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Žcngl j Vyskupo MMtą tik ką Po
piežiai* pa«kittan vyakupaa Tho- 
mas K. ClofĄin, kttrten pavesta 
vadovauti visai naujai vynkupi- 
jai, Nauja vyskupija jatclgta Ne- 
vado* valatijoj, o joriott MMititi?— 
ganiajame Repo mh^te.

Beno miešta# pasižymi savo iŠ-
tvjrkimu. Tenai neUrt galios nei 
prohibkijot jaiatymas, nei doro- 
va diMiiai. Beno tetenaa kasdien 
SaptendHa po lOtt iUvom bylų.

Bet. Dievo Žodi# pasiekia Ir 
įvairmuritu* užkampiu*. Xwo rug- 
phičio 18 d. Hrlio mieatef apoigy- 
vepo Katalikų Bažnyčios vyaku- 
paa, apaštalų jpČdinU, kuriam pa
vesta vadovauti maža vyskupija, 
bet labai reikšminvn dėl vietos
gyvenimo aplinkybių.

Olandijoje nesenai atsivertėlis į 
katalikybę' šydas Simeon vnn 
Tijn buvo pratintas į kunigus. 
Nanjiwfe kunigas yra įstojęs Į Tė
vų Benediktinų vienuolyną* Tuo- 
jaus po feventinimo iškilmių, jfe 
nuteikė Komuniją kitam atsiver- 
tėliuižydui.

Jenuolimos katalikų Patriar
chas, Lotife Bariansina parašė 
knygą apie moteriškės Rosa Arri- 
gtni gyvenimą. Ši moteriškė mirė 
1020 fu- liepom 3 d. Italijoje, bū
dam* 32 metų amžiaus. Monsin- 
jeras Barlasrina buvo velionės 
dvasios vadu ir turėjo labai gra
žiu proga stebėti i°« įdomų ir tu- 

i „„ rmtfigą gyvenimą*. Kas yra akai* 
tęs minėta aprašymą, sako/ kad
tai yra moderniškos Šventosios
gyvenimo aprašymas.

Anglijo* mieste Liverpool -sta- 

garbei. Jos statybai jau išlošta 
$500,000, bet statymo komitetas 
paskyrė dar $410,000.

tom# katedra Kristaus Karaliaus

Rugpjūčio mėnesio galo Popie-
Žius Pitts XI, priėmė 180 ameri
kiečių keliauninku, kuriems va-
dovavo monsinjoras Romano Ši
moni iš New York.

Kataliką radio komitetai, ne
skaitant Amerikos, jau veikia 
Prancūzijoje, Belgijoje, Olandijo-

MERKOS UKUŠTIS 
APE VYSKUPį BUČĮ
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tfibkų ikĮritlin^ ząvaftf, kurio* 
motu buvo fU>rendiiarrta pasaulio 
ekonomikoj ir kitokį klausimai. 
Socialinė# aąvritė* programoje 
dalyvavo per 2,000 kUroąfoją, 
tarp kurių bnW du kardinolai ir 
7 vyskupai* kurio užfmė garbės 
sėdynes.* Dairios paskaitos! pra
ėjo gražiu pasiaekunu. ,

T<KAS 
btBAmmoų gąjTJNGO® OBGAMAS .

jc, Airijoje, Amelijoje, Lenkijoje* 
Rpunljojs, Vokietijoje b Okta
voje*

Katalikų radio organizacija ki
tų metų pavakarį turėt savo «t- 
atovų auvažkrimą, hrn įvyks 
Austrijos noatteėjė Vienoje. į 
organinei josvaldybą yra išrink
to ir Lietuvon katalikų atstovą* 
Dr, X Leimonaa, Pavasarininką 
iąjungos 'pMninkjią.

Tarp Prezidento Hoovcr’io pa* 
skirtą narių į komisija pipfcit fe 
darbininkų klausimu yra ir kata
likų, iavp kurių Šie 5 Martin H. 
Carmody, vyriausias Kolumbo 
yytfe fe Michigan* Fred Fisher fe 
Detroit, Edkard’ N. Rnriey iš 
Chicago ir Mathea* "VVoll, Ameri
kos darbo federacijos vice-prexi- 
dentas.

Į*

Lietuvių KolegijaPašvent
X

minMi paMo šankia*.

*
, /•

džiuoėius

' . <4

9.—Rug- 
ijo* dikta- 

bttVo te-

n * fmbiDAPB

Kinijoje bedirbą ‘katalikyljei 
njfeijonieriai visomis jėgomis ru-
pinasi įsteigti kilo daugiau kata-
Ūkišku mokyklą ir išrūpinti joms 
pilnį fefevę.

Vatikano mW» darbininkai 
praėjusią aąvaftę #»r« algas gura 
naujais Vatikano pinigai.

! ■ ---------------- -------- -

Vokietijos katalikiškos organe
žacUt« savo metinį suvažiavimą 
pradėjo Nuremburgo mieste rug
pjūčio 27 d. iškilmingomis mižio- 
mis. Suvažiavimas tęsfsi iki rug- 
piuvio 31 dienos. Svarbiausia 
svarstyta klausimas ^Katalikų 
jaūnuomęnė moderniškais Jai-

pradėjo Nuremburgo mieste rug-

kafe.”

Į Angluos katalikų kolegijos 
prezidento sukaktuvių iškilmes 
buvo nuvykęs iš Kalifornijos žy
mus advokatas loscph Srott, kurs 
prieš 40 metų tą kolegiją yra bai
gęs. Scott sumiaukė gražaus-prį-
ėmimo.

MAGDONALD GAVO 
PASITKEJIMĮ.

NHimAS Irenai laukto® iškilmes įvy- šinskas, J 
|NM|||T| Arijom; įsteigta ir ve-1Kazimieras

nHMII MllMsnlama Šv. Marijos Lietuvių 
Kolegija pašventinta rugsė
jo 8 d* Thompson V—Mari- 
jamjmly, Conn* 

Kolegijos šventinimo iš
kilmės pasidėjo ,11 vai. 
(Standard Time) Kolegijos 
koplyčioje ftv. Mišiomi^ tei-

J 
asistuojant, kun. Aug. Pef- 
rairiui--dljakomi, kun. Pr. 
Juškaičiui—aubdijokonu ir

Londoną#* rugsėjo 10. 
8į Šeštadienį, rugsėjo 12 d,, 
į Aondoną atvyksta Indi jos 
tautinio judėjimo vado Ma- 
imtma Gandhi, kurs turės 
pasitarinu^ su Anglijos vy- 
riansybe Indijo® laisvėsĮrias laikė kuu. J. Ambdfas,

VOIDEMAIHH15 MCTŲ 
UUMN,

Katinai rugsėjo 29.—Vol
demaro ir jo Šalininką byla 
kaip ir ubdboige* Visi liudi
ninkai ir teUtinainieji 
ktetišinėti c advokatai sak? 
ilgas apgynimo kalbas*

Prokuroras savo kaltini
mo kalboje šešiems kaltina-
miesiems reikalavo mirties 
bausmės, o p- \ Voldemarą 
reikalavo nubausti 15-ka 
metų katėjimo*

Teismo sprendimas dar 
nežinomas.

MKK8IKOS BBBZIDBMTAS

-

Meksikos miestas, rugsėjo 
3 d.—Pradedamas Meksikos 
feongreso posėdį, Meksikos 
prezidentas Oritz Rubio pa
reiškę kad nei jis, nei jo 
vyriausybė nesikiŠ į Vera 
Cruz valstijos gubernato
riaus žiaurią kpvą prieš ka
talikybe. Prezidentas norįs 
būti 4 4 neutralus.”

i -

Amerikos kataliku laik
raštis f<The Register”, išei
nąs Dcnver, Colorado, nig- 
piliete 30 d* numery patal-

Londonas, rugsėjo 9 d.^* 
•1 lugsėjo 8 et Anglijos pate
amoniui prisistatė tautine

pino pirmame puslapyje
vyriausybe, ’ MacDoimld’o

straipsnį apie J, E, Vysku
pą Bučį*

vadovaujama. Konservtifo-

Straipsnyje labui paimi-
Iriai atsiliepiama apie-Vys-' 
kūpą. Pažymima, kad šiuo 
metu Vyskupas Bučys yra 
4 milijonų jrtisų katalikų 
galva ir kad jo žinioje mm- 
Čio® pajitpijos yra išblnškj> 
tos po ŪidŽiulius_ miestus, 
kaip Berlynas, Proga, Nice 
Lyon, Namur ir kiti.

Laikraštis pažymi, kąd 
Vyskupas Rašys kalba de
vyniomis kallx>mia; lietuviš
kai, prancūziškai, lotyniš- 
l;ni,Vokiškąi, nhgliškai, len* 
kiškai, itališkai, rasbOcni ir

J

,..J. .WrbouatM 
RnJ/Vaitkev’ičius, 
Vąlantiejua ir Pranem 
Viiinauskis. Buvo ir’j 
kunigai svetimtaučiai JĮ 
car Hormand/ Putnanį J 
Lemi Ę. Lavalleę No. 
venordalę Ct. ir BanOB 
Barry, Putliam, Ct.)

Biivo gerokai suriiffi 
Žmonių iš įvairių kote® 
Geriausiai pasirodė 
tonais, kuris atriuntč 
dytą busą ir keliolika *■ 
mobilių. Iš Cambridge^fi 
Pr, Juškaitis atgabena M 
tą savo automobilium, o 
laivo beveik “prikraut^ 
Buvo suvažiavusių iš Br 
ton, Ldweil, Woreester, ji 
terbury, Conn., HaraH 
Conn., Detroit, Mich., ^ 
terdam, N* Y.,/Hew ra 
Phitedelphia ir iš kitugl 
sus atvykusius Tėvai 9] 
jonui pavaišino sks^į 
pietumis. Patarnavo Kc|| 
jos auklėtiniai r vteą b| 
apie stalus sušilę Mg| 
Kolegijos direktorių® 
Dr. J. Navickas ir Marijk 
l»olio vienuohTio Vyrrart 
kuiu J. J. Jakaitis. «

Atvykusieji turėjo i

kbiiidmaia. * .
Gandhi draugai rengiasi 

jį labai iškilmingai priimti, 
nors pats Gandhi tam prie4kun, Pr* Sfrakauskni-—cere- 

monijų vedėju, Pamokslą 
pasakė kun. K. VriMmavi- 
čius. Per mišias giedojo Ko- 
legijos auklėtinių choras, 
muziko J. Banio vedamas. 
Koplyčia buvo pilnutėle 
žmonių*

Tuojaus p® Mišią J. E. 
Vyskupas P* BųČys pašven
tino Kolegijos namus* Tuo- 
mi šios brangios iškilmes 
lyg ir užsibaigė.

Po pamaldų kunigai ir 
atvykusios vienuoles seserys 
turėjo bendrus pietas, ku
riuose dalyvąvo ir kalbą pa-’ 
sakė J, E. Vysk. P. Bučys. 
Pietums vadovavo Kolegi
jos direktorius kun. Dr. J. 
Navickas. ’ J

J išklteira FHyairių kote- iter progos išvaikŠČfctf 
- —# -tk ' *... - . _ ■ —i,. V* *, T ® * MA ■ * ii

Minaai*
Gandlii vežąs dvi ožkas, 

umt, jis labai mėgsta ožkos 
pienų. Bet jo draugai jžu iš 
anksto rūpinasi gauti švie
žio ožkos pieno ir tikisi ge
rai pavaišinti Gandhi.

WTOOBSOM BAB0BT4.
Paakelbug Wickersham 

komiteto raportą apie kri
minalius įvykius ir krimina
listus anglą laikraščių re- 
porteriai pasiklausinėjo at
eivių grupių vadų, ką jie tu
ri pasakyti Tarp kitų gru
pių vadų paklaustas ir ne- 
warkietis, Antanaa V. Vaš-

Varvgra, 
įėjo Ū1 
toriui 
bai 
vą* pakS
ūsus, jis Žygiavo paskui gy
dytojos Levritakoa grabą.

Gydytoja Lewitzka, 37 
metų amžiaus, Varšuvos 
gražuolė, buvo maršalo Pil
sudskio asmeninė gydytoja 
ir artima draugė. Visose ii* 
gesniose kelionėse ji rūpes
tingai lydėdavo Pilsuciskį.

Gražuolė Lewitzka nusi
žudė, išgerdama u miego 
nuodus.” Kalbama, kad jos 
nusižudymo priežastimi yra 
Pilsudskio Žmona, kuri bu
vusi nepatenkinta Pilsuds
kio ir Levritzkos draugavi-

< ~

utsnmt*
Šaukėnai^ Šiaulių apškn 

—-.Rugpiiicio 5 dieną Degs-

mu*

likkai simaijdi ®avo

advokate*. Jis pa
reiškė: -

“Čia yra daug lietuvių, 
gimusių užsieny it lietuvių 
pirmos kartos, ir tarp jįjį 
kriminalių prasižengimų 
kaip ir nėra. Jus niekad ne
girdėjote ir nematėte lietu
vio'vardą tarp didesniųjų 
kriminalių prasižengimų.”

Adv. Vaškevičius dar pa
žymėjo, kad lietuviai per 
Šimtmečius buvo riisijL ir 
lenką bajorijos priespaudo
je. Lietuviai kovojo ir tą 
kovą laimėjo*

Adv* Vaškevičiaus pa
reiškimai spaudai kelia lie
tuvių vardą. Tik reikia, kad 
lietuviai netik New Jersey, 
bet ir visoj Amerikoj sulig 
tų pareiškimų ir užsilaiky
tų. Rup*

niją bttao teivąštevę Mie ku
nigai: Jonas Aidbotas, Ed
vardas Gradeckąs, Kazimie-, 
ras Jenkus, Pius Jurai tis, 
Pranciškus Juškaitis, Jur
gis V* IhČiura, Longinas 
Kavaliauskas, Magnus Ka
zėnas, Feliksas Kudirka, 
Juozas Mačiulionis, Anta
nas Milukas, Dr. J. Navic
kas, Dr. V. Padohkis, Au
gustinas Petraitis, Vincas 
Puidokas, Jonas Skalsusis, 
Pranciškus Strakanakas, 
Juozas šeštokas, Jbnaą $up- imi.

vas, gėlynus .. Vieta 
pasakiškai graži. J 

kolegijos iškilmių di« 
je jaii buvo/ užrirašs.3 
moksleivių. Iki šiol d»r a 
vesta beveik jokio® p^įį 
gandus ir tai jau tiek n»wį 
įeivių susirado. Šis skaM 
Šiemet gali pašokti iki į€y

Dabar visų lietuvių pta 
ga susirūpinti savo vieniai 
les Kolegijos išlaikyrmų ii 
gimu ir nuoktimu riijįįj

FORDAS 6RįŽ0tfl 15,000 CHIltlE TEISIMI .. 
suntaui. »

L^tiivog Brastas, Lenki
ja, tugp. 4.—Lenki jos karo 
teismas pasmerkė mirtimi VJjmKL JTUBATO1. 
kariuomenės karininką Rog- mTOttAtJ PBOFISOBIŲ-
dan HunmteMsį kurs >mivo 3.—Prieš

riai ir liberalaOIaeDonaldines kaime statant ūkininkui 
mvurieji priešai, pasitiko ĮMiceikai gj’VenamuosiUH na

mus paslydęs -nukrito* nuo 
sukertinio Šaukėnų mieste
lio gyv. V, Jasnatiskas ir 
vietoje užsimušė. Našlaičiais 
liko Žmona ir keturi maži 
vaikai*

MaeDonald *ą didžiausiomis 
ovacijomis, kai tuo laiku 
darbiniai* kuriems MacDo- 
nakl visą gyvenimą paraiko 
jo, visiškai tylėjo.

Tautinę vyriausybę laimi 
atkakliai’ puolė naujas dar* 
Merių vadns Henderson*

Per balsavimą tautine vy
riausybe gavo 309 balsus, o 
prieš ją balsavo 205. Tokiu 
būdu MaeDonald laimėjo

A

l

STATO WAt&* tlGOMUCą. 
Taurage* -

pirmą niUsį.
»

stevokiškaL Pažymima, knd
Vyskupas yra parašęs įvni

—KatoviciHMO, iŠ sargybiMų 
nagi; pabėgo lenką komunhti 
vada# Vicėorek. Dabar randas 
V okk-ėių Aukštojoj Hilerijoj.

nutvcrtas šnipaujant Sovie- 
ty Rusijos naudai.

Taurage* — Senoji ligo
nine yra netinkama. Nutar
ta statyti naują* Tam rei
kalui savivaldybė yra gavu
si iš vidinis reikalą iųinig- 
terijos ilgalaikę 150,000 li
tų paskolą* Naujoji ligoni
ni? jau .pradėta statyti. Uit

t KIEKITALIJOJ 
BEDAUBIŲ*

Paskutinėmis statistikos 
žiniomis, Italijoj liepos 31 
dieną buvo 573,593 bedar
biu gi dabar tas skaičius 
pašoko iki 537,156, iš ją 
230,(XX) gauna p^alpą* Iš 
bendro skaičiaus vyrą be
darbių yra 475,266, o mote
rų 161,8,0.

kelis mėnesius buvo suareš
tuotas atvykę j Italiją Rel
igijos profesorius Leo J. 
Mouliti, prasitaręs prieš fa
šistą valdžių. Jį dabar teise 
specialus teisinas ir nubau
dė^ metams kalėjimo, o kai 
atliks bausmę, jį ištrems i? 
Italijos,

Pežroft/iugsėjo 9.—Ford 
Motor Company grąžino į 
darbą anksčiau paleistus 
apie 15-^ tūkstančių dar
bininkų. Ta pati kompanija 
praneša, kad rugsėjo 15 d. 
ji priims į dmbą dar apie 
50.000 darbininkų.

angujos ūmus 
NUSNAŽINO R.

Santiago, Cliile, rūgs* J 
—Chiles sukilimas nepuri 
koįir visi sukilėlių vadai ] 
teko į negailestingo tetai 
rankas. Teismą sudaro et 
linini ir kariški teta^ 
Valstybes gynėjas sukite 
vadams reikalauja mhj 
bausmės. •

Imi apie 50 Žmonių, UI darbą

TAUTŲ tąrara A KVaMA * 
MKEKKA. ■

Otiiei'n, rugsėjo 9.-—Tau
tą Sąjunga savo riideninia- 
nw posėdyje nutarė kvWi 
Meksikos valstybę vėl būti 
Tautą Sąjungos nariu,/

VOKBMtų K0MWIBTę >AB< 
Tito* VADAI ŠAUKTI

Į MASKVĄ
^Kurjer Csenrony0 iš 

Maskvos pranešk, kad ko- 
minterno vykdonumta komi
tetą* iššaukė į Maskvą vo
kiečių komunistą partijos 
vadus Tehnaną ir Neįmaną. 
Jie turi įteikti pranešimus

v Londonas, rugsėjo 8 d.— 
Anglijos karalius Jurgis V 
laišku pranešė minirieriui 
pirmininkui MacDonald*ui. 
kad jis nusimažinsią* savo 
algą *50,000. Taip pat ir jo 
sūnus, rasto įpėdini*, sutiko

pabadomo vobutmv
Aumuos -

Otneva, rugsėjo 8.—>*&0| 
tautinis teismas, sudaryt 
prie Tautą Sąjunga*. ntiįj 
nėjo Vokįetijoa-Autara 
muitą sąjungos teikia* | 
tartį ir nutarę ją, kaip J 
atatinkanėią Tautą Sąffl 
goję padarytoms sutaria

apie komunistų menką dalr- 
rarimą Prūsijos tautos baV

numažinti savo algą, gauna-j lianai kinti. Už panaik 
mą iš valstybės iždo. * I balsavo 8 teisėjai, e

Minisferit pimiininteiR 
MacDonald numažino savu 
metinę algą iš *35,000 iki 
*20,000. Vita tai Šie vyrai

teito 7* Prieš balsam i 
kietis Kellogg^ An 
Japonija* ir kitų vai 
atstovai. Vi paabil

padarę, matydami ravo vai* bslravo Pranousijoa III 
dtybri tafakią finansinę kūte jcą Itahjoa, Mvafara 

kitų vabtybtą atetmk ;
atlyginama ' nuo 80 iki 80 
centą valandai.raus turinio 207 knygai.
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mič&'Iš Lietuves
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Ttetosl* Hvemts tote
. * iM. i,,.i*i, j*

totais **■!)* ii, i*

r f**
Darbininko” Katalogas

nežinomiM priežasties1 ji* valdininkų p. Girdvainį. 
jMfįškių mietatay kilo gai* .... . . .. £’-^ t < 1

žr atidegė; &in& Rogiė- Buvęs pirmasia kruniųali| 
knt< kluonas, dengtas iiė» ^Iicijos viržįnįi^U 

tėte, M m jame buvusiai*.Antanas BaČy* staiga
g^sis ir jaidargaiM, lanko |

<0 medinis kluonas, 
ngtas lentomis, javai, pa- 

ir malkų, kluono bu\ii- 
Balsfo motom ir kti- 

į Įtartoji mašina, Mašioto do- 

tentą požiūrė ir apdegė
J^slvė. Sudegęs turtas ne

rias. , «

^YBUAuaioatiMioa i*
U1TWM

r'

‘v

»

*

•V

JcaktĮM^jkuMMt tentai >h(iMpt 
ĮtcIlgiKvnirw virimai ■ užgrobi Lįste 
turu* aoattef VMtią ' -;

•ta įvyko kruvinas Motetai-

T starte BlMSitmi 
iM tefttef tuIr sHfltH Wmltt

jp* w wms^p
: v---— .■/v-—iĮrncwr <wrnwwteį- ■ -4r

^*\rUi*Wi*i ..ufaMi **** HoviHų ktriflklį 4*lh| ir

"""™ "R™1- ’n™"1 mUm^ tatafetiv. J5 k.imirfiy
tttlkteM' - •—

|VAWM KlttlMl
i

MipdumM ipįptdtav fly^yi 
toju podarytufL akrodipuU 
pari*!^ kad jb inirė. 
smegertą ataigau* ufcfcjtimoj 

jwwkutiniu laiku bu
vo Pasvalio tcimlo antsto
liu. ' ‘ T”

BsiirtliSH. • Vsg ktesitamą atetą 
mes Maktelite Itensrtg -Hatats 
Mikita betetabtei »p<viiitt<i VŪ*|^

dmtaMri priteriom*. tas saatipri- 
wa ir patariau jus* dtebtitautl- 
Si dirbą.

tH*H*I*------—___»1,7S-1M
MM* Blakiaitto, jn«J«i.(tafcų Mytiititeteta, o 250 perbėgo | Lenkijos

—Palestinoj vii pultojo išn
yktai tarp lydi; ir arabų. Bijo
ma; kad gali kilti vii kruvinų mu- 
šžtltirii*^ ų.

