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. tšUTHKyenEiMN Federacijos Kongresas ne Blaivininkų Snsivieniįino
Vera (’mz valatybėje, Mriudko- 

je, iŠ Žemraniųjų ir auklteaniųju 
mokyklų ^tolinta tki^mkytojai, 
pasisakę ^ katalikai*.

TuIm Rcubcn Ldth, nekalate 
kas, gyv. AHentovm, Pa., mirda
mas paskyrė $100,000 katalikų 
vienuolynui tikslu įsteigti ligoni-

■ ■ rę.

Braąnijos švietimo *eikalų Bėk- 
--retorių* (minist*•*&)„ Frencinko 

Campos išleido rantą, kuriame jie 
pažymi, kad mokinių auklėjimas, 
atmetant tikybą* yra klaidingos in 
nenandlngas.

Rugpjūčio mFncsy buvo sureng
ta Si. Louis mieste dviejų .savaičių 
katalikų akcijos mokykla, kurią 
layikė per 380 kunigų, vienuolių ir 
žiaip studentų.

• Naujojoj” Zelandijoj katalikų 
priešai norėjo panaikinti tikybų 
painokas mokyklose, bot jų suma
nymas nepavyko. Katalikai laime 
jo.

Anglijos kardinolais Boumc ga
vo Anglijos žydų organizacijos 
laišką, kutino prašoma suteikti 
katalikų kalbėtojų, Mat, Anglijos 
žydai domisi katalikybe ir nori, 
kad katalikai mokslininkai ką 
nore papasakotų ąpie katalikybę..

Paryžiuje mirė Marijos misijo- 
nicrių pmnCiskicČHj seserų vienuo-

Pereitame “Darimlinko** nitniery*jau buvo rašyta a- - 
pie Federacijos Jubilejinte Kongreso pradžių. Jau te to 
kas buvo pradžioje, galima buvo jausti, kad Kongrmą 

pavyks, ir Federacija pradės naujų ^vvenimo tejių.
Pirmų dienų, miH’gistravUti delegatus, paaiškėjo, kad 

ctelyvmija 60 delegatai nuo įvairių katalikiškiį draugi
jų, organikaijų, kuopų ir parapijų. * >

Priėmus delegatų mandatus ir tekteuriite Centro Vai* 
dyteis raportus eita prie svarbiausiojo dienotvarkes 
punkto, būtent: nauja konstitucijos projektų svarstyti 
ir priimti ar atmesti

JKun. N. Pakalnte, Federacijos iždininkai ir Kunimi 
Vienybes pirniininkas pakviestus konstitucijos projektų 
referuoti. Jis laimi gyvai, padaręs įžanginę kalhty skai
tė naujos konstitucijos projekūi, kuris su mažomis patai
somis vienbalsiai priimtas. * ’

Tai buvo didelte durims, bet dėka naujos konstituci
jos projekto redaktoriui kun. A. Šmulkščiui, referentui 
kun, N. Pakalniui jr ctelegatams, Jis buvo atliktas i porą 
valandų.

Tuo te užsiteiįgė pirmos dienos posėdžiai.
* ■ • ' '

Antra Ffiteraeijos Konfjresotliena rugpjūčio25, pra
sidėjo šv. Mišiomis šv. Petro bažnyčioje. Pamokslų jm- 
sjikė J. E. Vyskujias Būrys. 1

.Tuoj ix> pamaldų, bažnytinėje svetainėje^ prasidėjo 
posėdžiai, Pri^pietinio posėdžio svarbiausia dalis buvo 
tai kun. K. Urbonavičiaus ir kun. J.( J. Jakaičio refera
tai. Pirmasis skaitė referatą: Federacijos airiiniausieji 
uždaviniai. Vedėjas kini. J. Švagždys pakvietė J. K 
Vyskupą Bučį, kuris atydŽiai klausėsi referato, tarti ke
letą žodžių apie referatų ir Federaciją. J. E. Vyskupas 
pareiškė, kad taip greit negalėtų daug ką pasakyti apie

Tokiph
— AmerikB 
nas pulku® 
Lindinti 
žmona pafci 
Japoni ja ori 
gelyje virtų 
jų ir teko 
bet savo tits 
miiigni utį

Japonijos

-r*

uja, rugiK 96* 
apate tekil
ta Charles A* 
rtu *u savo 
u atskrido į 
Bh Nors dau-

skyrių, kuriuose darbavosi apie 
6000 seserų vienuolių.

tūbijoje ir kitur.

Lšz stoties Lmdbergh’u* 
automobilyje lydėjo Aineri-

Lindberglfai automohilium. 
Įniro perpildytos Žmonėmis. 
SjmndoR žiniomH gatvėse 
laivo išsirikiavę per 100,006

KYAŽIAVO DIN, P.
KARALIUS

'JI

itinčje Tokyo 
Lhidbergh 'uAtvykimo diena 
laivo tikra 
gatves, per

jVJflKSUK
A 7<*l

tnsątpdil vili

ite. Miesto 
rins važiavo

L J, S,

krtąfismi «£•

Atvykusius į apsistojimo vie
ta, juos užpuolė per 50 lai- 
krašlininkų, kurie tekūnų 
dpibčre įvairiausiais klausi
mais.

Iš Japonijos lakūnai pase 
ryžę skristi į Kiniją.

Rugpiūčio 24 d. 7 yal va
kare laivu “Mnj^tte” išva
žiavo į Lietuvą kun. P. Ka
lulius, Ateitininkų atstovas 
Amerikoje. Prie laivo paly
dėjo kun. S. Stonis, iŠv. Ka- 
riųncro D-jos atstovas Ame
rikoje, kun. šeštokas ir ne
inate būrelis jo pažįstamų 
bei prietelių. Laimingos ke
liones ir geriausios kloties 
Lietuvoje.

įvyksta šį sekmadienį, i 
pMčw30d.,švJ.W 
parapijos salėje, iri 11 
ford St, Lawrenco, M 
vnl rytų šv. Brau 
bažnyčioje įvyks šv. 
kurias laikys ir pa 
kys Blaivininkų stirtą 
mo Dvasios Vadas kūjį 
Jakaitis, M. X. C.-

Seimo posėdis prtte 
pamaldų.

Visas Blaivininku lai? 
bei blaivyte prietelius | 
Čiama skaitlingai dalyve®

NUIMI SANTYKIAI

London^i&fią laikraščiai

riausybė nutraukė santykius 
su Vatikanu, bet Lietuvos 
Pa^untinybė Amerikai rug
pjūčio 26 d. šiaip mum« pra
neša;

^Iš Kauno pranešama, kad 
žinios apie laetuvos-Vatika* 

Ino santykių nutraukimų ne

TAKOS
Romu,Italija, tttgp. 26, —• 

Spaudos Žiniomis, labai arti
moje ateityje Jaukiama tarp 
Popiežiaus ir Italijos prem* 
jero Mussolini susitaikymo. 
Mussolini leistos- vėl atidary
ti apie 15,000 kataliku akėt* 
‘jos klubų; kurie prieš kelte 
menesius buvo uždaryti.

Taikai laimėti smarkiai 
Airlm dastgeliur nežinoma* 
vienuolis jėzuitas Tacchi 
Venturi, kuris labai gerai su* 
gyvena su Mussolinl Tiki
masi, kad taika įvyks kitų 
menesį. Fašistai nori užtik
rinimo, kad katalikų jaunus 

' menes klubai nesirūpintų po
litikos klausiniais bei reika- 
Jais.

Į pas savo gražioje kalboje pažymėjo, kad katalikai negali 
laikyti savo tar|x» tokių vadų ir darbininkų, kurie kaip

« . w _  I tie pariziejai Kristaus laikais, griauna organizuotų ka-
talflai Bažnyčios uižsirt.-j darta. Jis sako, kad yra Žmo*

siuntė $12,500 auką. Į nių, kurie gražiais žodžiais, nesuderintais su savo dar-
______ —. I bais, eina į oigąnizaei jas, kad jas griautų. Tokie žmonės

Vokietijoje ir Austrijoje pasku-1 yra kaip paauksuoti grabai.
tirtuoju laiku didžiausiu veiklu- Kongresas J. E. Vyskupui Būviui už tokią turiningų atafinka tikrenybe ” 
mu steigiami katalikij knj*gyąiai.[ įt rrtkšmingą kalbą ir referentui kliu. K. Urbonavičiui I——— ------- 1—L-
riM*Sy^1SSta>T‘sk«K”š ,lž tarinitfgą’referattj iSmSkė padėtoj atsistojimu ir aj> J, Š^į-s, Pranas GaMjus, kun. X Pakalniu W F. 
gauti naudingų kuygn. t lodismentais.. 1 Juskaitis, Leonardas Himutte, A. F, Kneižvs.

_—__ Kun. J. Jakaičio referatas buvo žodžiu ąpiejiaują Išrinkus valdybą, vedėjas kun. J. švagždys.išreiškė.
Austrijos katalikai turi įstėigęĮ lietuvių kolegiją Thompsone. Jis pažymėjo kiek darbo Į padėką* J. E. Vyskupui Būviui už dalyvavimą kongrese 

knygų platinimo draugiją. iŠ ku-1 h’ aukų reikėjo kolegi jai namus nupirkti ir kiek dar rei- I• jr tėviškus patarimus.
rios knygynų pereitrtsi metaisakai- kia tuos namus ištaisyti ir palaikyti Taip pat^dėkojo kun. F. Virmauskiui kun. K. Ur-
mojai perskaitę w,o3.,Gi6 kny- Savft rcfrrate pažymėjo stambesnes aukas ir atiko- Savičiui už ̂ svetingumą ir vaišes ir visiems kongreso

.............. .. ................. . Į tojus. I rengėjams ir kongreso delegatams.
MAIIMK IfelCllint Jakai?hlidalnuaitereiškė padėką UŽ ja kongresas užsibaigė į• <vi dienas^ sako kun. J.
NAlIJUv AHvLUUu Į gražią kalbą. . ... Į ŠvagŽdys, tai padėka priklauso Rezoliucijų ir Įnešimų

VYjy iUC -1 Ekscelencija Vyskupas Būčys pareiškė, kad kun. Į komisijai, kuri taip rūpestingai sutvarkė įnešimus ir pa-
11 UUlffliJ - j Jakaitis padaręs stambia klaidą, būtent: praleido ne* gamino moliucijas. Padėka išreikšta atsistojimu ir ap*

T‘t^ v r v * A r* Pagilėjęs save kaų^stambiausį aukotoją ir kaip uoliau- lodikmentai& ; ~
AStS PmXtinfe"SS ®i ir ęlaug ntisipehūnsi darbininkį naują kolegiją per- . Kun. H.
mas įvyks Spolių-October 25die-Į kaut ir steigiant. x .. pivzidiiinnri, ypač vedėjui kun. ^vagždžiui, kas ir buvo
ną, Bokmndieni, xv. Petro pampi-į Be to, Jo Ekscelencija pažymėjo ir kitus daug misi* padarj’ta, \ ' *■
joSI<vot»iiifje,492S.Seventh št,| pelniusius Tčhj Marijoną Kongregacijos Amerikoje Į Kongresas uždaryta malda ir fatitos himnu. • ' 
Soutfi Boston, Mass. Vyčių knod <- *.................... — * - — - - *- • •- • 1 * .
pos mnlonvsite prisiųsti atštovi«| ,. *
į šį svarbų susirinkimą, nes bus Į
svarstomas naujus planas paremti Į ' »
L. V. centrą ir daug ka naują. Į nes pamate kiek daug pasiaukoja Tėvai vienuolini Baž-

Z Piimimnkns Kazys L Vbirt*Į nyčios ir Tautos naudai,
itoitininkė Marijona PhilMpaj Pertrauka pietų ir nusifotografuoti padaryta 12 vai. Į

~ , I ir nutarta popietinį posėdi pradėti 2 vai. Į

DAINOS PER DmĮ ** _ Popietinis Posėdis . j
U rtotta W. >, CL, Atiantic Į Rezoliucijų ir įnešimų komisija, kurių sudarė kum

City, U. — Į K. lirinmaričius, kun. K. Vnsys, kun. B. Kneižis, Pr.
jjMjtuvių Šv. Marijos parapijos Į Galinis ir X Avižmis taip sutvarkė visus įnešimus ir re-

chorns iš Kingston, po vado-1 alineijąs, kad buvo ijermatyta, kąd kongresas užsilniigs
vyrto muz. J. J šmirittno, dniJ į dieni Komisijai į talką ėjo prezidiumas su vedėju I

Zpi«S' w* 8 fti *“»»•Jpriešaky ir viri delnai. Nę^iviltn.
B >30 vai rak. paprastu laiku; nuo Kongresas uždaryte 6:15 vai vakare, nigpiūcio 25 d,
n iki »;30 vąl. dnyligbt snvlngį Popietiniame posėdy buvo dar vienas referatas apie
Ūme U didžiausfos stoties, WM, Į jaunimą, kuiį skaitė Pranas Galinis.
Atlante City, N. J. I Referatai tilps spaudoje. Priimta koletą yexoli»ri*

Si 3’JŪ’cHa prie Centro Valdyte rinkimų. Rinkimaibuvo
priprasta tvarka. Išrinkta sun Kum K urtemavicius, 

Ant. AmtatrituJ kum J. Ambote, K <ntebwkas,kun. H. Vaičiūnas, kun.

niiJiMo puuokiojiius 
«oviiTęimiijroji

Kap’o (Katalikų spaudos 
agentūra) pranešimu, pas
kutiniu metu Sovietų Rusi
joje vėl prasidėjo represijos 
prieš kunigus, kurie dar ligi 
Šiol nebuvo suimti. Būtent, 
suimta kunigai: Bugenis, 
Gronskis, Vorslavas. Juos 
suimant buvo padaryta, smul
ki krata. Pranešama, kad 
nęt aplįnk 
kmtemaieriJlr iešEdina, 
ko nors kunigai neturi už- 
kasę. Taip pat esu daug su
imta pasauliečių katalikų.

Vyskupas Sloskanas, ku
ris išbuvo Solovkų salose 3 
metus, sugrįžus te kalėjimo, 
Ved buvo suimtas ir išsiųstas 
tolimesniems trejiems me
tams į Jeniseiskų Sibire.

Be nuolatinių areštų ir 
krutu, Sovietij vyriausybė 
uždėjo dvasiškijų nepapras
tai dideliais moteeiate, ku
rių kunigai jokiu būdu ne
gali sumokėti.

DM PARTIJOS
VALDŽIAI

Londonas, birželio 
Įvykus Anglijoje ri 
niani krizini, premjero 
Donald sudalytasis j 
rių kabinetas iŠ darbo t 
jos narių, turėjo pasitn 
MacDonald’o vyriau^ 
rilaikč per 2 metus, JM gi 
statydinus, karalius Ja] 
pavedė tam pačiam' 
ųajd sudarai naują jjj

| darbininkus, būtent: kun. Kudirką, kun. dr^Navicką ir Į Kegalįma praeiti nepažymėjus, kad kongresas praėjo 
Į kitus. » Į l>e niažiausių užsikarŠČiavimų, kaip vedėjas pareiškė,
| Jo kaliui buvo labai nuoširdi ir^daug ką sujaudino, Į praėjo taip, kaip kokio universiteto profesorių kongre- 

’ * ’r' * Buvo tvarkingas ir turiningas. *•
Delegatų antrą Hieną buvo 75 ir apie tiek pat svečių, 

nors ne visi svečiai buVo užsiregistravę.
Crafro Valdybos Posėdis

Tuoj po kongreso Uždarymo, klebonijoje, susirinko 
naujai išrinkta Centro Valdybos nariai ir pasiskirstė 
pareigomis šiaip: Dvasios Vadas kun. J. Ambotas. Gar* 
te Pirm. kun. K. Urbonavyčius. pirm, kun, J< tegž- 
(lys, vico-pirm. kuru H. Vaičiūnas, Leonardas šimutis, A, 
F. KneiŽys, šefe K. KniŠinskas, ižd. kun. N. Pakalnis, 
Bevizi jos komisija: kun. F. Juškaitis ir Pr» Galinis.

Valdyte posčdyj nedalyvavo kun. J. Ambotas ir kun. 
N. Pakalnis, nes jiedu nepamhidgus kongresui išvvko į 
namus it p. Leonardas Aimntis, kuris į kongresą M ŠeL 

į myniniu reikalu negalėjo atvykti, bet raštu davė sutiki* 
mą i valdybą įeiti.

Kitas Centro Valdyte posėdį įvyks rugsėjo V <L 
(ūhir Dar), 2 vai. po pietų, ^Darbininko” redakcijos 

l kambary,?^Bostone. z

MaeDonald tuojau 
tautinę vyriausybę 
damas į ją jam pridffi 
partijų, konservatorių 
beralų, vadus. Darbo p 
dėl tokio žygio paam 
vo yatlą MacDonald, b<; 
tikisi Anglijai gero pi 
ti, išvesdamas ją iŠ ekte 
nio kriizo.

SCHlkF-CAMF 
(UMŠTYNIŽ

ATIDUOS ’
Kumštynės tarp 8 

Campolo, kurios turėjo 
ii praeitą trečiadienio 

dėl gręsiančio lictter 
dėtos iki sekančio pii 
nio. Tos sudarė daugi 
gumų ne tik patiems k|® 
ninkanis, bet laikrašti 
kmns ir publikai, kurie Ml 
suvažiavę iš kitų nte 
kaip Bostono ir kitur’ 
kumštynių Žiūrėti.

Popklhu* naujai >a»khia»

PEIKI ManOMAI V1KGU 
PASAULYJ!

Londonas.—Anglijos Lor
dų rūmai priėmė rezoliucija, 
kuriu reikalaujama, kad bū
tų panaikinta prekyba ver
gais. Beozliucijoje sakomtf, 
kad tai yra vienas iš svar
biausių ir skubiausių tarp* 
tautinių uždavinių. Nors 
Tautų Sųjunga yra padariu
si šiokių tokių Mygių, bet 
dar daug liko padaryti, kad

gii Kinijoje, Libenjioje, A- m^hejaus miretą, zutUatej 
Libijoje ir kitur, žinurio priėmimo.

PORTUGALUOSE AEVDUKUA NEMnų1
LisboHi Portugalija, rug

pjūčio 26. — 7 vai rytų Pot* 
tugalijoB aostinėje Inisbone 
sukilo knriuomete gnrisono 
didis ir prie još prisidėjo ne* 
mate skaičius ginfeiotų pi
liečių*.

Muk i lėl iai išžygiavo į mies
to gatvim ir užpuolė taldžte 
policiją bei kariuomenę.

Susirėmimo metu Miud-lmanM* 
f

kinta keliolika narnai 
žmonių užmušta ir api* 
mžeteta, Sukilėliai nu 
Sinti ir «u jų vadu pul 
ku Din* Antute į k 
Ijatalpinti.

Manoma, kndmkili 
gč senon poHtiuČa 
Portugalijos vyria 
bar rengiasi orimo |

»
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Perlojos parapija, būda* 
ina neturtingu ir mažą, nes

t riu Ut IOUKINOAKIS
į Kuršėnų valse.
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r tau > Gaisras greit užgesy- 
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AMT. BkUŽAS ir AUG. GRICIUS
. . j mituvą aiųrrA

RUGSĖJO16 D., 1931 M.
sTOBtttini ĮKamkuA i kiaimd*
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PatogiMja Motaiaivu “Oripskaln”
KAIN’OS

Tš Xew Vwko (nr 1 Jostmrn 1 | Khiii^llį.,4 0
Iš Klnli&M I Ne* Vovkij nr ItoHtumj................ ..SlOLoJi 
Ten ir ntKul

U mtilmtial tttfkirtfl
’GrfklfimicJl sveriu j Lietinę tirėta tuo pnrin snptmiafrH kurinę it- 

Mtyko į Ainmikij. J,lrtnviiil HW4 apMkltt Metate rflikmtup. rinatatoatl 
Aiit etekttržiŲa mriM i»rmrtw *u<> nmie terr-rt gwBfct tiuiyvius kurie m- 

■‘SrikM l*t»n<Wv iškvUuih^ Amrilm* iiriuvių k<»hmų>** Mrerini fmmilHri* 
'toto bfhltiml kėJiniifN Mitelk* rminlhųni Rciionfj patarimų,

| kaip Mrtitvoj at«iSū»»iuH nr «ir.ta^n>iiU. H švetių* i»rr Knlmnra, ibeclų 
» Awwrlk'* Unljj* trim hitaajhot«tw mtvHrt tWw I KUA1VĄO4. • 
L Nurt puiriui, iruilnt ir ptitukluf krihnitl J tJetuiij, nmiiloklt** rift po»‘ 
: k<! Inforinri'TJij ttf riltakorfi.) kreipkite | vietini ngvnty oriu tiesiog I

rODUH AMBRICAN LIKl
10 STATE STBklCT , K<>HTOX. MASH,

Kinicfellš Lietuve®

i Kėdainių apak.
men. 30 d* Bkėmių 

b savo namuose karišku 
tafatvu nusišovė 55 metų 

igta&aus ūkininkas Brunas

- Šeimynine ne- 
ika. Paliko žmoną miš* 

. Jk.iL vieiuj sūnų 7 metų ani-

K Sętata Burneika, 23 met. am- 
E fens, bekabdamas rado gra- 
E HHą.. Jis ją linude ardyti. 
B ^eardant granata sprogo ir 
L jį “tankiai sužeidė. Raukos 
E Mukaldytofl, veidas aixhas- 

apneštas visas dūmais 
Kįr jMjuiodavęs. Akimis nebe 
Bmato.

k. ‘d^**v™*’°nt80RI0!" 

k Šaukėnų apylin
K & kažkur užplūdo čigo- 
■ JįŪt^ionbmĮS valkiojasi tai 
r WoniiK “ varažj’Jami,” tai 
| gyvulius ^gydydami,” o iš 
į nakties Ūkininkai pasigenda 
E. M šieno, tai vištų. Niekaip 
K J»ūima jų išvyti. Čia išve- 
K jįftūrek vėl kiti, ar tie pats 
fttasitraukia kokį kilometrą 

aWrioja. Iš Vogimo ir 
Klaupta, nes visto yra išveja 

■Dįr *tai mūnm du(HM*, - wt 
tau. Būtinai prašo 
o ar sūrio.

t
tu greitumu#. Seniui važiavi- 
nio tempas, matyt, jmsjrode 
nepaprasta ir jis pradėjo 
prašyti paleisti, estf peseta 
norįs kelionę įmigti. Moto* 
ciklininkas senio prašymą 
heme bus palaikęs mąndngu- 
mo pamškinio forma ir at
sakęs, kad Dotnuvoj palei
siąs. Taip ir imdaHVSenhii 
daugiau jau nereikėjo moto* 
ciklais važinėti, nes sekau- 
čiądieną jis tavo ten, kur j<b 
Id įžeminki daiktai nereta* 
lingi.. Motoeikl uiinko būta iŠ 
Kauno. Jo pažįstami, paty
rę apie nuotykį šu sėnlū, juo
kauja, esą jis setų elgetų nu* 
vežęs ne toliau, kaip tik ligi 
ano pasaulio. -

neprastojo’vilko pasižiū
rėti pas eigulį buvo atsiimi* 
kę apie 1(X) žmutiių* Apylin
kes ūkiniukanis dabar nu
slinko sunkumai baime* ka 
muolya*

MUV1B0 VILKŲ
'Mądviliilkin, kiaulių upsk. 

