
| | iiiminiiniiiiiiiihi “^‘TCTrririiiiiiiiiiiiiįnminnimiiimnnrmn-—

• • • •

VISŲ ŠALIŲ KATALIKAI DARBININKAI 

VIENYKITfJŠ!
* i - /

J5INA ANTRADIBNIA1.8 IBĮ 
r PENKTADIENIAIS ’ j

EINA NUO 1915 METŲ KAINA 5 CENTAI

K KATALIKŲ GYVENIMO
Rugpiūčio 14 d. WMhįngtone 

įvyks didelės išlfilmės. Kolumbo 
Vyčiai turės savo seimų ir ati
dengs paminklą kardinolo Gib- 
bons atminimui. Iškilmėse daly
vaus prezidentas Hoover, ]

SODO DARBININKŲ TE
DIRBS 5 DIENAS

Ispanijoje jėzuitų nebuvimų y- 
patingai atjaučia raupuotieji, ku
riuos jėzuitai globodavo ir jais 
nuoširdžiai rūpinosi.

WASHINGTON. —Dar
bo departamento 5000 dar
bininkių gavo pranešimus^ 
kad per sekančias 48 savai
tes jie dirbs tik penkias die
nas į savaitę.

Darbo federacijos‘prezi
dentas Wm. Green pareiškę 
šiam įvykdymui savo prit
rimą ir viltį, jog tai bus į- 

. vesta ir kituosp valdžios de
partamentuose. (z

SUGRĮŽO KUN. GOX

Šiomis dienomis George Wash- 
ington 200 metų sukaktuvių ko
mitetas peržiūrėjo Am e r į k b s 
aukštesniųjų mokyklų mokinių 
rašinius apie' George Wašhing- 
ton. Konteste dalyvavo apie mi
lijonas .berniukų ir mergaičių. 
Teisėjų komisija po ilgo darbo 
paskelbė pripažinusi pirmą dova
nų mokinei Betty. Ann Troy, lan
kančiai Švč. širdies akademijų, 
Stanford, Conn.

Konteste dalyvavo viešųjų, 
privatinių ar parapinių mokyk
lų mokiniai.

-■ i
Tarptautinėje katalikų Blaivi

ninkų sąjungoje šiuo metu pn- 
skaitoma 500,000 narių.

NEW YORK. — Liepos 
26 d. laivu “Mąjestįė” su
grįžo iš kelionės po Europa 
kun. jainėš Cox, Pittsbur- 
gho Šv. Patriko parapijos 
klebonas.

Kun. Cox spaudos atsto
vams pareiškė, jog jis pri
imsiąs -bedarbių, partijos 
kandidatūrą į prezidentus.

darbininkas
A

SOUTH BOSTON, MAS8., RUGPIŪTIS-AUC JST 2 D., 1932 No. 57
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AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. SV. JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS '•

Į Los Angeles sporto švente atvyko sportininkui iš • įvairiu valstybių, W matome Argentinos sporti
ninkų grupę, beminiiičią savo valstybės neprikla« somybes Šventę pigai argentiniečių papročius.

A.** v du ižį

SKAITYTOJŲ DĖMESIUI _ _ _ 1
Pereito penktadienio numery 

^pradėto spausdinti straipsnio 
“LIETUVA IR MES” pabaiga 
tilps šios savaites penktadienio 
numeryje* 1

COOLIDGE IR SMITH ft- 
DOVAUJA EKONOMI

NĖMS DARBAMS

VOKIETIJOS FAŠISTU; 
NEGAVO DAUGUMŲ^'

WATERS PAVADINOI 
HŪOVER'I MELAGIU

■Louvain, Belgijoj, kataliku u- 
niversiteto 75 metij sukaktuvių 
iškilmėse dalyvavo 3 amerikiečiai 
vyskupai.

VOKIETIJA GRįSINA 
. GINKLAVIMUISI

St. Paul, Minu., mirė kun. St. 
Theobold, pirmasis kunigas neg
ras Amerikoje. Į kunigus jis įš
ventintas 1910 m., birželio 8 d.

Nesenai Paryžiuje mirė žym«s 
prancūzų rašytojas Rene Bazin. 
Prieš pat mirti jis parašė Popie
žiui Pijui XI laiškų, pareikšda
mas savo paklusnumų. Mirties 
valandoje jis Įstengė sukalbėti 
giesmę “Magnificat” ir ramiai 
užmerkė akis ant visados. .-

BERLYNAS. — Vokie
tijos karo ministeris gene
rolas Kurt von Schlęicher 
Savo kalboje* per radio pa
sakė, jog Vokietija pertvar
kys, savo apsiginklavimą, 
jei kitos valstybės nenusi- 
ginkluos. J

. Dėl tos. kalbos pareiškė 
protestą Prancūzijos vy
riausybė. Vokietijos užsie
nių reikalų ministeris von 
Neurath priėmė Prancūzi
jos ambasadorių ir jam pra
nešė, jog Vokietijos minis- 
terių kabinetas pilnai prita
ria generole Schleicher pU' ’ 
sakytoms mintims/

Jugoslavijos arkivyskupas, ke
liolika vyskupu ir 200 rašytojų 
bei artistų. išleido bendra atsi
šaukimų Į Jugoslavijos autorite
tus ir visas tautas, protestuoda
mi dėl Įvykusių politinių žudy
nių Jugoslavijoje.