—Vokiečiai nutari pastatyti 
tliditousig pasauly dirižablį (ee* 
pelluiL Jis turis 23(5 m. ųgumo 
ir 44 mrtn mkŽtumo.

—Suomijos Mauras pakraliiua 
tetari apniko taktai. Lokiai, kaip 
Ir vilkai. j tvartus įį 
plauna avhį karves te kitu* gyvu
lius.

—tekeltas j *paviriių PiAiMUUšiĮ 
laivai “Philbert,” nesentai pa
skendę »u 500 Žmonių, Latve raT 
nta apie 30lavoną *

>■ Lta- 

ta.

_ --------------------i
lydai te TferkašL TuMidrien-

tt apyMdte. PmreU T* Vyl*
ttla judrią V*rt|' P. ĮĮ.- i ........ ’ŪAOe,

htorijos apysaka. Du tomai. |1.W
MotaryaU ir ftotapm. Vsr- 

tl X Gtrutta —4IM.
Bamtea VtadLžtamaMita „..

Dr. A. Viletata^.....,, , IM
gyvaatass

ParaM 3T

stettityiMlL Pmll Uo«k—_45s.
' BsŪM^-aprteymiM apte
■sranui psr TStg JmMrgdn*,

HQQ jų Hstaiugolif Paitafr 
•♦gyvoji BUS ta: Mm*, vtata* 
duo, oras, Barate X BsmomUWs, 
JMtrtnpo įtaikai.—lUsido 
Kpn. A. Miltakss ,—  DOs.

Kaili (PotnflO. Pirate it 
Gustaitis ............... ISm, ,'

Manta Skaitymai
(DaltalI), gu pavdkalata—7Ss/ 

Vlssmolbrt XMma. Varta
Kun. p. SauriMtatta - v-. .-,- tea.

Vaiką Knygute m pa- 
vetaslsii __ _ ■ , . ________ Mta

Btaao Patyrimai BMžtajsj 
Kartj, 1»18 fr 1919 m. Para, 
te Kun. X P. Jonaitis 
pslionaa)

Pamaldų Vado vilta, Btasijas 
araMHta Vsrkmnai. Sudari ir 
lltaido Kun. J. Konc«vteiiML_Itta

vtaką __
Žtaurtta buvo niMi. jte ta<g* wnwtaw m tatea kfrata.

visą Sėtuvių tautą, tet tentai , -
taurumas viitaja rusų wj Ma
darų žiaurybes. Ijenkait>l|teb| 
tyčiojas ii pavergtąją faaonlų 
kančią, jie uimirifo k| jie patys " 
kentėjo ir Žiauriausiu badu kaių 
khm pftvergtus kitstanėius.

Jeigu norime atjpstiti musų pa
vergtai Vilnią, Aušros Vartus, 

dėdžiai brangias vietas, privalo
me dėti pastangų tas Arentas riet 
tas kuo greičiau 
ktt, nelniavčs.

#

tonijoje 
kėtiVat

įjoję, Es-
He) lan*

ją Įnik-

> į SvodiJi LieiĮttt
.U^io.*miųtetįrijwc.^ * 

įti giisiŽįmii veiriimiĮp
užpilkime reikalu. J

pune įsisteigė draugija,* 
tirs žmonių proto gabu- 
ir pagelbės juisiruikti 
tiri ją, Brangi jos vadah 
)rof. Vab^s-GudaitU? 
<|ihclienėį prof.. tu

rtas* iriritr*
4

naktį ne
siveržė į
;ir koope-

N. Y.
mp mkiauj pagal d-rų Jih 
kitokį pimgl & Kiimtetis_-lfi*.

Užteikta Marrdi pi Ban
da ir landaikum—apysaka 15a.

L X

• f?* ' f ,* ’ * lfT ' 1

įtino f Mšind i^įį 1
mitam* įst^lĮti ben-1 

kuri rupiiisiiixu>ta> 
uno namus, kuriuose < 

eismo įstaigų tarnauto- f 
orės savo butus*

pėdos laikraščio/*Lie- 
Keleivio” žiniomis 

iktj Veikimo Centras 
iiicio 21 d. tm&jo savo 

į ir nutarė steigti LE4 
Įfatvertitafy-

arptautinį mietai} kon* 
įvyksiantį kitą meti} 
s mėnesį, Londone, 
taą ir laetuva.

f *

rikoje gyvenu Lietuvos 
šiai įsteigė prekybos 

tealrovę, kuri rūpinsis ga- 
Bfid prekes iš Lietuvos

1 
suptu/ _ 
;mį»L 
SfflJ pti 
tikai

•Sietuvos delegaciją Tautui 
įlfengos rudeniniuose p6- 
pBuose sudaro užsienių 
Stoto ministeris Br* D.

“jmhiK, P. Klimas, .V.
jįauskaSi Š. Ciuriiouietiė 
Dr. K. Graužinis. :

vate. -r- 
gyveiu- 

tatū baž- 
rbtiy kai 
, s vis ky- 
^išmuryta

■r naujas 
^las, kaip 

energiif-

iki .kiek 
Jbai ne

turtingi ir jiem#., trūksta fntcU* 
gemĮ|i?lfiĮ jfe Kirba Viena* už 
belinsjtft^ W juesa-^į 
.lM«tnesrmmkenyWw w MMrM* 
ga* ir džiaugtas savo darbo vta- 
ria»k tifUi 4 Ft * t > <,

^tmtetitucLl 

ja atttortaoja. Kongreso 
d^oti,*#p«^cirto taiko tiesni 
ntitetaiiAr' rjf f į teMdėjami 

nauji} mžtą.” Dabartinis

nlftkas BihKteiiiąs teleido atnUau- 
kimi į viabM pasaulio moknlinin-: 
kils. Atetesukime jin pempėje - ne
daryti takta Mradimų buslmapt; 
kasteri. •

Ttena. Mteska* •-/-

tote •tote V«t» Kak. P. Smtb-

ta.

me» padėjome išvyti ii Lietuvos 
i taddevikus, vokieėiua-bermonti- 
, ninkuK it sulaikyti tolimesnį Žeįį- 
1 Vii-

»ll IMtatayimis, duoda teiaę 
atspausdinti, peitopmiadinti, 
iidfkitiy vertai. .įįraniatizuptų 
pkrdiiotL itaVo' Veikalą, * # 

įerstajtyti tą veikalą kaipo 
drif
apdarymas knygos turi būti 
atliktas Jung. Valstijose, 
tik jeigu originališkas turi-

imate* .h*

rirttod* 'K*ttąr*****' Parite 
ten. Fr* Bpžy^ M. L (L—IAO

pirinjaimia išleistas sveti- 
moję šalyje, tik teikia pri- 
taąsti vjėtią kopiją. Neteį 
ktet ilvmti anglų kalboje 
svetimos kalbos veikalų gau
ti “Copyright*” Atsiminki- 

knyga išleista užju;
rin, anglų kalboje prieš iš
leidimų šioje Šalyje, reikia 
prisii}lti į Copyright Office 

nevėliau# 60 dienų po išlei
dimo užjnriii viena pilną 
kopiją svetimos laidos, kas 

•' duos autoriui ar saviųin-j 
■ kiti laiktas teises iŠ 30 dic4 

ną, Kuomet knyga išleista 
.Tung. Valstijose “Copy
right” dilbas pilnam laikui.

GaUągt.gauti ^išpildyta 
Mankos iŠ ‘♦Copyright” ofi* 
šo su. pilnomis informacijo
mis ką daryti ir kaip tas 
blankas išpildyti.

Kuomet veikalas uŽrėgist- 
rttotas, reikia prisiųsti vie
ną dolerį,, bet fotografijos 
užregistruotos ut 50 centų# 

■11 Copyright” ofisas organi 
žuotas po priežiūra Kongre
so knygyno 1898 metais, ir 
Thorvald BoĮberg, “Copy* 
right” Žinovas ir išlavintas 
bibliografas, buvo ĮMiskiitas 
užrašytojas “Copyright.”

Gauti pinigai už “copy* 
rights” perduodami Jung. 
Valstijų iždui.

Per 25 metus nuo “copy 
right” ofiso įsteigimo, (nuo 
liepou 1 d.,s 1897 m. iki biri 
Želio 30 d.,1922jn.) išviso 
kason prisiųsta net $2,378,; 
848.50. Veikalų prisiųsta 4,f 
902,475 ir iš viso užregisri 
luotu 2.703,185.

Apart pinigižko pelno, tio 
įvairus veikalai turėjo mite 
ziniškųAci-fę Kongreso kny-* 
gynui, nes, turint tuos vi»ua 
veikalus, knygynui nereikė
jo piulekti pinigų bereika* 

liūgai Jierkant juos*

gte aprteymM k«lionte į Pa
ryžių ir atgal Mikalojau* ir 
Glapiroi Ivanovų,.. lifiOdi 
Magnni Pamlkfeti* —JO

Matai Apltak PaaaMtį w 
80 dfenų-Apie vta deArbaa 
be galo Įdomite nuotikial Jte- 
lionia per įvairia* krata. 
ParaM Juliaa Varna; VarthnM, 
J. ųaMikomo^ ^. . , ,____

j * taunMhia Dtonokr*tjte< Ta- 
tatei. Parate Voata _—_75«. 

■ CtafteM Mtem* —Knn. P. 
Mdrik ta. Kata*  ------ --------50e

AitteMUki* tytaviayMUk~J5e 
vlin £NUuJjuidVl — MW* 

ktatlta kalbos: tataU___ fte*
mrivta l*Wk*l vieno 

valkelio. Verti B. RakauakaaJUte
įtartam** — Kia tai yra 

bolievisaiM ir jo Vykdymą* 
Bndjoj —------------------------15*.
tatai VririkM—fJavybfc 

t'MfcBiteHlIa«— * lw aarulfrifta kta vtKirvtMM ir (9(wFiMwi 
gaidemte* StUaite .Mat**'. jflrU 
gonte,

—(>taa). Paraitą

Atartai M Vgtai. Verti 
ii lenkta koa. K. Ao - . .* .lbė.

MtattUltaM—Matai- 
ina* pagrindą mtteų dkljlmo. 
Verti Jonas M. Širvintai—/50e.

Uetavoe tatai — Ifielde 
X MrevMIna te B-H tlto* 
laa- —;...... . ...........:----- ——.4Ce»

taft ir Kalta: Deklama- 
eijoe, Monolgai - ir Dialogai 
ParaM Jooiae V* Kova* -—ta
tafta Verktai — Ver-

Lceauikte. žy. Kai. D-joa lei
diny*, Kaune ...~..... -.lOa

Kvaktetedate Laikėte. Pante 
A» RnceviMtu ———-40a,

Įvestas tartai, teleido 
Tirai Alfonsai Maria C. P. ta.

Betigta Mokyme Metodi
ka. Sutaite K. X Sktttody*—ta.

ištekite MaŽriHami Ateiti 
ftrte Mante* 8utate4 KuPra- 
na*-■... t-,-Ti . ....,r......-•HM'

MMą Dainiai ParaU Ka- 
«ye Puida _—AOe.

Aaderaeno taeta^en pa- 
rikslfliafc .............. '........ •....ta.
Indriulaitie ta.
Ii Kotai* po taoM b

Ariją Parai* PranaiMų Jute 2M
* MAWAKMTCM

PllkiM aat Kta^”D-ko” 
panda. Ode* apdaru 12.00 te lUMi 
ilMMa Meti— JtokM AMe> 

ta—juodai* vlrlelhite—-.—ta.

TBATKAI
Vienuolio itattta *a labL 

tek Vieno veikimo juokui Su
lietuvino Vaidevutla__ _,.. lEa.

Mepateytoja—keturių velki
nų drama. ParaM kun* Pr. M* 

.furae. Kaina. ta
OniukiDg** Vyras—2 aktį 

comedija; pante S. Tarvy
dai__ _____ — ... ...................ta. '
Ilgėtą Gudrumai, 8- jų vata 

nu komedija. Pante Seirijų 
. noaukas _______ : . ., „ , ta

Ubagą Akademi j* te Ubagą 
Jalisi — komedijai po 1 ak 
t- Pante Seirijų Jniraukaiu-JMto

Sniegai—Drama 4-rių ak- 
ų. Verti Akelei tia—^—ta 

Kėtimaa—S-lia dalis dvemoe 
‘Giina Tauto* Genijus.” Pa
lte Kun* U Vaie^teAtouta ..

lydą KaraMua ~ drama 4 
ikt& 5 pav. Verti J. M. ta 1 
■■teftaa —i-------_____ _____ ta -
Viri Gert—3-jų veiksmų vate- 

teltel parite F. V. ........   „*^0*
Patririje, arba nsMūMeojf 

įtenkini — 4 aktų dnma. 
/•rtl Jonai Tarvyde* w^*_ta*.

Išganyme Ap«ireifikte**l

k-ios sM» (copy*
. **»«*!’. Ti?hp yrUnodamo* 28 mo

(Afnjį'it pjtfife įjrirfįsti 4*r 
SSihetatn^tair pageidauja-: 
nia, ir tą pratętamą ~ netik 
autorius gali gauti/ bta jo' 
7<aMS)4<u-ba“; vaiteair ir testo- 
pkėnfp i^Odjftojai, kuomet 
norit Šeimynos arba artimes
nių giminių, Uefgti ap]ikri<*i- 
jg dėl tokio prailginimo pa
duota prieš vienus metus 
nįo ūŽbtagįmd originalilkb 
dutoTišką'“t^kiy laiko. ’ « ;
, J$|dĮni4 K^uti tas teises 
(eopyright) knygotns, išlei- 

laikraščiams,■ pra
kalboms, jMimokslams, drą- 
tuatiKkienuB veikalams, mu- 
žlkališkietris Reikalams, žt'm - 
lapiums, fotografijoms, at- 
ipausdiiiimaųta, kmtamiems 
paveikslams, .dailės ir pai- 
Ę$iid veikriltahk.

Tos antoriiikois teisės duo
tos netik Juiig. Valstiją pi- 
lieciatiiš ir gyyentojanis, bet 
pttriČiaHm-bild Mes, kurios 

^jpft^agįCĄttpft^iokute privi
legijas Jung. Vatet. pilie
čiams. ;
**^p^^veiktamns* ^eupy* 

kuomet norima par
duoti rir viešai' išdalinti, rei* 
kia pinnfauri’a išleisti vei
kalą su ^copyrigtit” pra
nešimu paskirtoj formoj ir 
Vięt0j.‘ $noj po atsįmtiMini-

i lietuviu 
vo auko* 
etai® TO 
naujuose

pfctogumųar'daeitalte iPkajsr^M- 
iriau* iSliuosavimo aukur&n.. Jie

taiko listurfikas mokyklai, nei- 
taMfa ’prfegtandas, amatų mokyk*

ta bile kMieoubos

mažaže- -
ra. PaVM- 
į kitą skri-

Sius* Tuo 
£ slegia ’bė 
ęį. Nežinių

jMiudihgesni, kad tiktai pririatik- 
lltl daugiau žvieauoteienSs, daU*

Halę Pfdtiį pematyrime, kad m®i 
ta tattehte • U^AprutaO 
negm jie, bėt jfetnon medltagį 
hiarul^us'rtori^^riiau* M M 

ir jų dybsi liudiji jų didelį pa* 
^Šventimų, ttigĮ pndęfame jitfw 
įų sųnlĮibje^kuyoįe’, Už, VĮlntaųs 
iŽVAdarimį
«sgpriiį Ifaų ędi&ti ritah 1 ktat 
vių kolonijose turi būt surengtu 
Am^iitAsii&uifjinŪt t? lfcW

paskirtas Vilniius lietuvių atett- 
gljom^ neturtingiems mokslci- 
ytamK^tebtl įr kitom kulturi-

skyriai, kur jų nite Anurijos

nepMRitnėjiMt Vilniau* užgrobimo 
dieiUMt^-* spalių derintos.

tarpti •juokeSSifi 
jokių
fa? ^ustafaų 4į

t. , •. -^ • *. ■ •...'»<
■' ■’■ .: ■'*“

tinlcoafcį yad 
prie pątdei 
vių-teufaj ta 

Jab

' r *<■ ’♦* .<
* tc-

as, Mar- 
sodžhuf 

inės lietu- 
h* dėl td

išvaržytai.

jmcuzi jos vyriausybė
vanojo ^garbės legionoĮKarMte 
i-U TW lt

; »

n Merkio, n . 
ašarą ne
vi jauni“ 

užtraukti., 
a veikia.

11Z ~rMPĮlų suren-

i

486 puslapių dtitamo 
ri*- ‘ į.” a>

' Kiekvienas puslapis labai 
.grožiu pnvoiMtt papuoštas. 
Kiekvienas 1/etuvs privalėtų 
įsigyti šią Knygą. Albume * 
patalpinta atvaizdai visų žy
mesnių žįgmių dirbusių Lie
tuvos nepriKlausomybci at-> ; 
gauti* «To kainu buvo MM - 
Dabar gauti tik i$ dolerį, , ■

cUtntf-Lfetnvai ŽalteįtaVfc le»ką 
judožystę, iii dienai priteikiate, 
teatrų ar kitokiu noro badu tų 
dieną tinkamai paminėti. Kurgi- 
Įima užnralyti, Šventa* mftils už

iiyėton
S&ltos ^ir «“
^rjinotojams- ^ta’VtaMita tW4- 
dfcvtaHoZ ,v»ųį| ? ;p* 
x5 L»ri imihukte nei-Vien© Amer 
3^*1irtii^;^gtįi jta’ 
■psapfcotą nors rimžtausl^ ^ksų 
Risite

•<- O ■ f*- •

^4 Office,
Limiiy of Congress, Waxh-

■ iiigton, D, C. mi aplikaeiju 
H^ipįtetruofi. Jeigii veiktt-

■ utiniu piliečio ir
( ..... .. ...............

f1HSU

į M W.1BOADWAY 
SSSSSteK

v
•"5 

».»
t i

Rčikalauk ii

“DARBININKO”
.so.aęM^r,.

' jM
Ar *’* 4|

■.j

* MIM ,,4 j

IICUN LUTO 
2t HUte SU M»w fc nty JĮntata* M j| Mm<
■■■■■MMINMMHHMhI'MH Ota Kte U Mn wm tolute ,

T
r*.-

o

*‘Mteų Įtikinėti*** mtaiM tetik’
JMBlUj ^fcll

gili ■""“ ■■ —
Wri& MW te VtiMH

Kristau* Kryta*: Staeijoe, 
GnudOa Verksmai,Maldos Ge» 
guJM Birželio ir 3palių mi
triame. teleidoiran.K. A. Va
lys —_26e

tania Karatai Su- 
rinko Kun. M. Gnvatevteiua; 
be apdarą 75 ėentaį *u ap- 
darau —*——------- ........ $1,0(1

SodaJtama* te Krikitaybi.
Prot V» JurgteBo *^..w,.^10e* 

tmogsi te Gyvnolyi. Pan
te kun- P. Bu^jte *■!.. -*,.... ., ta* 

tydti ttettaje. ParaU S.
Katarietis .....-„,,..