Šią vasarą litai daug į>Hvi* 
no apylinkės iniiku<w vilkų, 
kur jų niekad nėra buvę* 
pie vilkus čia ir iekaltauia: 

vienur vilkai avis išplovę, 
kitur arklius. Htębetina, kad 
vilkai dažniu vaikščioja die
ną, lyg vigai žmonių netaisy
tų. Ūkininkai vilkų atsira
dimu labaisusirūpinę ir ven-

DIDIUS MIMO GAISRAS
Pra vieni}Mint, Kauno apsk* 

Riigpiūčfo 0 d. netoli Pravie- 
kiškio golež. stoties užsidegė 
miškas. Oras ilgą laiką bu o 
sausas, dėl to gaisras lutai 
greit išsiplėtė. Kovai su ug
nies jura buvo pašauktos iš 
Kauno kariuomenės dalys. 
Daug darbo padėję, kariai tą 
pačią dieną gaisrą užgesiną. 
Degė raistas apžėlęs jauno
mis pušelėmis. Išdegė apie 
40 ha plotas. Gaisras,’spėja 
ma, bus/kilęs iš padegimo.

L^RMRKŪMIJOa GAISRAI 
b; SbelmL Rokiškio apskr. 

p JMtraunių kaime perkūnas 
lafcgū du kluonu, kurie ir 
r^d^ė. Nuostoliai siekia a- 
F^^OOOlitų.

r Seinų apskvit
Mtaųdiškių kaime perkūnas 
fįtrenkė į Peeiukonio gyvena- 

f JfcUpeius namus. Smarkiai 
! cųktręskė krosnį, sieną ir nž-

j ■ f (

Iš miško gyvių paminėti 
ni Šie Lietuvoje' randami 
žvėrys: briedžiai, elniai, 
stiiiMM, vilkai, kiškiai, lapes, 
harsukaL kiaunes, šeškai, 
voverys, Žebinkštys, ėdrus ir 
šenuii j taukšėtai:, kurtinys, 
tetirviiuis, jerube, gerve, an* 
tta stanta, kurajiku ir kiti. 
Briedžių yra Žaliojoj girioj 
1)0 ir KarmelaviM gitoje &

ywĄT>«w ĮprviĮpf ■ 

Atatario CMbtaito MSriraiia
,....- . ...... ,. . j Irtai MiMoGta Ita*
bttwni laitai KlaipMffl,
t w, < . I Vm ■JW*W AĄyrB .m.m u.OŲfg
krašte Kuršių pmuaumlioĮ - - “
kopų miškuose. Kiniai atei*|

kapuotojo Vilniaus kroato ir] frwi SkaRyw«iaL--lab<l 

 

Lenkijos miškų. Ktinių yralj^,^ mLhttot. 

 

gana daugi M jos labai Į Parite X Tarvyde!

žiauriai naikinamos brako-l Yarta Mmwi"1 'Mtasliteri jo*... . 
Siauriui ĮiiuMiijanam praKO Lkkdtymri Pirate Uori*J-~44e. 
menu ir vilkų. Pažymėtina,! _41 ,

kad vilkai prieš karą Wvo|W^4jHt Ttią Faber<-h- 
vistšknijšnaikinti, o dabar1

jau gausiai lankosi po kai tao kenksmas j pigai d-r* Mi
mus ir pridaro nemažai s< Kaimietis—15«.

PIADAJO ABKIĮŪS VOGTI
KnįnHki», Rokiškio «i>skr. 

Kurį laiką aprimę šioj 'a- 
lųdhikej gyvulių vagystės’ 
vėl pradeda irikštis. Rug- 
piūčio 3 naktį iš ganyklų pa 
vogta Jutkonių kaimo ūki
ninku M. Jonušio širma, 4 
metų kirtueie, 300 lt. vertes.

ĘiižaisU#, Kauno aps. Jau 
Kieklaiko, kaip Kleboniškiji 
fnišknoee yra apsigyvenęs 
lįdelis vilkas, kuris savo ne- 
paprastu drąsumu ne maža 
baimei įvarė vietos tįkmin* 
kams ir vasarotojams. Nors 
vilkas žmonių ir nebuvo už* 
puolęs, bet ne vienam kelią 
pastojo. Kai kurie ūkininkai, 
bijodami, kad atkaklus yil* 
kas gyvuliu nesudraskytų, 
naktį bijodavo leisti arklius 
ganyklom Buvo ruošiamos 
drąsiajam vilkui medžiokles, 
hefvis ta vaisiu taigdavosi.

RugĮiiūčio 6 d, tas vilkas* 
ealima sakyti, pats sau me
džioklę Užsitaise. Tą dieną 
.išgirdo žmonės šaukiantį pa- 

I gulbes ūkininką Leonavičių
AK$ SASAIJių Pasirodė, jį vilkas puolė tuo 

fidnuvii, Kėdainių apskr.Įmetu, kai jis ruošėsi iŠ lauko 
Y^įąs Dotnuvos elgeta pasL namo važiuoti. Žmogus, ne

važiuojantį Dotnuvonhurėdamils kur kitur pitsi- 

iklininkn jį pavėžėti,.slėpti, užlipo ant vėžinio ir 
įjdklinmko būta gerasir- pradėjo šaukti. Žmonės iš* 
įtyro ir paklausy ta. Už- girdę šauksmą subėgo ir vii* 

senį pasileido įpras-j ką nudobė. Sekančią dieną

virielUia —...... .^..$176—
Dr, Vfaoa Ptetafe Mtai.

btorijos apysaka. Du tomai. *1.06 "
MaterysU ir tamyM. tar

ti J. (tertta :40a.
dGaMM’G'iira1 ‘Baito vwmbw rra^taMkam *-■

Dr, A, VileHia. ,_______J0a.
iimpamata Itam ir kaip 

nąo ją ifchatifotn Parafr ’ 
nefyvoji gamta; teai, m- 
duo, oras. Pirate J. BatoauL-Mfe 

tateata tattta.—meldo 
Kna. A Miliukai ——----- -60a.

MaUl (Poema). Patąte M* « 
Gustaitis ------ ----

iriąja Skaitymo! Knyga— 
(Dali! 11). Su paviikslais—71h.

Vlranota laosm. Verti .
KuilJ^ SanruaaitU____ -...ita

V|iką Knygeli — su pa- 
vriiriais    .30a,

Mano Patyrimai Diditejoj 
Karlj, 1913 ir 1919 bl Para. 
U Kun. 3. F. Jonaiti! (Ka
pelionas) ................ , Ms

Vlmaidą VadovUii, Stacijos 
Grandis Verksmai. Sudari it 
iUeido Kun. J. KoneevičhM._„l(M.
Moteryste! MesąardomyH. J.E 

Lesauskis. fiv. Kas. D-jos lei
diny*, Kaune  ----- - -------—!•*

Sankiaąsiaislaikaii. Pirate 
Ą Bueevlliąs ' / ,'fl '.-,-.40a*

frantai Gabripta Ulrido
Tlvi* Alfonsai Maria C. P.... ftta 

Beligijoe Mokymo Metodl-. ‘
ka. Sutaite K* J. Skruodyi—50a.

Leiskite Matarams Ateiti
Prie ManfS. Šutais! KuPra- 
nap.. ..........—

Mfrą Dainiai. Pante Ka
zys Puida . u. —-JJOe.

Anderseno Pasakos—su pa- 
elkrilliais ,, • , .,.

kndziąlaliiB —--------- -60a,
B taiitais po taropą te 

Ariją. Pirate Pranaičių Jall 06
MALDAKMYG13

Plfrs sit Kalią—r 
patau

Matai Katijra Auta Alte- 
rius ^-juodais rirteliais—fiOs. ,

T1ATBAI
VianaoHo Dtapvta ra tau 

na. Vieno veiksmo juokai Su
lietuvino Vaidevutis ~—-,,,*~.He.

Mepabytoja—keturią veiks
nią dramai Pante kun. Pr. M. 
Juras. Kaimu

kų okupuota, per *2 metuo fidros, šernai ir kimmr8 p u,
.pastatė naują, didelę, gražiąlbai retai pasitaiko. VoverūsKįSĮ^fin, 

taip put buvo bemaž yi«ĮŠ-Į Apaitalystes Maldos Stein- 
■,. _ w t „ ... . ..Itas, — Verte Kun. P. Seniukai BMiiykusioa ir tik P61 |m&s '-■--'7 —7 
imskutinius metus, viHišįfaij xnx Tarytaatbh tateta’ 
uždraudus jua mtKlžiofi, imi-|ri,tW Kwr«ws. Pirate 

dėjo rodytis* Iš
Imig.a nykti kuttmnu n-ger-L^ .į^,, keltom. į P* 
Ves* Kultiniai yru užsilikę I ryžių ir atgal Mikalojaus ir 
tik lenkų pasieny ir Jurbar-ĮGiapiroe Ivanovą.,. Rgnldi 
ko miškuose. Miško gyvianisĮ1*^1^’

padauginti ir sudaryti jiemsLą,'dltaą-Apk visas derybas 
tinkamesnes sąlygas, Visuose į*® galo įdomta nuotiklsk ke-

< ,,v. .^* Įlmte per įvairius kraites*
didesniuose valdžios miškuo--įRa  ̂Julius Verta. Vertimas, 
se steigiami tam tikri rezor- P * ~—~~—-ALTO

1 
vatai, o VISI kiti miškai is-Lrįdte. Parite Uosis ——75e. 
nuomojami medžioklės dtau-l. Gertais Mtata — Kun. P* 
... Į Suteikia*Kaina

g,3£lh Į AritmetOtai Uftavhiyaa!__25c.
Vaiką DarbymeĮtat - Rin- 

kiniljs kalbos mokshd__—50e.
Patrinkta -r laikai vieno 

<afltalio. Verti S. Rakauskas 16a.
Botavfsans •** Kas tai yra ' 
Jterimas te jo vykdymas 
taiai .—Ita

nuiro tažnyčh). Bažnyčios 
vidus Visai Įmigtas, gražiai 
papuoštas, tinkamai sutvar
kytas ir pem* & Kaišia
dorių Vyskupo J. Kuktos 
pakonsekraota.

Varėna prie? jatsiullinį ka
rą buvo garsi. Buvo nema
žas miestelis, turėjo daug 
gražių mūro damų* Basattli- 
niskaras visiVmiestelį su Že
mėmis sumaišė, mūro namus 
išgriovė, bažnyčių sudegino, 
korpitsnus lagerius sunaiki
no, o miestelio gyventojus iš
blaškė. t
* Seniau buvęs gyvas, jud
rus miestelis, datar apmirė: 
tyku, ramu, miestelis tuščias, 
tik griuvėmaB'riogso.

Kim. L. Markuckfts iš len
kų sukalė naują bažnyčių ir 

pastatė naują kleboniją, bet 
PZRLOJA dar visai neįrengtą, nes lėšų

Dzūkų krašte, atajuoseLtoka. 

stotingo Merkio upes kran-Į šauliu būrys statosi sati 
tiiosę, pačiame administraei-Į naują, gražų mūro namą, vi
jos linijos ruože, yra netur-Įsiiomėnės aukomis ir mi
tinga, bet garsi Perloja. l ūžios parama; -

Perlipa — tūkstanties gįr- Išskyrus šaulių būrį, jokių 
ventojų bažnytkaimis^ admi-Į draugijų ir organizacijų ne- 
nistraeijos linijos suskaldyta Įta<i 
į dvi dali: lenki} puseje ajite Apmirusį Varėnos gyveni-
300 gyv. ir Lietuvos apie 700. Į mą riidens metu paįvairina

Perloja neturtingiaUsiasĮ kariuomenes manevrai ir 
kaimas visoje Lietuvoje. Čia j Valstybine džiovininkų Sa- 
vien baltas smėlis, kadugiai! imtorija, kiiri yra už 3—4 ki- 
ir apkerėjusios pušaites. Įlometrų nuo niiestelio.

Perloja nors neturtinga,I ------- --------*

maitinasi grikinis ir grybais, Į Gražiškių valsč., Rugšte- 
bet narsi. Susibūrusi po šau-I nu knį, Kazio Botyitais 
lių vėliava sudaro stipriau-jdurpyne prigėrė jo i metų 
si$ir ritantį. , ‘ |?^^wju»rMrowS?u“i-“

visoj Lietuvoj. Perlojos šau-1-——-— --------- - --*——-—-—*
Ūų būiys žinomas plačiai. Jis] 
dalyvavo Klaipėdos atvada- Į / 
vinie, grūmėsi su bolŠerikais* I 
energingai kariavo su len-Į 

kais, gerokai kailį luiio Želi- , 
goyskiui puolus* Jie patys Į 
sau vadovavo, pa^?s aayimiĮ 

rripinosi, ginklavosi ir gynė? Į 

ŠL » » », '■> * - * I
Perlojos šaulių būry* ko

vose UŽ. Lietuvon nepriklau ] * 
Momylię.prarado keletą vyrij, I 

kurie itasi švenforiujea 
Akina kai^ygiams ten tasta*| 

tytiumūro bažnyčia* - - * į
y. Tr‘ .. 'i'.R|

TURM IŽVAilVO JAM4

SurvilUkiti, Kėdainių aps. 
Ligi šiol tarp šventibraščio 
ir Bučionių kaimo buvo ne- 
išvažiuojamiausias kelias. 
Didžiausias vargas būdavo 
žmonėms tuo keliu važiuoti 
palijus arba rudeninis* Ne 
vienas brastoj yra arklį su 
ratais panardinęs, Maty

w
W*

“MUą lafcrrihb” mūram kafclraįar«iam« ir tųptaima H 
tsoja kateri litai, pmad matą ta|t*Įįdpmi«. SutriU Matai 
y*. Itomi—

Utrijoj, Brttjoj fr ~ (p0*llu)- Bw**įW.

Atnitia! >> Vintai. Vert* nyj (Ui<i ir Amnikojį-trinb*)^ ^^ R * ........ 10e

■ „ Iitamrindii»>a.g tiksimo.
taMkf V«Od«o VMU. Iridiiua. V«t* Jom.i H. CirriiitM—We. 
•.■rattrOi} . ' . Ištaro. faakliU. — IiUfdo

Adreaai: Lhteva, Katmai, Lab-Į j. Mkaviita kB-vl, Kao* 
rU Alijt 31 Nr. “Mlteą Laflcrai- Į iu ----------- —40c.

tau* ir BalbMu pefclaiM-
I cijcHB. Mtaolgal ir Dialogai.

*v ' Parai! Jaoraa V. KovaiPAŠAUNA PĮSĮįfS i ttautai ~ v«- I AGfĮMnn i WM«U Vyak; A. Baraaamkaal—10e
KmtakritalkM ęteeij«-Sii-

, Tlbturino Kuo. < Juttiitii-lBe
SihHil lttlMtMlirpO»W įdegimas JM- rta-L-« «taį»M. atawfišvysto I rimta Ugjj, jeigu pakrikima# ne- Ti ”???

bus atitaisytas. Nuga-Toue išvalo kfl. | Graudūs Verkimai, Maldos Ge
nų nuo Ura P^nj, kurie nilpnina bra»* ffužM, Butelio ir Spalių »!> 
nūs iirJSimb stalium Hleido knn. K. A. Va-
jM?rvuwe, mumenyse Ir ^nariuose* Po 
ėmimo Nura-T<me per mu«M | a
jūs prmlftrite jaustis stipresnis ir daug I DaSffaM KinliaM. — 8u* 
nuoj^fesnim jfiaų miegas bu* rolisln- Į rinko Kun. M. Gavaleričiua; 
yas ir atralvlaantb ir lite b« apdarą 7^ OMitai, ra ap-
jdte gyvenimo ^jęuinnK Uautote Imu--U * <* lino'U Nuf»’T«S>e ke vifldriam. >ra |£,™J -'ZTiS —
* . . - .Bodalumra £ Krfkfetonybl.
Pro f. V. JurgažĮo ■ r - -,. * ■ ,16a.

tmogąi ir Gyritan* P“*-
M lran. P. BnČyt -------------->0e.

MM DMttfria* ParaM S.
Kaimietb . ...... ...^

Malta GalybA hrtoriita 
ririHnya IV-to timtmačio krg 
tteionyMi. Lktavią kaliam 
UcuMl E B. ------------------- 3U

AHriktat ta»*dU4. Atri- 
kikimis M AMtrikrai&o gyva 
dteo< liguldl Imptaw Val-

/ ' - - ../ ■■■■ ■'. • : -Itta '

aMk KHHMK
IMav« AOmiM. 8« p*.

Bailiu -ta koMKdijoe po 1 Ik . 
tą. Parai* Seirijų Juo«riria , Si

Aniegta^Draaia 4-rią ak-
ą. Virti Akelaiti! . .. ...... -ifri
laitaaa—3-Žii dalia dramoe

‘Girai Tauto!Pa-
rali Kum. L VaięmuaSiiu^lOt

Žydą Kantai — drama 4 
ūktą, 5 pm Verti X M. ta* 1 
.iotaa „ „   _—30!

Viri Geri—3-ją ytamą vih-
lelįi; piriK F. V. .... ■.. —Iii 

Patricija, arba ntamojl 
kankini 4 aktą drama. .
Verti jonu Tanydai —10n 

dijima* fc tranimai ant U« 
nU linu Krintant. Vaidini
ui ra cddhnnki. , '$&»,

DramiM} 1) GUaUMt S) 
Paklota*A aktą; 3) Lūrde 
Stebuklu *- 4 aktą; paraM 
I, TnrvyiiU's _______ ___ —.Ha.

Kurida^tataita^Komadi- •
K Irime aku. Para# Gfaiaitii Ha.

Valką TaUrai i daUe L 1) 
u terii») **» 

atoll 3) Pradek jum KK 
M* Surinko j£ fc, D. ir !L*4*a.

Valką TuMt daba II: I) 
lUMma Makok 1) Aata»
CU. Surinko8.i.,D. ir N^JUh,

“Dorinuhita*- administraeija, norėdimm praplatinti 
turinMiM^mygnB^jd^ia didelį nūpiginimą — ta^tok^ 
knygos už pusę kahios* Kas atsiųs tas gana knygų 
už vertėj Pinigai turi būti prisiunčiami štt užu- 
kyrnu* Surašykite, kokių knygų norite.

Su užaakymais pmšomo ūvui vėluoti, nes parilucHlmnųjų 
knygų skaičių* aprutaŽiuotas.

Neužmiržkiti^vtam knygom pustai nupigintos, tat «u 
užsakymu turi būti prisiųstų tant

LIEtUVOS ALBUMAS
436 pulapią

Kiekvienas puslapis latai 
gražiu paveikslu papuošta 
Kiekvienas l»etuvs privalėtų *

V įsigyti.$ą knygą. Albume
ta^pto^atvmista viay žy* 

įmanių Žmonių, dirbusių Lie
tuvoj nepriklausomybei at
gauti* J;o kaina tavo $4.00. 
Ilatar gausi tik už dolerį.

, kcikahukM ■

“DU
mw*BtOADWAY

366 Btoadway.



AMERIKA IR EUROPASPORTAS
DARBISIMKAS

UBTUVIAI, KURIS MBtIMOMI,

Boston’o apylinkėje yra keletas 
gana populcriij lieturią kumšti* 
ninku, žurie nėra žinomi, tad jie 
IfeUivM Štai jų keletas: John 
Dixon—Jonas Dirst iš Norarood, 
Boby Brown — Butata iš laiveli, 
Steve Ketehell — Stasys Venta* 
kas iš Haverhill, Din Regiu — 
četkauskate vadinamas 4,the 
Blonde Irishman” iš Gardner; Al 
Raekow — Račkauskas; Wiliic 

* Oster (jo lietuvišką pavardę pa* 
mirštu). Pastarasis dabar g«aa 
jmsekmingai kumščiuojasi Čika
gos apylinkėje. Išskyrus Dirsą. vL 
si pastarieji yra vidutinio svorio 
kumštihinkni. Be abejo, ją yra 
daug daugiau, tat tik tiek man te
ko sužinoti

TAUATAl
RugpiWio 26 d. Starkio fat už- 

tikt valkatą folą Leoa. WkRa, ta- 
slankiojanti apie Starkio r^arideii. 
eiją (Starkiu ir jo teima yra Ura- 
Žiavę), uŽpaolC ir sukandžiojo. 
Nuvežtas 1 Newton Hoapital, kur 
jo žatalo* buvo apraUiotoa, ir pate 
kuiperduotas policijai Polkija, 
patyrinljud jo praeitį, surado, 
kad tai venai kriminalmtai, buvę* 
Indiana, Orejcon, ISTaihingtoiū ir 
Illinote kalfjlmuoae. Matyt, Star
kio iuo Žinojo kam kaiti.

DBMPS1Y GRĮŽTA Į BUfOl
Pasirodo, kad paleistos spaudo

je žinios, kad Jaek Dempsey, bu
vęs pasaulio Čempionas ir milijo
nierius, dabar visgi nubiednėjęs, 
yra teisingos. Pastaruoju laiku 
Dempsfey pradėjo daryti pastangų 
sugrįžti į ringę, o paskui ta abejo 

"įstoti į kontesta čempionatui at
gauti Pradžiai, pasileido važinė
tis ir kutnščiuotis ringėje dėl pa
rodos (exhibition). Bet tose pa
vyzdinėse kumštynėse pradėjo gul
dyti savo oponentus. Rugpjūčio 
24, Portland, Ore. Dempsey į 2 mi
nutes paguldė net 2 kumštininkus. 
Keliom dienom anksčiau, kitur 
panašiai padare. Tas parodo, kai 
Dcmpscy nori “įrodyti” jog jis 
tebėra taip ta t geras kumštinin
kas, kaip savo jaunose dienose. Jis 
turi ypatingą magnetizmą. Kur 
tik pasirodo, ton minias žmonių 
sutraukia,

tACHMATU OUMPUBOt■■••■-■r*.'..-'- 
MHTOLTATAI

širmuoju nsgaMtojiK Bijo 
Anatrflcfc.

litem tižM trjUktą

CON1RA JAU TWUW0- 
JASID1L8HABKBY

Italą milžinas Primo Cąrncra 
,, j»tįd?jo treniruotis G ta Wil* 

tan*a kąnpfje, OrangebnW. N. V. 
savo kumŠtynCma «u Jnck Shar- 

• key, kurios įvyks rugsėjo 23 d„ 
Ebbets Fielį BrooHyh, N. Y. 
Treniruotes pradžioje Carnera 
sveria 280 svarų su trūpuciu.

