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VISŲ MALIU KATALIKAI DARBININKAI
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B UTAUlgiraM -KANADOJE EKSPLOZIJA
1 UŽMUŠĖ 23 ŽMONES‘ * * • H 1 F •

Čilės kurioje socia
listai įvykdė perversmą, gyvento
ją daugumą sudaru katalikai, 
bet katalikų Bažnyčia turėjo 

^sunkias sąlygas veikimui. 1768 
m. buvo ištremti jęiūitai; jėzui
tams vėl atsigyventi leista 1843 
metais. 1824 m. valstybe kon
fiskavo bažnyčių nuosavybes. 
1884 m. įvesta civilinės vedybos, 
o 1925 m. Bažnyčia atskiria nuo 
valstybės.

'1925 m. Čilėje buvo 316 para
pijų, 146 vienuolynai, '726 kuni
gai ir 771 vienuoliai. Gyvento
jų Čilėje skaitoma 4,273,150.

Amerikoje. yra surinkta 116,- 
000 parašu, kurie bus įteikti Po
piežiui. prašant pripažinti Ame
rikos vyskupą John Nepomuce- 
he NewMann. Pasirašiusiųjų 

. katalikų daugumą sudaro cechai.
Vyskupas Newmann valdė Phi- 

ladelphia vyskupiją 1852—1860 
metais. |

MONTREAL. BiržeHo 
17 d. uoste viename laive į- 
vyko aliejaus sandėlio spro
gimas, kuris Užmušė 23 ir 
sužeidė 63 žmones.

Iš sužeistųjų 15 yra gais
rininkai, atvykę gesinti. 
Tarp užmuštųjų yra 5 gais
rininkai su viršininku Gau- 
thier priešaky. -. :

Pirmoji ekspliozija įvy- 
kai apie 100\ darbininkų 
dirbo, laivų taisydami.

Kai gaisrininkai atvyko 
gesinti, įvyko kita eksplio- 
zija. Iššokusiose liepsnose 
pradingo gaisrininkų vadas 
ir jo keli bendradarbiai, ',

ŽILĖJE VĖL NAUJAS 
SUKILIMAS
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Šiomis dienomis pasirodė kar
dinolo Gasparai parašytas kate
kizmas, išverstas i anglu kalbą. 
Katekizmas yra didžiai Įvertina
mas dėl jo turiningumo.

' PojtUžuĮijos ridauą reikalą mi- 
nisteris savo
gittijoe mielins labai palankiai 
atsiliepė apie Bažnyčią. Tikima
si, jog netrūkus Portugalijoj vėl 
bus leidžiama mokyklose mokyti 
tikybos.

Brooklyn, N. Y., mirusi Mrs. 
Margaret B. Keene kataliku lab
darybei paliko $50,000.

HOOVER IR GURŪS VĖL
NOMINUOTI

SANTIAGO. — Birželio 
17 d. Čilėje Įvyko, naujas 
sukilimas, kuriant vėl vado
vavo- Carloš Davila.

(Darios Davila prašalino 
prezidentų Montero, bet ke- 
libmš 'dienoms praėjus" jį 
prašalino jo bendradarbis 
pulk. Grove.' . w

A ; . '•

Kadangi pulk. Grove vy
riausybė labai pasuko 4 ko
munistus, tad įvyko naujas 
sukilimas. • Dabar prezi
dentu vėl pasiskelbė Davi
la ir prižadėjo paskelbti 
naujus rinkimus.

Kaip buvo tikėtasi, taip 
ir įvyko. Rešpubli k o n ų 
partija nominavo -preziden
tu Herbert Hoover ir vice •

-•-smfc s centai

MINA ANTRADIENIAIS lĮ 

PENKTADIENIAIS
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Naujai pagamintas Amerikos kariuomenės šarvuotas automobilis. .7 inžinų, ' Jo įrengimas labai mo
derniškas— prę jo pritaisyta kanuolės ir kulkosvaidžiai. ;

. '80nTHB08TO».MA88. BIRŽEnO-JVNę' 21 D..-932 M , Ho. 46-

SHARKEY LAUKIA SAVO 
' DIENOS

NE Y YORK.— Birželio 
21 d. vakaro Jaek Sharkey 
laukia didžiu dvasios įtem
pimu. •

Amerikos čempionas tu
rėjo daug progų laimėti pa
saulio čempiono vardų, bet 
vis įvykdavo kokie nors ne
laukti ręiškiniaLir Sharkey 
likdavo atstumtas.
Dabar jis žino kad jau:pa

skutinė proga: arba Shar
key pasaulio čempionas, ar
ba — tik Jaėk Sharkey.

Bokso žinovai įvairiai 
pranašauja. Vieni: pasisa
ko už Schmeling, su kuriuo 
Sharkey kumŠčiuosis,

Birželio 21 d. naktį visi 
žinosime, - ar mūsų tautie
čiui pavyko nugalėti smar
ki} vokietį.

LENKAI ATSISAKO 
PRANCŪZĘ! INSTRUK

TORIŲ
VARŠUVA- — Lenkijos

prezidentų Charles Curtis* vyriausybė nuo rugpiūčio 
• toms pačioms vietoms. Abu 

nominuoti pirmame balsa
vime. - - ~*

Partijos konvencijoje į- 
vyko ii? nesmagumų. Buvęs, 
senatorius Dr. France no
rėjo pasakyti kalbų už Cal
vin Coolidge, kurio vardo 
nei vienas , iš kalbėtojų ne
buvo paminė j ęs.. ’

Partijos konvencijos pir
mininkas ? ūelėido1 ‘ France 
kalbėti, bet šis savo noru 
pradėjo kalbėti. Pasaukta

I mėnesio 1 d. atleis iŠ karo 
mokyklos visus prancūzus 
instruktorius,. kurie mokė 
Lenkijos karininkus nuo 
pat Lenkijos nepriklauso
mybės atgavimo laikų^

Prancūzai atleidžiami dėl 
sunkios ekonominės būklės, 
slegiančios Lenkiją.

pįimininku išrinktas Eve1- 
rett Sanders, buvęs Coolid- 
ge sekretorius. Jis vado- 

1 vaus rudens - rinkimij. kom
panijai.. .

Šiaip jokiu ypatingu nu
tarimu nebuvo; Prohibici- 

. jos klausimu priimta rezo

£
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liueija, kilti turi tikslų pa- |
tankinti ir slapiuosius, ir 
sausuosius.

HiW*W>^>lH<ĮĮį .'

LENKAI PYKSTASI SU 
RUMUNAIS

“DARBININKO”;EKSKUR-

NEW YORfc -- Birže- 
lio 18 d. iš Nęw York iš
plaukė Skandinavų lini j ps 
aivas “United States,” iš- 

veždamas į Europį 700 ke
leivių. • •_ 7 ? " .ę.
, ^Tiio laivu išdyko. ir dar
bininko’ rengtoji ekskursi-

B DCHAREST. — Tarp 
Lenkijos ir Rumunijos vy
riausybių kilo nesusiprati- 
ipaš/’ ’* : ’■/ ■ ■■■•.

*1 Lenkija nori pasirašyti 
nepuolimo sutartį su Sovie
tų Rusija ir nori, kad ir Ru
munija prisidėtų.

Rumunai reikalauja, kad 
bolševikai pripažintų Ru
munijos teises į Beserabijų.

VETERANUSVALDŽIA 
NORIGRįžINTI

WASHINGT ON.— Kors 
senatas atmetė atstovų rū- 
mų nutarimų išmokėti vete
ranams bonus, .tačiau, atžy
giavę veteranai nenori grįž
ti į namus.

V aidžios atšakiu gi a s-: 
mens taikiomis priemonė
mis bando atžygiavusius, ve
teranus grąžinti į jų, gyve
namas vietas.

Atstovų rūmuose norima 
pravesti bilius, kuriuo vete
ranams pergabenti-į namus 
būtų paskirta 125,000 dole
rių, - * .

ęivių. Bkskų^sijai vado
vauja kun. JopasBula.

Ekskųrsantiuišlydėti bu-, 
vo atvykę TĮ/Jf S.' Centro 
sekretorius. Ji B. LauČka, 
laivakorčių agentas K. J. 
Viesulą (daugiausia kelei
vių turėjęs Šiai * ekskursi5 
jai), linijos lietuvių sky
riaus vedėjas J< Smitrus ir 
riti. ■ '■?

FederacijosKongresas
Šių metų Amerikos Lietuvių Romos Kata

likų Federacijos XXII Kongresas įvyks Rug- 
piūcio 23, 24 ir 25 dienomis. Švento Kazimiero. / 
parapijoj, Pittšburgh, Pa.

Federacijos Apskričiai, skyriai ir visos lie- ■ 
tuvių katalikų' draugijos nuoširdžiai kviečia-“' 

* mos dalyvauti. . Taip pat Didžiai Gerbiamieji 
lietuvių dvasininkai, visi katalikai inteligentai, 
visi visuomenės, veikėjui kvieeiaųn į . Amerikos 

; lietuvių katalikų metinę šventę — Federacijos 
Kongresų svarstyti mūsų visuomeninių reikalų.

K. J. Kruiinskas, .
Federacijas Sekretorius.
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2480MYLIŲPER17 VA- 
LANDy

SANTA MONICA, Cal.
— Lakūnas James B..Dick- 
^son atgabeno orlaiviu tris 
keleivius iš Neyvark, N. J. 
per 16 valandų ir 49 minu
tes. Per tų laikų orlaivis 
atskrido 2480 mylių.

NUŠOVĖ BUTLEGERIŲ 
i VKOį

. NĖW YORK. — Birže
lio 19 d. rytų mirė Brookly- 
no raketyrių bei ‘ butlegerių 
vadas Charles Higgįns, ku
ri pašovę- kitų raketyrių 
grūpė/: . ’ ‘ '

Birželio 18 d..Higgins 
drauge su savo žmona ir 
uošve nuvyko dalyvauti sa
vo dukters mokyklas iškil
mėse. Jis. nepasirūpino sa
vo apsauga.

Einant jam su šeima iš 
salės, privažiavo du automo
biliai ir paleido šūvius, , ku
rie sužeidė Higgins ir jų 
dukterį. Higgins mirė po 
kelių valandų, o duktė, T 
metų amžiaūs, sunkioje bū
klėje; . . < •- . • .

Spaudayra vienaitipriauiių ri- 
Buomenėi auklėjimo priemolių: ji 
„tento žmonių tarpe gyvybėa ar 
mirtie® sėklai,—Stot 8t. Malkatu- 
Hib * ’ , j

HITLERININKAI VĖL TURI 
SAVO KARIUOMENĘ

BERLYNAS. — Prezi
dentas Kindenburg pasira
šė įsakymų, kuriuo leidžia
ma gyvuoti , hitleri n ink ų 
(fašistų) ginkluotai 'organi
zacijai, kurios narių skai
čius siekia per 400,000.

Šių ginkluotų privatiškų 
organizacijų buvo uždaręs 
buvęs kancleris Bruening. 
Atėjojp^j^v^ 
įsakymų pakeitė. ’

Bavarijos ir Badeno pro
vincijos griežtai pasisakė 
prieš naujos vyriausybes į-, 
sakymų.

Į Bavarijos seimo posėdį* 
hitlerininkai atvyko unifor
muoti. Seimo pirmininkas 
paprašė hitlerininkus pasi
šalinti. Jiems pasiprieši
nus, buvo nutrauktas posė
dis. Vėliau buvo pakvies
to policija^ kuri ‘išvedė* 
trukšmaujančius hitlerinin- 
kųs atstovus. .. ; .

ANGLIJA SIŪLO PANAI
KINTI REPARACIJAS
LAU SANNE, Šveicarija, 

-r- .Birželio 16 d. čia prasi
dėjo karo skolų bei repara
cijų konferencija, kurioje 
dalyvauja 14 valstybių at
stovai. Konferencijai va
dovauja : Anglijos premie- 
ras MaeDonald.

?• Anglijos atstovai pranešė, 
jog Anglijos vyriausybė y- 
ta pasirengusi panaikinti 
reparacijas.

Prancūzijos premie ras 
Herriot griežtai pasisakė 
prieš reparacijų panaikini
mą. * . ‘ ‘

Vokietijos kancleris vori 
Papen privatiskame posėdy 
Anglijos, Prancūzijos, Ita
lijos,, Belgijos ir Japonijos 
atstovams pareiškė, jog. Vo
kieti jašiuo 'metu uėgalinno- 
keti reparacijų, kurios šū- 
pamližavo Vokietijos eko
nominę būklę, išauklėjo, ra
dikalių jaunuomenę ir suda 
re daug kitokių nuostolių.,

YOR
■« --ty-

CHIČAdoįll. —“Drau- • 
gas” rašo, kad kap. S Da- Į 
rius. ir S. Girėnas (Girch), Į 
Plačiai žinomi profesiona
lai lakūnai, ruošiasi skristi 
iš Nevy Yorko tiesiai į Kau- •. v 
ųų, nusileidimo, 1933 mė- -. - 
tais, gegužės ar birželio me
nesį. Kiek vėliau lakūnai 
mano grįžti tuo paeiti keliu 
atgal Amerikon. 

. *
Lėktuvas jau’ nupirktas j 

“Ballanea-’’ Ch 300 arklių 
jėgų. Kai kurie* prietaisai 
tolimam skridimui jau įsi- 
.gyti..: .• • ? ■” į

Kapitonas S. Darius tar
navo Amerikos kariuomenė-' (
j e karo metu, ^buvo Pran
cūzijoje kautynių . metu 
daugiau kaip pusantrų me- - *
•tų. Kautynėse ties Pary- 1
žium buvo sužeistas, kiek 
vėliau buvo pagirtas už nar
sumų: 1920 m, drauge su 
Amerikos lietuviais savand- .

DUBLINAS PILNAS MAL- 
DININKĮ! MINIŲ

LUBLINAS, Airija. — 
Dublino miestas paskendęs 
žolynuose ir tūkstantinėse 
maldininkų miniose.

Birželio 19 d. vakare vi
sose Airijos bažnyčiose pra
sidėjo triduumas, prašant 
Dievo malones, kad eucha
ristinis kongresas geriausia 
pavyktų. . ■ ______ _ _____

^irželio 20 d.^o ^įgtų atj išvyko Lietuvon. 1921. 
įvyko Popiežiaus-1 paskirtas ........... .
‘atstovas ’karžriohš*Lauri. ■ 
Jis sutiktas labai iškilmin
gai, dalyvaujant Airijos ar
kivyskupui Byme, prezi
dentui De Valerų ir kitiems 
žymiems Airijos žmonėms.

Manoma, jog iš viso pa-, 
šaulio suvažiuos per 300,000 
maldininkų. ■ :.

BRIANO PALIKO TIK 
3435 DOLERIUS

PARYŽIUS. į^raneū- 
zijos laikraščio ‘L’Oeuvre’ 
pranešimu, ilgametis užsie
nių reikalų, ministeris bei 
preinieras Aristįd Briand 
mirė visai neturtingas.

Jam įnirus,' jo namuose 
rasta tik $235.80, o banke 
3,200 dolerių. . s

Briand išbuvo Prancūzi
jos valdžios priešaky per 25 
metus. . .

ROOSEVELfliŠKYRE 
NOMINUOTOJI

\ NEW YORK, birželio 20. 
Gubernatorius Franklįn D.
Roosevelt, pranešė, jog de
mokratų partijos konvenci
joje jo nominacijos kalbų 
pasakys jo • senas draugas, 
advokatas J ohit Ę. Mack.

J. B. Mack 1910 metais 
nominavo Robsęvelt’ų į N. 
York valstijos senatorius ir 
Roosevelt labai patenkintas, 
jog tas pats asmuo nomi
nuos jį demokratų partijai 
josios kandidatu į preziden- 
tUSi

J, B, Mack, gimęs 1874 
metais, katalikas, tiirįs gra
žių šeimynų (2 sūnūs ir du-

m. ųžjjaigus/karo^okykĮų- 
ir jam prašant, , buvo p#k 
skirtas avįacijon. 1922 m, > 
jau skraidė savarankiškai. 
Pažymėtina, kdd kapt. Da
rius daug prisidėjo'prie ot-. 
ganizavimo Klaipėdos sūki- : 
limo. Kautynių metu buvo' • 
3-ios grupės vado padėjėju.: 
Klaipėda užėmus buvo per
keltas į sukilėlių vyriausių-/ 
jį štabų. 1927 n/ grįžo A- V“ 
mėrikon ir išlaikė profesi- 
jonalinio lakūno egzaminus.^ 
Dabar ta profesija tebeuž-’ 
siima. .

S. Girėnas (Girch) įsto- .1 
jo' Amerikos kariuomenėn* 
1917 m.,, vėliau buvo paskir
tas aviacijom į 136 eskadri
lę (Aerb Sąuadron). Baigęs ' 
aeromechųniko kursus, tar- ‘ 
navo minėtoje eskadrilėje 
iki 1919 m. Sugrįžęs į Chi- 
caga, tęsė toliau pradėtąjį 
aviacijos mokslų. 1924 m. 
skraidė jau savarankišfcai. 
1929 m. įgijo aukščiausių 
profesijonalinio ‘ 1 a k ū n o 
laipsnį* Dabar yr^ instruk
torium Ashbppįį aetodrąme 
Clucagojg.,,.,.

Nuu«uWuž Ktnh' i 
. ,MA ČEREPAKO

’ LOWELL. U žmonišku- e j 

nio draugija patraukė į tei* . j 
,smų Martin Žųko^ki, 39 
.metų, už kankinimų gyvulių 
ir girtavimų. v s ■

Teisme bnvb įrodyta, jog ./į 
Žukovskį kankino Čeęepa- ? 
ką* tTž tai jis nubaustas 2 " J 
savaitėms bandymo (proba- q 
tion)/ .

‘1> tt—
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Naujosios Anglijos Lietuvių
Darbininkų Piknikas

“Darbininko” Katalogas
u *1'1

i

Trumpa Apologetiką arba 
Kat. Tikėjimo Apgynimas. Pa

kun. V.; Žajančanukas—..50c 
Lj Maldų Rinkinėlis. . baltais : 
įjteiaig *iok—imr

Žinios Iš Lietuvos-
VOKIEČIAI BUVO PASIREN

GĘ UŽIMTI KLAIPĖDĄ »
)aVasat.is, Žiemkenčiai ja
vai ir pievose žole labai ge
rai aiiga. Ūkininkai šiemet 
tikisi dauk šieno priŠienąip 
šią. Šiemet vaismedžiai ir 
vyšniostei - nepaprastai 
daug žiedu: 01’as žied.ains 
labai geras, todėl ir sodą 
derliaus gero tikimasi.

.. • Vokietijos 1 a i k r a š t i s 
“Die Dįktatur’” įdėjo strai
psnį, kuriame atvirai' prišK 
pažįsta apie nacionalistą 
planus. ' ■ • - •

Straipsny. tiesiog sakodia, 
kad Vokietijos ekstremistai 
turėjo tikslą atimtį iš Lie- 

į titvos Klaipėdą.
“Die Diktatui5’ tame pat. 

straipsnyje aštriai .puola 
buv. krašto apsaugos min.. 
Greneiį ir kaltina jį tuo/ 
kad “jis galutinai simaiki- 
nęs visus galimumus grą- 
žinti Klaipėdą Vokietijai.” 
Vokietijos ekstremistai jau 
tuvę visai pasirengę kari
nės jėgos f pagalba užimti 
Klaipėdą, bet Greneris žy
gio pradėti; neleidęs.

Ręichvero pirmas raiteliu 
pillkus pasiruošęs. /Stovej ęs 
Idetuvos. pasieny ir tik laū-

: kęš įšakymo įsiveržti į Kloiy 
įpeęlos kraštą*;‘.x < /.

" Vokiečiiį kreiseris “Leip- 
zig” stovėjęs Pilau uoste. 
Gavęs įsakymą, jis tūrėjęs 
.įplaukti į Klaipėdos uostą 

. ir čia iškelti į krantą volde- 
cią kariuomenę. .1 nepaprastumas stebina ūki-

Oharėkteringas “Die Dili-1 ninkus, - dažnas nori gauti 
tatur’.^nurodymas, kad vi

-sos Rytu Prūsijos organiza
cijos laukusios tik vokiečiu 
vyriausybės įsakymo pradė-

■ ■. ti žygį į . Klaipėdą. Ir jei 
tik Greneris būtą, davęs sa-

. vo sutikimą, jos. būtą ak
tyviai dalyvavusios Klaipė
dos kampanijoj.” ‘ '

PARLĖKĖ SUŽYMĖTI 
• ■. ’ PAUKŠČIAI

LAUKŲ BŪKLĖ

SUMAŽĖJO PERLAIDOS IŽ 
AMERIKOS

KAUNAS. — Amerikos 
lietuviai savo giminėms. ir 
pažįstamiems Lietuvoj 1931 
metais parsiuntė 32,700,000 
litą, 1930 m. 37,300,QQQ-litą 
ir 1929 m., — 46,300,000 li- 
tų.- -Šiemet -pinigines- per
laidos dar daugiau sumažės, 

^nes .Amerikoje taip, pat 
siaučia smarkus krizis.'

SUDEGĖ 78 METU SENUKAS

. v .• ___

L. D. S. 7 ir 108 kuopos 
maloniai praneša visiems L. 
D. S. ir“Darbininko” prie- 
teliams, jog liepos 10 dieną 
Maironiu parke, Worcester, 
Mass. yra rengiamas didžiu
lis piknikas.

