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Darbininko” Radio 
Žinios

~ KAUNAS — Baltijos 
Valstybes Lietuva, Latvi
ja ir Estija steigia oro su
sisiekimui liniją. Tuo rei
kalu birželio mėri. pabai
goje įvyko Kaune pasitari
mas.

KLAIPĖDA*- Birželio 
3G d. Klaipėdoje įvyko di
džiulis Klaipėdos krašto ir 
Žemaitijos sportiškojo jau- 

, nimo sąskridis, kuriame 
" dalyvavo apie 3,000 spor

tininkų.

Minneapolis — šio mies
to mayoru išrinktas F. B. 
Forestall, pasižym ėjęs 
darbininkų vadas unijoje. 
Jis policistams leido išsi
rinkti policijos viršininką. 
Senąjį policijos viršininką 
atleido iš darbo už tai, kad 
jis streiko metu, pereitais 
metais, pasiuntė ginkluo
tą policiją, kuri išprovo
kavo riaušes . ir du strei- 
kieriu nušovė ir 45 sužei
dė. ' 1

džiojė bus taip vadinamas 
bazarelis. Po to graži pro
grama, dalinimas vai
kams pasižymėjusi e m s 
moksle dovanų. Apie 8 va* 
landą vakare įvyks “bea- 
no” lošimas, parapijos sa
lėje. Pelnas Seselėms mo
kytojoms _ bei Elmhurst 
Lietuvių našlaitynui.

■ Kviečiame visus daly
vauti ir padaryti šią pra* 
mogą sėkminga.

Pensacola, Florida—Dar 
vienas darbdavis viešai į- 
rodo, kad trumpos darbo 
valandos jgra daug prodųk- 
tingesnės ir pelningesnės.

Toronto, Ontario — Čia

bedarbius ir suvargusius 
darbininkus kasdien kai
nuoja suvirš $100,000.

• -r-:---- -------— ' V

' KAUNAS — Birželio 26 
d. mirė Klaipėdoje žymus 
chirurgas daktaras Čepo
nis.

. ARGENTINOS , lietuvių 
spauda rašo, kad Čako pel
kynuose dirba būrys lie
tuvių. Darbininkas į dieną 
uždirba tiek, kad gali nu
sipirkti tik du ir pusę sva
rus duonos.

į

»
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Washington, D. C. — 
Jung. Valstybių pašto 
darbininkai reikalauja 40 
valandų darbo savaitės. 
Tuo reikalu ineštasų Kon
gresąbįlius. .

NEW YORK - Lietu- 
vos Generalinis Konsula
tas praneša, kad liepos 24 
dieną iš Lietuvos atvyks
ta pirmutinė Lietuvos Tu
rizmo Sąjungos ekskursi
ja iš Lietuvos. Tarp Šių 
asmenų yra ir šie: Vytau
to .Didžiojo Universiteto 
medicinos fakulteto profe
sorius E. Vintęleris, švei
caras; kun. Lunskis ir po
nia Kamantavičienė. Kiti 
ekskursijos dalyviai dau
gumoje Žydų kilmės.

VATIKANAS *- Apaš
talų Sostas pasiuntė pro
testo notą Vokietijai dėl 
laužymo konkordato.

- šešta
dienį, rugpjūčio 3 d., 3 va
landą po pietų, parapijos 
Sales papuoštame kieme, 
492 East Tth Street įvyks 
šv. Petro parapijos ber
niukų ir mergaičių Vasari
nės Mokyklos užbaigimo

South Boston

ATO DAMBUBNIV S4JDNG03 OMANAS

totrra BOSTON, kasa, ivotuju uoaMuiY, M h., mo. 56,

KATALIKAI PRIEŠINASI 
HUIERKI DEKRETUI

Episkopato laišką skaitė 
, bažnyčiose
Berlynas — Liepos 21 d; 

— Freiburge, Baden, kata
likų bažnyčiose kunigai 
perskaitė Episkopato laiš
ką į tikinčiuosius,* kuria-

Sekmadienį, rugpiūčio 11 
d. įvyks Blaivininkų meti
nis seimas. Prasidės iškil
mingomis pamaldomis 11 
valandą ryte, šv. Petro pa
rapijos bažnyčioje. Po su
mos įvyks bendri pusry
čiai. 1 valandą po pietų 
prasidės posėdžiai, bažny
tinėje salėje. 6 valandą va
kare, parapijos salėje, 
492 East Tth Street įvyks 
bankietas ir vaidinimas 
delegatams ir svečiams 
pagerbti. Bąnkietą ruošia 
vietinė blaivininkų kuopa. 
Gražų veikalą suvaidins 
Worcesterio blaivininkai. 
Tikietai taikomi depresi
jos laikams, tik pusę dole
rio. Blaivininkai ir neblai- 
vininkai pasinaudokite 
proga. V

BERLYNAS į- Naciai 
Užsimojo sunaikinti opozi
ciją. šiomis dienomis at
naujino ataką prieš Kata
likus, žydus ir Protestan
tus. Visoje šalyje, areštai 
ir siuntimas į koncentracL 
jos stovyklas, konfiskąvi* 
mas nuosavybių ir grasini
mas kalėjimu. ’

Pereito penktadienio die
nos karštis ir audra su lie
tumi, ledais ir perkūnija 
nusinešė 8 žmonių gyvy
bes ir 7 asmenys sužeidė 
Bostono apylinkėje.

Brockton, Mass. — Sek
madienį, liepos 21 d., Šv, 
Roko parapijos bažnyčioje 
priėmė moterystės Sakra
mentą p, Alphpnsas Po* 
cius, “Darbininko” admi
nistratorius su panele 
Paulina Barisaite. Abu 
gyvena Monterio j.

MASKVA Liepos 19 
dieną sovietų komisarai 
uždarė Maskvos Universi
tetą į kurį buyo atvykę iš 
Amerikos apie 100 studen
tų mokytis komunizmo. 
Komisarai pareiškė, kad 
jie uždaro, nes mokytojai 
reikalingi kur kitur.

PRIGIRDĘS ŽMONA

Sutinu, Mass.
Sherman, 26 metų am* 
žiaųs, sekmadienį, liepos 
21 d. išvyko su savo žmo
na, Aliče Dudley Sherman, 
23 metų amžiaus,' pasiva
žinėti laiveliu ant ežero 
Singletary ir besivažine- 
dami apvirto ir jo Žmona 
prigėrė. Žmonių liežuviai _. 
p. Sherman įtarė, kad* jis savo Žmoną išvertęs. Poli* 
prigirdęs. Policija sužino- cija sako, kad Sherman 
jus, Sherman areštavo ir [turėjęs kitą meilužę.

minisDOVANA U 
mUŽKUO NM VOK IR 

NErfiSĖY

SL Lukoševk us, “Darbi
ninko” bendr tdarbis ir L* 
D. S. narys A veikėjas pri
siuntė $20.00 Darbininkui,

Hitlerio dekretas prieš Ka
talikų Bažnyčią ir buvo į* 
rodyta, kad tokiuo dekre
tu laužomas konkordatas 
su Šventuoju Sostu.

Freiburgo policija kuni
gų neareštavo, pasiaiškin
dami, kad dekretas nebu
vęs prieš sekmadienį pas
kelbtas spaudoje.

Hitlerio įsakymu suda
ryta visiškai nauja reicho 
“religinių reikalų” minis
terija ir ministeriu paskir
tas nacių vadas Hans 
Kerrl.

—L------ -
TRYLIKA UŽMUŠTA OR* 
LATVIO KATASTROFO

JE ■ ' '

Yorka ir Nev j Jersey aps
kritis.

Lozapo Dar- 
Centras

Gerbiamieji:
Šiuo aš ats 

dvidešimta 
nuo N«w Yoę

inčiu Jums 
d. ($20.00) 
irNewJer- 
rričio, kaip 

i, kurią

Italija Turinti Korti 
Prieš Angliją

San* Bernardino, Šveica
rija*— Trylika asmenų žu
vo Royal Dutch pasažieri- 
nio -orlaivio katastrofoje. 
Šis orlaivis lėkdamas per 
Alpų kalnus trenkė į me
džius arti San Giacomo 
kaimelio. Tai jau trečia 
šios oro linijos ' katastro
fa.. ,

dovaną Są j 
man pridavė J pasiųsti mi* 
neto apskriČi iždininkas 
p. Vincas Da baras.

Taip pat šit ačiū 12 kuo* 
pos nario Vii » Daubaroą 
mokestį į LDi . Centrą $3.- 
00.

Linkėjimai!*
Su gilia pagarba, 

St. Lukoševičius”.
LDS. Centfas nuošir- 

LDS. New 
Jersey' aps-

dovanėlę L.
* IK _

)S. Centras,

HjVIAI 
SUPLIEKĖ

džiai • dėkoja 
Yorko ir New 
kričiui ir jo -i aldybai rnž 
darbininkišką dovanėlę L. 
D. S, ir Darbi linkui.

NŪRWOOD 
SPORT1NINK

TAtrry sąjunga liko 
. VIRAI BEJĖGĖ ** •

Londonas — Geltono- 
džiai ir juododžiai aiškiai 
permato, kad baltieji 
smarkiai _ ruošiasi karui 
prieš juos. Italijos dikta
torius Mussolini vis dau
giau ir daugiau siunčia ka
riuomenės ir ginklų Abisi- 
nijon. Tautų Sąjungos Ta
rybos posėdis įvyks liepos 
25 d., bet maža vilties, kad 
Taryba sulaikys Italiją 
nuo karo su Abisinija, 
šiandien Tautų Sąjunga 
yra visiškai bejėgė, Di
džiosios valstybės pasira
šo sutartis priešingas 
Tautų Sąjungos parėdy
mams.

SUSTABDĖ VIEŠUOSIUS 
DARBUS ILLINOIS VAL- 

t STYBLJE
Chicago, UI. -r- Bedarbių 

šelpimo komisija nutarė i- 
ki rudens sustabdyti visus 
viešuosius darbus prie ku
rių dirbo bedarbiai. Toks 
nutarimas liečia apie 20,- 
Q00 bedarbių.

Geneva —. Liepos 21 dū
šiomis dienomis iškilo vie
šumon Italijos - Anglijos 
slapta sutartis ‘dėl Abisi
nijos. Italija ir Anglija 
1891 metais pasirašė .pro
tokolus, kur Anglija suti
ko, kad Italija turėtų įta
ką visoje Ethiopijoj, iš
skyrus mažą dalį vakaruo
se ir pietuose. Demarkaci
jos linija yra maždaug ta 
pati kaip ir.. dabartiniai 
rubežiai tarp Eritrea, Ę- 
thiopijos ir Italijos Soma-* 
liland iš vienos pusės ir 
Anglų - Egyptionų Sudan 
ir Kenya iš kitos.

Iš tų protokolų išdygo, 
dvi sutartys dėl ‘įtakos E- 
thiopijoj, būtent, tarp An
glijos, Italijos ir Prancū
zijos 1906 metais ir tarp 
Anglijos ir Italijos 1925 
metais, ir dėl tų sutarčių 
šiandien, kyla nesusiprati-

Newell

Nepf York, N. Y. — Lie
pos 22 d. —- Apie Vaitkaus 
išskridimą iš Floyd Ben- 
net į Kauną dar nėra ži
nių. Pereitos savaitės pa
baigoje “Reuter** anglų te
legramų agentūra Londo
ne pranešė, kad Feliksas 
Vaitkus sudaužęs lėktuvą, 
bedarydamas bandomuo
sius svorio skraidymus.

.Bet taip blogai gal nėra. 
Lėktuvo nęsudaužė. Tik“ 
kaip^V-bėš” koresponden
tas rašė liepos 16 dienos 
laidoje, kad Felikso Vait
kaus uošvis p. Brotz “įki
šo ranką (į Lituanicos in- 
žiną), paklibino kažin kur 
šalia vieno pistono ir iš
traukė ilgą, lankstų aliu
mini jaus vamzdį, labai pa
našų į išdarinėtos žąsies 
gerklę.^ Tuoj pasidėjo ant 
varstoto ir pradėjo galą 
pjauti”. • \

Vadinasi su Lituanicą H 
dar vis turi “triubelių**, 
jeigu reikia rankas kaišio
ti ir įgerklių galus” piąu- 
styti.

Oficialus promotorių so
cialistų organas rašo: ‘Be
veik kiekvienas, žmogus, 
kuris yra girdėjęs apie 
ruošiamą Felikso Vait
kaus trans-atlantinį žygį, 
norėtų Žinoti "tikrą datą”, 
kada skridimas įvyks.

“Šitokius datos, deja, 
niekas iš anksto nustatyti 
negali”.

Taigi, išrodo, kad Litua- 
nica JI tebėra užburtame 
rate.

sako, kad jis kamantine- 
jamas prisipažinęs tiksliai

Norwood, Mass. — šy< 
Jurgio parapijos baseball 
ratelis, vadovaujant p: Ą. 
Keršiui, lošė su Lawrence 
Šv. Pranciškaus parapijos 
baseball ratelių. Lošimas 
buvo labai įtemptas ir įdo
mus. LawrCnce ratelis 
kaip daugiausiai laimėjęs 
losimų N. A. Lietuvos Vy
čių Lygoje ir jau kartą 
laimėjęs, tik’ Lietuvių Die
noj pralaimėjęs su Nor- 
wood rateliu, tikėjosi nu
sinešti ir šio lošimo rezub* 
tatus. Bet išėjo kitaip. 
Norvroodo lietuviai sporti
ninkai jau dabar yra gerai 
organizuotu kad ir geram 
Lawrenco lietuvių rateliui 
ne tik nepasidavė, bet ne
davė nė vieno punkto.
. Pažymėtina, kad abiejų 

ratelių metikai parodė ne
paprastus sportiškus ga
bumus. J • ,

Norwoodo ratelio meti
ku buvo Ignatavičius, gau
dytoju F. šestaVičius; 
Lawrence ratelio metiku— 
BalevįČius ir gaudytoju— 
Kosmočius.

Lošimo rezultatai:
Ndrwood sudavė bolę 

6 kartus ir padarė du pun
ktu; Lawrence sudavė bb- 
lę 3 kartus ir negavo nė 
vieno punkto. Vadinasi lo
šimas baigėsi Norvrood 2 
prieš Lawrence 0.

LŪS. CENTRŪVALDYBOS 
SUSIRINKIMAS

Antradieni, liepos 23 d., 
s. m„ Darbininko Redakci
jos kambary įvyks LDS. 
Centro Valdybos susirin- 
kinus 7 vai. Dakare. Viri 
ValdyBos nariai kvieManri 
dalyvauti. , ’ .i

PEMC®¥ DEEANY
New York — šiomis die

nomis mirė kun. Selden 
Peabody Delany, 61 m. am
žiaus. Jis prieš penkerius 
metus perėjo . į Katalikų 
Bažnyčią ir Romoje, bai
gęs mokslus katalikų se
minarijoje, tapo įšvęstas 
kunigu. . •

RUSŲ LAKOTAI PASI
RUOŠĘ SKRISTI I SAN 

FRANCISCO

Maskva, Rusija — La* 
kūnas Sigmund Levaneffs- 
ky ir jo kompanijonai pa
siruošę skristi iš Maskvos 
per šiaurės ašigalį be sus
tojimo į San FranciscO, 
Kaliforniją. Jie mano pa
daryti 6250 mylių kelionę.

KRUVINOS RIAUŠĖS 
STREIKO LAUKE

Siaus Falls, S. D.— Pe
reitą penktadienį, liepos 
19 d, Čia kilo riaušės sker
dyklų streiko lauke. Dau* 
giau kaip 30 Streiklaužių 
sužeista ir du jų sunkiai.

KIEK ŠIEMET GAISR AI 
SUNAIKINO LIETUVOS 

TURTO

mai tarp Anglijos ir Italių 
jos, 'I,

Dėl tų sutarčių Anglija j 
yra persilpna atlaikyti I* 
talijds griežtą agresyviš* j 
kurną. ‘ .

Nėra jokių dokumentų, 
kuriais tos senos sutarty* : 
būtų “buvę—atšauktos 
Prancūzija jau kaip ir at* ' 
šaukė savo susitarimą dėl 
Ethiopijos su Italija, už* 
tikrindama jai, kad ji pa
lieka Italijai visišką laig- ’ 
Vę ekonominiuose reika* ■ 
luose Ethiępijoje, jei už 
tai Italija jai pagelbės , 
prieš Vokietiją. '

Italija tikisi laimėti la* j 
bai daug ir iš Anglijos, J 
ypač dabar po pasirašymo 
Anglijos - Vokietijos lai* 
vyno sutarties.

Taigi kaip matome Eu
ropos didžiųjų valstybių 
politikoje tikra painiava.

20,000 KINIEČIŲ ŽUVO 
ponmj

: Nahking, Kinija — Pra* < 
neša iš Changdhu, kad - 
Shihmen distrikte, Hūnan 
provincijoj naujuose poiį* . 
vyniuose žuvo 20,000 šmo

tus mylių derlingų laukų,

kentės. Tokiems pašilai* j 
kusiems pratęsimo bonų ? 
turėtojams bus apmokėti 
bonai (drauge su palūka
nomis už praėjusį laiką)’, 
bet kuriuo laiku ligi 1945 
m. liepos mėn. 1 d, Taigi, , 
bono tųrėtpjas, patiekęs ; 
apmokėti boną, sakysime, 
1937 metais liepos mėn T 
d, ar vėliau gaus pinigus 
už pilną bono vertę drau-- ’ 
ge1. su palūkanomis už ] 
1935,1936 ir 1937 metus, i 
Be to, taip pat bus apmo* 1 
keti dar ir ankstyvesni bo* 
no kuponai. ’’"'

Bonų pratęsimas ir per* 
štampavimas reikalauja- 
mas tik iš tų bonų turėto
jų, kurie dabartiniu laiku 
nori atsiimti palūkanas už 
1935 metus. Šiaip jau bonų 
savininkams, kurie kol kas 
nereikalauja palūkanų už 
šiuos metus, nėra reikalo 
siųsti bonų Pasiuntinybei 
pėrštampuoti. :

Iš to kas yra pasakyta, 
atrodo, turėtų būti aišku, 
kad, ar Bonai bus pratęsti i 
arnepratęsti, 
kitu atveju bonų turėto
jams nuostolių nebus. < 

jų reikalai nei kiek nenu- Lietuvos Pasiuntinybė.

PRATĘSTI AR NEPRA- 
TĘSTI L. L PASKOLOS 

BONUS?
Washington, D. C., liepos 

mėn. 13 d. Šiuo atveju ne-
J- . c ‘ ■■ Jfr .VySlllOS© ŽUVOkafoma aj^ Mr. jųn tandi» 

turėtojus, kurie, sunkių - -- - -
aplinkybių verčiami, neiš* 
gali bonus pratęsti. Taip 
pat nekalbamą ir apie tuos 
kitataučius, kurie, įvairio
mis progomis, pasinaudo* 
darni, už pusdykį supirko 
bonų tikslu lengvai pasf- 
pelnyti, Šiuo atveju kalba
ma tik apie tuos bonų sa* 
vininkus, kurie abejoja, 
ar geriau būtų bonus pra
tęsti ar, šiaipjau be pratę
simo, juos pasilaikyti ’ il
gesniam laikui.

Mat, esama daug bonų 
turėtojų, kurie pageidautų 
bonus pratęsti.; Bet jie 
taip pat turi baimės, kad 
bet kuriuo laiku jiems pri
reiks pinigų. Todėl jie no* 
retų pratęsti bonus, nenu
rodant bonų išpirkimo ter
mino, arba kad bonai būtų 
apmokėti, taip sakant, 
“ant kiekvieno pareikala
vimo”. *

Tokios rūšies bonų turė
tojams išeitis yra labai 
lengva. L. L. Paskolos'bo
nų apmokėjimo taisyklės 
numato, kad bonus galima 
pasilaikyti ir jų nepratę
sus, arba, kaip vienas bo
no savininkas išsireiškė, 
“neužregistravus”. Del to

'Lietuvoje nuo gaisrų ap- 
sauga Jau gana neblogai 
yra suorganizuota. Dažnai 
net ir kaimuose jau yra 
Ugniagesių komandos, ku
rios smarkiai kovoja sū 
šia Žmonių nelaime. Del 
to ir gaisrų dabar Lietu
voje jau daug mažiau. Ap
skaičiuojama, kad šiemet 
Lietuvoje buvo Jau arti 
600 gaisrų, kurie sunaiki
no turto už 200.000 litų.

vienu ar

Prarastas Rojus
■ • . .i

Beal pasakoja, kad komunistiniam “rojuje” pa- 
prastų (Juodųjų) darbininkų valgis buvo toks, 1M / 
vos-vos palaikė juos nuo bado mirties. Jie 
skystų kopūstų su šilke, riekę duonos ir šaukštą mie- ; 
žinės košės. Mėsos tegaudavo tik tauttsėae sovietai 
šventėse, ar pasirodžius kokiam užsienio avu
čių! dirbtuvių aplankyti. Valgydavo beitoms atanai- ■* 
noms ir paskutiniesiems kartais nieko netekdavo, Hr* . 
minusieji sėsdavo į stalą udarnlkal, t y. taoftauslej!

y (Tęsinys 4-tam puslapyj)
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g minun ,
K ■’ .į... ■■ .
[j Sovietų Rusijoje, kaip 

>«žo ex-bolševikas F. E. 
M1 ir kiti, dATblntatad yT 
£ dviejų ritaių; “baltR 
Brbininkąi įr “juodi” dar- 
toibkAi. Baltieji darbihih- 
i dfrbą lengvesniusį dar- 
A ii* vidovdhja darbų 
ttdkknčlUs. ttaŽniaiisiai 
esą svetimtaučiai, gau

ną geroką užmokėjimą ir 
Žmoniškesnį . užtaikyiniĮ.

> juodieji Rusijoje datbihiti- 
K- kai dirba prastuosius dar- 
K7 buą po prievarta, baisiai 
» badauja ir Vėtgtaija,
į . Lietuviai , darbininkai 

K^daUgttmėje yra fiksa- 
M^ktįo^ksliąL Bito 
■Į prispausti jie negalėjo 
K“ Mbkyt rėguleriai aptartos 
b Lemtą jiems buvo 

K Retkarčiais telankyti pra- 
K alinę mokyklą arba per sU- 
K šviestis.
® * Amėi'ikbn atvažiavę fe 
K tWiii darbininkai ieškotų 

Siimėš, gbeit šitaitįdjo, kad 
K *jb» dauglaii rkiidama per 
K Woitalą., Todėl jie dirM 
E MibiidBis, o vakarais lanko 
E mokyklas. įŠ pradžių gUn 
R Mntai ! Vėliau jie j^ahlbk-

h
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VIETINES ŽINIOS
r ■ ■ '

kui‘ šalta* krūmokšnių 
miškas Štamą, 

žalio mttki 
jaunos mė]

ĮSPŪDŽIAI Iš TIttLYPŪS

Liepos 14. Saule jau nuo 
pat ryto pasirodė pasiruo
ši kėvdi. .THlybeš fcei#ė- 

viąal nenugąsdmo, 
t kaip tik pridivė ener

gijos rtioltls prie kiinkatis 
darbo, kad patenkinus vi
sus atvykusius sveSius į 
UŠKViestą suVažiavimiį-kfe- 
gjdžlhę, Patangos parke, 
Methuen, Mass.