Mitsij Sharkey irgi neužilgo pra
dės treniruotis. Treniruotei vietą 
apsirinko Pompton Lake. N. J.

NORIU IŠMAINYTI
Turiu proporty — medinius na- 

’ mus 6-Siij šeimynų Bridgewator, 
Mass., kur gerai dirba batų dirte 
tuves. Noriu tuos namus išmainy
ti Dorchester’y ar South Bostoą’c. 
Suinteresuotieji kreipkitės į **Dar* 

bininką.” (14-21-28)

PAIMA
PAIEŠKO Stepono ApŽelčio. Jis 

išvyko į Ameriką keturi metai 
prieš didįjį karą, bet jo gyvenimo 
vieta nėra žinoma. Jis paeina iš 
Darbėnų valsčiaus, Sudienų kai
mo, Laukžemio parapijos. Jis pats 
arba kas apie jį žino praneškite 
“Darbininko” administracijai 366 
W. Broadtvay, So. Boston, Mara.

' Keturiolika dieną trukusi pa* 
saulinė iaehmatų olunpbds Pra
hoje liepos 26 d. pasibadgė. Tąja 
olimpiada, kaip tam tikra protinį 
imtynių arena, interesavosi ps dik 
Išachniatininkai, to lolhno mėgė
jai, bet ir šiaip jau visuomenė, 
Mums fietuyiam# ši Šaehmatų Or 
limpiada tuo svarbi, kad joje pir
mą syk dalyvavo lietuvių šachtas*, 
tininką komanda ir, reikia pas*- 
kyti, neblogai pasirodė. Ypač vi- 
sus interesavo nauja jėga šaehma- . 
tų pasauly, jaunas 20 metų meis
teris lietuvis studentas Mikėnas, 
i-pie kurį plačiai rąžė viso pašau* 
lid spauda ir kuris dabar įžengi 
į šachmatų pasaulinių meisterių 
eilės.

Olimpiadai baigiantis įdomus 
buvo paskutinis lošimą ratas, ku
riame Lenkija žūt-būt ryžosi nu
galėti Ameriką ir pasilaikyti to
liau garbės taąrę. Tačiau, nelitt- 
rint visų lenką komandos pastan
gą, losimas baigėsi lygiomis 2:2. 
Per šį ratą pirmąsyk visoj olim
piadoj amerikietis Kateidaji pra
laimėjo RubinšteinuJ, Marchall re- 
misavo su TartakoVerin, Uorovits 
nugalėjo PraepiorKte Stėiner re- 
mizavo su Makaryeiyk,

Toliau Čekoslovakija sumušė 
Austriją 2,5:1,5. Latvija padėjo 
Pietų Slaviją 2,5:1,5, Matronas 
nugalėjo Vidmarą, Apšenieks Dr. 
Vistalosą, Kostič remizas su Pet
rovu, Pire nugalėjo Feigin. Šve
dija nugalėjo Vengriją 2,5:1,5, 
Vokietija nugaišo Olandiją 
2,5:1,5. Didžioji Britanija sumušė 
Ispaniją 3,5:1. Italija, buvo nuga
lėta Šveicarijos 2,5:1,5. lietara 
nugalėjo Daniją 8:1. Mikėnas 1 
— Andresen 0. Vistaneckis 0—Ru 
bens 1, Abramvaičiūs 1—Lie 0, 
Bučkis 1—Larsen O. Norvegija su 
Rumunija išėjo lygiomis 2:2.

Sudėjus visus olimpiados rezul
tatus punktais gaunama tokia lai-

PAIEŠKOM*
PRANAS LUKA*K\TČIU8, gyv. 40A 

E. Sevetuh 8t» M Boston kito myo 
brolio Kastanto tutafcvietatja gytenti- 
alo seniau apie Scranton, Pa. Arta 
jis pats ar kaa apk JI Mao, malonėkit 
pranešti, ,

atėjimų eilė: I. Amerika 48t H. 
Leftkijft 47, ItT. ČckraloTakija.
46,5, IV. PfeteWi><V~VXt 
Vektetija. Latrija, Švedija 40, 
VIII. Austrija 45, IX. DMA Britą* 
jtl>44, X Veitarija » XI. O- 
kadlja M, XII. švriearija 34, 
XIII, Itan MA XIV. Praarti* 
rija 2»A XV, Rumunij. 28, XVI. 
ItaJite 24, XVIL Danija 1»A 
Xm~~XlX Narvrgite, Iipanija 
I5A Atskiri Šachmatų mcteterial 
tefatfte: parauta mdrtcria Aleehl- 
nra, Htabį Tartakoveria 13^5 punk
tų iš 18 partijų, taigi 75 pw*.; 
Boftlfatan Pi« <1Y> 73,5 pro
cento. Thouiaa 12^ (18) 69,5 prta., 
Kaahdan, L. Hteiner 12 (17) 70,6 
prae., Pdrar HA (15) M,8 
Sultan Khan WA (17) 57,1 prta., 
Lundin, StaMtarg HA (W 
proe., Rejfir 11 (16) 68,8 proe., 
Flohr 11 (18) <1,1 pm, Dr. Mka- 
taką 10,5 (14) 75 protn Rirhtcr 
10,5 (15)*J0 proė., Apgenėk* 10,5
(16) 65,6 proe., Barate, Brach 10 5
(17) 611A proe., Addik^ Aiifaloc, 
Marriiall, Špielmanii l0 O6) J3Ji eijąt .Ho] 
proe., Pmpiorka, Winter 10 (17) 
583 proe., Mikėnas/10 (lt) W3 
proc, ir tt,

Moterą šachmatų-furiiyro rezul- 
tatai toki: I. Mriišikova* loštai už 
Čektaovakite rasė, 8 punktus 
(100 proe), IT. Wolf-Kalniar 4, 
m. Stevęnson 3,5, IV, Lrakot 2,5 
ir V. Henschcel 2.
. Sekmadienio vakare, liepos 26 d. 
toj pačioj salėj, kur vyko šachma
tų lošimai, įvyko, bankietas, daly
vaujant 160 šachmatininką ir mė
gėją; čejkodovakų iiteienią reik, 
ministerijai bankiete atstovavo 
meisteris švągrovski. Bankiete 
buvo iškilmingai pakelta į pasau
linius moterų Šachmatą rr«*istefhts 
p-Iė MenŠikova ir įteiktaJaimėju- 
aiems amerikiečiams pareinamoji 
taurė, apie 4 mil. kronų vertės. 
Čia pat buvo sugroti Čekoslovaki
jos irJungt. Valstybių himnai. 
Bankieto metu entuziastingai kal
bėjo tarpt, teehmatminką orgaui- 
raeijoa vadas Dr. Rueb ir olimpia- 
dra vedėjas Dr. Mrarik. Po vidur- 
nakč&vkf datyvtatataBvelkino ir 
pirmadienį jau pradėjo skirstytis 
į visus pasaulio kraštus/

Kita teehmatą olimpiada įvyks 
1933 m. Chieagoj. Iki tamdaiku1 
visi pasauliniai šachmatą meiste
riai darys atskiras rungtynes, stu
dijuos. Prahos olimpiadoj sul6š- 
tas partijas, kad atėjus laikui jei
gu rie visiškai laimėtų, tai nors žy
miai pasistflmčtų pirmyn. Reikia 
turėti vilties, kad taip gražiai 
Prahoj pasirodę ir pagarsinę Lie
tuvos vard< mūsą Šachmatininkai 
su Mikėnu priešaky irgi neapsi
leis, pašalins įkišiolinos klaidas ir 
sugebės užimti dar garbingesnę 
vietą kitų valstybių tarpo.

* “Bytas”

Kaip Jungt. Valstijos ly*| 
ginasi su ^senuoju kraštu f9 

Atsakant tą klausimą: Na
tional Geogmphie Roeiety, 
Wtehington, U, C. padumta 
sekantas kelis palyginimus 
tarp 2-ją kontinentą. Daug 
geriana ataiminsiine Įuilygin- 
darni, negu skaitydami skait* 
line#.

* Tmi* rakti ja
Bhode Istod, mTwą ma* 

žiausia valstija yra ištikro 
Su kartus didesne už Sun 
Malinu Europos mažiausią 
respubliką, kuri yra tik aš
tunta dalis New York’o,

Texas, muūj didžiausia 
valstija^ galėtą apimti Eran-

Didelis Išvažiavimas!
UMaU LM. Vm-TA KUOPA CAMMIDOE, JUM.

CliTTEO MAUDAI

RUGPIŪČ10-AUGUST 30 UENį, 1931 METAIS 
BUVUSIOJ AMUKO FABMOJ, WAI>F0LB, MAMA 

BraĮMaŪtiK
,a Gerbiamoji visuoipene, vietiniai ir iŠ viaos apylin
kes, nmlonelcite skaitlingai atsilankyti į šį išvažiavimą, 
kur galėsite linksmai laiką praleisti. Vieta graži, prie 
didelio ežero. Bus višokią~gBrimą ir gardžią ulkan- 

. džią. Grajis lietuviški muzikantai. Tamstos savo at
silankymu prisidėsite prie palnikymo katalikiškos 
spaudos.

FLIS

unovo* Dvnng db. 
>0 aLOUMOHMlM

Flrnrtatnlrt — TtoM MimmnMhnI

VtePtrtantafoi -~ Bena MfteMMįjŽ 
402 M. Gth SU Sa Bestos, tet H 

ProL Raft. — Motete AskliniiiMMĮ 
• 87 G St, te Bortoo, Mate v. Ka

J»wBe ^WRa
Ha. BaM. — Marjoaa Mteteoteit 1 

M G Šių te teatte, Mate « «
Hdtolate Ona Btetete* J 

106 Wmt eth St, te BaMM, NlMj
Tvarkote — Ote MtacUMteV

1428 CrtJuSteBA, Sa Stotos,'!
Draoiijo ravo mrttektartS MM 

astrą utornteM ktokteso toM 
7:80 vai vakare, ątortteytMB

« taloij.
Visata draatijuo raikaJato knM 
' pas Srototohi raateteką .

IŠMOKITE JUOKT33L...
40 HMiMnttc rašytą ptotokOBą 

iš viso parasto s* **«*• ’te*1 
RalytojM Artjm Vitkauskas, 
TJthusnla. .

mVKIR
CUU2BKUI

T

fomija Inųmtį inaiean? ui 
Ispaniją ir Vokietiją.r Visas 
Skai><linavi jo« pnusalh gale- 
tą užimti Virginia, Tennes- 
see ir Kentucky vietą, Čeku* 

Slovakija su misų Artai* 
sas y ra beveik vienodo^

•Tungt, Valstiją gelžkęliai, 
jeigu pastaty ti nuo vieno ga
lo iki kito, apsuptą ekvatorią 
lieveik dešimts ir pusę kur
tą. Illinois, Pėnnaylvanta ir 
TexastuH dauginusgeHin- 
koliij už Vokietiją, kuri turi 
daugiausia geležinkeliu Eu- 
ropoje *** 36,000 mylią, Is
panija, turi dauginu geležiu* 
kelią už Kentucky.

tipe

Šveicariją ir dar liktą keliOs 
kvadratiškos raailės, Ket 
250 Lukscmbiirgti ir 20 švei* 
ęariją nesusilygintą su Tes
ąs valstija, šitos valstijos to
lumas, nuo vieno galo vaistu 
jos iki kito,- yra 770 mylią 
(ir ji tik viena iš 48 Jungt. 
Valstiją) arta tiek tolumo 
kiek yra iš Padžiaus ligi 
Budapešto, arba iš Milano li
gi Kopenhago.

Xew Torko valstija yra to
kia didele kaip Anglija be 
Airijos, Škotijos w Vali jos, 
ir ima dvi Latvijos arba tris 
Šveicarijas arba pusę* .Jugo
slavijos padaryti vieną New 
Vprką. Jeigu mes prie Kew 
York’o pridetumę pusę Ncw 
jersey valstijos, turėtume 
Čekoslovakiją,

PidŽiauBią Šalis Europoje 
yra Rusija^ Nepaisant kiek 
Rusija neteko žemes, ji dar 
kontroliuoja tiek žemes, jeg 
gali htit palyginta su dau
ginus kaip ptisę Jung. Vals
tiją, jmant Alaską ir kitas 
teritorijas ir valdymus. Bet 
jeigu mes prie EuropiŠkos 
Rusijos pridėsime Rusijos 
teritoriją Azijoj, turime plo
tą žemes dvigubo didumo 
Jung. Valstiją.

Nauja Meksika, netoli 
Tesąs valstijos, lygi su Ang.

T-raę*irararaMa«Maraa

ATUOGTAS VYTAUTU UOŽIUAM MMHK1 
. PERLOJOJ

liepos men. 19 d. Perlo* 
joj buvo atidarytas, vietou 
šaulią pastangomis pastaty- 
tas, jjaminklas Vytautui Di
džiajam. Pažymėtina, kad 
pernai perlojieeiai savo su
mestais litais pastate gražia 
milto bažnyčią, nors jie pa* 
ty» gyvenu palyginti daug 
neturtingiaii, kaip kitą Lie* 
tuvos vietą žmones* Pats pa
minklas Vytautui Didžia* 
jam yra vienas didžiausias 
iš iki šio| statytą šiam did* 
vyriui paminklą Lietuvoje. 
Paminklo šventinimo iškil
mes buvo pradėtos pamaldo
mis naujojo Perlojos bažuy-

atidengė paminklą. Paipirifc1 
tai statyti komiteto ruvritl 
kalbėjo mok. p. Aravi^taį^ 
Krašto apsaugos imnistarl*j 
jos atstovas pulk. Brausite 
vicius sveikino savo ir > 
krašto apsaugos ministai 
vardu, ^aip pat kalbėjo.
iŠ Alytau# atvykęs į iŽkitaMtl 
dr. lanavirius. Po pamMbj 
lo atidengimo buvo įteikti! 
uAaulią žvaigždes” orditaE 
astuoniems pasižym^juMttpllj 
vietos Šauliams. Apdoros©^ 
tąją vardu labaiggaŽią^SB*' 
bą pasakė tam. P^elis.
padėkojo vyriaus^Jvi už ta] 
teiktą garbę ir sušiltai Bta

ippi bpet kuri yra 2,486 my~į 
jįą ilgio,‘iHTpiauna Jung. 
Valstijas į dvi dalis, Šioje 
šalyje tik W»twuri upe yra 
500 mylią ilgesne. Mtaoun 
yw penkta ilgiausia upe pa
saulyje, ■ ,

Misfdsėippi upe yra 200 
myliu ilgesne už Volgą, Eli* 
ropos ilgiausią upę, ir 700 
mylią ilgesne UŽ puikią me* 
lyną 'Dunojaus upę. Wash* 
įngtonV) Potomac upe yra 
taveik to paties ilgumo kaip 
Fraucijos Seinc, Italijos Po 
upe bylu kart ilgesne už An
glijos Thajnes upę.

Michigan ežeras, didžiau* 
sias Jinig. Valstiją vidurinis 
ežeras apima*22,400 kvadra
tišką mylią arba yra tris 
kartus didesnis už Rusijos 
LodOga ežerą, kuris yra Eu
ropos didžiausias, ir yra be
veik Šimtą kartą didesnis ūž 
Šveicarijos Gęnevą ir Cons- 
tance ežerus. Vanern ežeras, 
Švedijoj, yra truputį dides
nis už Great Salt ežerą, kuris 
apima 1,800 kvadratišką my
lią* ■

Kaukazo Monf Elbmz, 4,- 
000 pėdą augšžio, augštesnis 
už Califomijo8 Mt Whit- 
ney, kuris yra augščiausias 
Tung. Valstijose kalnas. Py- 
reneesc augšeiausia tirštinę : 

Ii ja, Airija ir Škotija. Cali-1 yra 3,000 pėdą mažesnis už

kis. Vidaus reikalu miiiis- 
terijoggeiKB(‘kret0tixw pulk, 
Rtencclb pasveikino perlo- 
jierniK vyriausyluTs vardu ir

Po Šią iškilmią komitetu 
surengė pietus, ktiriuoiHi Ute 
lyvnvo ir aukštieji svečiui 
Kauno. H

DRAUGIJŲ. VALDYBŲ !. 
ADRESAI

SV. JONO XV. BL. TAUUHMM tVĮMTO FĮTKO nt WtQĄ ‘ 

DBJOEVALDYBA
PJnnlninkaa M. žtoba

M Mt Ida Rd., Dorėhteter, Mbm.
TteptoM CoiumbU M3Č

Vlca-PirmhilakM — J. PHratetra
24 TtamM Parte So» Boston, Mass.

Prot Raitininkas J. GUneckte 
ė Tbomas Park, 8o. Boston, Mms.

Fln. Raitininku -* M. teikia
JtSO Ė. Mtath St, 80. Boston, Mate

Ibllnlnkas — A. Nand«0BM
885 K Brosftrsy, 8o» Boston,,Mago.

Mateika — J. balkis
7 Wh»rWd U, B* Boston, Mase

Dratųęlja laiko swlrtnki«ms kas trsėll
MMidisai kiekvieno m«MsIo, 2 vai
tatateW,Parateioste!ij,teeRTtb 
gb* tek Boston. Mara

«Vw BAIKTBBrt B- K. DBJON

DR-JO* VALDYBA į
Finalnlnkra— Jocra L. r 

24 Tbomra Bark, 8a Bartos, 
Vfce-PlrmtalnkM*—Jaram Jm 

ttž 8awy«r Ava, Dorehrator, 
ProL Jtofttolnkra — A Motera,. 

. 948 K. Brosfrray, 8a‘Bestos, M 
I1n. Raiti cm — JttMM.Graitel 

27 Taaipa 8t-Mattapan, Mara 
IkllBlnkM*^- Vlnrao KaJHKra. * 

67 G Btetet, Soste Bortas, Mm .
TrarMsril— Botom GteMrią J 

14 VlnuA 8L, Srath Stotos, Mtotoj 
prastom Artrlnkinial tomo tera sto|M 

SodUdiert Jdekvlooo itesotofJM 
po ptora tarasUto mtoj, 4M Bfll 
Sovrath |t, SaBtotra Mara

Pirmininkas — J. GmMnsIcra
24 Prsecott 8U ResdvUte Mara 

Vlce-Plrmininkas — j. MarkelionlK, 
140 Bovrsa 8tų 8a Boston, Mara 

Prot RaMtainkas ** V. Paplaukta,
Ū8 Boston 8U 8a Morton, |<ara 

Ftoi. BaMlainkas ** M. telkia^
258 R Minth St, 8a Boston, Mara 

Odininkas *- Y. Balutis. b
Merrnr SU 8a Boston. Mara 

Trt. 80. Boston 0847-W.
'Jtotefkn. ~ J. Zsikls. ■

T Wlnf1eM St., ta. tartrtU Mara 
Dranrija laito rartrlnktom kas antrą 

nedHmmJ kielcvteno mtaerto Para><- 
1nstaM 4OŽ B. tarsntt «U Stertli 
Boston. Mara

.Mt WIiitney. Mt. Blane y- 
ra 1.000 pėdą augštesnis už 
Mt Whitney.

MAGIŠKI ŠPOSAI
2XrCXfafMA.&C«

HOW TO NAKE A DIME DISAPPKAR
s

/■^Zf

Mas a Mm Ja yni rtiM b«M and a pem*i MM Yith Vter Mt. TU1 
tte pirm U«t m *1* Vteė« a Mme ta ite vata W> baat tbrte ttate 
ate tte teat ttea n wili dtew«ar. t&Mraet Mm that tadi tlm tte Staa 
tetttet Ha imlm tb» tea< aut be Immedletdy dm**. Swlag jw ana 
<«UMy tJm« tiM frm tbe te* 9t yter hui ta Jte IhumJ, teeii ttea prtefaą 
tte oria teta Ūmi vata Bta wftMrnrta* lt Befera yaa tewte yter ana ttei 
tatai taM iaayatta to* •iyoar taad, ata vcim jter ttaata aaKteta 
tat teta fatate* Ttaa tai tta tetata ttat tta teta te tetarta te 
•ua MM Ja te teita Haa Mtepptertd. Ibtaiataittea wlll rrrtel ttat tte ta 
tHM. tta aae«t '^9 ttat ptetaat tM teta fote tta vata eretate a Mm 
lakite teM ttat tta teta te ttata»

THE MAGICLUMF OF 3UGAR

Soioot« porose lt your tratate and vrttli a sstt pradl srart toto tatel 
On a Isstp o£ M**t» Bocrody K*» ra«r tkrite a«tert teo hm* rrsc tko 
tsUtofra tbataa limitai a oC tee krtttat apąsero on yrar tMuta Drsg ttea 
taną Ja a (tora balt UM rita w*ter, b»M tbe persto** kata lėta tamw*H 
atara tta stora aM peras yosr ttarab ra riste tta Jautai *w*te toto tta 
pate taJrtty. Tta* lafete tta >«* ttat tta Irittal rili tespprar tosto 
ttamar eta tpprar te tta valai et te tara. Mg taterara tatasg te tara 
atara ttagto** tauta wefer Mtem tta tetar tta JaMiai itariy fataa 
asray. Wkos ft rasistas totai tta įsup stop tta poroos’* tata, tora tta vate 
wwate ate Jai tteteHial taterasta teta tta vate tote ytor tteta ratam
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Maldos atidarant ir riti
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•tMollli VMWI KByVM* 1ifirdinffai
jOttaomt: Vaduokite p«r Monrtted, Fravitateta kalte iki 
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SPAUDOS ŠAŠAI
; “Katalikų laikraščiai nusi* 

rifimdžia, kad ta Lietuvoj 
| priutada plėstis ptirnografi- 
p M bei gatvine literatūra, y- 

tingai periodinėj spaudoj, 
? laikraščių redaktoriai, nevi- 

! jį^ žinoma, bet jų yra dau* 
> grifo, — dėl materialinio pd- 

^psit^iiltauj a. žemesniems 
įmonių instinktams, ir patie- 

, kta seksiuiliinų pliovonių, 
rioa užgauna dorosios pū
ko® skonį, tvirkina jauni- 
ir net kaimo žmones, ku- 

į- gis ligišiol dar atsilaikydavo 
neigiamųjų, spaudos j- 

faką. |Dėl nekuriu redakto-j 
’ Hų nešvarių pasipelnymo su- 
’ metimų tie tvirkinantieji 

loštai pasiekia jau kaimo 
unimų ir pūdo sveikiausių- 
fautos branduolį. Dorovi- 

f .’Jdo nupuolimo pasireiškimai 
į paliečia ir kaimų. Piiiniau 
' pabuvo girdėt saužudysčių, 
^‘$borių>. venerinių ligi; mūsų

Į^foifoČių tarpe, dabar vis 
l daugiau ir daugiau tie daly- 
fckai pasirodo. Laikraštinin- 
Fltai, kurių kilųus uždavinys 
|Jhfesti ir dorinai tautų, už- 
|Hfoerkia akis ant tos pražūtim 
Lgos savo darbo įtakos ta 
į^Hens'sii kitu lenktyniauja, 
| %bd tik kų riebesnio ir sensa- 
£ rizgesnio visuomenei imtiek- 
[ tų. Doresni laikraščiai į tai 
[ Reaguoja, perspėja geltono- 
pkfo spaudos gamintojus, 
L grasina jiems boikotu ir pa- 
į Skelbimu jų pavardžių spau-

Ęįelbstį hcs kur nėra sąžinės, 
^ lik materialinio pelno ieško- 
į Jimas, ten ausys kurčios ant 
Mvfoko.