Pikijiko linksmybių tari
nį sudarys: garsus Worces- 
tęrio Uetuvią orkestras,*jau
nimo choras, boksas, risty-

nes, plaukymo rungtynės, 
geriausi kalbėtojai ir tt*

.vProgramoB pradžia 2. yal^ 
po pietą. •

Kviečiami lietusiai iš vi
są apylinkės koloniją. Pik- 
niko pelno pusė skiriama 
“Darbininkui, ’r Kadangi 
tikslas svarbus, tad tikimės, 
jog ir parama bus švaibk-

Renghno K&Misiįa.

Okupuotoje' Lietuvoje

{VAIRIOSKNYGOS
Auksinio Obuolio Historija I 

(Graikų Mytholofcijd* ŽhipT A 
nelis) su paveikslais. Lietus? į į 
vių kaibon išguldė Alyva___jWd;’ 

llry* Keleiviai—-Krikižionis,'į)'fe 
Žydaair Turkas. Pamokinau-'/(į?
M apynys, ^Parašę įį Vyįb' 'X 
niaųska*. Vertė P. B,  u—4dc.

fcritmpi ĄkaitymiMaL—labai 
gražūs pasiskaitymai apie į- 
vairius- gyvenimo atsitikimus. 
Paraše J. Tarvydas ——_45o.

Turto Norma—-mokslinki pa- 
siskaitymai. Paraž^ Uosis—,45e,

Gerumi*aprašymas apie 
gerumą per Tėvą Faberą-Fi- 
lipiną. Vertfi Kun. L. __15g.

Tabakas—Nuodai — rūky
mo kenksmas ; pagal , d-rą Ni- 
kobkį parengs S. Kaunietis—15e.

Užkeikta Mergei# su Ban-, 
da it BtttdasKUtis—apysaka 15a.

Kataliką Bažnyčia ir Da*_ 
mokratbąnas. — Parašė kun. 
Tarnas Žilinskas —  ——50c.

Apaštalystės Maldo* Btatn- 
tas. Vertė Kun. P. Sauru-

. saitis ^——^u25b.

KAMAJAI, Rokiškio ap.
Pereitais metais rudenį, 

Kraupiu kaime mūsą .uni
versiteto paukščiams žymė
ti žiedais- buvo sužymėta: 
dvi kregždės (senės), trys 
gandrai . (jaunikliai), du 
varnėnai ’ ir , dvi pempės 
(jauniklės). Šį pavasarį 
pastebėta clvi;kregždės par
lėkusios su tais, pačiais žie
dais. Kitij paukščiu kol kas 
nepastebėta.

Obelių valse.,,. Zybolią k., 
Ks. Zibolienės sudegė gyve
namas namas šū; daikiaįs, 
medinis tvartas ir medinė 
kietis. Nuostolių, padaryta 
3300 litų.’ Gyvenamą namą 
gėlbint sudegė Vincas Zybo- 
lis, 178 metų amžiaus senu
kas. Padegime įtariama 
viena to pat kaimo gyvento
ja, . /

ŪKIAI BANKRUTUOJA

KUN. prof . SKRUODžIO | s(0 gyventoj ai. yra nesunio-
SUKAKTUVĖS ’

ANTIS DEDA RAUDONUS 
KIAUŠINIUS

. JEZNAS, Alytaus 
Sbbuvos kaimo ūkininkė O. 
Umavičiene turi labai dės
lią antį, kuri kasdien deda 
nepaprastos šviesiai raudo
nos spalvos kiaušinius. Jų

perinti šitos anties kiauši
nių. :

JAU SUGĮŽO Į LIETUVĄ

? GRIŠKABŪDIS. — Ne- 
? paprastai gražus ir Šiltas

Dr. Pajaujis, III-jo sei
mo atstovas liaudi n i n k ų 
frakcijoj, nuteistas kaip 
Tauragės pučo dalyvis,.pas
kui paleistas iš kalėjimo.

“L. Ž.” pranešimu, esąs 
jau grįžęs iš’Prancūzijos į 
‘Lietuvą ir apsigyvenęs ties 
Kalvarija. ‘

MALDAKNYGES I

Gegužės 26 d. Klaipėdos 
valsčiaus teismas pardavė iš 
.varžytinių ūkininko M?. Pi
piro ūkį iš 206 margŲ. Į 
varžytines jį nuvarė Land- 
■vviitschaftšpaitijos politine 
sandarbiiiinkė, Tilžės kredi
to draugija “Agi1,aria.” Tą 
ūkį už 42,500 litų nupirko 
vienas neseniai grįžęs Ame
rikos, lietuvis. ‘ \

Laugaliuosje ūkiniu k a.s 
, Pastarnokas, nupirkęs ūkį, 
tiek nusibankrutavo, kad, 
išsipardavęs visokį invento- 
rnt, net šunį, su likusiais’ 
„smulkiais daiktais išsikrau
stė, o tuščią ūkį paliko nie
kelio neprižiūrimą. Dabar 
Ūkį atsima skolininkai.

LEDAI IŠMUŠĖ 20 HA 
PASĖLIŲ

Šiomis dienomis .Švenčio
nią lietuvių gimnazijos lie- 
tuvią kalbos inok y t o j u i 
kun prof. Jonui Skruodžiui 
suėjo 50 metą amžiaus. Tuo 
pat laiku suėjo ir 25 mfeati 
jo literatūrinio darbo ir ku
nigavimo. Tai dienai pa
gerbti Švepčionią lietuvių 
šv. Kazimiero draugijos sk. 
surengė Švenčionyse ata
tinkamą paminėjimą. Iš 
ryto buvo pamaldos Švem 
Čionią bažnyčioje; kurias ce- 
lebravo patsai- jubiliatąš. 
Per pamaldas labai gražiai 
giedojo švi, Kazimiero drau
gijos skyriaus choras. Vė
liau buvo iškilminga akade- 
mija, kurios metu buvo gra^ 
žiu kalbų. , Buvo charakte
rizuojamas patslai jubilia
tas ir jo darbas literatūros 
ii? visuomenės gyvenime. 
Gražiai kalbėjo kun, dek. 
Mankauskas įr kun. Neyie- 
ra. ? .

Jubiliatas gavo daug svei
kinimų žodžiu ir telegramo
mis. *

Jubiliatas padėkojo vi
siems sveikinusiems įr pa
kvietė susirinkusius pas sa
ve arbatos. ‘

kėję magistratui mokesčių 
apie 5 milijoną zlotą sumai. 
Sunkiausia esą tai, kad nė
ra jokią kelią tą mokesčių 
surinkti, tuo tarpu kai Vil
niaus magistratas suveda 
savo biudžetą su 1,200,000 
zlotą deficitu.

80 SKALIKU Už DIENOS 
DARBĄ

Daugeliškyje, Švenčionių 
aps., šiomis dienomis pradė
tas sodinti, valdiškas miš
kas. Darbininkams, dirban
tiems po U valandą į>er die- ’ 
na mokama, kiekvienam po 
80 i skatiką. Žmones vargo 
slegiami ir neturėdami kito 
uždarbio eina dirbti ir už 
80 skatiką. “Vilniaus Byr
io jus” pastebi, kad tokio 
darbo pigumo dar'iki šiol 
niekas neatmena. • •

a
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PASINAŪDOKIT NUPIGINTA MALDAKNYGIŲ KAINA 
TIK KĄ GAVOME SIUNTINI NAUJŲ MALDAKNYGIŲ 

' < LABAI PRIEINAMA KAINA
. -J .. '

. ’ “MALDŲ RINKINĖLIS” :
Kainos: ’ ’ •’ ' ” •

• Juodais odos *apdaraiš $1.50 (buvo $1.75)
. ./Baltais;celuiloido apdarais $i.50 (buvo $l-75)

Juodais pįiprąsitaįs apdarais .75 (buvo $1.00) 
Baltais ’cėluiloidofapdirais 4)0 (buvo $1,25)

■ Altorius
Kainos:;. „nIitH į • ;

Juodais paprastais’ apdarais .30 \ .
* • Juodais minkštais apdarais ,50 -

Juodais odos“ apdarais ę .75 . . : ’ ..
Baltais celuiloido . apdarais .80 
Imant didesnį skaičių, duodame gerą nuolaidą,,

Knygutės labai tinkamos, dovanos vaikučiams prie pir
• |< t.-f ' . ■ „j J i

• f ą^moS; Komunijos ir kitoms, iškilmėms. •
Visus užsakymus siųskite sekančiu antrašui

. . •’ “T) A K BI N I N K A S” ’ .u =

1860 Broadway, ' — ' . , So..Norton; Maus, |.

• I .

Ukmergės aps., Kurklių 
valsčiuj, Desiukiškią dvare 
ledai sunaikino ūkininkų a- 
pie 20 ha pasėlių įr išdaužė 
langus. įTuostolių padary
ta už 5,000'lįtiL įedų bū
ta vištos kiaušinio didumo.

Išminties trūksta tam, kam 
trūksta stiprios valios.—Šeks
pyras. • .

SUDEGĖ ALIEJAUS
FABRIKAS

C 
2 iI Kadetas Bus ...

Šiemet. baigęs West 
Pobit-lMyyno akademiją,

Šiomis dienomis Vilniuje 
buvo didžiausias gaisras, 
kokio nebuvo per keletą pa
skutinių metą. Sudegė di
delis aliejaus fabrikas,t ku
riame .dirbo apie 200 žino
mą. Gaisro jgesmti-buvo at
vykę visos ugniagesių ko
mandos, kurios tačiau per 
10 valandą gaisro neįstėngč 
likviduoti. į Visas fabrikas 
su mašinomis ir clidelę Sė
meną atsarga visiškai .sude
gė. Nuostoliu esą padary
ta apie du milionai zlotą. 

. Per gaisrą susižeidė labai 
daug ugniagesią, kurie nu
vežti^ į ligonines. Šisalie- 
jaus fabrikas buvo didžiau
sias visame krašte.. ... /

DIDELIS ĮSISKOLINIMAS

i ■

Vilniaus spauda praneša, 
kad šiuo metu Vilniaus mie-

.. .1
i i

g;
> « 1

l-y

Studentas* architektas Howard E. 
Bahr, Sayville, Long Island, pa
gamino projektą Colunibia uni
versiteto rūmams. Rūmu pasta
tymas kainuotu* septynis milijo
nus doleriu. Studentas už pia
no pagaminimą laimėjo stipendi
ją i '

“ŽIDINYS"
Prof. pr. V, Mykolaičio-Putino redaaua 
Įama* lU»r«tnro«, mokslo,. vlauonenSa 
Įr akademiškojo jgyveninio iliustruota* 
inSneelDla žurnalas yra dldžiaisiiui, 
rimČlauBlae, įdomiausias ir ktekylanaai 
Ūraal lavinusiam Žmogui tinkamlinslas 
lietuviu Žurnalas. Tod€I visi paskubėki
te ušslsakftt ‘Ridini.1’ . . *

“židinio” kaina Lietuvoj: mat 83 k 
pusm. 20 lt; Amerikoje metams |4M 
pusmečiui ■' s .

Adr.: “Židiny^’ Kaunas, Laisvi A)

Didžiausioji laimėyra meilė.— 
M. PeČkauskaitė.

istorijos apy^ąka. Du tomai. įl.Q0 

Moteryste, ir teimyha. Ver
tė J. - Gerutis" ... ., 40a/
^Gamtos Pradžiamokslii — 

Pr. A. Vileišis^__ __ 50tk .
Limpamosios Ligos It kaip 

iiuo jų išsisaugoti! Parašv 
negyvoji gamtą: žemč, van
duo, oras. PąraŠS J. Baronas-™fiOe.

Nauja Skaitymui Knyga — 
(Dalis II). Su paveikslais , .75o.

Vaikų Knygelė šn pa
veikslais ---- : - Mm,
. Mano Patyrimai Didžiojoj 
Karėj, 1918 ir 1919 m. Para 
ŽS Ėun. J. F. Jonaitis (Ka-‘ 
pelionas), :__ ———25«

Pamaldų Vadovėlis, Stacijos 
Graudūs Verksmai. Sudatė ir ' 
išleido Kun, J. Koncevieius..-..lOc..

, Vienuolinė Luomą. Vertė 
Kun. P. Sąurušaitis _______ .256.

Moterystės Nesuardomybė. J. 
Lesauskik. Šv. Kaa. D-jos jei- . 
dinys, Kaune ----------------- -10a

Sunkiausiais Laikais, Parašė
A. RuceviČiuB Ą___ ________40e.

Meile . (ĮVema). Parašė M.
Uūfitaitis Ą . V______ 15e,

šventas Gabtielius. Išleido 
tėvas Alfonsas Maria C. P.-~25e,

Religijos Mokymo Metodi
ka. Sutaisė K. J. Skruodys—50o.

Leiskite Mažučiams Ateiti 
Prie Manęs. Sutaisė KuPra- 
. nas ^4_______ _—-----------_40o,
z Mūsų Dainiai. Parašė ’Ka- . . 
zys Puida - _50e, •

. Anderseno Pasakos—su pa- 
eikslČliaia 1_20c.
Yndziulaitis _—,—------ .ūbo,''

MALDAKNYGĖS
s pulkim^ ant Keliui* D-koJ ’ 
pauda. Odos apdaru $2.01) ir ^3.00

TEATRAI
- Vienuolio Disputą , su Kabi
au. Vieno'veiksmo juokui. Su- 
letuvino Vaidevutis-:----- i—l&c.
Elgetų Gudrumas, 3-j ų veiks

mų komedija. Paraše Seirijų 
uozukas .....   4___ —Jibe.
Nepaisytojo—keturių veiks

mų drama. Parašė kuii. Pr. M. 
1 oras.; “Kainą-,______—— ---- 35a

GUiukingas Vyras—2 aktų 
komedija; parašė S. Tarvy- 

' Jas25r%
Ubagų Akademija ir Ubągų 

Salius — komedijos po 1 ak 
ą. Parašė Seirijų Juozukas_ 35c,
' Sniegas — Drama 4-rių ak
lį. Vertė Akelaitis ---------_4Oc.
Esamas—3-Čia dalis dramos 

; ‘Gims Tautos Genij'us.” . Pa- # 
ašė Kun. L. Vaicekauskas_lOo
Visi Geri—3-jij veiksmų vii*-, 

leliš; paraše F. V. : ,106.
Patricija, arba nežinomoji 

rankinė —• 4 a^tų drama. . 
Vertė Jonas Tarvydas_____ lOo.

Išganymo Apsireiškimai — 
it ėjimas ir gyvenimas ant že- . 
nės Jėzaus Kristaus. Vaidini-.. . 
nas sn gaidomis —__ ______ 75c.

Dramos; 1) Germaną; 2) 
l?abiola^-ū aktų; 3) Liurdo 
Stebuklas -r. aktą; parašė 
F. Tarvydas... __ ——------ 86c.

Knarkia Paliepus.—Kotuedi- 
ja1-me akte.: Parašė Gineitis 15a.

Vaikų Teatrai: dalis I; 1) 
Pagalvok ką darai; 2) Jono v 
aimė; 3) Pasakyk maųo lak / 
nę. Surinko S. K., D, ir N—15o. . 

. Vaikų Teatrai : dalis Ib i) 
.'štirsimė. paskui; 2) Antanu* 
<as. Surinko S. K, p. ir

XXIX Tarptautinis Eucha- . 
rištinis Kongresas. Parašė 
kun. Pr. Bučys, M. I. C-,
Mūsiškiai Užsienyje. Juokin

gas aprašymas kelionės į Pa
ryžių ir atgal Mikalojaus ir 
GLapirofj .Ivanovų... Išguldė 
Magnus Parvalkiėtig .50

Kelionė Aplink pasaulį per 
d0 dienųL-Apie visąs derybas 
be galo įdomūs nuotakiai ke
lionės per’ įvairius kraštus. 
Parašė>JuĮius Verne. Vertimas, 
J. Balčikonio ^—
Pramoninės Dėmbkratjios Pa

grindai. Parašė Uosis 75e.
Gegužes Mėnuo — Kuh. P. # 

Zadeikia. Kaina ,__ ____-__ 50e.
Aritmetikos Uždavinynas_25c. 
Vaikų Darbymečiui — Riu- . 

miglia kalbos mokslui——50c.
Petriukas — laiškai vieno 

vaikelio: Vertė S. Rakauskas 15c
Bolševizmas — Kas tai yra 

bolševizmas ir, jo vykdymas 
dusi joj ..... ;    15c
. žaidimų Vainikas—SaVybės 11 
vakarėliams ir gegužinėms su . 
gaidomis. Sutaisė Matas . Gri- 

. *onis —--- -——---- -— -----50o.
LaimžF—• (poėma).. Parašė . 

V aitkud ——— ---------- -.50c.
Atsargiai su Ugnimi. Vertė 

iš leutiškb kuh. K. S....... . . .10c.
Mūsų Tikėjimas — išaiškini- 

. <nas pagrindų mūsų tikėjimo.
Vertė Jonas M. Širvintas^:,—50c' 

Lietuvos Ženklai. — Išleido 
J. Šeškevičius ir B-vė, Kau
tas __ _____ ____________ _40c

Ėmęs ir Kalbėk: Deklama
cijos, .Monofgai ir Dialogai. 
Parašė Juozas V. Kovas—_30c 

Graudūs Verksmai.:—Ver
tė Vysk. A. Baranauskas-—10/5.

EųcharistiŠkoS Stacijos—Su- 
lietuvino Kūn. P* Juškaitis—_15ė 

Kristaus Kryžius: Stacijos, 
Graudūs Verksmai, Maldos Ge
gužės, Birželio ir Spalių, mė- 
lesiams. Išleido kun. K. A. Va- 
syą. :....r...... 25o

Dangaus Karalienė. — Su
rinko. Kun. M. Gavąlevičius; 
be apdarų 75 centai, su ap
darais .... -_ ——$1.011

Socializmas ir Krikščionybė.
Prof. V. Jurgučio _____ __ _  10c

Žmogus ir Gyvūolys. Para
kė tam. ;P, Bučys ■ 30c

, Žydas Lietuvoje, Parašė S. 
Kaimietis'__ ...___

Maldos tolybė. Istoriška* 
oieŠinys IV-to šimtmečio kri
kščionybės. Lietuvių kaibon 
išguldė P. B. -------- ------ ----25c

Apsirikimų Komedija. Atsi-. 
tikimas iš Amėrikohiško gyrė 
nirno. Išguldė Lapšiaus Vai
kas ----- ;—_____ ___ ___ —10c

Jono Kmito Eilės ,.,,...$1.00 
Lietuvos Albumas. Su pa

veikslais ir aprašymais.——1.5C h

Z// -' “DARBININKAS" //.//- 
366 Broadway. ,, ''Šo"Bbstbh, Masš.

AR TŪRI LABAI GįRAŽIĄ KNYGĄ

LIETUVOS1 ALBUMAS i
436 puslapių didumo

I Kiekvienas pįislapis labai gražiu paveikslų pa* 
į puoštas. Kiekvienas .lietuvis .privalėtų įsigyti šių 
į knygą; Jos kaina buvo.$4.00. ‘ Dabar gūuši tikrfe ‘ < 
I $1,00* \ .. •: .. • ; ;
Į • * • • ’' ; RęikalnnkiŠ , . • .. . *'•
J °DARBININkŪ^
| s66 We5t Broadway . . South Boston,, Mass.

1.50

.. J:

? ‘
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DARBIKINKAS
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KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ
KOLONIJOSE |

POILSIS

Reiks miegot... nes darbas vien
Be jokio atilsio neatneš naudos! \
Darbavos Dievas... bet-ilsėjo Jis
Ir vėl pradėjo... o išmintis!
Be juoko, miego, atilsio,
Nieko naudingo besitveriančio

\ Nesukūrsim mes Čionai, .. ■
Nei danguje ten aukštai! /

Sukaupę jėgas atgausįm mes
:Su darbu šiandien mūs širdį f

, . Mūs Vilnių, brangus lietuvi, 
Tik per darbą... po atilsio!

-. . • Plytaitis.

GARBINGAS SVEČIAS į.žodžių, kad atsigėrėtų. Vi
sur, sako, esu buvęs;?Ėuro- 
poje daug gražių vietų ma
tęs, bet nieko panašaus nie
kui* nemačiau. Tai Dievo 
Apveizda mums katalikams 
suteikė šitą palaimintą vie
tą!” Toki nuoširdūs gany
tojo pagyrimai teikė, džiaug 
smo kolegijos vadovybei.

• ’ * ’• i .

. jo Ekscelencija linkėjo 
paš-pavaduotojas Maume
McAuliffe, D. D. Į prie kolegijos ii-joms pave-

LIETUVIU KOLEGIJOJ, 
THOMPSON, CONN. .

Vasara poilsio, atostogų 
laikas . Geriausia proga ap
lankyti įžymesniąsias ša
lies vietas. Tokia proga pa- 
sinauddjęs, atvyko birželio 
15 d. į Švč. Marijos lietuvių 
kolegiją Hartfordo vysku-

KALVIO SŪNŪS

Gyveno kartą turtingas
' kalvis ;.jis turėjo tris sūnus. 

Kai paseno, tarė savo sū
nums

—Eikite į pasaulį ir iš
mokite gyventi. Po metų su
grįžę pranešite man, ką iš
mokote.

.■ Visi trys nuėjo ’į kalvę, 
Vyresnysis pasidarė ilgą 
durtuvą ir pasiėmęs gražu 
arklį prieš išjodamas tarė:

—Nieko nebijodamas ga
lėsiu keliauti.. Mano durk
las viską nugalės ! .

Antrasis .pasidarė sau 
auksinį žiedą su retežiu ir 
auksu pasikaustęs žirgą, iš
jodamas tarė:

—Ne vienas mane palai
kys kokiu karaliaus sūnumi 
ir aš be jokios baimės galė
siu per pasaulį keliauti.