MaMo* GalyMk Irtorilkae 
piritai IV-to tattiaMe kri 
fclčionybu Lietuviu kilben 
Mgtaldl% B* ^...„.ll ta.'

ApdąMdmą Ken»diia. Atri-

ta» bit«au> .......»roo
£Mw«a JUtaaM. 9ti p*.

aai: »u gaidomis .■-.. ..., . ' tja,
Brados; 1) Otmani; 3> 

žabtais- aktų; 8) Liurdo 
Stebuklas — 4 aktųų parite 
L Tarvydai..... ................. ....... tes.

Knarkta PalteRs.-K<Mnedb 
A akta. Pirate Giaoltii lis.

Vaikt Teatrai: dalis L1) 
Pagal™ kg darai; t) Jose . v

PrmM AHUrtala Brite Vtaką Mb Kt D 
ssm^i5s«ais&» 

^‘Darbiniiiko” mlministraėija, norėdama praplatinti 
turinum knygas, skelbia didelį nupjgiBbną-* par«idiutan 
knygos už pw kainos. Kas atsiųs $5.00, tas ^ans knygų 
už #10M vertės. Dinigai Jitri bftti jirisiunėiatm Užsfc* 
kymm HiiraŽykitv, kokių knygą norite/ 4 .

Su ufeakymaigjirašome nesivėluoti, nes imrdtuxlamąją 
knygąskaičius lųmibežiuotM

Keužnnri<kite*-visoš knygos pusiau nupigintos, bet su 
tetakymu turi beiti prisiųsta tad fSM' »

•DARBININKAS" ,
366 Broadw&v, Sa Boston, Mm

S&M :■'■-«
feMbMta Marta mb atteat. ligvioti ar 

MMtkaiMVt, ras wosa4*«Mi fUMtateU* 
Mta Vkfotals M«ta tatakl ir 
Mta.ėt* tarataMnt »*♦ tam Rrų. M* 
gąlvtaalt sttelfcta iHteja j**i 
psfvsaai. ir HumeatM* Mass^tenit tai*
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Nauja Ispanijos respubli
ka įsake kiekvienam pilie-

Atsake tyliai

*./ 7 > r -«4
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CHEVROLET TROKAl

jm*, Mi "Darbo
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NEDUOSIU JO.

RF

K MMtiUCT
Ja<

Ar iiWe, k«d
Nathan Bedford Forest, 

konfederatininkų raitininkų 
Vida* prarado 29 arklius, 
kuriuos nušovė jo priešai, 
jam jais bejojant, bet jis 
niekados nebuvo suleistas.

‘t

Jūrių didžiausi* giluma* 
būna arčiau prie kranto.

Rugpiučio mėn. Rr diena. 
Po kaitrias dienos, kuomet 
tsaule rodosi deginto degino, 
atėjo vėsus vųjmrns. Visuos 
»e senoviškos Romos kam
puose pasidarė didelis judė
jimas. Visur skambu links
mos kalbos ir garsus juokai- 
rimai, šen ir ten girdėti koridoriais. Jo širdis, pritr 
džiaugsmų, dainų ir šukavi-l 
mų* * .••

cirką* į cirką. Šian- i 
dien su liūtais krikščionys 
kausis!—buvo galima išgir
sti ne iš vienų lupų.

Tolumoje girdėt staugi
mas laukinių žvėrių. Šiur
pus balsas tnikdė linksmą 
vakaro nuotaiką. Tai liūtai, 
tigrai ir kiti plėšrieji žvė
rys puolė įniršę cirkuose 
krikščionis, pasmerktus 
mirti už tai, kad nenorėjo 

. išsižadėti Kristaus.
Gi tuo tarpu laisvieji kri

kščionys meldžiasi už savo
- persekiotojus. Meldžiasi ne 

bažnyčiose, nes buvo drau
džiama viešai garbinti Kri
stų. Jie savo pamaldas at
likdavo tam tikruose pože
miniuose urvuose-katakom- 

?bose.
■TIr jŠtėi tą Vakarą, kada 
pagonys džiaugiasi matyda
mi žvėrių draskomus krikš
čionis, katakombose klupo 
būrelis Kristaus karžygių.

Menkute žvakės šviesa ap
šviečia katakombų tamsias 
sienas ir besimeldžiančius 
žmones. Tame būrely klupo 
ir vienas mažas .bomiukas. 
Jo vardas Tareizijus. Kartu 
su kitais meldžiasi už nepa
žįstančius tikrojo Dievo 
stabmeldžius.

Nors jau vakaras, liet ku
nigas pradeda laikyti Šven
tąsias Mišias. Persekiojimo 
metu fcv. Mišias laikyti ir 
&v. Komuniją priimti buvo 
.galima kiekvienu dienos me
tu. ’

Visi gieda. Gieda kartu 
ir Tareizijus. Atėjus Šv.

. Komunijos dalinimo laikui; 
artinasi visi prie altoriaus. 
Ir Tareizijus kartu su ki
tais gauna į dešinę rank: 
Viešpatį Jėzų Sv. Komuni
joj, nes toks buvo tuomet 
paprotys. Įsidėjus Taręizi- 

' jui švenčiausiąjį į savo bnr 
ną, prisiartina prie jo kuni
go pagelbininkas* dijakonas 
su kieliku Švenčiausiojo Iš
ganytojo Kraujo. Tareizijus 
atveriu lupas ir geria. 1 Dar 
paliečia pirštu lupas, suvil
gytas jšv. Krauju ir patepa 
savo akis, ausis, kaktą. Tuo 
nori pašvęsti visą savo ktv 
ną.

» Sielos maistą laisvieji kri
kščionys nešdavo ir kalėji
muos kankinamiems savo 
broliams. Tačiau Išganytoją 
nešti negalėjo kuingas. Jei 
jį pažintų*-mirtis kunigiii’geriaų f sutiko mirti, negu

/ ir išniekinimas Ąvern^ Kris-‘atiduoti ją netikelinnuk^ 
taus Kimo. Ktis gi inmrit ka-

kiniams švenčiausiąjį?
Sutiko Tareizijus. Ji* ma

žas berniuką*, nešdamas po 
apsiaustu ant krutinus pa
saulio Išganytoją, nesukels 
pagonyse jokio įtarimo.

Štai jau eina Tareisi jus 
ilgais, menkai apmestais,

kurios ilsisi Karalių Kara
lius, smarkiai plaka, o lupos 
šnabžda karštas maldas. 

Išėjęs iš požemių žings
niuoja Važiomis Rymo gat
vėmis. Saulutė slepiasi jau 
už musų. Tareizijus pagret 
tina žingsnį, nes naktį į kų- 
lėjiirių yra labai sunku pa
tekti.

Gatvėje žaidžia keletas 
klasės draugų.

—Kur eini?—šaukia jie 
garsiai.

—Neturiu laiko, labai 
skubinų.
Tareizijus, spausdamas prie 
širdies mylimų Jėzų.

—Eikš čia su mumis žais
ti. Taip smagu. Tik tavęs 
trūksta,

Tareizijus pakratė galvų.
—Kodėl $ Kas tau atsiti

ko? Kaip keistai tu Šiandien 
atrodai. t

—Ką tu ten laikai po ap
siaustu.—Šaukė viens po ki 

1 to.
Vienas pagriebė už rankų, 

norėdamas jas atplėšti nuo 
krutinės.

—Žiūrėkit, šitas mažiukas 
krikščionis. Jis neša krikš
čionių paslaptį. — Suriko 
viens iŠ susirinkusios mi
nios. Tai išgirdus minia, lyg 
pasiutusi, puolė prie vaiko 
ir pradėjo jį draskyti ir 
tampyti į visas puses.

Atėjo Tareizijaus kauki- 
iiimo valanda. Jis pradėjo 
karštaį melstis ir vis stip
riau spausti prie savo nekal
tos širdelės pasaulio Išgany
toją.

—Neduosiu Jėzaus!—Su
šuko jis.

Įniršusi minia griebia ak
menis ir pradeda į berniuką 
svaidyti, Tareizijus parpuo
la žemėn, o ant jo pasipila 
kaip lietus didelių ir mažes
nių akmenų.

Visas kraujuose guli ma
žasis didvyris gatvėje. Tik* 
tai jo nekaltos lupytės vis 
dar šnabžda: — Neduosiu, 
neduosiu mano Jėzaus!

Tačiau neilgai, nes jo kū
nas pradėjo šalti ir stingti. 
-Tareizijus miręs, miręs 
nešdamas kaliniams Šverič, 
Sakramentą.

Vienas popiežius liepė iš
kalti Tareizijaus karste ši
tokį užrašą: “Čia ilsis šven
tas Tareisi jus, nešęs Viešpa
ties Jėzaus Kūną. Pagonų 
rankos norėjo išplėšti iš jo 
.šventąją paslaptį, tačiau jis

(H “SaltinMio”)

DARBININKĄ*

ciui balsuoti arba užmokėti 
bausmę.

Mieste Ashville, H, C, 
du aklu valdininku.

jie gauną; ą

Kalinys Harold Marka, 
Imdamas San Queuntmka- 
Įėjime, iirado gera naujo* 
mados įrankį prieš vagimi, 
“burgiar pwf tock.” Ne
užmiršk, jis pats yra vagis.

Egypte tetefono aparatu 
prižiūrėtojais (telefonfan
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KATALIKŲ UNIVERSI 
TETAS LIETUVOJE

/ Lietuvos katalikų dčL jų nuoptto* Lietuvą 
uni verritet ui, verti didžiau
sios pagiriam. įminėkime

^totorė- tuojau oiganumofr tor vartoa* pecdt kanaunin- 
JKotalikų Universitetų Lh- ko lR. Čeffto “prelato 
•tmoje.
, . aToji mintis Lietuvoje ne kk>, prof. P. Dovydaičio, 

prof. Mykolaičio-Putino, 
prof. K, Paikio ir kitų. Vis 
taį mukėto mnvmiteto pa* 

mrivemtetų Liebivoje. Tuo .puotohs. Vyritapas P. Bu
feri yra 
galva-*rektoriumi, o prof. 
kam BI Čėsays jeu trečius 
metus rina rektoriaus pava 
duotojo patrink*

Lietuvos tototiniai va
dovai, afritokotomi katali
kams ui tisų gera, šių vasa
rų ripro nauja, Žiauriu įsa 
kymu išarto Teologijos—Fi- 
loBofijoe fakultetų, katalikų 
viemnfėlį x skyrių visame 
universitete. Tuo savo įsa
kymu jie p«Mino iš nniver- 
riteio keliolika katalikų pro-

' * *
Tad leafaHkamg paliko

btonsomybę, kataliku vadai 
ji mintį steigti katalikų

. retoki buvo kreiptasi į a- 
afrikiečius ir rasta gražios 
paramos. Amerikiečiai tam 

yra suaukoję irnrrm-

Itota saugioje vietojo ir 
bėra beveik nepaliesta, 

jr .Bet Lietuvos katalikai. 
į matyti, prikalbėti laisvama- 
įt* socialistų -ir įvairaus 

fteuko vadinamų tautinnr 
kur buvo atsisakę nuo savo 
a&mties ir visas savo kuria- 
mųrias jėgas paaukojo bend- 
9am valstybės universitetiū.■Nįjtoetavos univer*itetui.k«ą:~|A*orių. 

Hį «^ęti, gerėti katalikai 
Etoaųr kuo prisidėjo. Užtenka 
f jtaiineti tik vyskupų P.
L Karevičiaus,. J. Skvirecko. 
r4(. Paltaroko, M. Reinio ir 
k Bučio vaidus. Sic švie- 
į'lto vyrai, kitnffe lietuviai, 
ft^jkimi Bažnyčios sftnus, 
| lĮMMMsEteeeš! - ;jr»

vo uurrcfritetų. Kataliku 
Veikimo Centras savo spe- 
eialmm? pariMyje tų sumą*

4 * Lietuvos katalikams yra 
būtimis reikšto® turėti savo 
sssne^siahfeMShSMaMMse^^

kė* lietuvių katalikų vienin- 
tėlU dienraštis “Draugas” 
mini savo gyvavimo penkio- 
likos metų Mikaktuvea.
# Jkts “Dmufw” Mare sir 
kaktaves pomMjo kukliu 
rirripmiu, prisimindami* 
savo praeitį, pergyventus 
bukus, išskaičiuodamas bu
vusius redaktorių* ir kitus 
priėteliua. “Draugui” ma
lonu minėti savo sukaktuves 
šiemet, ypač ir todėl, kad 
šiuo metu Amerikos lietuvių 

universitetų, kuriame vieš* 
įsataubl gryna tikroji moks
lo dvasia. Toks univeimte* 
tas parengtų ne tik gerus 
įvairių riišių spemlisfiįi 
profesionalus, bet ir išauklė
tų katalikų visuomenei švie
sius vadus*

Dniversiteto steigimo dar
bas yra labai sunkus, ypač 
esant dabartinėms sąlygoms 
Lietuvoje, Bet visų amžhj 
istorija aiškiai rodo, jog su- 
ripraturi sęiuoninga katuli- 
kybė griftuna visas klintis ir 
išeina peigaletpja. Todėl ne 
kiek neabejojame^ * kad ir 
Lietuvos katalikams pfei- 
seks nugalėt esamąsias kliū
tis ir jie įsteigs naujų moks
lo šventovę—Katalifaf Uni
versitetų.

Susipratusiems lietuviams 
katalikams tenka tik džiaug
tis, kad jų susipratimas ir 
jėgos visais frontais stiprė
ja ir auga. Amerikoje susi
laukėme Lietuvių Kolegijos, 
Tėvij Marįjontį vedamos, o 
Lietuvos katalikai susilauks 
savo universiteto. Tik Ame
rikos ir Lietuvos, kafalikams 
reikia labiau susiglausti į K. 
Federacijų ir Katalikų Vei
kimo Centrų, o* Šių abiejų 
centnj darnus veikimas nu
ves į dar didesnius lahnėji- 
mius. t

Jau dvyliktas metas eina/ 
kaip neUimingoji Jungtinė; 
*e Am. Vatotijooe prohibi- 
rija viešpatauja. Sakau ne* 
laimingoji, nes gal nei vie
na* įstatymas, koki* buvo 
panašiu budu išleistas Šioj 
šaly, nei viena padaryta 
klaida, neatnešė tiek žalos, 
tiek suirimo, tiek ištvirki
mo, sauvaįižkumo, Žmogžu
dysčių ir papirkimų, kiek 
šia nelemtos Aštuonioliktas 
Jung. Am, Valstijų Komdi- 
furijos priedas.

Tuo įstatymo išleidimu 
, padaryta dideliausia klaida. 
Klaida nedovanotina. * Tų 
klaidų šiandie viri mato, vi*

krionijas lanko jo buvęs re
daktorius J. 1. Vyskupas P. 
liučys, kurio gilus protas ir 
gabi pluakMMi daug iMgel- 
hėio ifDMMiaid” nrasukkis- 
ti ir laimėti katalikų visuo
menė pritarimų bei simpa
tijas. . .
f Katalikų laikrašti* yra 
jų visuomenės gyvenimo tik
ras veidrodis, kuriame atšį< 
Spindi jos vargai įr laimėji
mai. Katalikų hnkraštns, 
ypač dienraštis, yra Viauo* 
menes nuomonė iŠreiŠkejas 
ir vienas iš pirmutinių va
dovų. Todėl kaip neeidžiaug- 
ti, minint dienraščio “Drau- 
?? ^hkaktuveSi vi»i mm v, ><-
—supranta, visi atjaučia 
metų ne tik kad išsilaikė, 
bet ir sutvirtėjo ir vis dar 
roto pastangų tvirtėti įvai- 
riab atžvilgiais, tai tas pa- 
rodo, kad imisų visuomenė 
yra susipratusi.

? Bet vien džiaugsmu šių 
brangių sukaktuvių tinka
mai nepaminėsime. Mums 
rodosi, kad kiekvieno susi- 
pratu«io lietuvio kataliko 
šeimoje turėtų rasti sau vie
tos vienintėliš savas dien- 
iaštis.-Tai yra katalikų ide
alas, kurio ir turėtumėm vi-g 
si bendromis jėgomis siykti.

Savo talkininkų “Drau
gu” nuoširdžiai sveikiname 
ir linkime būti Katalikų 
Akcijos ir Lietuvybės spin
dinčiu švyturiu.

alkoholizmas
(Referattts skaityta* A.LBK. BtrivfedakųBwiv. *■
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w Dievas sutvėrė žmogų laimingu* bet jisai prara
sto tų laimę, peržengdamas savo Karėjo įsakymų* 
Po kiek tiikstąneių metų atėjo Dievo Baniai iš 

; dangaus ir atidarė jam vartus į laimę, kartu nu-
• rodydamas jam ir kelių į tų laimę. Žmogus eina 
J4uo keliu iki kryžkelių, tai reiškia, kd nėra gfcti- 

> tomas—ir tada dažnai pasuka j kairę (įpuola į 
\ ‘įmodėmę) palieka teisėtumo kelių. KWtogu ke- 
K Mu eidamas nors Žengia tolyn, bet laimės Beranda

negali rasti. Iš visų pusių jį puola bain^ akau- 
K timai ir vargau Kas jam tenka daryti: Otf gtfžti 

^jktgal į kryžkelį ir paimti teisėtumo kelių į tošinę. 
>ar bandyti sudaryti savotiškų laimę—g^toBų pa- 
^•aotiirimųi
?*, Visi žmones trokšta laimės. Laimė# Mki ir ki-
* lieins. Siųsdami vieni kitiem# laiškus linki laimės: 

W sveikindami vardo dienoję linki ilgų, laiminu
Birių; linki laimės pasisveikindami, linki atsisvei-

i jaudami. Visur kur tik paklausai, vis linkėjimai 
' laimes. Bet ar tie linkėjimai iš tikrųjų duoda lai* 
mės. Kiekvienas atsakys, kad ne. Savaimi snpran- 
įama, kad jokį linkėjimai nesuteiks žmogui lai-

: mės, jei pats Jos neit^kos, ar nuo jos atsitolink 
; Tiesa, nėrusi pasaulyje Žmogaus, kurs laimes ne- 
, riekių, jos neieškotų. Bet klaidingai suprasdami 
-tųjų laimę, daugelis ne tik prie jos nesiartina, bet 
nuo jos dar tolinas; jų stumia Salin, Tokių nriftfci? 
jimtėlių pasaulyje yni daug.

Vienas tamnujii savo kūno geiduliams, manyda
mas čia rasiųs Inimes pilnylię. tejuda geidulių 
tehkinjmas atneša didžiausių nelaimę ir iš tdkio 
pulkui io jų jų tvišgirsi vien tik žodžius: Vai. »š tnm

į'nelnimingas, aš nelaimingas. Bot iMŽinrėk/žmo-

VISI Į DARBĄ
Nttra sreika katalikų akd>t 

kada viena draugija pradeda ii* 
ririytk Mi kita, Galima laivais- 
dint kaip neigiamai atsiliepia ka- * 
Išlikų veikimui kada musų apau
dė savo tarpa parodo nmaitari- 
mo. (Netolimoje praeityj® buvo 
žalingų polemikų tnlii mwų laite* 

linga spaudos įtaka vkuomen?je, 
Kada laikraščiai vieningai dirba 
konstruktyvų darbą—visuomenė 
jte pasidaro bendro susitarimo.