Jį- pas mus, Amerikos 
Fįspeudoje, tokių gatvinių spe- 
pcialfotų yra perpilnai. Prieš 
jgįduos Lietuvos geltonosios

T
i

ėtšs tirt* tii
klausęs Kum J. J. Jsakičiu referatų opfo reikalą ta svar
bų Lietuvių Kolegijos Amerikoje, ta suprasdamas to reL 
kata būtinumų, nutarė:

1) Išleisti atafoaukitnu maudote i vfotMamne. prašant 
ramti Tėvų Marijonų steigiamųjų Kolegijų;

2) Kreiptis { Kunigų Vienybę, prašant, kad ji išleis
tų paraginimų vintams lietuviam* Metanams Amerikoje, 
prašant, kad jie lietuvių kolegijai padarytų rinkliavų 
tažnyčtafc arba kitose’vietooe sulig jų nuožiūros ir aukas 
IMUiiųstų tiesiog Tėvams Marijonams Thompson, Conn.

AF. TAPOT PAL4V<OTfW REIKŠTI
RINKIMO REIKALU

spnudtfo vadai tai tik nykštu
kai Čia jau sfotemačiaf va
roma ne tik" jaunuomenės' : 
tvirkinimas seksualiniu at
žvilgiu, bet skiepyjami bolšę- 
vietinio pobūdžio idealai, va
dinasi, auklėjama vaikuose 
tėvų negerbimas, jų tikybos 
ir įpročių imšiepimas ir na* 
clmliškas grubijoniškumas 
vaikų santykiuose su tėvais, 
Paimkime kad ir tokį Mai
klą su tėvu pasikalbėjimą, 
čia įkūnyjami du tipai: tam- 
sūno tėvo h* nįchalo sūnaus. 
Tėvas, nors jau seniai Ame
rikoj, bet neturtingas, prasi
gėręs, tamsus, pilnas prieta
rų senis; sūnus akyplūša, 
pilnas puikybes vaikezas, 
viską norįs aiškinti mokslu, 
apie kurį neturi jokio supra
timo. Sūnus, žinoma, bedie
vis. Tėvas neva tai katali
kas, bet iš tų Šiaudinių, tam
sių katalikų, kurių tikėjimas 
tai prietarą! Čia, žinoma, tų 
tipų autorius nori pašiepti 
tikėjimų tamsaus tėvo asme
ny ir iškelti socializmą apei- 
trynusio *akyplėsos sūnaus 
jmvydale. Tokie pasikalbė
jimai Maiklo su tėvu eina 
nuolatos išimtinai gatvinė
mis temoinis ir tokioj šlykš
čioj formoj, kad net Lietu
vos geltonosios sjmdos va* 
dai nenorėtų, prie tokios au
torystės prisipažinti, lirato
kių raštai, kurių kultūringo 
žmogaus nervai negali išlaL 
kyti* nežiūrint kaip jis būtų 
priešingas tikėjimui ir pa
lankus bedievybei.

Taigi, einant Lietuvos pa
vyzdžiu, ta mums Amerikie
čiams metas būtų pradėt ap
sivalyti nuo geltonosios spali
us epidemijos.

tarė Matyti parašų knygą vfoų Aus. Junge* Vafotybių 
lietuvių katalikų reiškiant šv. Tėvui Piui XI didžio* 
meilės, pagarbu* ir poriiyžimo dirbti Kat. Bažnyčios 
naudai ąulif nustatyta Jo šventenybė* katalikų akcijoje 
tvarka. Tam reikalui įvyfcdinti pavesta Federacijos Cen
tro Valdybai susitarti* mi kitomis katalikų centr. organi
zacijomis ta su kim. Vaičiūnu—to sumanymo autoriumi.

LIETUVOS VTBIAU8TMS
---------r— ITEmsiUI——-----“~

A. L.R. K. Federacija savo jubiliejiniame 25 m. Kon- 
gresej laikytame Boston, Masą, rugp, 24,25 ta 26 d., 1931 
m., aUižeigdama į pastaruosius įvykius sąryšy M kata
likų padėtimi Lietuvoj, išnešė sekamą molinei jų: .

L Kadangi katalikiškoji akeija Lietuvoj yra trukdo
ma ir jo* vaidai dvasiškiai ir pąsauIMfad ^ 
ini ir nelegaliai baudžiami;

2. Kadangi kunigai dėl pasakytųjų pamokslų yra trau
kiami ataakomybčn; katalikų draugijoms draudžiama 
veikti ir net bažnytinės procesi jos kliudomos, kas sudaro 
įspūdžio, kad ir tikėjinunės apeigos yra varžomos^

3. Kadangi katalikų spauda yra griežtai cenzūruoja- - 
ma, katalikų gi priešai turi pilną žodžio laisvę ta vyriau
sybės paramą, kas sudaro įspūdžio, kad nevisi piliečiai 
turi lygias teises;

4. Kadangi nutraukta santykiai su šv. Tėvu ta jo ats
tovus iš Lietuvos pašalintas, kas iššaukė viso pasaulio 
liasipiktinimą, pastatė Lietuvą eilėje su Meksika ta kito
mis nepilnai civilizuotomis valstybinis ir tuomi žalingai 
paveikė į Lietuvos pozicijų, nepriklausomų valstybių Šei
moje, ką mes gyvendami užsieny galime lengvai pasta- 
beri; . .*\j .

Indeliai A. L. B. K. Federacija, kuri daug p 
prfo kovos už lietuve* jwpriktau»oniybę, kbripfo 
Lietuvos!r*yriau8yWdėmė*Į į virtainėtas pastaėSŪdnms 
ir prašo pakeisti savo Žalingą nuf įstatymų dėl katalikiš
kos akcijos Lietuvoj; veikti išvien su katalikais, kad mes 
Amerikos lietuviai katalikai galėtume džiaugtis Lietuvos 
valdžia ta jbė uždavinius paremi! \

UŽUOJAUTA VILNIAUS KRAŠTO
" ‘ . LiETUVI^KS ' a.

Am. L. B. K Federacijos Kongresas susirinkęs rtlgp. 
24—26 dienose 1931 m. Boston, Mass. foreiškia nuošir
džią užuojautą Vilniaus krašto lietuvių persekiojimo 
kentėjimuose, pasižada juos remti moraliai ir medŽiagi^ 
niai, piktinasi lenkiu žiauriais pasielgimais ta syku pro-

ieatimja prieš visų lepkų žiaurumų Lietulsi priklammn-

SUDĖTŲJŲ MOKSLEmŲ REIKALU
Foteasija, žinodama, kad daugeli* jo* sušelptųjų 

nmksHrių yra pariskų takiaa gyvmime pmdriia% M 
tari pHim* galimybė grąžinti suteiktųjų jiem* paskolų, 
gvnŽumu joa* prašo atattefoti, kad ji galėtų toliau vary
ti moksleivių šelpimo darių Jei skolingieji moksleiviai 
jokiu būdu nenorta paskolos grąžinti, Federacija.'bus 
priversta imtis griežtesnių priemonių ir skolininkų pa- 
varde* spaudoj paskelbti.

ėKNTRALlNlU ORUANIKAOIAU 
VALDYBOS

Jtad* Kongresas nutaria, kad centralinių organizaci
jų valdybų nariai priklausytų prie Federacijos.

LAUKIMAS
A. L. R. K Federacijos Kongresas, išklausęs p. Pr. 

Galinio referatų jaunimo reikale, pastebi jame gražius 
mintis, užgiria j j, nutaria tų referatų paskelbti spaudoje 
ir prašo visuomenės atkreipt i dčmčaj į nlerato nūnt fo, 
Taipgi nutaria prašyti Amerikos lietuvių katalikų re
dakcijas dažnaispaudoje įvairiais• būdais nurodyti žulin- 
gumų anglų kalinis žodžių vartojimų lietlivių kalliojė.

MOSI? VIENUOI^NAI

. 1 Am. L, R. K. F. Kongresas širdingai remia ta užgi
riu Seserų Pranefokiečių, Sv. Kasimiem ir Jėzaus Nu- 
kiyŽinotojo ,darbuotę, taipgi nutaria paskelbti spaudoje 
atsišaukimą,' prašant vi«uoinenės remti tų trijų vienuoly
nų reikalus ir pasižada padėti jom* surengti jų reikalams 
vajų.

AXL. R. K. Federacijos Kongresą* nutarė reikalauti 
Lietuvos valdžios, kad Lietuvos paštas neplėštų ameri
kiečių laiškas ir įleistų nekliudomai visus Amerikos ka- 
Mikų laikraščius.

.Priešingai elgiantis, būsime priversti kreiptis į Ame
rikos Valstybių p&Štą, reikalaudami savo teisių.

Mūsų Jaunimo Galybė

TIOMNHIAI
Wfcjl Žmonta wytląeiųoiic už

augo. Jeigu jie ten gW, jie aug. 
darni, pajutę savo didybę, iš M iŠ- 
žjo,

♦ *
Jeigu imogu* būtų be jauamų, 

tai tčvynf# meilė jų nenirštų.
-# < ♦

Ne už pečiau# aveikatoi* ieikok.
a • ♦

Kantrieji yra tie, kuriuo* gyve
nimu apvainikuoja,

♦ *

Kada tu atkluoai tiek, kad reiks 
pačiam atgal maldauti, iš tavęs 
juoksi# ir tie, kuriuo# ta šelpei.

ifaĮda turi būti daugim* paten
kinanti Blelflį, o ne patinkanti pro
tui.

Nedaug ta# maįo dorybę mokė
jimu priimti bausmę tiŽ pra#ižen- 
rims.

• • *

Nedidi# yra t«# žmogų*, kurta 
nemoka akių pakelti i dangų, o vl- 
«•« jo gyvenimas aukas pažemėje.

gyvenime veikia tokiu tle#a: ar
ba tu taikyki# prie kitų, arba kiti 
prie tavęs.

• • •

Pelnyk jo pagarbą, o ne jo pa
giežą.

• • *

Ieškant pafliaekimb, privalome 
atsiminti, kad tai priklauso nuo • 
mūsų gerųjų ypatybių. •

Mokėjimas pagerbti «avo priešo 
gerbtinų darbą, yra Ženklas didu
mo.

AMITMIKO KUUTO THEtUM
JMESa

■ . - - .r

Apaštališkasis Delegatas Arkivyskupas Furnaaniu 
Biocdi atsiuntė tokių telegramų:

* * ’ ■ Rugpjūčio 27 d., 1931 m.
Washmgton, D. C. 

Kun. J.Švągždžiu!
Federacijos Kongreso Pirmininkui , ,

Nuoširdžiai dčkoju uŽ L. R: K. Federacijos man pii- 
siųstus pasveikinimo pareiškimus ir už jos pareikštus 
kinius jausmus. Meldžiu Jums visiems Dievo palai
mos. ■

Arkivyskupas Eiuuasoni RtoiiiL
Apaštališkas Defogatąs Amerikai

Bei pariliekančio* naudo# ne#i- 
pėlnyk neužmirxtajno« akriaudos.

Smiklauąymaa yra dieviškoji 
tfam, bet vergavimą# nėra dofyb*., 

/.*■*/
Negana ant žeme# vieno# ir vie

nokio# g51&.
• • t

šalin žabangos! Dievą# mane 
leido laisvu; pa«tatž atsakomingu 
tiktai tvarkai ir teisybei.

♦ A'*.-'
.* H

Tužčioje kertelėje gali augt it 
Žolynėliai.

• a

rūbas nepuošia

«. a

Neinf^iama# 
žmogaus.

11L B. K. FEDERACIJOS JUBUEM (ONBESO
[. REZOLIUCIJOS
jį Rugpiū«io 24 jr 2o d. d. š, m. A. I* B. K. Federacijos 
t Jubiliejinis Kongresas, įvykęs šv. Petro lietuvių parapį- 
K Joj, So. Boston, Mase, priėmė Šias rezoliucijaų: 
K KATALIKIŠKOSAKCIJOS

E ’ REIKALU
|L A. L. R. K. Federacijos Jubiliejinis Kongresas, iš* 
K' klausęs Kim, K. Drbonąvičmųs referatų apie katąlikiŠ- 
t kąją akcijų it suprasdamas kaip svarbu yra tos akcijos 
fc praplatinimui sujungti visas katalikiškas draugija* A- 
hį merikoje, nutrė kreiptis į Kunigi). Vienybę ir visa* kata- 
l; Ūkiškas draugijas, nurodyti katalikų akcijos svarbų jr 
į kviesti visas draugijos prie Jos akcijos prisidėt! Tokį 
| athišmikimą ta iMiraginųnų pavedamu atlikti Centro Vai- 
P (lybai susifatns airFedmeijos skyriais.
£ LIETUVIU KOLEGIJA

t \>; A. L. B. K Federacijos Jubiliejinis Kongresas, iš

• (Vyžių *P*’ rioitytaa rafmU»)
(Tęsinys)

Tar^uvio' Dažnai tepka girdėti
apie tai, kad įvairiose bolševikų, socialistų ar 
šiaip laisvamanių organizacijose nebūna sutari
mo, vienmgo nusistatymo, tvarkos ir dažnai 
trūksta sųžiniiigumb. Jie daugiausia pasižymi 
ginčais, net peštynėmis, tarpusavio šmeižimu ir 
nuolat skyla į smulkias sroveles.

Tokių dalykų netenka prikišti organizuotai 
katalikų visuomenei. Katalikiškose organiiaci- 
j<w nėra ir neguli būti vietos ginčams dėl pa* 
saulėžiūro8. Čia vyrauja vienas tikėjimas, vie
na pasaulėžiūra, krikščioniškom tradicijos, vie
nodo® pažiūros į siekiamus tikslus* Vienas kitas 
kitų paviliotas ar suatituotaa Žmogus atsimeta, 
bet nebūna skilimų, peštynių. Kam katalikams 
peėtis ? Kai reikia jmsitarti dėl bendro veikimo 
ar dėl kurio nor# sumanymo —• tariamasi ir po 
to vieningai nutarimas vykdomas.

» Katalikai gali didžiuotis savo santaika, tai* 
kiiigunm, vieningumu ir tarpusavio sutarimu*; 
Tokios ypatybės labianrini inųwpuoja ypač Čta 
gimusiam mūsųJaunimui* */ 4

Kas tikrai Di4ų myb, ti 
turi stiprių nioilę ir Tėvynei. Lietuviai ImtaU- 

■. kai gali didžiuotis, kad dmigtausta jų paatongo* 
mis, riikonifo ir jų (hųsunib dėka tapti iškovota

(Lietuvos Nepriklausomybe. Ar iš tikro taip yra? 
Pažiūrėsime.

Į Lietuvos ka;iuomeiię savanoriais stojo a- 
pie 12,000 vyrų. Tai buvo mūsų kariuomenes 
kūrėjai. Jie pirmi savo krūtinėmis pastojo prie
šamskelių į Lietuvos krašto vidurį. Daugelis jų 
krito ir savo lavonais nuklojo ilgų Lietuvos Ne- 
priklausomybes karo kelių. Nors tas kelias *il- 
gašj betgi jo gMas dar galutinai nepasiekė Lie* 
tuvoš Širdies ■— Vilniaus. Tai bus dar ateity.

Karas dėl Lietuvos išsivadavimo nusitęsė po
rų metų. Lietuvos sūnų pulkai augo ir jiems te
ko susiremti net su trijų priešų ginkluotomis 
jėgomis* Ir kų gi f Lietuvos karo jaunimui drą
sos ir Tėvynės meilės netrūko. Pats Dangus tek 
kėši jo lygius laiminti, ir didesne mūsų krašto 
dalis Šiandien yra laisva. Tai vis yra drąsaus ir 
kilnaus mūsų karo jaunimo nuypehini! Jauni* 
mas savo kardu praskynė Lietuvai kelių į laisvų 
valstybių tarpę. Po kelių limta metų vergavi
mo lietuviu tauta geriausių savo sūnų didvyHŠ- 
kūmo dėka staliauki laisvi*.

Kaip matote/ Šis jaunimas atliko didvyriškų 
istorišką darbą.' Jūs Žinote, kad 8d% lietuvių 
yra katalikai. Tad Lietuvos kariuomenė buvo 
beveik išimtinai ii lietuvių katalikų sudaryta. 
Didelė delta savanorių buvo tautiškų katalikų 
organizacijų nariai: ateitininkai, i»vawrinin- 
kat dio* organismrijos gali didžiuotis aktingu 
tam narių patriotiškumu. ’

Kn dtiangarm noriu priminti jums, kad a* 
pie ||ŪD amerikiečių lietuvių, pasiryš? «tt glpk* 
ta rankoje Tėvyifei Lietuvai imtnnmutį, nuvyko

iš Amerikos ir stojo savanoriais į Lietuvos ka
riuomenę. . Išskiriant nedaugelį, beveik visi jie 
buvo^ Amerikos vyčiai! Garbe jums, o vyčiams 
savanoriams už tokį nepaprastų pasiryžimą ir 
drąsumų tenka dvigubai didesne garbe, negu 
kuriam vietiniam Lietuvos savanoriui.

Be to) aš (Irusiai tvirtinu, kad apie trys ket* W 
virtys Lietuvos karo mokyklų baigusių katinui* f 
kų stojb kariuomenėn iš ateitininkų eilių Pir- - 
moji šitų karininkų auka fronte buvo ateitinin
kas įeit. Oželis. Pirmoji lietuvių-padangių ka
riuomenes auka lakūnas Įeit. Baubu — ateiti
ninkas. Be to, jis pirmas iŠ aviacijos mokyklos 
mokinių pradėjo savarankiškai skraidyti ta dar
gi išsyk kelių sistemų lėktuvais (aerophnuii#). 
.Pirmoji aviacijos auka kautynėse su priešais 
Vyties Kryžiaus kavalierius Ivit. Kumpis taip 
pat ateitininkas. Nepriklausomybės karo pra
džioje lietuviška artilerija subaubė pirmų karių 
po Vytauto Didžiojo taikų* Opirmųšūvį^^ 
tuviškos artilerijos paleido artileristas Lumbi^ 
kuris stojo kariuomenėn iš dvasižkoaiot semi- 
narijož. Tas ptantasta šūvis hito talmi taiklus. 
Pataikyta tiestai - ** pamėginkite atspėti ** 
kita? O gi į Deltuvos klebonijų! Bet, gerbiamie
ji, nemanykite, kad tai buvo bedieviškas darbas 
ta kad Lietuvos kariuomenė karų klebonijoms 
paskelbė. Toje klebonijoje buvo bolševikų kn* 
riuomenė* štabas. Saulių ^jmųrns bene pirmoji 
auka tankų fhmte V. Dovydaitis taip pat ateiti* 
ninku*. Taigi, katalikiškas lietuvių jaunimas : 
taiko pinnenyljta judmą ten, kur reikėjo prak
tiškai Tėvynės meilė jtidyti, mvigsilint aavo

■R .Ii*
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Per tarną saeta jis baro pertaisytas ir pataisytas. JHs teinu nuplaukę į Bau Pedro, Ori, liks admi-

jjVisos kuopos prašomus jau nuo dabar rengti** Vi
sos kviečiamos atsiųsti didžiausi skaičių atstovi; ir pa
gaminti naudingi; sumanymų. . *

%UN. J, SAKANT Piminųika* 
4# ZAVĖCKAS, IMtinMa*.

wnu

Pilnųjų Blaivininkų 8 u* i vienijimo Seimą* Šiais me-. 
tais įvyksta rugpiūčio 30 d. Sv. Pranciškaus parapijoj

į

VBO ANW FAŽAMA KDU DUOS 6YB1

(ASDHIINE GEIUJNIEIKUA OHO VAUA
Mažai yra Žmonių, kurte 

rūpinasi suprasti reikšmę 
geros intencijos ir gal dėlto 
nesistengia kasdien jų daly
ti. Intencijib tai palinkimas 
protingo asmens arba žmo
gaus su visais savo krutėji
mais, mintimis, žodžiais ir 
darbais į užsiduotųjį arba 
nuaistatytajį tikšta? kurį no
ri atsiekti. Tasai tikslas sa- 
vaimi* tini būti geras, tai ir 
palinkimas bus geras. Sa-

. vaimi geras tikslas yra ir ga
li būti tik vienas visų žmo
nių, tai amžinoji laime, ku
riai Dievas žmogų leido į šį 
pasaulį, ir tas tai yra Dievo 
valia. Gera intencija arba 
geras palinkimas yra visuo
met kaipo sujungimas žmo
gaus valios su Dievo valia.

. Taigi tvirtai tikintis žmogus 
. kas rytas darydamas gers! 
intencijų arba aukodamas 
Dievui savo visos dienos 
mintis^ žodžius, darbus ir 
kentėjimus, sujungia savo 
valių su Dievo valia* Tokiu 
Būdų žmogus kaitų pusike- 
tina nieko nemintinti, nie
ko nekalbėti arba neištarti, 
ir nieko nedary ti kas Dievui 
nepatinka, geriau kentėti 
skaudžiausius skausmus ar 
įžeidimus negu Dievų pa
žeisti mintimi, Žodžiu, ar

Dievui labai ištinka pilno
ji abstinencija.

