas ir turgavietėje * ūžė, 
kaip bičių spiečius. Karts nuo karto pasigirsdavo 
garsesni atbalsiai:. Ui arklys sužvengdavo, tai 
žmogus sušukdavo arba kiaulė sužviegdavo ; ir vėl 
viskas maišes i į viėną vienodų užimą. Pro Ša
lį kapų buvo sumintas takelis. Pėsti ėjo Čia su
trumpindami sau kelią ligi plento, iš tolo matomo, 
medžiais apsodinto.

Vakaras artinosi. Takas tuštėjo. Tik kada-ne- 
kada praeidavo būrelis, tai vienas Žmogus, tai bo
bele* šnekučiuodamos, ir vėl tyluma. I miestelį ei
nant daug kas kapus aplankė, poterius sukalbę jo. 
Bet grįžtant, kada saulė leidosi, ėjo pro Žalį žeg- 
nodaniiesi. Baimė atskyrė įnirusius nuo gyvųjų.-. 
—Kodėl taip yra? — mąstė senelis. — O vienok 
tur būt ta baimė reikalinga nors mums nesupran
tamas jos tikslas. Ir Petras, stovėdamas apt rube- 
žiaus šio gyvenimo ir mirties, vienok bijojo, bijo
jo tų, kurių ilgėjosi, kSriuos iŠ visos širdies nudė
jo. Nuolat kovojo su ta baime ir nugalėdavo ją 
maldomis., '

Šaute leidosi. Senelis, pasilipęs ant akmeninio 
mūro, žole apaugusio, atsisėdo ir žiurėjo į vieške
lį. Toli už upės žmonės ėjo, važiavo, o tuščiutake- 
iįn kada-ne-kada praeidavo' drąsesni vyrai. Kas 
kart ilgesni šešėliai krito ant pievos. Vakaro su* 
temos pamažu apgaubė krūmus, ir aut vieškelio 
Žmonių mažėjo' Į miestelį grįžo tyluma. Varpas 
primine, kad laikąs Dievą pagarbinti, padėkoti už 
viską. Petras neskubėjo į tovo trobelę, vakarienė 
virti nerūpėjo* m kokia- tai gera žmonele pro ža
lį eidama, atnešė bjiftdėlį klerkų Persižegnojęs 
Žhnė čia pat kalbėti vakarinius poterius.

Koks vaikina^ matomai, girtas ėjo Žlytiųiiioda- 
niiiK pėr piąvų Niūrus, galvų nuleidęs nemntė no 
nelio. Pro Šalį eidamas įr baisiai ankėikč. Jo vei- 

Ida# nešvanis, kruvinas, dulkėmis apsinešęs, buvo

dėdamas dirbti bandą ganė.
batas. Bąėįę* krtįm žbgsmus kariamuo

se pasislėpė, vienok Petras matė jį gerai* Nepa
žįstamos išėmė iš kišenįaus peilį atlenkė ir droži
nėdamas riteles mėgino aštrumą. Matomai, nepa- 
tenkintas rado akmenį ir atsitūpęs* pasispiaudyda- 
mas ėmė galąsti. Petras poterius sukalbėjęs Žiūrė
jo sų pasibaisėjimu. Keleivis dairėsi miestelio 
link, o matydamas tuščią taką vėl galando peilį. 

r.» —Atkeršysiu tau vieną tortą už viską,—ištarė 
ir baisiai' susijuokė. Pats 'žūsiu, bet ir tu žemę 
graušit..

Petras tylomis iš užpakalio priėjęs pagarbino 
Krtetų. Vaikinas sudrebėjo ir paslėpė peilį į 
rankovę. *

—Nėra Dievo,—ištarė nervingai kosėdamas.
—Iš kur žinai? Įrodyk man,—sakė šypsodamas 

Petras.
Nepažįstamasis pažiurėjo piktai.

Ko atėjai čia? Ar nori būti liudininku?.,. Ko 
priątogąi Priemanęs?

—Syprątau, kad alkanas esi, ir noriu pavaišinti 
tave klerkais vaiškiečiais stt lašiniais. Ar mėgsti 
tokius Merkus?

Vaikinas nustebo, plačiai atdaromis akimis žiū
rėjo į senelį. Visas kūnas ėmė drebėti, per patinu- 
sias lūpos seilės varvėjo.

-^Tyčiojic's is manęs!~sušuko staiga piktai. At
stok, eik sau.. Negreit duos man kalėjime valgyti.

—Aš sakau rimtai. Jeigu nori klerkų, eik su 
manim, pavaišinsiu tave. t

NepaŽįstamaris sunkią! alsuodamas atsikėlė ir 
ėmė eiti su Petru trobelės link. Dabar jau buvo tąi 
alkanas gyvulys. Visi jausmai prisnūdo. Sveikas 
atgimtam reitolavo maisto. Pamatęs blindelį su 
klerkais, užmiršo apie visą pasaulį. Valgė, kąip 
gyriilys, draskydamas su nešvariais piritais. Bijo 
dideliais kąsniais, spriflgdamas. puvo taip baisus, 
kad Petras nustato į šalį, tod nežiūrėtų į tą su
žvėrėjusi Žmogų, pavalgę* nUailpo, jo veidą* nu* 
tao, o iš akių* riedėjo ašaros.

—Už k% už ką tu mane taip pavaišinai? -—už
klausė. , *'

•^Aš esu katalįk»s.~-ištaiv senelis. Supratau, 
jog esi alkano, tad ir atidaviau jmaukrtą nmn 
vakarienę? .

Vaikinas susimąstė.
—Tai ištieoų tikį kad ym Dievas, ir numirę 

nu* dar gy rentime t ■

—Neabejojau nė vienos valandėles savo gyve
nime. ’ *

—Įrodyk man, ir aš tikėsiu,—ištarė susimąstęs 
vaikinas. '

—Nuvesiu tave pas mano draugus,—sakė Pet* 
ras. Gal jie ką išaiškins.

Išėjo abu. Tamsu jau buvo, tik mėnulis švietė* 
Senelis atidarė geležinius, vartus, kurie liūdnai su
girgždėjo. Nepažįstamas pašoko išsigandęs,

—Kur mane vedi ? Juk čia kapai, nėra gyvų 
žmonių*

—Bijai mirusių jų ?—užklausė Petras.
—Žinoma, nejauku nakties metu.
—Tai yra pirmas įrodymas, kad mirusieji gyr 

vena. Pąsiaptjs stovį tarp mūsų ir jų gyvenimo t 
Ten po marmuriniu kryžium ilsisi ponas, turtuo
lis linksmai visą savo gyvenimą praleidęs, porą 
žingsniu toliau vargšas, kuris sujmraližiuotas ant 
rankų šliaužinėdmnas išmaldos prašydavo. Mūrj - 
tuose skiepuose guli kunigai, ponai," po velėnom 
vargdieniai. Visų kūnai ir, kaulai trūnija Žemėje 
per amžius. Tad- pagalvok, ką reiškiu ta mažutė 
valandėlė gy venimo, sulyginus su laiku, kurs ne
turi nei pradžios, nei galo, tai mažiau, negu aki- 
mirksnis. Ar linksma, ar blogai,’ visrien trumpa 
valandėlė. Kodėl toks šio pasaulio gyvenimo tiks
las ne mums suprasti;-Sąžinė rodo, kaip reikia gy
venti, ir įpuolę J nuodėmėsturime jų nusikratyti

Nusiminęs vaikinas, susimąstęs ilgai klausėsi 
senelio žodžių, užmiršęs apie kerštą. O senelis mė
go irmokejo kalbėti,, jeigu tos norėjo jo klausyk

Nepažįstamas apsinakvojo ir kietai įmigęs 
knarkė* Saulei tekant pašoko iŠ lovos išsigandęs.

—Kur aš esu? Ar jau kalėjime—sušuko.
—Neįvykdei savo Imtai® sumanymo,—sske Pe* 

tm šy’poodamąs. * *
Vaikinas daiiėsL prisimindamas pw*itos dienos 

įvykta . , :
—Aš nrtmogžiulysį neplėiikns?! Jeniiio mano 

draugto mylimą merginą įvilioto ūkininko 
pabėgta Valkiojaus! nevalgę*. Geriau degtinę, pas 
Žydelį skuta jmimtą. Nuipmdiiau užmušti tą 
savo priešą, bet pavalgęs, išmiegojęs, svarstyto 
mos Jta Žodžius esu laimi už viUtą dėkingas ir 
nešinau, kuo at«iįv*gin«įū.
, —Paremk kedej savo* brolį klystantį, tai ta at* 
įvginimoa—aakv ataveikindanm* savo svečią 
miruaiųjų tanias.
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Kmt T, J. Jakaltte-rtfrą* w$ą; Kwn. Jmim Mria* plr*; 
Ksa. X m Ma»kw»--n-*»U Yfak
pirm.; V, X mar**fc*»—r*K, 7 MMt ątrų W«mwt»r, Mamų. O.sIU- 
Įfahri>ci> lid.. K C<«nwxiw«<tth Are., WoreHfcr, Mm*, K,’ Mal* 
m ir X SrlntaHMo ąjoM^jal; Kiw.Fr. J.
rim, 433 WIiwiw>r «t,

■> Kadangi mūsų vjiuome* 
nes gyvenime girtavimas ir 
jmpttproeiai laimi įsigalėję, 
todėl, nei kiek, nestebėtbm, 
kad bfoivmniki; kiekvienas 
žingsnis sutinka didžiausius 
kliMis,' kuriu pMitaiko S g0He įj^įyepm«^. 
visu imsiu. Juk blaivinin
kams tenka naikinti Žmonių 
gyvenimo didžiąją blogybę, 
kuri vistik daugeliui atrodo 
labai svarbusFgyvėmmo fei^-

kiekvienas viešam* arpriva- 
tjis susirinkimas, kiekviena* 
piknikas bei gegužinė yra 
geriausia dirva blaivinin
kui
.* Visose čia minėtose prt><

kinys,. be tano gyvenimą* 4m|gH .g alMlrandog or 
butų neįdomus.

Blaivininko darbas reika
lauja ypatingo takto ir kan
trumo. Be šių savumų nieko 

* nenuveiksime, be jų negali* 
« ma pradėti darbo ne iš vie

tos.
Nesvarbu šaukti vien tik 

pačių blaivininkų susirinki
mus, aiškinti blaivybes rei
kalingumą, balsuoti, bet ivi 
kia darbo, 4r dargi veiklaus.

Blaivininkas kartais pri
lyginamas gaisrininkui, be
stovinčiam saigyboje, kol 
žinios apie atsitikusį gaisrą 

. jį pasieks. Bet ištiknijų tik
ras blaivininkas yra dau
giau negu gaisrininkas.

Visuomenės gyvenime 
nuolatos siaučia girtybe, tas 
tikrasis gaisras, naikinąs 
kilnių žmonių sukurtai ver
tybes, verčiąs viską iš pa* 
matų. , ‘ •’<>

šį didįjį gaisrą blaivinin
kas visados turi būti pasi
ruošęs gesinti. Kiekvieno 

.. lietuvio gyvenamasis namas,

ganmeijų gali gauti atlygį- 
imnų už nuostolius.

: Girtybė yra dvasinis gaiš
ins, todėl pats pavojingiau- 
sis. Vorint jį gesinti reikia 
apsišarvuoti anksčiau minė
tomis dorybėmis — taktu ir 
kantrumu.. .

Šių dorybių neįsigysime, 
jei mumyse neliepsnos meilė 
blaivybes .idėjai Meilės ke
liai — tai ne žiaurumo ir 
prievartos keliai. Jais eida
mi, nesinaudosime prohib’i- 
eijos įstatymo nesąmonin
gumu bei jo vykdymo nay- 
viškumu.

Taigi, blaivininko 'dvasios 
savumai — meile, taftas ir 
kantrumas. Bet visus šiuos 
savumus galime suvesti į 
vieną—meilę. Jei turėsime 
meilės, tai turėsime ir fak
tą, ir kantrumą, *

Todėl ir pasistenkime sa
vo sunkiąsias pareiga? at
likti, tikrosios meilės veda
mi. , Br.' Kimras.

k*. Jie baro M wm$i jw rands tataų BwUm
Mvm rioreją atloję*

Užtiksite apgynėjų beveik
visokioms problemom^ Apo

dėl to, jis norės turėti savo 
židinį (bome). isioji vieta 
yra eivilizuoto žmogau^ 
centrus, kurį jis valdo, kaip 
jis išmano, ir į kurį dideli 
'ponai darbdaviai neturi tei
sės kištis. Šis troškimas glū
di pačioje žmogaus prigim
tyje. Prie to, dar, jis trokš
ta, kad šis židihys biįtų jo 
paties nuosavybė.

Išeina, kad šitam židiniui 
turi būti bendradarbiai 
(partneriai)—du 9 protingu 
asmeniu, būtent, vyras ir 
moteris. Tačiau, tarp jų rei
kalingi stiprūs ir glaudūs 
ryšiai, iš kurių išaugs toji 
būtinoji ištikimybė, kurios 
dėka, jųjų * draugystė iširti 
negali- Tokie ryšiai yra ran
dami moterystės įsteigimo, 

Roma, Tai yra toji BaŽiiy- kurį tikmtis'žmogtts pava
karį nuolat sulaukia j dins Šventa• moterystei Keti- 

kintis Žmogus tyčia įšleis žo
dį “šventa,” tačiau abu rei
kalaus tij pačių yyšių, nom 
ir jie žiūri į juos skirtįngd- 
mis nuomonėmis. Abu reika 
laiija to paties imstovmis su
sivienijimo, ant kurio pa
grindo tik galima pastatyti 
šeimos židinį.