Lietuvos žurnalistai pasiuntė 
; ašvą atstovus vienyti Amerikos 

lietuvius žurnalistus. Ar ne laikas 
ir musu laikraitininkamH pagal*

■ votį apie savo KUsiorganizavimą— 
sutarimą. Kunigų Vienybe pir
mininko Iniciatyva visų kutai ik iš- 
kų hikrairių redaktoriai buvo 
kviečiami Bostonan Federacijos 
Kelmo laiku svarbiem* pasitart 
iiiams. šį syki mlnĮtas kvietimas 
iiufjo niekais, l*uom tarpu gi re
daktorių suvažiavimas butų bėga- 
lih& maudos. Nors ir butų ge
riausi . Federacijos neimu norai 
ir užmanymai, jeigu musų spau
da neveiks organizuotai—nesu
lauksime piigeMaujami], Federa
cijos veikimu rezultatų. Rpaudnu 
atstovai savo suvažiavime galėtų 
išdirbti bendrus veikimo planus, 
įmriskirstyti sau darbus, Sakysi
ma vieni užimtų popriiarizavimu 
Fed. konstiturijos, kiti miSkintų 
katalikiškoms draugijom* svarbą 
priklausyti prie Federacijos ir 
begale* kitų, reikalų bei užmany
mų kiltų iš tokio laikraštininkų 
pasitarimo. Federacija juk yra 
įl?jinč, tautiniai kultūrine lietu
vių katalikų organizacija. Tad ir 
durim laukas yra labai platus ir 
kiekius. Jeigu Federacija savo 
laiku sugcbčjd' šelpti Tėvynę 
šimtais tūkstančių dolerių, de»5t- 
kais tūkstančių išleisti moksleivių 
šelpimui, tai ir dabar Federaciją 
atsistojus ant gero pamato daug 
gero galėtų padaryti Amerikos 
katalikų veikimui. Redoktoriab 
Justj eilč dauginus dirbti'Fedc- ’ 
racijai.

t ’ • Norta.

uitoji, jfi* tik paklauskite 
vakHioa tarnų, kur jh tų 
šnapMukų betoddat Hesi- 
nmitų ’ pakritikuoti vab 
džio^ bet turiu pasakyti, 
jog yra gandų, kad jos tar
nai, konfiskuotų degtinę jrnr . -
vieaM čtam ivefet/o jre H- J**” u**p *** 
tas duris išveža—parduoda. 
Netik kad imtys geria. Imt 
dar ir btitlegeriua pagirto 
Tas yrp tikra tiesa. Tik pa
galvokime Kiekvienų dieni 
laikraščiai pranešu, kad 
Štai ten, tai vėl kitur suras
ta “bravorai” ir konfiskuo** 
fa “laimi daug*1 degtines.
Bet kur jų deda, tai nįekas 
nežino. Jeigu tų konfiskuotų 
degtinį Imtų sttpylę į Ilųd- 
son upę, tai butų visos itt- 

I vys galų gavę, butų visas 
^miestas fa smarve apimtas.

Bet ar gi taip yra, Ne<MiL 
sų Valdžios darbhiinkai ne
tik “blaivybes” /įstatymų 
saugoja, bot ir pačių degti
nę “naikina/’

Labai bloga, jeigu val
džios žmonės tuo keliu pra
deda eiti. Jeigu tlio npga- 
vingu keliu eina. Žemesnieji 
valdininkai, tai kų jau kal
bėti apie didesniuosius, ku
rie daug daugiau privilegi jų

ant savo kailio. Rodosi, tik 
štai imk ir atšauk tų taip 
bledhtgų įstatymų. Bet yra 
dar daug tokių fanatikų, 
kurie nori pasaulį įtikinti, 
kad juodukas yra baltas 
žmogus ir gana. Imkim pa- 
čius lietuvius. Kiek šis ne
lemtas įstatymas blogo yra 
l«riaręs. Kas mate, kad 
prieš 12 metų musų jauni-' 
mas butų buvęs taip pa
skendęs girtuokliavime, 
Jaunuoliai gedydavosi pasi
rodyti saliune ar kur ko
kiame suėjime, kad geria tuii^ Jų dalbai dar bloges- 
alaus ar degtines ragauja* 
šiandien gi, netik kad vai
kinai, bet net jaunosios 
mergaites - nešioja ‘bianii- 
nčs” bonkutes išgeria iš jų 
be jokios gėdos. Tų patį da^ 
ro ir vaikai, kurie matyda
mi tėvelius nuolat 4<Šla- 
piua/- triuriant apie nami
nius bravorėlius išmoksta 
gerti ir negi degtinę nuo 
vaikų gali paslėpti, t "' 

Valdžia, neva gaudo but- 
legerius. Gaudo ir suradę 
degtinės, veža jos milionais 

- konfiskuoja jau

lauttviKf gVALGYiumr- 
ŪI U»D0K BMUM1LDAN. 

eros KATALIKU*.
Nttoli bMikiįM MtOM 

me Viltrino įSmteJy bolževiktj 
slaptosios policija tgčnfai uL 
puota slaptai ImaaėMŽiančiUB 200 
katalikų ir žvSriikąi' juos išnieki
no. Užpuolimo metu 7 žmonB 
idmidti, 14 sinkiai sužeistų ir 
145 maldininkų jie patys arenta- ,, 
v*. Įvykis didelio susijau-įKaimnų 
dinimo katalikų tarpe. Inuo 1918 metų. Ir, gerbia*

ni. Taigi tie viri blogumai, 
kiti| išnaudojimai ir nelai
minga papirkimu mokytoja 
priliibicija, pagimdė šiuos 
vaigų ir Išdarbių laikus. 
Yra tai jei ne* visai, tai di
dele dalimi priežasties šios 
bedarbes.^Ileiketų, ypač pi
liečiams, daugiau tuo reika
lu susirūpinti Tr aŠtriati pa* 
reikalauti nuo savo valdžio
je jftstovų šį klausima svai- 
styti ir padaryti gali, Ki
taip, negalima laukti nieko 
gero. Geri laikai bus tik 
probibieijos agentams ir bu- 
tlegeriamg; Tl(t.

Alsskos misionieriai įsigijo nau
jų lėktuvą misijoms, Lėktuvas 
pakelia 6 žmones ir moderniškai 
įrengtas.

=Sšwewjpe 
gauį kas tave pOdarČ nelamiingn. Ar fu pats neti 
kaltas? Ar ne klaidingai supranti JaimęS Alkoho
lizmas niekam laimes nesuteikė ir nesuteiks.

Musų laikais randasi naujas nusižengimas prieš 
blaivumų ir susivaldymų, kurį tikrai atskiriame 
nuo girtybės ir^ vadiname alkoholizmu. Gyvybė* 
palaikymui, žmogus įpareigotas vengti nevien sa* 
vižudybės, sųnarių sužeidimo, bet taip pat visa; 
kas srceikatai ir įgimtam galių lavinimui, bei vys
tymuisi priešinga. _ *

Alkoholizmas arba įprotys dažnai vartoti svai* 
ginančius gėrimus, kad ir be pasigėrimo,;yta nust* ,
žengimas, susivaldymu) dorybei priešingas. Todėl 
iš esmes blogo ir prigimties įstatymo uždraustas, , . v. - .

Sis nusižengimas visur pradėjo plisti nuo to laU jausmus, ir ardojenrųtmjs lysius. TeAUs, kitrsgir- 
ko, kada chemijos mte prigtati*!^ 
lu svaiginamieji gėrimai Buvo lengvai padaromi 
visokios medžiagos. Kt|ip tuomet ir šiandien pa* 
prasti darbininkai ir neturtėliai priprato dažnai 
vartoti alkoholinius gėrimus. Dažniausia linkimas 
prie gėrimo, paveldėjimo keliu vaikams perdtto* 
tas, gyvenimo aplinkybių ir auklėjimo lydėdamas 
ir stiprinama?, kloją kelių nesuskaitomoms iŠ al- 
kohofismo gemanviomš ligoms. Vaitojant svaigi- 
namiiosius gėrimus, įgijaina beveik nenugalimai 
gėrimo troškimas. Svaigalai visų kūnų užnuodija 
it diena iŠ dienos jį naikina.

■ Tarp alkoholizmo ir girtybės yra skirtumini. 
Kuomi alkoholizmtm skiriasi nuo girtybės. Girty
be yra perteklius avaigmamnw»e gėrimuose, net 
iki proto inistojimo. AlkohalĮiinas yra įproty* 
dažnai gerti svąiginąnmorins gėrimus, bet ne hi- likai* 
tinai surijęs su nuriojinm proto. Galima rasti ai- 
koholikų, kurie nėra pasigėrę.

Pažiūrėkime dabar į alkoMtenai. pasekus, IŠ 
nlkoholiziTKi kyla įaugyliė nelftimių> kuries liečia 
patį nsiheni* Svaiginamieji* gėrimui ne tiktai ma
žina knm> jėgna, M nuleidžia rrikalininatviuR gy
vybės organus. Alkoholio nuodai nemirivlcnijs, M

* f viena kartųpriimti,.yra prigimtiem nešami į visust ančių įvedė į kalėjimus; dešimts tūkstančių 
organus, kurie nuo nuodų netenka stiprybes ir žmonių į, bepročių namus. Alkoholizmas privedu 
diena iš dienos nyksta. Žinoma, tuomet atsiranda 
įvairios atsitiktinos ligos, su kuriomis sunku ka
rianti, kaip tai: oaralyžius, vandens liga, plaučių 

rUždėgimas,typaS laimi užtinka netikėta mirtis. AL 
koholhiiai gėrimai mažina atmintį ir Užgauna 
minties gyvumų, aštrumų. Doros žvilgsniu, jis ge- 
^žna meiles ir idealius, jausmus, ir didina, aikštėn 
kelia nedoiiis palinkimus. Žmogus, kurs vartoja 
alkoholį turi savyje didesnio palinkimo prie nedo
rybių, kas galutiniu jį padaro panašų į žiaurų gy-

Alkoholimm«s gesina visus peklinius meilė

mm ir nesusipratimai padaugėja. Vaikai neturi 
progos gauti geresnio išauklėjimo bot mokslo ir. 
be abejo, Šeima apsunkinta vargais ir netvirtu ne- 
išsilaiko. Ne kartu šeima turi eiti į vargdienių 
prieglaudos namus. F

Yra esminis skirtumas tarp girtybes ir alkoho
lizmo blogumo. Girtybės blogumas gludi nustoji- 
me proto be jokios priežasties ; o alkoholismuota- 
me, kad dažnas svaiginamųjų gėrimų vartojimas 
nepagydomai sužeidžia kūnų.

Vienas gydytojos išsireiškė kad alkoholizmas 
prirengė guolį džiovai plaukiuose. Kitas pasakęs, 
kad puse uefikūtij mirčių yra svaiginamųjų gėri
mų vartojimo imsekoa. Iš šimtojpasmerktų mirti
mi kalėjimuose, penkiasdešimtį-tryM yra atkuto*

T « . ' ,
: Alkoholiamas musų laikais padarė ir daro dau
ginu nuostolių negu badas, maras arba karas. Jis 
nužudė dnUgiau negu maras arba badas, atfmš 
dauginu gyvybių negu karas. Per dešimtį motų ui* 
luholizinaK kainavo Amerikai / milinrdų dolerių* 
Jb nusiuntė tris tiMmšius vaikų į neturtėlių 
prieglaudos hnmni; šimtų penkiaadelunts tuks-

■penkiolikų tūkstančių žmonių prie žmogžudysčių, 
odų tukstančiiė—prie savižudystės; sunaikino 
apie penkiasdešimt# milijonų dolerių nuosavybes; 
du šimtu tūkstančių nioterij paliko našlėmis ir mi
lijonų vaikų našlaičiais. Kiek dar įvairių įvai
riausių kitokių nelaimių alkoholizmas padare. Ar 
tai jis veda prie laimūs! Toli gražu!

Dievas davė žmogui protų ir liuesų, valių, kuria > 
reikėtų gėrėtis ir saugotis, kad jos iiepametus.

Tačiau alkoholikai pameta savo liuosybę, tapda
mi vergais įpročio vartoti svaiginamuosius gėri
mus. Kas yra blogesnio žmogui, kaip gėrimas, 
.kursai jį priverčia pamėgti tuos dalykus, kurie 
yra pavojingi sielos išganymui. Koksai skirtumas 
tarp ncprotttujaučio gyvulio ir žmogaus, kuris, |M* 
sidavęs alkoholižmui, nekreipia dėmesio į tai, kas 
yra geriausių, bet aklai seka jmskui ta, kas jo gei
duliais ijflsotina, paneigdamas protų, riivo bei šei
mynos laimę, ir atsižadėdamas amžinos laimūs.'

Blaivybė yra geras dalykas. Tiktai blaivus Žmo
gus tegali ieškoti tų daiktų, kurie naudingi jojo 
amžinajai laimei ir tegali pamesti nuodingus. Jei
gu alkoholikai ikatyrinetų, daugiau protautų ir pą- 
galvufų, jie pamėgtų visa, kas gera ir panierių, 
hmHog#. _ " *'tUUWĮ*Į*| -

Rkleįsdami tikrųsias žudąs apie alkoholį ir ii jo 
IMieiminčias nelaimes, mes atimrime jam svarbiau* 
šių ginklų. Alkoholizmas viešpatauja labiausią 
k ito, kad žmonės nežino, kas jis toksai ir Moki .m 
vaisiai Kaip tik žmonija imžins aayo prielų-^-lo 
dienos viešpatavimo rii#kaityt<»š.

Atėjo laikas rimtai pradėti žiūrėti į blaivybė 
miknių. Kol mes neprabluivesime ir neprnlJnivin* 
rimo visuomenes—tuščios yni nmsų pastangos vi* 
sesė srityse. Iš girto gyveninio airiu* doro nnm* 
kure. Tik blaivinti rmttiunene gali dnng nuveikti; 
tik blaivioms tautoms priklausai ateitis.

r Brrife JmmsBsJuMlaV
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Bi^iriNinKŲ susmttmto miw
varam.

Km. X X Jakattl»--dva* wta; Ks*. Jos** Ihkw ptaM 
Km X Martaltaia—Is*U vke-plm,; Pr. Manta—litas vta 
pirm,; V. X Blaiackua—mit, T Malt Mū Kartaer, litam, <X ta. 
fMbrkft* igd.. R, (ta*taww<Hh Are., Weeęta»r. Mta, K Rta 
nyo Ir X 8vlr?ta—Jta gtotatyd; Km. Fr. X Jataltte—rtakto- 
riuM, 482 Vfimtar rt,t Camlirhli*1, Mas* i

foitag. Knygų p«fi«rftnjM M* nei pigriM btahrfatakų 
vB gavo raportą. Raportu* tatrn 
pritarti* K «ilta nck# refmto 
zkaHymng, Kltartaum Joaną Bnja 
ifaritė Mergtą npta “AHteMbk 
mą.” Po Murnljv pHtaitn ndtaa*

TBOTOKOLMk
'Seimas įvyko miesto Lawrenee, 

Mas#., rugpjūčio 30 d,, 1931 me
tais. Praddvjo pamaMomis šv« 
Pranciškaus Bažnyčioj. Mišias at« 
laikė kun. B Norbutas. Pamoks
lą pasakė dvasios vadas kun. Jo* 
r.a» J. Jakaitis, M. I, 0.

Posėdžiai įvyko parapijinėje 
svetainėje. Susirinkimą atidarė 
vice-pirm. ponia M, Urmonienė ir 
Ijakvietv dvasios vadą kun. Joną 

'Jakaitį sukalbėti maldą* Sushin- 
kuaius pasveikino dvasios vadas 
ir vietinis klebonas kum F. Nor- 

. butas, . ....
Į seimą atvyko sekantieji at

stovai :
7-ta kp. Cambridge, Masm: 

kun. Pr. Juškaitis Ben. Jakutis.
IMa kp, Lau-rence, Mass5 Juo

kas Kazlauskas, Benedikta Kąz- 
Inuskjenė, Paulina Nohertionė, 
Ona. Baubinienė, Emilio Kaune- 
lu’Uė.

25-ta kp. Worcestėr, Masa.: 
l:un. jonas "Bakanas, Ona Sidab
rienė, Magdaleną Pmonienė, 
Pranas blankus. Juozas Svirskas, 
Petras Lukšys, Petronėlė Man- 
kienė, Veronika Augunaite, Vla
das Rimšų, Vincas Blaveekas, 
Jonas Vinickas

49-ta kp. So. Boston, Mass.: 
Vincas Taniulaitis, Monika Ba
rauskienė, Marijona Kilntoniutė, 
Karolina Šiefkienė, Stanislava 
Šiefkiutė. Kondrotaš Rainis.*

Aušros Vartę pąr. Chicago, 
UI.: kun. Juozas Maėiulionis. 
SL L C. . •

šv. Marijos Kolegija, Thomp
son, Conn.: Kl. Pranas Skruode- 
nis. ■.

Mariau Hills Kolegija, Hins- 
dale, 111.: Kl. Jonas Buja.

Cieero, Iii: kun. J. Vaičiūnas.
Loveli, Mass.: kun. P. Strakau-

•kas. *
SM'irii p-lė MsHjcma Įnikta* 

«f >11 Stafijg B!ąxevičhrtX p- 
VciiviiM, p-U Julijona Baleričiu- 
tė, pdį Marijona t&faitė, p-K 
Marijona Ivanauakaitč,

Sveikinimai; kun. Pr. Strakau- 
skns sveikino^ T/mdlta* vardu, 
Kun. »T. Vatčiunas sveikino Cfee- 
rot IIL vardu. Knn. X Mačitilfonm 
sveikino Attšrcm Vartę parapijoj 
Chtaage, Ilk vardu. Kun. P, JnŠ* 
kaltis sveikino Cambridge, Maus, 
vardu. Kun. X Bakana# sveikino 
AVorcesterio vardu. Laišku syti- 
kino centro rašt< A. žtaveekaa Ir 
X Gailius nuo luno* kuopoa t^a- 
terhury, Conn. __ .' ;• ■

Seimo preaidiuman iMhkti se
ka utie ji;

Pirm. Kun. Juozą# MaMultanta, 
1L L Vk^pinrĮintak? Magde- 
Jena Urmonlenė, raXt, KĘ Pranaa 
Skruodcnia ir Stanislava Šiffkiu- 
fė, Knygų peržiurltojai ir rezo
liucijų komiai ja Kt Jonas Buja, 
Ben. Jakutis ir Veronika Augu* 
naitv. Išrinktasis prezidiumas bu
vo pakviestas užimti savo vietas, 
ržimant pirm, vietą Kun. J. Ma* 
.tiulionis pasveikino ir pradėjo 
seimo tvarką iš eilės. Seimo rast, 
perskaitė XX-to seimo protokolą, 
Buvo priimtas su pastaba, kad 
apleista iš sekretoriau* raporto 
narių stovis. Pirm, pakvietė dva
sios vadą Kun. Jonę Jakaitį iš
duoti raportą. Raportas buvo pri
imtas. Pirm. Kun. jonas Bakanas 
išdavė savo raportą. Buvo priim* 
las. Iš eiles savo raportą išdavė 
viec-pirm. M, Urmonienė. Rapor
tas buvo priimtas. Rast. A. Za- 
veekas dėl ligos negalėjo pribūti 
Seiman. Savo raportą prisiuntė 
raštu. Jo raporte pastebėta tru
kumas narių stovio padėtis. Bdo 
globėjas Pr. Mankos išdavė savo 
ra portą ir patvirtino, kad iždinin
kės Onos Sidabrienės knygos yra.

vakarus; Itant tat, kviečia ri
ta atšatata tariu atrigaMidi 
blaivyta 4orytoa pamylėjime, ir 
tapti rOtoii Haivintakal* ir 
Offei Dieve, M arthno mriU* 
atkalbhMH kitu* noo gfrtuoklU-

* , . » . ■ 
vta. ■

< Britas pstabi blaivininkų 
draugijų vaMykta* ir nariam*, 
kad blriryta Mini Grabnyčių 
♦rentė kas tatai turi būti pami
nėta pamaldomis bažnyčioje, at- 
nanjtoknak blaivybės įžadų Ir 
programa aalėje; gi—prieš pat 
Šventę nem vieni tanelį visa 
draugija pavarytų ypatingą agi
taciją gavimui Mają narių- Hy- 
kiu kuopos yra į^jamm. kad 
tos kuopta bus vUšai paskelbto*, 
kurio# k kitai* tatai* apailetotų 

Imettoč* Šventos tiksliame ap-

Beimaz wtt dMdngmuu Rkkutal 
KL Jono Bojo rtfeatą apta °M* 
koholbmą.” Pritarta patiriitoMS 
mtatima ir prtarta 'knapm# tą 
referatą pąfckrityti gamtai arte 
mtanstame tamtainktaio,

i IMKI ^nmifcną

Seimaa ragina kuopas prlkalbi- 
nėti jaunimą į btaivybą ta orga- 
rimioti jaunimo blairybėa kna-

. ąjiRU

>, Rtataybfe ptattataHit.

Seimą* rggia* Valdybą: a) Pa- 
r Tašyti vkąą
■ mw, praiant; organtaiMi suaugu- 
' riua ir jaunimą | blaivininkų kuo- 

P*K' b) Parašyti lietuvaitėnui vta* 
nuolėma mokytojom^ kad pavea- 
tua jom# vaikučius pamokytų al
koholio blfdingumo \ ’ir auklėtų 
juos blnivyltaa ąphtyje. e) Raštu 
paprašytų Mhdjų skelbėjų, kad 
per Misija# vieną pamokslą skir
tų kovai su girtuokltavhnu, aaik- 
dytų priri girtuokliavimą, atip- 
rintų blaivybės supratimą ir pa> 
remtų blaivybės draugijas.