Saulė kilo yta aukščiau 
ir aukščiau. Jos spinduliai 
pradėjo nešildyti, bet de
ginti. Tik išėjus-iš bažny- 
č|os tuojaus pradėjo bį-__ _______________ _
štai viens po kito pUdytfe,lįįįįCį*'ratsakė? Kjebo- 
išt^oškusiais tyrų oro žmo- hįklam. P, VirmaUskis if- 
neliais * darbininkais' Jk|gį sveikino senus savo pa- 
kąip bematant ižvyka8,F' -■*-“* w“ ’■ 
piinutėiiat

Kelionė ; linksma. Visi j 
dailidcįjšj niūniuoja, jUb- 
kktija. ŠUfgi — ttūkd-lU- 
žb-šdvė ii* bus’as siištdjo. 
Tita maldhumas atšfejo 
ViėM vatahdA vėliau pri
būti bhbrišttį būstai į Pa
langą. Bet jie, vis linkini.

Stai ir ,LįWrfence... Se- 
lias surast iš Lawrėnce į

neliais

E *įtiiie jų lariijpa, Savo lai- J 
K *ku,. net'profešibrialais.
E > Mokslą gėrbiahtieinš A- ! 
E šėrikoje įeiną madon Va- 
K satinės mbk^kioš. Mfeštas 
B pp miestui, mokykla po J 
K nibkjrktal atidėto įvairiau- - 
E šių mokslų kursus- Padaro 
K mokslą dar prieinamesnių. 
E Naudojasi proga mokyti ir 
E nemokyti atostogų dieno- 
E )nta. Lanko jas ir lifetuvių* 
Bį darbininkų Vaikai.
K < Apsišvietę lietuviai dar- 
E bininkki, trokšdami, kad 
n -JtVįsi vaikai būtųljbęnt 

-“baltųjų” darbininkų kla-
K f»jė įsteigia savo lietuyiš- 
E kas vasarines mokyklas, 
E apart regiilerių parapiji- 
E mokyklų. Vaikučiai 
E būriais tanko; veik, visose 
E lietiivių kolonijose savo 
E t£VU kalbos kursus. Malo- 
E taū, kėd būsimoji karta ex- 
■t na taip pat kilniais moks-- 
E lo kėliais.
K : Keliai jai tiesiami tolyn 
E Marianapolio Kolegijoje^ 
E Thoriipsbn, Conn. šią va- 
E ten atidaryta liete 
E viškų mokšlų kursai suail- 
E gusiems. Mokslų paskaitas 
E skaito kompetentiški ptb- 
E iespriai, kunigai: K. Ųrbo- 
E pavičius, Į Navickas, p. 
K fetakis,; X Vaškevičius, Dr. 
Eį fe. Ahdrulionis it kili.
E ' Šviečiasi tat laikai apšį- 
E švietiisiem^ musiį. lietiį- 
B-. tiapdš darbihinkaihs ir jų 
E įsįįamši. Parėjusiais tai- 
K kata, mįmiį patys Vadaj, 
E «" ytojai, Bokytojai ir vi- 
I šdkiė profesionalai rifeture- 

!E jo progos lankyt liėttavpk 
;E &Ū. mokyklų. Jie pėr šavę 
E pfeHSko iliėturiSal rą- 
E žiHau stiidėn į į, 
E. kurs atostogų, nibtu važiai 
E vo ta Mbhtrealio, fcanados, 
E J Valparaišd, tnd., lietUVi^ 
® ^Hmbkįi. Senesni
E ŽAdHės vogčidms, įlriė įe-r 
S nidkyklų
■Ę-' ^užkampiuose lavinosi Įį& 
E' luyių kainoj. Aižid ilr mk- 
E LDS organi-
E wdjos nariams, jų jauni- 
E mui ir bendrai lietuviams 
E naudotis vasarinėmis mo* 
E kyklomis. - fe V

LOS

šaukta; 
ijt tavb

penktuką* fr ttl Balsas gir- 
oštas if patraukiantis. Tai 
fiiivd Marįaretukė. .

Aa, aa, ką matau?! Mū- 
’gų Dvasios Vadui.

— Sveiksta Tėveli pa- 
sveikinau įndsų Išeivijos 
vadą Tėvą K. Urbbiiavičių,
— Sveikas,'sveikas —ma-

rapijiečius. z- - - 
, Pasidžiaugę kunigai graT 
žiu būriu žmonelių išvyko 
į namus. J.

feas gi Čia? tai kunigas 
X Pettauskas ir kun. Dr. 
BniŽas. Klausosi dainų 
priigramds. ' «

Gražiai sudainavo Sp. 
Bostono choristai, taip. R. 
JtiŠka įjc gauniai pasirodė 

mtmi

šiiitaątaš. *
Pfiė įžangos vartų sutin

ka rnils tnįreliš htandAgių 
rengėjų, būtent: Jonas, 
Mykolas, VČrbniką ir ki
tas Jųnas, ir rimtas senis. 
PAšikiątišę mūsų sveika
tos, padrąsinę mus, kad 
tai čia Palanga, prašo sve
čiuotis ir jaustis, kaip na
mie. Tai tikri lietuviai L 
\ Puikus reginys, U^lidkųi 
Siina. Autobusais ir ku- 

obiliata nusodintas vi* 
sUs kalnas; Žttionėte Pąūfe 
neše vįėtii ilsisi, kVėpubjū 
tyru oru, kiti-jati šotmėši, 
įspūdžiais (Ulfitasi. Rūpes
tingi rengėjai dirba ihtai- 
lę.\ ; .

. Žengiu per kalną krišto
linio ežero link, ir Čia pil
nu žinbhių. Vieni maudosi, 
kiti Žiopso, Mužiką savo 
melodijomis kalbinu jauni
mą ir verčia ristis entu
ziastus hdrs ir karštoje 
dienoje; kad it bešiliejant 
prakaitui, spardyti grindis 
ir eikvoti besivėrmanČią e- 
riergiją. Koks likimas! Čia 
vargše Tęsi šųlto “ice^ 
creamo” nukamuota šau
kiąs! ^galte. Mat, 
šoko, buyb tokių, kad triū
so, kaip bites ayjįyje.

Kas čia dabar?! Klajū
nai... \ .
-—Ar paklydot kaž

kas ūzklaūse, jaunos pore* 
lės vedusių. • *
— Ne. Tik ištikrųjū neži

nome, taib čik toji Pniah- 
gk,— teisiilbši ir ktaušė 

. pp. bfiib&giėčiai. Saiileš 

. prikepintas Vyhikaš paaiš- 
kiiib ką tUi ir nusirito Vie
ni į ežero, kiti į didžibsiOS 
pievos pusę.

įlieto tik knibžda. Pūkš
čia, klykta, rėkia. Aplfe
ąėęeMceeeeėMMMMMOM

DR. ROGES J. ABIŽAID
Tek Devonshire 7906 

ofiso VlisirtJOS: *

RAPOLAS JUŠKA

Mokomn*iko«,ptano 
L i* daintvinio. Spoda- 

les pamokas duoda

■ .'. Kas sugrąžina nųsidėjelj 
f nuo jo klaidos kelio,’ tas iš* 
į gelbės jo sielą nuo mirties 
? ir apdengs daugybą inuodė- 
i- mių. ■ : 5h Mite

mas — atsakė. įvažiavimą, kuris į-
—kas turi pirmenybę?— įėkmadlėhyjė rag- 
— Ponai Duseričiai; tik PW«m> H, 193* m. grairoj 

skaityk sąraši: — AiigUs- Patengoj. Uvrrence, Mass. 
tas Dusevičius — tėvas? Įvairūs žaislai, užkan- 
Albina — motinai vaikai: dštai iV hšrijnil. hibštatai 
Maiįrte, Dilytė, Alena, KA-1 vietinių Itt-tos kubpbs šą* 
ritntataM, Albina, Floreb-ijudgibčių pilerikliiš IV pa- 
rija ir Alfredas. Viso de- hinkšmins ateitankančiūs.

tai skaitliu-. ««* 
giausia pasirėdė Trilypi te“ n.a^dS‘l 
ssss £rMx“ 
nėlė. Jie ir gavb Dr. Kapo- fadeHnto

Įviiią paskM Šiam prbg-

be! šiifeažinti Su taūšų 
[šąjuiigiėtžtaiš.

Kitųkuopų sąjungietės 
j siųsdamos dovanas skiria* 
mas išvažiavimui, malonė* 
kite jas siijfri vąrdu p. fe 
Venčlenė, 19 ’ Cross fe 
La^Vrencę, Mass.

Kviečia Rengėjos.

Į šeimyha. išvyko atostogų į 
Cąpę God trims savaitėms. 
GrjŠ riigpiūčio 12 dieną. 
Dr. Pašakamio ofisas bus 
[atdaras ir klientams pa- tšutd 
tarnaus jo pagelbininkė. i ‘

^iyniųuiiinminiiuni»įm»iii<f uiiiuiiniiiiuriiiiniiiiiHiE| 
5 TOl. 80. BostBH 0823 j T 
I lietuvis fiAtftištks i 
UR.M.V.CASPĘRI 
I Ąrtj Muniei^ai^mMihg | 
| 525 E. Brv*dway, S. Boston į

| J?UQ 9 Iki. 12 tytė ir nuo 1.30 iki f 
= 5 ir nuo iki 8 vaL vakare. OM-Į 
£ka$ -uidarytas aubatps vaksLrais 'ir j 
ŠnedSldienjLais, tyĮpgĮ seredomia puo r 
I tįtpę <II&M ušd&rytas. I

Wp:d!MairX7ya.y |

į Adresas:
I 9SŠ fc Brpaduay, I 
| SO. BOSTbNF, MASS.

Tek SoT feoston 2500
414 Broadway, Šo. Boston 

*...♦*» > v■ 
Ofisas atdaras nuo 10 Iki 12 vai 
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 popiety ir 
nuo 6 ik! 9 JĮ-Swty diena 

pagat susitarimą.

’.. T«I. 80. Soaton 268(5 
tiėbivh

i, l. uPosids
251 W. Brqadway, So. Boston
Ofi»; ytlftkMJOf nūo 
1:30 iki,® ir puoš 
Scretlohiiš nuo 9 Ii 
SubatbiMb nl 
Ned61toinl»;jąl,, _ _

- (pagąl OTtarti)

im 12, nuo 
L ^ą . m 9 >. y.

nbo 9 lil <j vaL vakare.
Oho & uįt 12 vai. dieną.

12 V. .dlenį.

DR. J. LANOMUS 
(SETMNR) 

tttfrtviš taiytpjAS ta 
Omhta&AB 

534 fc Broadway 
Sotith BoslbU, Mass, 
Tel. ttoutii jUfeŠTta 

Jei neatsiliepia tij. Saukit t 
Algon<iuhi.9753

tel. Tttrwbridre 6390. * *

Vėjelis žada prabūti Ame
rikoje apie' *dw meturTt

Šio mėnesio pradžioje 
Albumo leidimo reikalu 
buvo atvykęs--kum..sd 
Draugelis kartu : su foto- 
grafu, kurta fotografavo 
lietuvių įstaigas ir žymes
niuosius asmenis. - Vadi
nasi, jei leidėjai ištąsęs, 
tai turėsime keletą,naujų ] 
albumtį. T „ J

BEPROTIS UŽMUŠĖ 
KALĖJIMO S ARG4

Bridgewater, Mass.

kas Jdckson pUole katėji
mo sargą ir ĮlUotkoČiU jį

ramos numeriui.
Sunkiausiojo svbrip čėm- 

pibnatą taitaėjd poiita Ona! 
Rudčkiehė/ tatsverd ą m A 
262 svaru. Ponia RUdbkie-Į 
he turi dVi gražias dukre
lės—- Amiliją ir Marijonų. I 
Jį didžiuojasi litais Svorio! 
karalienė.

'—tai tuttista laimėjai 
pirmą įžangos dovaną? —
— T&ip, tai mario miiityš 

išsipildė ir už tuos Ulinė- Į 
ttta pinigus užprašysiu pas 
kųh.' Strakauskų šv. ini- 
ŠtaS; UŽ visų, dalyvių sVei- j 
katą, — paaiškino ponas] 
Karsokas iš LoiVėllio.

Linksmas it diktks žmo- _ 
gįis sveikiiio Tėvą K. Ur- PANj 
bdiiavičių, yadlndainas jį 
Lovrellibparapijosįsteigū-1 
ju. . ? " Gub. t^irlėy prašo, kad
— tai Tėveli dVidešimtSiJung. Valstybių Sekr. Io

penketas metų! — ----
ištaręs Šiubš žodžius ly£ 
SUSigtaiidind. _
j- f#

yičius.

nisTttaiš atbrrojis
Ofiso Valandos! 2-4' ir 6-B 

. $78. ferird fctrfe 7.

kamp. Inman arti- Central Sq.,
- Cambridue, Mm*.

,. ■■ ■-r*,. "i-H

MUZIKOS MOKYKLA
M. Trelnsvičlutl, moky* 

loja, moko inufeoą ptanu.
Jiyrabaigual ;

l-

..jM&.MtoStnefc į
'; So. Botton, Hmm.

,į. —u, -4. >r į.-į?.;—w

T ■ Td. », B. toli!
T lIBItrviB

ilmaMET RISTIS
liefpanTlnuoju akte 

. priskiriu akiniu* 
kreivas aki* atttle- 

h .. *lnu ir anjtyiįanįi- -
koks' (aklose) ' akyse kuctyžlhu 
ivisaatlotam^lalko.^ e 6 

I t. rAŽAKABNlfi, 0. D.
447 Broidwiy, goktk Botton

It Hr- # i ■ -i V •<— •- - *> !■<« -* —‘r ' i

.. Ui- „n.!...... ' I 
birželio 23 — 25 Lie

tuvoje lajikesi gaus! italų 
ekskursija. Joje dAlyvąVo j 
itniiį parlamento narini, 
aukšti karihiHkai, žiiriia- 
listai ir kitų sričių veikė-II 
jai. Ėkskūrsahtąi aplankė j 
it susipažino SU LiętdVos 
riidkblb pei fenb ‘ įstkigb- 
mis, su griįžbsnėihis Lietu- 
voš yifetbniis ir sU, Klaipė
dos krašto gyVėhimU^ Vy- j 
tnutd Didžibjb nįiiriejąųs 
sodelyje itūtal pūgelrbeŽū- 
vUsiuš dėl LietūVbš taišVėš 

GUB.CUgLEY NORI it Unt NeŽihOmbjb Kktei- 
‘ "TAIKINTI IŠKELTUS yib Kapo šiidejo Vainikus.

GEIDEI JUS, . 6e td, bkskuršdntūs prie- I
iiiU ir Šii jais įspūdžiui pa- : 
ridąįiho f LietuVbš Prezi- 

_____  > , , _ __ ____ _ dentas k.^Shtatdnd, ir iiž- 
ŽmogU’š feęš paskelbtų vięubįnęnęL Stanių reikalų ininištėriš 
Įiūs lyg kad federalė valdžia sutv Si. Lbzotaitiš.

ko išleisti ^40,d(M;WJ pa* įta^įiiėtiHa,. kad šittO
4 _T. . -7.. aikai, paikinimui iškeltų gelžke* jldikiLietuvėjėdankošį gk-

atsakė Tevks K. ŪHSpna- lių ir privedimui požemi* į na daug ir liet tblipių krą- 
vičiūs. Paristaini neleido nio gėlžkelib Bostone. - j šių ekskiirši jiį. Mat, LiętU- 
tanigatas tastakUnihii ta Gūb. Curlęy tikisi, kad voš Atkakli kova dėl ŠaVo j 
ŽS*■ »nfe 
sveikino, teiravosi apie I išleisti bonus sumoje 
sveikatą. 800,000, kurie būtų sunau*

Antrą įžangos dovaną doti viešiems darbams, 
gąyo ponia Railienę. . •

Trečią — Stela šajefkai- į UžpA$TTQŠ BANKOS

feivo ir kitokių dpvanų.1 
VakirOp zinohęliai ap

svaigę nuo karštos saulės 
spindulių it tyro oro, jau
tėsi gerokai, suvargę. Su
diev gražioji Balanga, su
diev — šaukė būstuose su
lindę. south bostoniečiai; 
sudiev... . ■ ■ . J

Buvo visur tylu, žvaigž
des vakarines mirgėjo, 'o 
ežere po sunkaus darbo fe. 
J> tyru vandenėlių gmrino-į teisėjo šptendimu pašinšU-4 
si. Buvęs.Idos mažiausiai ašludhibs

bąhkbs. f
• SElMd TEATRAS j /.

Blaivininkų Seimo Ren-j lAnKĖSI 

gimo Komįsiją gauną di- - . ~—77* t ...
delępągalbą ta Woręeste-j Šeštadienį, liepos 20 dię- 
rid uolios Blaivininkų kuo- fe Rbdakcijdj lankėsi fe 
poš. Worcesterio Blaivi- pitdhas fe. Jurgėla,J auto- 
ninkai gąusiai atvažiuoja rius ‘‘Sparnuoti Lietuviai” 
į seimą. Ii* dar šu jais at- ir n. Vėjelis, Lietūvbsžfe 
važiuoja jų kuopos vaidin- naflętaš. Pastarasis renką 
tojai su gražiu teatru, fe aferikįečių, !iętiiViiį> fe 
rie bąnkietp' mętu suvai-Į viiį ir ęstiį žymesniųjų Vei- 
dins seimo delegatams ir kėjų paveikslus ir biogte

ek;

j F. WAITKDŠ
LIEiUVIg GBAB0BIUS 
•jįg Columbia 8t. 

-CAįtyRlbGlĘrMA8B.-.
Telefonai: . ' 

te W 
-Sįžinintfds ir ftįpestihgaa 

PATARNAVIMAS

biEtuVitr '
ĮSkalbiihie ir profllndnle visokius 
Įdrubunuš. Mes paimame ir prlata- 
tome drĮLhužluf vĮąnr, katy .tyli 
80. Bo6tonl‘ Canibridge. Brjghton 

Į Ddrchester K’ kitiir, , Piniėginicitž- 
Ir patylite, kad gaunate jiatarna- 

idnty 'už pigia kainq.T4 .< Šo. .BįMbtt

Padaro geriausius ir gražiau
sius paveikslus. Šeimynų, Ves

tuvių ii pavieniu asmenį),
I I lr-> . . ■. «. «. - -T-* h ■ . -*W’ - J ~

GAUS MUĄJONĄ
dolerių

, Šiomis 'dienomis Teisėjas 
Weed pripažino, kad tarpi
ninkai ir kompanijos, ku
rios pardavinėjo šertis, ne* 

I prisitaikydamos taip vadi
namų “Bluė Sity” įstaty
mų, turės grąžinti užda
rytoms bankoms pinigus 
už parduotus Šerus sumo- 
fe $1,000,000. Taigi tiib

K -~ .. 3i / ii

šame pasaulyje. Be.te, tie-1 
tųvbš ūkiškojb ir kultūtį- ] 
njp - gyvbnitao htioiatinis 
Kilimas .doniiha ir kitų 
kraštų šių sričių veikėjus, 
Bevfeik visi Lietuvėje apsi
lankiusieji : i savb krašto 
spaudoje palankiai rašo &- 
pie musų tėvynę, ir stebisi 
vispusiška Lietuvės pa- Įj 
žanga. . - .T? . Tsb.l
.. y t - - . ■,. •" ■ ■, . ■ , ■ L

Jei kiekvienas gautų, kb 
trokšta,-. kšm tada būtų 
dar kai kas? . |

IEŠKAU MGELBINIHIO
.’•*■** * t I

Reikalingas ktauttttei - biiSer- 
nUi pa^elbfiiinkai. PageiUanja- 
ina kad BUtą blaivus, nerfikanti*,] 
teisinga^ ir baigę* tyokyld%. fe4 
Va* pastovu*. Apaliepkite ii: So. . 
fetbno ar a£y$ūfei. Kreipkitės:! 
pAtta Mismis, 423 feį

So. Borton, Stote*. į Į

PARDAVIMUI

svečiams (Rugp> 11 d., 6 rijas albumui; kurį žada 
vakvak., 492 &. Tth j talėisti , Lietuvoje.^ P-nas
So. Boston, Mass.) * Į 

Markfetas * prieinamas.
Už pusę dolerio valgykime 
vakarienę, ‘c pamatysi m u 
blaivininkus ir jų svečius; 
girdėsime'kalbų ir dairių,| 
matysime pamokantį teat- 
rą; ' <■

šie dalykai ir rengimo I 
komisijų visus kviečia bū
ti garbingų • delegatų ir 
svečių tarpe.

išVYkb ATOSTbOŲ
. . ■ • L , -JĮ ! . " '

’ Daktaras Paaakamis bu !

ALfcNA S. STUKIBNŠ
Į Nomfott, M%is.

■įp.l-£rF * *

SQ, BOSTON BOOFING 00.

JOHN MARTIN & CO.
Taisome, Visokius. Stogus 

414 W. feroadvvay 
TELEFONAI:

South’. Boston ($74 dienomis
South Boston 0184 Vakarais

Parduodu įvairiausios rūšies 
ikainitte Mįk sidabrinius daik-

SMW.tewM<»ay 
so: boSton,mass.

-t— 1'. 4/-1V -H -r

; OerM 8 kMnbarią iiUinaa su 
2000 Vedų žemis, iiti Broidway.| 
Parduosiu labai pigiai, Atšilau-Į 
kitę Nediliojs, nuo iO fld 6 vai. į 
38 lleanor St, Chelsęa. Arta ię-l 
Ufonuoldte: Nawton Wh 0Ž7W

EDWARD L. H0?KLNS J

Tek Šou. Boston 3694
SOI 

BūTTUNbCŪ.

0, t-. GRIGAS, SAVUmtKAŠ 
IždirbSjas getą ininkŽtą

v ■ -iSninų. T 
‘WSMEęi;

N&Ū: ĮSI ,i>; Si., *0. Morton

ii, . \ iWriri^~ ikB»»ANęfc,? -
| į- ’ ' \ '

|L NĖJtrolNAi^TUkTVtkAiNUbTOJASik 
■; ANTSTOLIS — APPRAISĖR, •
j i-. • ' ' ■ • ’ ■■ '■

11 8B3 Wesi Sroūt«v*y, Sd. Bartom
Į Telefonas So. Boston 0001

S, MUIBEM IR
Seniauite* ^|0rtwrĮį

' .Vahtyįl* ’ <■, -

I ' TUM NOTAKO naw. ■

*S5
113 Kine*

Tri
Okt »»/< vtety;

b =-». •

•■ ♦.

*



- vasara. Dangus

-——miesto. Bet kur? Kur pri- Aš neatsimenu kas su ma-

Į’

. GR ABORI Al j

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Graborins - Balsamuotojas

Patarnavimas dieną ir naktį

Fanerai Home ir Rėš.
564 Kast Broadwayr* :

So. Boston, Mas*.

POVILAS BŲSHMANAS 
48 Creaoent Avenue, ’ .

TekpĄohe C.olumbia 6702

• 29Jjjnyin Hjll Avenue, 
DORCHESTER, MASS., ..j
• ' ’45 Hampden St., ;' 

Tel. HiGhIands 4855\ 
ROKBTOT MASS.

ParaR F. JURGALA
TURINYS: Dariaus ir Girto© 
gyvenimo ir veikimo apžvalga. 
Skridimas per Atlantą. Soldi
no miško paslaptis. lygio at
garsiai pasauly. Dariaus ir Gi
rtoj nuopelnai aviacijai Ir 
bu. tautai. PoeiŲa apie LITU
ANIKĄ. Skridimo rimbai ir 
rim. komitetai. »• •

EEBKHfS SQ. CASH MARKET 
Povilas Baltrašifinas, Sav, 

490Broadway, Tel.S.Boston3120

K. ŠIDLAUSKAS 
918 E. Broadvvay

Telephone South Boston 1892...