Jeigu ištiriumet visą pa
saulį, iešk(xlnmi apgynėjo 
šitai iMiprastai, tačiau, esmb 
nei motorystčsvie^bei, var
gti ar surastumėt j j, kol, jmv

Eiliniam, protingam, ne
religingam žmogui, apžvel
gus pplink dabartinį mūsų 
pasaulį, turi būtį nuostabu 
vienas dalykas. Jis, gal pir
ma kartų staigiai pastebės, 
kad visa, kas jį tikrai džiu- 

• .gina, visi tie dalykai, ktt- 
.riuos normalūs žmonės, kaip 
jis pats* visuomet laikė na
tūraliais ir net reikalingais 
—dabar turi vienintelę, tik- 
Tfj ja to žodžio prasme, apgy
nėjų. Ir toji Apgynėja yra 
Kardinolų Taryba, kurios 
Galva yra pats Popiežius.
* Šiandien nėra pasaulyje 
kitos ’ oiganizaeijos, kuri 
taip apsaugoja natūralius 
žmogaus kelius, ir taip drą
siai apgina asmens teises 
nuo visokiu piktumų, kaip

čia, 
šmeižtu, dėl to, kad ji tik 
moko savo veikus “nusiste- 

. tėjusių” dogmų (tiesu)* Ta
šiau, tikrumoje, pasirodo/ 
kad nuostabūs faktai gims
ta iš tu ^senobinių” dog
mų.

Eilinis Žmogus visa širdi
mi geidžia sukurti savo šei
mos židinį (kome)* Jei jis 
bus tikintis žmogus, jis pasi- 
rilpms, kad jame vipSpatim- 
tų Dievo Dvasia; o jei jis 
dievotumo nepaiso, tariau.
turėdamas rimtą būdo, vis guliau, surnstmnčt Romu

Trotinkai B Sarąnton, $25*90, 
Fun. J, RaitutU Wilket Barte, 
M».00, Run. J. Kinta, EliMbfth, 
įMO, Fetm Ktybllhu, BrockUM, 
$60.00, Kum J. Alekna, gerant<m» 
$60.00, Magdabna Urmouiruė, 
Vrorteater, $100.00, Kun, P, Ju- 
pritia, Athol, $KX).(X). Martyna* 
KaslatUkat, Kureaater, $5.00, L. 
B, Vaitkevičienė, 'W'orre«fer,Mwb, 
$3.00, a P.» Wtester, $10.00, 
Agota Pranaitienę, WorteaUr. 
$50.00, Magdalena Kuliiauakienė. 
Wore<*ter, $20.00, Ona Rldlknvi- 
Čk'UČ, W<*e«rfer/ $50.00, Urauln 
Perrino, Reading. P<„ $7.00, Ro
lė MUrauakiml, Voreester, Mam„ 
$100.00, Barbora ĮiOgeikaitv, 
Thompaon* Conn., $20.00, Sidabrų 
pramogų, Woree»stey. $35.00; Marė 
Jankauskienė, Woęccater, iSO.OO, 
Antanina MikiUonlut*, Wnrecs* 
>|50M * ,

yrą dovanoję dąu< knygų, kuri* i 
Žymiai iVadklino kotegU<* kuy$Y* 
■ną. Tarp kunigą Mįlukfr cbvaį**’*. 
tąją X1* didelė mtUnį >mri$ha '4 
retenybė — IJBTUVOB STATO*!1 
TAU ir pluoštas apąudoo 
njo laikų raaytoją rankraWhj’W? 
fotografuoti! nritų. Kun, P. J. 
Ju&kaitUyrą/ įtaisęs nito ją MtOte 
rių koplyčiai ir magmuro stovyMf 
Avenč. MaHM

įsiems ankotojaniM tinoAlrdliąį 
<T$cojnmfl ir mekUląm&i ui mttst- 1 
rišu# geradariu^.

Ryklu prašome «u«ipraturiai 
llctuvią visuomenes viwkcriop<b^i 
hfidsfe remti naujai isikumlgfc 
lirinvią Kolegija kad ji $*lWv, ’ 
Wvystytf ir tobulėti. Pirmiajl J? 
metai visuomet sunkiausi, gt ■ 
minim su dldetemb kkolomią au- j 
pirkusiam kolegijos mūrus dar • 
rrikia tuną kambarius įrengti, 
baldai bei įrankiai supirkti, Mtu. 
riauoinčnčs raginami ir ja paaid- a 
kėdnmi, tedrįsoma Kolegiją už
pirkti ir atidaryti Ačiū Pievai 
ilgisiol visuomenė rodo tam nau 
Jam mokslo židiniui didelio pa- 
lankomo ir ją ypač gausiai rimkit 
dvasiikij#. Kadangi“ mes dirbama 4 
visuomenes darbą/fodšl jaučiame, 
kad visi toliau matanti Amerika* y 
lietuviai jiems prieinamais būdais 
ateis tai viciiatinci Beturiu Kol A 
gust 1 liagalbg. Lietuvių Kul4$!.j 
jai skiriamas aukas malonJJdtg 
Siųsti adrėsu: 4 '

Maiy’a Ūrilągg, 
Thomįąon, Con».

sūdys ratu* 
MBKANdlAS AMERIOBW 

AUKAS.
Kun. j ČiŽKuskasr I)etroite» 

$150.00, J. Smilgius, Chieagoją,..' 
£20.00, P. Čepaitienė, Chicagoja, / 
$20.00. Ponia V., Kenosha, $5,00, 
Sheboygan piirąpįjioėiri $5$M. 
Shcboygam Šy. lįasftniėro DratA 
pija $10.00, Sheboygam Šv. Qn«i' 
Draugija $10.00, Sheboygan M*- * 
tetų Sąjunga $5.00, Sheboygaa, į 
U, K. Busiy. kuopa.‘$5.00, Sheboy- 
gan Dramos Ratelis, $2.00, Kum. 
Šliąkis, Sheboygan, $10.00. VWu į 
jabo Sheboyganicčiai $wim : 
Kun. į?r. J. Južkaitbi, CambritBŠT 
$100.00, Kun. P. VitmauHkaa, So. 
Uostąn, $300.00, Kun. Jonaa 
Švagždys, Broėkton, $T20.00į Jte- 
nigas Steponas Kheižys, Nbnro«k ‘ 
$50.00, Pirmiau spaudoje pwkeW 1 
toa aukos ‘ $2<S25,00. Viso labo ‘ 
$a,0om

Visas arnėriMcčių suteikta# a»* 
kns^L E. vyskupas P/Ęuėys per* 
vedė Lietuvių “Kolegija^ Thomjk 
son, Conn. . -

Kolegijos vadovybė nuo4ird&$ 
dėkoja J. E. Vyskupui Petrai P. 
Būviui ir aukotojams už prielaar* 
kūmų ir paramą.

ATITAISYMAR. -Pirmąją**, 
aukotojų paskelbime tUrėjp bfttl 
pažymėta, kad kun. Bubinriuii 
aukojo $15.(j0.

’AątHt DąrktnHenA Boatoue, 
$10.00, Kotryną VąąyHettA B<*- 
tmų $10.0lį Veroniką K*dU, 
Hartford, Conm $10A% Korn«H- 
jt EiUni*iut*, Broekto* $100.00, 
Kun, X BąlinuUn, $100.00, jQU» 
ryna Dankantakė, Monterio, 50.- 
00, Ankril Žemaiteitf, W«r#<*ter, 
$100.00, Tado Kubiliui. Broek* 
tmv $5OM Poni* Bndriridenė, 
Brofkton, ♦2.00, * Kr. Ą. T. BikU 
rtukią, Brpekton, $10.00, 4’ *»i 
Oną KereaUraėf Bi^kton. $K»„ 
00, Juomm OaleYiėiuą, W&Mer, 
♦100.00 joną* V«rraw. Amatfr- 
dam, $100.00, A. W. Mathąu«kąi,

•v i ,* - ^Wnre«terf $100.CK). M. Jui-
w bę«faiitlmfS numos. Tie-(I.fent> ciTCro. mo0(

jie laimės * ir pasisekimo j^ Abračinakta. Monteriu M«*^

Otpoč 1®4^ —-- ------- ■ -0fėUddk $10M Adelė Jarm^

Knzimteras Oksaa, $10.00, Kirti.
J. V. lučiurą, Kingaton, $100.00,

žmoniijai prižada, bet tik 
toj, korkiekvienas yra neša- 

skyrimų) apgynėjų-* Rimtai nuisbendrąja arovė’trtftii^ 
niai pasineria daugumoje-

Prekybos h* p^pmones ei 
lėse i>avienio žmogaus stovis 
yra bendrai ta? pats. Ątskl 
ro asmens* svarinimas dings
ta daugumos posekmingume 
bei Veiklume. Kai Bažny
čia irgi stovi prieš šitą klai
dingą teorijų, skelbiančią 
pavienio žmogaus nereikš
mingumą bendros iŠdirbys- 
tės (pitKluction) naudai. 
Darbininkas yra jau sulau
kęs drąsių ginėjų; tačiau, 
tiėns geraduriems rūpėjo 
vjen tik darbininko alga, o _ 
ne jo kilnumas. Jeigu žmo- giminei. Kaip ten nebūtų, 
gus be jokios religijos nore- gyvenimo yra žmonių, ne* 
tų, kad pasadlis teisiai įvet- 
lintų jį ir jo prigimties kil
numą, jis turi kreiptis Ro
mon. Vien tik svarbiuose do
kumentuose, Mkrip, pavyz
džiui “Rertirn Kovarum,”,
yra jo stovis ’ir" santykiai h r iž Romop. Joks kitas 

Alokifojas bepeikia šito 
bjauraus veiksmo. Net jr 
Anglikonų vyskupai sten
giasi suderinti gimdymo 
kontrolę Jtt savo doktrina, 
sakydami, kad kai kuriais 
atsitikimais gali būti nau
dinga ir nenuodėminga. Aiš
ku visiems, kad kiekvienos, 
norįs pasinaudoti šia prakti
ka, turi tik save pertikrinti, 
kad jo paties gyvenimo są
lygos padaro ją naudinga ir 
protinga, ir tada jis galės 
atlikti tą* baisų darbą su sa
vo vyskupų palaiminimu.

Antra vertus, net ir tie, 
kurie .tokiu ųiekšišku būdu 
išvengia atsakotnylies ir*r&" 
pėsčių, praktikuodami gim 
dymo kontrolę, gal kariais 
apgalvoja šito ištvįriamo ža
lingumą, mes kiekviena tau
ta turės, pagaliau, brangiai 
užmokėti už savo neleisti
nus žaidimus su nesuvaldy- 
tomis aistromis. Tuo metu 
tokiems prisieis veltui mal
dauti pagalbos iš jų'pačių 
^pranašų,” o atsilieps tik 
vienas įspeją# balsas to, ku
ris sėdi šimtmetiniame Šv.

1 Petro’ Soste/Romos mieste,
* Tada bus visai, aišku šių 
dienų nuoširdžiam netikiu 
čiajam Žmogeliui, kuris 
sis savo vadų ir pranašų nu- 
vedžiojimais, kad jo aameni 
niu prigimties kilnumu rū
pinasi vien tįk katalikaų ra
dai* Tvirtai ^v. Petro ĮTola 
ntsilalko prieš visų Jtlftidiiv 
m; principų antplūdžius, 
nes Dievo mnkn palietė ją 
ir ajMlovnnoiu ją dieviškąja 
išmintimi.

jums paakys, kad vienybė 
tarp vyro ir moters yra tik 
parankamo ir laikinojo 
smagumo dalykas. Išgirsite, 
kad moterystės kontraktas 
priimtas vien tik vaiki; re- 
prodųkeijai ir auginimui. 
Vylingais žodžiais jw tau 
išaiškins, kad šeimos Židinys 
yra atsilikusi teorija, kuri 
j au yra suvaidinus savo rolę 
pasaulio istorijoje ir dabar 
jos vietoje turi būti statoma 
teorija pilnesnė, laisvesnė ir 
daugiau pritaikinta Šių Jie- 
m; dvasiai. IŠ visų užkam
pių Šoka karštuoliai apginti 
vadinamąsias “patiriamą' 
Šias vestuves,” kurių pei*gj\ 
yentais įspūdžiais jaunųve 
dŽiai sugebės' nuspręsti ar 
jiti. tinka viens kitam. Rie
biomis laikraščių raidėmis 
rasite kitų nuodėmių santy^ 
kių rūšių tębrijas. Tačiau, 
jeigu norite senojo motery
stėsįsteigimo apgynimo^ su
rasite jį Romoje, kuri,dvie
jų tūkstančių metų, patyri- 
mp dėka, * sugeba apšviesti 
žmogaus gyveninio santy
kius dieviškosios išminties 
skaidrumu. •

Žmogaus kilnumas tvirtai 
stovi šeimos pagrindais, o mente “Rerum Novarum 
šeimos sudaro valstybe. Ta
čiau, šeimyninis gyvenimas: 
turi būti užlaikytas ,iš vir-: 
šaus, šiluma, maistas, sma
gumas reikalinga sukurtam : 
šeintos lizdui, o visa tai įgy- ’ 
jami vien tik sunkiu darbu 
Ir prakaitu. Iš to seka, kad 
seimą yra priklausoma ir 
jos pastovumas priklausys 
nuo .šitos priklausomybes 
įvairių sąlygų. Žodžiu, visas 
dalykas priklauso nuo pa
vienio asmens kilnumo bei 
garbės, darbdavio akyse.