4* IMI “fabrikttių.”
Seimas Jtvtačta visas lietuvai

tes moteris ir vyrus, kurie turi 
bravorėlius^ kuo greičiausiai pa
naikinti svaigalų iŠdirbinėjimą 
savo namuose, ta neiti į tokius 
namus, kur yra bravorėliai,

5. Padagągąma .
. Z Blaivininkų susivienijimas su 

pagarba kviečia lietuvius moky
tojus ir mokytojas auklėti jauni
mą blaivybės pamėgime, bei al
koholio blėdingiimo supratime,

4. Apattutatamš btaiviatakaaM.
Seimas su pasigailėjimu paste

bi, kad’ltai-kuria taatrinmtad b«- 
tanko mėncslMę draugijos sari-, 
rinkimų, apleidžia virius draugi- įbuotojų.
jos pasirodymus bažnyčioje ir sa-| 49-ta kp. So. Boston, Mass. 

,Įtaje, niekuomi .neprisideda nei darbuojasi smarkią! ir Žengta pie-

A. Blaivininkų draugijos pri
valo per miesto valdžią ta per vie
tos renkamus atstovus į valsty
bės legislaturą, bei į fcderalę val
džią reaguoti, kad minių tvirki
ntam per girtuokliavimo nekont
roliavimą, bei per vielą parda
vinėjimą svaigalų išdirbinio apa
ratų butų sustabdytas. F

B. Seiman įgalioja Centro val
dybą pasiųsti atatinkamas rezo
liucijas, Jungtitaų Valstijų par
lamentui ir prezidentui dėlei Vis 
didėjančio palaidumo, alkoholio 
išdirbinio pabūklų pardavinėji
mo, svaiginaančių gėrimų garnį- 
>nhfto ir padidėjusio jaunimo pa
tvirkimo.

. Kttopą raportais
' 7-ta kp. Cambridge, Mas#.: vei
kė kiek galėjo, ta turi viltį, kad 
ateitis atneš gerų vaisių.

• 9-ta kp. Larrenee, Maus,: rū
pinasi ir tikisi, kad jų laikai pa- 
gerės.

‘ 25-ta kp. Wbrecstėr, Mata.:

asynu Marią akataltts vb dtakl*'
Kfiu. PraneiHtus Jrikaltta iš 

naro algos orgaataseljai dovano
jo Hehnar ilrritata ’aavo 
dėkingumą Kun. Pr. Juškalčiul 
Mstatajtau Ir ranką plbjiaiu. 

; NuhahMą padaryti rinkliavą 
tar, Marijos ‘Kolegijai. Aukavo 
šh delegatais 4X30; M. Urmoafe- 

#J»: Paaltaa NotortiejiČ. 
Fo* 11.09: K. Kablią Marijona 
Kifamntatė, Vtadaa Rimta, ftmri- 
kią: 42.7U Vist- surinktą *10.00.

Hefoua pareižkė nnrifrdą 44- 
klugumą centrui ta praąbliųmui. 
į ma ctomo valmoa.

Kun. Jonas J. Jakaitta—dvasios 
yata; Kun. Jonas Bakamm— 
pirm*; Kum Juozas Mačiulionta— 
I vice*pim,;, Pr. Mankos *— II 
viec-ptou.; Vlūras Btaveckas — 
rišt; Ona Sidabrienė—ižd.j Juo- 
m SvimkM * Ko»dr«<u Raintaj 
—iždo globėjai; Kun. Pr, Juikai- 
tia— redaktorius.

Kun, F. Norbutui reiškiama pa
dėka ui leidimą naudotis svetaL 
jfte. _________ ;

Kito seimo vieta palikta Centro 
Valdybai parinkti tarp IVoreet- 
terio ir Thampson, Conn.

Beimąs užbaigtas 6 ;30 vai. va
kare. Maldą sukalbėjo Kun. Jo
nas J. Jakaitis.

Kun, JtfftMą MaMultanta, MX0.
Seimo vedėjas.

ADRESAI

MS M Ntoth ta
Įajfatfalfffit — Ą. į® 

; m K. BroMtay. ta Beata, 
MerSsUM <— -X- tatar .

T. tVtuJuM ŠU ita- MaMta

"‘ ~~7;~ <*>*.-MamaMai *j*ctm*o ■
: fo ytotfc partei jrn aaM 0t B

w. ziziaoMno a fc n 
eAiDino* AMtaur

24 l'rmrtt Su Rotaltata. flAM G SU Bo, Stata, Mms.

Pm. ta — Marta* Maritatata
” 46 G St, Be. Besta, Mta
IjUHnlnk* — Ona Stalai tai

10* Wtat ta St, ** Kosta, Mae*
Tvarkdor* —„(ta MtairĮĮita _!<—T.*------įT^.h.

1 im OotaaMa M, ta Itata, Mms. taMį
Kame Gbbtia —• K Jamiiental .

1«M OolamMa M<L ta Besta, Maas 
Prastų* sgvs atartotata tane kas

tarą atantaū ktavtaė ataesls, 
J^M.yah vakaru potatatmąj are-

U?M&M JMtį

jWta' -tas- MRHHrsUI

JAU

KIŠK PKBSKniDO 
AnANTĄI

Seniai praėjo tie laikau 
kaito Atlanto perskridimas 
buvo tik drąsi svajone. Po 
Lindbergho daug lakumt 
bandė savo laimę, ir nevie
nam jų kelionė pavyko. Bet 
nemaža buvo ir tokių, kurie 
padėjo savo jaunas galvas. 
Jie ilsisi vandenyno vibiių 
karsto...

Skrisdamas per Atlantą, 
vistiek, ar iš Amerikos, ar iš 
EJftropes, takuntak gali post* 
rinkti trumpesnių jų. šiaurės 
vandenyno dalį ar ilgesniąją 
—pietų.

Europos į Ameriką.
Iš Amerikos.į Europą I 

Atlanto dalim yra akridįt 
tik vienas lakūnai, bet ir i 
pato nepasiekė tikslą \

Vadinasi, išviso At 
vandenynų yra perski 
t risdešimts du lėktuvai 
devyniasdešimto šešiais feu 
nčmfa.

Prie to dar reikia p: 
gausingas cepeliniy kelk* 
iiigšiof šių kelioniip pa 
ta dvylika su šešiais Šito 
keturiolika keleivių, ir v 
pavyko.

Vadinasi, staliavusių, 
šinų keturiasdešimto t 
promitai atliko srkmr

■ Atlanto šintirėR dalim iS< 
Europos į Ąjuerikę yra per- 
slęrulę išviso septyniolika 
žmonių. Kettirioe mašinos 
Mi devyniais lakūnais yra 
žuvę. IMdc^MH lėktuvų 
su clvidošimto šešiais žmonė
mis kelione nepavyko, bet 
niekas mio to nežuvo.

IŠ Amerikos į Europą yra 
perskridę vienuolika mašinų 
su dvidešimt devyniais Žmo
nėmis. Penkios mašinos bu
vo priverstos nusileisti, o 
trylika žuvo.

Pėr pietų Atlantu skrido 
devyniolika mašinų su pen
kiasdešimto Žmonių, *Tryw 
mašinos su septyniais žmo- kelionę, tiek pat pro 
nęmis visai dingo, o dvi bu- turėjo atsisakyti ir keti 
vo priverstos grįžti. Tatai išnika procentų žuvo,

Visi LDS. ir MDarbininko” Prieteliai kviečiami į talką.
Reikalingi skelbimų rinkėjai visose kolonijose.

BU sąlygų titoįjati krelpkltds t

a^tritvimk a”
366 W. BR0ADWAY, S0. BOSTON, NASS.



LOS. KuopąSusirinkimai
•' utnoto, <mnr. -

BALTIMŪRĖS KRONIKA

'rRicuci Z.

gina Dievas už Jusi/ triūsą, Dė

SVARBUS SUSIRINKIMAS

Tai, 44480

LAIŠKAS REDAKCIJAI.

tttr

ŽMONĖS, KUBE YRA

Tikslinga dorini pažanga nuo- 
arkliai veda nuo prigimtie* jau
natve* prie dvasiemjaunatvė*. 
Prof. St. Salkanikk

Antradieni prasidėjo parapi
jine mokykla žv. Mišiomis Šv. 
Dvasios garbei- Vakare įvyko pa* 
maldos pagerbti Šv. Marijos Gi
mimo dieną.

Profesionalai, biznieriai. pramonin
kai. kurie akelbiMl ‘■Darbininke,” tlk> 
r«i verti skaitytoją parnmoa.

Visi garsinkite^ “Darbininke.”

wr«tvillk m.
LDSfc 75 kp. mėnesiniai susirin

kimai įvyksta kiekvieną mėnosj, 
sekmadieny, po 15 d„ žv, Petro ir

I'HkSlkHU puriirollo pranclAkuuą Ja* 
mintos. H Lietuvos paeina nuo Skirs* 
nemunCe pamiUju*, Kanluką kaimo. 
HenUtt jryvenii Brookljm, X V„ In-t 
«lslMir Klnlėjau Hi»le Uartford, Coim, 
Bet tlknj žinią neturiu. Km ari* JJ 
kino arba ji* pats praėotne atsisukti 
ne kančiai: Panirimą KavIUonienė 
LTantrikyfO. T JUvmkle SU NeMon 
PiUvr Fall*. Mass. it.

IEŠKOMAS
KAZYS BRAZAVSKA8 (Bm), Im- 

Lietuvon jariimmen&K sąrsiiorm 
FrieM 1030 m. leriromiuml Br»mąric*M 
gyveno ?t. J, Ir buvo vletn* .
Vyčių kuopa* nery*. IrtkomaMtii *r m- 
menK ii n* npie J| praAoml kreipti* 1 
IJetuvoK Pnuliintlnylic Amerikai: 
T.lthunnlan i^gation 2032 — 10-1 h 8h, 
NorthweHt, U’nshlngton. D. C.

GAUTAI BJUNnNIS NAUJŲ 
MALDAKNYGIŲ

MALDŲ KlNKINgLIS,
Juodai* virteitois ./.<►............ 81.TC
juodai* viršeliai**.|1J6 .

MASAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS,
Juodkl* prastai* rlrteil*i*....*.iąe. 

maldų iunkinžlik
'balUta ▼irtellai*.............ilLTt
MALDŲ RINKINŠIM
MALDŲ RLVKINSLIS,

balute vlrMUal8........**...*ąi38 
“DARBININKAS”

CHARRŪN'S I
L • *

PIANAI-RADI0B į

ftALDYTUVAI J

AoTRUMBuumnr i! *

Į sumus smms' vmm dmunnku mieiAs.
KOLONIJOSE

7 Kreipiuosi j Jus sekančiu pra
šymu: - :

t v, X*n gavęs iš dviejų asmenų A- 
SMrikoj—Zofijoj VakuMėkmės 
Seraaton, p*, ir (iubrieliaus Ka- 
kanaurico, Norvoml, Mąm, pini
gą, kuriuo* jie surinko tarp savo 
gažjriamų ir prisiuntė man, knipo 
imka* Alovės Imąnypio* raiką- 

•lama, Zofijii AWulevičienė su
rinko 450.00 pirkimui baltos- k* 

o (Ubrieliiis Kakanauskąs
- jmrinko 151.00 bažnyčioa pataisy

mui, Taigi, per Jūsų “ Darbinin
ką,” labiausiai Amerikos katali
ką lietuvių skaitomą ir mylimą,

NAUJOS AMUOS 
VYČIAMS

Lietuvon Vyčių Naujo* Anglijo* 
Apskritie* pmonetinl* Mvažiavi- 
mu įvyk* Hpaliy-Oetober 'Ž5 die
gą, sekmadienį, žv, Petro parapi
jom svetainėje, 492 K Beventh St, 
South Boston, Mas*. Vyčių kuo
pos malonėsite prisiųrti atriovu* 
į šį svarbą susirinkimą, nes bw 
svarstoma* naujas planas paremti 
L, V. centrą ir daug ką nauja*

Pirmininku Kazys J. VMrtM 
Raštininkė Marijofta PMHpa

LMS* kp* mėomfal* susi
rinkimas įvyks rugsėjo 13 d. 
Kviečiami viri pariąl atlankyti 
į suririnkimą kuo skaltltogiau- 
*kd, ne* turime aptari! daug 
m arbių dalykų Ir yra reagtomas 
teatras* KamMjos nariai Antanas 
Kaunieti* ir Petras Mlkėlamtka* 
pranešė, kad teatras turi įvykti 
Žiemos metu*

Bus kiti raportai iŠ L. D. Si
fonu. apskrities gegužinės išva
žiavimo. Kas įdomaujasi, yra 
kviečiami atsilankyti į mmlrinki- 
mą ir Bgirati, kas yra veikiama Ir 
manoma veikti toliau L* D. K or
ganizacijos gerovei* ’ 1. L* B*

*—**—e l-r"''.”'11

HOMESTEAOi PA.

; y*lĮ uuukiružiar padekotr VJ|| vakare įvyks Kun* Hendelio 
»w*U "MkAtH-

----------- lr , . B*Psk,n'K*ms miilSti vakarienf. PuapijM 
t kum netik patys tapatim* «U’Ldl(inro m lrm. pijnm 
icį, liet dar ncpapmlfjn n.™ Bakšiu priekyje w4a vk, 

' a*±..,r.--------“ su 1™’™’*""“'tearki). Taftatt, kadangi F. komi*
Miteiojo po rmesta Ir pHiSfoėyoĮ^ susWa g 
ktty, kini ankotij. aigi, dėkui Į{Įl.anĮ[įjIj nt*tavųf teikia.paatebe- 
Juma inioinrdžiaua.a., >r te *tly-(ti j()Į( .. tiralJ pri.
pina Dievas uz .tau tnns,. D?-'W(,da pfie gilJ ^,„1,;. 
km taipgi ir visiems aukotojams ___ ______
irjmlėjusiems rinkti aukas-te flW5t. .. Mk(|t0 * kli 
tĮtaokn Jums fieeasK -Tiespatt, Uirios <ltOTgijWi mtinglli t(M, 

kurių Dvasios Vado pareigas 
Kun. Mendelis eina, ketina jam 
dovanų paaukoti* Tarp kitų, Fe
deracijos Skyrius įteiks jam gė
lių pluokštą; Tretininkių draugi
ja užsakys mišias jojo intencija 
tą pačią dieną, ir visos narės eis 
prie Komunijos būryje. Kai ku
rios kitos draugijos* taipgi ren
giasi atminti jį tą vakarą.

Kurio garbei nepagailejot savo 
sunkiai uždirbtų dolerių ir centų. 

, Ff yisus aukotojus laikau Slišias 
Bventas—už gyvus—kad Dievas 

f * duotų sveikatos, o mirusius, kad 
! . Dievas jų vėlėms butų gailostin- 
? «**

Lygiai esu dėkingas ir gerbia- 
r, .«dems ėų porapijų “klebonams— 
~. kaip: kun. kleb. Urbanavičiui — 
Ikad minėtas aukas leido daryti.

•Alovės bažnytėlė mažytė, me
dinė ir norėčiau jų bent kiek pa- 
didinti, liet lėšų nėra. Parapijie
čių dauguma biedni, labiau* pasi- 

*ta»riwt*eji vėl sknpOą taighprią 
L»-Įrkkvienos progos vis prašyda- 

>iu Amerikoj gyvenančių iš Alo- 
> parapijos kilusių ‘ ir bendrai 

Kerus valios žmonių, kad padėtų, 
Tto t, 'matomai, dėl sunkių laikų ir 
“Amerikoj, niekas danginu į mano 

neatsiliepė. Prie to ir iky- 
■<^jom gerokai mes via visi Jutniį 
broliai amerikiečiai, su visokiu 
mis aukomis. Nes nėra Lietuvoj 

■- «ei bažnyčios—vpač iš naujesnių 
--nei taip sali kokių visuomenės 

*- Ubui rūmų, kurie butu pastatyti 
be jūsų dolerių* Garbė Jums už 
Ltot! * -

*; Taigi ir Alovės bažnytėlei ne- 
/įagailėkit aukų. Už jas padidin- 
*;ąlm bažnytėlę, pastatysim para- 
’AJĮonų salę. įsteigsimi knygyną ir 
; kitų naudingų dalykų padarysim, 
■|ik pagelbvkit mums. Gal ir dau- 

; gintis atsiras geros vaitos žmonių.
'kaip Vnitulevivienė ir Knkanaus- 
įraą.. kurie nepagailės savo triūso 

^Įr parinks a ūkti. Kiekvieno atiko 
jojo vardas ir pavardė bus įrašy

sią į tam tikras knygas ir bus lai- 
- Įcorati atminimui įų geros širdies. 
►Gerbiamai “Dųrbininko” Rodak- 

gerbiamiems klebonams ir 
^Yfeiems kitiems mylimiems bro- 
‘.Mnms ir seserims Kristuje, kurie 
^prisidės prie šio darbo kokiu nors 
'budu, išknlno tariu nuoširdžiausią 
kėlu. Dieve, Jums šimteriopai at

lygink,., _ 2_
8u giliu pagarba,

Kun. Tadas Akicin&s,
Alovės bažnyčios klebonus, 

lovė,
8 d. Rugp., 1931 m.

Mes visi labai dėkingi esame 
Klebonui Lipkui iš Grand Rapids, 
Michigan, kad jis yra tikra* 
tuvis įr rupin*M! aavo tautiečiai*.

Kaip jau buvo pranešta, kad 
musų kieto S. Čeponį* jau metai 
atgal kaip serga, jam nuplauto 
koja. Tai labai buvo vargi”* kad 
mes neturėjome lietuviško kuni
go savo parapijoje,* Klebonas 
Lipkus iš Grand Rapkls pasini-, 
pino ir prisiuntė mimjąniėrių Tė
vą Alfonsą Pranciškoną^ kuris 
dabar klebonauja pas mus ir vii? 
ką lietuviškai patarnauja ir gra
žiai atlieka reikalus. Esame dė
kingi abiem*. C’

Rarapijo* Komitetu.

BUS PAKARTI DU ' 
' UETUVUII.

Programa bus plati ir įvairi. 
Choro draugija sudainuos keletą 
dainelių, ir seks kalbėtojai bei 
dovanų įteikėjai. Po vakarienės |! 
užsibaigs vakaras šokiam* Pida- 1 
ryti vakarą sėkmingesnių, komi
sija yra oficialiai pakvietusi i 
Kun. Hendelio tėvus atsilankyti 
iš Ponnsyhanijos,

Hartford, Conn.-~ Aukš
tesnis teismas pripažino An
tinių Klimų itf Vitą Petraitį 
kaltais pirmo laipsnio žmog
žudystėje ir pasmerkėniir-

Pereitą antradienį laidojo tri
mis mlšiomis Miką Bliūdžiu, gy
venusį 4209 Vilfiy VioW avė. Jis 
mirė staiga rugsėjo 5 d. po ope
racijos. Velionis buvo 51 metų 
senumo ir priklausė prie D.L.K. 
Kęstučio draugijos. Tos draugi
jos nariai nėčė jojo karstą. Jis 
taipogi priklausė Hollins St, 
Building ir Loan Bendrovei į tos 
bendroves valdyba atsiuntė jam 
gražų gelių pluokstą.

Motėjus Tunila, Dr. Žilinsko 
švogeriš, pastaruoju laiku gyrė- 
r.ęs anglių kasyklose,*' mirė rug
sėjo 2 d. vadinamuoju “anglia
kasių dusuliu.” MMias atlaikė 
Pennsylvanijoj Kum Kuras rūgs. 
5 d., ir kūnas buvo atsiųstai Bal- 
timorėn laidotuvėms^ Šios'įvyko 
rugsėjo 7 d. 2 vai. po pietų, Hol- 
ly Rodecmer kapinėse. Velionis 
turėjo 40 metų amžiaus. Ąbiejom 
laidotuvėm vadovavo p. J. Greb- 
liauskns. * . -

Šie ubu lietuviai jaunuo
liai (Klimui 21 metai, o Pe
traičiui—tik 19 metij) liepos 
12 d. naktį nušovė Windsor 
miesto vienos krautuvės ve
dėją. ,

Kaltinamųjų advokatai 
Imnde įrodinėti, kad kalti 
ninkai neturėjo tikslo nužu
dyti, bet tįk apiplėšti krau
tuvę, Advokatai prašė su
švelninti bausmę ir todėl 
kad abu kaltininkai labai 
jauni. Bet teismas advokatą 
nepaklausė ir pasmerkė abu 
mirties bausme—pakarti.

Pakorimo diena paskirta 
lapkričio IT d. anksti rytę.