Bet jaunesnysis pasiėmė 
su savimi mažą *asilėlį ir 
reikalingiausių vaistų :

. —Man nereikia nei pini
gu, nei ginklų. Aš tenoriu 
žmonėms tik gera daryti, o 
Dievai neatsakys savo ma- 

' lomų!
■S

Ir visi trys iškeliavo. Nu
joję galą kelio, susitiko se-. 
ną moterėlę, -kuri buvo pa
vargusi ir nebegalėdama to-' 

’ / liau nešti malkų prašė jų 
pagalbos.

—Atsitrauk, neturiu lai
ko, — atsakė pirmasis.

Antrasis nei nepažvelgęs 
išdidžiai pro ją prajojo.. 
Tik paskutinysis paėmė jos 
naštą įr uždėjęs ant asįlėlio 
nukeliavo paskui senelę.

Prie senelės harnii,'. atsi
dėkodama ji padavė jauni- 

„ kaičiui veidrodį.
—Kiek kartų į jį pažiūrė

si, vis matysi tūkstančio 
’ mylių apylinkę, — tarė at

sisveikindama senelė.
Vyresnieji broliai prijo

ję viešbutį išsiskyrė. Pirma
sis nujojo toliau savo keliu. 
O antrasis^ apsistojo viešbu
ty pasilsėti.- Džiaugiasi jis, 
kai į jį, pasipuošusį auksu, 
žiūrėjo visi viešbučio gyven
tojai. ‘ .

Vyresnysis tuo tarpu įjo
jo į didelę girią* Ėmė tem
ti* .-Pamatė tolumoje žibu
rėlį. Priėjęs prie to name
lio pasibeldė. Duris atida
rė mažas žmogelis.

—Ar negalėčiau aš čia su 
arkliu pernakvoti? — pa
klausė keleivis.
<—Su mielu noru, — atsa
kė senis ir įsileido jį su ark
liu į kiemą.

Šeimininkas svečią nuve
dė į, atliekamą kambarį nak
ties poilsiui. Kietai užmi- 

* gęs nei nepajuto, kad įėję į 
jo kambarį plėšikai paėmė 
durtuvą, gi jį patį surišo ir 
uždarė, tamsiame b d k š t e.? 
Mat, jis papuolė į plėšikų 
namus.

Ir nieko nepadėjo jam 
ginklai!

Antrą dieną ir kitam bro
liui bekeliaujant per tą gi
rią ėmė temti. Ir šį plėši
kai sugavo, atėmė auksą ir 
uždarė į tą patį bokštą, kur 
kalėjo ir vyresnysis jo bro
lis.' • • .

Tiktai jaunesnysis vis dar 
laiminga^ keliavo. Kiekvie
ną rytą pažiūrėdavo jis 
savo veidrodį^ ir. pamatęs 
kur ligonį, skubėdavo su pa
galba. Taip jis pašįdare vi
soje šalyje garsus ' gydyto
jas. ‘

Praslinkus metams, jis 
sumanė grįžti namo. Atėjo 
į tą pačią girią kur buvo

McAuliffe, D. D. [ prie kolegijos ir joms pave-
Aukštasis svečias visu | sti^visą ekonomiją,’ virtuvę, 

pirma užėjo į koplyčią ap
lankyki Švenčiausio; Paskui 
atėjo į gražiąją knygyno 
salę. Čia, paėmęs kolegi
jos albumą, įrašė sekančius 
žodžius : “Tenužengia Vieš
paties Dieyo palaima ant 
šios kolegijos, josios direk
torių ir studentų ir tepasi
lieka su jais per amžius” ir 
pasirašė/ Kartu savo para-l 
šus padėjo ir jojo'palydo
vai;. įz-i

Jo Ekscelencija aplanku! 
namus, klasinius k a m b a- 
rius, rekreacijos k a m b a- 
riųs, refektorių, ddrmitori-1 
jas. Visu kuo gėrėdamasis, 
kalbėjo, ‘kad taip visa gra
žiai - ištaisyta, sumaniai j- 
rengta ir tai mūsų katalikų 
tokia graži įstaiga. y '■ .

Kuomet garbusis ganyto-

skalbyklą. Jo& savo" taupu
mu, savo doru pavyzdžiu 
veiks. į kolegijos gerovę la
bai teigiamai ir padės tą 
sunkią auldėjimo naštą len
gvinti.

I Pasikvietę kolegijos va
dovybę pas save i svečius, 
apleido mūsą gražiąją įstai
gą pilnas maloniausiu įspū>.

1 džių, gėrėdamasis, kad to- 
Į kia puiki vieta ir naudin- 
Į ga įstaiga pradėjo savo dar
bą; Hartfordo vyskupijoje.

• Namiškis.

NEWBRUAIN, CONN.

Skaitykite ir Platinkite
“DARBININKĄ”

auganti jo broliai.. Savo į- 
pročiu pažiūrėjo į veidrodį 
ir nustebo pamatęs sugau
tus 'kalėjime brolius ir ser
gantį plėšikų vadą. Be jo
kios baimės nuėjo į plėšikų 
buveinę. , • . *

Plėšikai nuvedė -jį pas 
sergantį vadą.: Po kelių va
landų vadas buvo jau svei
kas. ”

Nusivedė plėšikas jį į saJ 
vo turtų sandėlį. Ten buvo I 
pilni krepšiai perlų ir auk
so.',

'■—Imk kuriųtik nori dai- 
ktų tiek, kiek panėši,, — ta- 

'Tė plėšikų vyresnysis.
—AŠ daugiau -nieko^neno- 

riu, tik paleisk mano bro
lius.. ‘ \

—Daugiau nieko ? I—-juo- L 
kėši plėšikų vyresnysis, iš
leidęs iš bokšto jo brolius. Į

. Parėjus jiems namo, te-į 
vas paklausė vyresnįjį sū
nų:

—Kur tavo durtuvas?
—Durtuvą p r ar a d,ą u, 

kartu ir pasitikėjimas gink-: 
lais išnyko!—atsake sūnus.

-—Kur gi auksą dėjai?— 
klausė tėvas antrąjį.

—Aukso-‘jau nebeturiu, 
bet kartu išnyko ir nelem
tas išdidumas. . • I

—Ką gi tu gero padarei ?
— kreipėsi pagaliau į jau
niausią jį sūnų.

—AŠ su Dievo pagalbai 
dariau žmonėms gera i r | 
brolius išgelbėjau*

. . ’P* Penktukas.

Mano įspūdžiai, aplankius 
Švč; Marijos Kolegi j į 
Thompson, Conn.

' -•< j

Birželio 3 d. esant, rūkais 
prisidengusiam. rytmečiui, 
M. R. K. .36 skyrius sųsidė- 

Į jęs i§ 30 asmenų, 7 vąl. ryt
metį sėdo, į minkštą supantį 

Lbusą ir traukė į svečius pas 
Tėvus Marijonus, kad išvy
stu“ savo akimis visa tai, kas 
kun. A. Petrausko-taip dai
liai, vai^džiai^buvo aprašo
ma. žinoma, ir aš ten bu
vau. ». : ' ‘

Važiuojant vingiuot a is 
keliais, per lankas, miškus 
ir krumokšniūs, busas-lėkė, 

[ lyg nęnulaikomas žirgelis,

Įnę;, visi jautėsi smagiai, 
nors lietūs po truputį lino- 

Q j jo, bet gamtos grožybes vi- 
įsus žavėte žavėjo. . Iš va

žiuotojų, vieni kalbėjo rą
žančių, kiti šnekučiavo ir

matyt, visi, nękantrąvo, kad 
greičiau išvystų tą, ką tik 
sapne mate.; Ir štai 10 vai. 
mes jau vietoj. Pastebim ' 
lentelę su užrašu“Švč. Ma
rijos Kole^ja.n Visų šir
dys džiaugsmu plaka; pašu
kam per dailius, geležinius 
Vartus, kur išvystam daifų 
namą; mokiniai vaikštinėja 
keleliais ir knygas skaito.

Man teko pirmutiniam iš 
buso išsiristi. Prieinu prie 
vieno iš mokinių, prisistą- 
taii ir klausiu, ar laukia , 
svečių. Jaunuolis, matyt,, 
linksmo būdo, Šypš ančių 
veidu. Pasisako esąs Vil- 
*kišius iš Loweįl ir pažadą - 
pakviesti direktorių. Štai 
ir, kun. J. Navickas; malo
niai sutinka, sveikindamas 
Dievo žodžiais, atsilankiu
sius. Kun, J. Navickas 
veido išvaizdą, daug pasikei
tęs, kaip kad teko matyt ko 
ki aštuoni metai atgal, kai 
lankėsi veik kas sekmadie
nis į New Britam.

Pakviečia į vidų, į gra
žiai išpuoštą gan ruimingą 
kambarį ir pareiškė, kad 
tuoj bus švH mišios ir išda
vimas šv. Komunijos. Ve
da dailių koridorių į koply
tėlę. Įėjus, neapsakomas įs
pūdis akims ir . širdžiai. 
Gražios stovylos: Motinos 
Švenčiausios, Širdies Jė
zaus, . paveikslai' šventųjų, 
Stacijos labai dailios ir pa-' 
traukiančios < žmogaus Širdį 

|prie.karštesnio" širdies pa
kėlimo į Sutvėrėją.

Altorius gražiai papuoš
tas gyvomis gėlėmis.. Visi 
suklupę meldžiamės.. Mišias 
atnašauja jaunas ‘kunigėlis 
Ą. Jaskevičiųš. ’ ..

Po palaiminimo, pakvie
čiami į valgomąjį- kambarį 
ir sėdam prie baltų stalų, 
kur prirengti skanūs pusry
čiai./ •

Pasisotinus lygi soti e.s, 
kun. J. Navickas yėl visus 
kviečia į gražiai papuoštą 
knygyną, kur ..p a m a t o m 
daug gražių daiktelių, vis 
rankų darbo. Ten pamatom 
dailų paveikslą Šv. atmini
mo a. «a. arkivyskupo J. Ma
tulevičiaus. . *
.Iš knygyno visi sekam pa

sieni kun/J. Navicką į gra
žių gėlių darželį. O, Die-

New York bMįftall tymo 
‘‘Giants” buvęs žaicįikas “Mem- 
phis Mill” Terry išrinktas tymo 
manadžęriumi. •’**

Navicku priešaky žygiuo
jam gražiai ištaisytais “Ee- 
liais per lanką ir mišką, kur 

[ meilingai praeinančius svęį- 
kiną pakelėj žydinčios įvai
rios gėlelės;, dauguma iš jų 
matytos Lietuvos lankose ii* 
miškuose; einam ir kalbam, 
jog jaučiamės kaip Lietu
voj. Ir iš tikro — tai tik
ra Lietuva^ Amerikos že
mėj !\ • ‘ I •• * . ’ v

^Pargrįžę iš miško per gė
lynus, yėl aplankom«kojily- 

jftėlėj ’užsislėpusį Jėzų .Kris-, 
tų ŠvČ. Sakramente, ; \ 

Į Kun. J, Navickas įteikė 
, visiems po knygutę, gi slė
naus valdybaipymeti’aštįf 
Maloniai 'atsisveikinus grįž
tam, namo linksmi, paten- ■ 
kinti; širdys kupinos įvairių 
įspūdžių.. Tardami širdin-. 
gą sudiev, dėkojąme kun. «L 
Navickui už jo suteiktą' 
mums dovanėlę ir malonu
mą, kurį mes patyrėm čia 
viešėdami. Lai Sutvėrėjas^ . 
laimina ir ugdo šviesią atei
tį Tėvų Marijomj sumany
tiems darbams, o mes iš sa
vo pusės stengsimės kiek: 
galint jų darbus reipti. . '

Būtų patartina, k,ad. tėve
liai, kurie mano savo ber
niukus leisti į aukštesnį : 
mokslą, leistų į ŠvČ. Mari- 
jos Kolegiją,. Thompson, . 
Conn.; nes vieta labai pato
gi jaunuoliams. ■ '

Vienas iš svečiu

TEVIS JĖZUITAS JONIS 5 
BRUŽIKAS

•.j

kuri

vuliaiųatrodptikrasio jus!| 
Gėlių įvairumas, jų taisyk
lingais krypsniais pasodini- 
mas, sudaro neapsakomai 
gražu įspūdį. Iš darželio, 
sidabrinę rasą krėsdami; pa 
traukėm į sodą* į didžiulį 
vynuogyną; pro užtvarą 
auksinių žuvelių eidami, 
gėrimės įvairių įvairiausio
mis pušimis, žydinčiais me
deliais. Y patingai suįdomi
no tie medeliai, kurie žydi 
rudai, o, žiedas, panašus į 
vorą. '

Patraukiam į m o k i n i ų 
kambarius,; mat, kai kurie 
turi savo giminaičius, tai 
prie progos pasimatyt gera. 
Apžiūrėjom ūkio trobesius, 
gyvulius. Visko, matytis, 
yra, viskas tvarkiai prižiū
rima. ~ '

Prakiurus'tamsiam debe
sėliui su lietum, varyte vi
sus parvarė atgal? į didžiu
lius kambarius, kur susitin
kam su kun. J, Vaitiekūnų, 

; pasak jo, šmeto n i n i n k ų 
tremtiniu. Kun.' J. Vaitie
kūnas, labai linksmas, pa
tenkintas; pargrįžęs į Dėdės 
Šamo žemelę/ Tik apgaile
stauja' Lietuvos . katalikui 
spaudimą. . Tūč tuo jaus pa- 
kvie^ami pietums. Ir kun. 
J. Navicko gerumėlis! Mąs
tėm sau eidami... Pietūs j 
tikrai lietuviški buvo. Lai-Į 

kė pusryčių ir pietų kolegi- 
jos jaunesni auklėtiniai 
mandagiai patarnavo. Ga
li tuo jaus spręsti, kad gra
žioj nuotaikoj lavinami. Lai 
Dįėvas ’ laimina jų jaunas vos visuomenę apie savo, krašto 
širdis ir jų siekiamus idea- ir plačiojo pasaulio įvykius; vi- 
lūs. Po pietų vėl su kun. Ji ■

1 ■

T. J. Bružikas praneša, 
kad jo misijų maršrutas at- . . 
einančiam rudeniui, žiemai 
ir pavasariui jau baigiama, 
tvarkyti. Dėl to, kas nore- • ’ - 
tų minėtą misįjonierių gan- ?
ti su misijomis, tepasisku- 1
bina .kreiptis šiuo adresu: 
Rev. J. Bružikas, S. J., 207 
York St., Brooklyn, N. Y.

i Brolius amerikiečius kviečiame .
užsisakyti

j‘MBS|L LAIKRAŠTĮ”
‘^Mūsą Laikraštis” yra did- 

Įžiausias ir įdomiausias iŠ visą 
Lietuvoje leidžiamų- savaitraiš- 

Ičių; geriausiai informuoja Lietu- -.

ir plačioje pasaulio įvykius; vi-

I traipsnių, gražių pasiskaitymą, ,
Į torespondencijų, dainų paveiks- 
lą ir t. t., .

j *4 Mūsų Laikraštis” šiandien ' 
[plačiausiai .skaitomas Lietuvos \ ‘
[kaime ir mieste, nes.sayo plačiu1 

uriniu visus patenkina; Taip pat 
|yirš 2000 prenumeratorių turi 
užsieniečių lietuvių tarpe, kurių J 
didelč dauguma yra broliai ame- - ‘ j

• Įrikrečiaį. z . . • , t
Mūsų Laikraštis.” kar-savai- . į 

tč išeina po 12 puslapių, ilinst .j 
Į •uotaa ir duoda savaitines ap- j
žvalgas įš religinio, kultūrinio* ’į

|viauomėninio, ekonominio ir po- j
ĮįitĮnio gyvenimo sričių. |
Į <irMūsų Laikraįtį*’ leidžia Ka- 
Įtalikų Veikimo Centras. Kaina 
metams t Lietuvoj 4 litai, užsie* | 

pluošė — 12 litų ’ r :l

panaudota elektrifikacijai, Užtvenkus vandeni/manopia įsteigti elektros stotį, kuri turis 252>000| 
atkilą jėgos. Visas darbas ir įrengimas kaltuos 36 milijonus dolerių. Jau Ulriata 18 milijonų dol Į

Telefonai; Blaaa 1350, 

JONAS GREBLIAUCKAS 
' Groboriu, ir B*launwĄoj«t 

<iS 8. MOA 8TRS1T, 
BAMIMORS, MD.

'■<' o
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DARBININKAI
BOT WEST BĘOADWĄY - ./> SORTH BOSTON, MASS,
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k . Kovoje sų savo priešininkais bolševikai vartoja yie* 
įx ną ir tą patį argumentą; kas su jais ricina, tas yra dar- 
| įiriinkų priešas. - Tas darbininkų geroves inonopolizavi-

• mas. būtų pateisintas, jei bolševikai per 15 metų savo 
‘valdymo būtų įvedę nors kiek pagerinimų darbininl<ų

- būklėje. Dabar jie liepia tik laukt įf laukt, ir juo ii-, 
giau žmonės laukia to tariamojo rojaus, juo jų padėtis

• blogėja ir vergi josiančiai vis tampriau ir tampriai! ver
žia darbininkų, rankas. Štai ką rašo vienas Rusijos pi-

> ■ / lietis: ■ ■ ■ . ■ ; . • .. ■
; “ Gyvenasi mums dar blogiau, ne kaip, kad buvai liudininkas; kai

pas mūs* viešėjai. Su maistu pas mus visai blogai. Su kortelėms 
.negaunam nė mėsos, nė šviesto, ne kruopų, nė miltų, nė kiaušinių,

i 

r; K

S. NlUJOSIdS KH-
' Ju4Lx jL. JL *. lJlJL L JLJ* ĮLį/ V jlA. V-/ r amerikoniška n is dalies vo- . nijino ABOV’DITICC1

v \ 1 • >/' ' 1 ’ / \ kiška laisvės ir demokratiz- uLljŲQ AiwMlllltu

IŠTREMTAS 1S LIETUVOS? , ««
j se* dabar yra Lietuva, rim- Apskrities suvažiavimas 
Įtai darbuotis nebus įinanp^ ,§įmkiamas Šių metų birželio 
ma, nes kiekvienam kiiltft- uiėn. 26 d.,' 1 vai. po pietų 
|inimd visuomeniniam ^Į^ettiViiy parapijos svetainū- 

—- laisvė, o laisvės dabar 
Lietuvoje nebėrą. Bet dėl 
laisvės nebuvimo Visi kalti
na dabartinę valdžią. Aš I 

[kol kas nenorėjau tam tikė,- 
ti ir todėl visame organiza
ciniame Veikime laikiausi 
maždaug pasyviai. Norėjau, 

Imat,.pamatyti, ar tas veiki
mas, kurį, tautininkų val
džia taip nuožmiai trukdo 
ir persekioja, kartais nėra 
iškrypęs iŠ kelio ir nula*eip- 

j tas prieš valdžią tik dėlto, 
kad tokio ne kitokį valdžia. I 

[ilgai temyti nereikėjo, kad 
pamatytum, kur glūdi prie
žastys to viso blo^o’ šaknų, 
dėrkurių dabar taip suelek- 
trizuotas. Lietuvos oras ir 
nuolat pilasi žaibai ir tren
kia perkūnai iš valdžios pu- ^ie 
sės ant katalikų galvų. - 
Svarbiausios priežastys, dėl 

( kurių verda kova tarp “ic 
teriškai davatkiškų” tąuti-

■ • J01 f i Vfnr

ninku, šaukiančių save ką-] c' . 
tulikais- ir t,_ .-^ .c ________ ,
katalikų, yra Šios: a) 'tautLU^* . \

| ninku noras panaudoti baž-[ Sis suvažiavimas yra pas
kutinis pyieŠ Federacijos x 
Kongresą. -Taipgi, prašome . 
skyrių pasimokėti savo’ duo
kles i apskrities iždą. Pini
gus siųskite apskrities ižd.:: 
J. Versiaėkas, 564 Rleasant 
St., Norwood, Mass. arba į-

i duokite atstovams atvežti į. 
suvažiavimą. .