JONAS GLINECKAS 
502 E. Ėighth St.,

Tel. So. Boston 9621

dauguma katali
kui netoli bažny- 
|abai aM“
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klos užsukdavau į kapines, I 
sukalbėti poterėlį prie tė
vuko kapo. Mamytė irgi 
beveik kasdien klūpodavo 
prie kapo... Jos — senelės 
ateitis buvo neaiški, tam
si, bet ji dėjo savo viltį 
manyje — tai buvo jos 
vienintelė paguoda. Aš ta-į 
jau josios globėju -—namų

Baigiau pradžios mokyk
lą. Po kelių metų įstojau į 
seminariją. Turėjau išva
žiuoti — apleisti savo gim-

Mano Istorija
Gyvenau^ bu tėveliais' Vieną kartą, parvažia- 

vento; 
kąi. G 
tylėsi. _ __ _.
menu SąVįįįirinąją Šv. Ko- 
mjįpiją;! $Ma,- klebonavo 
jąūųai Visuomet linksmas, 
pamąldįngaš'-T- Tėvelis Jo- 
nųsį^ Aš* jton prie Šv. Mi
šių tarnavau/. Tėvelis Jo- 
nųšis atįbetinai mane my- 
lė jo. Jis kasdien pašauk
davo mane pas save ir 
duodavo saują' saldainių 
bei šįąip įvairių gardumy
nų. Jis bųdąvo klausdavo: 
“Antanai kuo būsi, kai už
augsi?”- ir- aš atsakyda
vau: / “Noriu l>ūt -r- kuni
gu, arba dideliu žmogų — 
turėt tvirtus raumenys ir 
būt stiprųš”. Tėvelis Jonu
žis didįpąi ęo. mokyklos pa- 
yežiodąvo manę apie kai
mą ir vėl parveždavo į stu-

vus, iŠ kelionės, mus pasi
tiko mano motutė. Kuni
gėlis, pasveikinės motutę, 
pranešė, kad mudviem ap- 
sisvarsčius, kunigėlis įei
siąs mane į mokslą moky
tis kunigu. “O Dieve, aš 
visados troškau pamatyti 
savo vienintelį sūnelį prie 
altoriaus — aukojant savo 
gyvenimą ir save Dievui’*., 
tarė karštai dėkodama 
motutė Tėveliui Jonužiui. 
Visf linksmi suėjome į vi
dų — stubą.

Laikas slinko. Po mėne
sio laiko mirė" mano tėvu
kas. Tėvukas — mano my
limas tėvukas, kuris kas
dien sunkiai dirbdamas 
lankė tas mūsų kaimo se
ną bažnytėlę ir ėmė Šven
čiausiąjį. Liūdna buvo die
na... ;.■■ ■•<

Po tėvuko mirties aš 
kasdien, .prieš ir po moky-

: Ą< Batailterd.

Apniauktos kaip rudenį dausos
Mosuodama rankas lygu vieškely kvaišas 
Ašai atsidūriau Dievo sode
Ir meilė šnūsčiojo ’ *
Ir alkis tebuvo tiktai atminimas
Iš žemės vos teišsiskirdams skubiai aš save apžiū* 

rėjau .
Išvydau esąs tiktai stabas / ,
O džiaugsmas, aš gyvas stovėjau
Bijojau apalpti /

j „■ • Šaukiausi raibuojančių atspindžių gelbims 
Regėjau kaip molio trapaus spalva manę kruša - 
Bet ramsčius klastingus šalin aš atstūmiau 
Likau vienų vienas
Šiurpi yr visokia vienatvė
Bet Štai
Iš dausų tolimųjų berybės būrys paukščių atskri- 

' do ir skraidė visi jie aplink manę, stabą, lyg 
Į kokie karveliai aplinkui namus

Ir jų vieną ašai sugavau 
Jis nebuvo baikštus 
Sugavau jų daugiau ‘

Į Ir netrukus visus juos turėjau
Tų sodų rymoj
Skaisčiai aušrai bebrėkštant

Į_ Jauktoj prieblandoj _ .
Aš visi leidau paukščius, valandoms ir dienoms jr 

L * net metams beslenkant ’. - '
O jei ten už mirties jų jau leist nebgalėsiu

Į Tatai Dievas padarys,
* Lhisvai išvertė iš Esprit, Novembre, 1934 

Tadas Venta. 1

pasiekiau savo jaunystės ko... Pasidaviau Jo globai. 
|gūžtą — bažnytkaimį. UŽ-[Įstojau į kaimo mūro na- 
lipau ant aukštoko kalne
lio huo kurio visas kaimas 
sų . apylinkėmis matėsi 
kąip • ant delno. Saulutė 
kepino

lamačiau didelius mies
tus, bažnyčias, namus bei 
daug žmonių. Kas savaite 
tėvelis Jonužis, būdavo at
rašydavo man laišką, ap
rašydamas apie mano mo-1 
;utę ir kaimo 1 įvykius* 
Taip diena iŠ dienos slen
kant, praslinko mėnesiai, 
metai; :------- - - —H

Šeši ‘metai praslinko 
kaip išvažavau ■— palikau 
savo numylėtą kaimą mo* 
tutę, mokinaus seminari
joj. Biski pradėjau tingi
niauti — mokslas kiek į- 
grįso... Laiką praleisdavau 
pūsdamas; dūdą, (come< 
tą). Pamokose pradėjau I 
snausfi, svajoti apie savo 
dūdą, muziką ir tt. Ėmiau 
skaityti draudžiamas kny
gas ir lankyti įvairius va-. . -
karėlius. Mėčiau ėjęs prie mėlynas, vietomis baltais 
komunijos bei išpažinties, debesėliais nusagstytas. 
Po kiek laiko mečiau ir pa- Į Atsisėdau^ ant^ samanoto 

grįžti, ne. Kas npri grįžti Įmą*^ Viskas .kaip pirma:

VALGOMŲJŲdaiktųkrautu ves
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir 

kitokius daikjuSj kurie skelbiasi “Darbininke” apsi- 
mokųnes jie parduoda šviežius produktus ir maloniai 
patarnauja. Nuėję į bite kurią krautuvę pasakykite, 
kad jų jbimą mate te “Darbininke”.

gas ir lankyti įvairius va«
__1 r-1-. _ .

komunijos bei išpažinties. debesėliais nusagstytas. 
Po kiek laiko mečiau ir pa- Atsisėdau ant samanoto 
tį mokslą. Namo nedrįsau kalnelio. Pažvelgiau į kai- 
grįžti, ne. Kas nori grįžti mą„. Viskas.kaip pirma: į nuskurusį kaimą.' PasuJstubos ir sena bažnytėlė,

ir pirmąją komuniją priė
miau, nepasikeitė, •— jo
sios bokštas didingai rai
žė aukštybes... Mano žvilg
snis nukrypo į kitą kaimo 
galą, kame matėsi didokas 
raudono mūro namas su 

I kryžiumi viršuje. - Mano 
žvilgsnis dhf ‘toliau ’pasie-

JOSEPH W. CASPER 
(KASPARAS) 

GRĄBORIUS 
" 494 E. Broadway, 

■r South Boston, Mass.
Office: Tel. S. B. 1437 

Ąea. 158 W. Tth St. 
Bes.: Tel. S. B. 3960 

Patarnavimas dieną, ir naktį.

DRAUGIJŲ'VALDYBŲ
• Adresai

MMUVGS DDKnmv DUJOS 
. ėloH MOTINOS 1V0.

Pirmininką — MarketenA .
& SL So. Borttt, IfaM.

Tel. 8o.~;Botebn 1208
yice-pimininkį »- Ona Slaurleol,'
• 448 So. Borton, Mart.

Tel. So. Boaton 8422
- Frot Kelt — Bronft CinnlenS,

- 20Gontd St, Vert Rortnny. MaM.
Tol Pirkiny 18M-W

I'ln. Kajlt *-* Mirljona Markonlutl, 
88 NaVarrė St, Roelindale, Man.

TeL Pftrkwiy 0658>W
Ildlnloki Ona Staniminti, <*

105 Weet Oth St, So. Boston, Man
Trarkderi Ona Mlarlrdlenl,

1512 6olnmblaBArSo^Boeton,M«M.
Km Globia — K. JattOonleM.

14260olnmblaU(I., So. Boetoa, Mua.
DrantŲa tavo etfilrlnkinma'Uiko ka> 

antri ntMnlnkĮ kiekvieno initmlo,
1

SV. JONO BV. BE.PAžAEPlNt 
draugijos Valdybą

Pirm. — J. PetraturiauL
24 Vark, So, Boaton, Haas. 

Vict- pirm. VX Madonū, 
. 21 Saniėr St, So. IBoaton, Mas*. 
Prot. Raitininkui — J. Glineckla, 
- 5 Thomas Vark, So. Boaton. Maa& 
Fln. Raltininkaa — Alb. Nevieta,

16 Wlnfield St, So. Boaton, Mam. 
Ildininkat — A. NaudilUnaa,

885 B. Broadway, So. Boaton,' Maaa. 
Marlalka — J. Zalkis, f1 Vinfteld St. So. Boston, Alaar 
Dranrija laiko aualrlnklmns kas tra

čia nedCldlenl kiekvieno minaslb,
2 vai. po pietų. Parapijos sąl«j, 402 
E. Tttl St, 8o. Boston. Maus.

?:80 vai* vakare, pobainjtinŲ are- 
tainlj.

Visais draugijos reikalais kreipkite 
PM protokolu raitlnlnki,

ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO
: > :' Su

Trumpais Apmąstymais Apie Jo Gyvenimą
Parašė Tėvas Hugolinus Storff, O. F. M.

Vertė K*
Žioji knygeli tinkama pasiikaitymni per Vilą laik%

KAINA TIK 15 CENTŲ S® PEffelUNTIMU
(Siijskitė paStos Ženkleliais)

PASTABA; Užsisakant didesnis /skaičius"duodama Žymios 
nuolaidos

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

| maldaknyge
S- . MALDŲ RINKINfiLIS

9. Su 4-rių Rūšių ViršeliaiseJJ k- • fc ' ‘

į į Pirmai šv, Komunijai ir Misijoms galite gauti 
žymiai papiginta kaina

“DARBININKO” Rėdakcijoje 
“DRAUGO” Redakcijoje ir

Moly Cross Reetory, Mt. Carmęl, ,Pa.

sI

mą — vienuolyną? Paau-1-j 
ko jau viską Dievui — Ii* n į 
kau broliu. “Dirbsiu ir h į 
kentėsiu,” tapo mano vie- ui , 
nU°lynl ■Kfortiiionis.. Į Perkantiems daugiau duodama didelė nuolaida,

kau 4, didmiestį. Pamiršau [kurioje mišioins tarnavau 
namus, seną močiutę ir ge-Į 
raširdį tėvelį Jonušį. Jų 
nurodymai neįstengė mane 
paveikti.

Didmiesty įstojau į kon
servatoriją mokytis muzi
kos. Po keturių metų — 
paigęs konseryątorij^ su
dariau . orkestrą. Grojate į“ > _ , , , ,. .
vairiuose šokiuose ir klu- l^ė, tai kapinės,.. Širdis su- 
buose. Turėjau pinigų ir Įplakė: — “tėvukas!” suri- 
daug įvairių draugų. Die- kau ir galvatrūkčiais pasi- 
vas ne galvoj — pinigai, leidau bėgti į kapus. Ten 
geri laikai buvo manė die- vos suradau tėvuko kapą 
vybė. Paskutinę mano iš- — buvau pamiršęs f jo vię- 
pažintis buvo išstojant iš tą. Verkdamas atsikIau-» 
seminarijos.^ Pasinėriau, PĮau pasimelsti. Kaip mo- 
paskendau nuodėmėse... kęjau,t sukalbėjau'keletą

Laikas slinko. Atėjo Die- Poterių/ Gailiai verkiau... 
vo bausmė, pritrūkau pini- Šalia tėvuko kapo būta ki- 
gų. žinoma tuojaus skoH- to kapo, šis kapas buvo vk 
nau. įlindau į skolas. Ma- sas žole apaugęs, matyt 
no orkestras pakriko —iš- senai kavotas. ^Gale kapo 
siskirstė, nes negavo algų, akmuo su parašų. Negaliu 
Draugai; pamažu 7 atšalo perskaityti, nes didelė žo» 
nuo manęs, paliko mane. pe uždengė. Einu arčiau — 
vieną. Aš, aš vis dar sko- skaitau: “Sūnau mirčiau 
linau... Pagaliau -- galas, dėl tavęs... Grįžk prie Jė* 
Turėjau išsinešdinti iš Į zaus ~ Jav0 motute”. —•

šįiausittf ’ Bapinigį "be| mm įvyko... Žinau tik, kad 
draugų, kur pasukti? lės- parpuolęs ant kapo dras- 
kojau darbo —neradau, kiau žemę šaukdamas Die- 
Skurdas, vargas prislėgė vo,bausmės. Paskui nusil- 
mane. Išvažiuodamas iš pau... Po valandėlės kaž 
didmiesčio , apsiverkiau, koks Žilas, senelis kuni- 
Prisiminiau savo gimtinę, gas pridėjęs ranką pakelė 
kaimą, močiutę, kunigėlį... mane nuo kapo. Nepazin- 
Dar daugiau suspaudė gir-1 dardas kunigėlio ilgai žin
di. Ašaros ritos sknios-Įrejau į jo veidą. Senelis 
tais, * aš it kūdikis balsu nusišypsojo: “Vaikėlį”* J 
verkiau..: Dabar suprataurJonūši!” surikau ir puo- 
savo klaidą, motinos mei- bau po kojų.
lę, draugų nuoširdžius pa- PO valandėlės kunigėlis 
tarimus, linkėjimus. “Va- Jonužis papasakojo visus 
žinosiu į gimtą savo kai-[įvykius įvykusius kaime 
melį’\ tariau, “pas savo man išstojus iš seminari- 
motutę,. pas savo geraširdį j°S* Papasakojo ir t apie 
‘Jonužį**.. Bet aš juk bedie- motutę... aš verkiau... “Šū
vis. Keli metai kaip nebu- neli, štai rąžančius”, bai- 
vau išpažinties, šv. Komu- gė kunigėlis, “kuri tavo 
nijos. Ne. AŠ negalių, ne- motutė liepė tau įduoti jei 
drįstu, aš negrįuiu.. ” Vis-< kada sugrįžtum. Kai mo-, 
gi gimto kaimelio ir motu- tutė mirų jį laikė savo 
tės bei savo tų paliktų rankose— Jos širdis trū- 
draugų išsiilgęs nuspren- ko iš meilės, tau metus se- 
džiąų nors ištolo paskutinį minąriją...” \

! sykį pažvelgti į savo kai- Pasaulis tamsus... Atei- 
mą, o paskui kur akys ne- tis neaiški. Klebonas Jonu
šą*.. . šis, vienintelis mano drau-

Palindęs ir užsikabinės gas apleido pasaulį, Drau- 
■| į vagoną, vargais negalais Į gų neturiu -* tik Jėzus Ii-

LAIMĖ PAIEŠKOMI:
(Žmonių padavimas). Butrimavičiąi, Jonas, 
_ . , , T— , Juozas ir Daminas, Juozo

2 Prieš daugeli metu Lie- ajįnus Amerikon atvykę 
tavą Vaide kunigaikštiene pį.ieg karą, kilę iš Novo- 
Gerutė. Ji turėjo vienų |iolklį k^_ Semeliškių v., 
dukrelę, kuri vadinosi Lai- Traku apskr. 
mė. Žmonės labai mvleioL *"savo kunigaikštienę Geru-f Rinkevičius, Aleksai
tę, bet kunigaikštytę Lai-|^as> . .gyvenu3. Lowell, 
mę dar labiau. " Mass., kilęs nuo Daugų,

L&ttiė bjivo labai grazii Andriul«,.Pranag,įjffi^ 
ir gera. Ji visuomet rupi-fnęs-Mįrgaift&ra, W.
nosį vargšais,, juos navai- kilęs iš Kretingos apskr. 
gydmdavo, aprengdavo. Kidolis, Jonas, kilęs iš 
Visoje Lietuvoje tuomet j Armališkių“ km., Antanavo 
butų neatsiradęs nė vienas v Marijampolės apskr., 
žmogus, kuris' jos būtų ne- 
mylėjęs ir negerbęs.

Nepatiko tai Lietuvos 
dievaičiui Pykuoliui. Jis 
nutarė Laimę pavogti iš 
žmonių tarpo.

Kartą. Laimei berenkant 
žemuogėles, atbėgo graži 
stirnelė. Ji šokinėdama be- 
go šalia Laimės. Bet neti
kėtai stirnelės koja pate-' 
ko į nugriuvusių medžių 
tarną ir nulūžo. < ,

Pagailo Laimei stirnelės I 
ir ji nutarė ji pasigauti. 
Bet stirnelė jokiu būdu ne
norėjo prisileisti prie sa
vęs Laimės, šokinėdama 
ant trijų kojų ji bėgo į gi
rios giluma. Paskui ją be* 
go ir Laime.

Toli, toli nuklydo Laime, 
besivydama stirnelę. Pa
galiau stirnelė pavargo ir 
atsigulė pievelėje, kuri bu
vo toie girtoje. c .

-r Dabar tave aš jau pa
sigausiu, — pagalvojo'Lai- 
mė ir pasileido bėgti prie 
gulinčios stirnelės* r I

Vos keletą žingsnių nu
bėgo Laimė pievele, kai 
pajuto, kad po ips" kojomis 
žemė lyg susiūbavo. Nusi
gandusi žvilgterėjo į žemę 
ir visa suprato: tai buvo 
nė pievelė, ’ bet žole apau
gęs liūnas. Laimė spėjo tik 
riktelti, nugrimzdo liūne 
ir pranyko. Tai buvo Py- 
kuolio žabangos.

* Apsidžiaugė Pykuolis. 
nutvėręs Laimę į savo ran
kas. Ankščiau jis buvo nu
sprendęs ją nubausti, bet 
kai pamatė jos gražumą, 
pamilo ja ir viską jai do
vanojo, dargi paprašė jos 
rankos. Ir Laimei patiko 
pragaro valdovas, sutiko 
už jo tekėt}, tik su sąlygą, 
kad jai leistų lankytis pas 
gerus'žmones. Pykuolis su 
tuo sutiko, \

išvykęs Amerikon iš Beb- 
ruliškės km., Kazlų Rūdos 
v., gyvenęs Wilkes Barre, 
Pa. .

Mekelis, Juozas, Sflvęs- 
j tro s., gyvenęs Brookiyn, 
N. ¥/. . '

Jakas, Teofilis, pasivadi
nęs Theodore Jacksori, gy
venęs 17th Avė,, Brooklyn, 
N. Yz.

Stumbrys, Leonas, kilęs 
Vaitkūnų km., Rozalimo 
v., Panevėžio apskr. gyve
nęs Baltimofe, Md. ir Phi
ladelphia, Pa.

Butegenis, Juozas, kilęs 
iš. Šiaulių apskr., gyvenęs 
Philadelphia. Pa. ir gal 
Rochester, N. Y. -

Skrebįs, Antanas, kilęs 
iš Keblonių km., Miežiškių

Nuo to laiko Laimę lan
kosi tik pas gerus žmones, 
suteikdama . jiems viso
kiausių dovanų. Visi lau
kia jos, bfet ne visi atsime
na, kad Laimė gali ateiti 
tik pas gerus žmones.

w ... ..________ \ • -T... \_

v., Panevėžio apskr., turįs 1 
brolį Mykolą, gyvenęs 1 
New Haven, Conn. |

ŠUmkauškas, Juozas, ki- J 
lęs iš Kailinių km., Veisie- j 
jų v., Seinų apskr., gyte- 1 
nęs Luzerne, Pa. j

Dirsė, Simonas, gyvenęs j 
Philadelphia, Pa., kilęs iš 1 
Vadoklių v,, Panevėžio ap- į 
skrieto.* ' J

Kaupas - Kaupelis, Jo*l 
nas, gyvenęs Roėkfcfrd, M. * 
ir. Aberdeen, Wash., - tar- ’ 
navęs Amerikos kariuome
nėje, prieš kelis metus din- ’ 
gęs (10-2272) , kilęs iš Bir- į 
žų apskr.

Paškauskas, Karolinos- 
brolis, gyvenęs Forbes St„ 
Pittsburgh, Pa.

Andriūnai, Aleksandras -į 
ir Raulas, bei Braziai, Juo
zas ir Aleksandras,; Mar
tyno sūnūs, visi . kilę iš 
Kietaviškių v., Trakų aps- ; 
kričto.

Petrauskai, Petras ir^ 
Antanas, kilęs iš Blindžių; 
kupsčių km., Veiverių v. į

Žičkaitė. Petronėlė, 4Eil»c 
si iš Vadžgirio, Raseinių. > 
anskr., neva buvusi slau
gė Amerikos kariuomenė
je. . .

J. Veteikis, gyvenęs 
Mąidsville, W. Va. •,

Uldukis, Kazys, kilęs iš 
Kupiškio v., Panevėžio ap
skričio, gyvenęs Bridge- 
port, Conn. ir prieš kelte 
metus dingęs be žinios. -

šarkis/Petras, Lauryno 
S., kilęs iŠ Vyžonų mt., U- 
tenos apskr.
KONSULATE GENERAL 

ofLITHUANIA ‘
11 Wavėrly Place Kast, 

t New York, N. Y.
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vijos ir Paragvajaus. Da
bar abi respublikos jau su
tarė dėl karo paliaubų. A- 
bįejų respublikų armijų 
vadai turėjo bankietą ir 
gėrė šampaną ūž taiką.

Prezidentas Ropseveft 
viešų prakalbų dabar ne
laiko ir viešų pareiškimų 
nedaro, Tąį lyg užėjo tyla 
prieš audrą. Sekanti 1936 
metai bus audros metai, 
nes tai bus prezidento rin
kimų metai.

> Bostono teismo išspren- 
dimas, kad .AAAProces
sing taksai yra neteisėti 
yra naujas prez. Roosevel- 
to New Dealui smūgis, ši
toks išsprendimas, jei bus 
Augščiausianje Teisme pa* 
tvirtintas įves dūugiau

mo ir nępateė, kO
W1 ĮgWT0W»l, P<.

BlrteUo min. » d. 1333 
m. įvyko Juozapo Marijos 
Vilos sode piknikas. Vėsus, 
oras ir lietus nelabai pa
kenkė, nes suvažiavo su- 
virl penki šimtai gerašir
džių ir pasišventusių Vilos 
pHetelių netik iš Vhiladel- 
phijofi, bet ir tolymesriiri kolonijų.
. Giliausiai dėkui mūsų 

brangiems ■ geradariams 
gerbiamiems Philadelphi- 

: jos klebonams: kun. J. če- 
pukaičiui, kun. LValan- 
ciūhui, iri kun. I. Zimbliui * 
už paskelbimą pikniko ba
žnyčioje, o ypač už jų rie- 
auikSantį darbą, kad įvy- 

irasiue- įinus pikniko pasisekimą.
JU suvienytoms pastan
goms viskas buvo sutvar-

ml įlrieš šMpu* ir udriif- 
jrVpttb IriiitfMmę, dažnai 
nt ant M nugaroj fa-

Kampf”. Ta knyga tapo’ 
Vokietijos nacių biblija. 
Per tą dešimtmetį tos kny
gos išparduota 1.930,000 
kopijų. : ’

Laikraštis Journal of 
the American Medical As- 
sociation rašo apie žmo
gaus amžiaus pailginimą. 
Viduriniuose amžiuose vi
dutiniškas žmbgaiis am
žius tebuvo 21 metai, . o 
šiais laikais įvairuoja tarp 
60 ir 80. Ateity žmogaus 
amžius pailgėsiąs iki 100 
metų. Dabar iš 100.000 
žmonių tik 33 tegali tikė
tis sulaukti 100 metų.