Lietuvių Daną* Meno Ratelio. 
miiirinkiaM, laikytame p*s dail. 
J* P* SabalkMką, 7Ut 
8t„ New Yorke, buvo paties J. P, 
$abalhu*ko pranešta nesmagi Ži
nutė, būtent, kad ratelio parodą 
jwk*lė*i*»ti įvykti Hotri Vietoria 
(7 are* ir W. 51 it., New Yorke) 
dėlto, kad Ši* vHbuti* staiga vL 
uri nepramatomai mibankmtljo. 
Tnd^Š cateR* vr* priveratra ieško- 
ti pgrodat vieta* kitur, ir vimio- 
menei pranešti, kad nelankytų 
Hotel Vietoria. parodo* pamatyti 
ir atsiprašyti tų, kurie atėjo pa
žiūrėti parodo*_Jr topą Ipguurf. 
ne iŠ ratelio kaltč*, bet dėl nenra- 
matyfų apIinkyMij* Gaila, kad 
Hil h’yko ir mimų visuomenei ir 
rateliui praėjo tiek daug nesma
gumų nukentėti* Atsiprašome dar 
kartą visų* Daklėa parodą ruošti, 
tai vra labai didelis rizikavimas 
ir nelengvas triwuur, Todėl mino- 
mc, kad publika mums atlefių jei 
mums nepasisekė šį kartą šią pa
rodą įyykdintt ,

Numėtomo# ir daug finansinei 
pastovesnės parodai vietos yra 
šios: Motei St Moritp, Hotel ffa- 
voy, Hotel Hap* (visos ’ Neėr 
Yorke) ir Hotel St. Georgė Broo- 
klyn, N. Y, Parodą manoma k<h 
greičiausiai suruošti bilc vietoje 
iš viršminėtų rietu, iri tik pasi
seks, ir pranešti apie tai visuo
menei kaip tik viri* bus tauta. 
Tad meldžiam nuolatos sekti laik
raščius.

Artistas J- P* Sabaliauskas ap
siėmė šias minėtas vietas apžiū
rėti ir jų savininkus pamatyti ir 
su jais susitarti.

Ratelis lailūąrau už garbę pra
nešti visuomenė, kad susilaukė 
žymių narių, savo tarpe, būtent, 
iš 332 Main st„ West brango, N. 
prof. ir dailiniką F. R. Bagdoną 
is 332 Main st.į W. Orange,N. J. 
ir “niodesfe ir gimtom designer” 
panelę Nataliją Jarinkynaitę, 138 
'•Ė. 38 ąt» Nėr Vorke. Prof. dail, 
F. R* Bagdonu jgu dailėje, ypa
tingai bažnytinėje tapyboje, dir
ba 45-ti metai, G Amerikoje 30-ti 
metai* jisai yra gimęs Lietuvoje, 
jaunas Rygoje dailės, akademijo
je auklėtas, ir ją baigęs jisai tuo- 
jaus stvėrėsi pęagyvenimą daryti 
iš dailės, jam teko Lietuvoje bu- 
nant-nutapyti bažnytinius vaiz
dus Kauno Katedroje, taipgi Ku
nigų Seminariją* bokšte, Kaune, 
nutapyti keletą parinktų subjek
tų. O Kauno Katedros muziejuje 
tapyti įvairius portretus, čionai 
Amerikoje jisai uoliai darbuojasi Ąfriko; Lietuvos konsulo V* 
bažnytinėje dailėje ir yra daugel 
lietuvių klebonų Žinomas* Ypatin
gai gražiai atsiliepė §v; Jurgio 
bažnyčios, Skahandoah, Pa. kle
boną* Ir Žmonto apie jo bažnyti
nius kurinius. Jie labai patenkin
ti jo darbu* Apie dali. F» R* Bag
doną netik lietuviai gražiai kalba 
ir jį tinkamai pagerbė kaipo A- 
merikos žymiausi lietuvį dailinin
ką, bet ir svetLatauČiai jam gai
vas lenkia* Jisai jau nekartą bu
vo pakviestas dėstyti tobulesnės 
dailės metodus ir tekniką įvairio
se Amerikos mokytojų Seminari
jose, ir Šių sriSharijų perdėtinU 
ir dailės mokiniai jį pripažino 
kaipo “Mister of Art?* Todėl 
jėm no veltui suteikė dgilčs titu* 
lą “Professor ir Mastei* of Art.”

Panelė Natalija Jasiukynaitė 
yra dar jaunė mėgėja, bot labai 
dargšti ir daug Žadanti* Ji yra- 
ginuiM Lietuvoje—mokinosi Sau
lės mokytojų Seminarijoje, Kau
ne, dirbo suaudakimo ministerijo
je, Amerikon atvykus pradėjo

lankyti tą garsiąją “Faahion A- 
kademiją” ant 15 W, 52 st., New 
Yorkc. Ji tenai specialiai mokosi 
“Costume Designing.“ Pamatę 
jos gabumus ir talentą dailės stu- 
denėjų rateliu ją priėmė į savo 
tarpą. ■ .

Huririnkime prof, F. R. Bagdo
nas įnešė sumanymą, kad ratelis 
ypatingu budu kreiptųsi j lietu-, 
vilką visuomenę ir prašyti tų, ku
rie susMlomėję lietuviška daile, 
myli ją, kad priklausytų prie mus 
ratelio, kurio tikslas yra persta
tyti ir išgarsinti lietuvišką dailę 
Amerikoje. Lai ratelis laiko š| 
tikslą kaipo killturinį ir patriotiš
ką, Juk kai kurie lietuviški dailės 
kuriniai kaipo žymūs fetorižki 
įvykiai suteiks lietuviams daug 
tinkamos pagarbos.

Ratelis šį sumanymą priėmė.
Kol kas busimojo dailės paro- 

Joje yra manoma turėti komer- 
dailės skyrių, Bet jei aplin

kybės neleis tą skyrių įvykdyti, 
tai bus apie tai pranešto visuo
menei ;

Dailės su.sidmnėjinms, jos seki
mas ir pamylėjimas yra ženklas 
progreso ir rinkama išauklėjimo* 
Susirašinėjimo tikslams kreipki
tės pas p. J. F, Tamošaitis, 503 

57-th st., Nįūv York City.
3, T, Tamoiftitii.

BALTINOM MD. i
Rugsėjo 13, sekmadienį, tuoj 

po sumai, parapijoasvetainės kam
bariuos* JvyksLDS, .30 kp, sut
rinkimas, Malonėkit* ateiti tiri.

<tiešia Valdyba

VrOBCMTBB, MAM,
LDB, 7 kuopos suairtokimu J- 

vyks rugsėjo 13, 6 vai. vakare 
bažnytinėje svetainėje, 41 Prov- 
ideueešt Viri nariai Mtinai atei
kite, nea turime aprvarstyti kele
tą svarbių klausimų Be to, gera 
proga ulrimokėtf duokle*.

: ' * Valdybe

HARTFORD, OONN.
DBS. < kp. suairtokimu įvyks 

rugsėjo 13, tuoj po mimos, bažny
tinėj avetamėjį 41 Capitol Avarine. 
Malonėkite via nariai ateiti, nei y* 
ra rt atidų reikalądM kuopo* nau
dot.

Taipgi malonėkite užsimokėti ku. 
rių yra užrinką mtaednės duok
lė , . lDB.4kp.rNt.

LDS. 8 kuopos mėntolni* muiirin- 
kimns įvyki sekmadienį rūgs, 13, 
tuoj po aumoą Lietuvių liažnyti- 
nėj svetainėj. Viri jrnriai maloni-: 
kito atsilankyti ir užsimokėti ui 
vilktus mokesčiui, Valdyto!

LDS, 103 kp, mėnesini*audrink! 
mas įvyks mkiuadionį, rugsėjo 13, 
tuojau* po sumos, iv. Andriejau* 
pat. «vetainėj, Lemon Sfc 
Kviečiame narius Ir narai ateiti ir 
kurių užrilkfotduckHs užsimoką įkrito bažnytinėje svetainėje* 
ii; Taipgi atsiveskite nors po tie 
ną naują narį prie kuopos prira- 
žytk Valdyba

Iš PASAUUO JUOKINGU 
VEIKIMŲ

TAWVTT IVAiUt

LDS. 07 kp. susirinkimas įvyki 
ketvirtadieni, rugsėjo 10 dieną^ 
vakare. Ateikite visi. Gerą proga 
darbininkams prisirašyti prie vio- 
nintėlėij darbininkų organizaoljoa.

Valdyba

W0RCE«TER, MASE.
Labdarių svarbus susirinkimas 

bus rugsėjo 11 dieną tuo jaus po 
vakarinių pamaldų ^v. Kazimiero 
parapijos salėje. Šiame susirinki
me bus renkama gėlių dienai ka
pitonai ir bus užrašinėjami, kurie 
eis pardavinėti gelių. Todėl abie
jų parapijų visi lietuviai prašo
mi atsilankyti. Milžiniška gegu
žinė jau čia pat. Šv. Marijos Var
do moterų draugija visu smarku
mu ruošiasi prie" gegužinės, kuri 
įvyks rugsėjo 13 dieną Maironio 
parke. Be to, šv. Kazimiero ir 
Aušros Vartų parapijų chorai 
pasiruošę dainuoti gražiausias 
dainai Todėl kviečia visus daly
vauti ir linksmai laiką praleisti 
tyrame ore. Reporterii.

Aiškus prirodymą*.
Teisėjas: “Berods, tamsta bu

vai namuose ir matei kaip Šis vy
ras su savo Žmona pešėsi”?

Liudininkas: “Taip, mačiau.”
Teisėjas: “Pasakyk, kokį iš to 

gavai įspūdį”?
Liudininkas: “Nutariau nieka

dos nevesti.”

AEIMYNItKAS VAKARAMS.
Vienuma miesto, tūla draugija* 

surengė vakarienę. Iš gausios mi
nios susirinkusiųjų, atsirado vie
na porelė, kuri laiko vakarienės 
pradėjo vienas antram antausius 
krapštyti. Vakaro vedėjas paste
bėjęs jų triukšmingumą, prisiar
tinęs tarė: •

“Kąip tamstai ne gėda vakarė
lyje savo žmoną mušti”?

žmogelis pusikrnpštęs pakaušį, 
išsiima iš kišenės bilietą ir rodo 
parašą. “Kam čia atėjęs man pri
kaišiojimus darai. Skaityk ką čia 
ant bilieto rašo: Šeimyninis Va
karėlis”. ■'

VIETA PIKNIKAMS
VELTUI

*Graži vieta prie ežero, tinka pik
nikams. Draugijoms ir organiza-. 
eijoms duodame veltui. Yra gera 
svetainė šokiams* Jeigu kas no
rėtų ganti ir svetainę, tai nuoma 
už svetainę 110.00. Kreipkitės pas

, T. A. R0ŽMTAS 
488 No, Mato 8t., Rayfcam, Mau.

Tol. Taunton 853—4
(9-30)

IšAFRIKOS LIETUVIŲ
GYVENIMO. ‘

Paskutiniu laiku čia lietu
viai susirūpino importu dir
biniu . iš Lietuvos į Pietų

PASAKYSIU.
“Jonuk, kas suvalgė uogas”? .
“Jei mamytė manęs nemuši, tai 

pasakysiu.”
“Ne, nemušiu, pasakyk.”
“Nagi aš/’ drąsiai atsakė vai

kelis.*
K. Račkausko pastangomis 
suorganizuota importo ir 
eksporto bendrovė

. ' Nedarbas.
Visuose didmiesčiuose yra 

žmonių būriai be darbo. 
Darbo sunku gautiy nes 
dirbtuves ir kiti vieši darbai 
visai apmirę. Miestai užplū
dę bedarbiais.

~ MIRKO BEMOKA.
“Na, Petriuk, kaip tau patin

ka mokykla”?
. “Mokykla patinka, bet moky
toja—visai ne.”

“Kame dalykas!”
“Todėl, kad ji nieko nežino, 

liet vis klausinėja manęs arba ki- 
tirvaikų. įvairius klausimus,”

Gerbimu Tamsta!
Bukv malonus patalpinti savo 

redaguojamame laikrašty trum
pą mano pastabą.

Pasitaikius progai pateko į 
mano rankas nematytas “Darbi
ninko *x No. 53, kuriame patalpin 
tu korespondencija iš Baltimorės, 
kurioje aš esu liečiamu sąryšy mt 
mano atvykimu U Lietuvos. Tu
riu pranešti, kad jie visos išdės
tytom mintys atatinka tikrenybei.

Reiškiu aukšto* pagarbos Žodi,
Kai. V- Puidokas.

AYoreester, Mase,
31-IN-2.

“TIKTAI” 685 DIVORSAI.
Reno, Nev., rugsėjo 2. * 

Keno miesto teismas per 
praėjusį rugpiurio menesį 
išsprode 635 divorsų bylas.

.VfKm.vA.XA.
“Gerbiamas Gydytojau, 

būt nrišlaikyriu tos operacijos. 
Prašiau padėti, kad greičiau ga
lvoku numirti*”

“Jau buk sau ramus, manęs 
• r-rašau nemokyti. Aš pats gerai 
žinau savo darbą.”

DU* Anatua*.
m ui imta- 

-CLHI ŽENKLAI
Žieminė tvarka prasideda Šį 

sekmadienį. Minios bus laikomos 
7, 8. 9, ir 11 valandą aekmadie* 
ninis, ir šiandien Mišparai įvyks 
5 vai. po piet. Tai tik dėlto, kad 
Žmonėms butų patogiau' riti tuo- 
jaus į salę vakarienei, kuri ne
trukus prnklfs Kitomis dieno
mis, Mišpsrai bus laikomi 4 vai.

Va M.
Maldos atidarant ir užda

rant m^neniniuR tretininlrų 
■aririnkimus atspausdinto* 
atiklral. Vieną knygelė tik 
«e, Reikalaukite,

N* »W, '•* **»<*. Mm j

SVARIU

TRETININKAMS
tų afchfyti laMČų "DirMria 
ką»” maloaštite kreiptis peša m*

TalMsnai; PMm 13W.

JONAS GKBUAUCKAS
Graborhm ir BalmmmRajsą 

4M S. PACA BTMOT, 
BALTIMORK, ND.

Hnhkaa” tietaa dn karta ąevaHA 
je. Km batų pettavngv da karta, 
to* gali tibtrašyti vieną kartą m- 
vaitdja, t y, peaktądMe *nate4

tflpM * •
▼ J.BUYMCM

-Vyrai ir motom, kurt* yra «mI Ir 
Ir tte jHMtoMą metą, korte 

jaurtari m>rtip«ė^ to* amtoftlal mote
rimi krik) «rrit*l Nmm*Tm mtteUte 
jlraio Mają jJgą ir gyvumą 4b»Mim»<- 
liMoja ir muHlprlM, rtotm orjr«j»tw ir pi 
hmkcĮM mUaritia Jam* rtiprlra.
iMtftm nervą* Ir ririig pakgmias raa- 
taeri*. NttąmTtm* rivari kritą am> U- 
ką parą. «WH kMotljpaHM Ir tmleb 
km Jam* rramę mMfaitą. AiHMdalm 
kai ranteriMU Nwm-Tm*. Jrtmi np 
ttektafak** netari X i*t*«tyki 
•akyti Ali jm Himra imtai*!

AM >UIW KAIMO! J

|į )R ATGAL 
........

8173-80 Triačta (hu
V, F. Kuro MotoeėUl Atskirai

VMaJMta k«ta <W*r ,*»> Mrt M*, 
aakią laivą

DM intoriMCiJii krcHAUto | Htattirtui urato*.
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SPORTAS&nptai M«t«v» Marti birt*,: 
tfk Mpritrtte*. ■» •*"« te-
Mk
r Bd to, Fiasko, kad UrtUvid
■ .-..,_ <. t - 4 — -rr’8*—■lartM

fišMBMBL Mitt
vietines žinios!

'* J
komikas skiria, p jokio rtata 

Ntetmo dttbtalnkų reikaįasM Aeparo-

Ih D. A Įrita KUOJAI rimkit Heterų Vienuolyną.
L. D, H. Pirmos kuopos narių 

tairinkimas įvyk* TVtai&’^ept
17 d.> 7;30 vak vak. pampijo* te-
Ičjc. Huririnkimaa labai avarbuM, 
todėl visi nariai ktieBami mato*

F tai ttvyM^

MUJUB OAUMM MUMJO

| išleistuves susirinka apie 40
Kodaltaių. Attaelkinimo Jr ^‘fa. MatartaM tafeta 
krjimų kata pasakė kkb. kun.|f^ uZ7r^7"L^T 
I’r- Vimauakk taonierft* T* Į
vsm Gabrielius Fasionirtaa, knit.|,IOM*IB * maaite m m? "WWTB-
K Urbonavičius, p. M, Karbasą- 
kn* ir d, B. Latiėka.

Nulindo bo^tonkBaį *
kad rugpjūčio 31 d., dri muideju

MUM aVMMtN* M. «* 
ram nu, iįms a r

J Aukavo; Tite, Jakaveta #.<». 
HKta Pran, Virttetads Įm X 
Įm, Dilk I1AO. P*aukavai 
ta V/ Marta, N. GondroMs, 8b.

rttfbte&l MT BOHA lįst, F. Kleiponla, 8t Btaterid-
. “““ “ e Gabeteatecta Mįh K W jųa, jamiktaHm, K. W«t-

alų aplinkybių p, Antanas Nevi |ratai* • & tariM taabtato ĮjįyyM K^tkatara, A. Natt-
kji* paliko Ho- Bostonų, ir išv«-Iriam mutemytą įstatyta ataM*, į Htatar, Fr. Kodi*, F* 
žlnvo į Wilke* Barte, Fa, dlrinlĮaatetetalią Murmo ^*RttateeĮ^wwr^j^ J. Aknnevii'ienf, J. 
prie laikraščio uGaw?’ Į atartam it paskelbi, M dar || Į FrtMkevUhte, 1*.

AntanasNavikas Bostoneišgy*|iiifta| jh statas valitljrti at*Įj. jaklmavMiM -A* AŽmenritas.

Žabtų*

* ■ ■ *******

. < ntatalr rųrtjota®' 
kar 11 &, Rtar* parkr»taw* 
rmmn. Mm, totaita p«r»Hfr« 
*< aa^pl peatattar piknfltaa, |w* 
tat taat7ta*«nH jmtmma. 
Wta M* nuo peraiHta btay- 
ta teaj po 8 ir lt vai wHh< 
luta* IM >ui ir įtari vw, 
ta tik gjrta, vtUMtta | P«- 
tapą >ark«.

I’raiuu* Galinio, Mf pavasarį lai
mingai užbaigta Harvard’o imi* 
versltetų ir grąžtai išlaikęs reikt-1 
lingua cgsaminus, paskirtas ta!

ju Boston J^atin Šehool mokyklų- veno taikų, dirbctamSs “Dar-Įstovmi į aperialų posidj, kirfewieĮ« *gy|nW« 7^ Fo fiOe. aukavo: 
gavo darbų Fn Galinta prsdF , * * - - - -I -*——* ‘

. w*io 9<■ MteJMtaite įį^* UUK 
bendrabąrbiui ir geram lietuvių 
veikėjui linkime gražtauata pasi
sekimo. ’

F1DB1A(JUQS VALDYBOM 
FOMDIS,

llupsc’ja 7 di po pietų Šv, Petro 
parapijos klebonijoje įvyko Kat 
Federacijos Uentro Valdybom po- 
afdis, kuriame dalyvavo - gtrbfc 
pirm.’kitn. K. Urbouavirbta> pirm, 
kini. X ivagždyg, vitapfrm. X F- 
KbeiŽyM, iždtainkaa kun. N. Fa
ktinis, jscktVb K Krtriin<*kas ir 
Valdybos narys kun. Pr. Juškai* 
tis. Posėdyje buvę svarrioma vei* 
kimo planas ir kiti svarbos Wa«* 
rimai.