Apskritos Valdyba : . »r 

Dvasios Vadas
Kan. K, Įj^onavičiusf 

Pirmininlcas • . /. .
V. J. Kudirka, , . ’ "

I • \ . ’ ’ it'

. ■ Raštininkas
S. Čeikauskas,

Į ~ Iždininkas
J. Versiackas.. ■

STAIGUS PARĖDYMAS

Kovo 22 d. & m. man bu* 
vo įteiktas Vidaus Reikalų 
ministerįo parėdymas, ku
riuo įsakomu man per 48 
valandas palikti Lietuvą. 
Kadangi? dabar Lietuvoje 
beveik kiekvienas žmogus, 
kurs drįsta ‘kitaip veikti ar 
net mintyti .ne kaip “val
džią*’1 nori, gauna visokių, 
ištrėmimo, ar teisių* atėmi*

■ i _JL

teisės terioti organizacijas, ra be atodairą braukia kiek 
vienas uždarant (amžinam vieną straipsnį, kuts nelpn- 
karp stovio laikui), kitų’da per taųtininkiską koštu- 
darbuotojams atimant tei- ? vą,. verčia laikraščiūs spaus- 
ses veikti. O kas dar tenai 
įvyksta, apie ką mes nega
lime sužinoti dėl juodosios 
spaudos ir net pašto kores- 
poniįencijos cenzūros I ? Žo
džiu, Lietuvoje būklė darosi 
kaskart Labiau įtempta ir 
verčia susirūpinti visus pa
sauly gyvenančius (liettivius.
^Tiesa^kūkasbe^ 
keičiasi, daiktai ir žmonės. 
Tikimės, ateis ramesnės bei 
laimingesnės dienos ir Lie
tuvai Ta viltimi gyvenda
mi, jos skatinami, Lietuvos 
darbiidtojai ir veikia, nebo
dami . - jokių. ■' bausmių, nei 
areštų, nei kalėjimų, , nei iš- 
trėmimų,^ries saldu ir gar
binga kentėti dėl Tėvynės. 
Tas kentėjimas yra dar sal
desnis ir garbingesnis, kai

] sale kančių už tėvynę prisi- 
I deda dar kilnesnis motyvas, 
būtent -—'kentėti ir dėl Die- 

Į vo garbes, ir dėl tikybos Tai- 
svės. ,z

i Kovotojai ’ dėl Dievo ir 
m.'' 'J- »' i *

parėdymų, tai, gavęs šį ypa
tingą “ukazą,” nei Įdek ne
nustebau ir nenusįgahiŽiu. 
Tokie, mat, jau dabar lai
kai Lietuvoje. Iš vienos 

pusės šėlsta po visą kraštą 
nerubežhiota diktatūra, iš/ 
kitos gi pusės jos nebodami, 
tiki’į- tėvynainiai dirba nau
dingą darbą tėvynės ir tam 
liečiu labui. O kai už savoj 
kilnius darbus gauna nu
kentėti nuo žiaunų perse-* 

nė pieno, nė vaišiu, nes to: Visko trūksta, žmonėms, kurie kasdieną ■ . , r .. ... % 1
; /• . , J J r T- i * - u • • , ■ kiotojų, tai Jie, tik gailes-klaioja po rinkas, kad suradus kokio nors maisto uz brangias kąi-1 . -N- . , J

, » • . • • ' t • - a •• •* i A Į ting’cii cLtsicttisę, istcii^u* kitelinąs. o kainos pas mus tokios; jei kur sugriebi męsos, tai ji kainuo- T
ja 7 rubliai už kilo (virš dviejų svarą); višta kainuoja 20—25 rabi, Į 11 Wtgą pi a ‘in
kilo cukraus 5 rubl., svaras sviesto 13 rubl., vienas kiaušinis — 1. :U'.^ ir kantriai, I _ —
rubl. Vienas dalykas, kurį gaunam su kortelėms tai duona: pusėj11^0 nebodami, vėl varoj Kovotojai dėl Dievo ir
svaro balto? (blogos) ir pusė svaro juodos vienam žmogui. Rie- pirmyn savo kilnų darbą . Į g^jį-lititi išnailnnti,
uo puskvortė kainuoja 1 rublis. Prie tokios brang-enybės jokiosL _ ’ _ T“"" " bet jų idealas niekados .ne^
algos neužtenka... Aršiausia; kad nėra bulvių ir apskritai daržo-Į KVDBL I1K DABAR. . | 1™

• v " i ATT 2 | ^ttSy nes vwiiij.^,i>.LiiLLbiu.

; vos lauke, vieton stos kiti ir 
delbiamieji . Darbiniu- Į drąsiau kovos, Pirmų- 

ko ėmėjai-jau buvo. s.KaitęL^ nukentėjusiu pavyzdys, 
savo laikrašty apie mano iš- į^. sjjaįįns drąsins naujuo-.
trėmimą. Vos pasiekus man ka^ygius> Tas niulIls 
laisvąją Ameriką, daugelis |ajg|-u jg Lietuvos dabartinio 

j ragino mane tuo jaus apra- Lultūl’kampfo kovos išdavų^ 
šyli viską, kad^plačioji Ą- Į štai, kai garbingoji katali- 
inerikbs lietuvių visuomenė moksleivių- ateitininkų 
tiksliai žinotų, kas. dabar y- organizacija -1 a p o ‘" V a 1-. 
ra jų numylėtoje tėvynėje, (jžįo^ uždrausta gimnazijo
dei kurios jie yra tiek .prL se ir aukštesnėse mokyklose, 
sidėję, pasidarbavę, t i e k ateitininkai ^dvigubai pa- 
daug moralių ir materialių daugėjo. vKai diktatorių a- 
aukii sudėję. Bet aš vis ty-: gentai ėmė trukdyti Katali- 
lejau ir delsiau. . Tikėjausi, kų Veikimo Centro darbus, 

Imat,, kad .apsiniaukusioje tada nebetik, katalikai inte- 
| Lietuvos padangėje sužybės [ligentai, bet . visas Lietuvos 

taikos 'žvaigždtite, papūs te- kaimas išsijudino į kilnų 
nai ramesnis; vėjelis ir at-l apšvietos beykultūi’os dar- 
gaivins šampano bei konja- bą. Kai vėl, įšėlusi eeiizū- 
ko dujomis • apsvaigintas ~ 
diktatorių, galvas, ir jie Į 
liausis varę tautai ir krąš- 

J tui •. pragaištingus, darbus. 
Maniau, pranykę priespau- Į 

' ‘ Ida, persekiojimai; daromos
“...Klausi, ar valgom .arklieną. Deja, ne. Jei jos būtą, tai. krašte skriaudos ljUs pamir- J 

) . su malonumu valgytume, bet nėra arklių, juos jau suvalgė.., Tai što^/ir dovanotu sugrįš lai-Į 
j tokios naujienos, bet tai tik šimtoji dalis to, ką mes kenčiame,../’ sve, ramumas, prasidės iš Į 
Į įdomi turi būt ta. nelaimihga “darbininkų tėvynė” naujo tautos "ugdymo ir r 

. Rusija, iŠ kurios, nors smarkiai draudžiami, kartais iŠsL krašto . stiprinimo didingi Į 
q < veržia panašūs vaizdeliai. Jie duoda bolšęvikąms istų? laikai. . Beiį deja, aš taip r 
|< vinį vardą — tbtoiių nelaisvės atgaivintojų. • . r.. K. manydamas skaudžiai ąpsi- *

f

{'

b ■
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vią, kurias pirmiau pristatydavo i miestą kaimo-ūkininkai. Bet
dabar, kaip tau be abejonės jau žinoma, ūkininkai jau nebeturi 
saVo ūkių, taigi visi gyvuliai (arkliai, karvės,' avys, kiaules ir-net 
vištos) ir visi ūkio padargai (žagrės, akėčios ir t. t.) priklauso ūki- 
nfnkį bendrovei, ktųi vadinasi “kolchozas/! kur kiekvienas dir- į 
ba sulig' tam tikrais įstatymais ir gauna užmokesnį kaip nustatyta. 
Daug čia išnaudojimų ir kvailysčių, nuo kuriu Nukenčia ir valsty
bė ir patys ūkininkai, ūkininkai nesirūpina, palaikyti tą bendrą 

1 ūkį ir daugeliu jų eidami Į kolchozus sunaikino savo mantą.;. Ir 
taip pas mus dingo bulvės ir kopūstai todėl, kad tas daržoves ar 
nelaiką suimta, ar nepagaminta joms patalpos.

“Taip piit blogas dalykas ir su kuru: nėra nė. malkų, ne ang* 
lių, nes juos blogai pagamina darbininkai dėl maisto stokos ir, vėl, 

. visi angliai naudojami dirbtuvėms. Mes, mat, norime atsistatyti, 
kaip jus" Amerikoj, bet,tos statybos rezultatų toks dar ilgai pa
laukti. O kol kas visi žmonės badauja ir dirba kaip vergai seno
vės.laikais. • /. [

“Tu rašai, kad turi namus, Ipiriuose gyveną šeimynos ir kiek-1 
viena šeima turi po keturis kambarius. O pas mūs, kaip pats ži
nai, reikia kiekvienam pasitenkinti devyniais kvadratiniais metrais 
oro. , Per 25 metus-gyvenom sau ramiai, o dabar priversti tu- l 
rėti kaimynus—chuliganus, kurie kasdiena, pridirba mums tiek ne- 

, malonumų ir skandalų, kad aš visiškai susirgau ir turėjau eit į li
goninę... Aršiausia, kad nėra kam pasiskųst, nes pas mus pilną 
netvarka. Teismas yra klasinis, o svarbiausia klasė —. tai proĮę- 

</ tarų, nekultūringu ir laukinių savo įpročiuose ir dorovinėse pažiū- 
' rose. Todėl mes gyvenam kaip kalėjime, iš kurio nėra galimybės 

ištrukti..

| JONO KMITO EILES Į

It :I-i •«

y.i

f tikau., Mano ištrėmimui, 
kaipo “neramaus ir pąvo- Į 
jingo asmens”: (tautininkiš- Į 
kai tariant) taiką ir ramy
bė neįvyko. . Priešingai, ąt- Į 
einančios iŠ Lietuvos žinios 
■praneša vis tuos pačius liū
dnus dalykus. Vienur areš
tai, kitur Šmeižtai, provoka- f 

dfeijbs. ‘ Nauji beprasmiai į-1 
tarinę j jinai,. nauji špionažo 
“didvyriai.”* Tos . pačios

KUOPOMS

dinti pirmame puslapy ge
ležinkelių sąrašus, ir kata
likų laikraščių, leidimų daro 
sunkėsiu negu būdavo u Au
stos” - laikais, tai, iš kitos 
puses; šių draudžiamų ir 
persekiojariių laikra še, i ų ■ 
skaitytojai kasdien šimtais 
daugejUi Tas viskas parodo, 
kad dabar einantys-valdžios 
pareigas tautininkai yra už
ėmę labai sunkų ir pavojin
gų frontą prieš Lietuvos ka
talikus.

Ima, nes kiekvienam kultft-]^^ ^6 d.,' 1 vai. po pietų

Į bui yhi būtųiiausia feambįidge, Mass.

Suvažiavimo programa . 
į bus pranešta vėliau. Vi- ... 

į sos kuopos malonėkit išrin
kti atstovus ir parūpinkit 
sumanymų'mūsų organizaci
jos seimui.

S. P. Knettis.
Dvasios Vadas;

L .L ..,
Pirmininkas; 1

Į : ■' T. Versiaekas, v,
|/i ■ i

Sekretorius.

PRANEŠIMAS
A. L. R. K. federacijos 

I Naujos Anglijos apskrities 
inefinis suvažiavimas įvyks 
liepos 17 d., š. įtn. 1 vai. po 

' pietų, Šv. Pranciškaus pa- , 
| rupijos vasatnamy, “Palan
goje,” Lawrence, Mass. Ee- 
deracijos skyriai išrinkite 
kuodaugiausia atstovų į .su- 

J važiavimą ir padarykite ge- 
tS. uėtoos inešiTO E'fitocij°s Ia-

• / SUNKI KOVA
Jei jau visais, atžvilgiais 

Įėgalėmę ir teisėtoms vai-1 
džioms esti sunki , kovą su 
Bažnyčią ir demokratija, 
tai tuo labiau Lietuvos tau
tininkų valdžiai, kurios ne
teisėtumu neabejoja rimti 
juristai ir kuri kovoja prieš 
/gana susipratusius Lietuvos 
.katalikus, pasiryžusius lai-, 
mėti pergalę, nepaisant jo
kių aukų, kokios reikės pa
kelti.

Kova ; eina ir joje daly- nyčią savo politiniams tiks- 
vauja visi sąmoningi Lietu- Įams. (tam jie skubinosi su
ves katalikai.;. Kaipo daly- daryti konkordatą) ir b) 
vįš/ridrs nė žymus, io‘ško- neturint pritarimo šalies vi-’ 
vos. lauke aš esu nusidėjęs] sūomenėje,, noras prisiau- 
prieš Jo diktato'r i š ką j ą .Lginti sau' aklai palankių pa- 
aukštenybę,: kui’i valdo Liė- sekdjų, atitraukiant jauiiuo- 
tuvą ir dėlto buvau ištrem- Į menes auklėjimą kiek gali

ntas. '. - . ' ' -

Baigęs studijas Romos ąr 
Innsbruėko universitetuose, 

’ aš 1930 m» kupinas gražiau- 
; šių norų darbuotis Dievo 
. garbei ir tėvynės labui, grį

žau Lietuvon.. J; E. vysku
po K. Paltaroko buvau pa
skirtas Panevėžin«prie Šv.l 
Petro ir Povilo bažnyčios. 
Tai plati dirva darbuotis 
netik'pačiės parapijos, bet 
ir. labdarybės ir apšvietos

Labai graži knyga audeklo apdarais, 192 pus
lapių, . tik už 75 centus. 4 ‘ Darbininkui” prisiuntęs 
75 centus gausi Jono Kmito gražias eiles. v.

Jonas Emilas vienintelis Amerikoj lietuvis po- 
eįąs.t Jo. eilįs pįlnoį pątrijotiŠkų jausmų.

- ; * . * ’ Siųsk užsakyiią/i . . • 1 ■ •*’•.■■■■■

“DARBININKĄ**
866 Weat Broadvyay South Boston, Haas. v • huiiiko vandenyną, tiesiog- j yariuvą. uet jis nuimi

i I ® Romeli . a n ų. portugailjoSf kur vaildenyno jį^ižgfclbijO'VidUM.IjBiįvM,

Lakūnas Stanley F. Hausner/iprieš išskrisdamas į kėlioj, atsi- 
sveikina stf gavo žmona. Haumer. norėjo | perskristi vienas per At- 
lantiko vandenyną, tiesiog į Varšuvą. Bet 'jis nukrito netoli nuo

ma.> toliau iš po bažnyčios, 
globos ir priežiūros. ‘Tam 
aiškiai atsakė tautininkų 
uolumas suvalstydinti pri- 
vatiškąs mokyklas ir 'visas 
moksleiviij organizacijas. 
Dėlto ir užvirė kovą. Iš 
vienos ’ pusės stojo diktato-, 
rius su karo stoviu, tiesiog 
despotišką spaudos, žodžio 
ir sąžinės cenzūra, su tūks- 

' tančiais šnipų, Su visa tau
tininkų gvardija, sūsidedan- 

I čia iš apie 5000 žmonių,' 
pluš mažumos: žydai, len
kai, rusai ir kariuomene, 
kuri, aplinkybėms verčiant, 

• • • T . 1 . . .p'yra tautininkų Įrankiu: 
(nors labai jiems pavojįn- j ■»•.* .H
gu), is kitos gi pusės stojo I 
veik du milijonai katalikų' 
ginti savo teisių. Šiuo, vie
nu ginklu tiesa, kuria vie^ 
nok pasiryžę puolimą at
remti, priešų nugalėti ir lai- 
mėti pergalę. Jau nuo. pat t 
1927-8 metų* ėjo kova tarp 
fąutininkų valdžios ir visų, 

j o visų kitų Lietuvos parti
ją kaip dešiniųjų, taip ir 
kailių jų. Taujįninkai, bar
škindami kardais,’ rodydami “ šie, numatydami tau- 
simhjju tfebti kalėjimus timukij.Mnuošu'taUij šlubi
ai- Varnius, o .kartais net p“®> konkoi-dato, dar la- 

biau jo vykdymą- -ypač kur * 
konkordatas garantuoja ka- 
talikanis: teisės, o valdžiju 
uždeda pareigas, kitaip pa- { 
steigė,

! (Tęsinys pstiQ • !

mene vistiek neina su tauti
ninkais.

Miestas ir kaimas į) i r- 
[ miau. dar laikę p. Smetonos 
portretą, savo šalionuose, 
ehię jį prašalinti; kai kur 
net nelabai maloniomis cere
monijomis. Tiesa, kai ku-

* rių kairiųjų, savotiškais su
metimais, dalis perėjo pozi-

įeijos pusėn, bet katalikai, 
juo tolyn, tuo atuargyn su 

j tautininkais* Tų suprasda
mi tautininkai, emu ir sūda-

* re su šv. Sostu konkordatų, 
anąnydąmi, kad dabar tai 
tik urą. ir subėgs katalikai

M jų pusėm -.

ziėiją. Daugumą opozicL 
jos <vadiN. tųroro įbauginti, 
neva aprimo, nenorėjo, mat, 
lengvai rizikuoti savo’ gąl- 

įvų. 'Bet kas iš to t Vislioj

mmU
*

Ji'



Antradienis, birželio 21 d., iO&Ž
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Už ką ir kaip .aš buvau išfruuitas iš Uatuvus?
(Pradžia 4 pslp.

. KONKORDATO 
TIKSLAS

j Po truputį išėjo .aikŠtėų, 
\ kad tautininkai davė kon

kordatą neliek, W sųregiir
. liuotų Bažnyčios santykius 

su valstybe, kiek pasižaboti 
, katalikų visuomenę iy pačią 

bažnyčią savo politiniems 
tikslams. Katalikai pajutę, 
kad, vietoj stiprėjimo, jų 
teisės ėmė siaurėti, ir kad 
jas siaurino pati valdžia, —r 
visai' nusisukę nuo valdžios, 
tapdalni pasyvia opozicija.

— Bet tautminkams ir pasyvi 
. opozicija pavojinga. Jie 

ėmė ją atakuoti.. Piųmos 
vilyeios buvo iš tautininkų 
fronto, tai atleidinėjimas, 
ar bejjrasinis keitinėjimas 
aiškiai katalikų valdininkų, 
ypač mokytojų. Kiek vė
liau ėmė mėtyti ir bombas. 
,Tps bombos pasireiškė su- 
yalstybinimu ‘ ‘ Saulės ’ ’ gim
nazijų, neleidimu kapelio
nams dėstyti tikybos (Bir
žų,'Utenos gimnaz. ii* Uk
mergės kalėjime); paskui 
uždraudimu ateitininkų or
ganizacijos; areštai, kalėji- , 
muose pūdymais ir ištrėmį- Į sirinkti neduoda leidimo, o 
jiiais daugelio moksleiyių ir ■ 

- studentų bei ’ visuomenės 
veikėjų. Pasirodė, kad .yra 
koki tai ‘‘paslaptinga” ran
ka, kur diriguoja tautinin
kų aktyvumą prieš kataliki-- 
šką Lietuvą. Kai pastebėta, 
kad šimtai agentų slankioja 
po visą, kraštą, viliodami 
katalikišką jaunimą į neai
škias. (kaziornas; žmonės

3 vadina) organizacijas;, kad 
. ' iš šimtų tūkstančių Lietm’ 

vos vaikučių-angeliukij. ^no
rima. padaryti tautininkįš- 
ki smetonmeĮdžiai, vilkiu- 

. kai ir paukštytės (jaunes
nieji suvalstybinti skautai) ,^ 
kad “kaziornos” organiza
cijos? nors dar sikinaža na
rių, o vienok pajėgia leisti 
brangius* žurnalus (už kie
no litus ?), daro dažnus su
sirinkimus valdžios mokyk
lose, kuriose ' jokioms ki- 

. toms, ne tautininkų, org'ani- 
zacijom& griežtai nevalia su
sirinkti, — kai, žodžiu, pa
justa, kad. katalikams supa- . 
raližuotas visoks veikimas, 
ųet religinis ir socialinis, 

’ tada imta rimtai susirūpin-.
ti katalikų ateitimi, nes to- 
Iduo atveju tylėjimu galį la? 
bai daug pakenkti; dešim
ties — penkiolikos mėtų ty
lėjimas gali nuvesti Lietuvą 
prie Meksikos ar Ispanijos 
įvykių estrados. .

Reikia “paslaptingai” 
prieš katalikus nukreiptas 
veikimas atremti priešingu, 
katalilųšku. veikimu, bet 
kaip?. Perspaudą? Spau-

patiks prašapčio ar prašan
čios leidimo susirinkimui a- 
kys, tai gausi leidimą, nege
rame ūpe p. komendantas— 
Sudiev sveikas, neduosiu ir 
baigta. Skųstis? O kam ir 
kaip ? «Iuk kas tik drįsta 
pareikšti nors mažiausi ne- 
pasitenkinimą dabar tinę 
Lietuvos valdžios tvarka 
(kurios nėra), tuoj aus įtari
mas “smetonos laižymu” ir 
dumk, kaip tas katinas, į 
Varnius.