Yra dar kita gerosios in
tencijos ypbtybė, kuri iš
raiškia ar sužymeja, kad au
kojame kasdien visas mūsų 
mintis, Žodžius ir darbus ii 
kentėjimus vien tik dįdes 
niai Dievo garbei* Būdami 
gi paktenate Dievo valiai 
taip pat sujungiame savo 
valių su Dievo valia. Štai 
tinkamas tekstas: “ Aš vyn- 
medis; jūs vynniedžio Šake* 
lės. Kas pasilieka manyje ir 
aš jame, tas neša daug vai* 
siaus, nes be manęs jfis nie
ko negalite padaryti.” »Tono 
15. & Taigi, nekitaip gali-, 
ma “palikti Kristuje ir nes
ti daug vaisiaus geni dar
bų” tiktai gera intencija auy 
jungimu savo valio* su Die* 
vo valia taip, kad viaka* KdKnĮ’Ž
tų bendrai Dievo garbei vei
kiama. Todėl, gera intenci
ja, kuri siekia aukščiausio 
tikėjimo laipsiuo, sušelpia 
kiekvienų nugalėti pagundų 
tuščios garbes geidimo ar 
ieškojimo iš savo gerų dar
bų. Nes kiekvienas ar nori, 
ar nenori turi save pripa* 
žūti kaipo įrankiu Dievo 
galybes.

W8Wm MASS. 'BAISI LI6A
Iš Prancūzijos praneša

ma, kad ten plečiasi baisi li
ga — raupaaL Vien tik Pa
ryžiuje ir artimose apylinkė
se yra dpie tūkstantis ligo
nių. Šių baisių ligų atnešė 
iš Aname ir Tankino (pran
cūzų kolonijos) atgabenti 
tamsiaodžiai darbininkai.

Susirgus raupsais, burnoj, 
noeyj ir ant akių atsiranda 
rausvi rudi guzai Vėliau to
ki guzai atsiranda ir kitose 
kūno vietose, taipogi ir vidu-

PUnųjg Blaivininkų Naujo- 
xio* Anglijos apfikntks ižvažiari* 
ma*, kuria įvyko rugpiūrio 23 d. 
Maironio Parke, puikiai nuamekČ* 
Nors t< dienų ii ryto oran buvo 
baltokas, bet vaitaus iWWaiv8 ir 
Žmonf* akaftlingai: amžiavo. Y* 
pae daug atečių bteg ii kitų mies* 
tų, kaip tai U Lynn, Maas ir 
Bostono. Tik gaila, kad Blaivinia- 
kų kuopos nepribirvo. Net apskri
ties valdyba nedalyvavo. Vos lik; 
viena viee-pirmininkė, tai p-U S. 
hijefkiūtė, dalyvavo. Ji sudaina
vo keletu dainelių Buvo 
užprašytai ir ar. Kagindero para
pijom choras. Bet dėl kokios tai j je. Guzai stori ištisais nie- 
priežaeties nedalyvavo t Vadihmn, 
savo duoto Žodžiobieiipildė- Ma
gų jaunimas turėtų pagalvoti ir 
rimčiau žiūrėti j blaivybės idealu.

Darbininkai kurie dirbo geguži
nėje: kun. J. J. Bakangs, P. Man-

Šėiukienė, M. Sčmka, J. Gudtrri- 
viua, A. Lukoseviėrtnė, V. Sipavi
čienė, O. Žiurinskien?, J2B*čyx,X- 
Senkus, L. Paeepavieiehė, P. Leng
vina, J. Slavickas, S. Btaniulionis* 
S, Staniulionis, .J. Graiką. BrAIa- 
omus, K. Žiukienė, G. Vaitekūnaf- 
tė, M, Kupetaitė, P. Banienė, V. 
Augūnaitė* P. Mankienė.

Aukojo valgiais: P. Mankienė, 
M* Žčiukienč, D. Sidabrienė, V. Lo
zoraitienė. šios blaivybės mylėto-- 
jos ne tik darbu, bet dar ir gauaįų- 
mis aukomis prisidėjo.

tais. Pagaliau jie virsta bai- 
.šiomis, pūliuojančiomis, ne- 
gyjančiomis Žaizdomis.

'Smognii pradeda pūti 
Atskiri JkbjbH ranki! sųna- 
riar dažnai ytaįi ątpuoįi. Pa- 
—Į—. 1 .. ■ ,i- . .. . .. „•■j

yiM* pvaeKa
šiuomi reiškiame girdingiauste 

ačiū kleb. kn». A. Petraičiui ir 
Xun. J. J. Bakanui už jžgardniintį 
bažnyčioje. Taipogi r * Darbinin
ko’’ redakcijai, “Am. Lietuviui” 
ir “Draugui,” CU norime pažy- 
.meti, kad V Darbininkas” minėta 
išvažiavimu garsino )x*r dii mene 

’riu, o prie to -^/‘Darbininkas” 
v’isaoihet didelis blaivybes priete- 
lis. • •

~ Komisija

galimi, ligopius ištinku para-, 
lyžius, jie apanka, apkursta, 
netenka kalbos ir miršta po 
ilgų kančių nuo visiško nų- 
silptiejimo. Liga tęsiasi*de
šimtimis metų, bet ligpnis 
nesveiksta, jis yra žuvęs,

Šios baisios ligos priežas
tis yiu teita panaši į džio
vos bacilų* Joki vaistai ir 
joks gydymas negelbsti? šios 
ligos teita surasta visai ne
seniai. , • • ,

Šita baisi liga pirmų karta 
buVo atnešta Europon iŠ Azi
jos viduramžiuose, kryžiaus 
kavų metu. Tada ji buvo la 
bai išsiplėtusi* Su ja pradė
ta kovoti visišku ligonių at
skyrimu (izoliacija), Susir
gęs raupsais žmogus buvo 
taikomas kaip ir mirusiu. Jį 
vedė bažnyčion, atlikdavo vb 
ras pantakte kaip už mirusį. 
Jį apvilkdavo juodais rūbais 
SU balta kaiikuole iŠ pryŠa- 
kto ir iš užpakalio. Ant gal
vos užmaudavo juodų, aukš
tų, smailų kepurę ilgi su 
kaukiiole. llankosna duoda
vo medinį klckctukų, kuriuo 
jis turėdavo nuolat kleketuo
ti, kad įspėtų sveikus ir ne 
leistų prie jo artintis, Paga
liau jį išvesdavo toli ūž inies-

Loadoumr. —»Anglų spau
du praneša, kad šiais metai* 
jMidaryta “vtao šimtmečio 
pažanga’’ vėžio ligos gydy
me, tačiau kažkokį “lemia
mos svarbos” faktorius dar 
Metuacktat. Itajtangos tem
pas į išradimų vaisto nuo 
to* ligos vis greitėja, šian
dien žinoma daug daugiau 
apie vėžį, kaip prieš 12 ine- 
nesių, ir todėl viltis eventua* 
liai nugulėti vėžį yra tvir
čiau (pagrįsta. Pažanga pra
ėjusiais * metais padaryta 
dviem kiyptim, Padaryti du 
atradimai; pavyko imgamin- 
ii medžiagos iš dirbtiniai 
pamigto priešvėžinio seru* 
mo, kuria ne tik buvo išgy- 

 dytas pclcms ~ pmklepylak 
včžysrbėt padėjo ir tam tik- 
Iriiose savaiminio vėžio susir~ 
ghuuose tarp pelių; be to,' 
buvo nustayta esminė mota- 
kularine struktūra vėžį iš- 
šaugiančio agento smaloj ir 
kitose vėžį iššaukiančiose 
medžiagose. Sis priešvėžinis 
senimas išgydė vėžinius ty- 
nimus, kurie buvo priskie- 
pyti ijelems. Be to, pelės pa
sidarė tokios atsparios ve
žini, kad joms negalėjo dau- 
giaii būti priskiepyti kiti vė
žiniai tinimai. Dviem atsi
tikimais iš penkių, kur pe
les sirgo savaiminiu vėžiu 
pavartojus senimų, tinimus 
išnyko. Tai esu jau labai di
dele1 pažangą-. Tačiau išeina 
iš to, kad ne visais atvejais 
buvo išgydytos sergančios 
peles, yi‘a koks nežinomas 
lėiniamos svarte veiksnus 
ir to veiksnio dabar atsidė
jus ieškoma. Toliau anglų 
laikraščiai praneša, kad

muštardinė* dujos su 
vėžio prasidėjimų pas ] 
Tačiau tas sulaikymai 
tiktai laikino pobūdžio. 
tardincB dujos neturi j<*į< 
gydomos įtakos* Ą

Laikraščiai taip pat 
neša, kad 4 gramų radinį 
“bomba,” kuri buo ‘ gaw 
vienos žymios Londono'ęi 
gonities, pįsirodU dėl radote 
rijos jėgos labai pavojfofSt 
Galimas dalykas, kad tokįj 
didžiulio radiumo kiekį? 
vartojimas noras nuolatinių 
vietos vėžio gydymo#

kraujo ir net jaunos gyvybes. Patriotiškas jo 
daorbas tapo apvainikuotas amžina garbe ii- iš
vaduotos tautos padėka. .

Taigi, karo laukuose žuvo nemaža ateitinin
kų, kurie vadovavo narsiems Lietuvos kovoto
jams, kaip imtai, leitenantai: Oželis, Kumpi1?, 
Matulaitis, Kuklierius, Styra, Urbelis ir dauge
lis kitų. Čia aš paminėjau tik tuos kautynėse su 
priešais žuvusius ateitininkus karininkus, ku
riuos aš jmts pažinojau kaip ateitininkus. 
Pronto ir daugiau ateitininkų karininkų žuvo. 
Faktas tas, kad didesnė dalis karo laukuose Žu
vusių karininkų buvo uolūs, ateitininkai. Lie
tuvos Nepriklausomybe nepigiai gauta: už jų 
atiduota apie 600 jaunų gyvybių ir apie 1200 
sužeistųjų kovotojų daugelį menesių kentėjo 
skausmus karo ligoninės lovose* Iš jų 150 liko 
invalidais visam gyvenimui*.. Beveik‘visos to* 
inūsų tautos aukos buvo katalikai* Kaipo Ne- 
priklausomyį)es karo dalyvis, kviečiu jus, ger
biamieji tyčių vadovai, atsistojant pagerbti yi« 
sus Žuvusius dėl Lietuvos laisvės mūsų tautie
čius, o taip pat ir mūsų idėjos draugus, ir nuo
širdžiai tarti: “Amžinų atilsį suteik jiems. Visa
gali!*/’

Broliai tyčini! Iš tų kelių mano nurodytų 
faktų galima spręsti, kad katalikiškas Lietuvos 
jaunimas suvaidino labai svarlių vaidniėnį šių 
laikų Lietuvos istorijoje* Jie drugini ryžosi tiek 
daug apkų sudėti ant Tėyynčs aukuro, kad tik 
lietuvių tauta taptų laisva ir pu daugelio Šim
tų metų įvairaus vargo ^usilaukbi gerovės. Tąs 
tik rodo to jaunimo patriotizuuu meilę savo tau
tai O pati Lietuvos Nepriktattsmnybn yra to

patriotizmo rezultatas, kuriuo^ šiandien /džiau
giasi kol kas tik 3 milijonai lietuvių, nes ketvir
tas milijonas lietuvių, balto erelio draskomas,, 
laukia , karingo Lietuvos jaunimo atakos ant 
Vilniaus, Gardino ir Suvalkų, Nerimstanti mū
sų jaunimo dvasia yra pasirengusi tai atakai* 
Bet aš noriu čia jums pabrėžti, ‘kad katalikiš- 
kogJietukių organizacijos; kurios pasistatė Obal- 
sį “Dievui ir Tėvynei,” išauklėjo ir davė didelę 
reikšmingų jėgų. Lietuvos kariuomenei. * Ąš ne
šališkai priminsiu jums, kad sunkiu Tėvynei 
momentu nekatalikiškos lietuvių jaunimo orga
nizacijos perdaug mažai savanorių davė. O šiaip 
jau mobilizacija ir žydus kvietė eiti į kariuome
nės .eiles. Nereikia iš to stebėtis: liberalizmo, 
mternacibnalizmo, socializmo arba pacifizmo i- 
dėjos neparengta patriotų* Lietuviai turėtų tik 
savo priedams" pacifizmu skelbti, bet ne sau* 
Lietuvos laisvę branginantis Jaunimas niekad 
nesutiks, kad nors maža mūsų tautos dalis ki
tiems vergautų* Nuo 1919 jn. lietuvių tauta dau
giau nclievergims, nors vienas jos ketvirtis dar 
vergauja, bet tiktai laikinai! *

Č’ta girdėjote ištisų virtinę minčių ir faktų, 
kurie ryškiai rodo katalikiško lietuvių jaunimo 
organizacijų nuopelnus, svarbų ir vispusiškų 
reikšmę valztylies, tautos ar visuomenes gy^venv 
mc. Išvada iš to gali Wi tik viena: vistas ka
talikais fekŠtytas lietuvių jaunimas į vienybę, 

>' į orgimizĮiofų vienvbę! Ainevikosclipiuvių kh- 
i talikif jaunimui viela tik toje organizacijoje, 

viršum kurios galingai plevteuuja vyčių ve*
Utaval < 1 * ■ '

Lietuvos emblema su jūsų vardo ženklu —- 
Vytis! Vj’čiai buvo Vytauto Didžiojo kavaleri
ja, kuriai dažnai tekdavo priešo pulkai vyti ko 
toliau nuo Lietuvos krašto. Vyčiai mokėjo ne 
tiktai pujti, vytis, bet ir gintis. O gindavosi jie 
dažniausiai tik patys puldami. Tai buvo Vy
tauto taktikos dėsnis. ;Tad ir jūs, Amerikos lie
tuvių vyčiai? turite sekti katalikišku Lietuvos 
jaunimo ir Vytauto vyčių pavadžiu! Tautos 
piintis atvaizdųvo savo Vytį ne stovintį bet le- 
ktaiitį į priekį. Tat yra veiklumo, energijos sim- 
bolis,. kuris ir jums neturi būti tuščia® Kitaip 
turėtumėt šito gfubingo ir shnMĮsko vaido iš
sižadėti* Bet jūs to niekad nepadarysit Tiek 
daug metų gyvuojanti jūsų oigimizacįja turi 
gražių tradicijų, didelių nuopelnų. Bet vyčių 
abatais “Divmi ir Tėvynei” reikalauja dar Ji* 
dėsnių dntbų ir žygių, kuriais lietuvių tauta 
galėtų dijžtotis taip, kaip didžiuojasi Lietuvos 
jailriimo' karžygišknmū, kuris jų iš verguvės iš> 
vedė. Tad ir jūs būkit Amerikos ! ietuvių jiumi- 
)no avangardu* Bitam seime iRistatiprinę dva
sių, pasitarę dėl savo uždavinių ir grįžę į ravi) 
pu1ta‘ii«s’, stokite į darbų su naują energija ir 
su didesniu jaunatvė* veiklumo įkarščiu* Ve** 
kitę savo idėjos draugus į ankštų tikslų Dievo 
garbei ir lietuvių tautos gerovei* Vadovaukite 
tam kilniam sąjūdžiui* kurį Aukšrinusins teiksis 
ptaimintL NetūpčMami vietoje, veržkitės pir- 

t myn, daugiau jiumimo traukdami į vyčių eih»s. 
* Ir us noriu .stoti jsf jtaų vėliava. Priimkite ir 
.name į savo tarpi!*

a z P* Jaiųrfa
(Pabaiga) <

to, į tam tikrii& raupsnoi iems
pastatytus namus,. va< 
itiim 1t»niwiT*Hnfni*ž Motai

liną*

lotyniškai raupsai). <3i 
drauge su kitais panaši:

ra
ia jis
lis Ii-

gontais turėjo pasilikt 
mirties. Visi ryšiai su 
kais net ir su Šeima bū

i iki 
svei- 
davo

uždrausti.
“Jf.IT.”

“MAuynojur.5
Visame pasaulyje kalbama 

rašoma apie Vilniaus kraite ag* 
jo gyventojus lietuvius. » 'Tj

O betgi matei kas apie jw 
n omą, nes retas kas tyri 
susidurti betarpiškai su VMra 
krašto betariate

Jeigu jdomiujasi Vilniaus ktitfl 
to gyvenimu svetimtaučiai, iŠ 
juo labiau tari juo įdomautis MĘ 
tuviai. . ;

Deja. Daugeliui lietuvių, Wį| 
nančių tolimuose kražtuose, 
tu marių Vilniaus kražto lieta 
gyvenimas yra nežinomas, / j

Tą spragą galėtų iilyfin^<# 
nąs jau ketvirtus metus Vilutei* 
lietuvių laikraStis *♦ »

> “VILNUU8 BYTOJUM.”
“Vilniami Bytojus” ražo M 

čiausiai apie viso Vilniaus kilteS 
lietuvių gyvenimą, nužvioada**# 

. ji vispusižkni. ..„i 4
“ Vilniaus Bytoft"skaitydavai 

sužinosi, kur Vilniaus kraite te 
turis verkia, o kur džtateffi 
sužinosi ko jis siekia ir
gyvena. "‘“m

“Vy&k|W Bytojus” Meine* 
kartas per savaite '

“puriau* Bytojuj/’ stovfera 
mc Vilniaus kražto lietuvių tara 
nėję sargyboje, lyg veidrody*^ 
sispindi visa tai, kas dedasi ra 
dimino, Vytauto fėvjTiėje. ■ M j

Todėl kiekvienas lietuti* M 
skuba užsisakyti “Vilniau* B*ra 
jų” . . *3

Patekite šiuo adresuj Vltefc w 
*v. Janaka 8—1 “TOįau* 
jus.” ’ /S

Kaina užsieny j* vtetau* um*m| 
1 doleris.
M ■ri-"r;-'-

Nemanyk, kad bė tara 
niekas tiesos neišmano-^ 
rabai. ■ ' » k

IMTUVĄ 1
Uetama* * * ,***,.*.•*.***,..*>* *, > > ,^tĮ.OO
Pusmečiui . ,|2*5O

*wa yra Dinturm galtkb, tau* 
IR NAimOKm JA

PASIRINKI SAU GERIAUSIĄ 
DRAUGĄ

Geras laikraštis yra kiekvieno Žirniaus geriau* 
sias ir tikriausias draugas. «

Dabar visi pripažįsta, kad laikraštis >
iVZAKAN” vertas kiekvieno lietuvio tikro draugo., 
vardo. -- ’ • ;

išeina du kartu kiekvieną 
štivaitę^antradieniais ir penktadieniais. Jame r^’ 
ai naujausias ir teisingiausias Žinias, gražiausius 
pasiskaitymus. Jis turi jaunimui skyrių. Būna ir 
gražiu juokų* PtaČiausioš žinios iš nepriklausomo* 
Lietuvos ir Vilniaus krašto.

“Darbininkas” metams*..*.**>*,,.4.00 
“Darbininkaą” pusmečiui *

ahoka Įnami mmum bajmmm 
, narnamai auuronu 

RHk«l»ki**i0MilKMi 
“DAKBIN1NKAS” 

FJM« W. MtOAJnAT M. MHMa ■

*

•4



N0MTO08, MASSt

Valdyba

mhm, om

8.

XJUŪTOA,M.«.

veltui

Graži Vieta prie ežero, tinka pik-

Rengėjo* **M**M*MM*Mt*M*M*

*»

atakoj* gyvenimo fanudą, ana

#

1NNI

maa įvykę ragu. 6, tuoj po pu 
kutintų mtety, pobažnytitaj w

»iu. Užmvo d^tebą- jnkla ėdbF8^8A 
mo nereikalauja. LrikrtatiB“D*r-

OUgyRLAND, (MKIO
Rugaėjo S £ 8-tą vai vakarą 

Ltetavty 8oHj įvyki LD6. 51 kp. 
mėuerini* snririnkbna*. Gerbiami

CHARRON’S
PIANAMUDKMI 

ULDYTUVAI

KAITOM,PA.
LDB. 40 kuopos suririnkinaa |- 

vyks rugsėjo 6 d., tuoj po sumos, 

I Malonėkit viri nariai atsilankyti

W0R0MTBR,MAM.

milŽbUką darbą. iteytumtyčtyi 
pradėjo dirbti vienybėje, todėl pa* 
jaoa atsirado ir palyta.

178 Miilburry 8t, Worwst»r, Mas. 
Dial 4—7218

—— ■   -■•■»—. ■•_ -X-®- • ■

Lapkričio 13 ir 26 d, L m. para
pijos darže įvyks mažasis basaraa. 
Tikimės, kad parapijonai noriai 
parems, nes tą risi gerai supran
ta. *

Sff” r rau-■ rrggąarA-,jsB=ss=saa5sam

PAGAAfflfflTE NAMį 
ffiUMUHUS

Oeriatav petitu. Mrt pantatam* 
gerą prttą Ir ptaterą aegū 
kitur, ta to, mrt prttlnMi* bmun 
i« Vtans ir lituko. Grindi* itnaujl- 
mma

(UMBSIDGB, MAM.