Nuo Naujų Metų Illinois 
valstybėje įneina galipn 
senatvės' pensijų istaty-

Tffi fr tamTSi1™ |yBB" w,utf“u 
sięms 65 ir daugiau metU paįniaV03 negu NRApa- 
busmdkamos pensijos su- Processing

liepoj. Kmt* taksų mokėtojai galės reį- 
didatas j pensiją . turės^a|auti gavo sumoketų.pi- 
but išgyvenęs mažiausia’—.— 
10 metų toje valstybėje. 
Ęus mokama tik tiems, 
kurie turi ineigų savaitė
je tik $5 ar mažiau. Pensi
ją gaunančių palikimai ei
na, į pensijos fondą/

Kovai su depresiją val
džia ikšiol išleido arti $10.- 
000.000.000. Iš tos sumos 
daugiau kaip trečdalis iš
ėjo tiesioginei pašelpai tei
kti (reliefui).
. Laikraščiuose / nedaug 
tebuvo rašoma apie karą 
pietų Amerikoj tarp Boli

^;Ėįtay°*dsrMratal sąstatai 
rita pribūta dta neią matęs.
etato neęijatota MnhUk Dlrbtiivč- 
aįsėta keletas akta į toto^ta -*Komunistai ginasi ragtis ir nagais. Labai kerė

jai jie puola tuos visus, kurie savo raštais nuŠvie- 
įa vidujinį sovietų gyvenimą. Taip Tarną VValkerį Va
ina žuttku ir kriminalistu, nes “jis 14 metų* atgal pa* 
ėgo iš Colorado valstybes kalėjimo”. Apid Fredą Bea- 
I daug ką nėpasako. Pabrėžia tik, kad tai “sutvėri- 

“ kuriam “pakvipo tūkstančiai” ir jis “dabar tar
ia ąovietų sąjungą ir komunistus”. Bet čia mūsų bol- 
evikal neapslstoja* Jie reikliau ja, kad ‘‘D-ko” redak- 
oriai pasakytų savo skaitytojams, jog Thomas Wal- 
er yra kriminalistas, pabėgėlis iš kalėjimo ir dabar 
M sučiuptas kapitalistines valdžios, kurią jis taip gy

lė”. • - , - *
Ką gi,, vien tik dėl to Reikalavimo naiviškumo, bū

tų jauku mūsų “gerųjų tavorščių” paklausyti ir Wal- 
ierį tinkamai iškoneveikti, bet kaip tai padarius? IŠ- 
pravardžiuoti jį Žuliku ir krimiųalistu būtų pavojinga, 
peš Walkeris ^ali už tai patraukti teisman. Gaila žen- 
to* bet mes Verčiau palauksime Icol tikrasis teismaa 
(ne bolševikų nuomonė) išspręs moralinį VValkerio 
Stovį, ' *'' . j ‘ ‘ '
~ Antra gi vertus^ jei walkeris ir iŠ teisybes būtų 
pabėgęs iŠ kapitalistinio kalėjimo, tai, bolševikų aki
mis žiūrint, jis už tai turėtų vadintis didvyriu. Kuris 
iš dabartinių bolševikų vadų nėra pabėgęs iš kapitalis
tinio kalėjimo? O vis dėlto ištikimieji “tavorsčiai” ne
taria šunų nė ant Lenino, ne ant Stalino, nė ant Stek- 
tovo — Nachamkesb, ne ant visos litanijos bolševikiš
kųjų tusų, pabėgusių iš eariškojo kalėjimo. Jei kapi
talistų kalėjimas yra kriminališkumo ženklas, tai jis 
turėtų lygiai prilipti ne tik prie Walkerio ar Beald, 
bet ir prie visų bdlševikijos vadų. Trio tarpu Walkeris 
Vadinamas niekšu, Kremlio gi ponai — didvyriai^ 
Kam toks skirtirigumas, “tovariščiai”?

A! — būčiau pamiršęs. Skirtingumo tarp bolševi-' 
kijos vadų ir Walkerib su Beata viri dėlto esama. Ko
munizmo kūrėjai iš kapitalistinio kalėjimo peršoko į 
Itolševistinį “rojų” ir ten pasiliko, nes vadams “roja* 
jė” patinka —- “tam našemii bratti gerai”. Walkeris gi 
su Beata padarė Zigzagą: iš kapitalistų kalėjimo įšo
ko į bolševikų “rojų” ir iš ten — atgal} kalėjimą! Del
io? Mat, Wąlkeris su Beata nebuvo viršūnėse; Jie pa- 
inatė tikrąjį “rojų”, kuriame prastiems darbiriinkams 
tenka gyventi, ir įsįtikinp, kad ten -r- “našemu brattt 
prastai”. Ir ištiesų, kas gi gero tame “rojuje”? Anot 
Dostojevskio: “dochodiški ų nas to ^calcije: iii siena 
klok, ilį vily v bok’\; (Kokios .gi pas mus įneigps: ar 
šieno pluoštas, ar šakė 1 pašonę). Taigi juodu ir pasi
rišo prarasti bolševikų “rojų” ir grįžti į kapitalistų 
kalėjimą. . ..

Bet jeigu jau iškoneveikti Walkerį tai būtų visai _
be pro šalį čiuptelti ir Staliną su draugais, nupiešti jų nytų kdmišarų malonę ir įduodavo kitus darbininkus, 
vaizdelius, be šmeižtų, žinoma, ir pykčio, bet taip sau kurie tingiau dirbdavo ar šabotažuodavo sovietųpra- 
patiekiant draugišką charakteristiką. Kuom gi jie|>*"•£»»A-

rodo kopuikiauSai— ant popiėrio. Jkteiviams, ypač
skaitUn&nis, bet tikrąjį gyveni-? Sibirą^ ar sušau ydfltoai. gtopia iabiau iiėgu pempė savo'vaikus. Besu paša-

S’*“’’’ W kelfaiiiiintaJ iŠ S-
•** hes tftt to™ vtenmias protesto MHm. dirbtuve. Tuomet darbiniu-

Neskaitant jau baduoliško maisto, darbo sąlygos kai gaūdaVd geriau ialgyt —net ir mėsos gaudavo!— _ _
■ “* ‘ " - - - . - - - * - , jungos 24 seimai įvyks.

/ rugpiūčto 20 d., 1935 m.,

>

nigų. AAA yra vienas iŠ 
Agriculturab adjustment 
administration.

boikotą1 
rėjimas, netiksli

ar suy. 
hne ar pMotažė. į

prastesni už Walkerį,kad juos taip jau visiškai pa- 
mibštūme? Juk verta tai padaryti? Norite?

Čia, žinoma, tektų pasikviesi talkon Udarniką.

NUOTRUPOS
c> National Undervyriter 

skelbia, kad praėjusiais 
1934 metais apdraudų po
lisų turėtojariis išmokėta 
$3101,525.930. Didžiausios 
pomirtinės buvo Perey A.

• Rockęfellėr’io $3.124.773, 
Arthur Josepho iŠ ęincin- 
nati JJ.500.000, H. K. No-

Kai teismo keliu NRA 
tapo panaikytas to kai da
bar teismas pajudino AAA 
pamatus, tai ateity galima 
tikėtis daugiau teismiškos 
kovos prieš dabartines ad- 
ministraci jos patvarky- 
miis. Ypatingos bėdos iš 
to gal nebus, nes tais pa
tvarkymais tam tikrų tik
slų atsiekta. Sakysim per 
AAA pakelta ūkių produk
tų kainos.

Tmmtottei 
, r r r irhiriinkoa-
iirtM ito tik MM, bęt ir dtaonos tfiiiftą. Jei kriįritalis- 
triU prMtąrtt K drim/tiU Vhi. kitų dlrintuvių, kurios ga
li įifitaftL KtfMetaose gi visos dirbtuvės priklauso val
džiai. Iš rieitos {tetarytas Ir gavęs vilko bilietą, kitur 
ttoįriptašysl vista tatryą uždarytos. Dirbtuvės Rtai- 
foi apttsfrtott taiklhl mūrine siena, kaip koki kalėji
mai. Prie virtd Stovi kareivis ta Žatttuvu ir nieko he- 
ItaHta bį pažįtortb. JH driribiiikikari tokį pašporią> tti-i 
rl, tai į leidžia j komisaro tafttaliarijiį, kur, praside 
da ilgtabri fataumttoljbiMl: kuri plmitatt diritei? Ko
dėl M darbo IBJtaf w ta patalėf D tol gėria valld if- 
Čjah taitalškla esi uepritookibias stakta tvarka? Tai 
gal esi konte-motacijoiiiBrimif O tai ėsi kdtokris? Iš 
kokių tėvų gimęs? rtib kokios jmtriM įie prlklriiita 
caro laikais? Tai gal esi kilęs iš bttržįįta ir prits dkri 
prisilaikai buritajižta išžiūrą? — Iri taip toliau, kol 
vargta datbtatota visiškai aptari protinis nuovargis, 
to jis duoda kokį ntakrių atsakytai. Aha! stiriprifaio- 
jai, reiškia inums mėtotai! šitikia kotalsarris to Iš
varo vargią ktok* Kkr tada kur Mngtt? Kądrir- 
biamš sovietuose nėra riš mnžiarisio prislgaUėjtao.

Darbas sovietuose lygiai toks kaip kalkuriose 
kripįtalistų diritavfee -4 ito kta yaiatata tik 
kų (pieta Krid įęri^ta Padaryti riiistatytą kle- 
kybę, lėtesni darbihirikrii priteršti kamuotis 12—14 
vrilanta. Tas parodo, krid mažįriusib daribo kiekybė 
(taibtoitimi yta tiek kad išbddūjtaiėtaš dririto-

Prarastas Rojus
.. . • • .(Pradžia 1 pusttpyj). • *(<;f ,

darbo savanoriai, kurie padirbdavo daugiau negu 
paprasto taurininku retoalatijama. Kartais tieūdariii- 
kai gaudavo kita pyragaičių sr saldainių. Už^ tuos 
“gardumynus” udarnikai nėrėsi iŠ kailio, kad užsipel-

tribriifiS Valandas. Ir Bė *l pastebi, kad nusikamavę ir 
pusbadžiai riisii datbiniriSal tik trukdė tršktorfiį iš- 

(WicotŪ rfiririūvėje. Gaila į juos žiūrėti: ki- 
kanmfekfel sbrikloh krito feŠėHM — nū jšgri, n| su- 
toarfritfto, riš jokid noro dirbti juose neshh&to. Kbfii 
drirbiMnk*& toks ir darbas. Charkovo dirbtuvė buvo 
išgriridriiri kaipo įtovjrsdlhgiarisia sovietuose, bet jbš 
iriaktoririt labai greit subyrėdavo. Tuomet kildavo rik- 
smriš> prinika ir įtarinėjimas, kad darbininkuose pąsi- 
reiškįa sabotažas ir kontr-revoliucija. Koks, čia sabo
tažas! Pėriąi komisarai^ duokite d^biųjnkams atsi
kvėpti ir privalgytu tai jie geriau dirbs. Dabar smaug
dami dąriHniriktis, jūs patys sabotažuojate Rusijos 
gerbūvį, ft*, ir pjauriate tą šaką, ant kurios sėdite/

Sovietuose tenka, pastebėti begalės formalumų: 
prišportki, dupnoš bilietai, cenzūra, specialūs leidimai 
ūri ųždrėudhririi, komunistų, komšomolcų, raudonar
miečių privilegijos bilietai — visokį raštai, rašteliai, 
iškabbs, — žodžiu, toks biurokratizmd aparatas, apie 
kuri j nė nesvajoji didžiausias RŪsijds autokratas ir 
biurokratas criržto J&ikritojiis L Bolševikijoj viskas at
rodo kopttikiausiąi popierių. ^Ateiviams, ypač

Yeš’o iš W. Newton, Mass. 
$1.048.310 ir Melviii A. 
Traylor’6 iš Čhicagoš $1.- 
602.500. '

Šiemet suėjo deŠimt me
tų nuo pasirodymo Adol
fo Hitlerio autobiografi
jos, kuri .vadinasi “Jlein

Kun. Pr. i Vaitukaitis

Kasdieninė Šv. Komunija
Ką mes gauname ar apturime, kai dažnai ir 

kas dieną artinamės prie Dievo Stato to vertai 
priimame ŠventąjąKomuniją?

Mes gauname ir apturime didžiausią to kil
niausią dovaną, kokią tik gali būti mums duo
ta, -—gauname ir apturime beribę naudą, per 
kurią dapildome mūsų kiekvieną Reikalą. Mes 

; gauname to apturime išmintingiausią Mokyto
ją, pačią Amžinąją Išmintį, kuri išriša sielos 
kiekvieną abejonę. Mes gauname ir apturime 
geriausią Gydytoją, kurs išgydo sielos visas, 
lalšdąs, kurs sustipriną nusilpusią valią, suma
žina kūniškų aistrų karšti ii- ištveriantdorybė
je, duoda džiaugsmą. j . ' V

Viešpaties Stalas turi gyduolę kiekvienam 
: nuliūdimui ir kiekvieftam kentėjimui. NUo. to 
t' etato gauname įr apturime ištikimiausią Drau^ 
’ gą» pasisaviname Jį kurs surėdo, kad užmirš- 
•. tujnęvįaą, ką esame netekę ir prarkdf, tas ant 
r jo krūtines nudžiūna visos ašaros, neęyiąrtųi^ 

guodžia ir nuramina, nes Jis nuima vigusąkau- 
, smus, — Šventoje Komunijoje galiname to Sp- 
.. turime Jėzų, mums labiausiai it ištikimiausiai 
w atsidavusį* Brolį, kurs su mumis dalinasi-ne 

vien Savo visa, bet, kurs mums duoda net Pats

_—_.i gydiiofe kiekvienam 
kiekvieham kentėjimui. Nuo f d 
s to apturime ištikimiausią Dtau^

buvo nepakenčiamos, žiemos metu dirbtuvėsJbuvo rie- 
apšiktomos/ Kurie turėjo žieminius drabužius, tie dir
bu apsikamšę iki ausų, kiti, lengviau apsirengę, dažnai 
gimnastikayosi, ntosykuodami raukomis ir trejpĮsenda- 
ini kojomis, kad kaip hors palaikytų kraujo cirkulia
ciją sustingusiam kfine. ir tal biivo mechanikai, kttole 
difbo mašinas. Galima sau įsivaizduoti, kokios teh ma- 
šinosišeidavo'iš po atgrubusių nuo šalčio nagų. Nė- 
siebėttna, kad dar b i nkai, visuOmet alkani fr sušalę, 
nuvargę ir susirūpinę, neturį jokios galimybės kana 
nors pasiskusti, virto visiškai abejingais dėl šavt» likt-

... ......................—.>——••• - ■ ' - ■ - % L•—

Save, visas ir esybiškas. Šventoje Komunijoje 
žmogus į savo širdį priima Visagalį Dievą, su 
sąvim laiko beribes vertybes žemčiūgą, neiŠse- 
piianią turtą; žmogui duodama dalyvuinas Die 
viije to Jo nemarybėje. / •

Tauleris,- šventas ir kilnus daktaras, įskai
čiuoja dvyliką vąisių, kurie kuriasi sieloje tų, 
kurie vertai į savų širdį priima Kristaus Kūną 
ir Kristaus KraUją, ' v -

Anot jo, tiė-vaisiai yra šie:
1) Tvirtybę kad lengvai užmiršti žemiškuo

sius to nykstančius daiktus. •
2) Pažanga tuose dalykuosę, kurie lydi į iš-

r . --•s.» *’ • *-gt •*- ' *-'*'.* . c

3) Ataitadėjiųms bei atsiskyrimas nuo to vi
sa, kas nera iš Dievo^ nė dėl Dievo. . . *

4) Stiprybė pratinti^dorybėje.
5> Apšvietimas proto,. kad tobulįąu Dievą 

pažintį .to visus-daiktus imti amžinybės Šviesoj.
6) Karštis meilės dėl Dievo.
71 Malonė daryti visa, kas kuria vidujinę 

įaiiįię. • * * •
8) Dvasiškį tortų iždas. . .
9) Nenustoju? džiaugsmas dvasioje.

lįyuoj^ U i
WsfeWvfdųjiim ramybė. ' I 3 ;

12) 81elo8 vienybė su Dievu.
METLftSDIENA

Šventoje Kotnufiijpjė Dievas mums duoda 
Savo meiles kilniausią įrodymą. “Kiekviena

į priima Visagalį* Dievą, šti

IĮ* turėdavo rodyt linksmus veidus, jeigu ne, tai — to 
darbinikkai žinojo, ką reiškia “tai”. Jie rodydavo link
smus veldtis. Tada keliauninkai — daugiausiai Žurna- 
listai — iiegalMdto atsistebėti sovietų pažanga ir 
tvarka ir pleškindavo į savo-laikraščius apie bolŠevi- 
kiską “tojų’’/ Btal tik pamerkdavo savo draugams, 
daugiau vargšas nieko negalėjo padaryti. ,

■- Sovietai vieną veidą turi pasauliui, kitą sau. Tam 
antrajam veidui pažinti reikia Rusijoj pagyventi. Kaip 
būtų naudingi toūta ktantaistems į tą “rojų” pakUū- 
ti ir kaip jie džteugtųsi jį praradė! UDABNIKAS.

raus
■ J c mo-

šventoji Komuniją yra meilės diena, — Dievo 
meilės diena dėl žmogaus to žmogaus 
diena dėl Dievo,” sako šv. Marija Ma 
na de Pazzi. “Dievas sąVo’meiles dėl žn 
niekada aiškiau neparodo, kaip tą dieną 
guą savo meilės dėlDievO niekadaubliail
rodo, kaip tą dieną, ktirįą prlįma Dievą ir Jam 
atsidėkoja pamaldumu to garbinimu. A, Šven
toji Dienai Laimingoji Diena ! Nes tą dieną aš 
galiu sakytį? -r* Mario Dlevfe, aš Tave myliu, to 
Tu, mario Dieve, ritine myli !• — Ir Jėzus y^a‘ 
tos meilės įrodymas”. , ?*

šv. Marija Magdalena ta Pazzi pp Šv. Ko- 
W ?eW <<Q 

Meilei Meile! O rijrios. kurios buvojte.Steiiės sų- 
įybrtoš, d& ko peįftynĮą Dievuį kuris yra pati

įgyvendihtas pratimus net tarp vienuolių kas 
dieną priimti šv. Komuniją, tačiau, št. 4a 
Magdalena žadino savu dvoiškas dukteris dw- 
nąl artirftis prie Buchąristįnšs Meilės r taip pši 
ir tūta; kurie atsilankydavo įKarmelitonių vie
nuoliją, kur ji gyveno, žadindavo, kad dažnai
prtnmų^Sv^KomHmją^Ji* drąsino yi*w kuria, 
jąsUtikdavo,. kad Svwč»-Sakramente priimtu 
ypatingai ketvirtadienį, tą. dieną, kurią Jėzus 
Kristus įsteigs Švenčiausiąją Eucharistiją, tą 
diettąr kurią ji vadino MeilesDiena. Ypatingai 
tą dieną ji troikb, kad visos vienuolis priimtų

MartusęviČiūi, . Žtolpul ir 
SrĮgmąnui užp&gelbą įr 
ąteildrikymą.

‘ NtibMirdžįai ričiū iŠ visų 
trijų Rhiladelphijos para
pijų darbininkams ir dar- 
binįnkėhis, kįirie .lš anksto 
suvažiavo ir išvien šeimy- 
niškai, tvarkingai ir inan- 
daglriL tarnavo bei vaišinu 
atsilririkusiuš! .. *•

Dsairie labai dėkingos rė
mėjoms, rinkiisibhis aukas’ 
taip itolfai ir su taip dide- ‘ 
liu nuoširdumų. Ačiū ir 
tiems, kiįrįd aukavo pini
gais, daiktais, atsilariky- 
mti, ar kitu kdidu -įidriš bu- 
du prisidėjo prie šio pikrii- 
ko.

Ačiū visiems pardavinė- 
jusiems ir pirktinėms lote
rijos knygeles išlaimėji- 
miii Buick’p, Laimėtojas 
yra p,.K, Beniulis, 210 
Reed St, Bhiladelphia, Pa., 
Šv. Kazimiero parapijos 

> Telaimina ir atlygina - 
Dievas* Jums visiems už 
jūsų aukas ir pasidarbavi
mą. <

Nuoširdžiai dėkingos,
Šv. Kazimiero Seserys.

PRANEŠIMAS VMGO- 
NININKAMS

šiuomi skelbiu, kad A. 
L. R. K. Vargoninkų Są-

šv. Kazimiero parap. sve
tainėje, 324 Wharton St., 
PhiladelpĘia, Ša, v

SvatbūM mūsų organiza- - 
cijds reikalai ragina mus , 
skaitlmgai dalyvauti sei
me. ;

' Juozas Brazaitis, 7 
Varg. Są-gos Centro pirm.

Šv. Komuniją. Vieną ketvirtadienį ji sutiko 
vienuolę ir apgaubta degančios meilės dėl Jė
zaus šventinusiame Sakramente, su nusistebi* 
jimu jį pažvelgė į tą sutiktą vienuolę ir jai ta
rė: “A, mario sesuo, šiandien tu nepriėinei Mei* 
lės”.. : j

Kaip dažnai girdime, kad žmonės daro de- , 
vynių antradienių noveną garbei šv. Antano, 
Mažosios Gėlelės ar kitų šventųjų, daro septy- ‘ 
riių trečiadienių noVeną Šv. Juoiapo garbei, ar-, 
ba penkiolikos šeštadienių novfena švenč, pane
lės Marijos gafbei. Tačiau; ketvirtadienį, kaip

dui švenčiausiąme Sakramente už tos Jo mei* 
Itastebuklo j teigimą! Gerbti ArenČ. Panelę 
Mriri ją ar kitus Šventuosius, jų * garbei prii
mant 8v. Komuniją, yra pagirtina ir garbinga. * 
Tačiau, reikia nepamirštiFtad tų žmonių virita 
pamaldumas yra vien tįk atspindys viso mal
dingo dievotumo ir šventumo, einančio iš šalti
nio •— Jėzaus ftvehčiausioje Eucharistijoje.