FaranAkte balina, kito iatt viattr 
•kritau**, frytag tadlų-O«ttaer 
M d.—CritoatoM Dar, VM rata 
kftl* tanrrtrtl

4>inink<t” t^urtuvSje, nuo p«t|»UtOvrt tprt* tarti M»0 *o4j- Įv.'j. j’jilkrion^ A. P.

dienos, kaipo raidžių rinkljas-ll-|
notypistas. Antanas nevien buvoj __ ______ _ __ ___
giras «IMriHpinko*’ darbimnkta pijusį tekmadlenį fr •‘♦DariboĮkarta. F. Pfertia, O. Wta*eW. 
bet kartu buvo geras ir brangu* Bortono polirijt raMIĮn?, Dr, M. V, Ktepanu, J. $.
draiigijiniame ir viešame takbj J79 Priminta ta«H lwto|Miių K. KaMmntaas, A. F. 
mm Mantu, nebuvo tokio darbo, | suraaišančio skystynllio įritėtu-1 Kneižys, J, B. Įtaiką, <J, Glinbe- 
ktirs jam butų per sunkus Bet g tų tik 42 turiS* Į ka*, A. Zkleekta K Marčlnkevi-
vžrtiomet su šyi»enn ir maądagti*Ltotį į teista* Kitiems «urMta|?iu», A, Malbtertaus. ^o 25e.: 
mu viską atlikdavo, todfl Anta- Įu^teijjinamofl” aplinkybėj.
t,fis turėjo daug draugų. Nuliūdo] 
pufialpinva draugijos, išleisdamos 
iš savo tarpo taip gerą narį-pats-| 
rvją. Jis priklaus^ prie sekančių Į .■.««••. . c ■»» .. . . . im.mb»ui«, j*. *4«
popinu ir id?jinitj draugij,: ?*•’ J. Kirtus J.'iUkrt
£ kU>»W te. Lietuvi,, k ~*P'M*
rioje fjo nutaririii "Stenk* P- *h1onT M‘?iW’ V Vio uu.uk.rt. *«M».
tviR»« per istin, eilę ftetij, prie'! RtakJjrt TMmm tlUnUH 

Bv. Jono E v. Blaiv. draugijos, jo-Įne<je- anK0 & va w’ • |1M AtiteHS st., Bo. Boaton, Mara,
je eidama* direktorių tarybos ua-Į' *
rk> pareigas, priklausė prie Petro | PABKALBUIMAJI BU FOKU 

I ir I’ovilo draugijos, kurioje buvo

- . : --• . .i-r-.i.rr_.^----------- ----- j Nanjokalt^ ^ lhrisknef V. Ba* 
SUABUTAVO 179 GUL Bukonis, K. Oata*, J-Mež-

W0tntm Ikanta, A. GalttakK d. Pta

|X Stonis, R Stota, 4? Stravins-
Įkfc, Titus Gretaftta, J. Ltptoskas, 

mvama IK. BHabfas, F. toveišten?, M.
J' o7*' 7^'- ■«' Moekapetrte, B- Balintafent* 3. 

Bu^jo 8 d. pt» prie rtvo n.. jKinunf,' £ Tlrrft, D„; j u

autui Amtvukino.
P",« rtkmsdieni .«i ir poviIo 4™^, kurioje buvo’ MOBKOTV. |l 

 

iMMHje Mefetuve. savo <Mm P5™>»i»k« P«

U Awhi .Tsnulkovit-iii- W«u»8 ®rię B. K yt» ^ugW Ueluvo. kurortti.
. tei ir VemiM PeSomutei, »- ta®* ,'r >«* R S; *"“*l» *“** .J±'

šykstūiičioins į Chieag,. j Mv. Ks-Į'tn®P<>s' . . ■ » ,_. ‘.n. ? I
Netekimą* p. Naviko >T< didc-Įkiečiu* Lietuvoje taip pat priima,I 

13 ir skaudi žaizda soutjibdrtonie-jkaip ir tneą kad priimalnb juoof 

 

tiaros, didelę spraga ir “Darbi-Į čionai/’ sako ponas Norkums.! 
užtikai/* kurio įstaigoje utad“Žydeliai lupa amerikiečiu*,” į 
avarldg ir attekotag* vietų. Bet! pridūrę p, Norkūnas. ’.. Į 
k< padarysi kad toks jau liki-l Kunigai ir katalikiškos organL 

 

ms. Visi draugai linki A. Navi-Įaaeijoa laba* kenči* nuo valdžios 
kui geriausio pasisekimo naujooelP^^fciojitnus, pranefe poęasĮ 

 

gyvenimo .plinkyb&e ir MiPĮri|^n“- J“.id*'y''*.'rt» ^vm 

 

prrto nepamiriiti mvo w,ę dr.^lnnmkų •I*kn,*e’ ^““l

gii ir viso Bostoono. Naujoje vie- 
tuje linkime susirasti naujų drau
gi;. ^~-

yra ItaMjte Hn* 
kltiūks* parapi j«*ji«l& scenos 
naujai uždangai. Kadangi uždan
ga tortingi reikalinga, tai tad 
parapijietei prašomi uŽrirašyti 
pa* X Hokevilių. B*F

NaakmaM Bokso Hųjunga pas- 
tarmuh dienomh paskelbę kunri- 
trinkų klarifikaoiją. Žinoma, kai
po pasauliu rumpijonų paskelbę 
Hehmcllintv && P° SchmeHingo 
pirmoj vietoj pastatę Jaek Hhar- 
key, antroj—Tomy Loughran, 
trečioj—Kmle SeiaaB

Dabar všl Neųr York’o valsti- 
joa Atletinę Komisija savo susi* 
rinkimą nutarę ir paskelbi, kad 
jvykriančioa kumštynęs spalių 1 
dieng tarp Jack *8harkcy ir Fri- 
mo Carnera bus dčl Amerikos 
čampijonMo ir kad lietuvis J«ck 
Rbatkey tebčra .Amerikos čamp’b 
jonas. Pasirodo, kad Sharkio- 
WaWrio kumštynių mulfatah 
Sharkiui perdaug nepakenkę.

ko didelfc rtuigfynto tarp a 
ų-golftninkų džl Anterikoa ■ 
ų-gtdfljdnkų Čampijotiati^

jočjo Franefe Ouimet iš Botam*' 
Jis yra pninenzų kihni^. Kaip 
noina, profridotmlų g^lflnlhkų 
niorikos vmnpljonatų turi atartoj 
Vmens Biirkauftta~*Billfo Burim.

# 8MCk>

r

j

MKSHEPMG*
' Hvartvoju i LUtuYt. frtIM hbnl n|. 

ktai pardtMRla 34V AEIMYNU NAM4, 
prie ®fcm> kranto lr arta PTAYER 
PIANO. 30 JLlfimd IW„ Arllnaton, M.uu

LmmrpAfodtr
■ fi tauutariM m vlrtda taterniSkate 
tarimais; gera fcluaa*. W' W, ^th 
8tr., 8o» Boston. Mate (1M-U-15)

HMJJA GELEŽIHiy I 
uiny fflumnųj

1*0 W»T BBOADWAY

M). BoarOK, MMB.
*io> krsuttivsje salima gagu n,
šoklų amatDlnkam* jraakl^ pte». 
torlavhao prtatė. ta

Jifc vtoly ir vtoolda verta ta 
dom* poptora nuo 5c. Iki SBe. rtl 
rolf. Stiklų vlacAlo diduma Ata 
kito p jrrttUcrintL

M, BILUS,

*i
Fo Jack Sbarkio dabar Ernie 

Fehaaf liko Amerikos jžymtauria 
knmitittžnta Jo.lalmęjimaa sep* 
tintame roundc knokoutu prieš 
Argentinon čempijon* • Vitorio 
Campolo jo vardų labai pakele 
netik Amerikoje, bot ir visamė 
pasauly- Mat, ilgšio! prieš Uam* 
polo nieką nelnivo laimėjęs knok
outu. Tik vienas Beebaafaa t* 
padarč. TodH dabar pilni Ameri
koj dienrašeiai ilgų aprašymų 
apie Sehaafą, kaipo apie seknntj 
.pasaulio vempi jonų. Niekas be
velk neabejoja, kad Sehnafaa 
lengvai ^nuveiktų fkhmelling|. 
Kartu tenka’ didelis kreditą# 
SharkiuI, m kai Sharfcfe paęmfc 
Hhaafą į savo lankas, tai iš jo 
padarė visai naują kumštiinnkų, 
kuris pradeda gavo jfga stebinti 
vbus. Taigi, išrodo, kad neužilgo 
į pasaulinio kušti ninkutat* atsi- 
»č« žornnitis ar prūsų lietuvis,

Bport.

1

—■M l| linu |l III ...
ne nm

DAKTARAS
Bet n«ra geresnio eavo , I 

spectalybije
imant Mrdite, TIafiflų i 

‘ KeiMMių,l‘lho,]MlwtŲ,i8to» 1 
gos, Ištrūkimo, ltatta»;l 
tlzhto Jr viookla* KrasM j 

^Nervų, Oiloe ir Kroaitate 1 
abiejų lyčių ilga*. \ į 

Mirimą trttirf j 
Įtartie rlmim tikmhiiMugteta* 

mtittlndm Irtahly ir kančių.

Dr.Grrtj,327£zr& 
gtattet: Aatradtoiiait, berita* 
.drieteta' ir Mtatanta MMB ta 

£■.^-4^’ •***

iwficuniwntt
lwMRRnKii|N®i^^ ■ tU ]R

Try, kambariai) (laktM ir g*«M
Bench ♦10.60.1U CHH ■»., jteuth

■ .* ■ ■ ■• ■• ■ --‘f- ■ ........... ■—

CMS I. UMPA, M. D.
LttttrftB cnroYfoJAB. 
OflMytetei: M te M.'' 

te kam Ate, 
ctenutetote

Paskatinis Išvažiavimas
ii

JUOZAS I. 6*IBS

m* * an ra«te«te feMitvirt •te* •■p

HauMrtMM

«•> MrtMMMuMMHHtetea

VERTI PARĖMIMO

A

(Oiatnlte*.) 
OAMBUDOB, KAM,

Mttipmrišit -prasmate* ■

■ gab karte Mirtkiart ‘TJaribiatataį’* We 

imi vtrti tadtrtate mhmms.
Virt MtftiaklM* Hl»ritetote<

t 
i 
I

i
i

rtn ir 
Ibm* (akJoaa) akyte mut«Mm 
m tintauaa laitai.

X L. PAIAKAMU*, a M 
447 Brotaray, tattk

OOmb atdarasaaaMttd 11 ral 
ryt®, oso 1 JO iki 6*> t» tat ir 
a«a • iki 9 taara dvtetą ttm 

sagai Mirttarteą

I Ttl. Oidnc^HM

ffl, SUSU KOKIE!
(») 

liietuvi botiais 
į Vatadoa: 9—t ir 7—9

■... .jįima "'aiipr imtu imli!ii 'iiMP"ii-iiiwrti
Ltavkt Datata 

IMS. A.GALYAfflSI! 
(aaužuętaii .

ifAiuv BBJinsnr

PAUfSUOTO 
ta W 1K0ABWAY

(ta* r ir Dnrtiirtsr $*.>

TThflrnu vrttourtai maist *>•

TU. K B. OM1 fttari ta 
ADVOKATAI

i___ L

OHOMETBISTU
UHIHGItl

PanHduoda labai pildai dviejų irt- 
mylių, 33 kambarių namai, gerliMtBlDkfr 
vietoje, prie tn«wlyn!i|. Kreipkite* va
karais nuo 8 Vtt Borton 4234-M, ar 
bn artfjenlŠkU 607 Kart Eljchlli KL,

OUnOT LADCMO ČAM- 
MOBAI*.

I’fajitį MV»itę Chleagoju jvjH

.. J „,........ .,„ , ,. ,,. „ - —

“ŽBHIYS"
ftet Dr. ▼; MtateMtaPritat tedagta

bim a ryto fti s v*i. t*»

MsOmiMMMhMeMMteMMHesmMMMmiRBMB 
tafotamta \ 

10.ŠAUU-SIULLIU 
wpnnrir advcimatjui .

Balfya da UirtvarrttrtB 
OORNILL UNIVBRSmn JLB. 
Q. WASHINQTON UNIV. M LLR 

“Darbininko” Namt ;
(antro* taboa) 9M Broataft tarth Bota 

Beaidanelja 
•OtiHarvard 8L, Oatebrtdca Kata

Trt. Vntart ty 14O-J.

HTHUANIAN 
FU1HITURE CO

g
SS

MtRKftĄVSTOMB. J ARTIMAS 
IR TOLIMAS VIETAS

U. kMnlcn* įteikt,

» wm 1K0ADVAY
8o4 Boston, Mas®.

Telefonas: Sq- Sartom 45I8-W.
Gyvenimo: ito. Boitoc 2386-M.

(buvo priverstas tiirčti tik paavai- 

 

| kinimus. Ir tai vieta jaunikaitis 
trurt®. ir v, ~ — įbuvo pelkininko nutverta# todšV 
V3fnMtt draugų. |l ad ^v0 sveikinime apgata 

 

SUšAOTtt FAUAIiKTMTT lUy0’ kad Lietuva yra apsuptai 
‘šnipais.

Katalikai negali turtti jokių! 
susirinkimų, pasitarimų, num- 

skundimų. Laikraščiai ir visi ka- 
automobi-Į^y^ai surakinti, jų lupo# ūž

AT9M* MIZKB 
aunu.

Valstijos automobilių registruo
tojas Morgan T. Byan rugsčjo R 
dienų įsakę pakviesti apie 100 as
menų, vųžinęjanchj i 
licis. BugsČjo 7 ji. jis su savo 
dviem pagelblnlukšis pastebėjo, | 
kad šie asmens labai greitai ir Į 
neatsargiai važiuoja. Registruotu-1 

j jas nori sužinoti, kodėl tie asmena l 
taip greitai važiuoja.

CURLBY BKKALAUJA 
^DARBO.

| “Darbo Dienoje’* major’as Ja- 
Įmes M. Curiey pasakę karštą kal- 

 

Įbų, kurioje reikalavo tederalgs 
I valdžios susirūpinti nedarbu. Jh 
'jp&brta reiknlą užtraukti pasko-

mWAIrtl.HMHIII>H«Ml<WH»WWW<HWl*ll|ilWllllb.lKia

PIIOTOGKAPHAS 1

G. C. STU1AS 
rtMat* naaM atalM 

M01W0OD noro KTODIO i

Mis.*
Darus ritėkite riUto® pareOtahMi I 

tamadai I
AVTBA STUDIJA 1

-gja Bcnad^eay, 80. Bartom Mat*. I 
K A Bte. 2oaa-w.

—." ■-" >■'—>♦'i« ■«-"

t SIOlAUSKASl
SIS MA*T 1BOADWAY |

’ TaLB.B.iaM j 
3o tatttnvfje galima rauti | 
“tarnam,n totiiko ir kito- | 
kig valgomu daiktų. AhikHa Į 
Ir pcnltikrfnkito.

j

t

rtrssesssteMisteMBas^^
TeL 8a Bortoti 3690

Ltatųvta Dantistei 

*. LUPOte
251 W. Broadway, to. Bota* 
Ofiso valanda* nuo O iki m aė* 
1:30-0 ir nuo 0:30-0 vtam 
Sertdomk ta 0—12 vai. dietų. 
Satatomto ta 9 iki <J vai vatam, 
Nedėliotai* nuo o iki 12 vėl.

(pmptl tetarti)

RugsAjo-Sept 13 d., 1931 
PALANGOS PARKE

<* ’ ■ ■ .

Cantbiidge’iaus Lietuvių Parapija 
..Bmm* teis mw SUfayaM, 4*1Wta*MT SL, Cm*M4*», 

Pi IR K. (AUIiAUSUI||"M*.Ha»i»«*-«tei. rteM«*grts. ,
KAMPUI MMUDWAt It B 9® 

ta SOtTOK. Mta.
itaZteriimta 

MUMAS

■MMMte*MBHrttettta**MM*M*M*Btol 
■TaL Bota ta.

USIBinS DAMT1STA1

0 R. M. V. CtSPEG
. (KAtfAMATIMUŠ 

811 b intagr, ta imta
0/Sto rtatai

ta B Od 1S ta ir ta Ita Iki
8 U ate • ik! 1 vai. rakate nft. 
te* MMavytM arttotea valrtbtekl ir 
a*4iiditeMd*, talg0 **cad®aiia teta 

IBtoa <H*a< itetarjate.-
Mpgi tata ir X-my

Offiaa Trtartama ,«ntwrrttr 1«T

MUM MM* Ė *M

eta:-tatat ta »

ta^cltak Mta

DR. J. LAHDŽIUSf
LIK1TJVIS GVOrtO^AB I» 

CUIKURGAS
Vhhiria TiipoMia Ištirti Vartote 
N-Iiay. rtltrfeVtotetttie

įto piRvCia ir <>&* uta 

<W1teval:2—Im.; T—«jęiv»K . 
ta K K rria

J

“BLUE mi”
JI M fWMM BVMV w

••.*•(<•>l««l 
Mitam* ws tau. cammr

MjbMMS ta Tina*

fMAMOMUi B 
nirnni

B. 4 ZHHH



PASMUK. •r

ji Anfailą jMmptjaa.

* tybių ir fodernl? valdžia mas žingsnis—katalikų laite-
i užtini nkų mtaivienyjimoa. tėvelių. BNOKLYNAS. ?S5S!75?a53TSw

H. i. FET1HA
Lako Itankonkoma r^gs. X d.

s«m ir Anąja Kulokienėj Ernam-

—&&ma<lhiiy po sumos įvyko

AMSTEffflAM, N. Yjmc ttrinMa# Vjrėių oi^aoteaęijmr tęįg-

Ii tikdami Vaduoti ląjttngoacnj bot katalikai H

rančiau*

ŽINUTĖS
i

(iš šv. Jurgio psrapijos.)

Jinga., Mcst katalikai, lankomės i nike dalyvauja ir ukrainiečiai su
Įvairins išvažiavimus, • tai tauti
ninkų, ar socialistu, ar net bolše-

-ElektroteknikaK Kazys Vil-

socialistai mMm nepakeliui.

1

UJU CHANE! UETOVIS? minių, kurie galėtų padėti mano
kjuose Runkiuoae laikuose ir sttn-

Pikniko atsilankė ir 4< Gaisonevrarkiečiai.
redaktorių* p. M. kujua, kuria

Amst. Vttntaa Vai, ląj.

Laurinaitienės toks nuoširdus ir r® pikniką Forta Parite.

metu, sukėlė manyje nepaprasto

T

dukrelės krikštynose ir kūmams

UBAI SVARBU.dtt“ Tat. Stefą ą-4KMS MrtaryPtaM

K f. BAUAS MG.
*ibliav*kas

VYTAUTO SPAUSTUVĖ
MA Vlt- M m «*■- M:—’ W T WKUMI N*į MFVVKI/*, M. •»

♦
J”

TtVAtTAVTIfAl
KVAŽIAVmS. GMABDąjUB

"ffiuM' aptMtinC ftifiM *D.r-
BJLUU«K*WASM<WMT.W W V

—Dar daugelis iš apylinkės Šįta atritinu “D«rMatek»M

ma mand apsigyventi. Nedarbas
Ims daugiau.

parapijai Ji nuolatos budi Ir dir- tMi BvaŽtartaą. Pradžia i tat

Moterų Mą-
JOSBVtEYANMrengti ką tokio nepoptartb. Bw

te, kad siMtata talka* tai parapijos salėje k kas boa,

gauti gerą ra<1k» Motį ir tranu- <Pbkylte baigtai gyvu audaina-
vilnų “Ilriaanių metų!” naujai

mų.

r
-Mažųjų choras ir ai

ha visomis ttgalčmb parapijai 
naudai, Ateinantį rudenį Mirt-

Moterų Rąjungaa 29 kuopa šį 
sekmadieni «MP*jo 13 d.» Iterert 
parke raugia Mals metate paaku-

vainma tariate aataHngi tam te 
■mMj ttriritebi — m ifetavrikate

gpaliy S8 d Aprriritimo par. roersaP 
ėfų »a*rio choro taneartas.

Eiha gandų, 'kad Brooklyno ko* 
niuntetai—Pruaeikos šalininkair

SNt VMm W'1

Spalis d. < Apreiškimo WA* 
pijo* dldSInUa bSMATML

AdiM Basaiti, Vyrių 4t*mo$ 
kuopos ir Alrtriškhįo parapijos 
choro veikli nėrė, gera daininin
kė, daug pasidarbavusi Vy 
TO-tam Seimui surengti.

po pietų. Pchtea aklrtaMt para- 
pUoa Madai. Vtei kvMteatf Blate 
Mokyti. Kvkėte MMlfN,

už patarnavimų M suteikimų po- 
lyiiųs gražios ftttotaikoš.

žmonos, dukrelės ir savo tat- 
• ; x MažtaHi.

i GrajboriaiM Bielteusko-teBkilos 
naujas namas ant Grand st, tai
somas ir išrodo, kad tai bus ne
paprastai graži vieta tos rūšies 
biany. . ‘ f

Ikturaitai Ir jas tėrribtea. [pranešta įdomių dalykų.

žmona ir kf. (p. AukŠtaitU su 
Mimu buvo Slvykę iž'Chiengos

vikij. Kariate reikia rausti ma
tantį kaip jiems .leknsi katalikus 
išnaudoti. Remkime tik katuli-

Mm atlikti ir ^Real Batate* rri- 
MMi M MrtarinbM lladyiaaa.

VALAMDOB: k 
MM • tab rita iW • ta vatai* 
ItariMdteatela ir štauteAtariala i|ii' anaitarita

tl satalIMtir kuris kovosiąs 
^kapilaltettis’* ir Jbimbininkns?’ 
Spaustuvė bus ant ° Grand atry
to"

r Įvažiavo patikt savo žmonos su 
sunum. kurio sugrįžo iš Lietuvos.