Ir Šitame svarbiame klau
sime, šiandieninis pasaulis 
karštai ir iškalbingai skel
bia vargšams, darbininkams 
tikrųjį “Rojų,” kurio 'tiks
las yra sunaikint paveldėtąjį 
žmogaus kilnumą, o senoji 
mūsų Bažnyčia tvirtai rei
kalauja, kad. jis būtų išlai
kytas ir aukštai įvertintas. 
Įvairios socialiamo formos 
skiriasi vienos nuo kitos kai 
kuriuosiT lįalykuose, tačiau 
jos visos bendrai sutinka su 
nuomone, kad žmogus turi 
tapti valstybes vej^git Vals
tybes piirmenyhe (vynesny- 
bė) yra socialistų priimta, 
knipo i pttgriiulinb dėsnis.

f Pavienis valstyliės narys ne
• skaitomas asmeiiin, bet nu-
* merių (a nmnber).,, vienus

/ ■ 

'• f t.

padorioje draugystėje. Gal, 
eiliniam žmoguj, pirmų kar 
tą girdėjus Mos begėdiškos 
praktikos smulkmenas, su 
virpėjo jo siela didžiausiu 
pasibiaui-ejimu.

Aš manau, kad šis jų pir
masis susijaudmiinas buvo 
teisingas, būtent,gimdymo 
kontrole w(kuri, iš tikrųjų 
yra visai priešinga kontro
lei, nes baigiasi negimdymu) 
yra be abejo paAibiaurūjinfo 
priežastimi visai žmonijos

prisilaikančių jokio tikėji
mo, kurie neapkenčia -gim* 
dymo*kontrolės, kaipo prasi
žengimo prieš prigimties įs
tatymu* Tokiems vieninte
lės paguodos žodžiai ateinu

drąsiai ir žmoniškai išdčsty- 
ti ir paskelbti visam pasau
lini... visiems darbininkams! 
Skajnbinančiais Žodžiais Po 
piežitis čia aiškiai skelbia 
Kat Bažnyčios nusistatymą, 
kas * dėl darbininko vietos 
gyvenimo ir. teisingų darbo 
salvgu. Popiežiaus doku-

nustatytos sąlygoj kurias 
normalus Žmogus mielai pri- 
imtiK jei tik turėtų progos, 
nes jos prižada ’jkm teisin
gumą, priklausanti žmogaus 
kilniai prigimčiai. Vyrau
janti Popiežiaus mintis bu
vo sielų lydumas. Niekur ki
tur nerasite tiek švelnumo 
ir užuojautos vargšui dari>i- 
ninkui Agnostizmas (neži
nojimo mokslas) skelbia 
Žmonių nelygybę* Dabarti
nio pasaulio ^dalinimas 
bei suskii'stnnas. kiiris ne
ša su savim didžiausių pavo
jų, gimsta, didesniu dalinu, 
iš -to pagrindinio nesusipra
timo žmohių vertes, o ypač 
iš netikėjimo, kad Dievu 
akyse visi yra lygūs.

Katalikų Bažnyčia jmsi- 
žymi žmonijos apgynimu ir 
gimdymo kontrolės (birth 
eohtroį) afžvilgiiu Šitas gy
vas klausimas Žiomis (įimto
mis yra liūdnas ir supaimo- 
tas. Turim priripnžtetu kad 
netikintis žmįųgts nevisuo- 
met geidžia gynėjo Šioje ne- 
domjc praktikoje. Vis dėl
to, daugumas šios rūšies 

f žmonių janšiaši, kad gim<ly* 
įmų kontridr* ym nefldra, kad 
kokiu tai nota būdu yra via 
tiekbiaimm veiksmas, iw 
jie gėdinusi kalbėti apie tai j

Juozam Kcj^kai, Kadram ♦2.00. 
Šv. Kas. Par» pikniko pelnai 
Woree«terr ♦175,00, Kun. U J.

vičicn£12.00, UHula Petkienė, 
U’orceKter. ♦Tj.OO, Cliieagoa Apekr. 
KoJog.- Rėmėjų. ♦100.00. Kun. Ka- 
iy* Vaiaim įetfoiU |5xQ0. Blal 
M trinkų Seimas. * <10.00r Uriiul^ 
paguUkfenę, Norvood/ ♦10,00. 
Marė KaiMien?, Stoughtun. Mw. 
♦3.00, Marijoną ląiIiimkait^Vrm  ̂
aester, ♦25.00, Magdalena Gdbab 
tė. Cambridge, ♦20.00, Kun, J. V. 
Kazlauskai ♦50.00, Ona Sidabrie
nė, Vforecster, $5.00, J. Vai?i> 
nas, Mancjieater, N. M., . ♦50.00 
RJena Čebatorionė. Hartford, Ct.. 
♦50,00, Tarnas Koris, Hartford, 
♦10.00, Kun. Juozas šcMtokaš,- 
♦100.00, Andrius Majauskas, 
♦50.00, Silvestras Dairėga. Oak- 
viilef Conn.. IS-kOO, Seserys Šv. 
Dvasios/♦5.00, E. V„ Kasima, 
♦50.00, Domininkas Valinskai 
Nashua, $10.00, Sofija Matrėju- 
nienė. Boston, $5.00, Ona Lingeri- 
čion?, Dorchester, $50.00, Kings- 
tonieeiib $12.00, B. A. Juodaitis, 
AVaterbury, $5.00, Prakseda Nor
kienė, Brockton, #30.00, Bronė 
Varnienė, Amsterdam, $5.00, Ttt- 
toroniai, Frovidcncc, $5.00, M. fA- 
.nąuskta, IVoreester, $5.00, A. F., 
jforeeater, $50.00, Urmonai, Wor- 
ęester, $5.00, Sabaliauskai, Lowell 
$5.00, Tutkai. Dorrhester, $10.00, 
Paulauskai, Lowell, $10.00, Švam- 
briai, Waukegan. III., $25.00, Bet* 

t ropėlė-Mykolas AndriukevKiai, 
; Lowelb Mam., $50.00'Petras Luk

šys, VVorcester, $6.00, Kun. Kazi
mieras Urbanavičius, $2.000.00, 
K. S. Km, $200.00, K, F, Vr./ 
$200.00. K. A. Pt„ $300.00/ K. J. 
Bk., $25.00, K. P. V. S., $200.00, 
K. P. J.> $100.00. Kun. Jonas J. 
Ambotas, $1,000.00, Kun. Jonas 

jBaksys. $100.00. - ,
t Gerbiamieji kunigai; Antanas 
Milukas, Jonas Švagždys- Stepo
nas KneiŽys ir* Magnus Kazėnas,

Verti? Kulną*.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI .

♦Y1HT0 PlTRO^Dl POVILO 
PAJOB VALDYBA

PtTMlDlnkaa — Joo«a U retraiutaM,
* TU TboiM* Puri. &>. BoMod, Mus 
Vics-Pirmlalakri--^D<)««4 JacksvietM,

*1 S**yt* Av*į Dnreh—tsr, Mari. 
Wot lUfctahikM ** JL Itarisrą,

G IlMfflM Pąrfc, So.Borte®, Mm* a 
Sic. RuMiakiku — Jmui Giamvtela*,

2T TMtp* St, MattSfMti, Mmt 
UHialatas — V1*cmKiIUI«l

•7 G ėtmt. Bortą Borto*, Mm* 
TrsrMsHs Petru (teMUats,

14 Virto* 8U IfcMtiaMaw. 
Dr*M^«MrlNktaMr imu* km MM

MIKNiOS*! ĮtHfcvH'frT iMMal* 3t ^41. 
po M«Oi. Fw»MM» «Ui£ >M< 

' **r*lt* M MM. MWB.

I4BTUV0B DVKT»V DB40B 
' BO SLOVA MOfntOB iVA '

»V. KAMMĮIBP B. K DB-m 
VALDYBOS ADBB8AI

FimmiakM — 3. GmUaaiuua
JH l’meetl SSU U*advIUe, MaM, " 

yioHramiakM 3.
; 140. Boww St, M Mą*
I»roc. Kaumuko — V. I'aptaM*, 

114 Bow»n 8U B«wo, Mm
Ha. lUItfninkM — M. m 

B Rtam 8U M M*W>.
llOluhikaa — Y,

?» M iUm*

Vk^rimtulakM .** X 
M ’ThmifHrt, M 

Pret feittoUUuM ~ A 
s hmmi r«*. ik wms 

Ffcu - M. £Mb
SM B *!•* «t* $* MM

MilliUakM — X j>
•to k*

MarOriką -* J. Mte , 
oF ^TMmbIRR 

w
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ĮiJrMe JBk^lOpMJ ^^MB$iriIl.l€lII13Ll

BRIGKTOM, MAML

kas nuo laSo padainavo lieto*

Wrru Fafl*. Mhm. Wo Vlerile* strititiri saro mticartį ui mticrią apmoka kvitiHah, kito

ATLAIDAIJuška tarpais padlinuoa kelias

Watatary, Utittu, šv. Juozapo
trauktai mėnesines duokles,

gaisės Bayimorėj.

vežioti gMf* ir priduoti tiems. LDS. 13kp. auririnkima* įvyk*

m

ir vistis labdarių prictclius, kvie-
darbas.

Pfetfivvaldžioje

GRAŽUS VAKARĖLIS ta i Aušros Vartų moterų draugi*

gyventojams bankai, atėmė na* susilauks pagerbimo vakarėlio

tikisi sulaukti geresnių laiku.
B. J. čiulbėjimų,vo mėnerinių susirinkimų. Atėjus

NESNAUSKIME.
63-čia

Reporteris,
tlyg’ir užmigus. Yra narui, atsili-

sp.lhrditOfe^'nferoMfejRio .dar n&UTO: pfctteakyje.'Bikr^ jvvk» tt>oj po m- 
je, tuojau. po mlip«nj. Visiem,'.bojo, bus skonte nes visi val,yidMo«, jr. Kasimiem MreniJo. »1M.

MOJTTBLLO.MOII.
LDS, 2 kp, ausiritikimaa įvyki 

apalių 6 d., ^v. Roko svetainėja. 
Viri nariai prašomi ateiti- į. šį cori* 
rinkimų ir užrimokėtl •anai ui*

solo. Girtis if remtinas šis pa- 
slrefekjmasL Šiuo koncertu h* ki
tais sekanciaut lietuvių vardaų ir

Wtoaiąr, Mam. šv. Kazi
miero Akademijoa Rčmėjų Drau
gija, per vaaaro® laiką neturėjo na*

z * \

pasižymijusietos rinkikams bu? 
suteikta dovanos ir bus pranešta, 
kas ir kiek sartoko aukų. Dova- 
naė išdalys klefr. kun. A, Petrai
tis. Prašome vūiui dalyvauti. Pro-

ciMvrdamd, ohio
Rugsėjo 7 d., 8-tą vai vakare 

Lietuvių gallj įvyks LDS. 51 kp. 
mlnesinis susirinkimas. Gerbiami 
nariai prašomi susirinkti Valdyba

»«8, nes nebegalėjo išsimokėti 
latoėentų už morgičius. Bot visi
• • .*■ . v .. A . » ». •'S-

000.,
Į Rugsėjo 27 d., 1 v, po pietų į- 
vyks LDS, 5 kuopos susirinkimas

I senos mokykloa kambary, Ckm* 
| gresi Avė, Ateikit* viri. Valdyba

Jpenktadfeuį, spalių 2, 7:30 vai. 
rak., I^neąln Svetainėj, 26 Unooln 
|St Attikite risi Valdyt*

kuriems pritrūktų;

ja rengia pietus rugsėjo 27, d, 
KnĮtemviijians te_yjė. Tolio jvy-l tDS, 1M lp. mta-ini. «wdrin.

[kas girdėti lietuvių
KOLONUOSE

HA HA linu 
SMARKAUJA.

) . • , ,, ; . , ■ r '

NMsatary, Otaa. — L. D. S. 5 
kuopa išrinko sava narius 55. Ką- 
*tilų, J Kankalį ir P. Jokubam*- 
ta rinkti skelbimus “Darbiniu-

v jkų Kalendoriui” 1932 metų. Prie
‘ *b| 3*j’I rinkikų dar prisidėjo p. 

Pambarienč, kuri pasisakiusi, kad 
• dirbs tiek, kad gautu skelbimų 

daugiau už visus rinkėjus. Mū* 
imu. kad taip ir bus, nes p; Ham- 
bąytonč yna labai darbšti :kąda tik 
ją paprašai pądiriičti kuopos ge
rovei, niekuomet neatsisako. Lin
kėtina jai to* spaudos darbe ge
riausio pasisekimo.

Ito-to, žadėjo pakriki ir A^ 
&mbnris su J. Augiu, kurie ir ti* 
Ibi sugauti po keletą “žuvy.”

Nors ir nedarbas siaučia, bet 
■ ' mūsų biznieriams garsintis neikia 
F kuo .daugiausia, nes savas savą

turį remti Todėl labui patartina 
ristoms btonleriams neatrisąkyti 
garshitto'to duoti nors po mažą 

? taelbimčIĮ tiems žmonėms^ kurie 
renka skelbimus. Visiems lietu*' 
visins patartina- kreiptis į tuos 
biznierius, kurie remia krikščio
nių darbininkų Spaudą “ Dar
bininką” ir “Darbininkų Kalen- 

; dorių?* . • 1
Darbd.