KOLONUOSE

į ĮIMTNOKS, KRONIKA
Mtadienį. rngpiūčio 22 d„ 

anksti R ryto, On* Bikulevičifttč, 
N. ('alkoim Kt buvo surasta 

tatttakuri 'rgas‘o,> dujomis, savo 
tanu*. Panrič tetnrvjo 15 Metų, Ir 
Mik norėjusi riti į teatrą dirbti,

į Wi jos tėvas draudęs. Nuėjusi į 
ritoį užsKlarė duris, ir palekia du- 
jta Kai atainojo kiti gyventojai, 

; Ik paltytikč gydytoją, mergaitė jau 
Itevo nustojusi sąmonės. Kunigas 
gtĄo neužilgo, bot jau ji knllivti 
tagatejo.
. . • • *

< II Choster, Pa., parvežė p, Ma< 
ita Dądkevičifttčs, vietos gyventa- ‘ 

’ tys ponios Jasrinskienės sesersl 
hflną, kad Tbiltiniarėjo palaidojus. 
Mirė širdies liga.
* * • ’ * *

Darata Martynalfyte, gyvenusi 
p |I15 Fairmuunt Avė. staiga apsir- 

pojipendiclto liga, ir tuojau* buvo 
nuvežta Eranklin Styuaro ligoni- 
jta, kur jai padaryta opemciji. 
Panelė Martynaityt? yra gana 
rtikli Choro Di gijos narė, ir se
kant įpratimą* Draugijos atstovai 

. jąją aplankė. Ligos eiga esti nor- 
. >*b, ir spėjam jog netrukus pa- 

|vriks.
5 • • *

. Į Kažin kodri šią savaitę tiek 
teang yra ligonių. Girdėti, kad Po- 
iįia Jhuitionė vėl Širdies ligą ken- 

k >ty $v, Agnieškoj ligoninėje, Po- 
taa TčberienS viduriais apsirgusi 
>r guli Jofcns Hopkins Ligoninėje. 
R I *r----.--—. .......... ... ....... ............ ■■—...... -

MDtlAUBIS IB PASKUTINIS

Gi dar ponios Jasaitienė, Danteta 
it p. Adomaitis visi tevežtl į mies
to Bay View Ligonine. R« Ado
maitis jau senai serga plaučių li
ga, bet matyt, ir jis eina blogyn. 
Dieve duok jiems sveikatos t • 

■t ♦ ■

Jau ir sugrįžo nuo atostogų Ar. 
Karimiero Seselės. Šiemet vėl pir- 
mininkaus Seselė Julijona, Viena 
nauja yra vardų Seselė Dolores. 
Bį sezoną turėsime stalas Seselės 
— vieną (langiau negu kitais mė
tok Ši teitoji bus paskirta dlrbti 
prie zokristijos.,

♦ » s

Neužilgo bus mokslo metas. La
bai geistina, kad viri vaikučiai btL 
tų atsiųsti mokytis Av, Alfonso 
mokyklon. Tepažįstu Dievą ir Tft' 
vynę. —------------- --------------.... ■

Mtbų parataty* tekiltas* įvyta, 
atėjus kmt. H. Byrtnti. Pavapi- 
jtyHama jmdtaaattvaj tava gt- 
matata akam* 41M; Pagnitaa 
bažnyčia te ridamTlr H tetaMo, 
kas kaMava apte 8®W0. Vytauto 
508 mirtim Mitaktnvty proga pa- 
sodinta 50 klevų, taveata aajpa, 
filemri stalą vH amnažhity pat 
picom

Ar tai ne protrvaaaf Mate aaV

RAUPAIAAA 
alkas, lį pikniką reiigte jterapi- 
jrt darbnetajų komisija ir naujai 
atvykus i* LtetuYrt kun. V. Bul- 
dtaiaa, dstartbte Ataros Vartų 
parapUm vikaiaa. Jauna* mitriu 
kunitalte, riass Lietuvos naujeny- 
ta* turinti* savo rankovėje, Žada 
vtylesM pssktetef i ir piknike kal
boje vitains tepsMtati, Na, ir ko 
ten nebus I Ka« atris į pikniką, 
tas tik Žino*. . ,,

lįHVAŽHVIMIS
.Btagia L. K. K. Moterų Sąjungos
- Basa.,M.KirMahaValstijų
£ Aptarita £
• * SEKMADIENĮ

msĖio-m e, 1931
• Diena Prita “Labor Day“
• GRAatAUSIA^IE LIETUVIU
t PARKE

; OARSIOJK “PALANGOJ!” 
’IMnmn. (prie Lavrrano*), Mals.

Rugpjūčio pradžioje kun. 
Bystras išdavė bazaro Įtekate 
Nors DaytonoSv. Kryžiaus parapi
ja nėra didžiausi*, šeimynų yra 
tik per 65, bet bazįrui pelno pada
rė Į089.83, o pridėjus rugpiūčty 
16 d. š.m. parapijos pikniką, kurty 
įvyko Braaauskio darže, pasidarė 
virš tūkstantinės. Ar tai negarbė 

iDaytono parapijos žmonėms, kad 
iš tokio mažo škaitlitus ir tokiom 
nedarbui esant, ta maža saujelė 
padaro tokį pelnų

Sodaltetla
’ Mūsų sodalietčs dirba tesijuoau- 

šita parapijai, nors jų ir nedaug; 
yra ir daugiaus mergelių, bet ka
žin kodėl nepriklauso. Ar tai ne 
tėvų kaltit
l/ »

Išvažiavo į vtamolyną

P-lč Tercsa Juknevičiūtė rug- 
piūek) 14 d, paliko Dayton’ą ir te-1 
važiavo į Šv. Kazimiero vienuoly
ną, į Chicago, III, Dt^k Dieve jai 

į mantrybę. Išleistuvių puotą Rkė-

* Šis tevažiavimas pralenks visus
vasaros išvažiavimus, nes jį 

?wngty gabios ir veiklios N. A. Są- 
. jtyngtytėš, o juk Sąjungicčių pa- 

eengunams nėra lygty-
Z Dus žaislų ir lenktynių. Boston*o 
tepieji lenktyniuos su Worees 
SsvUo blaivininkafe, kurie galč* 
Baugiam toniko išgerti. Kitos ko-

\ Jonijos dalyvaus kituose kontes-
Jtyonc,
* N*shtia, N. H. ŠąjungietA atsi-

b Veža savo garrias damininke?. ku-| 
tepildys muzikalią programą. 

"■ J rita orkestras, kuri sudaro ką tik 
jitvykuHicji iš Lietuvos jaunikai- 
ttal Visi galės pasišokti, Pačios 
pi Palangos gražumas visiems ži-

BeJarita Ida, tarifų tart, bet 
daytotatatyi ncamteana. Bevelk 
kiekvtynas tūri punšam namus, 
gyvena kaip Phtyagoš aritaftlerial 
Bevelk ktykvfenM turi aivą atta- 
motalį. Jie turi gražiausius sodus, 
Moterys turi gražbnrins darielte 
pąįmtatus įvairiais kveptytaįais 
žolynais, turi tarp rožių aukso žu
velėms “ pulta, ° o kodėl mes ne
galime savo klebeni įtaikyti “pu- 
ty“ laikymui aukso žuvims! Ko
dėl mes negalim* prita bažnyčią 
cementuotą kelią arta taką mitai- 
syti! Kurie dirbame, galime pri- 
ridlti centais, o kurty nedtetam* 

darbu. Ar nebus gražu, kai 
mųpų tėvelis, teėjus į sodną p*ai- 
vaikičioti, žuvelėmis palais! Jam 
bus linksma, o Čia nekainuos dide 
Hta»ty*i- v 4

“Darbininko“ Na. « tavo pa- 
mltati trijų darbščių motertlty 
vardai, kurio* paderi greity darbą, 
surinko aukų 4118 bažnytintem* 
tiltams nupirkti per klaidą buvo 
praleisti nepaminėta* vardas D. 
Jaatynleta*, vieno* M darbttlaii- 
rių, kuri tą kilnų darbą užmeni. 
Todėl “Vilnietis" paremia, kad 

M klaidą įvyko ne U blogos valtys.
Vftetetb

Man daug pasako, kad yra ap
sileidimas LDS. kp. pirm. Juozapo 
Ambrosaičty. Tai ne jo kalti. Kle* 
bonaa užsako kiekvieną tyžiaesį su
sirinkimus, kodll neateinate priri- 
ražyti. Ar tai pirmininko prie
dermė eiti po namus kolektuoii. 
Bet mes laukiame ątv&tant oro. 
Pabombarduorime eeptrą. -Jis pri
sius ar p, A. KpėiŽį, ar Laučką. 
Reikia kuopai sustiprinimo ir bus 
gerai. ,

NtamtMa

Kaip visur, ir Oa miesto galvos 
sumani bedarbius leipti kviečiate 

. arba kviečių miltais, o pfeigsk, o 
ilk bus mokamos rmtetes. Bet kta

lč tčvai Juknevičiai. Dalyvavo vi
sos sodalietče ir giminta.

Iv. Petro Draugija

Rugpityčio 30 d. Šv. Petro dr-ja 
turės pikniką Bražauskty darže- 
Visiems parapijonims reiktą pa* 
remti draugiją, nes jį labai rčmė ir 
remia parapijos reikalus. Dar ir 
šiandien parapija turi nuo draugi
jos $1000 be jokių nuošimčių.

kas, tųr būt, U lietuvių d|f neat
kreipi kyieČty gatui.

Daugiausia dirbama kai kuriose 
dirbtuvise penkias dienas ir po 8 
valandas į dieną, b daugiausia dir
bamo t jis dienas. Nemažas skait
lius yra ir lietuvių be darbo...

Rugsėjo 13 d. šv. Kryžiaus baž
nyčioje prasidės 40 valandų atlai
dai. Mtteų klebonui į talką pasi
žadėjo boti kun. A. Balinėki* i 
Mihraukee, Yfta, kun. & Berikus 
iš WdĮtville, III. ir Chieagoc. Cho
ras prie iškilmių rengiam, vado
vaujant Pr. AmbrozaiČiut

Greičiausi
PASAULY LAIVAI

BREMEN 
EUROPA

Matas NčfS I Dleasė 
Vatatea* per Ctertesr* — 

a iiCHOi IMT flrmcs ; cik-t diknos i urruvA 
Įlpceialls trukU H Bmmerhaycti 
Artm keliaukit ekgiTMinltt Iftlvs

POLUMBŪB 
taatnlhrtos trečios kk*o* kainos 
J abi pusi iliibcr gulėję.

■ Jnformttiity kliiusMUe 
Atats jille vietftą ammt*

253 BOYLSTON* 8T. H 
BO8TON

gllfl • B * M JI *W

LTOTD

inOKFI.IAI |LDS. Kuopa Susirinkimai
■ UITO KRAUJO tam . ....

- »■««■ M* ’ t’Ą’
nėia jauna tatai*’ savo Vyrui Į rauplėje 1, Iv* Roko svetainėje. 
Pirmiau kalbėjai, kad myli, o da- _ L
bar ta tm šalin nežiūri. Eisiu ir. ~ \ ..
m»i*k«idMa. ItmttM Mfcrt* fcwfclM

— Gerai — atailtypė Itydyda | vtaayit

mus voką vyras, — Kadangi risi 
pro paltą, tai Ityk gera ir įmeta 
dėžutėn teteką. , - . , * t

. , trečiadienį, rugtajo 3 d^, T vat
uiy-f a tamsa urt? wtar w >ttmi vakaro, bafaytitaįa svataltajs.

raZi {Nariai kvieMami puriai ateiti te

vatajat knygų, ■** imk uz Jas VaiMn

autai 20 dolerių. 0 kam kiauri! 
Nori, aš tau jas parduodu už |

10 dolerių t | penktadienį, rugsėjo 4, 7:30 vai

JAU OMAI >AWA |ta Ataildta vta. 
Polidnteka* atveda^gyvenusį1 

pilietį, kiek įkantaaį į nuovadą. Į

» *S<> I *W‘ |penkiadieni, rtifaCJo 4, 7:30 ,al. >
tamsį prieangį. - ■ • - -- -

— Bftk, tamsta, ramu*! Al tuos 
laiptu* Žinojau, kada dar tamsta 
trumpas kelnaites nešiojai.

T.nwTr,i\ Miityi
LD& 87 kp* mmirbktaaa įvyta 

ketvirfadtenį, rugsėjo 10 dieną, 
vakare. Ateikite vist Gera proga 
darbininkams nririralvti oria via- 
nbt£5s darbininką organizacijos.

Valdyta

■ Mus. J. Jankus paliko Detroitą. 
Jte atvyko te Italijon Ir buvo ap- 
ristojąs Detroite apte porą metų. 
Jis vargonininkavo Iv. Jurgio pa- 
ritpijbjė, o paskiau pėtaiklU į Iv, 
Antano parapiją, kur tebuvo iki 
žio laiko. Buridariug gyvenimo ap
linkybėms, tūta jo palikti Detroitą 
Ir tevyko rugpiūčio 17 d, į Brook- 
lyn, X. Y., kur mano sutikti savo 
grįžtančią žmoną te Romos.

Mus, J. Jankus buvo gabus ir 
usltu darbuotojas; per tą trumpą 
laiką daug ką nuveiki ir pasižy
mėjo savo dari^aosr- Av. Antano 
parapijoje surangė daug koncertą 
te patrijotiškų vakarų. Labai yra 
apgailestaujama, kad toks Žymus 
ir uolus darbuotojas ir gera* mu
zikas paliko mtaą koloniją Buvo 
girdėta, kad ja žmona sugrįžus te 
Romos tūtas taraną koncertą rug
sėjo mčn. 15 j. N«vr Yorke Metro
politan Operoje. Taipgi ir jo ta
nus, klaatekaa žokėjai, tepildys 
programos dalį. Malsi yra tarp 
Beturty tskfą ftaty fetaų, kuries 
galt taip daug, nuveikti ir dirbti 
visuomenei. * **

Taigi, linkime geriaprių sėkmių 
meno srityje* f

MTtatMldtytii

Daytone už miesto į pietus yra 
vienos kataliką kapinis. Ten lai
doja viją tautą kataliku*. Per 55 
m. jau palaidota 28,7000 amneną; 
ją skaičiuje 22 kunigai ir nema
žas bfirelis aeaąlią. Užima W8 ake
lius žemės pločio. Daugiausia jas 
lanko "angarai, Itytuvių labai ma
žai pasirodo. Kaip pradedi eitipro' 
kryžius, jnatai’daug motučių, bro
lių, seselių* tėvų užmirštų

Linksma yra gullti tiems miru- 
riems, kurią giminės, atėję sukal
ba -norą vieną? ‘Sveika Marija."

Parapija kyla %
Mtlsų Utyoeezijo* arkivyskupo* 

suskirstė parapija* į tris laipsnio*. 
Iki pereitų motų Iv. Kryžiaus lie
tuvių parapija turėjo trečią laips
nį, bet dabar jąu stovi pirmo h-pta 
tiio parapiją eilėje. Tai yra dliu 
ginąs reiškinys, kadmftsų parapi 
ja, maža parapijiečių skaičiumi, 
pralenkiu didžiules.

14 dfoMyti laikraštį “Darbteta 
ką,“ matetarite krriptte prie m*

80. W8RCESTER, m
Nepaisant nedarbo ir nusimini- 

mų, Aušros Vartų^parapijoa dar
buotė visvien eina tavo ruožu. Jau 
tą galima pastebėti M praėjusio 
parapijos metinio pikniko, įvyku
sio liepos M dieną. Trinkimas, 1- 
žfanas, linksmumas, didžbmiįa 
žmonių minty ir grynas pelnu pa
rapijos naštai $513.83 įrodo nor
mali parapijų gyvavimą. Tai 
Ženklu kataliką vienybta.

Žtai ir Vii, tekančiame sekma-, 
dtynyje, ritgpitaty 30 Ateity, baž- 
nytiniaaie darže, rengiamu ant- 
taa, didelis parapijų Madai >ik-

tM gali tarirtayti vteną kartą ■*- 
raitija, t y, penktedteata Mni*t|.

tta'pmi
T. J.BLATAOKAR

vakare, mokyklos kambary. Atei
kit* gaurial, Nepąmirškit* užrimo- 
kiti duokite. Valdyta

RŪPBJO ATHTU
Tabijas; Tąmstai reikėjo pagal- __

roti Wfe wro Meitj, k«i nlfjo w>.|£.''Mykdto p*r»rijo, «r«UW 
ras pavogti arklį, . ~ w '
ĮbKUMM*: Taip, pone t<4#-|fcmfoMio«moke»ti« oMmoMti.

jau, kaip tpt apie ateitį tuomet ir 
galvojau. Maniau: arklį parduo
siu, o pinigus bankan padėsiu.

KAT.Tyyp^ yn.
Rugsėjo 13, aekmadienj, tuoj 

po sumai, parapijos svetainės kam- 
bariuose įvyki LDS. 80 kp. susi* 
rinkimas. Malonėkit* ateiti viii.

Kviečia Valdyta

LDS. T kuopos suairinktaas j*— 
vyks rugsėjo 13, 6 vai. vakare 
bažnytinėj* svetainėj*, 41 Prpv- 
ideme 8t. Visi nariai Mitinai atei
kite, nes turtae apevarstyti kele
tą svarbią klausimą. Be te, gera 
proga ušrimokėti duokle*.

Valdyta

ID1ALU1 VTBAS
BpoM: Šiandieną visi vyrai ve-

dari tik dėl pinigą, visai neimdami I taittyj. Kviečiama narius ateiti, n*i 
domčn meilia. O tu, Kaziuk ar yra keletą svarbią mnnanymą. 
ne taip matai padaryti! * Taipgi atsiveskite ir savo draugus 

Kasys: Niekuomet! Jokiu bfidu. [prirašyti prie Hoe brtaotetaijta
Sii tavimi neapeivesčiau už jokius 
pinigus. 1AIMT CLAIB, PA.

, ........ Į LD8.107 kp. mėnesini* zurirfn-
■ IMIKYKLOJK (kimu įvyk* rugsėjo 6, tuoj po su- 

MokvioiMt “Jonuke dėlko tu Kąrimiera parajdjoa šalėj. taipbty^mokatyi! Al tavo »*-**«*«■* * ^mtai te 

m fr
rtlgrtldųrlt KVbKVmMM

Jonukaii: “Gal tamsta turėjai| ’ vu«yna
gereonį mokytoją negu ai?’ " . .
; ; ; > W0B(nMTBB, MAM.

UETUVDS BORAI

LD8.103kp.m«n**inhiau«iriiiki- . 
mas įvyks sekmadienį, rugsėjo 13, 
tuojaua po aumoo, Iv. Andriojaut , 
per, nvetainėj, 1123 Lemon SU 
Kviečiame narius ir nares ateiti te 
kurty užvilkto* duoklė* Užsimoki- 
11. Taipgi atsiveskite nort po vie
ną nauja narį prie kuopos prira
šyti. Valdyba

EURAI BCTRAI
\

SO. WGBCE8TĖR, Mase. — DL 
deli, maži, ku tik gyvas, rcąigkitlfl 
rugpiūčkr3Q d. į So. Woreesterj, 
nes ten istebčt ini dalykai įvyks. 
Auiroe Varią parapijos darbuoto
ją komisija, kun. Puidokui vado
vaujant, sumani surengti prte' aa- 
vo bažnyčios tokį pikniką, kokkr 
utyku nlra matąs, o tik retas kas 
girdėjęs. \.

Čia bus įvairią konteetą su do
vanomis. Jau dabar pradekite 
miklyti kojeles ir piritelins. Čia 
gete* visi pasiklausyti tikros lie- 
t uvižkoh murikos, nes dalyvaus di
džiulis benu, O jau apie Šokimą, 
tai nlr nl kalbos!

Galą gale, bus “«trpri»e” apie 
kurį ii anksto «u visais pasidžiaug
sime. Apie penktą valandą po pte- 
^ą kaltas mttaą kun. Puidokas, M* 
teikdamas naują naujausias žinias 
apie mtaą tSvynę. Taigi, kam tik 
įdomu ir malonu apie Lietuvą ii- 
girsti if apty ją mintimis paridaly- 
ti, atvykite į ž| plktyką. Kas ma
no neatrilankyti, tas gali dabar 

k pradlti gailHia, o viri, kurte aL 
. vyks, tikrai bus patenkinti, nes ga

ilu puikioj vietoj, tarpe draugą 
, linksmai laiką praleisti ir sykiu 
Ataros Varią parapiją pagelbėt F, 
nes visas pelnas jai yra skirtymas.

Kviečia KMtarija

vyks rugsėjo 6, Aušros Vartą pa
rapijos salėj, tuojau po mtmoa.

... ’. . | Vta nariai mtatani nribttti. m* Mea priimam LJKTTJVOSt^^^ svarbių reikalų.

BONĮT kuponus už pilnus [ / Kritau Valdyta
ponigus.

‘ Perkam LIETUVOSBO.| U|CT| MriWl|l^ 
JTUS ir mokam pagal dieno*’ «M« i IltlTOIImu 

kursų.
Mūsą krautuvė atdara ir

vakarais iki 9 valandai. .
Parduodam laivakortes iri nikams. Draugijoms ir organisa- 

siunčiam pinigus—doleriais duodame veltui. Yra gera
; T^nVi-in Tjb4 Įsvetainė lokiams. Jeigu kas no-

į iAievuvų, nenKijų ir
71 M* ' Į ui Svetainę 410.00. Kreipkitės pas

Nuo dabar ant' čeverykąJ , a. KOtBKA*
skrybėlių, marškinią ir baltą Į 488 Me. Mate M, Kaytam, Mas*, 
skrybėlių numužam 10%. Tel. Taunton 853—4
\ Baltų Šiaudinių skrybėlių Į * <*»»
turftim »Italijo, vaiau.lo.1 ~ M

• . liMNMVikąą. JraraM kun. r. i/o-
Malonėkit mm nepamirs-1 ,^1. ji. pat» ui, k*

Galtaa ją gauti pa* aut®- 
rią nŽ 8 litas su pttriunttau J A- 
mariką. KrtapHtii adrasnt Ka*.

KARTF01D, OOHr.
LDS. 6 kp.’ susirinkimM įvyks 

rugsėjo 13. tuoj po sumos, bižny- ' 
titaj svetainėj, 41 Capitol Avmm*. 
Malonėkite ris nariai ateiti, naa y. 
ra svarbių reikalų dR kuopos nau
dos. |

Taipgi malonėkite užsimoklti ko, 
rty yra ribfllką ntaMstyii daak, 
te . .

LDB. f kuopos mln*rinty raririn- 
Irimas įvyks sekmadieni, rūgs! 13, 
tuoj po sumos, Lietuvių bažnyti
nėj svetainėj. Viri nariai malonė* 
kitę atsilankyti ir nžrimokėti ute 
vilktus mokesčius. Vallta*

juunaur miy aooM 
■ ■ non

«ta M. w-.. a. w t*"*- K“y** i3’*11*1 HHta, 9rm h Xta A, MtaMe, Mue | nm*U-.-l»0 pariepi,.

...................... - . '

niKHMKU niMHiflSMit f m MFTAMR 
JAU KNtUMAi VADUI

ii mnuy torių 

(tartadty taM 8600 puta j 

stati* ktykvtyta tatavty tetritym- 
te NbHoteką, kuria įkaite “tkH- 
ta ammanną mėnesini merumr

ramu misotuves
ąm ir imkOtaū. ta pstyraaviMi* Msm Kata*, Mta Ktn* >d- 

. Maritata Darita itartmą, Kartai taki rtteaą ir virtą aMstoe-
WIL Yrių natarrtrita taotat Ptac^rt* ir mitoklą mfetalią py-

tf. a McGizvcirar '
, lAlbętBi'tV ntMKKina

4MMAIKBT.- BB0CKT0N.MA8S.
TMiJiPifOKii mmu

.... .....................................r.^-’......... " - •... ■ ? : '

. / ■

. WM)S. ir ‘‘D»rl>itiinko” Proteliaikvirfia- 
mi į pagalbį,

# ■ - ■

Reikalingi skelbimą rinkėjai viaoae kolomjcta*. 
DM aųlygtį tuojau kreipkite j

“0
m m »oadway, rana tom*, mam.

TikpaaMyk taap

AitaMt KAUKAS, ttytarte Aa>
Rja Nr. 1



Pqpvi*fon4, U MarktenČ, t

O.
Parite te kiti, '

Krap Ctofog
Pmaut Htukas, fotografaą prifi*

SHPTIMTAS MITINIS

irtuJfnr& Ai i

TeLUnlvocrttylteS—J.