. LAISVĖ
Štai veikimo4 galimumo 

pavyzdys. Per 1931 m. tik 
Panevėžio pavasaiinin k ų 
rajone, iš 45 kuopų 24 kuo
pos negavo leidimų susirin
kimus daryti ;f kiios kuopos 
net po keturis kartus iš ei
lės ' negavo leidimų. • Ragu
vos, Palėvenės ir keletas ki- 
tų kuopų negavo leidimų iš
kilmingai 1 švęsti Šv. Aloyzo 
šventės. Tai taip darosi Pa
nevėžio apylinkėje, kur p. 
komendantas, kudirkiškai 
tariant, yra su galva. Kito
se vietose dar smarkiau* Su-

ir religijos laisvę; apie įsta- 
timdavių privalumus ir pa
reigas beiapie įstatymų teįr 
singumą; apie piliečių ir 
valdžios atsakingumą prieš 
Aukščiausį Valdovą — Die
vą; apie jaunuomenės auk
ojimą ir spaudą, žodžiu, 
atsakyta buvo, ko katalikai 
nori ir pasiskųsta dėl jiems 
daromų skriaudų.
* Tai buvo aktualios temos, 
kurios 'kaskart sutraukdavo 
vis daugiau klausytojų. At
budo katalikų sąmonė. Jie 
pradėjo suprasti netik Savo 
pareigas Dievui ir Valsty
bei, bet pamatę ir tai, kad 
dabartinė valdžia yra bepa- 

. likusi Lietuvos katalikams 
tik vieną teisę 7— tai mokes
čius mokėti, kentėti ir tylė
ti. • ’ ? ••• • • v

kurios draugijos ar kuopos 
nepadaro tam tikro skai
čiaus susirinkimų, tai, ei- 
pant tam tikru uįstatymu,” 
tokias draugijas ■ apskrities 
viršininkas Auri4 teisę panai
kinti. Taip'atsitiko 1930 
m., kai Panevėžio apskr. 
viršininkas; savo apskrity 
panaikino''net 112 draugijų 
ir kuopų. Tai tokie tauti- 
ninkų kifrtūros darbai Lie
tuvoje. ■ |

Tautininkų valdžios vei-, 
kimo pavojus c katalikams 
padiškėįo visiems. Lietuvos 
vyskupai visi bendrai ir at
skirai . išleidinėjo ganytojiš
kus laiškus,: perspėdami ti
kinčiuosius budėti, kiek ga
lint veikti ir saugotis jiems 
statomų pinklių. Bet tau
tininkų Vyr. . Sekretoriatas 
išleidžia visą eilę brošiūrų ; 
paleidžia radio valion prieš 
vyskupų ganytojiškus' laįš-

• kus. Tomis brošiūromis ir 
per valstybės rądio. buvo tie
siog kurstoma', neklausyti 
vyskupij. O ką besakyti a- 
pid tai, ką rašė tautininkų 
periodinė spauda. Laimė 
tiktai, kad tą jų spaudą: ma
ža kas teskaito. . : -*

GINTIS REIKĖJO ‘ * i ” ui • ■ ’ ; ‘
Gintis nuo tauti ii in k ų 

puolimų būtinai reikė jo, bet 
kitokios vietos nebebuvo 
kaip tik bažnyčia. Čia rei-1 
kejoraiškinti vyskupų gany
tojiškus laiškus, čia reikėjo 
atsakinėti į dažnus • "tauti- i * ‘
ninku paklausimus “ko ka

rda dėl šėlstančios eefizūros “talikai norįpkąd'nepąsiten- 
eiiia dabai* erškėčių keliais. 
Per.organizacijas? Bet čia 
reikia turėti reikalą su u vi
sagaliu” komendantu, ku
ris, jei. gerame ūpe ir jam

VADŲ BALSAS 1 
IŠGIRSTAS

Bet katalikai greit supra
to savo vadų halsą. Jie sto
jo ginti savo įeisiu. Vai? 
džįos nubaustųjų eilėse sale 
inteligentų iPkunigų pradė
jo atsirasti jr paprastų. kai
miečių vyrų ir moterų. Tas 
katalikų sujudimas, ginant 
savo teįses,nervino tautinin
kus, ' * Nei dienos saulė jų 
nebėdžiugino, nei nakties 
tylumą nebėteikė poilsio jų . 
išvargintoms ir nusilpu
sioms galvoms.

Tautininkus apėmė pani
ka. Ir kurgi neapims, kai 
pamatė, kad p. Smetona? 
specialiu* traukiniu atvažia
vęs į provincijos miestus ne- 
besutraukia tiek žmonių, 
kiek būna per 'surengtas 
mėtines,, kiekvieno bažnyt
kaimio pavasarininkų. Šven
tes. Katalikai pradėjo są-| 
inonintis ir ' suprasti savo 
teises iš. bažnyčioje girįimų 
pamokslų bei, konferencijų, 
tad reikia ii* čia galą pada- 

' 1‘vtiv . ?

Būdavo h4 tokių atsitiki
mų: kartais etikėtiškas kle
bonas po pamokslo perspė
ja moteris, kad jost eidamos 
SU mažais vaikais į bažny
čių, nesineštų Smetonos bon- 
kučių. Ki‘iminalkos agen
tai, išgirdę Smetonos vardą, 
kaip įgelti griebia užrašų 
knygelę ir stato protokolų 
klebonui,, už ‘‘L E. Rbšp. 
Brezidęnto įžeidimą?’ Gu
dresni taeįaus jų sėbrai pa
aiškina, kad klebonas kalbė
jo apie valgomąją Smetoną, 
o ne apie ką kitą ir tada tie 
protokolai, nematę viešu
mos, dingsta kriminalų ka
merose.^ ' ’

Visi tie pamokslai, ka
rmose buvo valdžiai nėpaF 

: tinkamų'minčių ar bent iš- 
sitariiuų, buvo griežtai pri
žiūrimi dvasinės *vyriausy- 
bės, todėl apie kokių ten po
litiką negali būti kalbos.

ŠNIPAI BAŽNYČIOSE
Eidama savo vieminčiij 

obrusitėlių pėdomis, tauti-- 
ninku valdžia tuo j aus pa- 

I siuntė į bažnyčias būrius 
policijos ir gaujas š n i p ų 

p(krimiualką), kad užraši
nėtu ką kunigai sako. Tai 
būdavo ir liūdna keista, o 
kartais ii* juokinga, matant 
iš sakyįdbs^ kaip JudoŠiu- 

I kai gaudo ^kiekvieną, kunigo 
Į žodį h* mėgina užsirašyti.

Metropolitan operos dainininkę tednora Corona su mažu dramb
liuku, kurį jaį dovanojo jos' tūlai gerbėjas. .

i
v. 
O

šiuomi tautininkai kėsinusi 
niane apiplėšti, o tas juk ir 
jiems neįgalia. Bet Jo auk- 

‘štenybės p. Diktatoriaus 
[ ‘ ‘ ediktas”' jau buvo pareng
tas. Viens, du,F trys pir- j

tų tokių kuriozų, kokių dar 
teismų istorija nėra mačiu

si. ;. *■ ” ’■ ;
Kas tie nubąustie ji kuni

gai? . Gal krikščionys de
mokratai, įplit i k a i, gal 
nors įsikarščiavę jauni vi
karai? Ne. . Nubaustųjų 
tarpe yra keletas vikarų, 
bet daugumoj tai -žilaplau
kiai klebonai, kanauninkai, 
vyrai taktingi ir. su gyveni
mo praktika. Kai kurie iš 
jų yra turėję reikalų su ob- 
rusitėliai ir, deja, už pana- 
,šias “kaltes,” tai yra už. gy
nimą sąžinės, religijos ir 
įautos laisvės. x

IŠTREMIM0 PRIE- o 
ŽASTIS

Visi Lietuvos kunigai y-, 
ra pasakę "bent po kelis pa
mokslus apie hendi'uosius 
katalikų reikalus. Kiti sa
kė juos vienokiu tonu, o ki
ti kitokiu,* bet temos tos pa
čios/ Čia ir yra dalykas, 
.dėlko ne visi Lietuvos kuni
gai buvo patraukti į teis^ 
mus, o tik apie 200 kunigų 
liko nubausti už pamokslus.

Nubaustųjų skaičiuje at
siradau ir aš už bent tris 
pamokslus, Čįa ir -'glūdi 
priežastis, dėlko aš buvau 
ištremtas.? . ?

Už vieną pamokslą (apie 
jaunuomenės pavojus) bu
vau patrauktas į kariuome
nės teismą. “. Tą mano pa
mokslą girdėjo pats vysku- 

I po Generąliš Vikaras irmie-.. 
ko jame priešingo nerado, 
kriųiinalka rado. Kaltino 
B. St. 129 Str., kuris drau
džia . “kalbėti prieš val
džią?? Teismo eigoje joks 
naujas nusikaltimas nepasi
rodė, prokuroras iki pat ga
lo kaltino tik 129 paragra
fu. Betgi teismas, pašita- 
ręs net pusantros vklandosj I vįs “tai dvasiniai darbai “ii' 
paipįškė. fad as, kaltinamas j uos atlikti leidimo man 
129 paragrafu, 4ėl .lodyimp jeįkia įįį nuo vyskupo, o ne 
stokos, rastas nekaltu ir iš- Į nuo kokio ten darjjp inspek-l 
teisinamas, bet vienoki Jm- toftaus. Jei būčiau benofi- 
bgudžiamas 1000 litij, arba oiąttt, tai tada gal ir ręilėi}, Į 
2’mėn. ąrėšto.. Pasaulio ju
ristai, peržiūrėję dabartinės 
Lietuvos teismų procėdūrasj 
(ypač prieš katalikus), ras*

itę nuo .manęs, bet nuo tau
tininkų. Tegu tautininkai 
liaujasi persekioję katali
kus, duoda laisvę katalikų 
moksleiviams—ir aš nutil- 

■ siu). • • . - . ’. '
Po šio pašnekėsiu' šėke 

baudos.^ Kad be darbo ins
pektoriaus leidimo užsiimu 
vyskupo man pavestu dva
siniu, darbu, nubaudžia ma
ne 500 . litų arba,. nesumo
kant baudos, kelsiu, klausi
mą apie ištrėmimą. Gerai, 
sakau, kelldte klausimą, bet 
pinigų, būkite tikri, negau
site. . ■

MIŠIOMS LAIKYTI 
REIKIA LEIDIMO

Panevėžio policija, prisį- 
• klausiusiu mano (kad ir . gal 

‘ neįdomių) pamokslų, ėmė 
lankyti mane ir ieškoti prie- 
žasčfiį prikibti? Reikia, mat,.' 
manęs' nusikratyti. Rado 
jie ir progą.’ . Girdi,(lTam
sta esi svetimšalis, o netu
ri nuo p. darbo inspekto
riaus leidimo užsiimti dar
bu.” Aš pareiškiau, kad 
visi mano dokumentai tvar
koje, pasas yra,, vizą apmo
kėta, o kas link , darbo, tai 
mišias laikyti, sakramentus 

[žmonėms teikti, ligonis lan
kyti, vaikus katekizuoti, .net 
perspėti tikinčiuosius; kad j 
saugotų !i tautininkų raugo,

DRAUGIJŲ VALDYBŲ
ADRESAI .

kiną.” : • ’? fe
TodėL buvo padaryta vi* 1

* ? * V *' į I |

sose' beveik Lietuvos bažny
čiose eile pamokslu apie lai- 
svę apskritai, apie

i BO (1LOBA MOTIMOS $VČ. 
’irmlutnkS Eva Markslenč,- * 
' C25 B. 8tn, gt, So, Boston, Masą.

Vicepirmininke—. Ond Siaurleue, 
" 443 E. tth St., Sq. Boston,: Mass. -
TėL So. Boston 3422-R

Prot. RaŠt. — Bronė CiunlenS, 
DDGould S t, Wost Roi;bury,3Iax3. 
ttel. Parkvruy

rito. Balt.Marjona llarKoniut# , * 
; 66 -G Boston, Id’iVM. v .

|tMdinlnK« -* Onk Staniui lutę
U® Weaf 8th, Št-. So, Boston, Mauu 

Tvarkdarį -r- Ona Mhgirdiena 
1512-Coiumbla Kd., So.' Boston, Mase 

Kąąoa Glabjjn —> & JaijUįjmitnl
Ma* 

Dr«atfti4 savo ^luiirlnkinitis laiko kas 
intęi atarnlnką kltfcrkno manosio; 
TtŠO tsL raksi®, pobninytinSj ir* 
tainflji/*

• Į Višaki dnangljos reikalais kreipkite

♦v

- TAS? ■?*• .

Did.. 'ketvirtadienį/ kovo 
Įmen. 21 d., 9 vai. rytą, suėjo 
18 vai. nuo, gavimo “ukažo” 
palikti Lietuvą. Aš tuomį 
laiku nesinaudojau, nes kar 
tu su tuo ypatingu “ukazu” 
buvo įteikta man dar vieną . : '> 
bauda,v 1000 litų arba 2 mėh. * 
arešto, būk už tai,*kad gy- > 
veliąs Lietuvojebe^lęidįino._ 
Tačiau, jei bauda esanti ne
teisėta, aš galįs skųstis lai; . • 
ke 14 dienų Vid, Reikalų 
ministeriui. Pamaniau, kad 
gaidžiukai gieda gal v oje 
tam Panevėžio miesto ir ? 
apskrities viršininkuiK a r . 
kas tokių. Baudžia, kad- be 
leidimo gyvenu, o mano pa
sas rodo, jog1 leidimas duo
tas ir apmokėtas, galioja iki 
birželio mėn. 30 d. 19Š2 in. / 
Ir žinok Žmogus, ką daryti; -. 
čia vienas ponas beleidžia 
gyventi tik 48 vaį., čįa vėl^ 

rkitaš ponas ‘‘padavadija, 
kad dar turiu teisės kvė-. ?

.------ —- .. • puoti Lietuvos ^oru' net .14
IŠKEPĖ ĮSTATYMĄ dienų. Pamojau :abiem ran- ! 
Bet jieins reikia pinigų/ Lkom ū' gyvenu, nes kį dau-j 

čia nėra įstatymo,'kuriuo g*^11įdarysi tarp dviejų 
remdamiesi galėtų t o k 1 ą 
baudą' išreikalauti'’ • -Po jken| 
lių mėnesių įšk epa sau 
reikalingą .įstatymą.- Atei
na aprašyti mano turto. Bętd 
vargšai nusivylė, pamatę,, 
kad jias šį amerikietį, nieko 

[ negalima ųasti ką aprašyti 
varžytynėms, be .didelės laz
dos,* o šios, einant jų. ant 
greitųjų pakeptu įstatymu, 

[ aprašyti negalima. Taip ir 
nuėjo, niekais rengiama lici- 
tacijm / ’ . ‘ Į

Galop suuodė, kad mano 
yra. uždirbta už katekizaei- 
ją apie 300 litų, tad ėmė ir 
užareštavo. Bet* aš užpro
testavau, pareikšdamas, kari

PRAŠYMAS

bet "dabar aišku kad nerei-Į 
kia. ' / J

Sakoma, kad atsiklausė 
net Vyr? Tribunolo, bet ir i 
tenai gavę, atsakymą, kad 
leidimo nuo darbo inspekto
riaus grynai dvasi n i e m. s 
darbams .nereikia ir esą ge- 

Į riaii tą amerikietį palikti 
\ nepalietus; B et aš, matyiy

IV. JONOEV. BL. PA^ALPLNtfi.
DR-JOS VALDYBA ’

Pirmini-— M- žloba , i « .. •
M irt Ida n<l. Dnrcheatak Mm®, ’ esu buvęs jiems pavojingas. 

T«lephone Cplumbfn ^11; . • ■ ■ ■ y • „
-vi^pirmihinkM j; Betrafeskit®. Tūla proga vienas valdiniu- 

kas klauąią maiięš: “ftcie 
tuS?1'■ **. keturiil akių, kunige; ,sa- 

r amiai pakeisti.są-
aumuiau — i

7 tfiOstast,Su. Bonton.MnM. - atsaldau, kad.
DmuklĮklaiko | V L . A

1 «t, SoJBoidon, Mmo, . • '

WwA0wny» H Ęoitop,-M®M. . mišistafymą, ar ne?” ’J
T 'vviniięid st, Su. Boston, Mni*. - jam atsaldau, kad

DrąuglU laiko mldnMmui
’ tied^ąięnl! kl?kylehb miUl vjftlbk — • plUeHkėtejJj

kt. so. noKton. kUM. • r Į akių, ar prie tūkstančio a-
,VEof§įtonąlot birfria kimo mano elgesio vienoki'kai, Kurie b^elblaięl “Darbininkė," tlfcJ p . .... ‘ .

MtvęrttBkatttįiv Wam<»< ‘kryptis, Ar kitokį iiriklauso 
, .Visi gąrMnkĮta* “Darbininke,” . . * fx ’ •
isnf. Kurie ‘•Daiibinlnke,” tik- .1
•rtit,verti skaitytoji) paramos.

./Aš žemiau pasirašęs šio mėne
sio pabaigoje’Iškeliauju į tolimą į 
kelionę; pradedant nuo AVišeon-, 
šiuo, Iawos> Nebraska', Minnesota, 
Sp. Dėkota, N. Dabota, Monta
na, Vyashingtdn, Oregon, Califor- 
hia ir kitu ^valstijų. Keliauda- 

| mas ''rodysiu*Lietuvos judpmis J 
paveikius ir filmudsiu. lietuvius.1 
ir visas istorines vietas, kurni .re
tai kam. tenka., matyti. *

Taigi prašau lietuvių, kurie 
turite giniipiŲ ar pažįstamų tuo- 

"se tolimuose kraštuose, prisiųsti 
jų adresus, o ten gyvenančius, 
sužinoję apie mano maršrutu, at- 
siliepti, kad nežinočiau ir. visus 

aplankyčiau,^ . • ■ ?
Arba, jei kas norite savo/biziij 

išgarsinti, tai greitai kreipkite. 
t šis maršrtas bus tokis,. kokio 
niekas nepadavė, ir pasiliks isto-. 
Finis,? ĮM>rs>, tai,dabai sunkus iv 
bą^ybe ’ išlįddų? befe dar ’ gab kas 
prisidės .daiigiaus. . ■ ?

J. K. Minus,
■ 2437 AV. 69th St, Chięagoi Ilk

priešingų “ukazų.” Bet, ' 
mąnjįąų sau, paduosiu mini-. 
steriui pareiškimą, kad ęsu 
nubaustas neteisėtai ir kad ‘ 
dar noriu gyventi ir viskas 
bus O. K. Tačiaus apsiri- ' 
kau.

Did. ketvirtadienio-rytą 
sėdau klausyklon 6:30 vaL •• •. > 
Tuo jaus pamačiau* l<ad ne- ' 
labai toli stovi du smetonsar 
giai.— vienas su geltonais < 7 
guzikais, o kitas iŠ kriminą- 
Įės ir ypatįįigai į mane dėb- -> •x 

Į so? Manau sau, šie pone-” 
liai turi, “riebius tautinm- 
Idškus ožius” man parduo- 

Į ti, bet vargšeliai nedrįsta, 
turbūt jau penkelgiai ar šę-«. 
šelgiai. .

Žmonių daugybė, klausau • ? 
iki 10 vai. “Ožių pardavė
jai,” išlaukę manęs suimti 

. pusketvirtos valandos, pali- < 
ko bažnyčią. -Sąžinėj matyt, 
nebeįeidė jiems ilgiau iš- • 

[tverti. ' -

Dešimtą valandą aš[nuv> 
kau į katedrą dalyvauti Bai
sioje, Šventinant aliejus. ’ 
Baskui, prabuvęs iki?pavA* 
kąrįo katedros klebonijoj^ 
dar nuėjau į ligonįnę/aplan-;; 
kyti ligoniu Rodos, nesi-

-.^čTldanms,;vąikŠčiojaupo 
o iahatt policija ne- 

pastėbrjb manęs. Apie 6 
vai. vakare grįžau namo ir 
sužmojau, kad bažnyčia b 
klebonija esą apstatytos / 

’ žvalgyba.- ’ Štiuga įsiveržia 
! kiebonijon S ginkluoti poli* 

/cistai. \ . . •

(Tęsinį 6 pslp.)



■' DARBININKAS. ’fl

. e k; Ir kai; ai kana Mr B Ųrtm»? *** *£•*
,• . (Tęsinys iš 5 pslp.) Nuraminau žmones; pa-
* HO IEŠKOTE... J reiškiau, kad Šis tautininkų

■ -<Ko ieškote?” asmeniškai man
, šiam “Tamstos,” toge’^Ph

įtsako. - “Gerai- štai-a4 d‘ktat°n? suka“8ty*s Llf

. . j, ' „ . H tuvos vyksiu i Laisvąją A-
umkite." 1 - . ’ * T 4
- * 1 £ • x j- • menką. . Dar vienų—kitų

Didžiojo ketvirtadienio L \ \Ikaras. Mintimis patekau ! “P089 tenU’ 

^Jeruzalėje, Gethsemani dar
že, kur tik pora metų atgal 
klūpodamas toje pae i o j e 
Vietoje, kurių žmonijos Iš
ganytojas buvo pašventinęs

. saVo kraujo prakaitu, karš
tai meldžiausi ir meldžiausi 
už numylėtą Lietuvos kraš
tų. Ir štai dabar to krašto 
valdytojų esu suimamas.1

■Hm x • n ųtikjnauda išeina, nes* is “Tamstos, kunige —il ’
“Gerai; toi- f

* Kadaise atėjo banda Gali- 
lėjiečio vientaučių su gsaAty- 

Un;u suimti jį, mano Mokyto
ją ir mano Viešpatį,... da- 
bąr štai, tose garbingose* pa- 

‘ šaulio atpirkimo sukaktuvė- 
. »se, atėjo pAnaši banda, ne 

svetimų, lenkų, rusų ar vo
kiečių, bet mano paties tau
tiečių, suimti mane, kunigą, 
Kristaus tarną.
' Didingas džiaugsmas per- 

Aernė mane visą ir aš karštu 
širdies pakilimu- ištariau: 

' Ačiū Tau, Brangus Mokyto
jau ir Viešpatie, už tą dide
lę malonę, kad leidai man 
nevertam Tavo tarnui, dėl) 

. Tavęs kentėti. Tu, Viešpa- 
‘ tie, buvai suimtas tamsybių į 

galybių jsakgniu už savo 
t. šventąjį mokslą, o aš, tavo 

tarnas, dabar vėl tam tikru I 

piktažodžiaujančios burnos 
įsakyki, šį šventą vakarą 

' esu suimtas, ne Už ką kitą, 
kaip tik už Tavo mokslą... 
Kiap gi aiškiai pildosi Ta-

* vo žodžiai a p a stalams: 
“Jeigu jie persekioja mane,'

- persekios ir jūs? * Kristaus' 
•? atėjo suimti Erodo, Kaipo, 
įRiloto ir kompanijos tarnai, 
^ atsinešę grandines ir surį- 
"į šė t Jam . įlinkas, ~ šie gi, 

' > ‘ anų Golgotos “didvyrių** 
. į ąnūkų tarnai, buvo atsinešę

< retežius, bet jų man- nepa- 
. ^vartojo. Mat, dvidešimto

J amžiaus; barbarizmas sušvel- 
nėjęskitas amžius, kitoki 

įbudėliai...
v* . •'••• ■ ■ ■ ■. ■ • . .