Darbai negerėja. Kai kuriems

I j J.;.'. .1 imi, itt

Paskatinti kitų kolonijų vrik- 
Jumu, kaip tai AlUvičtaua Rito*-' 
bethporto choro/laūMūn* KKg*-. 
ton’o dra^rijo* to kitų, kurto lai
kąs nuo laSo padai***® lietu
viškai per Radio, pagaltou* mūsų 
vietin^Choro draugija Mtirūplno 
progą sekti jų pavyzdį. Ateinantį 
ketvirtadienį, spnlhi L d., 8:30 iki 
9:00 vai vakare, galėsite išgirsti 
per stotį WCBM Av. Alfonso pa
rapijos Choro draugija* riešą 
koncertą, šįkart vargontotokU

lietuvių vardas vietoję ir ki
tose sritj^e į^ja didesni* aww 
1*08. Štai mtlsų jaunas politikas, 
Dr. Juozas Kalužka, buvęs ralti- 
ninku Lietuvių Skyriaus, Vabrty- 

Jiiniame Demokratų Komitete per 
pastaruosius rinkimus, Šiuo tai^u 
smarkiai darbuojasi pakelti lietu
vių politinę reikšmę miearto Ta
ryboje. Jojo nuomone, lietuviai 
privalėtų skaitlingiau dalyvauti 

jų didelis kiėkia gy
ventojų to reikaĮabna, Bet neigi 
mlje, jie labai išsiblaškę, ir poli- 
tikoje neturi reikalingos stiprių^ 
organizacijos. Pasak Dr, Kaliiš- 
kos, “jei visi lietuviai susidėtų į 
vieną bfirj, Baltimorė* valdžia 
tuokart turėtų atsišiHgti į mug 
taip palankiai* kaip į visas kitas 
imitos/* . #

L

Rūdim* Wis—L. D. Š.
'kuopa savo veikime šiuo metu

kuisių su mokesčiais. Primenu 
ąpto reikalą atsilygintu prašo p*< 
laukti. Nors visi giria “Darbinin
ką“ ir supranta svarinimą darbi
ninkų gyvenime, bet dėl blogų 
Jąikn vis atsikalbinėja. Bet bro-‘
liai darbininkai ’ turėtų žinoti,

DA>»yynncAg

ąynufmfMrt, uim y , 
LDS. 108 kuopos auairinkima* p 

vyks spalių 4, Aušro* Varių pa
rapijos salėj, tuojaua po su*MNr 
Visi nariai prašomi pribūti nė* j 
turim* svarbių reikalų.

Kviečia’ Valdyta

1* r
t* 1

<
f f

25 dienų, tie gnUM W0 aukų su
trikti rugsfjo 27 <1 bažnyčioje. 
Kas duos dfelrsnę auk<t malonėn- 
te įdėti į kcmvertriį ir parašyti 
aavo vardą, kurie turi auto- 
^T>iUūĘlwfeiėritK^d5fiHl^^to 29 dcl. įt-yk* metiniai Keturių

'Mg^rVMnriįl »tMM. twl «pW . Pralyta?
rime daug vietinių ir iŠ kitur ku
nigui Tai kaip vietiniai, taip ir 
iį apylinkių, lietuviai, eaate šir- 
dingd kviečiant pasinaudoti tą 
dvasine proga.

Be to, laike atlaidų* rugsėjo 20 
d., 2 vai* po pietų lietuvių Kuni
gų Vienybės,. NevrYork, New 
Jerąey, to Conneettout prtndncijos 
bei centro valdybos turės posė
džius žv. Juozapo parapijos Au- 
ditorium’e. . '

Kun. J. J. Valanti* jmr.

Labdarių draugjjoo gegužinė 
bus rugsėjo 27 dtoną Maironio 
Parke. Minėta gegužinė bus pas-- 
kutini. Tai yra užbaigimas vasa
ros sezono. Todėl, ktip labdarius 
ir visus labdarių prietclius, kvie
čiame dalyvauti. Labdarių gegu
žinė bus įvairi bus muzika to 
įvairūs pasilinksminimai.

1. ‘.

Sutafta dovana**

Tie, kurie ąi* pardavinėti gėlių,

N. ».THIIADlIMIAtTA.
Į | ID.8463 kp, minorinis audrinki* 

maa įvyks sekmadienį, spalių XI, 
tuojaui po aumon, šv. Audri*jaus 

“■ipąr, svetdnėj, 1128 Lomon St 
Nevienns paaugęs jaunuolis Į Kviečiam* narius ir narsą ateiti fr 

gailbi, kad, nebaigęs pradinę mo- [ kurių užsukto* duoklės ulrimoki- 
kyklą, nuėjo dirbti Nevienas se-įti. Taipgi atsiveskite noru po vio- 
prik pareiškia didelį troškimą, Iną naują narį prie kuopos prira- 
pagekUndamas, kad jam sugrįžtų pyti Valdyta
jo mokslo dienos, Deja, jo troSkf- Į 
ma** nriŠripUdys*

Vniknčini branginkite savo mo-1
Mo dienas, ir savo pamokas ge-įpenktadienį, spalių 2, 7;3() vai 
tat “iškalkite;” nes Žinokite, kad i vakare, mokyklos kambary. At«L 
nevienas paaugęs žmogus jums kitę gausiaiNepamirikiteužrimo- 
Irivydl I lėti duokle* • Valdyba

Loircllio aukštesnė mokyklai —
<nigh Kehool) baisiai pripildyta, j NA9KUA, jf. K.

Ją lanko arti trys tūkstančiai mo-1 LDS. 65 kp. mėnesinia imstoinki- 
kinių. Sakoma, kad (langelis pa-Imas įvyks spalių 4, tuoj po pas- 
likusių mokyklą sugrįžo, nes nc- Į kutinių mišių, pobažnytinėj ava* 
ĮttinėL Kviečiama nariu* atriti nti 
yra keletą svarbių sumanymų. 

[Taipgi atsiveskite to,savo draugu* 
Ekstra, ekstra! Kas nepapras- Įprirašyti prię Šios organizacijot.

Sekmadienį Kun, Antanas Dft- 
binskas išvyks į Pbiladelpbįa, Pa. 
pas Kun. Zimbli, Šv. Jurgio pa
vapi jon, Keturiasdešimtų Valandą 
Atlaidams. Jisai ketina būti g į 
sekmadienį ir dar dieną Įritą. •

Gydytojas Jonas Balnis, bu
vęs Vytauto Komiteto vice-prezi-
deiitu. neseniai grįžo iŠ mėnęsio

kad “Darbininkų” leidžia L.D.S.. | 
u ne milijonieriai. “Darbininkas“
yra vienintelis mflsn draugas tČ-
mėja.s. todėl, nors ir turėdami nu- 
Jmpotu.4 mokesčius, turime iš pas
kutiniųjų remti savo laikraštį.

atostogų. Buvo nuvykęs į Reho- 
Zbcth Beach, Del. Čepe May, N, J., 
pas savo žmonos gimines Cdrry. 
Va,, ir pagaliamu didįjį Amerikos 
vandenkritj, Niagara Ralis, nuo
kur užvažiavo ir į Kanadą ke*

Darbai.

lioms dienoips. Dabar vii darbuo
jasi mieste.

Nedarbas ir čia siaučia. Kurie 
turi darbą,, tai dirba tik po 3 ar 
4 dienas* po kelias valandas. Kas
dirba prie miesto darbiu gauna
po 50 centų valandai. Miestas.
kiek galėdamas, duoda darbo vi-

t imr prie parkų, gatvių. Daug 
e, pavienių asmenų ir šeimynų šel-

Jojo brolis, gydytojas Antanas 
Bučnis, irgi buvo išvadavęs mė
nesiui atostogų. Tačiau šis į visai 
kitą, pusę užsuko būtent j Pie
tų Ameriką. Aplankė Kalbą. Por* 
to Riką, ir pravažiavo per Pana
mos kanalą. Sugrįžo pereitą

rudeniui, vėl atlaiklm susirinki
mą Įr ntltariin turėti Vakarėli 
spalių 11 dieną. Vakarti is bus la
bai gražus ir įvairią programa. 
Bus kalbėtojų. ]KaiW kun, J. J. 
Balanas, kun. V, Puidokas ir 
mdaų dvft&a - yądaa kleboną* 
kun. Augustina* Petraitis. B«* 
labai grąžu* teatrėlis, kurį vai
dins §v, Kazimiero mokykkį vai
kučiai, seselių išmokinti. ' !

Taip pat bus ir gražių dainų, 
kuria* padainuos mūsų garsios 
dainininkės, kaip tai mūsų “Bi
rutė.” Ponia Tamkienė. Dalyvaus 
ir mūsų vargonininkas J. K. Že
maitis ąu savo solistais.

Programa bus įvairi to graži, o 
visas pelnąs yra šv, Kazimiero 
Seserims, Tą patį vakarą bus iš
leidžiamas auksini* pinigas, dėl 
kurio yra daug tikintų išparduo
tų.

Prašom visų ko skaitlingiausiai 
atsilankyti, pasilinksminti gražiu 
vakaru ir paremti tą gražų darbą.

RšmijaL

įtarti f Mm,

miesto

.Darbai.

penktadienį.
r. j)iama. bet šelpimui skirtieji pini*

‘gar jau baigiasi, * žiebia nebetoli:
I -reikės anglių to drabužių.
► į Nusišovė karintokM. ' 
L * Rugsėjo 6 kl nusišovė buvęs 
Į'‘Lietuvos kariuomenės leitenantas, 
| $30 metų amžiaus, kilęs iŠ Prūsų 
f ' IJetitvOiK. Jis gyveno kartu su sa- 
E vo .motina, bot valdžia norėjo jį 
m/deportuoti į Lietuvą, kaip nele- 
r * galiai atvykusį, por Kanadą.
E * * Velionis buvo malonaus būdo ir 
E .visur dSffyvąvo su lietuviais, 1a- 
m timi gražiai lietuviškai kalbėjo* 
tl Itai buvo jam pranerta apie 
K' ^sportavimą, jis kreipėsi pas gu- 
K TVytiatorių, kitos davė neigiamų 
■3*W^mą. Pargrįžęs iŠ gubemn- 
m ;torian«, nuėjo į, savo kambarį to 
K ; nusišovė.
Ej. • Nelaimingai Žuvusį jaunuolį ri- 
■ * si apgailestavo* Miesto mayor’an 
I -XV. BvaJmdn parašė protesto raš- . 
v ^tą gulamaioriui bet viskas per. 
E vėlu, Nelaimingas jaunuolis vis ’ 
f Zką perkeitė. Lai būna lengva 
E lavotima žemele iriai Gailesti n- 
KZąMi* Dievas viską dovano*,.*

l.:V. •

> • galiai atvykusį, per Kanadą.

Šių savaitę išvažiavo kitas jųjų
bendradarbis, gydytojas Juokis 
Fonošiunas. šis nuvyko atosto
goms į Long Island, N, Y., savai
t«.

; Jurgis Urbonas. Medicinos štrt* 
deiitas, šią savaitę grįžo į Wa>
shingtoną, kur Georgetorvn Um-
versiteteišįmot baigs mokslus. Vi- 
sų vasarą tartuivo Vatetybinlje 
Džiovos Sanatorijoje, eidamas 
gydytojo padėjėjo pareigas. Iš 
patikimų Šaltinių girdėti, jog jta 
pirmas studentas* nebaigęs medi*
cinos mokslus, kuriam buvo lefe-
te šioje Sanatorijoje tokia darbas 
dirbti. . r V. M
mnillllll.lllllllllHllllltl.HlllllWIWIIIillimiHIWH<IHIWIIHl| Į
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LIETUVIŠKA VOK
Juosės Kaluftū, PK D.

WORCESTER, MASS.

lA»T0ir,PA
LDS, 40 kuopos suririnkiinaFI- 

yyka spalių 4 d„ tuoj" po sumos, 
Ir, Mykolo parapijos svetinėj. 
Malonėkit vUT nariai atsilankyti 
ir mėnesines mokestis užrimokML

M Mocfatot ■

BUZABSTK, M* J»
LDS, 16 kp. auririnklmat įvykt 

trečiadienį, spalių 7 d, 7 vai. 
vakare, beŽnytinlje avetainljs. 
Nariai kviečiami gausiai ateiti -irt. 
atsivesti savo draugus (eą) prira
šyti Valdyba

&OW1IX,MAW.
LDS. 97 kp, susirinkimas įvyk* 

ketvirtadienį, spalių 8 dieną, 
vakare, Ateikite visi,- Gera proga, 
darbininkams prisirašyti prie vie- 
nintll&t darbininkų organisacijoa.