I. ŠIDLAUSKAS

I |i«niiiw<Hi»iH»mwiiiH>iinii»iuil»»n>ii»im«iiiiHii»<i>»iiį |

■H«U»M»»muWW«um»Rm»»WUH^*W»HuiK

NUPIGINTOS ANGLYS

vataMą. Joms rengta* darbuo
te tetai daug

Taipgi bus visokios dovanos už vi 

sokius atletiškus atsižymejinius.

Pirmadienį vakare, 7 :30 vai. šv. 
Petro bažnyčioje Tėvas Bružikas, 
S. J. šoko Amerikoje pirmą pa
mokslą, ŠU didelis misionierius 
yra ką'tikai Lietuvos atvykęs.

raava X KALt>WJSKAB 
Bestam afiM*: 

te Stata Street, BoeM • 
HM ■ *

TtLTaBetm 
OflaM«Maras: SA.M.Al tP.M. .

RfeiKAMN-oi Ufeu nurisite. 
13—15 mėty aasJUana, namit dariml ir 
muamavlMUi. Vi t* Miesaitri 
bw atlyginta drab«iiW«t •UninlMU Ui 
M*k»< Ir vfou kva kas jai bw rrika- 

Kreijjkftfr imk W. <>. JL, 77 
Rocktand Ht.» Natkk, Mskk. TeL Xatk* 
1407. (284)

Atiti ttdriuiin* ' 

prašali gerą šwonią paflM s*ra*t man 
dažta ari* kariam* MHą rMkalInša 
parknš mergina prie namų ar akyje 
auT aš Mašg atiyglnteą. Ką tik *W1- 
šan H) MHaro*. VA81L
Carėf A. Ktenrifltė, 235 W, Fltlh Ht, 
Mo. Boaton, Mana. (8-28)

aukodama* gražiausių gėlių abiem 
lįvetafnėm išdabi»ti.
. . , * ..♦ f
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TEOT-shaiuia
LI1TUVIS ADVOKATAI

Brista da 1Uateanlt*ta 
OORNRLL UNIVKR8TTY n A.B. 
G. WASHINGTON UNIV.« LLB.

“Darbininko” Nante 
(aatroatebta)

M Brotdway, Soatb BoateR

data; Malą 
“penatas” te* 
jatetos mrtteų 
te viste taisy
mo darbus at

lieku, gerai lt nebrangi*!. 
Į JUMAMBMBBA

W.I.RO«1 Bobtart|ąąą6 
ADVOKATAI

P. IAI. IAURMSIAI
KAMPAS BROADVAT IR ■ ST. 

ta BOSTOM, MASS.
(ApUterlaas MDanSte teta)' 

Htbma: tlf R ^traat 
PRARAS X KALDfAUKKAi

žtovftaa Buka* 48 ra, staiga Šte-

R—

■* i iiui.iiiii. hįi i uiiiiiiUin

VlĖTlNfcB ŽINIOS
M Faderarijta aakratorita Many* »S sMfe * VatadjR^

J. B. VTBKUBUIXWIUI 
BAilBRBTl sra* aunam*

Vietos Marijonų Rėmėjų skyriui 
vadovaujant pirmadiesį, 7 vai 
vakare rugp. 24 d., parapijos te- 
Ifje įvyko surengta J. E, Vysite* 
pul Bučiui pagerbti vikarieni, į 
kurią atsilankė ne tik vietos para
pijiečiai, bet ir Federaeiįta Kon
greso dalyviai

f gražiai išpuoštą salę, už aka- 
niai paruoštais vąlgiafc nukrautų 
stalų, susirinko apie 200 žmonių, 
kurie sutiko Vyskupą didŽUiuib 
džiaugsmo ovarijomk

J, E; Vyskupą lydėjo kunigai 
te 6 l>einiukai (A. *Gaitilhw, B. 
GniliOnas, V, Baliukonfe, Žukam* 
kas, K. Kusmmiskas te Biukevi- 
4M), juojsisdrabužiskiitsidaM-1 
nę, Vyskupui užėmus jam skirtą 
vietų, visi šie 6 berniukai jaitakė 
sveikinimo eiles. Jono Kndto para 
Šyląs, - ■ — -

Vako rimą pradėjo kun. Fr. Vir- 
Biftuskis, perriatydanduf kun. K« 
Urtermvičių vakarienės vedėju. 
Maldą sukalbėjo J. B. Vyskupas-

Kun. K. Urimnavičius hibai gy
vai yedč vakarą. Viskas ėjo labai 
sklandžiai, įdomiai ir greitai.

Kalbėtojais buvo Dr, M Jakima
vičius, kuit 11 Vaičiūnas, Federa
cijos sekretorius Kaz. KruMuskas, 
knir. J, švagždj's, kun. ti. Kncižis, 
advokatas K. Kalinauskas, O, Jan- 
kienč, A. F. Kneižys, O. Siaurie- 
nėr

Vakarienės nuotaikai patari ti 
daug prisidėjo dainininkai p. p, 
P^lruscvičiūtė te J, Antanėlis, sti- 
‘daiiiuodtttni solo ir duetą. P. Pet- 
ruaevieiūte dar nesenai atvyko į 
So. Bostoną ir tuoj įriojo į parapi
jos eborą. Ji turi ne tik labai gra
žų ir gerą, bot ir išlavintą taisą.

Tai uauįa. graži pali
po ykį kalbų te programos kak’ 

bėjo J- K. Vyskupas, pasakydama* 
trumpą, suglaustą kalbą, kurioje 
j to dėkojo vietoa. klebonui, vi- j 
rims kalbėtojams, suairinkusiem*, ; 
dainininkams, vakarienė* Šelmi* 
nb)kėm«r Tarp kitko# savo kalbo
je vyskupus norėjo švelniai lyg ir j 
patari! vakaro kalbėtojus, kodėl < 
jie taip mažai kall>ėjo‘apje Fede
raciją, o dangiauria pristainė jį. 
Vyskupas linkėjo, kad pų Federa* 
cijM*jubiliejinio kongreso neliktų 
nė vieno lietuvio, nopriklautenčio 
Fedcraėljai, kuri ir jam esanti la
bai brangi. Jk linkėjo, kad ir to
kiame CantrmVj kur lietuvių vtoai 
mužai tėra, įslrietęfų Federacijos 
skyrius. .. .£__  ___

Vyskupas BŪČys yra buvęs pc- 
dt racijos pirmininku, bet jto tiek 
yra knkhts, kad savo didelį darbą 
Federacijos gerovei prilygino su 
darbu muses, betupinčios ant jan
kio ragų te tuomi priridedaiutioa 
dirvonų arimo darbe,... <

Vakarienės nuotaika buvo labai 
graži. Atsilankiusieji džiaugėsi tu
rėję progos savo atsilankymu pa* 
gerbti Tautos ir Bažnyčios Didįjį 
Vyrą.

MaMnlia, “Dartširinlto” tendra- 
darbl’p. U, Jatatitatl, Mti*qtei

f Federaaijo* Koepm Mstoaki- 
mo priežastimi yr^J, M vyskupo 
BfiČio dalyvavimą*, ore v*mmm» 
pamaldų gausumas, delegatų ritik- 
tinumaa, gabių vadų pribuvimas, 
sklandus ptemtedlto vedima*, ra- 
solbeijų komisijos gabumas, kun. 
UrtanaviČfota galvojimas, i r rašy
mas, salių išpuošima* te t. f.

8t Jis pašjo M Grandžių pampi- 
joc Pragyvųno apie 2K m. Ame- 
tikoje. Bavo vkthate LDS. kuo
pta mariklka. Batika lUktesy žmo
ną Barborą (b'vviadą Stankattą) 
fr 4 vaikus. Ji* laidojama* baž
nytiškai rugpiftčto 28, į vai

vreui PAttSua ibphucb. 
jomKorami

Antradieufo vakare, rugpifiėio 
SS d* yšatea Vyžių kuopos valdte’ 
tojal-MŠgljai Federacijos Kongra* 
W driagatama bei svečiams pa- 
glrbti, auvaidtaff X Taurauto pro
logų te trijų velkamų drtmų *4Vy- 
tautaa Pančiuoae.” Vakarą vedė 
kua. K Urbonavičių*^ PertraukųJ. IX Vyskupe BSčyMzpsdarėi fį, kalbėjo kun. Ū Puidoką*, 

dMBuripFv^ ~ i- v..~ -r
w delegatams ir So- Btoatonte- 
čianut, pKsakydamss jiem* šešto 
nepaprastus pamokslus ir keltoli- 
ką prakalbų.

“DABBuninaK”
Rugpiūvio 26 d. apie 12 valandą 

“Darbininko” redakcijoje ir ad
ministracijoje atsilankė Jo Eksce
lencija Vyskupas B, Bttčys, lydi
mas kun. J. Jakaičio, M. I. C., kun. 
J. BruŽiko, S. J. ir kun. Pr. Vir- 
mauskio..

Vyskupas dideliu susidomėjimu 
apžiūrėjo “Darbininko” spaustu
vės įrengimą.

LAMKMI RBDAKCĮJOJB
: Rngpiftčfo 26 d. “Darbininko” 
mlakrijoje TankM atvykę iš Lie
tuvos Žurnalistų sąjungos atstovai 
p. p, A. Bružas ir Aug, Gricių*.

Tų dieną “Darbininką ” aplan-

Prof. Pr. Galinis savo referate 
apie jaunimą iškėlė 8 priežastis, 
dėl ko mūsų jaunimas ištautėja ar 
gali jltautėtL Referatą* iškšausy- 
:as dideliu Buridomėjimu. Nevel
tui 'Galinis tapo .išrinktas Federa
cijos valdybon —7j mūsų išeivijos 
vadovybę. Jis dabar tori progą 
ifeivystyti didžiuliu katalikų va* 
du.

M BAST BR0ADWAT
South Boiton, M***.

TelS. B. 1392
Jo krautuvėje galima gauti 
^ice-cream,’*. toniko ir kit^- 

Ė kių valgomų daiktų. Ateikite 
ir persitikrinkite.

LITHUAIflAN 
FUMnURE CO.

FHOTOGRAPHA8

G. G. STUKAS 
athtarS Majų studijų 

N0RW00DPHOTO 8TUDIO 
641 Wadtegtentt 

Saterarn BMg„ Btem 54 
Norvrood, Misa 

T<Mlte2
Darau vifokfos MRea paraikau* 

nebrangiai
ANTB A STUDIJAi 453' Bro«lw*y, So. Bo*ton, Msm. 

: Tti. 8, Boa. 2Gg9-Wl

Ii* s§

?' Troėtedtenį. rugp. 26 d,t Marine 
Parke, Montello altaristai, vado
vaujami kunigo Bkalandžio, gerai 
suplakė Bo. Boston Brovaira, ps- 
darydami 15 apibėgimų prie# < 
Ik ataflankiudųjų buvo kun. Ntor- 
butas, diakonai Pievotas ir Pet- 
ranskas, klierikas BaltrušiūJUs. 
Ateinantį trečiadienį Biovrnies 
vyksta į Montelfo atsilygint.

Kokiaa žydiškas dąinas daina
vote! \

Tu tinai, *- »
Žktef Mikw, George^ and Ham
Ane ta boys that dan’t eat ham, 

ir taip toliau. Bcdainuodamos už
kimom, valgyti Mainorčjom, bet ai 
gert norėjau, Mat italljūniškos 
aalemft pavalgiau, tai tau ir dai
nuoki ‘ “Driveris** sustojo pake
lyje Ir ten nusipirkome Joniko, šal
tų šunukų, “fried dauiH,” ot, tie 
“frh*d dama” kokie jto buvo gar
dūs. Reikės palaikyti Napoleonui, 
kad čia gardeani negu pas “Par
ker’*,” PanaŽiavome apie pw*į 
po devynių, Ale turėjoiuo “fine

r*|tM

Tel M. B. ttCB-J

kun. Dr. J, KpneąvMiuslr kun. J; 
Bružikta, B/X U‘>iu*U

Vaidinimo žiūrėt i atsilankė ne
mažai Žmonių, kuria beveik užpil
dė bažnytinę salą. Hteagu, kad ne* 
mažai atsilankė jaunimo, 

į . VMidinimta praėjo gražiu paai- 
gekimtt. Vaidino K Ambrosaa, Jr,, 
At P, Neviena, J?r. te D. Averkai, 
E. Meškauskaitė, G Bevytu J, 
Antanėlis, V* Tamcdifinas, S, Gri- w»
ganagŠčita, Raxradai«kM, Moras-

. " TOU—HOO!
Yoo-hoo! yoo^hoo! Įjtezie, pa

lauk sakau, palauk!
Mat, jau susitikau. Matildą. Tai 

.nebus galo klausimams- ' >
Kur buvai sekmadienį! Mačiau, 

stovėjo buąas, parėdytas lietuviŠ- 
komte spalvomis prie bažnyčios, 

• Ar nežinai f Maniau, kad viską 
^Žlnai. Gal neskaitei pereitos wivai- 

” Nugi, buvau 
Palangoje. Merginų ffodalieijn tu
rėjo tavo išvažiavimą. Vien tik

—Rengia—

AMHUKO* UKTŲVIŲ 

VAIZBOJ BUTAM

DAI[*IUDIIM 
• 110 W1BT BB0ADWAY

MO. BORTO*, MAM
Žioja kraūtavžja grifas »»tl vi- 
takių amamtokaia* fraridą, pta*. 
tėriavimo madUago*, talato, ab*-'’ 
Jų, virių te Vfooklo vargta, RKK 
uotu* popfem nuo Ife iki SOe, n* 
roU. Stiklų visokio didomo. Akta

I
klte parritlkriatL

M. BILUS, 
Manadkrig

MBDRLIOJ*

AUGHST 30, 1931

VOSR’S PAVILIOKI 
MAYMARD, MASS.

Kuri. Jenkus rašinėja iš kelionių 
pranešinėdamas, kad jam atosto
gos sekasi. Nors ir gaila yra^kad 
jo neturėjome. Fcderacijoe Kon
grese, tačiau* yra linkafeta žinoti 
kad Jtatf turi geria ato«t*g*«.

"1LUE COAL”

Telefoną*: So. Boston 4918-W.
Gyvenimo: 80. Boston tMHKj-M/

l’MRKRAUSTOHE J ARTINAS
Itt TOLIMAS VIKTA8

UŽ kiekvjMią daiktą sarantiMdaM

m vari intoinVA*

BMTOStaii ittttiniMi 
mc**vYtKCTiioei

Praėjusi trečiadibnį, rtigp. 2S 
d,, 9 :80 vai. vak, Sa Bostono lie
tuvių katalikų- draugijų atstovai 
«u vėliavomis iškilmingai pasitiko 
ir įlydėjo J. E, Vyskupą Pr. ttečį 
į bažnyčią, _ Tai buvo labai įspū
dinga eisena. Be draugijų atefo- 
vų, Vyskupą^lydėjo kunigai K Ur* 
banavičius, J, J, Jakaitis, M. i. C., 
jėzuitas Bružikas, Virmauskis, dt* 
jakonas Plevokas, klierikas Bal- 
trušiūnas. Eisenos vyriausiu tvar
kytoju buvo Vineas Valatka.

Įeinant į bažnyčią, p, M, Kar
bauskas Užgrojo vargonais iškil
mingą pasitikimo maišą,

Įžengus į bažnyčią Vyskupui 
Bočiui, ehoras sugiedojo “Eece 
Sacerdos Magnus” ir dar vieną 
specialią giesmę.
, Vyskupas pasakė pamokstą apie 
Katalikų Bažnyčios tikrumą ir a- 
pię savo misiją, kurią jam Popie
žius paskyrė

Tėvas jciuitas J, BruŽikas sutei
kė palaiminimą Švenčiausiu, *

i t*ijo«teitai visi
a ■'R1B1IM***

Jo Ėksceleneijii Vyskupui Pet
rui Būviui pagerbti Kongreao me
tu vakarienę rengė vietoa Marijo-

Tik 112.00 už toną
Importuotos kietos angly* tinka virtuvės pečiuj aria mažam 
pci’itij—bfekį mažesnes kaip “Nyt,” bet didesnės kaip **Pca«” 
Duoda daug šilumos jr beveik nėra Prienų.

Birk dabar ir sutaupyk pinigų. Kainos po rugsėjo 1 d, —
$13.50 už toną.. - ____ _

BAY STATI BBIIJUIT UOMTAMT .
41 Stamad Itemk Batory, Mta. H|1taa4i MW

Antradienį, rugpjūčio 25 d., *7 hirne,” /Vieno* maudės,-.... .—
vai vakare Bottorifo te apylinkių I Ar vanduo buvo šaltas? 
gyventojai Columbte Parke BkiUl Visai ne, buvo bei, Ži* 
minga! priėmė tekūnus Btateell Inai, mokėdama plaukti kai# ak? 
toardman ir John Polando, kuric |muo, t*i bestovėdama pradėjau 

laimingai nuskrido orlaiviu iš A-J drebėt i. Bet M tikrųjų, Šiltesnis 
menkos į Turkiją, ** < Įvanduo, negu L Street maudynė-

Boardman yra iŠ Boston to, o Po ’ tee, 
lando iš Lynu, Mate ,. * * Kaip sakiaių vienos maudės, ki- 

Columbūa parkas buvo tetai Itęs Žaidėft vištą, 
gražiai išpuoštas. jį suplaukė Į tai *Mitat” • 
dangtūtortanttaū miflia, kuri nuo Į Bot Ho ! Ho! tai tu viską te žb 
širdžiai aveBdte driptetata* BklUinatf ’ 4ilgtiškM, talf “ whteti”, b, 
nuii. ' ’ Ilietuviai mes vadiname “višta.”

I Gardžiai pavalgėm pietus, pasi- 
Tr-t— . .vaikščiojome, žiūrėjome, kai ki*

,_yai ’J'nterfa?’I mW°e prast. |tj <ojco • vandenį, te ąpie septy-
\v j va\ Tyt* ** Įnia* išvažiavome į namus. VaŽiūb- »»»»<* *»»*•

Petro, bažnyčioj. Bus tai reta pro- Į(jainOfl dainavome visokias dainas: Į buvęs jaunai.—Prof. 8t telkaua* 
*• ?U.ni,‘ totoriai", pilkus žyduku,
mui Btartdkte po dykjaftim prieš •
mokrio -metą. ifeikKianKkte 
mokslas mus moko kiekvieną dar
bą pradėti su malda. Rekolekcijos 
bei misijos yra’ tritoialdos laikas. 
Geri vaikai terimėldŽia te už nėge, 
rus bei auklydėlita vaikus ir pat 
dcua tuomi, jiems būti gerais.

Bvfatys

Btu Suteikta Kd*brin« Tauri
Gražteuriai Lietuvaitei

S HEfflnftB '
DAGAUS

Bet nšr* gąreente myo 
iHcteiybėją

Rį Imant. MinlfoK, I1a*M| 
Kepenų, Pilvo, Inkstų,

• įįatt; l*atrOlM<A itatfcMk 
; Clsmo ir visokia* Krauju > 
(Nrrvų, Otoe Ir KmniMuui ‘ 

i abiejų lyčių Bgaa. ~ 
PafoHssmi wWa< 

Paritarimna t Ikrai ajaaųgM mmd 
nelaimių, išlaidų ir fauiėtų.

aGrrtjiazs"!
te >~ėį 7—4 vakarei'rate* 

. mmm n—’iiokH* ■ -

jnMs t um$

GRIEŠ DUMBLIO ŠOKIŲ 

ORKESTRAS

rlįjo aukštų idealų, Š tikrųjų nšra

U, >
ttlTUtif

Sm* (akfoM) akm 
m tteteaara talka.

8į penktadienį, ru^pifiČto 28 d., 
vakarė išvyksta į Lietuvą **Dar- 
bininko” senas skaitytoja* Marty
nas Kničiūnaa, kuris mano pavie
šėti tėvynėje apie metus laiko. 
Linkime laimingos kelionSa -

H7 fcrotevray)
. voteb Bute*, Bteų.

Triteoata? Boa Boaton 2782 
Namų; Talbot 24t4

lnilHllim»MWteWWMH......... .

Tai. Uaivtraity 9468

ŪR. SUSAM SLOOIEĮte 
(CURRY)

Lie tttvS D antis 15 
Valandos: 9—6 ir 7—9 •rt MjUteAauunrmi ava 

(Central Skvšre) 
caMbmdgb, Mam.

Tri. 8* Bortou amo
Uatuvia DanMan

A. L. IAP0ČI11 '
251 W. Broadiray, S®. Beateik
Ofiso vriantai mn> o IM 12, ta*

Ir mm «:»-• vatata.

PIKNIKAS!
BBBMIA MO.

UHr Dty, lept. KiM* 71 IMI 
yoM’t uvmos, «&*•»*, kIm.

Lenktynių UteAfoMl **• MšariHte* įfovnnmrt YyraMs — lt*lM*rią se
tas? vaikinam* — Ranktris Ianrr**fo<; Notaria* —. Fvrfo Karstai; 
llerirttMHM tanklkis falknalšil*: l’t arri**U Mke* šaliną umo — 
OralHiriųa 1% J. AkunarlriaA* aMvsb*; Vlrrita traakUmui tarp ftmlh 
lfost<*n» Ir Mformsterio klubų—JataHvjam* Lrit, GnbtmatMla* W» K 
YoSnMKMUi Taurai #

Iš ta, BiNfoiMA basai IH* tufo betariu nata to:3K> vai. ryt* Ubter 
itair*»Wte R aaMa

GRIFĄ X ninvmo ORKESTRAS
takiai nuo 2 vai. pu įtatų iki riNnitak Itemm 2K «mUH. /
fųrs ar wilta» pikniks* pyk* ______

VlMM ktM*te KitMtTMTAS

M..................... ...

Įuitię MuaroUŲ 
KRAUTUVĄ

HIAl CLOTHING
', (*a^M F))DMhMmr;9U.) t 

Momth Bocten, Mase.

RUsBkmm' vMlamfoa amdoe vy
riškas (hmlMkHn*. GniimuMia* Va- 
Sartaea strykai**. Pavara* riricą 
pkriaa plrfcstta.

BavfomšM* PQVtW Z£ir.4ff

f

BMiNHMIlMMBMilMNtfMMiNMbH

OCrie* Tritatata Ur.lterirfty 1067 
, Bta TA Uateerrfte

HAMMMAiSM

Puaratas aUtaka gwai ir tartai. 
Kaina vfatala vfair* Virta amatu 
UleiMįhĮ m 

RAM <M
f - įeis -.
1® Interrate Ik, Mtatrikv Mm*.