. , r? ----------- —
. J .LIŪDKA SCENA

L j15 Per dešimts minučių už-. 
‘vsiinmŠė klebonija žmonėmis. 
T-Policija puolė juos blaškyti 

Pakilo verksmas ir klyks- 
. mas. Maldos maišosi su 
f ■ ' pragariškais keiksmais. Rb- 

Jicija kėsinosi griebti mane, 
bet žmoįės šūukia, “tik per 
mūsų lavomis galėsite preir 

1 ‘ . ti prie kunigo.*’ Liūdnu ir 
į griaudi scena J Verkia mo-
? tęryš ir vyrai, policija, ma-

Į tyt, parinkta tokioms įvjrk-
į dvmams, keikiasi. Supratę,

kad,vyrai ruošiasi pulti po
liciją ir nuginklavus mesti 
ją laukan, Ūš įsakiau polici
jai pasitraukti į šalį. , Pa
klausė, nes ir patys suprato, 

| kad gali jiems priseiti ries-

|! tai. Kas kalias'?

f" 
L- 
t.

¥

PAS VIRŠININKĄ

Tačiaus Žmonės pareiškė, 
kad policijai manęs neduos 
šių ir tiek.- Paprašiau žmo
nes išsiskirstyti, Paklausė. 

| Tuomet paklausiau, ką jie 
nori su manim daryti. At
sakė, kad jų dalykas esąs

■ ’ f ’ *
pristatyti mene pas p. 
skirties Viršininką.

[ Gerai, važiuojame,

L. D. S. SEIMAS
. • b ....... ■

ii i1 i. i h 

Biflgnttnita

iT i it

nėra na- 
Gerai, kaip papras

tai pas tautininkus, ieškau 
perf protekcijų. Šaukiu į 
punktų “I, ” f ai kelias - į 
protekcijų/* <4I” šaukia į 
“G,” tai pati protekcija, ši 
randa Rusteikų namie. Jei 
I. ir G. prašo, mielu noru 
sutiktų mane palikti, bet iš

trėmimas esąs paties dikta
toriaus “padavadytas’>ir to 
kiu būdu nebesą galima ki
taip padaryti. Patarė kreip
tis pas “Karalių.”

Bet aš negalėjau ant tiek 
savęs pažeminti, kad Lietu
vos Diktatoriaus prašyčiau 

jį^ ūnąlonėsr— Noriu .kreiptis 
pas Amerikos ^konsulą, bet 
neleido. Paprašiau leisti 
dar namo persiredyti, nes, 
mat, buvau su sutona ir il
gu apsiautu. Nenori leisti. 
Būti tautininkų valdininku 
ir" būti kvailių, tai tas pat, 
pamaniau sau.

Kadangi buvo dar 5 va-T 
landos iki’ traukinio, tai po Į 

ilgų rietenų, galop po griež-j 
ta policijos dabokle, leido) 

sugrįžti į kleboniją.
Per penkias vai a n d a s 

“Get ready.” Susigriebiau, 
kas papuolė, bet daug reika
lingiausių dalyktr nebesu- 
spėjau paimti. Kambarius 
turėjau palikti su j austus, 
kaip po gaisro.

PANEVEŽYS;ANT 
_ . KOJŲ \ "

Jaiį prisirengęs. Tyli 
naktis, šventa naktis. Bet 
Panevėžys ant kojų, nors 
laikrodžiai 'rodo antrų' va
landą. Visa policija' gink
luota, patruliuoja. Šakoma, 

kad buvę įsakyta pašaukti

Lietuvių. Darbininkif,Sąjungos seimų Centro Val
dyba nutarė kviesti 1932 m. rugsėjo 26 ir 27 di d; Law- 
renee, Mass.. ’ ■*

• Seimo programa bus pranešta vėliau. Visos kuopos 
iš anksto ^įrašomos rengtis seimui. >

Dvasios Vadas. — Kiul Pr. Virnwtiskist 
pirmininkas—J. F. Smilgis,

' Vice-Dirmininkė —-' O. Siaurienė, 
Iždininkas — A. Vaisiauskas, , t

, . Sekretorius —: J, B. Laucka.

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

AP.

Jis 
| žmogus su gąlya, sūsiruo- 

kuosime. Nuvykstame 
free auto ride. Tuoj Aps? 

Viršininko raštinę apsupo 
minia žmonių. Prasideda 

[ areštai Suareštuoja ar 16 
i ■ &

asmenų. Bent trys buvę a- 
męrikieeiai, o kiti ^vietiniai 
panevėžiečiai. Už ką? Jie 
gina kunigą.

Paprašau p. Aps. Virši
ninkų, kad palikti} ištrėmi- 

| md vykdymų iki Velykų an

trai dienai. “Negalima, ne 
mano, bet Kauno parėdy- 

jnas.” —.Na, kad jau parės. 
! dyinas iš “aukštybių,’’ tai 
leisk telefomioti p. Vidaus 
Reikalų ministeriui. Ge
rai, leidžia. Iššaukia p. 

| Rusteikos butą,, bet atsilie

pia maža ųiergaitė. Kaip 
tik sužino, kad telefonas iš 
Panevėžio Aps. Viršininko,

visą kariuomenęs pulką, jei šie juk nenori prisipažinti, 
tas amerikietis kunigą s!

“nepasidjiosiąs ’ ’ policijai. Į 
Again free auto ride į stotį.

Policija veža ir dairosi. Į 

Jau stotis, ir štai nuostabu-' 
mąs — policija pilnoje Šaiv 
vuotėje ir minia žmoiiių.| 
Pajutau kokią tai puikybę: 
Look at that, Father John, 
is not that aū in Your hoii- 

Įor?!
| Surikau “amžiną atilsį” 
su trimis Aleliuja tautinin
kams, nes kai grįšiu Lietu
von, tikrai jų neberasiu.

Bet verksmų sukūry špo
sams ne vieta. Vos išsėdusi SUDIEV, SUDIEV..., 

iš “kaziomo** auto, tuojau Į Dar rankų paspaudimai, 
apsupo mane minia verkiam lietuviški pasibučiavimai 
čių žmonių, šaukdami : “kas policija atiduoda pagarbą 
mums Evangeliją beškelbs, Į (lyg atsiprašydama), ir-su- 
mūsų vaikus mokys, s'akra? Į diev,-sudiev!

į mentus teiks?” į Taukinys, rodos, greičiau, |
Susi jaudinau,tuo labiau,j negu-, paprastai Lietuvoje 

kad^čia matėsi tik seneliai kad tik* skubiau išga- 
ir vaikai; jaųniėji jau buvo Į^en^U tą despotų valdžiai 
policijos išvaikyti prieš ina- PAYojipgą kunigą. . • 
nę atvykimą į stotį.Ar >i- be’
dešimts buvę areštuota, nu-Į^ls yaldiiįinkaš susimy- 
vežtos į doboklę ir 6 mergai Į - leisti . , atsisveikinti

Jog jie eina maskoliškų bu
delių pareigas.

Būrelis gudresnių išsipili 
ko bilietus kaip ir kad tilo 

pačiu traukiniu norį Važiuo
tų tad pateko .į platformų. 
Čia vėl po jausmingų iššv 
reiškimų, vėl linkę j i m a i, 
kad mūsų priverstino persi
skyrimo laikas būtų trum- 
pas. ? . ‘ • •

Šalin iš Lietuvoj despo
tiška diktatūra, kovokite 
broliai, seserys iki.pergalėš. 
Ji jau arti, ištvermės!’

______  ________, mę tokios organizacijos gy- 
tės, atsinešusibs atsisveiki- (dviem minutėms) su vėr- veįįįūie.

pyktis, bet. nakties? Šventu-j vi^tds ktebbĮim 

mas neleidė r pykti. Daug 
indrėjau kalbėti, bet ir su

LDS. KuopuSusirinkimai 11 **

M WORCESTEfr ||A^ [štoku-.T<Glaviokas,>237‘
• '■ . • • . hnilbųry St. r . .

ĮSTEIGTAS KWfiAŠ : f su^inkimi} buvo atsi- 
- ’ i . . lankę keletas žymių politi-
Jau apie. 50 metų kaipL . ; .7 .

... . , kiemų: miesto majoras Ma-gvuoja lietum. Momja L J; Ash >
Ęoreestery. Dauginu H g adv

rtom praėjo bet lietu- - kur.. pasakg ,
v.ai,norsir dideliu skait- —
himu.. mekieno nebuvo pa- A4v> Bublyš jau kaipo 
stebėti ; nes nebuvo to ryšio, pirminiHka8) baigda. 
Wd aUngtų visus vienybėm kviets„visus į

—Tiik trūkumas veiklesnių Į darbų, kad užsibrėžtieji pla- 1 

politikų suprantančių žmo- nai būtų įvykdyti gyvenime, 
nių jau senai pastebėtas. Reikia tikėtis, kad tas klu- 
Ypatingai paskutiniu, laiku bas' daug ką gero padarys 
tuo reikalu susirūpino Auš- gerbūvio srytyje savo tau
ros Vartų“ parapijos' klebo- tiečiams. .
nas kun. ’K. Vasys.. Rade-I Tad valio Aušros Vartų 
dant veiklesiiiems. parapi- parapijos klubas! Tegyvuo- 
jiečiams,' buvo Išleistas atsi- ja jis ant visados, nešdamas 
šaukimas į parapijos.pilie- gražius darbuotės vaisius! 
Čius ir apie 400 piliečių, tu- . .. \ JS.
rinčių teisę balsuoti, davė PIKNIKAS . 

parašus ir pageidavo, kad Darbščios Aušros Vartų
ko greičiausiai būtų įsteig- draugijos moterys birželio 
tas piliečių, klubas. - • 12 d. surengė didžiulį para-

Šio mėnesio 13 d. įvyko pijos naudai pikniką. Oras 
Aušros Vartų parapijos sa- pasitaikė labai grąžus, žmo- 

l lėj susirašiusių piliečių ir nių prisirinko pilnas Gedi- 

nOrinčių‘prisirašyti susirin
kimas. \

Į Atsilankiusiųjų skaičius 
I siekė^apie 600 asmenų.

Susirinkimą atidarė kun, 
Į Vasys., Savo gražioje kalboj 
je pabrėžė Svarbą ir reikš-1 . . . v

I ± i ‘ - jaunas dienas ir savo zmo-I mp tnkinfi Alins <rv-Iw > - . . ,
dės 'bei jaunų dienų drau
gės, gerokai pašokino. Ypa?- 
tingai atsižymėjo šokių į4 
vairumu ir kitokiomis štu- * 
komis Sėrpickas, dėl kurio 
gerai atrodančios išvaizdos

! mino kalnas, Griežė Juozo 
Pįgagos orkestras, kuriuo 
gėrėjosi visi pikniko daly
viai. Tarpais buvo tiesiog; 
žavėtinų lietuviškų ‘tancių/ 

-Net žili ir jau pradėję plik- 
Į ’ti ■ Senyvi žmonės, prisiminę

WATERBURY,DONN.
. Birželio 26 d.,1 v. popieti! į- 

vyks LDS. 5 kuopos susirinkimas 
Renos mokyklos kambary, Con- 
ufess Avė. Ateikite yisi. Valdyba

SAINT CLAIE, PA.
LDS. 107*kp. mėnesinis susirin 

kimus įvyks: liepas 3, tuoj po su 
Inos, Šv. Kazimiera parapijos salėj. 
Kviečiami vis nariai dalyvauti ir 
užsimokėti mėnesines mokestis ir 
naujų narių atsivesti prirašyti. U

Valdyba

NBW HAVEN, CONN.
LDS, 28 kp. mėnesinis susirinki 

mas įvyks sekmadienį, birž. 26 d.,] 
1 vai. po pietą, bažnytinėj svotai 
nėj, 339 Green St. Kviečiame na 
rius(es) ateiti. Gera proga užsimo 
kėti duoklei Valdyba

JįASHUA, N. H. . '
LDS.,65 kp. mėnesinis susirinki 

mas įvyks liepos 3, tuoj po pas
kutinių mišią, pobažnytinėj sve
tainėj; Kviečiame narius ateiti, nes j 
yra keletą svarbių sumanymą 
Taipgi atsiveskite ir savo draugu*

BRIGHTOM, MASfi.
LDS. 22 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, liepos 1 d., 7:3Q v. 
•-ak., Lincoln Svetainėj, 26 Lincoln 
Pt.. Ateikite vist • . . •’ Valdyba

M. S. PHILADELPHLA, PA.
[JDS.103 kp. mėnesinis susirinki

mas įvykssekmadienį, liepos 3 d. 
tuo jaus po sumos, Šv. Andriejaus 
par. svetainėj, 1123 Lemon St. 
Kviečiamo, narius ir nares, ateiti ir 
kurių užvilktos dtfoklės užsimoki 
h. Taipgi atsiveskite pora po vie
ną nk»»jų nnfh.priė kubpos prira 
iyti. Valdyba

prirašyti prie Šios organizacijos.

BAETIMOREi MD.
Liepos . 3 d., sekmadienį, tuoj 

po apmai, parapijos svetainės kam 
bariu ošė įvyks LDS. 30 kp. susi 
rinkimaii. Malonėkite ateiti visi.

. . Kviečia Valdyty*

. WOROESTER, MAS8,
LDS. 108 kuopos susirinkimas į 

vyks liep, 3 tl, Aušros Vartų pa- 
rapijos salėj, tuojau* po sumos- 
Visi nariai prašomi pribūti, nei 
nirime svarbių reikalų.

KviečiaValdyba

nimui gelių.' Ėmė. kartus Į^kianeią sesere ir broliu, tos l Kun. Vasys fniešė klubo

1 projektą, , paaiškipdamas ir 
| Jau didysis penktadienis. kokių taisyklių * tūrėtų lai- 
[ Rytas šaltas ir liūdnas. Ikyįis klubas savo veikime. 
Jaučiausi nuvargęs, norėtu M^un. Jasio ? pasiūlymai.. ■ ,.x
si prisnusti. “Palydovas” kiršiai‘susirinkimo bu-p”tas graf - 

sergsti, niekas daugiam ne- Lo- ' Klubas vadin. 
beapiplėš, nes jau esu apL PLifetuvių Piliečių Klu- 
plėštas, — bėt, ‘ • bas Aušros Vartų parapijos Į 

“Kaip upės vandens, mi^ Lį^. Worcester, Mass 
lys teka, . Punktai, kurių veikime

j Idėjos reiškiasi galvoj, iū griežtai laikytis, yra 
Visa gamta rodosi šneka: sekanti: .
Baisu dabar mūs* Lietu- £ Klubas prie jokios par- 

Ikad jie savo■' neš va'rio-lT?* r Tr . ; tijos kaipo toksai nesideda

mis rankomis neprisiliestų Į ir nariai laisvi už kurią
^bolnpson, Conn. partiją*bąlsuoti.

i ii) A DDIUlIlftflIJ OVA ITV 2. Klubas darbuosis, kadUAnDlNlNKU 5KAITI - nfepiliegiai tdptų Jungtinių

i: •■DarbuinS^ pnnna A *S^“S “ 

a • .■ , « Įbes neregistruotiems pilie- 
m. Lietuvos Tukološ Boną ku-I . v . .

k.■'.«lodins užsiregistruoti Irilsa- 
poniis uz prenumeratas ir *ny- 
gas ui pilną jų Vertę. Nukirpę |
1932 m. kuponą Sekite ;' f* Klub^ nariai dalyvaus 

ODARBINIifKO” ADM., įvairių valdininkų rinki-
336 W, Broadwuy, muose, patys balsuos ir ki-Į 

• South Boston, Mass. tūs ragins balsuoti? Į 
M 1 I Klulx) valdyba buvo iš-

DABAR Aš TURIU STIP“ rmkta iš šių asmenų: pata- 

' RUMĮ JAIIHYSTĖS”. -Per memens b»vm, men- r83?8- 15 Hlghfield., M S 

pirtoinku - advb- .
sa, Buttuio, K ęmiau. amjge- p, Rublys, 51 Har-{ llrt ntftht vnifttil hA InlrihA nnminrML I , . 7 T

lem/ St. ; .vice-pirmininku—L 
Teklė MaŽeįkienė, 21 Kiįby į! 
Št; antrų vice-pirm. P,|; 

j VėŠkeleyičius, 101 Stęriing [ 
St ; sekretorių — Onh Va-1 

lentukeviČiiitė, 14 Šo. Har-Į 
lem St.; finansų sekt. — V.l 

ĮVieraitis, 13 Louiš St.; ka-Į

SAUGOKITĖS RAUGO....
. • • *

Saugokitės, brangieji, tau
tininkų raugo — skambiai 
nuaidėjo per Panevėžio ’da-1 

Įit ' • '■
Policija nori vesti į trau-l 

kinį. x Aš pareiškiau griežtai, Į 
kad jie savo ■ neš v a/r i o- Į

kunigo asmens. Einu neve
damas. Minia su virkšta. 
“Palaimink dar mus ktmi- 
ge! ’ ’ Visi suklaupia? Daug 
ir policistų nusiima kepu
res. Griaudu, pravirkau ir 
aš: "Pakėlęs aukštyn į ap- 
sini'aūkusį dangti akis, drė- 

I bančiu halsu ištariajit “Pa- 

r laiminimas - Dievo, Visaga
lio Tėvo, Sūnaus ir Švento

sios Dvasios, tenužengia ant 

jūsų ir .pasilieka vis ado s, 
į Amen.” \

Tai mano paskutinis (lai
kinai) sudiev numylėtiems 

panevėžiečiams ir nelaimin
gam Panevėžiui, kur i a m 
pirmam Nepriklausonioje 
Lietuvoje buvo lemta nema
loni pąrėiga-^ištremti Kris
taus kunigų. -

Ir. vėl verksmai su maldo- 
: | mis ir keiksmais; seneliai

'* EASTON.PA /

LDS. 40. kuopos susirinkimas į. 
vyks liepos 3 dj, tuoj po sumos. 
Šv. Mykolo, parapijos- svetainėj 
Malonėkit visi nariai atsilankyt’] 
ir mėnesines mokesnis užsimokėti. 
Ar » . M'Songailai

WORCESTER, MASS.
LDS. 7 kuopos .Rųsirinkimas į 

vyks liepos 3 dų 6. vai. vakare, 
bažnytinėje svetainėje, 41 Pro* 
idence St Visi nariai būtinai atei 
kitę, nes turime apsvarstyti kete.Į 
tą svarbių klausimų. Be to, gers 
proga užsimokėti duokite.. f .

' Valdyba'I

PHILAD1LPHIA, ?A. /
LDS. 13 kp. susirinkimas įvykt-' 

penktadienį, liepos 7 d., 7 ;30 v. 
vakare, mokyklos kambary. Atei 
kitę gausiai. Nepamirškite uŽsimb 
tėti duokles. ’ • u. Valdybe

clevelandohio :
Liepos 1. d., 8’ valanda vakare, _____

Lietuvių Salėj įvyks Si kp Į pTįinjng policijai, kad - tik 
mėnesinis susirinkimas. Germany I . * . , , • •.
n»ri*i praioml «u»išnktL Valdyto. maskoliai teip elgdaTOsų-o

Serpicki.
Po visų, 'trukšmų, tems

tant, visi’ linksmi ir paten
kinti jaukia ir linksmia 

I pikniko įpiotaika skirstėsi į 
namus. .■ ' B.

' PARSIDUODA
Graži- farmukS netoli Bostono. 

Yra 5 kambarįą. narnąs su visais 
včlrausios mados įtaisymais. Taip- : 
gi gražus sodas su. vaisiniais me- 
džiaiais, 1| akrą žemės ir barnė, 
ir nauji vištiidnkai. Prie pat 
Statę Road. •

Priežastis pardavimo savinin
kas nesveikas ir nori važiuoti į 
Lietuvą.

Kreipkitės . . ,
1 303 Cahton St., R&ndolph, Mass.

JAMES ALFRED, N. D<
JŪSŲ ŠEIMOS GYDYTOJAS

Vai andost
•_ Nuo 7 IKI; 9 vnkare. 

ISŠklrtent
Antradieni lę KetvIrtadlenĮ.

Taipgi pagal ■tisltevĮnu.
. t|91 North Main Street, ]
■Brooktoci, Mam.

v Tol. 40 .. ’

Ito rųMų vaistų be jokios pagelbės, 
A5 perskaičiau apie Nugu-Toiie Ir nu-1. 
Hlplrknu bonką.. AS suvartojau dvi Į 
bonkas.ir dabar aė turtu stiprumui 
jaunystes, Nuga-Tone yra pastebėti-Į 
mis dėl žmonių, kurie yra silpni ari 
IlgulatlJ.’ . • • r

.Tokie vaistai neturi tokio stebėti* I 
no rekordo .kaip Nupi-Tone. Jis šu-l 
telkia sveikatą Ip Btlprume mlHouiuns.I 
žmonių visose pasaulio dalyte per pa* i 
staruoiluy 45 metus. Nnga-Tone yri 
pardavinėjamai nptieklninkų. -Jeigu Į 
nntlekiniukns jo neturi, paprašykite 1 
n užsakyti IS savo urmininko, įlurė- į 
kitę, ‘kad gnutuntet tikrų Nuga-Tone. Į 
Substitutai yra be vsrtGs. I

- N '--- ' . ‘ •

GHARRON’S ;
* PIANAI—RADI06 j

MIDYTOVAI Į
Aliejam pečiui, Skalbtais [ 

1 mažino* 
10TBlJMltnXBTRllT 

- iroicncn**. mmb. ■ 
•„ ' x W.M480 !/

o4 . • ' • .