Valdybe
tyrame ore, klausant paukščių kvtočhmi vis^nariai dalyvauti to 
čiulbėjimą, ir gjrtlint topu* šia- q^|raokėti mėnesines mokytis to 
mant. Moterj-S jau labai iš anksto | naujų narių attivosti prirašyti 
viską rengia, "O dar kasi Gerb.Į • ' Valdyta
kun. Juras, ką tik sugrįžęs iŠ Lto- ’ >. .
tųvos, papasakos visiems savo ko-J” ““ ——-
liones įspūdžius, ir daug įdomiu j SUSIRINKIMAS
Žinių ap|c Lietuvą autęiks. vUlfinfllll|W»|lv*

■ “Nu, t JuasūL ari v«Žino«t?”| *--------- ■<'.
«*, * «**•*«* O"“. - Hv. W

.ikrai h«-|Ev»I>l!.lWo Sraugij. turt* mfne- 
sim.” Įtinį susirinkimą spalių 4 d, Lie-

Tb*draugij<l moterys noritaž-l^ Mokytos svetainėj. Vtidy- 
nyčipję langą įdėti, dčko jos tuos IIjR kvieS* vkuK draugus skaitlin- 
pktim rengi*. Bus skanMs pietūs, susirinkti nes yra labai avar- 
įdomios* žinios apie Lietuvą, tyras pi dalykų svarstyti Taipgi geri), 
oras, ir tt, Moterys visus kviečia, miW ^nedermė, to pi*

|moj vietoj, duoklės utoimokėfi 
[draugijos iždan, kad nebūtumėt 

 

Vasaros metu risi trokšta, sek-[suspenduoti arba visai išbraukti, 

 

mūdienį praleisti kur viskas ty-1Nepamirškite valdybos prašymo, 
ku, smagu. Rugsėjo 6 d; sekma
dienyje įvyko parapijos piknikas. Į 
Ryte palijo, padangėje buvo ma
tyti tamsių debesų/ Ir komitetas 
nežinojo ar turėti pikniką, ar no, 
bet laukė. Po sumos, išnyko debe
sys, ir komitetas nutarė turėti 
pikniką. Piknike gan didelis bū-.

rys parapijiečių suvažiavo. Į Graži vieta prie ežero, tinka pik- 
, visi linksmi R-vi; Saulei lel- “*«»s. Draugijoms ir Mgaiima- 
dHant, buvo lenktjmft, bjgimai. C’3P“’ a^*me ’**!»- *» *e™ 
•Juose dnlyvavo vaikučiai- kurie ave?,ln^ Spfaata. Jeigu ^kas ne

 

tyrame ore nepaprastai’pilni gy-,*?* «*““ "

vumo. Laimėtojai apturėjo, dov/ Į«M ^ain, A10.00, Kreipkitės pas 

 

nas. Visi grjio namo viMinepa-j K A. KOiSKAS ' 
^.maloniai.gražiai l.ik,pra- So gt> 
leidę. 1

Neteko sužinoti šeimininkių ir į 
* gaspadorių pravardes. Neteko su
žinoti, kiek pelno liko parapijai.

Remkime, parapijos reikalus to 
dirbkime M. rieti ątt gerbiamu mU- 
hį klebonu, ir daug nuveiksime.

*

Kaip visur, taip įr Lowellyje, 
Ss buvo pradė- 

jušio* gerti įgirti bet dabar vėl 
kaip pirmiau. Žinoma, šitais lai
kaisžmoni*’*Msur eina ieškoti 
darbelio ir driangiari .gavus,.kad 
uždirbus kektą centų, kad išmai
tintų šeimyną.

Patartina, kad žmonės iŠ kitų 
miestų 'nevažiuotų į Lmvellį* nes

nedarbas. Dii

negaus darbo, tie* blogai eina. ,
■«•- ■ '■

.Išvadavo.

Du broliukai Marijonai, pralei
dę atostogas pas savo tėvelius.

A.

YETA PKNIIMIS

BALTIMORKMO.
Spalių 11 d., sekmadienį, tuoj 

po sumai, parapijos svetaines kam
bariuose įvyk* LDS. 80 kp/ susi
rinkimas, MalonlJdte ateiti vK

KtWuW»

RA1TF01D, OOMjr.
LDS. 6 kp. susirinkimą* įvyk* 

spalių 11, tuoj "po sumos, bažny
tinėj svetainėj, 41 Capitol Arenu*. , 
Malonėkite vi* nariai ateitį ną* y- 
ra svarbių reikalų dH kuopos nau
do*. . /
Taipgi malonėkite užsimokėti ku

rių yra užsilikę mėnesinė* duok- 
M

LD8. 7 kuopos susirinkimas j- 
vyks spaliu 11 d., 6 vai vakare 
bažnytinėj* svetainėje, 41 Pror- / 
idmtoe St. VH nariai būtinai stok. 
kitę, nes turime apsvaratyti kak
tą svarbių klausimų. Ba to, fM<. 
proga užsimokėti duokle*.

rugsėjo 7 di.„; išvaiiavo j naują 
Tėvų Marijonų Kolegiją, Thomp- 
įson, Conn. Į iįeistuves buvo su
sirinkę jų draugai ir pažįstamie
ji Ari giminės, visi jiem? linkėjo 
geros kloties ir ištvermės jų prt* 
kilniame pašaukime. Broliai,; Die
ve jums padėki - * i

WWTVHX1, M. '

LDS. 75 kp. mėnesiniai aūsirto- 
kimai įvyksta kiekvieną inėfimL 
sekmadieny, po 15 d., šv, Petro ir 
Povilo bažnytinėj* svetainėj*.

Labdarių draugijos attsiriiiki- ! 
ma* buvo rugsėjo 18 d.; Šv. Ka- ‘ 
timtoro parapijos salėje? Nariai 1 
to visų katalikiškų draugijų at
stovai jame dalyvavo, Minėta* 
susirinkimas buvo svarbiausis, neg 
tai jame. prisirengta prie gėlių 
dieno*, kuri bus rugsėjo 26 dieną. ' 
Iš visų raportų paaiškėjo, kad 
prisirengimas gražiai eina. Prie ■ 
to, nutarta pasiųsti prašymo laiš- ‘ 
kai visiems Woree*terio inteligen
tams. Kapitonai* išrinkta: P. Ala- • 
vošiu** J, Dančiunas, j* Rainikis. 
J, Svirskis. K, Mickevičius, ,V. 
Piliponis, 0. Žiurinskienė, Kapi- ( 
tonų užduoti* bus prižiūrėti visus 
gėlių pardavėjus, kad ykt užtek
tinai turėtų gėlių ir laikytųsi sa
vo vietų, <

Gėlių ir dėžučių išdalinimas 
bus 24 to 25 dienomis Šv. Kari- 
mfero salėje 8 vai vakarais. To
dėl, kurk eis pardavinėti gėles,

Prisiartino antr*dleniš, rugsėjo 
9 diena, Vaikučiams išrodė, kad ' 
viso pasaulin vargti ant jų už-, . 
puolė. Buvo galina matyti nema
žą skaičių mokinių einant mo- 
kyklon, netalp gyvai Ir be abejo, 
luito tokių, kurie skubinos mo
kyklon malonią žyi*en*<trokŠdū- j 
mi mokytojas pasveikinti.

Tame pikniko parapijiečiai gra 
žfoi pasirodė* Valio!

Tel Taunton 853—4

| LIETUMI
•ė- •*’«*.

8u lUtkle Rmkvilne Rkskurrfjs

Skandinavų Am«rikostLialja
Greitu IrVatoriu 8«xklekiinu 

per KOPKXtU<SA

. (W)
eea

Juo*** Agurkuliautku.
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JONO KMITO EILES

STARKU

TIETIIIMUMS
MaMon atidarant Ir užda

rant . minoriniu* tretinlnk| 
tnririnkimua * atspanadintoa 
atskirai Vien* knygeli tik 
Še. Reikalaukite.

tai B*w»y, M Rasto®, Mm*.

įKUurghĄ
Iš M*w Tark*: 15

LAIVU ‘fUEDERK Vffi”
MVAtMM

Vl*i, kurie PMiglaifti ar manote 
keliatil tkhsr 

XIMTVVOW
moHU turki MNitrią Ir nefcmtttfa 

K K L I <» N U
VaMtakta ĄpKft *«♦
ar m kksicrftūDA . »

1 KLAUPIU.
IW* KriMMM

; ’ AftlSS* NSO -IJ >M*' JniMOmi .

> itivūtarM*: ■
ji ,Ve»r r*rfr» f

; 4 *M*
i *ėf »r»,*»•».,a»»» ‘tja***

Ir

ar urnHS'ih'K’ KksKvnaiJA .H«tiMetiti**MMtiM**ąMLotai graži knyga audeklo apdarmsj 192 pus
lapių, tik Už 75 centus. “DarįnnmkuF* prisiuntęs | 
715 centus gausi Jono Kniito gražins eiles? į

CHARNON’Sį vftlu, Nelaimingas jaunuolis \i
AW* aso iŠ ' H* atitito* .TUT.mrnrM, iro.

malonėkite ateiti minėtai* vak*- Jona« Kmitas vienmtulit Amerikoj lietuvi* po- 1 RALDTTOVAI

■ ito R2ITMDtt®8> 0MHB1M5P i *M **ti

Tie, kurie negaus progos aukoti

A

rais ir prisidėti prie 4$o gražaus 
darbo. Minėtai* vakarais vištom* 
bus nurodyta kur eiti. Visi kapt 
fonai prašomi dalyvauti

*t vnuttanu *t- New wir.

BNOUTE JUOKTIS! i
RcveKiar Ir PagabSa WtatečW atėkU 

ral PN m«*n«*rUą ras

** smėlsėie raly tą smala Wą Juoką 
M vtaa pa*nk» w< vieną dolerj Iteląsi.

Arėjas VUkartakas, Kaunaa,

(Kuri »<***«)

Talafomm; £laū m

JOMS GffiUUKUS
ChitaftM ir Mtommtojaa 

ffllUCAITMM, 
1ALTDŽ0M1, MD.

ptųs, Ja ei!?s pilnos pafrijotiskų jausmų.
Siųskužsakymą |

W*«ė Mmdhmy



tAMKMM KUM. J. KALMUKAS.
L. p. £ grarybt* ir Uteratinta 

Komisijos nary* New York ir 
Nbv.Jcrsey skyriau* ^Darbiniu* 
kc° redaktorių*, kun. Jonas Bal- 
kūnas rūpėjo 21 d, buvo atvykta 
ii Brooklyn, K Y, Hugaf jo 21 ir 
22 M kini, J. Balkunaa lankai 
°Darbininko” redakcijoje itr ad
ministracijoje.

ATAUKI*! LAIOOlHttUS.
Šį šcJtiidienj, rūgėjo 26 d.. iš 

vakaro atsukite savo laikrodžius 
. vieną valanda atgal. Jau pasibai
gia Paylight Bavtng Time* TurB*.| 
rime vėl pastovų laikų.

VIRTINES ŽINIOS
Moti. Charir*t*wn (High BMg. 
Momuaent Sąvara* Chari 
<X Columbu* (Women ata jGįrig) 
TUtaon St,, Nerti Grover 
Gevriand, Charie* SfB, Dorehta* 
ler, Maaa, J;.

Išvyko | m. gabdukm
Advokatė S- ^rideni, po pavy

kusio* operaciją *avt aytaatta 
pataisyti išvažiavo į North Caro- 

line, kur prahua ilgesnį takų. F, 
Dainienei linkime Jaimingiautai 
pasveikti.

MOKYKLOS.
Bostono viršosįba vakarinės mo- 

kyklo* pradeda savo darbų rugsė
jo 28 d. Pamukos bus pirnmdie- 
niais, antradieniais ir ketvirta
dieniais nuo 7;30 iki B:30 vai. 
vakaro. » ~-

Visi Bostono gyventojai turin* 
tieji nemažiau 16 metij amžiaus, 
norintieji išmokti angliškai skai
tyti, rašyti ir kalbėti, gali kreip
tis į viepusias mokyklas jr gaus 
visko veltui. •

Yra sudarytos specialės klasės 
tiems gyventojams, kurie nori įsi
gyti Amerikos pilietybę. *

Begist racija vyksta rugsėjo m. 
28 ir 29 dd. ir spalhj mėn. 1 d.

čia talpiniame tij mokyklų 
Vardus ir adresus:

|Bgh Achoolt
Brighton. IVarrcn St., 

'ton, Afnss. Dorchestcr,
Avė,, jr W*sh. St., Dorchester. 
South Boston, Thomas Bark, So, 
Boston.-

Pradžiai mokyklą*:
Bigelow, Fourth ir E Sis,,. Sb. 

Boston. Edivard EveretLBleaaant 
Street. Dorchester. Theodore 

,Rop»evelt, Bęhpo! Street, Koxbn| 
ry. Joseph H. Bames. Marion St.» 
East Boston. Frederic W. Lincoln 
Broadtvay, near K St, South Bo-

Brigh- 
Talbot

T*L So.Ba*ton|taAg.auu-$nuuu
___ '-■___  5". J- • • L__ .. ... ’. . i

Babn* du UnlraraltM* 
CORNKLL UNIVRRSITT ttt A. B 
G. WASHINGTON UNIV. M LLB. 

“Darbininko” Kamę 
(astro* labo*)

MM Broadjray, Iduth laitai 
R»xld»»clji

K» Harvard St, CaabrMre, Mtaa 
mUiUmrttylta-J.

SPORTĄ?
htfrT* MfM

tMA|*|iikŲe krauta

rrrWpati ni^rf I vai. |w|pta 
hU mhkoioffeug patapta^ jtypn. 
eiftmMlM ir kaMi^atata *rdm» 
lekrijoa.

km a amt TK art ag
Southbo*toniečiai senai jau be

turėjo tikrai įdomų ir gyvų vai* 
dinimą—teatrų. * Vyėių kuopta 
dramoH rateli* pradėjo pasirengi
mo darbus gražiam, labai juokin
gam ir reikšmingam vaidinimui.

Vaidintojai paairjžo suvaidln- 
IT Amerikoj dar negirdėtų ir ne* 
matytų veikalų, kuriu turinyg M* 
Imtas iš lietuviu*5kmol>inių vedy
bų. Veikalo vųrte kol kas ne- 
nkribiama. ' <.