Labai daug vertingų yra priežasčių kurios tlirėtų mus pažadinti priimti šv. Komuniją 
dažnai, net kas dieną, jei galima. Jėzus Kristus 
ir Bažnyčia trokšta, kad priimtume4ą Dangiš- 
kąjTVmgi. O pasaulis, netikintis to sugedęs to

*

dažnai priimate 8v. Komuniją?” Jam atsakyki
te: “Tai darome dėl meilės ir iš reikalo”. Ir jet. 
pasauliniai žmonės nenuvokia ir nesuprantą

. . ; ... ■ • »- * • . * .
I.
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BLAIVINItfKŲ SŪSTVIBNYKO CBNTBO

Kun. X J. Jakaiti* MIC- -rrtmkm vado; Jnlkaitl*- 
ptan., 4ŽS Win*lor gt. C«mbrid<», Mum.; Ktuu X VaMMaaa ~ l \ 
vlce-pinn.; Pr. Manku* — Ylca-plrm.-; V. X BUTackaa'— rOtį - 
T M<rft 8t„ VorcMrt^r, Mmt; O.'Sidabrienė —' Hkl/ri OčmMftrt- ; 
vealth. Ay*., }Vorcaater. M***.; M. prw>af«o6 ir X *
1Mq floMjai; A. Miciflua# — redaktoriui, M*rlana»ollM OuUHP.» 
Thompson, Conn. * ' - * ' “ «" *

. ,t , Kun. A. Bflblys

Piknikų. Svarba
tanmtas skaičius įvairiu 
profesijų inteligentų, , tai 
bus aiškua parrfboe reika-

- BLAIVININKŲ SEIMAS
Žiuomi visiems blaivininkams pratašome, kad Šie

met A. L. R. K. BL Seimas įvyks South Bostone. Pra
sidės Šv. Petro Lietuvių par. bažnyčioje iškilmingomis 
šv. miniomis rugpiūčio 11 dieną;

Kuopos ir Pavieniai blaivininkai Širdingai prašo
mi skaitlingai šiame seime dalyvauti* <

CĖNTRO VALDYBA, v
fcun. i X Jakaiti^ DV? VadSa *
Kuri F. J. Juškaitis, Pirm/ ’ \ /
V. Blavackas, RdŠt. « .

ka butų Jjrteigti moderUii- 
ką alkolitų nj^tpfįjąį įfttį 
vertėtu kelti klausimą, ar 
negalima būtų Vtabma Fa- 
baltės valstybėms; (•Lietu

pILN. BLAIVlNlNKU 
KUOPOMS PRANEŠI

MAS

tai reikalinga , pirmiausia 
pačiai blaivybes draugijai.

rinktisblaivinimo priemo
nes, Antra, naudinga Žino
ti ir plačiai visuomenei, y* 
pačiai jos vadams. Jei ne
žinosime tikslini ' Tėvynes 
silpnybių, negalėsime da
ryti pažangos, negalėsime 
nustatyti savo kultūrai 
linkinės. Ir trečia valstybe

, Šiuomi pranešu visoms 
Blaivininkų kuopoms, jog 
sekantis Blaivininkų susi? 
viehymo metinis seimas į- 
vyks S. m. rugpiūčio 11 d., 
Šv. Petro parapijos salėje, 
Šo. Boston, Masš. Todėl 
visos kuopos iš anksto ra** 
ginamos šiam svarbiam _
suvažiavimui ruoštis. Kuo- tti ktaomet gali sii savo vi- 
pos taip-gi raginamos Cen- sa valdžios mašinerija tiri- 
trui prisiųstų savo narių Į karnai dirbti, kaf išsamiai 
mokesčius (25 centus nuo 
kiekvieno nario). Prašome 
taip-gi sąrašuose pažymė
ti, kurie nariai yra seni, o 
kurie nauji, idant būtų ga- 
lįnu1 reikalus jau prieš'šei- 
mą tatyarkytii .

49 kuojyk:^yonarių mo
kesčius jau prisiuntusi ge’ 
r s mėnėsį. širdingai a- 

Kitos kuopos subruš- 
kitri Čekius arba “money. 
orderi’ rašykite,vardu:

Auna Sidabras ir siuski- 
’ te adresu: Mr. V. J. Bla- 

veckas, 7 Mott St, Wor- 
cester; Mass., <

V. J. Blavėckas, T
P. B. Rast*.

turėti vieną bendrą tokią 
Įstaigą? ■ Ątrpdo, t tokiam 
bendradarbiavimui dabar-, 
tinČ politikos' būklė gana 
palanki. Lietuvoje blaivy
bes daraba,būdsmaš gana 
senas, šiuo me|u;; rimtai 
varomas. Gal tik minkiau 
būtų su Kirtijri ‘Bet juk 
niekur be sunkumų neapsi: 
einamą. '/ .

PRIERAš AS.Jau pabai- 
gus rašinį, gauta Gorila* 
vos apylinkės, alkolikų są
rašas. Paduota 42. Iš jų 6 
amatninkfti, g darbininkai/ 
kiti gi didesni ar mažesni 
Ūkininkai. Ęešių, kaip ta* 
šoifia/pranėžfaney kuriems 
reikalmgaį; gydymas,r esą 
dar tiek ūėmažųgirtudk-’ 
MU. t

pažįsta gyventojus, kurie ' 
jiik yra jos narveliai, pats 
tifeas^agrihd^.. ; :

Taigi apiė’ ^IkoJjkus. Ži
noma, nevisai makmus da
lykas kapstytis \*pp purvą. 
Jfąi dalinaipaaiškina,.ko- 1 
dėl tik keturi" skyriai atsi
liepė, Daviniai gauta iš 
Geldaugiškio, Josvainių, 
Šunskų ir Mariampdlės. Iš 
viso surašyta 77 girtavimo 
aukos. įdomumo ir svar
bumo daliai gautas* davi
nius sutrauksiu į atskirą 
Jentel^ ~ Anketose įrašo-, 
mi kaimai, bet mes jų ne
žymėsime. Mat, gali būti 
pavojus sužinoti pačius as- 
męiiis. ’ ' - / »

Žinoma tie' duomenys 
nėra visai tikslūs. Čia bus 
sužymėta, gali būti, ir to
kie, kurie nėra tikra pras
me alkolikai, bet tik daug 
geriantieji. Toliau čia dau
giausia parapijų rytas, 
gali būti, išskyrus fata- 
šynę. Skaičiuojant išeitų, 
rodos, jog bendrai paėmus 
vienai parapijai tanką 19 
girtuoklių. Tegul bus pb 
vieną tikrą alkąįiką arba, 
dar griežščiau imant, ant 
dviejų parapijų vienas. Ir 
tuomet visai Lietuvai susi
darytų’ apie 150. O kur 
svetimtaučiai? Griežščiau*

JE ŠVENW)IENlAl 
RAUDONAITAŽYMĖTI, 

; ' -t-<4 i ■'>>' >

DĖLIŲ GIRTUOKLIŲ?”

Pereitais metais, Lietu
vos Katalikų Blaivybės 
Draugijos Centras išsiun
tinėjo skyriams aplinkraš
tį, kad surašytų visus apy-i 
linkės tikrus alkolikus, ne
minint jų pavardžių. Mat, 
norėta gauti bent apitikrį 
vaizdą svaiginamų gėrimų 
aukų. Iki šiol jokia įstai
ga, ųei draūgija nesiėmė 
ši6 darbd. Tuo tarpu jis 
reikalingas jau vien dėlto, 
kad galvojama apie alkoli-

. kų ligoninės - sanatorijos 
steigimą. Pagaliau kitaip 
negalima susidaryti mora-, 
linio mūsų šalies vaizdo, ^iai skaičiuojant, visoje 
Kiekvienas pripažins, jog Lietuvoje tokių nelaimni-

Šekmadieniai ir švėhtą- 
dieniąi kalend o r i u o š ė 
spausdinami raudona spal
va dėl keleto ^priežasčių. 
Manau,nepaniekinsit men
kos manų nuomones, ji y- 
ra tokia: sfcnadieniai ir 
šventadieniai kalendoriuje 
raudonai pažymėti dėl to, 
kad jie gėdisi, ■jog juos 
žmonės-per daug niekina: 
dargi jta^tada daugiau nu- 
sideajT ;rt^u»rpaįorsMbfeis 
darbo dienomis. Senuose 
kalendoriuose būdavo daž
nai nurodoma, ką koks lai
kas reiškia ir ką reikią 
veikti; dažnai būdavo pa
rašyta: “šiandie gera tau
rės statytų šiandie gera 
nagus nusipiaustyti, šian
die gera tokius ar tokius 
augalus jodinti! šiais lai
kais prie kiekvieno sekma
dienio ir. šventadienio, įsi
galėjus blogiams papro
čiams, taip pat prideda
ma: “šiandie gera sočiai 
prisivalgyti įr prisigerti. 

. Šiandie gera Šokti ir trep
sėti. Šiandie gera...” ir tt. 
Juk - visa? tai * atsitinka 
šventomis /iienoinis.

tėvei’TM j&ų hė taip 
blogai. Juk iper vestuves 

. Galilėjoje Kalioje buvo 
• tiek ir tiek valgyta ir ger-

Vaąaros metų karščiai, 
miestų ir, dirbtuvių dulkės, 
dvokena, gatvių šiukšlės, 

ta, ir vis dėl to ųž tai taip 
nesib&rama, kaip mes esa
me barami! Jei jūs,, kuni
gai, visą savaitę su plūk
iu rankose dirbtumėte, jūs 
be abejo, sekmadieniais 
tėti užsuktumėte!1’ Jei 
jūs visą savaitę dirbtume-, 
te liejykloje ,tal šventadie
nį taip pat nesiŠalintumČte, 
nuo ataus ąsočio!. Jęi jiįš 
visą savaitę būtumėte na
gus karpę, tai ir dabar 
knrpytumėt ir tt J ;

totali Taurininke^ kalbi 
neblogai; tiesa, kad nieko 
nesakoma dėl Kanos ves
tuvių valgymo ir gėrimo; 
bettirturi žinoti,Hkąd prifr Itaoja irleidžia-pirigusį 
to paties stalo sėdėjo ir 
Viešpats Jėzus. Bet nueik 
tu man sekmadienį įr 
šventadienį į šmukię ir pa
žiūrėk,* ar ten prie ■■ stalo 
tąip pŪt šedi Viešpats Jė- 
zuą. Rėtaį| beveik niekuo-

| mot; dažnai vietoj Jo pik- 
tas pridŠąs, nes dažnai iŠ-

c įirsi; ”Trattk tave velniai! 
A; velnias tik išgėrė!; Po 
Velnių, kaip daug, mokėti!”’ 
ittęyTen, teiinėra Dievo, 
ktir Jo priešininkas vieš
patauja!”

• . ’ Verte A. T.
Į' “TĖVAS SILPNESNIS UŽ

troškus oras -*-visa tai 
varu varu žmogų kur ten 
užmiestin, parian, medžių 
pevėsin, tyran oran, vėsiąn 
vėjeliu, Šaltan vandenėliu. 
Taigi liuosu laiku kiękvte* 
n&s, turįs galimybes diim^ 
te dumia artyn gąmtps.r ' 
* štai, šiuo žmonių troŠkir 
mu atsikvėpti tyru pta 
naudojasi parapijos. ’ „ 
draugovės, tuošte ruošda
mos įvairiausius bendrus 
išvažiavimus (piknikus). '

Tačiau, arčiaus prisižiū
rėjus, lengvai galinųėputė- 
myti, jog piknikuose daly
vaujama tik mažo Žmogių 
skaičiaus, Kurgi liekamo
ji parapijos, ar draugoves 
dalis? Argi tai jieji sėdėtų, 
namie? Ne! Ir jieji išva-.

tiktai ne savo parapijos, 
ar draugovės^ suvažiavi
muose!*

• Kame gi glūdima prie
žastis? Gi taSmį kad mū
siškiai liėtuviai paprastai 
nesupranta savo pareigų, 
kaip katalikų ir lietuvi^, 
ar. beųt nenori suprasti.

Reikalą palaikyti ir šelp
ti savuosius yra pą^mė-' 
jęs jau pats Viešpats,įtar
damas Apaštalų lūpofuis: 
“Kas nesirūpina savai
siais,,/ g, ypač ^namiškiais, 
tas atsiMadėjo tikėjimo ir 
yra piktesnis už netikėlį!*

Iš šio išplaukia aiškų 
aiškiausioji išvada, bū
tent.*: kiekvienam žmogui;/ 
o ypač katalikui, privalo-• 
ma. palaikyti (rūpintis) 
katalikybę ir kat. įstaigas; 
kiekvienam parapijiečiui 
—savo parapiją; dariams 
—r savo draugovės reika- 

į lai. |k Gį>įątalikų lietuvių

n* 
ir;

--- —į- .....1

A. L R. Katalikų Faderacijae j
XXV Kongresas Įvyksta j 
Rugpiiilta 21 ir BE d.d. į

PHILADELPHIA, PA. 1

i

Remdamasis galiojančia mane šaukti kongresą Fe* J 
deracijos KoiistituKJaį Šiiiomi skelbiu A. L. R. K. Ka* jfl 
talikų Federacijos 25-tą Kongresą, rugpiūčid 21 ir 22 3 
dd. Philadelphia, Pat \ * ,3

Amerikos liątuvįų katalikų ‘organizuotą visuome- 3 
nė Šiąmė Kčngreaė turės pareigos ne vien statyti gal- 3 
bei tolim'esniain savo veikimttL bėt šykliį turės pfp* 
gos pasidžiaugti Vainikuojančiu jos nuoširdų, g<utų. 1 
naudingą Bažnyčios ir Lietuvių . Tautoj labui, darbą , f 
per 25 metas. u? •. . >9

Sidabror spalvai 'puošiant mūsų galvas, taip'sa- | 
kant prie ‘Ameriką Laisvės Varpo, mes turėsime di-’ 3 
džiausio" malonumo; ir laimes aukštai pakelti vietai 1 
rahkoj lĮetayiškos katalikybėj lietuvybės it lįetavią* I 
kalbos gyvybės simbolį lietųvĮŠką jtaldėki$gę, ]^1* |
Uždegę savo Širdžių Sniese'ąmžinos meflės^ugnį jų; į 
gyvybei, su džiaugsmų priimsime taurė ir gersime ją* | 
ne vieii iki aukso .jubiliejui, bet savo dvasios it kūfia -i 

; esmėse pądatysime testamentą, kad toji taure BUtųj J 
’ lietuvių išeiviui lygiai saldi sulaukus deimanto jubilie- J 
> jaus. -■ */ , ’ /' /.. -7^

Dalyvaudamas Federacijos Pittsburgho Apskri- 1 
čio Seimely birželių 16 Ą, tarėjau ypatingos garbės ir 1 
didžiausio malonumo pakviesti į Kongresą didį, brau*: | 
gų atikštą svetį, netaptaptą Atstovą — Lietuvių Ka* 1 
tulikų Veikimo Centro .Pirmininką/Jo Ekscelenciją^ J 
Vyskupą Kankinį Teofilių -Matulionį. Jo Ekscelencija f 
maloniai priėmė kvietimą ir pažadėjo Kohgrese daly- | 
vattti. Mums yra žinoma, kad Kongrese mus lankia1 J 
svktaūs mūsų pdČių reikšldi pradedant jaunimu, s t u-’ | 
dehfija W baigiant mūsų, organizacijomis, Užsienių lie< 3 
tūyijos, bendri visos lietuvių1 tautos reikalai, o ypač? j 
katalikybė, katalĮkiŠkoji akcija, lietuvybė, Klaipėda 
ir Vilnius. Jo Ekscelencijos Ganytojiškas žodis.daug '! 
padės mūįns mūsų žingsniuose ir žygiuose .} išgėnmįr '* 
Katalikų Bažnyčiai ir Lietuvių Tąųtaf sū/garpįnHI -.1 
t&ei-gjlės darbtt. . u / . -j
• Lietuvių katalikų vadus, orgąnizaęijaš^įfąugijaS; , 1 
Federacijos ąpsk.ri&us ir skyriuš/w<vta<3f^!uvių kata-, 
likU' visuomenę’ išeivijoj, d ypatingi Jus, brangusįl 1 
jaupinie in studeritija, vardan Dievo ir Tėvynės kviė- J 
čiU /Kongresą. . , - '*1

Dr; Antanas Rakauskas,. - * 1
/ Federacijos Piritaniriikas».\|

ta

Tėvas parėjęs iš darbo 
ir rado vaiką sėdintį tarpe 
dalių išardyto; laikrodžio; 
Vaikas verkdamas aiškino 
tėvui, kad jis išardė laik
rodį ištyrimui jo takšėji

laikrodžio išardymą Ir ne- Įparapija sudaro vieną lię- 
mokėjimą $ vėl sudėti. Sa- tųviškąją katalikišką j ą 

šeiipą; bažnyčia tai josios 
nariai; visi katalikai pa
rapijiečiai tai ‘namŠkiaiP 
Jei* tad kas nesirūpina (ne
palaiko) savo .; parapijos 
reikalais, tai jau šiuo pa
čiu atsižada tikybos ir 

j virsta piktesniu už netikė
lį! Lygiai taip pat galima 
ir apie kiekvienos draugo
vės narius.

Parapijos ar draugoviij 
piknikai ruošiama ne vien 
tik tikslui pasilinksminti, 
bet ir pelnyti saviems rei
kalams. Jie sujungia krū
von du dalyku : ‘good time* 
ir parapijos naudą." Taigi 
dalyvaująs piknike žmo
gus ir pasilinksmina, . ir 
neša pelno parapijai.

ke, tai esąs neprotingiau- 
sias darbas .daryti, kuris 
kenkia viski šeimynai, nes 
be laikrodžio nežinos tei
singo laiko, o taipgi jo oda 
susilaukia skaudėjimą/;

Bet tėvas mušdamas vai
ką-. neatsiminė, . jog . jis ' 
kiekvieną, šeštadieny gau
tąjį už darbą čekį išardo 
smuklėje, tas daugiau pa
kenkia šeimai it jo sveika
tai negu laikrodžio neturė
jimas. ;

Skaitytojau; pats daryk 
išvadą kuris šių dviejų iš- 
militingesnis. Ar tas, ku
ris nori ką nors sužinoti, 
ar tas, kuris . pila pinigus 
į krokodiliaus žiotis ir per
ka visai šeimai kančią ir 
skurdą, o šąu ligą ir pra
žūtį. ’• ; -

i

nauda, būtent: glaudesnis 
vienon krūvon susiglaudi
mas, bičiulystės ir meiles nai, jog tai, savųjų esame;
tafp SaVųjų gIaudėšhr>y-^-«^? įrašai 48 vuK 
šiai. Gi vienybėje glūdi ga
lybė! ■ •

į . Taigi tasai, kurs nedaly
vauja piknikuose, ar tai 
savo parapijos; ar tai savo 
katalikiškos - draugovės, 
prasikalsta DIEVUI, savp 
tėvynei, savo draugovei ir 
savo protui* Besilinksmin- 
darias kur kitur, o ne sa
vajame piknike, žmogus 
vistiek praleidžia pinigus;
tik šitie pinigai neina sa
vųjų naudon, bet dažniau
sia mūsų tikybos ir drau
govės priešų naudon. Gi 
nėra didesnes kvailybės, 
kaip, kad gelbėti; savo 
priešus tai aiškų aiš* 
klausioji tiesa!

riešą pelno parapijai. Besipdar patsai pasi- 
... Be šio iš piknikų plaukia linksminimas.savųjų tai*- 
dąt bene svarbiausioji pe patiekia didžiausiojo

EUCHARISTINIAI MYtETOJAI MtSŲ 
DIENOSE

• * . •* . ■

Mums nereikią eiti į svetimus kraštus ar 
žvelgti į ■praėjusius amžius, kad surasti kasdie
nes šv. Komunijos priėmėjų gražių pavyzdžių 
taip pasauliečių. Mažuose miesteliuose ir did
miesčiuose randame pamaldžių ašmenų iš kiek
vieno luomo ąr pašaukimo, kurie kiekvieną ryt
metį artinasi prie Dievo Stalo ir priima Stipry
bes Duoną. Jungtinių Valstybių iždo departa
mente, Washington, D. C„ per devynioliką me
tų tarnauja vienas kilnus vyras, jau gerame 
amžiuje. Gyvenirie, kad pastiprinti savo jėgas 
dėl sunkaus daroo ir nenuilstančio pasiaukoji
mo, jis kas dįeną eina prie Dievo Stalo, kad 
priimti sv*- Komuniją. Ankstyvą rytmetį, ma- 
tant.jį beklupiantį per Šv. Mišias bažnyčioje, 
kaip jis yra pastovus, nejudomas, slaptingas, 
tada, gali pažinti paslaptį malonės, kuri jame 
liekasi pašvenčiamoji, nors gyvena tarp pasau
lio pagundų, tada gali suprasti tą Šaltinį, iš ku« 
rio jis gauna ištvermės ir išminties savo pro
tui, iš kurio šaltihib gauna džtaųgsmp* sayp 
dvasiai, nes kas rytmetį jis priimą Jčta/bafi^ 
bę nekaltybę, priima Jėzų, amžinąją išmintį, 
priima Jėzų, džiaugsmo šaltinį.

Kitame mieste gyvena rami ir nuolanki žmo- 
septynetas vaikučių motina, kurią kas die*

malonumo, jaukumo, sau- ’ 3 
gurno. Į ką nesikreipsi, įir 3

■periu ką-tki iš savojo; vai* J 
Šini ką-tai. savąjį; eikvoji' 3 
pinigus — tai jau saviems J 
tikslams savųjų labųit 1 
Naudojasi savoji įstaiga, i 
savieji žmones,’kuriė glau* 1 
desniems ryšiams užsimes- 3 
gus, be abejonės ateis ir; | 
tau pagalbon! žodžiu -—vi-. « 
si už vieną, gi vienas už 1 
Visus! Tai ne stabmeldiš- J 
koji, bet tikrą! kriksčioniš* 1 
koji idėją! Tai tikrai šei* 
myniškoji meilė, Šeimyniš* * 
kasis darbas, šeimyniškoji j 
pareiga! ; . r ■ .3

Jei šiandien kaikurioe J 
parapijos skęstu nepritek- 
liuose/ir net* skurde, tai; 
reikia kaltįnti nė kas kita* . 
kaip "tik mūsų lietuviška- I 
siu apsileidimas, nepaisyt' J 
mas, o rasit, dar labiau* | 
mūsų lietuviškasis nesūri* ? 
pratimas ir tamsumas. j

ną galima matyti besiartinančią prie Otava 
Stalo. Tai reiškia, kad kas rytmetį-ji turi ank^ 
sti keltis, kad galėtų išklausyti ankstyvųjų ŠVi 
Mišių ir priimti Gyvenimo Duoną, idant laiku 
sugrįžti į namus ir pusryčius prirengei savo vy* 
tai, kurs bina į darbą; taip pat pusryčius j lai* 
ką pagainiriti vaikučiams, kurie eina į mokyk-r 
lą. O visgi ji suranda tiek daug stiprybes 
gauna ištvermingos dorybės, kad kas dieną 
priimti Dangaus Duoną ir gauti tiek daug 
džiaugsmo iš Dieviškojo Mylėtojo sielų šventų* 
j‘e Komunijoje, kad anksti kėlnnasis tampa 
jau nebesunkUs, bet malinus.

Tokios moterys, kurios ne vien pačios yt 
angelais namams, bet it save daro 
Bažnyčioje, -r- jos'yra Dievų pasiuntimais, 
rios eina per pasaulį ir užlaiko tikrąjį tikėjimą 
ir kuria galingą įtaka geram.

Tat, Viešpatie, malonėk pažvelgti ir matyta 
kiek yra švenčiausios Eucharistijos mylėtųjų 3 
tarp pasauliečių! Ir jie visi atsimena Tavo, ah 
ganytojau, tartus žodžius: “Aš Gyvenimo Dw* 
ną... Aš esu Gyvoji Duona, kurs iš Dangaps nu* -j 
ž^igiąu.%^s^valgys tiis Dųuąps, bus gyvas p# | 
amžius,.? Kas valgo mUno Kūną ir gm<a maita | 
Kraują, tas turi amžinąjį gyvenimą, ir ai 1 I 
prikelsiu paskutinėje dienoje0 (Jom VI, 47, 3
52,«)■; .. .. . .. '2

šventa moteriškė retai kada praleido rytmetį, 
kad nebūtų kas dieną priėmusi sv. Komunijos. 
Dideliame uolume ir meilėje Išganytojas aftei- 
davo į jos sielą; ir ji būdavo ištikima šeimos 
kasdieninėse pareigose. Tai pasirodo iš vieno 
įvykusio incidento jos gyvenime. Vieną rytme
tį šv. Karolio bažnyčioje, Komoje, ji prisiarti
no prie Dievo Stalo su neapsakomu išsiilgimu 
savo širdyje susivienyti su Jėzumi, šv. Komu
nijos metu, kai kunigas atsigrįžo į žmones šu 
Švenč. Ostija, pakelta jo ranka, it kai tarė: 
“Ecce Agnus Dei,,?’ Štai, stebukle, pirma, negu 
kunigas baigė žodžius kąlbėti, Švenčiausioji 
Ostiją leidosi oru ir nužengė į'lūpas Onos Jda- 
rijos/kuri tkip karštai' troško įsavo sielą pri
imti ir pasisavinti Išganytoją.