/



Anirajienfar birželto-Ži--jLti0^3-

VIETINĖS ŽINIOS
■ ' ’ .* * <

y. ' ** * 4- . •* ‘ ’

kusįertiš svečiams iš įvairių 
i^gerikos vietą. / *

FEDERACIJOS SUSIRIN
KIMAS

f.

VYČIAI RENGIASI
1 U —inlnimp.

ko Vyčių*

dis^ ditlyraujaiif1 teveik - yi1; 
. sienis komisijos ii&amš, 

. .r .. lt . no .
^Seimas |įyykš't rugpjūčio < 

16,17 ir 18 d. .Posėdžiams : 
numatyta bažnytine salė.

-Rugpjūčio 16 d.’-, vakare 
. - vienoje iš didžiausią salią 

So, Bostone įvyks viešas , 
parengimas- vaidifrimasy 

■ kurio įžanga paskirta Į$bai 
maža. . - i

* Rugpjūčio 17 d. vakare 
parapijos* salėje rengiama 
vakariene seimo dalyviams 
pagerbti.; Tikietai, kurią 
kaina $1.00, jau platinami. 
Tikimasi, jog Bostono, ir a- 

, pylinkės visuomenė įvertins 
Vyrią darbuotę ir į rengia- 

, mą vakarienę gaiisiangai at
silankys, ■

RugpiūČio 18 d., paskuti
nę seimo dieną, rengiamas 
viešas pasilinksminimo pa-, 
rengimas, į kurį ypatingai 
kviečiamas jaunimas, \

įdomiai ja rengia medžia
gą programai, kuri bus at-. 
.spausdinta, Yra renkami 
skelbimai. . Tikimasi, jog 
palankūs biziįięrįai *neat§U 

. sakys' pasiskelbti, fnes skel-į 
btis/tikrai užsimokės. Į 
' Nakvynią komisija šio

mis dienomis atlankys ge
rąją lietuviu nainus, iš ank
sto parūpindami, seimo at
stovams nakvynes. Tiki
masi,..jog. vietiniai suteiks 
maloną patarnavimą 'atvy-

Šį .antradienį, birželio 21 
d., 7:30 vai vakare kviečia
mas FedęracijOs susirinki
mas.

. z

Visi nariai prašomi atsi
lankyti. Rinksime atstovus 
į apskrities suvažiavimą;

IŠVYKO ATOSTOGŲ

RASlTRKDtt KTMfflH-

INSURANCE j
Apdrausk nainus, rakandus į

■ automobilius pas, i
J.S.MESLIS i

342 Broadway, So. Bostoni
* Tel. S. B. 1798 ar 2613 į

I VASAROS SEZONAS •’
i ‘ • jau čia

I PAUL'SMENS
: SHOP
I 456 W. BROADWAY
| South Boston,.Masė.
1 NAUJAUSIOS, GEKIMTSioŠ 
i vasarines Skrybėlės.
E Labai pigi kaina.f S^iitiiikas i*0VlMS LIKAS

Prisiekęs Advokatai

(J 

h

Birželio 21, d, iž Lcrais miMto jmlahtM Žu mu>i p«wtatytM laivas “ Mark Tw&iri.° Laivo pir. 
mojo ižpHttMmO Ukiimfgfe dalyvavo karo i^kretorius Hurley.

’ ' •....  r. 'Crc .. . .

Patrolmanas Ejnest AV. 
iofemąoją ištarnavęs polici

joje 28 metus, pasitraukė iš 
arnybos, City Point po- 

iicijos stotyje jig išbuvo pa
skutiniuosius 10 metą.

L.D. S. PIRMAI KUOPAI

Birželio 21 d. išvyko Ato
stogų Dr. A. L. kapočius ir. 
grįš į So. Boston liepos 7 d. 
Jo ofisas atostogų metu bus 
ūždaiytaš.

' Birželių 17 d.. į Kanadą 
įš vyko Dr. A. - Vyšniauskas 
—West ir grįš liepos. 1 d.

Ik D. S. Pirmos kuopos 
SVARBUS" mėnesinis susi- 
rinkimas. įvyks ketvirtadie
nį, birželio 22 d.,; 7:30 vai. 
vakare, parapijos svetainė
je.__

; • Viši nariai prašomi gau
singai susirinkti. Apskri
ties suvažiavimas įvyks bir
želio 26 d., todėl turime a- 
pie tai pasitarti. Vadyba.

PASITRAUKĖ RED SM
VADAS

ĮVAIRENYBES
KRISTAUS KARALIAUS 8TA NEMUNE RADO MAMUTO

—KAULUS^ <

Nemanyk, kad be . taVefc 
niekas tiesos iieišmano-^A- 
rabai.

fe

Tel. So. Bo«ton 0828 _ 
LIETUVIS DANTiBTAS

,D R. M. V, CASPEB
rt CKASPAR^VĮ0IU8

& Boston;
byuo V«lanrfo»; , 

M«o 9 Iki 12 ryte |r nuo liKrlittf* 
6 lt nuo 6 Iki 8 vii. vakare, Ofi- 

> vokhrali’ fr
toĮMtaldienUik, taipgi medomirnu* <» 

’lž-toBUfduiį uSdiirytai,'

s

Veda riėoldąai .ĮHąflsyąa. Daro vi- 
’suMlegSlrašdokumentĮia.

U u .'ii*'i ... *
81?® Sti.(Isaiiit>»'Broadway)
-. » wa w«»iW'. į

PRALEIS ATOSTOGAS 
AMERIKOJ

Praėjusią savaitę iš Lie-* 
:uvos atv y k o p o n i a T. 

’ r’umputienė, iš ‘. Šiaulių ‘ pa
rapijos pas savo’ , seserį A. 
AndriŠiunienęyr 166 -Silver

PitnųiutieAė p'.a 54 in.' am
žiaus ir Lietuvoj paliko aš* 
niąnius vaikus ir vyrą. Paš
viesėjus Ajnerilvoj 6 mėne
sius, p.* Pumputiene sugrįš 
į Lietuvą. * ' • ' ■ ’

Šiai viešinai įvažiuoti pa
gelbėjo ir visais dokumen
tais rūpinosi agentas K, 
Viesulą, kurs tokiuose atsi
tikimuose suteikia geriau
sią patarhavimą. B.

RAIGriliOKYKLį

Praėjusią savaitę Boston 
College aukštesniąją moky
klą (high scliool) .baigė An
drius Nancįžiunas,- L. B, S. 
Pirmos kuopos -.pirmininko 

, A. Naudžiūno- sūnus. •, • ’

PARADAS ATIDĖTAS

Baseball tymo ‘Red Sox’ 
menadžeris .John Collins 
pasitraukė 'iš eitąją parei- 

, . : i - a

g\U

Red Sox žaidė Clevelan- 
de, kur ir pralainiejo cleve- 
landiečiaips.- Collins labai 
susinervino ir telefonavo į 
B'Oštoiią^ pareikšdamas’ sa-; 
vo'pašitraūkimą iš tymo.

Collins nusiskundė,c jog 
jis nebegalėjęs nef valgyti; 
nei 'miegoti |dėl - didelio , su* 
sirūpiuimo tymo’ reikalais. 1

m SU "DARBINIU?
KO" EKSKURSIJA '

■Birželio 18 d. per K. J. 
Viešnios agentūrą lai v u 
“United States” sū “Dai- 
jinįnko’T ekskursija išvyko 
šie Bostono ir apylinkės lie
tuviai-. K. Sansoniėne, O. 
Sanson'aitė, K. Purūs, Pti- 
Tienė, Puraitė, d. Švelnis, 
L Bandzevičienėj K. Mcreš- 
kevičius ir D.- Misevičienė.

Laimingos kelionės! R.

•Dublino mieste, Kingstb- 
nd uoste projektuojama pa- 
stątyti”VnĮlžinišką Kristaus 
statulą, kuri bus apšviečia
ma elektra ir matoma tolų 
atviroj jūroj. Statulą dir
ba skulptorius O?Connbr, 
Roįeno mokinys. Jis pasi
ryžęs atvaizduoti Kristų 
Karalių, valdantį visą krik
ščioniškąjį pasaulį, .

Statula bus iškalta iš pil
ko granito. ^Postamentas 
bus trikampio, pavidalo ir 
turės 70 pėdų aukščio, o joa- 
ti statula y3Qtpedą aukščio. 
Statula kainuos apie 25,000 
svarų sterlingą. ; ‘ •

z LENKIJA KALSIMŲ
KR^įTAS

•• - L L-. .

Spaudos žmibmib/ Lenki- 
kijoj.'siub metų yra 346 ka
lėjimai, kurie ’gali sutalpin
ti 36,180 žmoiiių. Šių metu 
sausio 1 dieną kalėjimuose 
buvo- 36,130: žmonim Tokiu 
būdu iš viso Lenki jos kalė-’ 
jiniuose buvo tik 50 “laisvą 
vietų.” Kalinamųjų tarpe 
buvo 4,160 . nubaustųjų už 
politinius nusikaltimus.
SU UODAIS kovos ŠIKŠNO

SPARNIŲ PAGALBA

“Dz. Wilenski” rašo, kad 
kažkoks žvejys S. Lebedzis 
gaudydamas Nemune (neto
li Hažos kaimo) žuvis, už
kabino su tinklu ir ištraukė' 
didelį kaulą. Kaulas yra 
120 cm. ilgumo ir . 38 cm.

• . ' .Ml' ' ’ •

apskritinio. Kaulas uvėria' 
26 klgr. Sakoma, kad ten 
pat prieš karą buvęs rastas 
kaulas 3 pūdą svorio, kuris 
buvo atiduotas į Peterburgo 
muziejų.

MOTERIS VEDfi MOTERĮ '

Buriker HilI dienos iškil
mes, turėjusios įvykti birže
lio 17 d., dėl lietaus atide- 
tos sekmadieniui, birželio 
19 dienai.;

Charlestown paradas sek
madienį labai nusisekė. Pa
rade dalyvavo apie 7000 as- 

Piieiią, kurią eisena žiūrėjo 
’ 125,000 žmonių minia.
*V7.1 v.".’"

Patogiausiais * kebais1'- p. e t 
Lietuvos uo^t^Kl AiPŽDĄ.

Kreipkitės .pas /

c.l WeWl
,f ••/ .-AGEkiURA

366 W, Broadway 
SOi BOSTON, MASS. 
Tel. S<k Boston 0620

Viena.— Klošterneubui’go. 
kurorto valdyba sugalvojo 
originąlu būdą kovoti su uo
dais ir masalais, vasaros me
tu. Valdyba mutare pasta
tyti šikšnosparniams bokš
tą. Dėkite bus apgyvendy- 
ta daug šiškšndspamią. Vi
sas sumanymasi paremtas 
mokslininką.: tvirtinimais, 
kad vienas šikšnosparnis, 
vidutiniškai imant, praryja 
nuo. 40,000 iki 50,000' vabz* 
džią per naktį.

šiomiš dienomis Griasgo* 
yė išėjo aikštėn, labai kėis- 
:as dalykas. Viena moteris 
sužinojo, kad jos vyras ir 
besąs moferis. Šu juo ji 
gyveno penkiolįką • metip' 
Tas neva vyras dirbo vaisti-i 
nėję ir draugi} buvo 7 labai 
mylimas. Jis smarkiai ru
sė, iššigerdavo, arklius 
“bakydavo”, 'žodžiu visas i 
vyro ‘4 pypkes rūkė. ” Pirš
tui j 
bo.
Lę^Ąįrijon.;.. Sunku p,ąsą- 
kytiV kokios jis net; \ tAii%- 
bės. Vienį laikraščiai tašo/ 
kad jis EclinburgTie gimęs 
italas, kitas, kad Bussian 
Pole (gal lietuvis?), prieš, 
karą Bellshilly dirbęs mig
lią kasykloje.

Toezija, tai Dievas šventose že 
mes svajonėse,—V. Žukovskį j.

"PAVASARIS”
J&vejĮČiąaapo^vi.

Didelė 'dalis Lietuvos įr 
užsienio lietuviu jaunimo 
jau 20 metą su didžiausjiu 
džiaugsiniL, pasitinka kiek
vieną gyvą, linksmą, įdomą 
šio laikraščio numerį. “Pa
vasaris” gi džiaugiasi, kad 
jam pasisekė atspėti* .lietu- 
vių jaunimo širdį, atspėti, 
kas lietuviui miela ir bran-

’ ■ ’

“ Pavasarį ’ ’. skaitydami, 
sužinosite, kas .dedasi Lietu
voj,. kaip gyvena ir juda, li
kę Lietuvoj, JūSą’broliai ir 
sesutės. ‘

“Pavasary” rasite, daug 
gražių Lietuvos1 istorijos a- 
pyšaką, rasite apdainuotas 
Jūsų tėvynės laukus, seną te 
yelių bakūžes. “Ravasariš” 
dvelkia Lietuvosmišku ėrit 
ir skamba Lietuvos paukšte
lių dainomis. ’ . .

•. “Pavasary ” rasite vaidina 
tį? tinkamų fkpnįędiją, 
logų, šposų, gražią apysakų’ 
aprašymu, tabai daug, gražių 
Lietuvos gyvenimo paveiks* 
lų. • ’ /” • " ■

“Pavasaris” skįrtas, vi
sam pasauly 'išsibūsciusiam,

Lietuvis iDantifltai

DR.S.A.DAWARIsn,'
- . (GALINAU8KAS) \ 

414 Broadway, So, Boston*
Tei. bo. Boston 2800 V1 

Ofisas atdAras nnd 10 Iki 12 jįjį „ 
—rytoj nuo l :80 iki Aj30;p<rpietirr J 

nuo 6 iki 9 'vakare. Šventi dlant J 
pagal BUBiUrimi

Tel. So, Boston 2660

Lietuvis Dantistė ♦

A. L, KAPOČIUS -
251 W. Broadway, Sp. Boston’
Ofiso VKihiudos nuo 9 Iki 12, nW 

.1:30—6 tr iitiro 6:30—-9 vakare.'
Šaradomis nuo 0—12 vai. diena.
Sulintortii&'nuo 9 iki JJ vai vakarė1. 
NedBliomls tiutf 0 Iki 12 vai. dienų 

(pagal sutarti) » * ,
 .

į Tel. Portcr 6789 ' J

JOHN REPSHIS, M. D.
(RBPSYS)

Lietuvi! Gydytojai < * 
41 Ofiso Vfllandon: 2—4 ir T-rO / 

27$ Harvard Street, 
kamp. inmąn. arti Central -S<ą

. 4 Cambridge, Masi, . <

I

1 s 
į

VERTI PARĖMIMO
c • ■ ' . .

:\užsimioaijus jis iš aai4 lietuvui jaunimui; .
pasišalino ir, sako, išvy- 7^^ “Pavasaris”

„■ ai^ ■ s™.1™ dar dagesnis, Taip

» Reikia kreiptis
—j/, delel pagydymo' ▼Isokl’l 
>“A kraujo, nervų ir chronli- 

g kų ligų. Kurie kenčiate 
nuo reumatizmo,, skandu- 
lių, vočių, sptlnlmij arba 
šiaip kokli} kūno Iigu, ltH' 
rštumšt kreiptis tupjaus.’ 
Atminkit, pasiteiravimai;

patarimai dykai visę šį mėnesi?
fc.8Įri,,32TjSK'(8į 

tdtanį(Q«/i Antradlėniais, fcetfirte- ! 
dieniais ir šeštadlSniali 10—>12 KF?-.| 

Į te, 7—8 vakar*; tekmaūte 'j 
I niaijs 10-*12 tlktaL , , į * '

G''

- ir 

■i r 
i i

PRALLBROLIAI
PENT0R1AI« OTKOR ATOKIAI '“'

Ml«t s mut■'
. ; ^ABKikViltiS 8«Ki4ir»iA8 ‘

i h te AftuiJUaJiiis SS
L : . VeLMbotOUM .

i
l r

.*• • •' . . ' * i • ’

, PROFESIONALAI,

PRAMONININKAI, BIZNIERIAI '

KURIE.SKELBIASI .
L DARBININKE’* ;

TIKRAI VERTI SKAITYTOJŲ
“PARAMOS,

V „ ■ . ■ vis! GARSINKITfiS
\ ; u*DARBiNINKĖ”

ADMINIStRAOIJĄ.

■! r

K . I •  , >' . * -J ■ ♦»* l • •

. - ’■ ■ 1 ■ * ■ . •’ 1 * ‘ ■ ■ *' f

■/'

z SKLEISKITE ŠVIESĄ

Perskaitę nenur

meskite, bet duokite kitiems pa- 

skaityti. Tokiu būdu supažiiir 

disitę kitus sū ‘darbininku’’ 

L. t). 8. ir airėmsitp mušu idė

jos priešu propagandą.

I JUOZAS M. DIUS 1
F o.-. I
Į LAIKRODININKAS Į

| Parduodu įvairiąVšios. rūšies | 
š auksinius ię sidJbfiiiius daik-Į

- S * ■ . • . v < . • ’ s

|tus. Taipgi ir pataisau.

$66 W. Broadway .

SO. BOSTON, MASS.'
' JJL . » t k •* ®'

3

X
8.

f LIETŪVIŠKA ■

BEAUTY SHOP
(L STREET BEAUTY SHOP) 

Kampas L and Gth
sb. Boston, 

• MASS, ; :
Tel, , 

r S,.B. <15-11
1 Savininke ' 

. UAROLtNE 
0ASPER 
Duodaine 

revmtuient 
a . iVave-Eugene ,

užsieny, bė “Pąvasario” tūr 
būt jokiu, būcįū nenūrimčiau. 
Mano mylimiausias “Pava
sariu” ypač šįmet, ląbai įdd* 
mus” -— K. Ėc^-(LU8k.a.itef 
Haupstr. 121, Berim; Shoe- 
nenberg. Ištrauka iš laiško) . 
Tokių laišką 6‘Pavasaris’’ 
susilaukia labai daug.
„ “Pavasaris.” metams kai
nuoja' ti^ 5 litus. . Užsieny
je metams 1. doleris. Latvi
joj, Vokietijoj ir Estijoj, 
tiek pat ir Lietuvoj.

“Pavasario” Redakcijos 
ir Acįnįbnšti^cijos adresas: 
kaimas, 'Micįteviciau  ̂gL .28.

Skaitykite fe piaU^tū mjenešm| 
mokslo, blaivybes fe sveikatom 

laikraštį

“SARGYBi’1
“SARGYBĄ” 8kaitydiitn»is rasi Šluos 

•skyrius:.!) Mokslo populiarlzacijos ir 
visuomenes klausimu, 2) blaivybė, 3) 
ūkio, 4) sveikatos, 5) gydytojo patari* 
mij. 61 advokato paturimi), ’) apžval- 
u (politikos, visuomenės kultūros ir & 
kohomijos gyvenimo), $) prteSalkollni i 
judėjimas (Lietuvoje lt ufeltayje)/a 
Knygą bašttullilr10) Ivalronyb&t.,.

••SARGYBOJE0 raSot vysk. M. Re! 
nJte$ Pro A P- Kuraitis, Vydūnas’k<&., 
Tumus, prof. KemSžis, dk M. Pačkaui 
kulte; dt. K. Gylys, dt. Jur. Rauunulttž, 
agr. Valattaųūr.K. PakStas,'dr. D. Jui 
ka ir kiti; . , j

Adresas;. Kaunas, Liaudies narna 
“SARGYBOS”‘adm. \ ' v OU

J. F. CONCAHNOH CO.
TONlKtJ ihDiRBBJAI

P. Romanskis ir.Trakelis : 
Lietuviai SurinfeM . :

, Padirbame goviausį gSilin^fe 
pribtntome visur ,

; AŽ AJ8t,4 '* . So. Bostog, Mm 
11 ?’• .. Tel So. Boston ‘4597 .

Office Telephone Unlvejsily’ 1957 
Res. Tel. Unlverslty 1957

ADAM OWIRKA&. SUN
UndertakOr & Embalmer

, LIETUVIS GRABORIUS Ųl
- BALSA3IU0T0JAS

• pagrėbus atlieku gerai ir pigiau 
Kaina vienoda visur. Vieta atdara 
diena ir naktį. , . . .

k 883 Cambridge Street y y
ST CAMBRIDGE, MASS.' 

r ■ . SKYRIUS . *
10 Intervale St., Montello, Mas*. . 

įleL Broękton 5188i , .

•. ,.Oj
PATARNAVIMAS DIENĄ i 

irnakĄ '
D. A. lALETSKAS

GRABORIUSIB 
balsamuotojas .

$77 ir 448 Cambridge Street 
Cambridge, Masa. J t:- 

Telephone University 8831*W.

10 DIDŽIULIŲ- TOMŲ 
' •■(tnrikWi»KUBteOThi*b>. '’ 

Suošia’ kiektiohoĮlietuvipiinteUgeh- 
f?

didžiauąifl nidncsini literatą- 
felbį vi^MlMės IVilkidfe* 

nito
M“®- 

dmys” daro?! kaskart įdomesnis, 
1r tiesiog bitą rieiovauotlna, jri» 
gu kuris inteligentM, vistiek kib 
rios profesijos jis bebūtą fe kttt 
begyventą, jo neprenumeruotą fe 
neskaitytą bent nuo 1930 mtftą 
pradžios. ’ .

*$idinio kaina Amerikoje *met. 
M4.50, pusm.^42M; Lietuvoje i 

Tikpaabnd^k —- mūšąnerūgoeL 
inet. 35 lt,, jausim 30 lt.

> Adresas; KAUNAS^ Laisvfc A> 
I$jaNr.3.