Vaidintojai . jau turėjo dvi 
praktikas* kurios bm kiekvienų 
savaitę. Pats vaidinima* įvyk# už 
kokių 3 ar 4 mėnesių. Gorima 
gražini pasirengti.

Vaidintojų sąstatų sudaro A- 
merikoj ir Lietuvoj augę jaunuo
liai. Jų darnus sutarimas ’ daug 
Žada. t

kalh|ijfaitM
Mpalhj I d. yra pimai jMneri* 

penktadMa. Pmaritkanų r«k(* 
lekcijų rytmetine* maldo* ir Br.i 
Mita atribmi b vai Maldo* |p<- 
Stalavimo draugijąa lntcnrijai Bv.i 
Miiiofl bua nkaitoaioa T vai, Tre- 
ta ftv. Mita bua 7:30 vai., ket
virto* 8 vai. Vakare bu* toji pati 
■tvaricn kaip ir apalių l d. — ;

Šeštadieni PrancttkoiiŲį patai- 
do« 5 vai ir paeiliui teka trys fiv. 
Miiioa.

3:30 vai. po pietų. 
klaiiaymaa ir 7 J0 yak. *.

1,000 BBDABBIŲ MOKYTOJŲ- 
. Bostono mokyklų superinten

dentas Jeremiah B. JBurke prane
šė. kad Bostone yra 1,000 moky
tojų, HkanČiij darbo. Jiems vi
siems laimi maža* viltis gauti mo
kytojo darbų.■* ...
Misa mnaosuus vai** 

3B0U&.', 
Rug«#> si < > wmm* 

laidota* aenatoriau* pavid J, 
VTalsh broli* majoras Ttanaa L- 
W|h.

Iškilmingos gedulo mišios atlai-’ 
kytos Glintone šv. Jonu balny- 
irioje. Pamaldose dalyvavo guber
natorius, 75 kunigai, senatoriai, 
kongrt'smanai, mayor’as JamesM. 
Curley ir kiti įžymūs žmončo.

vakar#, Oatatadge Mtatvių'tam 
tti* tarth AMta4 ©afiaiil it 
Itaumtanį BALIŲ. BvtaafaAard- 
vi

Hadya**t.
Moo karta Betartai iš artų jau 

£Hndo. Jk uBm* frata viataa

Jta dm^M krinta
mu ja ima MtM

» Jia grot ritakžn* nanjauahi*, kaip 
aaĮguucua taip ir netnviafcta ao- 
km*. Bu* taipgi po&oa šokių kon- 
tertaa Graštanaiai lakantieji gaus

ir pamokta# bua 74į vai, baiga 
rekolekcijų S^yal. po

B Adomo Overiuu *©nta <tan- 
bridge’io blmferiaa ~~ graboriu*.

Manta baliuje bu* daug rtiOkJų 
naujenybių. Viri dabartiniai ir 
buvurieji jprapijoMi privalo nc- 
apleirii tio baliau*. Atminkite, 
lĮdlų 12, nuo 7—J2 vai, vakare1, 
na BiM Room, Central Sųuare, 

<-‘5' -'•*' **' , įžanga tik' 53 
kftp ėeveryku*.
tatijt
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varayrpiga

U JįrŽiR Algirdo 17 knopg nu- išvažiavo trims savaitėms atotao- 
tarė pagerbti savo sportininku* ir 
tuo tikslu lapkričio XNoymnb?rX 
mėnesio 22 d., sekmadienį yep^ia 
vakarienę/ kurį įvyks parado* 
pelėje, 19? E. Seventh į^. *

Vyžiai šiai vakarienei jau fi 
anksto rengiasi &• tikisir kad Jr 
platesnioji visuomenė supras ir 
įvertins jįj parengimo didžiuly' 
reikšmę.

Kta. Mbc Štafatea vikaras,,

84* ‘ ‘

*wc* maro, w JT dappr btt« 
Bf I ir vai. «Ht< 

|&td$taija po pirmų roi-

*L AMka, kad mtUų mokykla* 
mokaiaa gerai Meri, Adolfaų Bita 
pelui eina Bciton ColJtaį High 
tflįmkn mokyti* ____
Suktai. Ten jam nėaų nėiiek per*

dkta -BVitatataMSta ■■aMMrMtaM.1HTa •#‘WWb® ištara

giajfie penktadienjo, rugafjo 25z 
vakare pnuįdė* Novena prie Mv, 
fettaė*. Baigai* apalhį K iv, Te- 
retta šventėje kkam šeštadienyje, 
vakare. Norintieji gauti Dievu 
maloniip per Šv. Tereaelę, ateikite 
įšiųNpviUH* . ;

Spaliu 1-^4 bu* tretininkam* 
trŲų dienų rekolek«ijo«. Vi«i tre- 
tininkai privalo aulyg regula kas
met b«t trijų dienų rekokkcijta 
atlikti. ■■’ ■

Kašanšiaa* Mšnae. *
Spalių mėptayje HaŽanėiu* bu*;

univarriUto futbolo
1931—M jnatų awnui kaptamas.

ĮgKAty £>1, T.ĄTMAJn

Frtbų lietuvi* Emic Sehaaf vėl 
Bijo pergalėtoju tavo rungtynėac 
su Taity Griffith, Stadiume, €hi* 
eagUr IU, prieš 15,000 Žmonių mi- 
nių, Sf sykį Schaafa* laimėjo 10 
raundų nutaprrndį (deciaion) . Šio 
oponento jam nepaaiiekė pagul
dyti, kaip j& pųjpildėT savo pa- 
atajMMtaa oponentu* turimt to
dėl, kad Jaek Kharido nebuvo jo 
kampe, Bat viagi laimėdama* ir 
nuoųprendį. ji* įrodė, kad jia gali 
nuveikti, kad ir labai vikrius ir 
gana pagarsėjuriu* gavo augnbu- 
mu kumštininku*, kokiu yra Tuf- 
|y Griffith. Nuosprendis sukėlė 
didelio nepasitenkinimo kumšty
nių turėjusių chicagieėių minio
je, Jie beveik per Ištisų 15 minu- 
tų kėlė triukšmu, kam nuospren
dis atiduotas atėjunid iš Bostono, 
o ne chicagieėiui. Bet, matyt, tei- t , . t. ,

~ ~"aėjai vadovavosi teMngūmu, o nenaujo suporuoti kurni- 
rimpetijomį*.

------------ --------
j?o kumštinių Shaafoa hu Orif»

Tel. Be. Bonton WIkttaria Dastiata 
t L KAPOJUS

W W. ltMdway> |k», Buto? 
OOM ritlanta nuo P iki l^ nuo 
1J0—8 Ir ft«O vakare, 
Ser*4oral» nuo »—12 vai. dipc^ 
Batetamla nuo $ iki C vai vakar*. 
KeMlcni*nuo>AI JŽvel. tai 

(pafal Mtartl) .

ciuorik Chicngojo spalįii mėn,

McTigta išrenka Iharirty < •* 
itanštoju, * * *

Mike McTigue, veteraną* ir 
vienas iš gabiausių buvusių kumš
tininkų. lengvai Kuukalis Svorio ir " 
minkau* svorio išrinko , itac . 
Sharkey kaipo bdsiimti laimėtojų' ; 
Sharkey Caraera kumštynių, kta' J 

f rios-įvyks Bhlmt* Ficld, Broofc- 
lyn, X Y, spalių 1 d. Minimų* . 
veteranas tų savo nuosprendį jių- 
skelbė, apžiurėjo abu kumštinht- 
kua jų treniruotės vietose. Jis, ta* 
ko# kad Sharkiui pagelbės ĮataM 
'jo ilgi; metų patyrimas riųgė$L * 
Nors Čarnera yra milžinas tai® J 
ūgiu, spėka, ir yra įtejiMhta į 
greitas bei vikrus, liet'jam stoka 
patyrimo ringėje. McTigue. baįo „ 
geraį žino Jack Shąrkoy, neg p**- 
tarasis yra McTiguc’ paguldęs 33 j 
rottnde jų kumštynėse, rodos New 1 
Yorke. Yra žinių, kad Šių kmofr. 
tynių žiūrėti atvyks ir Jaok 
DempscyJ ir yra kalbama, kad 
planuojama1 šių kumštynių tatak' 
tojų suporuoti su jack Demptay.

šios kumštynės bus iš 15 rsata 
<lų. Tikietų kainos yra nuo $219 A 
iki 415,75. Taigi sekantį peMklta^ 
tlienį visi žinosime tų taip Mlą*.. j 
inių kumštynių rezultatų.

Sharkev wr*š*< atidėti 
kumšty!**."

Ketvirtadienį pranešta, fyrir 
Sharkey prašęs jo kumštyuea m* 
Primo Camern atidėti Vėletatal^ 
laikui, ne* ji* e*ų» iuųižeidę* taVĄ 
rankos piršta beeitmiruodaiMi*^1 
Promoteris Johnstonas pašM^I 
N. Y. valstijos atletinės komirijta J 
gydytojų Walker, kurs. apBartį**'. 
ir nufotografavęs su X-ray *ka®»J 
darnųjį pirštų, pranešė, būk !ShM» J 
key /pailsėję* kelia* diena* g|3b 
Spalių 1 d. Jcumščiuotis. /

WtaW
W WMT MOADrAY

garbinto jar privalo rašančių kas- 
<Į«nWWti. ” į»'

/•*!■ T •m ,
t, PfetaS* 

____ . .. ..... j, lakatų, «to- 
*•«, PtartklMO, Remta-

Šioj* kraotvvija pilim* goti vi- 
•okhf amtainkaoH Jnnkh|, pi**.

•ta* pėtara nua Be. iki 20c. ni 
r*H. BtUdg takto dlduao, Atal- 
klt* pmtaiktai 4

ffanad^grUrw*f*N**f - **w*v.
.Ptattajte** tfcf«t**^ųaiiMw 

Wtad« Ir

nr*?W]fetoM 
guga. Bai<ttii?FprMu. _ 
tyj ta|| nMkfklą viri tgta ankš-H

iAi.

City atabtrtil *nt *ntr*
aukščio. Reta* glKoo 1 mfnM. ONA 
T1UKNIKNA 1<38< Cohimbfc Rocd, 
Bo. Booton, Mta R.2S

/i

Paratamti. taMMt kelmyno* 8 kam. 
biria narna*. Yra vM fhitoai Ir pir
mo* rūta* mtabr. Arti Hi*b Betai. 
Kaina taOOuto. RaĮnemc.. Krmpkltfe,: 
John J. Tlerney/JfM* Bro*4way, Šo. 
Boeton, Mm*. Tel. 8. B. 00B&. R4»

IMtEMS

SUSI, IMA M. B.
V" ■ ’ ■

UMUV1! MtZftTOJAA

*NORI ATVYKTI “KVAN-
' GRŪSTA.”

Bostone pasklido gandai, kad 
spalių 10 d. į Boston Garden at
vyks i* Lon Angeles pagarsėjusi 
evangeliste Aimce Semple Mc- 
Pheraon, kuri nori atlikti savo 
vadinamas pamaldas, žinoma, 
ne už dykų.

k Bostono protestonų dvasiškiai 
dėl jos atvykimo turi nevienodų 
nuomonę. Vieni visai nenori* kad 
ji atvykto, o kiti neriprieŠin*.

Ši savotiška pamokslininkė 
evnngelistė susituokė jau su tre
ciu vyru.
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PABSOIMDA GROSEEHe
Nobrangl rvtul*. Labai gera vieta 

dėt miėernė*. KrelnfcUčS: 200 IV. S-th 
St. (kampos F St.), So, Boston, Man* 

8.2.‘

įįįjųtį.^

n. j. iiHiigs | 

(taytatt) • I 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR I

CHIRUHGA8 ]
Vidurį* TJjjobm Iftirtf Wt*j» I 
X-U»y. Ultra-Vtokrtta Ivlta <J> i 

do Phučių ir Odos URM I 
OI1»oy«1. :2—4p.».; 7-3:30rta I 
T*i. s. b. am ■ |

K S. B. MOtf-IL

, FISTgyJI įmoilm

Rr.* •
D«*d«|

81. K f, C AS»EB ' (KASPABamĮM

Ttatat: ta- M*ta 4618-W.

toje. W ptftfenr *M#
W* dienų nu* » ryt* SU 3 V& po

pnaroGRApfiAs
C. C. STUKAS 

atidarė nauja studija 
MORWOOD PHOTO STUDIO 

«81 Waahinitea BU 
Statom Bldg., Boom M 

Morwoad, Mas*.
Tri.-riC42 

Darau viaoklo* rtta pavalkai** 
n«braiiKl*I 

AMTBA ITUDIJA 
438 Bjro*dway, Bo. Boctou, Mas*. 

Tėl. 8. Boa 2O29AV.