Nereikia maiiyti, kad ta Dievo Šventoji tar
naite namuose leido dienas kohtemplacijoje. 
Ne! Ji buvo ištikimai atsidavusi šeimyniškoms 
pareigoms, kad prižiūrėtų ir auklėtų didelę šei
mą, kartais taikindamosi patikti savo žiauriam 
vyrui,. kurs, nota ir žinodamas jos nepaprastą 
gerumą, neįvertino- jos kilnių pastangų, tik po 
jos mirties pamatė, kokio- šventumo- viršūnių 
ji, buvo •pasiekusi. Tace -apystovose gyvenime, 
Ona Manja pratinosi karžygiškų dorybių ir pa
tyrėartintas mistiškos vienybės su pievų, kurs 
btlvo vienas iš svarbiausių šaltinių jos dorybė- 

šv.

meilės didingumo priežasties, tada jiems pasa
kykite, kaip reikalinga kasdieniniame gyveni
me tarnyba Eucharistiniam Jėzui, kurs is savo

: pųšės jlgiasi į pagalbą ateiti sieloms; Ttūrioš 
kariaudamos vargsta tarp pasaulio pagundų. 
TomS sieloms Eucharistinis Jėzus yra stipry
bės tvirtove prieš šėtoną, kurs ryžtasi jas įves
ti ir jpainioti į pagundų pinkles ir padaryti au
ka nuodinančių vylyčių, kuriomis šėtonas nori

f jas užnuodyti prieš tikėjimą ir dorovę.
STIPRYBES IR DORYBES ŠALTINIS
Bažnvčios pirmuose amžiuose, persekiojimai, 

įrodo pirmųjų krikščionių tvirtą ištikimybę ir
< nepaprastą uolumą jų tikėjimo. Sužinome, kad 

vienas iš didžiausių šaltinių stiprybės jų* kan
kinystėje buvo šventoji Komunija. Ir mūsų 
laikuose, baisūs persekiojimai daromi prieš ti
kėjimą ir padorumą, ir vėl yra tie, kurie stip
rybes ieško ŠvenČjausioje Eucharistijoje, kad 
gauti pagalbą ir pergalę. Vienuoliams reikalin
gas Švenčiausias Sakramentas, kad skaisčiai 
gyventų nekaltybėje. Tačiau, pasauliečiams nė 
mažiau reikalinga Angelų Duona, kad pagrįsti 
tvirtybę kovoje prieš išganymo priešus, kurie 
Veda kovą prieš tikėjimą ir Bažnyčią šiame su- 
gedusiame ir ištvirkusiame^pasaulyje. tyre ;

„ Devynioliktojo S|ihtmeęio pradžioje Romoje buvo v T v____
gyveno pamaldi žmona ir motina, vardu Ona jė ir šventume, kad kas dieną priimdinėjo 
MarijaTaigienŪ Augindama didelę šeimą, ta I Komuniją. * į.' -
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Nuoširdžiai dėkojame 
mūsų klebonui kun. dr. X 
B. Rončiui ir visiems Ge
radariams už Jų parodytą 
pięilę ir duosnumą ypač už 

."tokią gausią dovaną sutei
gta mūsų kelionėj vyks
tant atostogoms.

Neatsižiūrint į blogus 
laikus, kurie Mt. Carmely- 
je tęsiasi gana ilgai, žmo- 
Tiės gausiai duoda viso-
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ĮSPŪDINGOS IŠKILMES
Liepos 16 d kolegijos IG*1——... ....................... ....................... .

koplytėlėje įvyko reikš- M Rkyrią Ved* Amerikoi Lietuvių Daktarą Draugiją 
mingos iškilmes. Tą dieną H-----------______—
paprastai visuose Marijo- SUKAKTUVES 
nų Kongregacijos namuo- ’ Ra6o Dr G , BtoBg 
se vieni priimami kongre-1 • „ ;
ga2yon’iitia?lxUJina^aU| NegaKų Šeimynos na- 

TkJF ’ uit y ■ y muose nepaprastas įvykis.dangi Marianapolyj ,irgi Negalienė dirba, irusia, 
randasi nemažas Marijonų Vaio grendis, baldas, lan- 
būrelis, tat šią dieną įvyko gus ir tt. žodžiu, viskas 
įžadų atnaujinimas. buvo rūpestingai rengia-
-Iškilmės prasidėjo 7 vai. Įma-

ryte. Joms vadovavo namų Pats Jonas Negalia dar- 
vyresnysis, kolegijos di- be nieko kito nemąstė, 
rektorius — Kun. dr. J. kaip tik apie sekančio Va- 
Navickas MIC. Jam patar- karo nepaprastą įvykį, 
navo kun. J. Vaškevičius! Vietoj darbo, jis vien tik 
MIC. ir klierikas Ė. An- išsivaizdavo, kaip šį vaka- 
drulionis MIC. . |B .namie gdeS Pne 

. . žiai papuošto stalo, šalę
padus atnaujino sekan-Įgavo sūnaus -— Jonuko. O 

tieji: S. Misiukevlčius, [tos dienos ilgumas! Jokiu
Kingston, Pa.; A. Mažuk- būdu negali persistatyti 
na, Worcester, Mass.; A. kodėl tas laikrodėlis šįan- 
Miciūnas, Chicago, BĮ.; A. die neina taip greitai, kaip* 
Kacevičius, Providence, R. I kitomis dietoms.
L; J. Šaulys, Waukegan, Į p0 ilgos dienos ir po to- 
Ill.; J. Aųgūnas, Worceš-įkių ilgų ir atsargių Nega- 
ter, Mass.; V. Parulis, pienės trusų, štai, ir vaka- 
Worcester, Mass.; A. Vėr- ras. Kviestieji svečiai jau 
siackas, Lowell, Mass.; J. renkasi, lig bitės į avelį. 
Liolia, Brockton, Mass. t Nuotaika labai gera. Va-

Pamaldose dalyvavo ne- ,a? ^anJai. a^dari‘
maža svečių, daugiausiavienuolių tėveliai, giminės fe a stalo - jf S1 
ar kiti artimieji žmoriės. KgdėjoS didokas" bW? ma.

mų su vaikeliais. Jie buvo 
pamaišyti. Tarpe vaikų 

PRIMICIJOS buvo motinos. Kodėl taip,
---- ------- I nežinom; gal, kad vaiku- 

Liepos 14 d., nesenai Į čiai nesusitęptų, kad Juos
i įšventintas Marijonas, Ku- pridaboti, arba kad nesi- 
nigas V. Čižauskas, savo Į muštų ir tt.

- gimtinėj Karalienėj Ąnge-j Negalįs pirm pradąsiant
■ lų parapijoje, Broofclyn, Valgyti, paprašė svečių iš- 
. N. Y.; laikė savo primici- gerti. Tuo paęiu kartu yi- 
, jas (pirmas šv. Mišiis A- sos šviesoj užgeso ir hko
■ merikoje) . Kun. ČĮžauskui pk Yiena žvakute prięsais 
• apeigoms patarnavo:’ vie-įkišta ąsai-
tįdr klebonas, kun. ATek- d’®^fcfi1ržvaku- 
siunas — arki-dijakonu, pasidarė tamsu. Jis pra- 
kun. Kartavicius — Wįa" 4ėio verkti: ii pasekė ir jo 
konu, Kapucinas vienuolis kaimynai. Uždegta šviesos 
— subdijakonu. Apeigų [ ir vėl užviešpatavo ramy- 
maistru buvo Mariąhapo- be.
lio Kolegijos mokytojas, Besikalbedamos.5 moti- 
Kun. X Vaškevičius MIC.Inos nukreipė kalbą apie 
Pamaldoms 'patą r n a v o vaikų maistą. Kaiminka 
taipgi keletas klierikų,ĮŽingęidiehė paklausė Ne
kuriu tarpe buvo ir Maria- I galienėš. kuo 31 sūnų val- 
napolio kolegijos mokyto- IgVdma. Onyte pradėjo pa- 
jas - klierikas E. Atoru- ?.ad kuomet supus 
lioms Mc, Iškilmėms buvo ^ menesių, jmąi 
taikintą pamokslą pasakė, Į atvykęs žurnalistas p. Vė- 
Maspeth’o lietuvių parapi-jeiis.
jos klebonas, Amerikos Svečiai- lankydamiesi 
Lietuvių Katalikų Studen- Marianapolyj stačiai hega- 
tų ir Profesijonajų. Sąjun- m atsigerėti kolegijos gro- 
gos dvasios vadas — Kun. kybėmis, ir visi džiaugiasi, 
J. Balkonas. kad lietuviams pavyko į-

Pamaldoms užsibaigus, Įsisteigti tokią kilnią mok- 
parapijos salėje įvyko sve- SĮ0 įstaigą tokiose_gražio- 
čių ir giminių — priėmi- Į se> žavinčiose apylinkėse, 
mas - pietūs. Čia dalyvavo 1^, Miciūnas (L. K.) 
apie pusantro šimto. Kun. ■■ , ;..\ 
čižausko artimų draugų ir Į DETROIT MICH

— ---- -—— . d •* - ■ ■■•• r ■'
Kun. Čižauskas MIC., ŠAUNIOS KRIKŠTYNOS

Liepos 6 d., grįžo iš Ro-I Liepos 7 d. J. X Kiršans- smas kūdikis, ir linksmas 
mos, kame buvo baigęs '
Angelico kunigų seminari
ją. Kun. Vincas Italijoje 

'■ mokėsi iš viso 4 metus; 
f ten gavo ir teologijos H- 
1 censiatą.11934 m., Rugpiū- 

čio 19 do Lietuvoje įšvęs
tas į kunigus.

Naujam Kristaus vyny- 
no bendradarbiui - levitui, 
linkime gausios Dievo pa
laimos ir geriausių pasė
kų! ’ '

SVEČIAI
Pastarosiomis dienomis, 

Marianapolyj lankėsi sve- 
r* * “/ ~
čius, Mt. Carmel, Pa*; kun. 1 A. Kudžiai, lj. Barščiai, J. 
M. Daumantas, Girardvil- R. Janušauskai, Stankai, 
le, Pa.; kun. D. Mikšys, I Kašilionei, P* Sarapai, R. 
New Philadelpbia, Pa.; p, Bražinskai, Marozai, X J. 
kapit. Jurgėla su sūnumi, Mediniai ir daug kitų. 
Chicago, BĮ.; iš Lietuvos! Ten buvęs,..

“Tamstos turite devynius vai
kus. Jie, žinoma, daug kainuoja' 
auginti”.

“Taip, bet pagaliau mes šutau* 
pome tarnaitės sąskaiton”.

“Kaip tai!”
“Ar tamsta manai, kad bet ko

kia. tarnaitė eis tarnaut? ten, kur 
yra devyni vaikai!” (“Le Kire”, 
Paris).

apsaugoti jį nuo difterijos, ' 
kuomet jis jau' sulaukia' 
šešių mėnesių amžiaus ir 
įčiepytas kuomet jis su
laukia pirmų metų.

Gydytojas tau pasakys 
kaip taukiai valgydinti kū
dikį ir kada. Jeigu negali 
krūtimi penėti kūdikio, tai 
gydytojas patars tinkamą 
dietą. Kiekviena motina 
turi, ir jos gali, krūtimi 
penėti savo kūdikį/ nors 
trumpą laiką, tas svarbu, 
nes kūdikis per tą . laiką 
gauna apsaugą nuo difte- 
rijos. :

Daug motinų klauso vi
sokių patarimų nuo drau
gų ir šusiedų kaslink savo 
vaikti. Daugumo je atsitiki
mų1 tie patarimai be vertės 
ir kartais net pavojingi. 
Pasitardama su savo gy
dytojų ir sekdama jo visuš 
patarimus motina atlieka 
neišpasakytai svarbią už
duotį.

■ Ir kada vaikas apleidžia 
kūdikystę, vistiek patarti
na jį vesti pas savo gydy
toją paskirtais laikais, ir 
gerai regulariškai vesti 
pas dantistą. Jeigu reika
lauji daugiau informacijų 
apie vaikų sveikatos pri
žiūrėjimą tai pasiųsk laiš
ką į Department of 
Health, New York City 
(Room 709, 139 Central 
Strėet). Sveikatos Depar
tamentas turi net dešimts 
knygučių apie vaikų svei
katą. Tik pridek du trijų 
centų paštos ženklų.

* ■ į į - • ;

N. A. LIETUVOS VYČIŲ 
APSKRIČIO BASEBALL

LYGOS RATELIŲ 
ŽAIDIMAI

kiemą tikslams. Tat ir Ge
riausias Dievulis jiems te
atlygina. j

Savo maldose mes nuolat 
atsiminsime geradarius ir 
maldausime, kad Aukš
čiausias už tai gausiai 
Jums atlygintų Čia ant že
mės ir šimteriopai amžina
me gyvenime.

šv. Kazimiero Seserys.
Sekantieji suteikė Auka: 
$5.00 — Kun. dr. J. B.

Končius, E. Kelminskaitė.
$3.00 — Jurgis Danaus

kas.
$2.00 — Mr. & Mrs. Sa- 

vulis, Ona Siupšinskienė, 
Jonas Radzevičius, Ona 
Paužienė. . . , ’

Po $1.00-r-S. Kamins
kienė, Marijona Kerdokas, 
Ona Guzevičienė, Marijona 
Karaveckiene, Antaniną 
Paliokas, Morta Sugenta, 
Ona Miskiniutė, Teofilia 
Juškelienė, Martinas Juo
dis, Jurgis Milauckas, An
tanas Žvirblis, Marijona 
Pranskaitis, Marijona Ra
dzevičius, N. N,, Mr. Bar- 
tašius, R. Laušiene, Vaclo
vas Karaveckas, A. Rauli- 
naitis, Magdalena Miliu- 
nienė, Ona Sąveikoms, Ge
novaitė Čikaila, Jobas Mi
liauskas, Juozapas Česna, 
Kazimieras Vasiliauskas, 
D. Kaminskienėj Jonas Si- 
goraitis, N. N., Antanas 
Medelis, Alexandra Kan- 
čienė, Ieva EremiČiuš, M. 
Pivilaitis, Mrsv Linkus, 
Mrš. Vasiliauskienė, Anta
nas GedrAitis, A. Krivic- 

. kas, J. DirzuIaitienė, Ma
rijona Kazlauskas^ ,- Ona « 
Rimokaitis, Juozapina Na- 
rcavičienė, Vincas Bendo-

]Į rius, Juozas Jenulevicius, 
Juozas Dereškevičius, A-: 
nastazija Lukas, Jonas 
Guzevičius, Ona Bųtkerie- 
nė, Mr. & Mrs. Pokaitis, 
Natalija Klimas, Antanina 
Juškelis, Tomas Kopns, 
Monika Vilkauskas, Roza- 
lija Ryan," Jonas Zelins- 
kas, Marcella Bartašius, 

J Laurinas Vitas, Marijona
Bučinskas, Vincentas Mą- 
čionis, J. Andrulėvičienė, 
Petronė Gudeliauskienė, 
Liudvikas Lubinskas, Jur
gis Vaivada, Jonas Andru- 
levičius.

Po 50 centų — Anastazi
ja Alexander, Vladas Šių- 
rinta, Viktorija Keim, Jur
gis Karosą, Kazimieras 
Viliušis, Elzbieta Urbana
vičienėj Ona Dugnįenė, D. 
Kerdokiute, J. Konsevi- 
čius, Valerija Juodis, Jo
nas Sadauskas, Petras 
Strike, Margareta Viliušis, 
Teofilia Stankauskas, Al
girdas Zumas.

Po 25 centus — A. J. 
Concavage, N. N., N. N., 
N, N., N. N., Jonas Rai- 
bick. / \

»
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CHARLES E. MacLAUGBLIN Jį
ELEKTROS KONTROKTORIUS

Taipgi Užlaiko motorams įrengti dalis ir 
fe‘ / elektrai suvesti įrankius.

Tel. 332'
■ i I

46 ClevelMid Avė., į Į
BROCKTON, MASS. ‘ ! i

■ . . I I

pradėjo duoti truputį pie
no, o apie septintą mėnesį 
žalumyną gerai suvirtų,— 
mažai vartojant vandens, 
arba kitaip sakant, iššU- 
dntų, ir jų duoti bent kar- 
:ą į dieną. Vaikui esant 
jau aštuonių mėnesių, Ne- 
ęalienė sakė, jau visai nu- 
jaukino nuo krūties ir val
gydindavo sekančiai: rytą 
apie vai. 8 uncijas mišinio 
(4 uncijas gero pieno, 4 
uncijas virto vandens ir 
vieną arbatinį Šaukštuką 
cukraus).

> Anie 8 vai. vieną unciją 
apalsinu sunkos (orangė 
jūice). 10 vai. vieną arba
tinį šaukštuką cod liver 
oil, truputį kvietinės ko
šės ir 4 uncijas pieno(mi- 
Šinio) ir mažą gabalėlį pa- 
spirgitų lašinukų.

Anie 12 valandą vieną 
grabam cracker — suku- 
rinką. / .

Apie 2 valandą daržovių 
ir jaknų ir 4 uncijas pieno 
(mišinio)/ *

Anie 6 valandą arbatinį 
šaukštuką cod liver oil, 
truputį kvietinės košes, 4 
uncijas piefio (mišinio) ir 
porą šaukštų obolio sun
kos.* -

Kuomet Jonukas buvo 10 
mėnesių senumo, pradėjus 
duoti jam minkštus kau- 

. liukus griaušti, sneS tuo 
būdų gavo progos pamari- 
kštvti raumenis. t ■ r

“Mūsų Jonukas, — Ne- 
galienė tęsė toliau, buvo į- 
eiepytas nuoHgaupų, kuo
met buvo vos 3 mėnesių. O 
kuomet buvo šešių mėne
sių, tai Buvo !immunizuo- 
tas nuo difterijos.;

Kuomet Jonukas buvo 
viemiolikosf’ir rpųsę-miene- 
sių, jam išdygo ir pieniniai 
krūminiai dantys apie ką 
ir gydytojui pasigyrė, o 
gydvtdįas girdamas ją pa
sakė; kad viskas normališ- 
k:ai.

Onytė, duok Jonukui to 
saldaus pvrago, kur žva
kutė stovėjo. — Negalienė 
susuko vaikui.
— Tokio saldaus nyrago? 

Niekuomet! — atsakė Nė- 
galienė. Labai nesveika to
kie -saldūs pyragai, — u* 
pastūmė jį- tėvui.
— Na, gerai, gerai — ta

rė Jonas. — Reiškia, kas 
Sūnui netinka, tai aš turiu 
suvalgyti. Biednas tėvelis.

VJKVSVEKndSMĖ-

“Mano brangus bičiuli, ar nej 
paimsi mano sūnų į'sava darbą!” 

“Gerai, ką jis gali daryti!” 
“0, jeigu jis galėtą ką nors 

daryti, aš būčiau ji turėjęs prio 
savo darbo”, (“Der GemutHeho ’ 
Sachse”, Leipzig).

Ji: * ‘Kuomet knyga pasidaro 
klasiška!”

Jh; ‘-‘Kai žmonės, kurie jos 
neskaitė, ima sakyti, jos skaitė”. 
(“Life”).

“Aš nemanau, kad Mejerai 
taip pat gerai pasilaiko, kaip pir- 
miau”. ,

“Kodčl tamstą taip manai?”
“Paprastą kartę, kai aš ten 

.buvau, du žmonės skambino yie« 
ną piano”. (“Der Brummer”, 
Berlin).

Arėjas Vitkauskas.

JONOKMITO EILĖS
Tai gražus mūsų išeivi

jos įžymaus poeto kun. K. 
Urbonavičiaus eilių rinkim 
nys.

šią knygą išgyrė visa 
rimtesnioji spauda. Visi 
gėrisi jos turiniu, gėrėsies 
ir Tamsta ją įsigyjęs.

Dabar yra geriausias lai
kas įsigyti šią taip bran
gią ir naudingą eilių kny
gą. ..

,<DARBININKO,, Adm.
366 Broadvvay, . 

South Boston, Mass, ?

Liepos 28 d. — Providen
ce los Norwoode; Lowell 
los So. Worcester ir Wor- 
cester los So. Bostone.

METUS :
Dr. John L. Rįce 

fe" NevvYorko Miesto ; 
Sveikatos Komisijonieritis

Sveikas kūdikis,tailink-

kai apkrikštyjo savo duk
relę, duodami jai gražų 
vardą Georgina Aldona. 
Krikšto tėvai buvo F. Ja
nušauskas ir V. Marozie- 
nė. Krikšto šv. sakramen
tą suteikė- kun. T. F. Borei- 
Šis, Ši yra antra p. KirŠan- 
skų dukrelė. Linkime jiem 
jas išauginti gera pavyz- 
dinga lietuvaite taip, kaip 
jų tėveliai. V

Ponai Kir^anskai yra la
ibai malonūs vaišingi žmo- 
Įnės, tai ir tą dieną ‘susi
rinko daug inteligentų, jų 

__ gerų draugų: p. M. Kiube-
čiah Kum . dr. J. B. Kon- rai, .X Rudžiai, V. Maitai, 
ULllB; AYJkUe AJCUlllUl) A j AUAA» j JktlVU&ltllj JLL OtUTBUlUlf d» 

M. Daumantas, Girardvil- R. Janušauskai, Stankai, 
le, Pa.; kun. D. Mikšys, I KaŠilionei, P. Sarapai, R. 
New Philadelpbia, Pa.; p, Bražinskai, Marozai, X J.

Chicago, III.; iŠ Lietuvos

kūdikis padaro linksmus 
namus. Nors gegužės mė
nesis pašvęstas vaikams— 
Vaikų Sveikatos Mėnesis 
—bet išmintinga ir protin
ga motina prižiūrės, kąd 
kiekvienas mėnesis būtų 
sveikatos, mėnesiu savo 
namuose ir savo vaikams; 
Tai ne slinki užduotis tik 
reikalauja truputį priežiū
ros.'. ’ ■ . • : •

Užtektinai šviežio oro Ir 
saulėkaitos, tinkamą die
ta, gana miego ir pasimik- 
linimo, žinoma su švaru
mu, veda prie sveikatos. 
Kiekvienas kūdikis priva
lo būti nuneštas pas šei
mynos gydytoją nors syk 
į metus. Tai yra geriausia 
ir pigiausia asėkuracija 
prieš ligas. Kūdikis priva- 

Įlo būti immunizuotas, kad

MORRIS SHŪE STORE
Lietuvis Savininkas *
Užlaiko Vėliausios Mados . 

ČEVĖRYKŲ - KALIOŠŲ - ŠLIPIŲ
Vyrams Lietuvių išdirbtus

OVER GLOBS ČEVERYKUS
Darbinius ir Šventadieninius' 1

'■ 1152 Washington St., 
Nonvood,.? Mass..

DUNDULIS LUNCH
Lietuviška Valgykla 
Gaminą skanius ir šviežius 

valgius
ATDARA:

Nuo 6:30 ryto iki 12:80 vakaro 
1118 Washington St, 

Norwood, Mau.

Telefonas: Pl&za 1350.

JONAS GREBLIAUGKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423S. Paca Street 
BALTIMORE,MD.

OMAS.B. KUGHAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS 

irBalsamuotojas 
687 8. Paoa St

- ■ Baltimorę, Md.
Laidotuvėse patarnauju gerai 
ir pigiai. Pagrabus paruošiu.