. ■ . - • • i •
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DIBBTRINKAS

IŠ DIDŽIOJO NEW YORK’O IR NEW JERSEY
-A-

. .Artinantis Idėjos įimtai,* < 
įietpvią Dienos komitetas 

i- dažnai posėdžiauja, svarsto, 
< planuoja gero prisiruošimo 

reikalus. Visuomenė susi
domėjus su nepaprasta tos 
dienos programa, kurioje 
dalyvaus .apie 8 chorai, spo- 

'* rto rateliai ir šiaip įvairią 
—- žaislų -megėjak--rKad - bus 
* nepaprastai daug publikos, 

tai jau aišku iš gaunamą 
nuo įvairią draugiją prane
šimu, kurie parodo, kad 

... mūsą 'draugijos.yra gyvos
. ir kad moka įvertinti grą-

■ žius parengimus. Ypačma^ 
tanu pastebėti, kad dauge
lis ruošiasi atvykti ,iš Ne- 

jvarkj N J. Neveltui ten 
uoliai darbuojasi komiteto 
nariai: p. Lukas ir p, Dauk-

.' šys. ’
' • KAS LAIMĖS KON-
:'c.. ■ •••■■. TESTĄ?. :

’ Komitetas yra nutaręs 
duoti premiją tai parąpijąi, 

. kurios daugiausia narią at-.
vyks liepos *4 d. į Klasčiaus 
Clinton Parką, Maspethan. 
Parapijonai Jau pradeda 
bruzdėtu už savo parapijos 

į garbę. Gęrb. klebonai irgi
A susidomėję savo . parapijie- 

' čią pasirodymu. Kuri. Pau- 
loniš jau pąreikaląvo kon- 
testo kortelių. Jo vedamos 
parapijos narys, p. Korbe- 

/ ta, pareiškė, kad jis dėsiąs
j. pastangą, kąd- būtinai lai-

> metu.-tą parapija, kurioje
I jis pridera. O kas nežino

Karalienės Angelą parapi
jos narią gyvumo, lietuviš- 
kūmo? (Ygi Sv. Jurgio pa< 

m rapiją-? Kiek čia dažnai 
..pastebima pasigėrėtino veta

I * klumo. Pagalios, nemany- 
; " kitę’ kad Maspetho parapi

ja pasauliui nežinoma—jei
1 kokios — maspethieeiai vi

siems gali šposą iškirsti, 
nes Jiems patogiausia Lie- 
tuyią Dienoj dalyvauti. Ko. 
kas Didžiojo Nęw Yorko ra- 

; jone jaučiama baimes dėl
uolios mobilizacijos Newar- 
kė, iš . kur tenka sužinoti, 
kad ir kitose New Jersey

• kolonijose gyvieji lietuviai
< nesnaudžia, It gerai. Juo 
| daugiau. — tuo linksmiau, 
į Suprantama, kad laimės tie, 
t kurią bus daugiausia. Įdo- 
į mu bus^žinoti — kur yrd 
T; . daugiausia susiprątusiąjię- 
1 š tuvią. • 4 -. • ‘

t -

t

r

T

SUKAKTUVĖS,1h • ■ ■

p- Liepos 10 dj Šv. Rožan
čiaus draugijos rūpesčiu, 
rengiama pramoga kini. J.| 
Simonaičio; klebonavimo 10 
metą sukaktuvėms paminė
ti. - Dalyvaąs visos kataliki
škos drauguos. Užkviėti* 
inais rūpinasi O, Milukieriė 
ir Pavalkienė.

Bus skani vakarienė, kal
bėtojai, dovaną įteikimas ir 
kitos įdomybės.

RŪCHESTER, N. Y.

■ t

i< q £

: MOKYKLOS UŽBAI
GIMAS - ■ ’

/Birželio 26 d. įvyks mo- 
z kyklos • .užbaigimas įyataia 
programa. Bus daug, ko 
nauja, Birželio 27 d. bus dar 
linami diplomai.

■ / ---------- :-------------■■ ■ - ■

Mirąiio admirolo Robert E. Peary laiko rankose įe.ogr?.Wps riotė- 
ru draugi08 padovanotą vėliava. Ji-dalyvaus jos teviii pastatyto 
paminklo atidaryme. > t

ŠV. VARDO DR-JOS 
IŠKILMĖS

Birželio 12 d. 7:30 v. va- 
<are /‘Red Wing” sta’diume ’ 

į vyko milžiniškos i š k i 1- 
mės Dįocezijos ŠV. Vardo 
drąugijos. Kalbėtojai buvo 
J. E. vyskupas John Erąn- 
ėis O’Hėrn, J. A. Moyni- 
ian, teisėjas iš Detroit, la
jai žymus kalbėtojas įr kun. 
Leo’ M. Shėa, O. P. Kal
bėtojai nurodinėjo* reikalą 
kovoti su bažnyčios priešais, 
būti tvirtais tikėjime ir pa
gal Dievo įsakymus gyventi 
Dievo meilėje.

puvo labai nepaprastai 
gražus reginys, kada, pabaį: 
gus kalbėtojams kalbas^ bu
vo pašvęntintęsjkakėš, ku
rias vyrai uždegę laikė ran
kose iškėlę, kai • buvo iškil-1 gjausįa i Amerikos konsulo, 
mingoj procesijoj. nešamas I jeigu tik Jis konsului galės 
ŠvČ. Sakramentas iš arti- įrodyti, kad šiuom laiku ne
mos Bažnyčios prie ištaisyto gįą* sugrįžti Amerikon. Na- 
lauke altoriau#. Stadiunio Į turalizuotas ’ pilietis gali, 
•šviesos buvo, užgėsiptos^m)Ipaprastai, pasilikti šaipe, 
liepsna tą zvakią davė tą ne į gimė dvejus metus, ir 
paprastą šviesą*. Tos ^Q^Q|hitoje svetimoje šalyje pen- 
žvakiu laikomos vyrą ran“Jkis metus ir nenustos pilie- 
kose suteikė, tokįą. šviesą, Į įy^es. Bet tas nereiškia,
kad buvo^galima pažinti vei 
dus. Prie išstatyto Švč. Sa-
^kramento, vyrai atnaujino Į&yįeji arba kas penkeri me- 
prižadus. Altorius buvo ap
šviestas labai gražia šviesa, 
“Elood Lights.” : ’

Palaiminimą Švč. Sakra- l įas atsisako išdiioti nau j us į 
skupas Thomaš K ■Hickey»|pasportus naturalizuotiems 
mentu suteikę J. E. arkivy-1 piliečiams, kurie tūri niio- 
asistuojaht monsignorams Įlatinę rezidenciją - užšieny.- 
Jdhą P- Brophy, dįąkonu įr I Sugūžimas į. Suv. .Valstijas 
John K Boppeį subdiąko- Į ngta skaitomas . kaipo per- 
nu. Kun. J. Francis Gog- r traukimas^ svetimos reziden- 
giny Šv. Bernardo seminari-į ...
jos rektorius, buvo ceremo- Į rašyti visu# tuos įspūdžius, 
niją vedėju. Reikalingą 
muziką suteikė su jungti be- 
nai sekančiu. katalikišką 
mokyklą: Šv.. Andriejaus, 
Šv. “'Pranciškaus, ŠvČ. Sak- 
ramento ta Šv. Monikos pa- 

įrapiją. Giesmes giedojo 
j Kolumbo Vyčią Dainos dr- 
Ja. ’ .

Iškilmėse dalyvavo dau
gybė kunigiį ir monsignonj; 
o minia siekė daugiau 20- 
OQp Žmonią. Tai' pirmas 
viešas . pasirodymas Švento 
Vardo draugijos šiame mie
ste, ir tai buvo vienas iš di
džiausią katalikišką minėji
mas. Nerandą žodžią ap-

Ats, J eigą tamsta paduo
tam pilietybės aplikaciją da. 
bar, tas tik vestą prie pilno 
ištyrinėjimo tamstos teisės 
pasilikti šioje;šalyje. Jei 
pasirodytą, kad išvykai iš 
šios šalies nors trumpiau
siai kelionei, sugrįždamas 
po liepos 1 d., 1924 m., tai 
tave gali išdeportuoti. Jei
gu etanais išgyvenai visą 
laiką nuo atvažiavimo 1923 
m., tave negali išdeportuoti

Telephčnei STAČIO 2-0706 y V A L A N D O S :
nD Dl mic ¥ 1/CKiniHP w 9-12 iŠ ryto, 2-8 vak, Ulll uLAUAu m įtriulUv “ Ai^nta^hiaU tutitamt

D A N TI S.T A S- , ’STBEBT 
” X,_ RAY - Z * (katodai Union 'Avė.) •

Namų Telefonas: Mlchlgan.2—4^8 3 E'Č O &1Y N, 1(. t ‘

IMIGRANTŲ PROBLEMOS
. ■. v..., ... .y y -y...1-; y

ei jos. Pailginimas, kai yra 
gera priežastis, gali būti iš
gautas be sugrįžimo į Suv. 
Valstijas. ., ' . *

Ar dpsiv ėdimas sulaiko 
išdeportavimą

KI. Ateivė nelegališkai 
atvyko į Suv. Valstijas 1927 
metais. Dabar' įsakyta ją 
išdeportuoti. .Darbo Depar
tamentas paleido ją po Bo
nu, ir davė tik tris savaites 
savo noru išvažiuoti. ? ji kę-r 
tina ištekėti Už Amerikos pi 
liečia Ar ji ’^ali ištekėti už 
jo etanais at tas sutari 
kys jos išdepdrtavimą. * 

./; ' i?*' .
. Ats. Jeigu tas ištekėjimas 
įvyktą prieš išdavimą išdė- 
portavimo varanto, ateivė 
galėtu išvažiuoti įš Šį Vals
tiją ir jos vyras —- pilietis, 
galėtą ją vėl parsitraukti, 
kaipo nekvotinį imigrantą. 
Bet kadangi šiame atsitiki
me, tas išdeportavimo įsa
kymas jau išlęistas, jos ište
kėjimas dabar nepermainys 
dalykus. Savo noru išvažia
vimas pagal išdeportavimo 
Varantą yra panašus į iš- 
deportavimą, jr, pagal da
bartinį įstatymą,.ateivis, sy
kį išdeportuotos, negali pra
šyti įleidimo.. Vienintelis ,v ■ /. A v. ■? i J . • •išėmimas siąmey atsitikime 
yra, jeigu šita ateive ištekė

tą Už pilį^b. etanais ta
• ‘Ai'.--' ■

. Atnaujinti Amerikos . | 
pasporty ■. ■ .

Kl. Mano draugas, natu- 
ralizuotas Suv. Valstiją? pi
lietis, sugrįžo Europon apie 
2 metai' atgal. ; Išvyko sų 
Amerikos pasportu. Kadan- 

į gtajis ketina ilgam laikui 
[ pasilikti Europoje, kąyjis 
turi daryti ? Ar jis turi su
grįžti Amerikon kas du me- 
tu. išgauti naują Amerikos 

Ipasportą, nes nenori pames
ti Amerikos pilietybę? Ar 
gali' atnaujinti Amerikos 
pasportu. būdamas užsieny?

i ■ r i 'Ats.- Daugas gali gauti pa- 
sporto pailginimą nuo^ar-

jėigu nąturalizuotas pilietis 
sugris į Suv.. Valstijas: kas

tai, jog jis gali gyventi už
sieny kaipo Amerikos pilie- 
ti& Valstybes Dępairtamen-

Iškilminga procesija, tos 
uždegtas žvhkės vyrą ran
kose, tos. iškilmingos kalbos 
suteikė nepaprastą įspūdį,* 
kad tiek daug žmonią susi- į 
rinko viešai pagarbinti Tą, 
Kurta rankose yra visa pa
saulio gyvybe. Neti k t a; i 
katalikai puolė ant kelią, 
bet lenkę galvas ir kitati
kiai, kai ėjo iškilminga pro
cesija iiš bažnyčios. Daly
vavo ir lietuviai, kurią Šv. 
Vardo draugi jos skyrią Js- 
teigė kun. B.’ M. Paulukas, 
O. P. laike įvykusią Šv. 
Jurgio bažnyčioje misiją.

Vyturys.

nytą imigracijos įstatymą, 
duodant Darbo Sekretoriui 
teisę įleisti kai kuriųpsriš- 
dėpoTtuotus ateivius: Nieks 
dabartiniu laiku negali pa
sakyti ar Kongresas taip 
nutars ta; jeigu nutars, ka
da. ■.i ‘.•’ ■ /* ■

[ Kada pilietybes prašymas- 
.. veda prie nesupratimų

KL Atvykau 1925 m. kai
po svečias. Ir pasilikau Šio* 
je šalyje’ nėt iki ,šiai dienai.; 
Mano du vaikai užbaigė mo
kyklas čionai# ir abudu y- 
ra vaiką skąujais, Turiu 
rnažą biznelį ir galiu gauti 
geriausias rekomendacijas 
nubvietinią gyventoją ir 
kompaniją. Ar aš galiu prar 
syti pilietybes!

yistiek negali prašyti Ame- i 
rikos pilietybės dabartiniu 
laiku. Dabartinis įstatymas 
teikia privilegiją legalizuo
ti apsigyvenimą: tik tiems, 
kurie* atvyko? nelegališkai ; 
pribš birželio 3 d1921 m. 
Yra dėta pastangų. Kongre
se; duoti tą teisę tiems, ku
rie .atvyko į šią šalį prieš 
liepos 1 d., 1924 m. Jeigu 
Kongresas priimtą tokį įs
tatymą, tad ta/tamsta galėsi 
legalizuoti apsigyvenimą ir 
prašyti pilietybės. .

Sugrįžimo leidimas

. KI. Dar kūdikiu, būnant,
» 1 ' . ’ ‘ I ’J‘ ■

teviaį manė atsivežė Amen- . 
kon. Abu tėvai mirę- Neži
nau ' ar išsiėmė pilietybės 
popierius ar ne. 1924 m. iš
tekę jau'už vietinio piliečio, 
turime 1 vaiką, ^gpąusįįpion-* 
ais. Niekad nebandžiau su
žinoti apie tėvą pilietybę. 
Dabar ketiname važiuoti 
Europon, zir man pasakyta, 
kad turiu prašyti leidimo iš. 
šios šalies valdžios vėl su
grįžti į:Suv. Valstijas. Ko
dėl negali įrašydinti, mano 
vardą prie vyro Ameriko
niško pasparto?

Ats. Jeigu tėvai neišsiė
mė pilietybės popierią, tai 
tamsta vis pasilieki ateivė; 
ir tavo vardo negalima įra
šyti į pasportą. Pirm ^va" 
žino j ant, pasirūpink išgauti 
sugrįžimo leidimą, nes ki
taip, pasirodys daug kliūeią 
sugrįžti. Nelabai sęhai, tu
rėjome panašą į tamstos atr 
sitikimą. - Amerikos pilietis 
išvyko Europon su savo 
žmona ; jis turėjo Ją palikti 
Europoje ir vienu vienas 
sugrįžo, sugrįžęs turėjo pra
šyti, kad ją įleistą kaipo ne- 

■ kvotinę ateivį. Blt to viss 
ko gali išvengti, jeigu, tik iš- 
siimsi pilietybės popierius.; 
Kaipo Amerikos piliečio 
žmona, neturi prašyti pir
mą popierią, ir gali paduo
ti prašymą antriems popie
riams dabar.
Sugrįžimas į penktas dienas

KI. Pasiunčiau pilietybės 
aplikaciją sū penkiais dole
riais. Gavau atsakymą pašh 
tu, nuo Natūralizacijos Bite 
rp, jog gavę mano pinigus, 
Kampe kortelės pažymėta 
“sugrąžink į penkias die
nas.” Ar turi atgal pasiųs
ti šitą kortelę,?, Ar tais reta

škia, kad jie grąžins mano 
Aplikaciją ? ’ f ■••• <

Ats, “ Sugrąžink į p e n- 
das dienas” yrą praneši* 
mas pašto viršininkui, jeigu 
tą Jcortelė nebūtą įt e i k t a ’ 
žmogui, kurio Vardas pažy- 
mėtas kortelėj, tad jis turi 
sugrąžinti į penkias dienas. ■

Bet dvarbu laikyti šitą 
kortelę,. nes. joje pažymėta 
aplikacijos numeris. Jeigu 
turi pranešti Natūralizaci
jos Biurui adreso permainą 
arba, pasiųsti kitą laišką dėl 
aplįkacijos, turi pažymėti 
aplikacijos numeri,, nes ki
taip būtą labai sunitu Natu^- 1 
ralizacijos Biurui rasti ta
vo laišką taip šimtą tuks
iančią kitų.. .Ir vėl, jeigu 
rekordai; būtą pamesti arba 
nudėti kitur, kaip hešykį į- 
vykp, tavo kortelė yra įro
dymas, kad aplikacija ištik- 
rąją pasiųsta. - ; .

• ** ’ "’^1 . • 

Natūralizacijos klausimai

i Kl. Ar galite man reko
menduoti pilietybės knygu
tę, kuri turi klausimus* ir ' 
atsakymus? f ■' *

Ats. Knygute “Kaip tap
ti Suv. Valstijij pįlięčiun. 
išleista Eoreign Languūge 
Information ' Service, 222 
Fourth Avė., New York CU 

. ty turį , tūkstančius klausi
mą ir atsakymą. Kainuoja 
25 eentau

Parsiveža,nt seklu ,

Kl. Ketinu vykti Euro
pon vasarą ir norėčiau par
sivežti-sekW ir kitą augalą 
iš mano šalies. Ar tas gali
ma.? ....

Ats. Be darždvią ir. gėlių 
sėklą, negąlima parsivežti į 
Suv.. Valstijas be spęcialio 
nuo Suv. Valstiją Žemdir
bystės Departamento leidi
mo. Tos taisyklės įvestos 
sulaikyti įgabenimą visokią 
augalą ligą ir insektą ir va
balų. ' ; - PLIS.

n. OEirĮitn
(MTBtCK)

k ĮIETUVIS DENTISTAB ■
221 S. 4th 8t., Brooklyn, N. Y.

^’BpinAuUų DiagnoM 
Gano *

VALANDOS :
Nuo 9 vai. ryte Iki 8 vai. vakar*, 
Penktadieniais. Ir Šventadieniais 

tik susitarus. _ ___

Tel. Greenpoint. 9—2320

JOSEPH GARSZVA
; I ;_ %

BALSAMUOTOJAS 
$31 RĘDFORD AVENUE 

BROOKLYN, N.’Y.

{YjiiuniiiiiitiiiiiiuniiiHitMiitKiifiiifiiiiiiiUiiiiiHiiiiitiiiiailą 

!' klasčiaus

|: CLINTON PANKAS
| piknikams, baliams, koncertams, 
j Šokiams Ir visokiems baslį!nksmlnl- 
| mnms smagiausia vieta Brook* 
f lyne-Maspethe. Jau. laikas ųŽslaa. 
f.kyti salę Žiemos sezonui.
I kamp. Maspeth ir Betts Avė.
I JONAS KLASČIUS, Sav, | 
| ; Maspeth, N. Y. |

Tikslinga dorinė -pažanga nuo* 
sekliai veda mio prigimties jau
natves prie dvasios jaunatves. .— 
Prof, Št. Šalkauskis. • ■ >

nWB

Tel. Newtown 9—4464

ANT. J. VALANTIEMS
GRABORIUS IR 

BAJLSAMtlOTOyAS .
Apdnuirta Vlaose įinkone

< ■ Notnry Public . t
5441 72-nį Street,

Arti Orftntl St - ■ ■
. MASPETfl,. L. I., N. T. '

Ą. . J . ,. ./ —

Tel. Stagg 2—5048 Notary Publif

M. P. EMILAS INC.
. BIELIAUSKAS

Graborius ir'BalgamuotojM.

660GrandSt„ Brooklyp, N.Y.

- TeL Stagg 2—0788 Notary Public

JOSEPH LEVANDA .
. (ZevandaiiakM)
GRABORIUS .

107 Union Aye., Brooklyn,M.Y.

Telephone Stagg 2-4409 
NOTARY RUBLIO 

ALEKS. RADZEVIČIUS
G RAROBIU S

402; Metropolitan Avė.
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijos
■ ’ Bažnyčią 

Parsamdau Automobilius Ves
tuvėms, Krikštynoms ir viso-. 
/ / kįems pokyliams ? • '.

SRODKLYNO.IR APYLIN
KĖS LIETUVIŲ ŽINIAI

„Šiltom! pranešama gerb, lietai-* 
: viamk W JURGIS . TUMASO-

NTIS yra įgaliotas rinkti “ Darbi- 
junkite ptanntieratas, skelbimus 
Ir tt, Jis taipgi patarnauja lifc- 
'.tuviams visuose jų reikaluose, 
kuip’Vitšas Notaras, Jo antrašas t 

, 121 Union Avė., kampas Grand.

IEŠKOJIMAS
. teSkąus SIMAN0 IUMĄNAU- 
SKO (suvalkietis). Pirmiau gy»; 
ye.no 125 Grėenpoįnt Ari?., Blišs* 
ville. L. I., N. Y. Ti?ys ntatąj kaip 
išvažiavo į Bridgeport, Conn.; Pa
liko; drapanos ir Insurance Po|O 
cy ir dabar nežinoma kur juo¥ 
dėti. Jis pate ąr kas jį žijiopva- 
nriįkite scknmirantrašu: Lietuvių ( . t __ .
Demokratų Klubas, 117 Green- St., arba ISČS East 9ithr Street, 
pojnt Avė., Blksville, L/L, K Y Brooklyn, N. Y.

'‘i. i.AliKL X.
B.ųihvj ..J,.-..
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