K. ŽIOLAUSAAS
MAVJA* AXOlXiW* 

tift KA1T M0ADWAl 
' South luta Mta 

TclS. B. 1392
Jo krautuvijo galima gauti 
“iėi-ereaM/' toniko je kito
kių valgomų daiktų. Ateikit* 
Ir perritikrinkiU

VERTI PARĖMIMO

tai‘ tw* rttabiaai "DarMtaStag tik-

HHiyjft ■ Migio ■
'į‘ ’VgM VW*|u** JV0TM, JUgrO V>,

-w^W ta®6

WATwn* ntiMMffl

^tSJBSS^OHUt U*A9

... ...wwramr

ŠtaralMtt atUak* *rt*l ir nl*i*L 
Matai rita VM* tatai

tai-- kTUTamW- MmMTrBta- *tae MtalriPK’MMMta* 
Iri. Stata* Bita
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IŠ DIDŽIOJO NEW YORK’O IR NEW JERSEY
■fr

(ĮVAŽIAVO ROMON, MOKYKUKATOARYMAS BAŽARAS jis yra atsižymiįęs ir kaipo foot
bąli žaidėja* ir aunktejo svorio

Jugsėjo 22d, vidurnakty "Brc- 
(*>- laivų Ėurapmi išvyko «Jo 
į lWta Vyskupas Petras Buvys ir

BROOKLYM, X. Y* š. m. spalių*JO—19 d<T. ApėeiS- 
kW parapija rangia* didžiai j ba-

kumštininką*. Nors jisai bale žaL
dč su lirinviais* bet Šiaipjau su

t Tėvas Vnitkąvieius. M. L C, Juos 
L palydėjo būrys dvasišknj. Hu Jo 
[ - Ekselenrija važiuoja Tėvas Vait- 
r •kevičius užimti Marijonų kolegi-

Rugsėjo 21 d. jau nuo 7 vai. 
vaikučiai pradėjo rinkti* Apreiš
kimo šv. Pan. Marijos par. mo-

rarą^ Baram komteij* yra jau te* 
rinkta, kuri pastaruoju laiku Ja- 
Im»Ž smarkiai veikia, kad paArytų

lietuviais mažai dalyvauja. Bfltų 
geistina, kad mftaų jaunhnuą jį
labiau prie ltrtuviu prH rauktų,

[ jot Romoje perdrtinte vietą, Vys* 
" kopas dabar vyksi* tiesiog į Pa* 

ryžių, kur laikys rekobkrijas ry* 
f tų apeigų kunigams t vėliaus gy*

< moję. Romoje Tėvai Marijonai 
projektuoja Matyti savo kolegi-

L* jos rūmus. ? **

Vena nuolatinėje savo vietoje Ro-

■ DALYVAVO PASITA-
-i_ DiliHMC_IfllRlIUdM

* Krth* J» Bslknnas rugsėjo 20 tl. 
Rvyko į Bostoną dalyvaati D. D. 
B. Diteratinvs Komisijos ir'Taty*- 
boa pasitarimuose, Tuo pat metu 
įvyko Centro Vnidybaš posėdis. 
Grįžo Brooklynan rugsėjo 22 d, 

H vakaro. ■
■ t' ■

kykkm ir laikinon parapijos baž
šį baaarą pasekmingu, 

Vtei parapijonai ypatingai yra

jnog yra .garbė turėti tokį aliotą
tavo tarpe,

nyčton. Dauguma jų ribini mo
kyklos įrankius: knygute*, jmišt- 
Iftis ir dar ką Jcitą. Kai kurie jų, 
ypae jaunesnioji* turėjo atsinešti j hararą ir kitu* prikalbi* 
iwt m pietums valgio, kurj kartu įJ(lnt daryti.

prašomi rauti šį bąsarą* kaip kas
išrąli, dabar renkant daiktu* ir
aukas, o paskiau lankantis pa-

« Mokykla praaH* jo.

: su knygomis prie savęs Inlkč ir
■ dalMijo. *

Lygiai 8 vai. ryto kun, Paulo- 
nwį vietos parapijos klebonas* la
bai maloniai prabilo į vaikelius, 
ragindamas juos imtis darbo, mo- 
JiytH—kadl Jn moksTMS^atmžtų 
naudą netik jiems patiems, bot jų 
tėveliams, hažhyviat ir tautai/Ga- 
lop ragino vaikelius prašyki gera- 

< jo Dievulio, kad Jis jtema jų mo*

žiais metais l>azaras yra ren
giamas ne draugiją, kaip kitkfe 
metate buvo daroma, 1x4 vteoa pu* 
rapljos vardu. Todėl viri parapi- 
jonai ir turėtų prisidėti prie ha* 
rara kaip kas išgali, nes tai ir

Žuųa metais, nes kaip vM žinomv, 
’ie metai yra laimi vargingi *D?l

(Afokyk1* atsidarė rugsėjo 8 <L 
Skilmhigomls Bv. MMfouds ir p*' 
lafmiųimu M Snkrameno. M6ki* 
itfij su-ingtetravo 179. Sesutės 
sugrįžo beveik visra tos pačius 
išskyras tiktai viena, kuri mokė 
l-mą ir 2-rą skyrius, | jos vietą 
atvažiavę nauja, Yra vilttes, kad 
ir Šiam mdkaM hutate Jurgio 
mokykla paabks to paties įlips* 
KioUmippcmU)*.4 i-viiit Mali*., 
kiškų mokyklų inh«i«^ ji buvo 
pirmutine risuosc dnįvkn^e. La* 

vhiškai 
Kn'uoja;

in&rmaėijų bozaro, arba knygų- bai geras paĮira»lvi:w 
t-ių aukų rinkimui reikalu* ar au
kų įteikimui galima kreiptis i 
kleboną, kum C E. Paulonj arba 
basam‘komitetą, kurie visus in*

kste padėtų.
gv. Mteiaa laikė kun. LekeB, 

kurių laikiv R’edojo parapijoj 
mažasis choras. Po mišių buvo gv. maloniai suteiks.

■nnlairatnimno rvi .

mnjog mokyklos. kūgi 
tiktai 2-ri metai.

SurituokS^

FED. SKYRIAUS
SUSIRINKIMAS.

Sakramentu palaiminimas, po ku-; 
rio visi vaikeliai nuėjo j psrapi-
jo* mokyklos kambarius, kur bu-

t C. Brooklyn* X. Y, — Vietinio 
f Federacijos skyriaus susirinki- 
į- man įvyks Šv. Jurgio parapijos 

svelainėj,, 207 York st, rttgš, 27 
•‘ dieną, tuoj po sumos. Visų kuopų

vo 1ų, nauja sunkaus, intensyvio 
darbo vieta.

Bažnyčion susirinko labai daug 
vaikelių. Taipgi dauguma temt* 
taip kad nors ir erdva salė-bažny- 
Cia, buvo kaip prigrūsta. Išrodo- 
kad šiemet vaikeliiį ar tik nebus 
daugiau, negu pernai.

ilMOiS

k ir draugijų atstovai malonėkit 
ausirinkti. nes prasideda šaltesni 

į laikai. Visi iš parku važiuoja p 
f avetaines, tąi ir mos pradėsim vėl 
f darbuotis. J
| Pirmininkas, AI, Bpriria.

Vienas negražus incidentą* bu
vo, tai pas duris atsistojusių jau
nuolių, kurie pft mišias kalbėjo-

RUOŠIASI GEDULOS
BENAI.

Tttepteme: 8TAGG 2Mm»

DN. RUDAS K. VENCIUS
>AVTISTA s

. ?: X—SAT
Mirafam 2—1273

HWįįw^»iyĮ»W0Į|ĮlĮI>All|Į»Ųį|^(l0HIHIIHHIIIIII|iniU

šventos Cecilijos ir fikrainiečiųVoktetij©* artistė Lfl Da<ov*r, 
Baranti atvyknri į Amarikra gar-

V A L A N D O 8 J 
Nuo S—12 ta ryto, vak,

ąrcW4^abda ssrimras 
ano o**ifn ramuną* XSHr Vr|WIUw Ira A JraJraJB JL 

(kmaraa Vnlra AveJ 

BROOKLYM, X,Y* i

NEWARK, N. J.
RKKOLKKCIJOl.

Jau prasidėjo nigs, 26 d, Ir tę

Vilniaus Vaduoti Sąjungos ir 
Ukrainiečių piknikas įvyko rugsė
jo mčn. 13 jlienų. Piknike daly
vavo tūkstantinė minia Žmonių.

chorai gražiai padainavo. Ukrai- 
niečiei pašoko ^savo tautiškus šo
kius, Publika labai patenkinta vi
sa pikniko proghmg. Tai pirmas 
žingsnis lietuvių-ūkralnicčių susi- 
artinimui Amsterdame/ Piknikas 
••taė |16W gryno pelno. Ačiū 
vteiems lietuviam* už palaikymą 
ir ttsilahk’ymą^ *

sis dvi savaites. Rekolekcijas ve-

Tekriama; STAGa a-ma

DR. A. PETRIKĄ
Liirruvis dsntubtas

JM K 4th Bt,lraoWy», X. Y.
V-.aefti /—Hm 

(Mra AfMUtežMNi 
VALANDOB:

Kuo 9 vai. ryt* IH B vaL vateura 
Praktadteotete Ir teautadteriaii 

tik Maitų**

KLASČIAUS

cuNton parkas
Plknlksnyr* Imllatn*, krnicertamu, 

įfokląma Ir vteoklem pMllinksmlnl- 
ūmasis jMnagtetiate vieta Brt»k- 
lynr-JlaWke. Įatt Talka* «l>tea* 
kytl solę žiemos Maonnl.
kamp. Maapeth ir Batt* Ava, 

JOBAS KLAMIUK S*v, 
Mraprih, X. Y.

VUaiauaViuLSųjunga, 
/ Amatardam, M. Y.<U Tėvas Gabrielius ir Tėvas Al- 

frnmaa; laiko rekolekcijų bus pa* 
šventintas didelis Misijų Kryžius,Rugsėjo 19 d. ^kilmingomis $v/ 

3Hžiomis priėmė-.^moterystės rak- 
lament* Ona Bielskiui? su Alek
su Sivineieki. .Teko taipgi girdėti, 
kad rengiam susituokti netolimo
je ateityje >lė Ona Sukinti la- 
iaijgcnĮ ir pgvyadiHgil porapijo
nų duktė. /

MEPATRA8TAS.RADIMY8.

Laiškų nešiotojas Qtnncy, UI.Vasarėlei praėjus, prasideda 
rudedinis judėjimas, Chorai jau 
turi pamokas ir rengiasi Juokų 
vakarui, .spalių 18 d. Sis vakaras 
bus labai gražus. Antras vakaras 
bus Choro metiniai šokim, lapkr.

Ch. Griep, No. 30 surado pailgą 
akmenį, ant kurio buvo padėtos 
žios raidės ir 1671 me* 
tat Yra tai Kristaus vardo mo-

VARGOMINKAS ieško rittoa. 
K Žahiieraiti*, 19 Chcštnut M, 
Brooklyn, N, Y. &2—Kum AV. j. MeCormick 

Jono Krikštytojo klebonas, mirė 
rugsėjo IT d. Buvo lydėtas iš sa
vo bažnyčios rugsėjo 21 d. į Gor- 
mantoįvn, Pa„ kur ir palaidotas, 
Mirė nuo paralyžiaus,

—Brooklyne žinomų H. C. Bo- 
hack krautuvių savininkas (A, C. 
Bohack) mirė rugsėjo IT d. .At
vykęs iš Vokietijos 17 metų a|s- 
žiaus trumpu laiku praturtėjo; 
mirė 66 metų amžiaus, turėdamas 
ęrooklyne ir ant Long Island 
740 krautuvių.

E —Tėvai Bottrrartttiraa M. Patf-

Sv. nogramn. Dabaristorikai sujudo
veržtis po raštus* ieškoti, kas to* 
kis misionierius ton buvo. Yra Ži-

14 d, Trecias vakšras—tai dar
25 matų rakaktuvfa.

Rugsėjo 29 d. iškilmingomis 
Šv. anšiomią Šv. Jurgio bažny
čioje apvaikščiojo vedybinio gy
venimo 25 metų sukaktuves seni 
parapijonai Steponas ir ponia 
Platakiai. Taipgi, rugsėjo’27 d. 
Av. Mišiemis apvaikščios savo 20- 
tips metų sukaktuves Pranas ir 
Marijona Grybąičiai.

pirmą kartą mūsų kolonijoj. Bus 
suvaidinta juokingiausia komedi
ja Žentai iš Amerikos?*

Chorai turi balių ir basket balt 
<ymus* Jaunimas turėtų rašytis 
iį Chorą, Švvl^rdo ir Bodalietcs. 
Eikite j draugijas, lyakitc iŠ aa- 
iiilnų. Tėvam yra negražu, kurie 
nesuvaldo ravo sūnelių. Burfigę ir 
surūgę. Gaila jų. _•

nių, kad 2 turtais vėliau Jėzuitas
Tėvas Marųucttc buvo tik pradė VYTAUTO SPAUSTUVE
jęs ton misijas- Atlieka Visus Spaudo* Darbui

Vienintčlė katalikų spaustuvė 
ir krautuvė apylinkėje

KATALIKŲ MOKYKLOS.

Pranešama,. kad Šiais metais,si ir šaiptvę. Jų tarpeį matyti, bu
vo ir mokyklą lankančių. Labai 
uegražul

Vpas vaikelių labai pakilęs. Vi
si, rodos, naujam įmrauly. Mat, 
Šiemet mokykla prasidėjo kiek 
vėliau; tai jie gavo proga* Rgiąii. 
pailsėti. Dabar, matyti, prasidės 
darbai ne juokais. SSrautės pasi-

hiemet mokykla prasidėjo kiek

liukas, O. P, nuolatiniai paskirtas

. VyriM^ aMvyka. Mlteų parapija rengi* du vaka-

katalikų užlaikomose mokyklose 
mokosi 2,G62,99O vaikų-mokinin, 
Mokytojų esą 89,981 , AŠ.