TeL Brahma 51M*4
Km

aaaMti pate «a

MAMBTALUMB

»■

T

Ltetarte DaatibrtM

OI. S. A. GALVAMSII 
(GALINAU8RAB) 

414 HroRdwgy, So. Beitai
(N3m* atterSa mm Mį Ud IX tai.

T* tatate taT. • 
UBfUVtS DAMTIST1B

DU N. V. CASPER
(KAJIPARATiaiUS.

(ųą*a vstetaoat

' Taipgi mnmg
a

Trys kambarlaf, elektra fr kasat.
RmUrn lliMilLMi

gubotomis nta b Iki G vai vatate 
NeiRllomla nuo O Iki 12 vaL dtaą. 

(gagai Mitartl)
tai

(StysMvr)

LIETUVIS GYDYTOJAM IR 
CHIRURGAS

VHorių Lteom* Ištirti VarMa
X-R<y. UHra-VfoMlae Avi*** G>- 

<k> pisttčią ir Ofo* Lig**
OCi*ovaL:>H>B,B.; T—apvalu 
T4. 8. K 2T)2

■»

H

TRta JFWWT 9IW

Kt*
* -r - # - -,..

iBJww«w'

AWų«rtt

XB*AKt|



4-*te.

APŽVALGA

M Broadmy^ So. Bortas, Mi*

VYTAUTO SPAUSTUVE

ŽINUTES

Sekmadknį, rugpfačio 23 d.

TAlAMDOh
Mm b-12 »ryto, S-S rok,

Maža žmonių teturi progos ne
paprastiems didvyrių dirbama.— 
M.Pečkatekaltė.

TaL Stegą2—0M1 Motery rtettt

M. P. BULIS INC.
BI1LIAUSKAB 
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r Ganioji Wickenl)AWi Ko- 
faiaija ižtebino mtimfa- 
Stot. Ligi liol viaų manyta, 
Ipd gvetimfediai daugiamai 
•prasižengia įstatymams.

r Žiauriausias Amerikoje ele- 
ptentas, tvirtinta, esu ne a* 
InerikieČiai ('—gimę ne A*

[ joerikoje). Gengsteriai W 
i * kėtieriai tai italai, ispanai.

trekai, meksikonai ir k, 
fotigiant savo darbų WieV 
•nitam Komisija raportuo
ja, kad čia gimusieji esu 
femsižengusnjj’i daugumoje, 
pnited Press paduoda ko- 

. fctfsijos pranešimų wCrime
įnd the Foreign Bom” ir 
pabrėžia, kad tik septyniuo
se miestuose svetimšaliai 
viršija ėjų gimusius (baltuo- 

t sius ir negrus): Betroit, 
l gan Francisco, Los Angeles* 
į/ JĮėBg Haven, Seranton, Kew| 

jfedford ir Lovrell, Mass, 
Bet miestai kaip Kew York. 
Bfcicago, Philadelphia, St 
Mais, Baltimore, Boston ir 
fclwaukee amerikiečiai bal- 
petfi ir negrai perviršija 
Mastai tiiri nuo 200,000 ligi 
500,000 gyventojų, kaip Cin- 
einnati, Newark, Kansas

' City, Seattle, Rochester, 
*Jersey City, Benver, St
Paul, Akronar Providenee, 
teėjo vos keletą daugiau 
svetimšalių prasižengusių UŽ 
Ha gimusius.

• New York Times editoria- 
r te rugpjūčio 25 d. sako, kad 

~ mi antroji gentkarte iš sve^
Maliu gimusi nėra bloges- 

Įiė UŽ tikrus amerikiečius 
(nors ir šių protėvių tėvai 
buvę imigrantai). Mat prie 
svetimšalių norima dar pri* 
skaityti jų gimę Amerikoje 
taikai. Bet tas pats edito-

# F

Įriate .kartoja 1927 metų 
Worid Alnumae žmogžudy-
Wų BtatiMtikag ? (priruošto 
CenauK Burenu) kurios rodo 
IRIA ligi 1925 metų Bostone 
dčl 100,0 gyventojų žmog- 
žudybių buvo 4.5 nuošimti^ 
New Torlte 4 ir Chiengoje 
U4l Bet Indianupoly bu
vo 9.5, Wihningtone, IJeU 
TA ir Dartone, Bide- 
liuouė miestuose MtetimŠūliai 
su čia* gimusiais vaikais su* 
daro 72—7(1nuošimtį ^voiv 
tojui tuose mažuose miestuo
se sudaro tik 19—28 nuo
šimti. žmogžudybeš kaip 
matyti sulyginamai Bostonu 
New Yorke ir Chieagoje esu 
20 nuošimčių mažiau už In- 
diannpolis, AVilmington ir 

Bayton. The News (New 
Yorke) editoriale rugp. 25 
d. faipgi aiškiausiai parodo, 
kaip absurdiškai užmetama 
svetimšaliams nepaklttsuyhe 
įstatymams. *Mes lietuviai 
dar esame pirmoje ir antro* 
je kartoje. Ta stigma dar 
metama ant mūsij. Savygar- 
ba reikalauja jo kratytis. 
Wičkersham Komisijos ra
portas aiškiai parode, kad 
svetimšaliai esu ne kiek ne 
blogesni piliečiai už ameri
kiečius.

gindama majorą Walker irjnla *»d eta*wheres ar* *t work fa 
polieijų imtis griežčiaugių 
priemonių suvaldyti ^pa
dugnių pasaulį/* Didžiojo 

Yorko piliečiai negali 
nepritarti molinei jai ir pri
valo kooperuoti su polieija. 
Policija laiavomis rankomis 
su juliečių pagaliui juos su
valdyt. 18,500 policijantų 
kasdien stato savo gyvybes 
pavojun, Mūsų šventa pa
reiga tos gyvybes hrangmtL r*n*kn. Tą dieną Atletų klubą* 

irgi turėjo tavo bu* ride į L*ke 
RonkonHm*, Bet labai matai vė
žiavo.

ir- RugpiftČĮo 23 d. KartlicnČM 
Angelų“bušnyčmjcapkriMhytr 
Pranciška Pefronelč, Antano fa 
Pranciškos MarČiniynų duktė; 

krikštatėviai buvo Jonu* Jurgelis 
ir Anelė Sfaitaiticnč.

— Rugsėjo 6 & Kur, Ingelų 
hėžnyčiojc susituoks Juozas Pscž- 
kowxki *u Antanina Kaminskaite.

—. Rugsėjo S d, įvyk* Karalienės 
Angelų pat. RaŽančiau* Dr. susi- 
rinkimaM tuoj po sumo*.

thė United Statte,” <*Ja turima 
dėmėnyje matetieriją. Editorialaa 
nurodą rrikalą katalikais labiau 
MisinrsanlzuotL v

Prasideda rffbrtrąvimaa į mo
kykla*. Katalikai privalo javo vąL 
hut rcgbdruofi į kafalikiškūt mo
kykla*. M<* livtuviai turime Fan, 
Fv. Apreiškimo mokyklą,

NepalteM nrąražau* oro Ka
ralienė* Anąrin per. ritormt turė
jo savo išvažiavimą į Lake Fon 
konkoma. Dalyvavo ir kun, kleh 
S. P. Henrika su klkr, A. Pri*

■■■■" I 1 ■ .......... .I.. ■■■■■» Uf u .1 .

niųko,” nusipirkti prie bažnyčios, 
Mtaip išrirrikmlamas: “Jūs ndeb 
dŽiate mvo vaikams žaisti su bloJ 
gaia draugais* bet patys žaidžia- 
te au blogais draugais, skaityda
mi nekatalikiŽkuM laikraščius/* 
Tas yra labai geras ir tinkamas, 
paaiokinintaft daugeliui mDaų pa 
raptjotių- Tikiu, kad jie paseks 
klebono patarimą ir pradės skai
tyti vien tiktai gerus katalikižkns 
lalkraščitM. Būtų labai gera, kad 
kiekvienoje lietuvio kataliko riu- 
boję rastŲSi gew katalikiškas IgL 
kraitis e ypač •‘DarbbfaikM?’

.. .. ........................
Ntete* t ąTAOG ą-ąm

a BAUS L VEHCMS
DANTISTAS 
X—XAT

UŽtikrinkini wmi ir savo vai* 
knnw ramybę,

Tėvas Brušikas, Jėzuitas, sėk- 
madienj, rugpinčio 23 d* Ar. Jur
gio bažnyčioje sumą laikė ir pa
mokslą pasak?. Žmonės labai 
džiaugėsi pamokslu, nes Tėvo 
Bružiko tikrai esama garsaus mi
sionieriaus. Apie tai amerikie
čiams teko jau pirmiaus sužinoti 
ĮA Lietuvos laikraščių.

Tėvas BruŽikaa šioje bažnyčioje 
ves rekolekeijaa visą savaitę, pra- 
dedant spalių (October) 25 d. 
keturių dešimtų valandų atlaidais. 
Brooklynicčiams bus gražios pro
gos pasiklausyti nepaprastai tu
riningų ir gražių pamokslų.

Bužavžtaa

Dramoa IkataHs

Rugpjūčio 20 d. Dramos Rate
lio nariai turėjo kAvo svarbų1 po
sėdį, Posėdy dalyvavo ir jų pata
rėjas kun. N, Pakalnis. Nutarta 
traiijani sezonui ypatingai gražų

Vtstavš*
Per paskutines 2 savaites šv. 

Jurgiu parapijoje įvyko Šios ves
tuvės: Kastantas Gervickas mi 
p-lc Marcele Pomeikyte, Petras I- 
soda iš Hartford, Conn. su p-lc 
Elena KarueljUte (PJė Karaeijft- 
tMsodienė yra klebono giminai
tėj Albertas Magnišauskas su p-le 
Marijona Žukauskaite. • Visiems 
šiems jaunavedžiams šliūbą davė 
ir iškilmingas šv. Mišias atnašavo 
klebonas kun. Jonas M. Bakšys.

Už pagalbą, sutriktą prirenkime 
39-to Vyčių arimo. 4Lma Vytauto 
kuopa reiškia rili<#v pndčkoH nei 
kautiems t

Pirimaudai* kuopą širdingai dė
koja Apr. Pan. švč. parapijos kle
bonui tet Ct B. Pauloniui už tira
žų priėmimą MVečių-kUnigų ir jų 
pavaišinimą. Taipgi už gavimą te
atrui svetainės ir užmokėjimą už 
ją savais pinigais; už pasamdymą 
kėdžių seimo reikalams, už davi
mą svetainės ir it.

41-mn kuopa yra laimi dėkinga 
savo dvasioa vadui, kun. J. Alek- 
siūnui už’didelę pagalbą seimo pri- 
rengimej Už gražų svečių priėmi. 
mą ir jų pavaišinimą, ir taipogi 
už sidabro taurę kurią jis paau
kojo kuopai* ir kuri buvo laimėta 
JcrseyCity 124-os kuopos. -

Kuopa dėkoja kun. P, Lekešhu 
ir kitiems apylinkės klebonams ir 
kunigams, kurie suteikė daug pa 
geibus 41-mai kuopai per šį seimą.

Vytauto kuopa.yra dėkinga Mo
terų Sąjungos N. Y. ir N. J, aps-

VMttte ir m-čteė, kurie atrihnkė į 
ši Vyčių seimą h pmlirfr jj nks.lb 
linguh pitekminsu.

žtapąi Valdybą

pr*mo^Wmus
Itujteėfa 13 ii Moterą ėąbmite flil ir 

Fortei Purių.

Kwte)o d, KunBUenė* Anjcdą 
teūKndtenėimu DraasU* terėa M* 
te> pikniką Forete I>rk».

Spaūą io—10 <L (LApreUMino par*
PW <UtižmtirtĮn»nūr ~ "----------------

Spalių 25 J. AprctoklMo par. mer®«l- 
ėlą raalojo choro konrortas.

"Vytarto” spauatevi priima HD*r- 
Mteaktti” skelbimu. pctaBinacata* 
Ir ptrdtuds attelro* "ParStalnko” 
te*a*rt**» . i * j -

f ir inIMitete v«fe*r«te iki >V»A 
JMradfeūlo Vakarais defairaoja’j. 
gumuosi*. GI katrirtedtenlo Ir 
Mtettiafo vakaute-J. JS. MsČte- 
ka. Stote pMteratelate vakarais ga> 
Urna atlikti ir "Rast Kmate* rtb 
‘Baltut W aoterialus ūadymaa.

kad nMtato teška-

’ r‘WABfO” BPAHMnm 
•H GcmmI lt, Broaklyn, M. T. 

’ Tttotaraaklte: BTAgt

j„,

RugpiūČio 24 d. vakare 
Madison Sąunre Garden’e į* 
vyko masinis nevvyorkiečių 
mitingas. Susirinko didžiau
sia žmonių minia (virš 2,- 
500). Mitingų vedė buvęs 
TVilsono kabineto sekreto
rius Bainbridge Colby. Kai 
Šen. Rob. K Wagnerr Gen. 
bėjo žymūs kalbėtojai, kaip, 
Smedley D. Butler, kun. 
Charles E. Coughlin, rabi’ 
nas Gabriel Schulman, Dr, 
Ch. K Reisner, Charles H. 
Johnson, John J. Bennett, 
Jr., Edward J« Nearly,Hugh 
(Frayne, į Komisijonierius 
Mulrooney ir Charles Fran* 
eis Coe.

Visi pasmerkė gengsterių 
ir “raketimų žygius Kerr 
Yorke. Nekalti žmones ir 
kūdikiai gatvėse nužudofrii. 
Gengstmų tarpusavio kova 
ir žudymai aštrėja. Miesto 
ramybė labai sudrumsta. Ra
mūs piliečiai reikalauja 
griežto banditu persekioji
mo ir nubaudimo. Komis. 
Mulrooney savo kalboje kaU 
tino politikų ir prohibicija. 
Kiti nurodė būdų uždrausti 
šautuvų pardavinėjimų. Mi
tingas išneše molinei ja ko- 

Į vai su kriminalistais, ra*

vuoja — suskubo atsižymėti savo 
gražiais scenos veikalais netik vie
tinėje kolonijoje, bet ir kitur. Tu
ri keletą nžprtžymų vaidinti kito
se kolonijose^ Sveikinantis jauni
mas UŽ prakilnius darbus.

. . Žinovai

Jau artinas didžiausia. Sv. Jur
gio parapijos pramoga*, šios para
pijos žmonča visados stebina ki
tu* savo susitarimu. Jeigu para
pijos piknikas tai visi —* dideli ir 
maži suvažiuoja ir net miela da
rosi širdžiai žiūrint kaip gražiai 
žaidžia, Šnekučiuojasi, Šoka, dai
nuoja, foniaa krečia ir taip to
liam* ir taip toliau*. Tą viską pa
matysime Klaščiaus Parke sekma- 
dknį, rūgs?jo U dieną.

t? Marė šlekutei*, sulaukusi gana 
seno amžiaus. Atvažiavo į AmerL 
ką vos prieš porą metų pas savo 
sūnų, bet, teeilgai pagjnrenusi A- 
Menkoje* iškeliavo į savo amžiną 
tėvynę. Palaidota iš šv. Jurgio 
bažnyčios. 1

Ghraya -• »

Teko girdėti, kad garnys aplan
kė p. p. Aleksą ir jo Žmoną Mas- 
tauskuS ir paliko dovanų —sūnų.

lirai
Rugpjūčio 22 d. pasibaigė para

pijos lauko fėrai, kurie tęsėsi tris 
dienasZ^imntml vakarą buvo 
kumštynės ir imtynės, Kumščia- 
vori ir lietuviai Bubnis ir Prane- 
kūnas* Bubnis netiktai kad yra 
kumščiuoto jas* bet taipgi yra /ir 
labai geras bolčs metėjas-piteher. 
Jis visą Vasarą metė bolę su ŠV. 
Jurgio parapijos tymu. Laike fė- 
rų buvo leidžiamas išlaimėjimui 
labai gražus Vietor radio, kurį 
laimėjo pjė Emilija Kazlauskai
tė. Nors ir blogiems laikams, e- 
sant, atrodo, kad pasekmės bus 
Sferos.

— Kun. J. Balktinas dėl šalčio 
gydytojui draudžiant negalėjo da
lyvauti Jubil. Federacijos Kongre- 
«*, Bostone.

— Apolionija Petrauskienė 165
Roekway Parkuray jau kelinta sa
vaitė serga. Jos sūnus atletas Pet 
ras stos šį rudenį į Syraeuse1 Vni- 
versity; sūnus Antanas tęs mokslą 
Dv. Seminarijoje,1 Huntingtan, L. 
L . .........
. Eztensia Magatine, rugsėjo
m?h. laidoje edltorialas *‘We un- 
organhed Catholics” pabrėžia: 
“Unlcss we gyeatly mmtaken, 
the aame forces tkat are eauslng mūsų khlmnaa patarė savo para- 
trouble in Spain, Mcxko, Lithųa- pijonams, neturintiems ‘4Darbi-

Šiomis dienomis susitvėrė lietu
vių biznierių organiganisaeija ar
ba Lietuviškas Chamber of Com- 
jneree. Susiorganirsvę į vieną or
ganizaciją galės geriau ir pasek- 
mingiau veikti savo, parapijos ir 
vteuomenfa gerovei. Gero pasise
kimo. ■ « .

o 29-tal Moterų Sąjungos kuopai 
taria širdingmusią^ačiū už davimą 
lėkščių vakarienei voltui ir už gč 
los, dovanotas per arimą.

Taipgi 41-ma kuopa reiškia gi
lios padėkos vakarienės rengė
joms, kurios pasistengė tokią pui
kią prirengti, būtent: p. Prizgin- 
tienei, StagniOnionri, Unguraitie- 
nei, Juškienei, Buzienei, KuČins- 
kienei, Laukaitienei,, Damušionei 
ir A. Juškaitei.

Reiškia gilios padėkos Lietuvos 
Vyčių N. Y. ir N. J. apskričiui uŠ 
dovaną ir pasveikinimą, ir taipogi 
visoms apylinkės kuopoms, kurios 
tik prisidėjo prie šio seimo priron- 
gimo, duodamos apgarsinimus į 
programą ir pardavinėjamos bi
lietus parengimams.

Kuopa ypatingai yra dėkinga 
41-os: kuopos Vyčių tėvams už da
vimą atstovams nakvynių ir gerą 
priėmimą, būtent t Jtnuškams, Un- 
guraičiams* Grigaliams, Kivytams, 
Kučinskams, Prizgintmns, Putri 
marns, Pečkaičiams, PoderiaMs, 
RamoŽkams, Šimkūnams* Karpa- 
vičiams, Serbentams. StagniO- 
nams Lopšiams, Vasalkoms, Lau
kaičiam* ir kitiems* kurio tik pa
gelbėjo priimt j atstovus bei juos 
pavaišinti.

41-ma kuopa yra ypatingai dė
kinga mus* A. Ž. Visminui už jo 
didį pasidarbavimą* pastatymui o- 
peretės “Consilium Faeultatisn ir 
abclnai viso seimo prirongimih——

Taipgi kuopa yra dėkinga ir vi- 
sloKiS svetknįomą ir savo nariains, 
kurk- tik dirim Šio seimo prirongi- 

>■ mo. .

41-ma Vytauto kuopa reiškia sa- 
’ vo širdingą padėką visiems atsto- ’

Iii.fr, n., u ............ . - ,r Irt; j-„ nt-Wį .............
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VIAMS
Žinomi pronošaffie, kad Jurgi* 

Tmnaąoni* yra įgalioto rinkti 
“Darbininkui^ prenumerata* ir 
skelbimus. Ji* patarnauja ku 
Notary Public uDiūdymu ir pa- 
gelbati siųst pinigu* Lietuvon. 
Kreipkitės pas:

JURGI TUMAR0MĮ
W4 Orte B. arba 13M I. 91M 

teiiyn, M* Y;

gautai snnrcnmi maujų 
MAT.nAinrYGTŲ

MALDŲ RINKINtLlS*
Jvodftto-VirMtata ..o........f LTS
Juodais Yiriteltote..............|LŽ8 

MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS*
juodai* praatala vlrtalteta,o...0Oe. 

MALDŲ RINKtNtLIŠ, ‘
bėltata TlriWtal***..,.........ąi.TI 

MALDŲ RINKIN1LIA
MALDŲ RINKIMMJB,

teitais virMtate.............. SUK

BROLIAI IšEIVttl “
TtvyMs likimas, Jos toimėJUnal Ir 

telmto, joa stelTsrial Ir Mttea Jame vi. 
Hteią bo abejojimo, rupi, Jums tal» 
pat MM* kad Ttvynėto taurautą Ir 
atestatą toteitnmte ir teitvS, Jąs tw 
jut altelMt ąrteopsndoo narsllą Jr te» 
ribėtą tetesltavimą te ivteNmteotes 
Smonią teitemte Ir laisve-—Ji* norite, 
kad Ir toli badomi, kad Ir ptočiąją tam 
rią atskirti, težinti tevysta bnv|, kotai 
tol tikrumoj yra. *— litai* visata ab 
žvgdala Junta labai yra pravartu M*’ 
slratatt ■

“DARBININKAS” yra tlfcrtatelM 
Ką dieną Lleturoa inenimo veldrodta.

^DARBININKAS" tydo titete M 
lalerte meilę.

♦DARBININKAS” teoko MapkteU 
pritepaatote sunirto Ir n tekinti rttoted* 
dą Yeldmafnystą

♦DARBININKAS" tltela ktelą Ttey 
nei | Žrietetel rytoją. . . .

-DARBININKUI” vl«ir Ir riatefoa 
rupi darbo šmonlą refkaM

-DARBININKAS" turi labai Wo«liM 
Saro -R ADIO ŠYPSBNAS.”

-DARBININKAS" yra darbo late* 
olą ir foteūitentą Mlkrtetla.

-DARBININKĄ” rcdsmJa pndbao* 
riša PR. DOVYDAtm

fifjhLWkiteW<Wrairti-DARBmjr.
K4” IMtH k* Mh^Nto U Mte fMk

Amerikoje ”Dari>tetotar» tatttefe 
UJU ® Ltetavoj tik eo amteikteUką 
<*^SaRBININKO” aArteM.* IAtbte>

. BALSAMUOTOJAS .
ša iKDroRp Avmrui j

BROOKLY1T, M. Y.
w*wwiiw—tei

Tel. Newto*m

ANT.J.VAUUmEJyS
Lahnlootns Gn»boriaa ir 

BaUiamaotojM

Apdmtfa VImm Makote
Motery IWle

MAmmi.L t. N-T.

M-41—•72»<l 8t,_ (4 LeslitgtMAva)
Arti Gmnd SL 4

Milžiniškas Metinis Piknikas!
f Rengia šv. Jurgio Parapija. Sekmadieni, Rugsėjo 6 d., 1931
KUščiaus Parke, Maapeth, L, I. Pradžia 1 ~vą£ po pietų
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