Kuo $75—|100-|150 ir 
aukščiau^

Til. — South 0088

EDW.V.WARABOW 
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
* BALSAMUOTOJAS 

1000 WMhington St. 
NORWOOD, MASS. 
TEL. Nonrood 1503 
Montello Office: 

10 intervale 8t 
TEL- Brockton 2005

' Tel. 3368

ADAM WAITEKUNAS
LIETUVIS GRABORIUS

Virš lS metu, kaip .tarnauja 
Lietuviams Montello ir apylin* 

kšje. •
Laidotuvių litai ta:

124 Ameg St., Brodrton, Mm*.
Gyvenimo vieta:

25 Enterpriae St, Brockton

DARBIJUPKAS
(THE W0Rm)‘

Publiahed every Tuesdty and Friday eicept Holidaya sueh aa 
Nevr Year, Good Friday, Memorial Dar, Independence Day,

Labor Day, Thankagiving ana Chriitmaa
■ ■ -------------- -  by „ . a, ...

8AIMT JOSEBH'8 nTHUANIA»R.aA8«0<ttATI0N0E LABOM
Entered. na Kčond-d*M matter Sapt 12,1915 *t tha ixwt offica at Boatoa, 

Maaa. nndar the Act of. March 8,1876
Aeceptanee far toallin* *t apatiai rate of poatate provlĄd fortoSectioallOB 

Act of OCtobar A 1917, authortoed on Jtdy IX 1918
8UBSCRIPTION RATK8:

Domaatlc yearty .............. H00
Fortlga jeariy ........8&00
Domaetle otrca per week yeariy *2.00 
roreln onca per week yrariy.. *X80

■' DARBI 
366 W«rt Broadway

PRBNUMBBATOS KAINA: 
Amerikoje metami KOO
Ukritay metama $6.00
Viena kart aavalHŲt metama *i00 
UMeny Ikart aavattije metama ą*.QOmnus

Boath Bodam, Mmnu



Chicago Žinios kalbų te gvnšjų karnų dvi
kovos; Anglų teismų 
sprendimai yra sveikos iš-

pagyri.

cinkiute iš Sv. Antano pa
rapijos, už dainavimą* *AŠ 
atsikėliau anksti rytely j**.

- Įsigykite ; ‘ ’

PILIETYBES KATEKIZMĄ
Pamokiniritis :os Piliečio Teises te

Chicago — Kadangi va- rapijos, ūš dainavimą: ‘AŠ 
saros metu automobiliais atsikėliau anksti rytely/*. 
iiŽsigHlda visi keitei te Ketvirtą pagyrimą petaš

Bėra susipažinę sų Illinois;jos, už dainavimą: “Pašė* 
Valstybes tateykl&his, te jin kanšpę”, te penktą pa- 
todėl įvyksta daug Metei-,! gyrimą laimėjo Florenthte 
riiių. Todėl kiekvieną sa- PoŠkiute iš Nekalto Prasi* 
Vaitę, pradedant ketvirta- dėjimo parapijos, už dai- 
ųieniu ir baigiant pirma- inaVimą: “Pavasariui auš* 
dieniu, vieškelių ir plentų tant*\ .Visi šitie kontes- 
policljbs škraidys pUtrolės! tautai turi amžinus 7--10 
orlaiviais, nes dėl autontd-’inetų. Dabar jie dainuoš 

; jbilių daugybės, tobtotoik* (“Draugo“ gegužinėj Biru
liais važinėjimas policis* tės darže, liepos 21 dieną* 
tams negalimas. \ I ’ “—"—“

tęs darže, liepos 21 dieną.

Zofiją Junevičienė, iš te* 
yų Šlikiūtė, 40 metų am* 

re 10 liepos.
_  __ _______ ____ Aleksandra Katauskas, 

kontestą ir parinktiems, tų iš Taura*
vaikučių leido per radio i apskričio Šilalės para- 
dainuoti, paskui tų dailių PU03 to paties miestelio, 
klatisitišieu balsavo kriti ^tiiitė 11 liepos. .

Chicago Dienraštis W;R*utė, ĄO-metų am- 
‘Draugas* suruošė šavo\ra- šiauš, gimus Chicagoj, ml-

kibwlfežį pilsėš aitižiaūs, 
iŠ Triūpes valsčiaus Vie- 
Čiūnų kaimo, įnirę 11 neiš Gimimo Šv. Panos Mari- t .

jos parapijos. Ji dainavo poš.
“Vasara”* Alitrą P^į ą fortas Garbašaūskas, 6Ū 
pelne Vytautas PivSrŪnaš ajnžiąiiš, iŠ Šiąūliiį
iš Visų Šventų parapijos, apskričio Žagaris pKrapi* 
ūždainūrimą:“įdūdU dtiboš, 

ĮVAIftENYBEŠ 
kaip teisia augių moters lavonas nėra tik-

Neseniai prof. T* Iva- 
laąkaite 
niaus 
ts&k 
turi

surištas su flora ir fauna. 
KnąMaa JaėtiteŪngas. .

pahkimii. Prieš BO m. 
dta? būvą mešką, Dabar 
dkt kišk randarne lūžių 
(kačių gintinėA), bet

ones labai bucu 
iąUdyti briedŽii 
ąvb visŪS jųš

imsi namo. Mėsą, vartoda
vo mkistUi, o fagUs —vais
tams prieš akių ligas

\ . u..
__ _____ ____ _ ____ j 

kadaise buvęs, tai rodo

Čia gyventa ;effidų
Ltt; feode! ėSlas isūy- 

_ įiėž&onik. Dabar teti 
randanti tik aklimatizuoti 
elniai. * . r .

Briedžiu tebUvo užsilikę 
tik apie septynis, nes tuoj 
po D; karo brakonieriai

Kad elnias tdsė vietose 
kadaise buvęs, tai rodo 
randami durpynuose elnio 
rajrii. Čia gyventa elnių

f Jti n»nwl gauti Mlirtybu Topteriu Ui ii 1
junui r<dis, nes joje'randasi dang Klaorimą ir Ateakymų1

' anglą ir, IbtuMą kalboje. - -
• KAUTA TIK 10c. — SU MEBmUTlMU 15c.

, Sijokite uhakyma:
ia t> »«x -A ..' M ‘i t- n *j, .JT —

8ošW, Malk
; - “DABB

Kunitu Viehybts Seimas
. I r • t- . - ■

Vfenyb& Seimas įvyks rugplūčib 20 4*

">>»aĮteJ3 

utis.,
„ _ ___ Addphia Hbtel, tuojaupl

pamaldų. Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti ne vien Ku
nigų Vienybėj hbribA tirt te dat iįėpH^ausančius.

Sumanymus bd Įnešimus btašmnte siųsti iš anks
to K* V. Centro Sekretoriui, Kuri. Pr. M. Jurui, 9< 
Bradford Si., Lawrenoe, Mase.

»■ Kiih* J. Kriraliiiš, pirm., v 1 
Kun. Pt* M. Jūras, sekr.
Knn. M; Pankus, ižd.

thi
hyč *94 WkarW^ liv.
Jo Ekscelencija Vyskupas T. Ma

POšMBal bus lalkm Adelj 
pamaldų. Nuoširdžiai kviečiame dalyvai 
njgų Vienybė# hbHbft, bet te dafc iįfepHl

Sumanymus bei Įnešimus pbiamne

Bradford St., Lawrenoe, Mase.

Nesehiai Anglų teisutes 
Įštėištoo ktohčini, kSrio 

Jkatobaryje būMo iistaš jd; 
drauges šmotėliaiš'sUpįau- 
stytas lavonas. Del Jfetor' 
eini išteisinimo labai nus
tebę prancūzų juristai.

Neseniai išlęįsta prancū
zų atstovybės Londono ju- 
riškbnsulto ’ Jono DUame- 
lio te žindiho anglų advo
kato Dillio Smidtb knyga 
“Romantiškieji nūšikalti- 
ntei Ungitį teisnįė” aiškišl 
rodo, k&ip sktetingi yra 
Anglų ir pršhcūzų feistoų 
psyMteL.

Prancūzų tėistoąi yra 
niibtoidūš, jei yrą Biisikal-

gus pripažintas kaltu vien 
tik dėl teismo Įsitikinimo. 
Abįlijdj gi teisinamojo 
teises yra iki paskutinio 
kraštutinumo apsaugotos, 
tačiau skiriat bausmę 
teismai nbbetUH jokio pą- 
šigailėjinio.

Kai kaltinamąjį įveda į 
teismo šalę, toišiUb pirmi- 
ninkąš pirmiausia* kiaŪsia 
jo: •' • J

ką jūs galite pasakyti 
dėl jūsų kaltinimo? įspėju 
jus, kkd jhs turite visišką 
teisę ir tylėti, tapiau vįsį 
Pasakytieji teisrrio metu 
žodžiai bus sunaudoti, 
kaip jūsų gynėjų taip ir 
kaltiritbjų. ;

Jeį teisiamasis nori — 
jis gali visiškai tylėti ii 
neatsakinėti į jokius klau- 
simtis. Tada prokhroraš 
turi patiekti teismui nepa-; 
heigiamus jo kaltumo įro- 
dyinus. Jei tokių Įrodymų 
ttilkstą, tai kaltinamasis 
išteisinamas: lygiai taip 
pas įvyko ir su ManČini 
(šmotfeliais supiaustytas

Svarbiausias anglų teis
mo ypatumas, kūd teismo 
inetu yra griežtai drau- 

niojo bijdgraflnę praėitį. 
Teisiamasis gali būti* dh- 
šidusiaš tecidivistaS —bei* 
sėjai niekad apie tai ttfešii- 
žinbš, ties teišiaibUšis yra 
toisiamūš tik už dUbar pa
dalytą hūsikdlstamą jįdar 
bą, b'et ne Įjž jo prdbftį; 
iSėl mnžiaiišio UžsiėmiiUb, 
kad tteišiumasis buvo teis
tas, gali įvykti proceso 
kasacija*

Kitas įdomus aUglų teis
mo, proceso ypatumas, tai 
kad liudytojai gali kalbė
ti tik apie tai, ką jis pat- 
sai savo akimis yra matįs. 
Bet kurie * pasakojimai’ iš 
kitų girdėti yrį* griežtai 
dfeūdžiatoį- Jei tik liudy
tojas pfeidėš kdlbeti, kad 
“tas ir tas mUn sakė“ 
tučliidjaii teisėjai jį šiis- 
tabdo. Apskritai, lipdyto-1 
jo vaidmuo migiu toismuo- 
se iąbai apribotas: jm ga- 
li tik trumpai atšamneti į 
klausimus, — tiio j mėtii, 
kai Prancūzijoj liudytojas 
gali sakyti ištisą kalbą už 
ab priėŠ teteiatoąjį.

Be to, anglų, teisme dtaų- 
džiamk gynėjams ir kai- 
tintojamS davinėti pritote* 
hafičiiis klausimus. Pavyz
džiui, negalima Oūdytojd 
lt! iiistl -r- f‘Af sįiitod 20 d. 
buvotjūS; fcdtobur|e?,\ 
bet reikm kiausti — “kur 
jus buvot saųąio 20 d.?“ 
\ Visa tai aiškinama tuo, 
kad anglų prisiekusieji 
teisėjai yra paprasti Žmo
nės, neišdarkyti įvairiomis 
teismo procedūros gudry
bėmis, ir teisia vien tik 
klausydami savo sąŽihėš 
pagal gaunamą įspūdį* Jie 
neverčiami klausyti gražių

■ Vilniaus krašte ?yra te- sirado, bet kūmos nethrė- 
bai daug šalčių^ todėl čia jo.
te senbbihtei papročiai dšr, — KArklienė mėgstą kū- 
neižnykę. žalčiai įeiną net mauti. Dar jutau te krikš- 
į gyvenamus namus* Šllaiį* tyrias geras iškels, »ą- 
žtoja lovose, ant stalų, per tarė Raubiui kūmas Rečių* 
vestuves su jais net epo- lis. * . ,,
su« krečiama. Nuėjo Rauto pas Kahk-

Rėtas plėšrus paukštis lienę. Pasilakė savio reiki- 
— sakalas keleivis. Sehiad lą te paprašė tą malone tik* 
buvo mokbiiias gaudyti! dalyti J :*
pštikščius, žvėris*. Vos-UŽ r- D kūmą turi? — pa- 
Vahią didesni^, bet gili už-’klatiSe Kąrklienė. ; 
mufti žąsies mitaiB patik-'

Gamtos painiAklu yra 
laikomas ląba| retaS pauk
štis erelis gyvatėlis. Pasi- 
įyįni teistais papročiais— 
deda rietis kiaušinį, lūbSi 
brišteiŠęs prie 4sirii viehih- 
tello vaiko. Vaikai labai 
opūs šalčio atŽyilgiu. ’• T __ _

Gšlįhia užtikti ir didžiu-Ijdj toriruošufe kūdikį krik- 
lės gervių kolonijas, kii- 
rios yra vįetmėš kilmes.

Labai keistas, didėlis 
paukštis — kurtinys. Jis 
minta taip pat, kąlp brie- 
P’.T- £*$1 spygM*!8-™- 
dem drebules arba epušies 
lapais. Žieribs metu skren-

Jide^t, jiį yįa-ąMfe 600.

Vilniaus krašte Buvf jų 
gatia ddtit bteptirtubjUĮtiš 

vaištąins, darųitiibitis iš 
liątikiį. ; ,

BeBraš įtehašufe 4 “Žluri 
kfeVbėt Tfti'25^1g:wteiu. 
Uodegą•apaugusi žVyiiaiS. 
GyVena Šrti ” vandens, už- 
tvenkią, upes ir daro riš* 
mus.Gali nukrimstj net i- 

epušių, eglių zibyę ir-la
pus, -b mėtų.. sukappją „ įf 
plukdo į rietą, kur štato 
pylimą Apsaugą nuo 
priešų. Bitinį neseniai it> 
SirŽdb netoli GatdUlb. Nė-į’i____
priklausomoj Lietuvoj bb- Į lingės išlaidas. Tačiau kū- 
orunesą. ~ mą Raūbys šiaip taip su-

cirikbnm bažnytkaimio a- 
pyjtokės., Jie tesi ten ka
dugių uogas, o Žiįiones 
štato kilpas ir gaudb.
~\ >. ,'v

: >1

illM

, Pagyvenę dvejetą savai
čių Puniškęje, Ęaubiai su- 
siląūke kū^kį. Tėvai labai 
nudžiugo. Bbt kai riikėjb 
kūdikis krikštyti, ląbįi SŪ- 
sirūpino. Pažįstamų kaip 
ir neturėjo, o^kUš čia bttii- 
kiais kairio laikais norės 
kūmauti ir daryti hėreika-

ParašB
Udirniku

Uetivią Dtriiniiikų Leidifcyt

Tik Ne 
Komunizmas

1

i

KityA5c.

lę turėtą rastis kiekvieno lietu
vio šamuose. Joje aiikki išdės
toma Icrikžoionybės ir komuniz
mo pšžiūrtto darbininkų ir ąuo- 
savybė* klausimb,. Toje , knygelėj

ktte Šiandien.1 SfapHtė penkto 
centu pato ftti&to. tftetoat^- 
kitę Kmtato. Ufttoekant 50 «t-

3| ocnUi kįekviettM. Uftęfaa!iW 
lipkite: W

/ tįfadfcaįr, • io.. JfcU *’ t

tlrilBlnio Spawla
W* Žr«tiway, Sc. BmUm, Jfiit. <

r-- D kūmą turi? — pk- 
tetišė Kąrkliene. ; - ~
— Pečiulis žadėjo, pakū- 

mauti, .
Kšrklienė sutiko. Pasi

siūdino krikštui rūbelius, 
iškepė pyragą, net pasal
dintos du literiūs išsiviri* 
no* " . . • /.

Skirtą dieną, Karklieiiė 
atėjo, apsirengė kūdikį te 
nuėjo’į bažnyčią. -Zakristl- 

štuį ji dubda kūmui.
— Aš, ponią i antrą potą 

prašytas. Pirmieji ten 
Štai Čia, — nurdįfc Pečiu
lis paskui juos UiejUsiiis. -
— Kkl Įantra botot 
fearkltonė pikiai pasižiū

ri jo į khtriįją boto ir, hiė- 
kb' hesaftitiM, stkigū htipte- 
še nūd pirinbsios kūmos 
galvos skarelę, patiesė riti 
štalįūkb, kūdikį išrengė, 
palikdama tik Jievos mar
škinėliuose, te paguldžįus 
išėjo iš tokristijos. IŠęjuą 
ttič tubjaū nubėgo pįs 
RauŪiūs,, susirinko savo 
atneštas krikštyhdm vdi-

; Mm&'iš; W 
nyčibš, tarpdūry sUsilikb 
teeinančią KUrklierię. ‘ 
" — Kudikid neapsitengė. 
kūtvėla! Nori te Savo sėlių 
padurkų būtuin pasiuvus, 
pelėda tu! <
4^ O kas tau, ragana!
žųdis po žodžio, ir bobos, 

susikibo į plkUkųs. Pihno; 
ji kurna šu vyro phgalpa 
gerokai apmUše Kąrknėhę, 
o feikštyniį vaišės čia pat 
btiyo sųmaltoš į kbšę.

fcarkiibnė patraukė kū- 
ihūti teišitio atsakomybėn, 
reikalaudama hubaūsti te 
atlyginti nUdėfoliUs. /

— Kas pirmas pradėjo 
mušti? — kiauri teisėjas 
kaltinamąją kūmą. / , • 
-y Šita ragana, pons tei- 

sėjaū, piane iškočiojo. ; 
vtlV Ji mane ap^vo.. Aš 
kudiĮų. apsirengiau, daug 
iškasČĮų turėjau, p jfe- Už
sigeidė šlovės. Mokėk UŽ 
sąvo gerą; Šlove iiitėti' 
Prišaū, potis teisėjas, jiidš 
hubaūsti te priteisti tiišH 
lŪO litų. išfcateite
< Teisėjas težiūrėjęs bylą, 
pirinūosius kūitiūs mibaiį- 
dė po tris t paris, o kad 
Karkliėnė išlaidas padare 
ne dėl kūmų kaltės, civ* 
ieškinį atmetė.
— Dar tūmane paminėsi, 

bestija! — pagrūmojo 
kumščiu, išeidami U teis
mo sales, Kąrklienė.

kiauri

PasporUi Naturali- 
suouėms Piliečiams

KLAUSIMAS. Riek na- 
turaUzufet<s ?\Ameriko8 pi
lietis turi mokėti už pas- 
portą keliautiįužs'ienius? 
Jeigu gyvenu mažame

UETUVIli DIĖM LAKEttOOD PARKE Mčtt tJ
Lietuvių Dienos valdyta deda visas pastangas, 

kad šių m’etų 21-0ji dieiia gerai pasisektų. Tos apylin
kės vatgoninkai savo susirinkime Girardville nutarė 
Lietuvių. Dfenoj turėti jungtinių chorų dainų koncer
tą. shęhąndbkh, vargoninkas p, GtigbraitiŠ ipslšri® 
važinėti po visas musų apylinkės parkui jas ir7 padary
ti su choristais praktikas. Tie patVš cndrii pasižadėjo 
giedoti ir Mišių laike. -----— - - - * - -- — — ' ?'

Jo Dmineiibija, Philadelpiiijos Rątdtooląs t leido

gramą bus shtvatkyta vėliatis te paskelbto.
šiais metais presos komisija, valdybai pritariantį 

nutarė išteisti špąušdiįitą gražią programą; Tai prd- 
graihai išleisti te. kad dar peilio padarinį nutarto rin
kti stelbimus. Skelbimus riekti jtea Įgalėti tani tin
kami hsihehyš; po tąiS Įgaliojimais yra pašte ašiūsbrfe- 
Šds kbtoteija; Kum Dr. J. S. KotiČitis ir Kuh. A. Degu- 
ris*. .

gauti informacijų abi
« .lt 4. *is L- » . iŠ1 .i* iMMtii

kitas mokestis $1.00 reika-■ buotė šv* Pranciškaus Su* 
įaugamas už išpildymą Pasėkų; Pittšburgh’e, prime- 
sP9rto. fP-kaęijps, kas Į® j na dabar tų Seserų esaii- Sa UaSkaSfeita£' *?”? 3®“®$““*
^sąs apHKacųai mimaso visokeriopai yra prisidėję 
gahnaa gąutini 5 Clerk of prįe §į0 kitomis kata* 
Fedetal Court, * arba pa- Hvizvri- - jetal Cpurt, - arba pa 
siunčiant laišką j Depart
ment bf States Pąšspogt 
pivis ijpįų. .^asliįnįton^ 
C. . ‘ •/. • > ' ...

Atsitikimas Sugry- 
žusio IŠdepbrtubio 

Ateivio
KLAUSIMAS. Ma n d 

draugas buvo išdeportuo- 
tas 1§24 m. dėl nelegaliŠko 
įvažiavimo. - Jis grįžo Lie
tuvon. PetikiolikĄ mėnesių 
vėliai jiš gavo ifnmigraci- 
jps vizą ir sugrįžo kaipo 
kvotinis immigrantas. Bet 
dabar bijo prašyti pirmų 
popierų, nes draugai taria.

jii^Vėl jį IšdepOrtuds..Ai' 
tas teisybė? . ?

: . Nuo ko
vo į dieiįds.:ip2p to, atei
vis sykį išdepoitudtas. .iš 
šios šalięs Įiegali šūgrjžtr 
j dtiiig- Vatetybeš, p tik 
jeigti gauna specįalį leidi
mą nųb Darbo Šekretores. 
Tavo draugas stigrįžb čia 
prieš pHeinįmą šito įsta’ 
tymo te todėl jo tas istaty-į 
mas neliečia./ Kuomet jis 
šugiųzb, tai išdepbrtjioiąš 
asmUo galėjo- sugrįžti lė-

gtil drąsiai prašo pirmų 
popierų, 4r lai neklauso 
draugo*/' ,;:- v

“Žmoklte^kiekriohaa kata
likas, kurs be reikalo perka,

riiiridedU Bažnyčios ItoM^ 
mama fa? turi pėt ĮSpalbft} 
įhodemę pasisakyti,' bet te 
patampa katalikybė*, reik* 
lų išdavėjas, didinąs priešų

likįško ir liėtuviškodarbp. 
Gal ne visiems yra patelį 
priklahsyti, prie bf idilių 
$ib Vieriuoiyno Rėmėjų 
Skyrių. Ne visur tie sky
riai yra įsteigti* Bet yri. 
neužginčijamasfaktas, jog 
daugelis iš Jūsų yra prisi
dėję prie išugdymo to ža
vinčio šimtais medeliiį 
sodinto Apvaizdos 'KUteb^ 
Mums lietuviams katali
kams šis kalnas žada Švie
sią ateitį, čia yra auklė
jama būrys lietuvaičių, 
kurios šiaine dvilypiame i- 
dealiniame darbe Žada ve- 
liaus'aeihažai pasiaukoti. 
Įr jei tik būtų vietos, šis 
būrys( būtų, žymiai dides-

■ tiis. Apvaizdos Kalbąs yri. 
nepaprastas kalhūs. Kašji 
pamato dėkoja Dievui, kad 
mūsųlietuvaitės vienuof&s, 
rięturėjttslbš jokios pasto
gės, dabąr ytaišauginu- 
sios tokią gražią ir nema
žą įstaigą.