Parduoda maldaknyge*, rafamėtra, 
Škaplierius, medallkrilu*, kryžių*, 
atovylaa ir k. Čia galima gauti p 
vairaus turinio naudingŲ knygų Ir 
gražli) atviručių — *u lietuviškais 
raražalsr ■

r Apylinkėje bus rengiamos pm- 
gramoš minėti spalių 9 tl. Dažny-- 

r ' ėfcae btm pamaldos už mirusius 
į lietuvos kareivius karo su len- 
L kais. Salėse vakare prakallx>st 
, koncertai; nuo šokių Ims nušilai- 
, karna, Bus ir radio programų 
į Brooklyne lietuviai (visos srovės 
į kartiii su iikrainiočmis Gėdulos 
f Dieną paminės koncertu ir kailio* 
į mis Millera Grhnd Millers Assem- 
L Idy — Grand st. ir Ilavemeyer st. 
f * kampas, T vai, vakare. Ueturi, 
į * Mfftžmiršk Gėdulo Dieno* l

rengusios tą praleistą laiką savo 
darbais papildyti. Lai Dievulis 
joms pagelhąti jų sunkiame dar-

Gerbiamam klebonui kun. Pan- 
loniui reikėtų reikšti padėkos žo-

joms pagelbsti jų sunkiame dar-

Bučys. Vtegi būtų buvę malonu
»ą vakarą rangi* Člmą*, o ant-

Radio Stotis

mokslo vyrą ir aukžt* Bažnyčios 
vadą*

ras parapijų* iniciatyva rengia
mas. Paremkite, nes čia jūsų rai-

Didysis Nevr Yorkas pamažu

VlMKMlvini

kalas».Būriu ir aš.
*Lapdia.

džius už taip gražiai sutvarkytą 
mokyklą ir visus padarytus joj 
pnrankumus vaikučiams. Gerasis 
Dievulį duos jam geriausios svei
katėlės*

prie domininkonų vienuolyno 
Neiv Yorke (Lerington. avo.).

—-Baltimorčs
WFBR prisidėjo prie transliavi
mo sekmadieniais Katalikų Va
landos (lygiai 6 vai. vakare). 
Dabar 48 stotys visoje Ameriko
je perduoda tą valandą.

—Maspethe prie gv. Teresės

„ Spalin-October 18 d. įvykalŠv. 
Jurgio parapijos metinė vakarie
nė. ■'Komitetą* jau iš kalno ren
giasi, kad toji vakarienė būtų p**

ATSISVEIKINO SU VYS-m
Buvę* pamaldom.

Nbveną laikys ne Tėvas Vaitkeyi-
sėkminga. Toji vakarienėje pro-

ATSDARO.LIETUViŲ 
KALBOS MOKYKLA.■ a ■ ■

t , ■ •.
C. Brooklyn. X. Y.— Pirma- 

dičhį, rugsėjo 28 d. atsidaro šv. 
Jurgio parapijos riietuvių kalbos
ir istorijos mokykla, su jaunųjų 
it simugusin skyriais*

NOVENAIR TRHMAS

čius, M. .1. C,, bet Tėvas j. Jakai
tis, M. L C.

—-Vysk, Pi Būrys rugsėjo 21— 
22 dd. svečiaritei Elixabethe pas 
kun. J* Simonaitį.’^ *■

M BAR. SV. APRBIiKIMO 
PARAPIJOS.

geruorius gyvunčliite, arklius stu
mi* lauk, šiuo Taiku 7 milionit 
mieste yra vos 30,000 arklių* ku
rie yra naudojami visokiems dar
bams. • * w

•Vyburte’* epaariavi petim *Dae» 
MnlnkaP rioHMmas, prenuaerata* 
ir pardoada atskiru* “Darbininko* | 
numeriu*.

HBraM’UI UiDRAUDl
KALB1TI. * „

t Kadangi šiais metais yra įveda- 
f m» nauja mokyklos tvarka, tai 
f- yra pageidaujama, kad tėvai at- 
k vyktų kartu su savo vaikais lax- 
* ke registracijos, kur bus . jiems 
t nurodyta mokyklos tvarka ir tt 
Į Jaunųjų skyriaus regtetravi- 
f mas įvyksta ragsėjo 28 d, 5t00 

207 York st* Broak- 
į lyri, N* Y., n inokykloo valandos 
į bu* pirmadieniais nuo 5 iki 8 vai. 
E y.
| 1 tai po pietų. Sumigusiųjų sky- 

rhus rcgisriacija ir mokyklo1 
F pradžia įvyks irgi pirmadienį 
į rugsėjo 28 d. S -.00 vnl. vakaro, ir

vai, vafc.

vakaro* ir šeštadieninis nuo 9 iki

(H

L mokyklos valandos bus k:is ptr-Į 
Bu madk nm nuo 8 iki W vai. vak,
f Visiems lietuviams turėtų rft* 
L pčti no tik patiems išmokti lu tu- 
F vių kalba ir istorija, bot kad |r 
| jų vaikai gerai žinotų savo kai- 

l*ą ir Lietuvos istoriją.
8 Teklė! visi lietuviai yra krie* 
f litini prisirašyti į ata tinkamus 
r šios mokyklos skyrius ir mokytis 
L *aw tėvų Raibos bei istorijos.

Prisirengiant prie šventės* šven
tos Teresės Kūdikėlio Jėzaus 
(Mažytės Gėlėlė*), Pau. švi Ap
reiškimo Bažnyčioje, Brooklyn, 
N. Y. pradedant ketvergo vaka
re, rugsėjo 24 d* .ir tęsiant $er 
devynias dienas, bus Morenos pa
maldos kiekvieną vakarą, 7:30 
valanda, prie šių IiukU'Mve.ntosio«t 
Visi kviečiami atsilžnkyti į žiąs 
pamaldas.

Taip-pnt prisirengiant prie 
Švento Pranciškaus šventes, nuo 
Į d. spalių iki4d, spalių,blislat- 
komos rėkolekeijos, ypatingai na- 
rinrns Švento Pranciškaus UI,, py. 
deno: rekolekcijas vra ir, pa
mokslus sakys per tašų dienas 
geriu vienuolis Knu^ Dr. Bona
ventūras Pauliukas, Dominikonas, 

i Labai pritinka, kad geri. Kun. 
jDr. Pnuliuktis savo misijas teikėsi 
pradėti savo numylvtoj baŽnyčio- 
jo, kur iki 1926 m. jis pats kle
bonavo. Sekmadienyje vakaro* 
pačioje Šventėje, spalių 4 d., bus 
prirašinėjimas, naujų narių į šv.

~ —Karalienės Angelų par. Ra- 
žafteiaus Dri metinis’ gusirinfe 
mas įvyks spalių. 6 d. po vakari
nių pamaldų 4:30 vai. po plot;

rochester,'n. y,
*

Katalikai lietuviai vaikinai, ku- , 
rie buvo sutvfrę base bąli tymą, 
ir kurie Maldė po vardu Šv. Jur
gio parapijos su Catholie Inč^or 
League. užbaigė savo seloną gana , 
pasekmingai. Nora kaip buvau , 
pirmiau minėju, kad eempijonafe 
gal nepasiliks, tai mano spėjimas 
išsipildė, bot visgi pasiliko antro
jo vietoje. Gana geras ir gražus 
pasirodymas jaunuolių tarp svey 
timtaučių* kurio ganą gerai Žai-j 
dŽi* visuose savo susitikimuose 
su svetimų parapijų tymais ’ ir 
daug tvįrtesnlnK Šekėri jiems gal 
labinuriai dėl to* kad jų * tarpo 
žaidė geriausia* vteame mirate 
minkšto* (Indoor) belės mėtyto* 
jas (pltcher) jake Bubnis* Jo

gramoje dalyvaus mokyklos vai
kučiai. Tikimasi ' taipgi turėti 
svečią^kalbėtoją kun. Skripką iš 
Binghamton, N. T. Yra kviečia
mi dalyvauti toje vakarienėje ir 
apylinkės lietuviai iš Niagara 
Falls, N. Y, Buffalo. N. Y* Ams- 
terdam, ^eheneetady* ir tf. Vietas 
galima užsisakyti pas kleboną 
kun. J. Bakšį* 545 Hųdson Avė.

Sutrik* BufcriTtįrimą.
Lapkričio 8 d. lankysis J. E. 

Rochosteriio Dioeexijos Vyskupas 
J. Francis O’Hern ir suteiks Su- 
tvirtinimo Sakramentą Šv. Jurgio 
bažnyčioje. Tvarka bus paskelbta

BMrabetk ir. J. — Rugsėjo 20 
vėl mus aplankė J. E* Vysk. P. 
Bueys. Išvykdamas iŠ Amerikos, 
užsuko į ElĖcabeth, N, J. Sumos 
metu parakė pamokslą apie pa
saulio paklaidas. "Po sumos sutei
kė palaiminimą*

Atsisveikinti su Vyskupu susi
rinko daugybė žmonių. Iš bažny
čios Vyskupą išlydėjo po balda
kimu vaikučiai ir visi parapijo- 
nai* # .•

Garsiam prieš katalikus bur
noto jui buvusiam Alabama valsti
jos senatoriui Heflinui buvo rcn- 
giamos Bakersfield, Cal, prakal- 
bra. Sąmoningi piliečiai pareika
lavo, kad policija tokiim kalbėto* 
jut uždarytų svetainės durte, Pas
taroji taip ir padarė.

AtUmra antraiieiiiio, ketrlrMiti^a 
ir Mtadtenio vakari iki -9

Antradienio vakarai* dritraoja J. 
TtMraoate. GI ketvirtadienio Ir 
Mttadtailo vakarala—J., P.
lig. ; Mate pariaralrial* vakarate ąa* I 
įima atlikti Ir «ReaI Ertate" rab 
kaina bei noiarinlta Iludymoa.

kad minėtais velka- 
lals—įngff lankia-^

^VYTAUTO”IKPAUBTtjyi

(554 Gnmd St, Braaklyn, M. Y* 
TttefoniOkHa; 8TA*a 2—2188 Į

Įima atlikti ir “Real Ertata" r*l-

lala—įUgtf lankia-“

i

vėliau.
Labaiararira.

Biuo laiku užtek** bet tėmykite 
sekančio šėštadfemo, spalių 3*Čio* 
dienM ,‘Darbhrinko ** numerį, ku
riame tūps Jakai svarbu* pranešl-
mns visiems Rochrater’io lietu-
viams parapijmiams. Tojėl, kurit
neturite užsiprenumeravę °Dar-
Miliuko,’* nepamirškite nusipirk 
ii pas bažnyčią; p^ Vladas Baris 
jums maloniai patarnaus, partluo* 
damas “Dariuninką” pss bažny
čią po abiejų Įh\ Mišių.

mėtomos bolės negalėjo matyti
priešingieji tymai, bet vienas ma
tytojas visada negali t Rlaimčtl 
grojimo, o apsigynima* luu’o ga
na silpnas, ir jauni baarimlninkar 
nesugebėjo be klaidų lx>lcs gan*

CFMUilMK
ALDONAMS,

Ainotni pranešima, kad Vytam

liVAlIAVO*
Rugsėjo 16 d. Andrius Davido* 

pis bu savo šeima išvyko į Lietu-Į 
vą apsigyventi. Vktinia*|

Prūfraionnlni, blralerlal, pnuaoata, 
irai, karte skelbiasi “IMraialnlBt? tik
rai verti skaitytoju paranra.

Visi saralnkltSa “DariMhtolB***

Te). Na*town +M4

/. 4

■1 ?? t

( K l .* F? 4 ■■ v 4 (.■

4 į< * • i • 4 f. f.

NAUJA SALE AMT. J. VALANT1EJUS
LalimhotnB GrufcoriM Ir 

Balam w*ri««

AiriramJii.VįscMe šokrat 
Noiatr tMbhe

ŠMI—Tžaast, (4I.exlnmw Arai.
Artt.Oraml St.

MASPETH, L r., N. t.

TH.tta«a-WX *MaryP*tyt

M. P* BALUS MG.
•IlLIAUBKAi

Or*bdri*a te X*h*aMMt*te*

TMCknuMI K «. X

*—***■ Matarv puMte

mnmę akudeom mnoiv atinuui kaimam «avoPRAMOGŲ KALENDORIUS JOSSK (IVANU
F Baigusieji tris šios mokyklos sky-

■ kainais pažymiai*.

«XAB&BIWft 
a^ ra ra<Wf VMMrav** JKWHUPra **♦••

grabu m—xt» a d Araetew«*o Ara 
pl>w ilhllhilte brauna*užlmiglmo 

su atatiu
L -rius gaus mokyklos 

liftdymą arim diplmną disrii yra jnutm* Ifeluvte vaikinas, 
gerų lietuvių parapijonų aūnra;

to Hpaurtųvėja gąlima gauti Ba- 
rarama reikalingų knygelių. tL

įlyt-L kas jiems kainavo ėraripifo* 
natas. Goresnių pasekmių ateity* 
jei

Dar pora žodžių apie Bubnį

Pranciškaus ITL Orderi*. Rap.

rtnimągite.- ‘t

kietų vteoktema laimėjimams. 
l'Ž*luėini»j koatrlhį: Angliškų au 
laprliaui-100A-4^S0* 1000 lictu- 
vlškųM4.M>.

Krripkh  ėe pa* Au* ........
VYTASHFB SBAUBTŲV* K tnhOM AVIMTRA KAMPAS STAM CnXXT. 

BBOOK&n X, Y.
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