F. Laurinaitis mc žmona, A, Vai* 
rikitttekna su Imona, A. Terebd- 
aa su žmona, p. Aukštaitis su

,  mm.,111,1. I ■!I...|I.II..| i   

jvnnMUlylų KM. M MtUB

TiVAtTAVTlfAt 
-■ tata- JRvVK^S| M* X*

jungos 35 kuopa ir L. D. B. 1<1 
kp. jungtinal rengia Kvažiavimą

Lakė Ronktmkoma; jau sugrįžo į 
namus Glondslc, L. I.

te tatasitaUs Mtarair iM 9 ta.

.Atestatas tautas Maršoj* 
fasuieitfs/ i<lt bstritaNsaio ir 
ttttasta tatata»--£ P. Močia* 
Ma teste tateatastas vakarais, gs*

niškfe atvykęs iŠ Lietuvos gyvena
pas savo dėdę p. Kadžių, 15 Ton kiškit* parengime t važiuokime 

tik pas katalikus, o tautininkai ir

The Sun*’ praneša, kad Po* 
pkžiaus šamberiionM kita. Juo* 
ras F. MIHattekas pakelt A į Du- 
mtaie Prelate*

—Gatavų Šeima vaaariava prie

VALAMDOlt

į Forest Parką, Ground Ko. S. 
Bite rugsėjo 13 dieną. PrsshlIM l 
va), po piet Prašome stsilankytl

Vknlntėlė katalikų spaustuvė 1 
ir krautuvė apylinkėje

Batatetai ĮffMS’-.rj-jts, tabnChMi,

rudenį važiuos Lietuvon. Didžiu* 

ir laivakorčių pigumas" duoda 
gerą progą aplankyti tėviškę.

Raž, Prt susirinkinie .

Rnghvja 13 4. b;t: plknteCjl-uojtt rieė-pirtahtaiku. Jis yną
bu bei išvažiarim ? E»*.k blyne Jųi-mos Vytauto kuopos pirtninin-

i ksta i»ku ir gražiai veda suorganizuotą 
parapijos chorą.

tai pranešime apie tai vėliau. 
Skaitydami “Darbininką” nepa* 
mitakite tčmyti, nes vėliau bus

taMMtaMMtataMtata»
Tte GfHtųtant 9—3310 t

PAD«KO« MBiOKHUS.
Ponui Garniui apsilankius 

mano pastogę, pajutau, kaip yra 
sunku neturėti čia pat artimų gi-

įjovtuvi* itarttiiTAt
SnaMbtUBrotady^KY,

pas pil, Terškėtam ir ta proga 
atbukęs vteltei veikėjus—išvyko 
Pvnnsylvahijon, tt kur grįš atgal 
t*hioagon apk wg*ėjo 12 d.

nnolatinte' ptaaukbjimas mano 
žmonos priefiurai, jos negalės

D X B 1*2*1 M K A 8
K9MH

IS DIDŽIOJO NEW YORK'O IR NEW JERSEY
į —4——•    ------------------------------------------ .—.—■——.——, ——   ;—i  ? * —«

. Manoma, kad nedarbas 
MM didmnia šių žietnų, VaU-

Itin ruožtai. Ligi šiol visoa 
įiMtiingoa ir bandymai dc- 

prašalinti nebuvo 
f Eort Wayne vyskupą* 
\ J<maa F. Nolt rekomenduoja 

paldų, grįžimų prie Dievo ir 
i. gerbimu Jėzaus Kriafauz 
y Bonovert d&iiiib Mes katali

kai giliai tikime, kad ne nii- 
L Kjo&ai (lolerių, ng valdovų 

’ konfereneijoe, nė mornto-| 
yijuinai (HooveT'io-), nė

. ĮafianaikiMi jei žmonija ne* 
grįš prie tikro gyvenimo 
^ritinio—tikėjimo* Net pro-

> talonai įvertina mal<jo« ga- 
įrbf ir meldžiasi geresniu 
feikų. labai laikas gražinti

į Suplikacijų giedojimus mu- 
mj bažnyčiose, nes depresija 
tiek pat kenksminga kiek ir 
karas.

j> pralauk musų miaitari- 
nmi, ji j misija bus sėkmin
ga. Tas ledas labai įžalęa ir 
kietas, Visgi jienas išvažia
vus tų klausinių risime. Pir-

Kovo 2 <L 1831 m, Kat 
Fedemeijort Centro Valdyba 
nutarė ne indi inicmtyvoa 
organizuoti Vilnim Vaduo
ti sįjungų Atnerikojoi bet 
mitonmtbikav pavadinti vi* 
su* skyriiiK Federacijoje 
Vilniaus Vaduoti aekeijo- 
ini& Ji pirma eentraline or
ganizacija kn*ų>o tokia tapo

i Popiežius susitarė su Ita* 
tau Kataliką kliubai atsi* 
taė. Nors Muaeolini tvirti- 
|e,' kad kataliką akcija ki
tai į politiką, bet pagrindi
nė kliubą uždarymo prig- 

; lastis buvo jauną auklėji^ 
r mas. Naujame susitarime 
; jaunąją auklėjimą atiduoda 
, Bažnyčiai. Mussolini pir- 

nuaus tvirtiną, kad tai pri
klauso tik valstybei. Vadi
nasi, dabar nusileido ir tik 
Apsaugojo kliubus nuo prieš 
tabtinią kataliką. Befo, 

į klubus valdys vyskupijos, 
ne centralinis biuras Romo- 

* je< Tas parodo, kad fašistai 
bijosi centralizacijos. Fašis
tai taipgi bijosi nefašistinės 

/ atletikos, Atletiką jie sau 
, pasisavins. Šv. Tėvui rūpė

jo laisvė religijiniam jau* 
? nuomonės auklėjimui. Tą

Jis išgavo. Galiūnas Dūčė 
[ nusileido ^v. Sostui. Ką mu* 

są Smetonėlė padarysi

Jubil. Koii^rmii buvo pa- 
teikta# jnežtaifc vie&u is* 
nešti rezoliuciją kaipo ižkite 
mingą aktą tą Centro Vai- 
dybog" nutarimą patvirtinti. 
Nutarimai patvirtinta^ bet 
kongresai matyti nerado 
reikalo tokio akto i.šąežti. 
Socialistai ir tautininkai p. 
Biržiškai apleidus Ameriką 
nesiiniolė Sąjungos tverti, 
išskyrus vieną kitą kolioni- 
jąf kame su katalikais susi
dėjo. Artinasi Spalią devin
toji. Musą sekcijos iškilmin
gai pasisakys už Vilniaus 
Vadavimą. Alums, katalb 
kams, vieniems tenka orga
nizuotai Vilniaus Vadavimo 
idėją Amerikoje užlaikyti.

F. Jutotu s.

Ponai Bružas ir Gricius 
’ atvyko Amerikon su gražiu 

! tikslu, Ju idėja suorgani
zuoti laikraStininkij sijjun- 

: gt Amerikoje remtina. Tik 
> kokie nachalai ir hi- 

pokritai sėdi redakcijose^ 
labai abejoju ar pribrendo* 

. me. Jiems atvažiavus purei* 
Skiag, kad nėra vilties to
kios sujungus greitu laiku 

i Mrihukti, Bėį jei tik Wij

“VrrAtrto1* mwmnm 
IH Onuad *t, BraaWya,M.T 

TMriHNklte: MTig* S-2t»

BMMn yU n yBfHHmLi Nj m i«

—Juozai Varnaitis išvyko 
Maiyknolę mokyklą rūgs. 3 d.

—Labor Dny 7:30 vai. vale, ra
gio TOVL transliavo James C. 
(įuinft kalbą “Orgnnizcd Labors 
Mėth(Hte*,’

jByck st.
; —Kar. Angelų bažnyčioje rūgs. 
G d. susituokė Adele F. Gabertai- 
te su Vladu F. Mučinskiu, Žvedų 
Amerikos Linijos Lietuvių Sky
riaus vedėju.

—Iš Lietuvos sugrįžo p. Tre
čiokas ir p*le Kralikauskaitč. Abu

Nesenai “Gams*/ padavė 
įdomių žinių apie garsaus ' 
Holly wood artisto Lon Cha-1 
ney kilmę. Sako, jis esąs lie* * 
tuvis ir jo tikra paardė 
Steponas Eringis. Taip tvir
tina' Stepono Eringioz pus
brolis-Juozas Eringis chica- 
giskis ir Pittstono klebonas 
kun. J. Kasakaitis. Dabar 
randasi Brooklyne Stepono 
Eringio sesuo Uršulė Me- 
džiunienė, 85 Vemon avė., 
kuri tvirtina, nors nedrą
siai, kad jos brolis tikrai ga
li būti Don Chany. Ji davė 
informaeijij apie jį vietos 
laikrasciij redakcijoms. JS 
jos papasakojimu galima ei
ti prie Stepono Eringio ir 
Lon Chaney tapatybės. Ži* 
nia. prie to reikia eiti atsar
giai; bet ateinančiam “Dar- 
biiunke” paduosiu jos pasa
kojimo apie Steponą Ėringi. 
Jis gyveno Brooklyne 1907 
metais, kada ir susituokė su 
Marijona žvai^džiute birž. 
9 dieną, Karalienės Angelu 
bažnyčioje. M. Eringienė tu
ri vieną aunu 23 metą am
žiaus ir dabar dar gyvena 
Brooklyne;. Jis vedė antra 
Žmoną ispanę—artistę. JT. 
MedžiunienČ turi*2 paveiku 
hi, kurią vienas su antra 
Žmona, Sako, abiejuose pa* 
veiksluose S, Eringis labai 
panašus į Lon Chaney. Ji 
užlaiko vieną jo laišką. Bet 
apie tai kitame fc numeryje

krikštatėviais laivo Jonas Tomp-

vaikai turėjo savo išvažiavimų į

Apkrikštyti: Jono ir Katari*

♦Iin ir Albertinos tllMbach snmn 
Bsimondcs Ferdinandai krikštą* 
tvriate buvo hVrdinamlaM Gili- 

ir Vi nmlka PlkaitytP.

—Rūgs. 1 d. mirė Veronika Ka- 
lauekienė, ISO Nu. 4 st., ir priate 
dotg Trejybė* kapno** riita « d» 
Palik'* tris vaikeliu* nulimlime be

ros Jurgeliu suims Jonas Jurgis,

* JLntsna* Z. Vitadaas, Apreiškė 
mo parapijos vargonininkas, nei

Fnrt’st Parką, l.pr u* Kara
lienės. Angelų p.v
Draugijos piknikas; B-iods tuo 
pat laiku ton įvyks ir Motorų Są
jungos: įsvažiavimas. Tyrame ore, 
gražiam parke ttgltati lietuvių 
dainas ir kalta yra- verta, l’a- 
remti savi reikalai būtinai reika-

—Rūgs. 1 A buvo šankintais 
apylinkės Vytauto D. komiteto 
susirinkimas.
. —Antanas Kairys jau pasvei
ko. Kelios sąvaites atgalios gulė
jo ligoninėje su perskelta galva 
nuo akcidentOi.

—Jau antri metai, kai Vjneas 
Paulinis turi savą vaistinę Rock- 
viįh Center, L. 1. Bitute gerai se
kasi. -

—Saugokit mažus vaikelius. 
Paralyžius dar siaučia apylinkėje. 
83 nuošimtis sergančių yra ligi 10 
metų amžiaus, 54 nuošimtis ma
žiau 5 metų amžiaus. Mokyklos 
dėl paralyžiaus atsidarys iik 
rugsėjo 21 d.

—Registracija į Cathctlral Cote 
lėgo bus rūgs. 12 d. nuo 9 ligi 12 
vai. ryto, ir nuo 1 ligi 3 vai, po 
pietų.

—Parapijini pradinės mokyk
los atsidarys tik rūgs. 21 d. Re
gistracija rūgs. 10 ir U d. nuo 
9:30 ligi ll:36-vaL ryto. Bėgta- 
racija į Vyskupijos Iligh Behoęls 
užbaigta. Daugiau aplikąntiį ne
priima. Galima dar registruotis į 
kitas katalikiškas aukštesne mo
kyklas. >

—žv. Jono High ^ehool atriju- 
ro tlk rugs> 21 d. Registracija 
rugiu 8 ligi 11 d. visomis vabin- 
domiA

žmonai,ir tai mamytei, kuri, tįr*! 
tmn suprasdama savo mamytės 
aplinkybe*, Mite rambi, vengia 
varginimo...

Bet, štai, tą i^ragą greitai už
pildo geri kaimynai, pil. Lauri- 
haičiai, kuria pirmi pasirodė su 
sveikinimate ir visokeriopu pa* 
tarnavimu. Ypač p. Elzbietos

C. BROOKLYN, N. Y.
•■ v . . .-

Pereitą sekmadienį parapijos 
piknikas puikiai pavyko. Diena 
paritnike graži, tai žmonelių pil
na, KJaseiaus svetainė nemaža, o 
apie 10‘ val. jau buvo pilna jauni
mo, o senėtieji parke grįžtei 
linksminosi užkandžiaudami ir 
dulkes plaudami geltonu alučiu. 
Labai patiko choro dainavimas, 
nūr nepasisukri, visur tik. šneka, 
kati “gražiai dainavo ehoraa.” Į 
pabaigą vtea publika pradėjo dai
nuoti. Tai lietuvių graži įpatybė.

Reikia tikėtis,vkad liks gražaus 
pelno.

dėkingumo janstnus ir privertė tą 
dėkingumą pareikšti viešai, nes 
minėtos ypatos pasišventimas pa
rodo gražų artimo meiles pavyz
dį

siu proga nariu pareikšti dė
kingumo ir p. Kęrltelienei, kuri 
taipgi daug gero padarė, pH. Te* 
rebrizamš ir vfetems kitiems, pri- 
Riuntttsioms sveikinimus ir dova
nelės. Aviu te gerb. vietos dvariš
kiams, kurie teikėsi dalyvauti

—Daromi prisiruošimai švęsti 
spalių d. Brooklym* bendromte 
jėgomis Vytauto D. komitetas 
priruoš programų spalių H d- 
spalių !> d. radte komtajs bando

liiiotl iįita Ir paskaitų apie Vite

DR. BUDAS K. VENGUS
HA.NT18TA8 . T—R4Y

Brooklyne kriaučiai gana gerai 
dirba, Mat po “streikų/* ^urfe 
buvo miiaų žydeliams pataikau
jančių komunktų buvo surengta, 
prasidėjo darbai. Streiku kriau- 
risi nelaimėjo nieko. Jų ktteniai 
pratuštėjo, o jų vadų—komunte- 
tų—padidėjo. Tik tiek, *

Amerikos Lietuvių Pilležią 
Klubo naujas namas 80 Union 
avė., labai gražiai atrodo. Graži, 
šviesi, ^aukšta vieta, talė didelė, 
kur galima rengti balius, šokius, 
teatrus, koncertus ir tt. Klubo 
valdyba deda pastangą svetainę 
išgarsinti ir padaryti jų žinomą 
visame Brooklyne lietuvių tarpe.

P, A. Valantieji, Maapethe vi
siems žinomas graborius, namą 
pardavėjas irtt, gana gražiai 
žengią pirmyn; Nors dabar, tOr 

ku kuom poaigirti, bet vtegi p. 
Valantieji drąsiai tat savo dar
bais žiuri į ateitį.-

Amsterdamo, N, Y. Vilniaus 
Vaduoti Sąjunga (buvęs Vytauto 
Didžiojo K-tas) ateinanti aekma- 
dfenį, šio rugsėjo (Sept.) mėn. 13 ; 
dienų, ^r. Karimiero parapijos’ 
parke rengia pikniką. Šitame pik* 
nike dalyvauja ir ukrainiečiai su 
choru. Taip pat dalyvauja §v. Cte 
ellijos choras. Pikniko tikslas im*, 
daryti lėšas laikraščiui ^Mtteą 
Vilnius” ir VHniaus Valiuoti Są
jungom reikalams. Prašome visą 
lietuvių iš Amsterdamo, Albany, 
Troy, Schenectady, Uties,‘Herki- 
mero rir: kitų kolonijų dalyvauti. 
Atėję nesigailėsite, nes išgirsite 
įdomių, gražią dairių musų Šv. 
Cicilijos choro, o taip pat gra
žaus ąkraintečių ehoroA Bus teta 
orkeatta, prišoksime’ ir nžmegri* 
me gerus santykius su ukrainie
čiais. tas piknikas jau poskuti- 
nte šiais malate.

Ateinantį sekmadienį, laike su
mos. giedos Lietuvos Operos ar
tistas p. J. Byra. Jo pirmas ren
giamas 'kolteortas įvyks rugsėjo 
19 d., Central Uote!, Nevr Yorkc. 
Tikietą galima gaut pas vtetoa 
vargonininkus. R.

, V. X D-įo« Pririnktas.
Ateinantį sekmadienį, rugsėjo 

13 d., tuoj po sumos, įvyks Vai
kelio Jėzaus D-jos susirinkimas. 
Prašoma visit narių atsilanky t r. 
nes turėsime tartis tolimesniu 
draugijos veikimu/ 4 M®r.

Joms * ThiltrnšaitK Marijonų 
kolegijos mokinys, kuria buvo su
sirgęs "apčndieifMŽ* jau grįžo 
is Sv. Katrynos ligoninta ir eina 
geryn. Pagijęs sri^ i naujai ati
darytą lięmaiėių kolegijų Thomp- 
$on, Conn. Geros kloties! B.

. p, Laukite, Brooklyne, lieturių 
tarpe įžymiausias fotagrafaa ne* 
jaučia bedarbės kririo. Jte vteuo- 
met turi k| dirbti, nea žmonės 
mėgsta jo paveikslus ir’noriai pas 
jį lankosi. 4 •. j

Vytauto Spaustuvė irgi dar
buojasi. Draugijos, tai piknikus, 
tai vakarus, tai vakarienes ar Šo
kius rengia; gi - juoa išgarsinti 
reikia daug visokią raštą, bilietą 
ir it. spa^dinti, kuriuos ji no
riai it gerai atlieka. Kurie dar 
pas mus nesilankė, tai ateikite 
pasižiūrėti. .

Dfir kartą primename, kurte 
norite Lietuvos šemlapio, ateikite 
j Vytauto Spaustuvę, 564 Grand 
st, Brooklyne, (tarp Lorimer st. 
ir Union avė), N. Y. Paštu pri« 
siusime gavus 15e. pašto lenkiate.

HMM UAftII te 11 PUflAflM Kk 
rnAMOSy mLEIIDOnuS

Trt- Ntaaron 44M

AMT. J. VALUMTIEJUS
Lalmltais atatalas ir 

BaJttmuotoja*
Apdtata Vtooro lak0* 

Ratmy PnMlė
B441—T2nd«t, (4ImdogtonAta) 

. Arti Grand St
MA8PKTH, L. X. T.

Rugsėjo <» Ą Apreiškimo Pan. 
parapijos klelxmas ktin. K. 

Banionis suteikė 'šv* krikštą Elž
bietos ir Juose Mačiulio dukre- 
Mt kuri gavo vardus t Virginija 
Marija. Krikštatėviafe huvo adv. 
P* Daužvanlte ir L. Kėrbeliėnė.

Šaunus krikštynų pokylis įvyko 
pas Virginija tė^us, 871$ BĮ- 
derts Labo, Woodhavene. Puldly 
dalyvavo taigai: 8. Remeika, 
K. PakalnK J. Balkonas. ’K. Pau* 
lontei P. LekMfe ir J Alekmunas. 
Svietlškiai: M. Kerbelte su šei
ma. iš AmHterdam. F. Maėiulai* 
tien? nu dukrrie, tt Xfw Haveno,

Ktetao sukaJrtuvta.

; Spalių mču. 8 d* sueina lygiai 
Mm, kaip gerb. klebonas kun. K. 
Pakalnis klebonauja musų para
pijoj. Tam jiibilėjui paminėti, pa* 
rapijonai rengia vakarienę, kuri 
įvyks spalių mėn. 11 d. parapCjta 
svetainėj. Tiktetų jau galima 
gauti pas rengėjus. Tikictal tik 
po $150. . |L

Karalienės Angelą patapyta 
Sv. JRaŽanėteus Dr-ja rengia ne
paprastų ttvaiiavfaių Rugsėjo 13 
dičnų į Foreri Parkų. Praridta 
mm 1 vah po pietų. ■

Reikia pažymėti, kad minta 
draugija yra daug psridarbavni

D. D. S. 14-toa kuopoa surirln* 
kimia įvyks rugsėjo 11 d. 8*t< 
valandą vakare ftv. Jurgio Drau
gijos svetainėje. Kviečiame 'visus 
ateiti į snririnkfaaą užsimokėti 
duokles. Batų labai gerai, kad vi
si užtatacėtumeL mu kai kurie 
esat luta atsilikę. TaMyka.

e 
t
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