Sekmadieiii, 18 d; rtig- 
piūčio, Inkstu viėhūdlyžo 
kambaHubse titetltite Rė
mėjų Seinias. Kviečiamo 
visUs, kilriūbs aplinkybės 
lęidžikį atvykti tą dieną į 
Pittstiū^’* te dalyvauti - 
seime. Reikalinga yra Se- 
riitiiiš te Jų rimėjątiiš pa< 
kalbos, ĮĮŽ tik finatisttiiii, 
bet ir patarimais. BtišlUfe

Ar dviem atstovite. TM

Jmm dMevičtabą -4
Sv. Pranciškaus Vien*
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LIETUVOS VYČIU SENUS

j į FOREIGN DRAFTS .. I
i S ■ . ■ • i ‘ ■; ■' ;

į Ateikite mei jumi patarnausime, kaip jĮr tonoje Bankoje. I

•___ j•_Bsnk St.____ __Į__

Rytinių Valstybių Žinios
VATERBURY SAVINGS BANK 

į į WATEBBUBY, CONNKCTIOIH! |

Brooklyn Offioe
Watortoury’o Bavingi Bankot BrocMyą’o Mkyrfai gali aortų J 

! > pinti tavo viaut banko* reikalui. 1
! Tos paMos banko# knygntls, kurias, gavoto nuo Watorbury i 
! Stringa Bank galite naudoti ir Brookljm’o Bankoje. Taipgi | 
- turima: j

I CHmSTMAS m VAGATION CLDBS
TRAVELER’S OHECKS * |

Lietuvos Vyčių organizacijos 23-čias Seimas į- 
vyksta Š. m. rugpiūčio 13,14 ir 15 dienomis, Hartford, 
Conn.
* Visos I?, Vyčių kuopos, apskričiai ir katalikiška 

f visuomenė abelnai yra kviečiama šiame seime daly
vauti. * • ‘ .

Daugiau žinių apie seimo programą ir parengi- 
? mus bus paskelbta spaudoj. •

A. J. Mažeika,
L* Vyčių Centro Pirm*

12,000 pūdų (pūd. 40 svar
ių), kuriems sukelti į sie
nas reikėjo turėti tvirtos 
svirtys, nes žmonių jėga 
tokios sunkenybės užkelti 
taip aukštai negalėjo. - 
Z. Tų-valstybių 'jau nėra* 
Jos dar keliais šimtais me
tų prieš Kristaus gimimą 
žuvo kitų valstybių sunai
kintos, o -jų miestai buvo 
sugriauti. Jų kultūra kar
tu dingo ir tik jų liekanos 
beliko ir liudija mums, a- 
pie buvusį ten kadaise tu 
matų žmonių 
ištvermę ir kulturmgumą. ' ’ -

Senovės Graikų ir Ro
mos valstybės buvo dide
lės, garsios ir galingos, 
prieš kurias drebėjo, visas 
tų laikų pasaulis. Jos tą 
galybę ir garbę buvo įgi-< 
ję tik dėka savo darbščių 
ir energingų žmonių, kurie 
savo darbais, pasišventi
mu, ištverme ir sumanu
mu kėlė savo krašto ir tė
vynes vardą į padanges.

Laikui bėgant jos irgi 
žuvo germanų nukariautos 
B dėl, kad jų žmonės, besi- 

džiuodami savo nuveik
tais darbais, pasikėlė pui
kybėn, po kojų pamynė 
darbštumą ir, būdami lar 
bai turtingi, ^per dienas 
linksminosi prie vyno tau
rės ir ilgainiui begirtuok
liaudami įštyžo, išsigimė, 
ir net? mažos tautelės už
pulti, nepajėgė apsiginti, 
žuvo.

Jos žuvo, bet jų pamink
lai, ir kultūros liekanos li
ko ir liudija pasaulio žmo
nijai apie jas, ir duodą 
medžiagos senovės istori
jos tyrinėtojams. 1 

Didysis Lietuvos kuni
gaikštis Vytautas, gar
siausias tų laikų pasauly
je valdovas ir vadas, buvo 
labai darbštus, kaip istori
ja sako, ir didžios energi
jos vyras, kuris per visą 
savof gyvenimą be atvan
gos dirbo savo tėvynės ir 
tautos gerovei* Nors labai 
daug visokių kliūčių buvo 
jam. kelią pastoję, bet jis 
visas, dėka savo darbštu
mo ir energijos, nugalėjo 
ir pasiekė tikslą, padary- 

c —... damas Lietuvą didelę ir
L Kartais net ir kaikurios galingą valstybę, prieš ku- 
| įstaigos turi skursti* ir .rią netik vokiečiai ir rusai 
r nykti vien tik dėl to, kadp1 ’ •— ’ ' ' * * ’ •
I jų vedėjai neturi užtekti

nai darbštumo ir sūgebėji- 
<no, kad pakėlus tos įstai
gos, kuriai jie tarnauja, i 
yąrdą ir stovį.
• Senovės garsios ir galin
gos valstybes Asįrija, Ba
bilonija, Eigyptas ir. kitos 

| labai aukštą turėjo kultū- 
fc rą, su kuria vargiai gali 
k šių dienų pasaulio kultūra 
I lygintis* Technika pas' 
i juos taip pat aukštai sto- 
| vėjo. Eigyptiečių statyto-, 
| se apie 4,000 metų prieš 
f Kristaus gimimą piramy- 
b dė«e randami gan aukštai 
l sienose akmens, sverią po

PĖKGRŪDįPRIEGRŪDO- 
PRIPlLSIARUODį

Pasaulis didelis ir įvak 
■ rus. Jame gyvena milijo

nai protingų Dievo tvari- 
? nių, vadinamų žmonėmis, 

kurie sudaro įvairias tau
tas. ; ‘

Kiekviena tauta turi sa
vo kalbą, papročius, dai
nas, padavimus, patarles, 

P prilyginimus, pasakas, vi- 
l sokius posakius -ir litera- 

turą, kuri parodo tautos 
; išsilavinimo ir apsišvieti- 

mo laipsnį, ir kaip aukštai 
\ civilizacijoj ji.stovi, 
L ■■ Daug pasaulyje yrą dide- 

uų ir garsių tautų, bet iš 
\ visų jų garsiausia yra mū- 
l įų tauta, ne-savo didumu, 

I karingumu ar žiaurumu, 
F tik savo senumu, savo kal

bos gražumu, kuri yra vi- 
l' sų pasaulyje kalbų'raktas, 
į gražiomis dainomis, pasa- 

komis, mįslėmis ir daugy- 
: bė posakių, kurie turi nau- 
t ją ir skirtingą mintį.’ 
- Peeaki&i-yrataątosiš* 
| Tninfis ir gudrumas, Kuo 
L daugiau kuri tauta turi 
f posakių, tuo ta tautą skai

toma išmintingesnė. Posa- 
f kiliose* visuomet glūdi pa

slėpti tautos dvasios brau- 
i gus turtai, kuriuos suras

ti ir atspėti ne bile kas 
gali? nes tam kartais rei
kalinga net nemažai mok
slo turėti. Posakiai nors 
trumpai pasakyti, bet turi 

L gan plačias, dideles ir pa- 
mokinanČias mintist* v

Iš visų turimų posakių 
L paimkime mums visiems 
: labai gerai žinomą posakį: 

“Dėk grūdą prie grūdo — 
pripilsi aruodą” ir , įsigi

linę į jį, randame, kad ja
me glūdi puiki,ir pamoki
nantį mintis — darbštu
mas, kuris, mes žinęme iš 
prityrimo, žmogaus gyve

nime turi labai didelės rei
kšmės ir neatbūtinai žmo
nijos gyvenimui reikalin

gas dalykas, be kurio ne- 
L gali augti, vystytis ir tąrp- 
Į ti, kurio nors krašto pra- 
F monė ir prekyba ar kultū- 
L ra. ■

*

drebėjo, bet ir totoriai, lai
komi tais laikais1 nenugali
mais pasaulyje, lenke 
prieš Vytautą ir Lietuvą 
galvas ir nekartą jį kvietė
si talkon, kilusius jų tar
pe sukilimus malšinti.*

Garsus Lietuvos istori
kas ir rašytojas Simonas 
Daukantas irgi buvo labai 
darbštus ir entuziastas, 
siela ir kubu atsidavęs sa
vo mylimai tėvynei Lietu
vai, dėl jos geroves dirbo, 
ragindamas ir kitus savo 
amžininkus, dėl tėvynės 
darbuotis, ir stūmė pir
myn lietuvių rašius, pats 
daug jiems dirbdamas. Jo

taip tos mūsų įstaigos, 
draugijos ir laikraščiai tu
rėtų gyvuoti, kaip dabar, 
ir skursti? Tos mūsų įstai
gos daugiausia išsilaiko 
tik kelių asmenų dėka, pas 
sišvęntimu, darbštumu ir 
nedidelės visuomenės pa
rama, o kur kiti ? Kur jie 
dingo? Juk čia lietuvių yra 
labai daug, ir tos visos {- 

lietuvių reikalas, ir kiek
vienas lietuvis privalėtų 
kukiai norą gerai katali-

rašto darbuotė buvo labai 
didelė, plati ir įvairi: rin
ko žmonių pasakas, riti
nėjo Lietuvos praeitį ir iš
leido veikalą vardu ^Bū
das senovės lietuvių kalnė
nų ir žemaičių”. Paliko 
rankraštyje dviejų tomų 
Lietuvos istoriją, kuri po 
jo mirties Amerikoje buvo 
atspausdinta'._ Jie rinko . ___ ,
Žmonių dainas^Daug.para-Įstaigos turėtų būtį visų 
šė knygelių, apie ūkio da- “ 
lykus, daržų dirbimą ir ki
tokias knygeles .Jis dirbo 
visą savo amžių, nesigailė- [kiškai draugijai prikląusy 
.damas nei triūso, nei lai- —
kor pakėlimui žmonių tar
pe apšvietimo ir padėjo 
tvirtus mūsų lietuvių tau
tos istorijai pamatus* Jo 
pasėtas grūdas išdavė ge
rus vaisius ir jis pats yrą 
laikomas vienas iš geriau
sių pirmųjų lietuvių rašy
tojų. t

* Garsusis vyskupas Mo
tiejus Valančius buvo Ja- 
bai darbštus ir nepraleido

nors gero Bažnyčiai ar tė
vynei darbo nenuveikęs* 
Pats dirbo ir kitus ragino 
prie darbo. Jis nuveikė 
daugybę didelių ir didvy
riškų Bažnyčios, tėvynes, 
tautas ir visuomenės gero
vės darbų, kurie visus ste
bina ir nežus per amžius, 
bet gyvuos ir jais didžiuo- 
sis visa Lietuvių tauta.

Dabartinis Jungtinių A- 
merikos Valstybių prezi
dentas F. D. Roosevelt’as 
yra be galo darbštus vy
ras ir jau du mėtai. kaip 
smarkiai darbuoj&ši del 
Šio karšto žmonių gerovės 
ir pamažu stumia, nedarbą 
ir bloguosius laikus iŠ šios 
šalies, neatsižvelgdamas 
nė į didžiausias kliūtis, ko
kias jam turtuoliai ir mili
jonieriai stato, nesigailėk 
darni milijonų, kad tik pa
kenkus Robsevelt’ui ir jo 
sumanymams, ir nenusi
mena, betysuranda naujus 
būdus ir kelius/iš tos keb-? 
lios padėties išeiti ir toliau 
savo darbus tęsti. Mūsų 
visų šios šalies piliečių pa* 
reiga yra jį remti ir jo su
manymams pritarti.

Iš tų kelių paminėtų pa
vyzdžių matome, kad dar
bštumas ne tik; atskiriems 
asmenims, bet ir visai 
žmonijai yra labai reika
lingas ir naudingas, ir 
duoda gerus vaisius.

Mes v dauguma lietuviai 
dar esame labai apsileidę 
ir nedarbštūs .Mes turime 
Čia daug visokių gerų ir 
kilnių katalikiškų draugi
jų, katalikiškų mokyklų, 
gerų .ir rimtų* katalikiš
kų laikraščių, bažnyčių, 
parapijų ir daugelį kitų 
gerų ir naudingų įstaigų, 
bet ar mes juos visus taip* 
kaip reikia užlaikome, ar

SVARBUS ATSIŠAUKI
MAS Į CONNECTICUT 

VALSTYBĖS LIETUVIUS

NOTAHY - Telefonas;
PUBLIC STagg 2-5043

MATO* MALUS
(BIELIAUSKAS) -

GBABOBIŪS .

660 Grand Street,

BROOKLYN, N. y.

Puikiai Iranjtoa dvi koplyiUoa duo
damo* mylimiem* p*i*rvotl do
vanai. Nuliudlmo valandoj kreipi 
Mtss pas mui Pataraavtaaa yra 
uttikrintM te ui pritinami kaina.

ti ir kiek jam sąlygos, ap
linkybes ar Sugebėjimas 
leidžia, darbuotis jų gero* 
vei, kad draugijos veiki
mas būtų geras ir gyvas, 
kad jos augtų ir bujotų,1 ir 
neštų lietuviams naudą.

Mes turimą gan daug čia 
gerų ir naudingų , katali
kiškų laikraščių, kurių 
vieni gerai gyvuoja, b kiti 
vos ne vos laikosi. Reikė
tų, kad kiekvienas lietuvis 
skaitytų nors vieną kata
likišką laikrAštį ir jį rem
tų, bet taip nėra. Čia mū
sų pačių lietuvių kalte. 
Jeigu mes būtum apsišvie
tę, turėtum daugiau proto 
ir nebūtum tinginiai, bet 
darbštus ir susipratę, kaip 
ka<į kitataučiai, mes visi 
iš vien remtini, kiek galė
dami, kas sava, kas gera, 
kas dora, kas katalikiška, 
kas lietuviška, 0 neitum 
svetimų dievų ieškotų ir 
kokį ten laisvamanišką ar 
komunistišku “aukso ver
šį” garbinti ir jam tarriau- 
ti, kuriam,>. Jnfd. šiek tiek 
nasrus* užkisus, reikalinga 
per metus išžudyti milijo
nai nekaltų žmonių ir iš
leisti propagandą! inilijo* 
nūs dolerių,^ kuriais būtų 
galima per kelis metus 
šelpti badaujančius Rusi
jos žmones. Jeigu mes visi 
būtum geri lietuviai ir iš 
vien dėl savo tėvjįiės ir 
tautos gerovės ir dėl savo 
katalikiškos spaudos pa- 
laikymo dirbtum taip, kaip 
kaikurie mūsų asmenys 
darbuojasi, šiandieną mū
sų spauda būtų galingiau
sia pasaulyje, mus visas 
pasaulis gerbtų ir net tas 
pąts yokietys turėtų prieš 
mus savo galvą nulenkti 
ir iš mūs pasimokinti, kaip 
reikia gyventi; mūsų mo
kyklos v' būtu pripildytos 
mokiniais, © bažnyčios au
ksu žėrėtu ir būtų kasdie
ną prikimštos pilnos žmo
nių, pagarbinti Tą, Kurs 
visą pasaulį sutvėrė ir pa
vedė jį žmogui valdytį įr 
visais jo turtais naudotis.

Mes lietuviai neprivalo
me kitiems apsileisti, bet 
kiek galima, kiek laikas ar 
aplinkybės leidžia, privalo
me darbuotis dėl savo 
Bažnyčios, dėl tikėjimo, 
palaikyti gerą katalikšką 
spaudą ir ją platinti, pri
klausyti prie gerų katali
kiškų draugijų ir jas pa
remti ir dėl savo tėvynės, 
gerovės dirbti. Tas mūsų 
darbas nežus, o duos gerus 
vaisius ir atneš mums pa
tiems daug naudos. Ik S.

“Kas gali būti blogesnio”, 
tars mokytoja, “kaip žmogus 
be šalies?”

“Šalis be Žmogaus”, atšaka 
maloni mergaitė mokina”, 
(“Eastern Morning News”).

šiai 1935 metais, mūsų 
Connecticut valstybe Šven
čia trijų šimtų metų su
kaktuves nuo įsikūrimo 
kaip valstybe. Toji Švente ~ 
apvaikščiojama įvairiais 
būdais, kaip tai parodo
mis. dainų šventėmis ir pa
našiai parengimais visoje 
valstybėje ir jos miestuo
se, miesteliuose.

Ir vienos ir kitos kilmes 
žmonėms bus progapasi- 
rodyti kuomi jų tauta pri
sidėjo prie šios valstybės 
ir abelnai visos Amerikos 
gyvavimo. Bus galima pa
rodyti kas gražaus ir gero 
būtų priimtina į abelną 
gyvenimą Šioje šalyje iš 
kitų tautų papročių ir kul
tūros* .

, Nuo rugsėjo 30 d. iki 
spalio- 5 d.- bjis Hartford 
State Armory įvairių kil
mių žmonių parengimai 
sąryšy su_ viršminėtomis 
sukaktuvėmis. Ir lietuviai

A.L.R.K. Federacijos Tarybos 
Narių Dėmesiui

~—----- —— ■ 1
Šiomis dienomis Federacijos Tarybos nariai gau

na oficialius pakvietimus laiškais atvykti į Tarybos 
suvažiavimą, kuris bus š. m. liepos 30 10 vai. rytą,
Apreiškimo parapijos salėj, 259 No. 5th Str. Broeklyn^ 
N.,Y. --

Jei kurie iš Tarybos narių asmeniškai negalės su
važiavime dalyvauti, į savo vietą galės įgalioti ką ki
tą, arba laišku savo nusistatymą šių dienų visuomeni- 

___ _.T___ _ ___ _ niąis klausimais prisiųsti. , ’
yra pakviesti prisidėti prie Pp Tarybom suvažiavimo, įvyks lietuvių katalikų
«---------- -- ----------- 1 laikraščių redaktorių pasitarimas.

t1 &iwnrrnrnr£i
A. L. R. K. F. Sekretorius.

šio programo, nors mums 
dar nėra nė dienos ne va
landos galutinai paskirta.

Birželio 27 d., Hartfor- 
d’o Lietuvių Komitetas sa
vo susirinkime nutarė, ka
darai čia visos valstybės 
šventė, tai turi būti visos 
valstybės lietuviai Nukvie
sti į talką. Todėl yra ren
giamas visos valstybės lie
tuvių suvažiavimas liepos 
27 d., 3-čią valandą po pie
tų, ŠV. Trejybės Parapijos 
Mokyklos Svetainėj, kam
pas Broad Strępt ir Capi- 
tol Avenue, Hartford’®. 
Kviečiamos visos koloni
jos, parapijos, draugijos ir 
pavieniai dalyvauti*

Kad mes, lietuviai, nepa-’ 
sirodytume nė biskį. blo
giau už kitus, reikės vi
siems stoti ' į darbą, kad 
padaryti lietuvių dalyva
vimą Connecticut valsty
bės trijų šimtų metų* jubi- 
lėjuje tikrai pažymėtinu 
visiems kitiems* Kviečia
me visus per šio laikraščio 
lapus, nes visas draugijas 
ar veikėjus pasiekti ypa- 
tiškai yra negalimas daik
tas. Malonėkite- visų drau
gijų nariai šį dalyką pa
kelti jūsų ateinančiame 
susirinkime* Kur nebus su
sirinkimų, mėldžiamė val
dyboms arba šiaip veikė
jams pasitarti ir atsiųsti 
delegatus.

Komiteto nariai:
JonasMančiunas, 
TeodorasYelenevskis, 
Dr. M. Mikolainis.

Kuris užkemša ausis, ne
norėdamas varguolių skun
dų girdėti, tas irgi Stiuką 
bet nebus išklausytas.
Profesionalai, bfrnieriai, pramoninkai? 

kurie, skelbiasi “Darbininke** tikrai 
♦erti skaitytojų paramos.

Visi «nwifnkltft« “Darbininke".

MOTERįT SĄJUNGOS 17 
SEIMO PROGRAMA IR 

PRANEŠIMAS

Ta 8*1036

JONAS SEKYS
LIBTUVIŠKA.___

KBMJTUV* — AGENTŪRA
Visokių rūbų vyrams, valkam 
Laivakorčių te siuntimo
agentūra. Daroma vlaokte netari- 
niai įgaliojimai, raitai. Pardavins- 
jamlliatavllki lalkraieial ir knygoa

Užeikite ir būsite patenkinti
488 Purk Hartford, Conn.

Seimo jsesijos ir vakarai 
įvyks Šv. Trejybes mokyk
los Auditorijume, 339 Ca- 
pitol Avė., Hartford ,* Conn, 
Sekmadienį, rugpiūčio 4 d, 

Delegačių priėmimas 
Delegatės, atvykusios 

sekmadienį, malonėkite at
silankyti į svetainę, 339 
Capital Avė*, ten bus svie-, 
tingai priimtos ir bus pro
ga susipažinti su vietinė
mis ir iš kitur atvykusio
mis delegatėmis.

Pirmadienį, rugp* 5 d., 9 
vai. šv* Mišios už mirusias 
ir gyvas nares. Per šv. mi
šias giedos mūsų centro 
pirmininkė su savo vyru, 
art* J. Čižausku.

Labai 'būtų malonu ma
tyti, kad kuodaugiausia 
dalyvautų šv. mišiose ir ei
tų prie šv. komunijos. Po 
mišių ir komunijos bus 
bendri pusryčiai. Po .to 
prasidės sesijos.’

Pirmadienio vakare bus 
suvaidinta operetė “Klai
pėdos Jule” ir koncertas, 
vadovaujant muzikui V. 
Burduliui, vietiniam varį 
goninkui. . Koncerte daly
vaus artistai ČiŽauskai, O- 
na Katkauskaite ir vieti
niai. Po koncerto šokiai. 
Antradienį, rugp. 6 d., 7 
vai. vakare *bus šeiminis 
bankįeias.

Komisija deda visas pas
tangas, kad viskas pasi
sektų kuogeriauslai. Bilie
tas $1.00. Tame bankiete 
pasižadėjo dalyvaut daug 
augštų svečių ir artistų 
dainininkų k. t. pp. Sintau
tai ir kiti.

Laiškus bei telegramas 
seimo „reikalais siųskite 
pas kuopos rašt* Mrs. V. 
Petraitiene, * 20 Babcock 
St. Rengimo komisija re
komenduoja delegatėms 
šiuos viešbučius: Hotel

Bond ir Hotel Garde, ku
rie randasi 366 Asylum §t, 
viens palei kitą, arti sto
ties. Kainą vienam $2.50 ir 
aukščiau; dviem $4.00 ir 
ąukšČiau. Kas norės pas 
privačius žmones apsistoti 
pas Ki R. Tamos, 96 Bu- 
ckingham St. Bet praneš-’ 
kitę kiek ankščiau kuopos 
rašt. Petraitienef. Kelrodis 
toks: Išėjus iŠ stoties imt 
gatvekarį, kuris tik eina į 
JEast ir gaukite transfer. 
Išlipkite privažiavus, Main 
St. Tada paimkite gatve- 
karį> kuris eina į South’ ir 
išlipkite* Buckingham St0 
kuria eikite dešinėn ir ten 
rasite p. Tamos vietą. \

Moterų Sąjungos 17 kuo
pos pirm. B. Mončiuniene.

Prot* raštininkė —
Veronika Petraitiene.

LATIMER SKALBYKLA
Skalbtai, Btlbiį Valytojai it 

. Kauro Plovėjai
Atliekame visokios rūšies šei

mynos skalbimu - plovimo 
darbus.

ĮSTEIGTAIS
Telefonai: #

VVatorbury •* Enterprise 6500 
Hm* Britaia 8S1

t / Tek 755

. JOSEPH S, KAMA
DANTISTAS

NBW BRITAIN, CONN.

ALKS.KARLONAS
Grahoriusir Bateamuotojas

Pilnai prisiruoš patarnauti 
Imosteriauriai dieną ir naktį 
variems Connectieut Valstybė 

Lietuviam*. .
nt staiby m. ari* 

mcMuttJH.
Tat HW BUTAHf 6T6 B.
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