MADOJE POTVYNIS

WASHINGTON. — Bo
nų išmokėjimo reikalaujan
čių veteranų armijos vadas 
W. W*. IVaters pavadino 
prezidentą Hoovėr melagių

■ už paskelbimą, jog t a r p 
yTaters vadovaujami! vete
ranų yra . komunistų' ir ne 
veteranų.

W.aters išleido tolų atsį-
■ šaukimą:’.
' “-Kiekvienus “Bonus Ex- 
peditionary Eorce vyras y- 
ra karo veteranas. Mes pa-, 
tikrinome kiekvieno jų po?, 
piėrius ir karo rekordus.

u Atsakomybė už kraujo 
praliejimą yra Hoovėrio 
rankose. .

‘fc Bet Hoover nebus ilgai 
prezidentu.. Jis jau pasira
šė sau politinės mirties de
kretą.” ‘ • :

Įdomu, ką Smetona pa
sakytų, jei jis išgirstų, jog 
kas nors jį vadina melagiu. 
Tuojau būtū karo teismas.

PBOF. ERETAS IR DR. 
LEIMONAS FERSiySTI 

| MARIJAMPOLĖS
KALė|IMA

KAUNAS. Marijam- 
poles karo lioinendanto dėl 
kalbų Alarijampplės pavasa
rininkų kongrese nubausti 
po tris mėnesius kalėjimo 

Pavasario”“ »-gos garbės 
pirmininkas pąof. Eretas ir 

. “Pav.aąaiioV^jįfigaa^pirmi- 
nįhkas Dr. Leimonas, kurie 
pradžioj bilvo paso d i n 11 
Kauno sunkiųjų darbų ka
lėjime, liepos 15 d. buvo pa
siųsti į Marijampolės kalė
jimą.

Prof, Dovydaitis f' grei
čiausiai : taip pat bus per
siųstas į Marijampolę.

BEMOKRATAS A. ROME- 
RENE PASKIRTAS SVAR- 

BION VIHON

STEIGIAMA “KHAKI'NIN- 
KU"ARMIJA.

WASHINGTON, — Bo
nų išmokėjimo reikalaujan
čių veteranų vadas W. ,W. 
Waters išleido atsišaukimą 
į Amerikos balsuotojus pi
liečius kviesdamas organi
zuoti naują partiją—ukh,a- 
d’ninkus,” kuri legaliu ke
lių atimtų valdžią iš pini
guočių valdomų asmenų. : 
^Naujosios partijos nariai 
dėvės vienodos spalvosYnar- 
^kinius, kas yrą. panašų Ita
lijos ir Vokietijos fašis
tams. - * • - - '

NEWYORp. ^prezi
dentas Calvin Coolidge, Al- 
fred E. Smith, EKhu Root, 
Newton D. Baker, genero
las John J. Pershing ir ad
mirolas William S. Sims įs
tojo j tautinę ekonomijos 
sąjungą, kuri ieškos budi}, 
kad valdžios išlaidose būtų 
daugiau taupumo.

Minėtos sąjungos prezi
dentu išrinktas admirolas 
R. E. Byrd,' o C, Coolidge, 
A. Ė. Smith ir N. D. Baker 
išrinkti' direktoriais. .

VETERANAI SUDARYS 
SAVO KOLONIJį

. ------------— V

Weštminterio vyskupijoje, An
glijoje, praėjusiais metais įvyko 
1502 atsivertimai j katalikybę.

DENVER, Col., liepos 30. 
— Šimtai namų liko apsem- 
1 vandeniu dėl kilusio pot
vynio*

Pueblo miesto apylinkėj e 
nukentėjo apie 2000 namų. 
Smarkiai nukentėjo ūkinin
kai.

KUN, COX ĮSPĖJA 
HOOVVĖR

*. Japonijos Vyskupu pasitarime 
nutarta paskelbti, jog kiekvienu 
metų birželio mėnesio pirmas sek
madienis bus skiriamas katalikų 
spaudai.

100 METU SULAUKĖ IR 
ORLAIVIU SKRAIDO

( PAKORĖ KOMUNISTŲ 
VADUS VENGRIJOJE
BUDAPEŠTAS, — Lie

pos 29 d. čia pakarti Ven-. 
grijos komunistų. 2 vadai, 
pasmerkti už .dalyvavimų 
sąmoksle prieš vsrr1ausybę.

Abu pakartieji komunis
tai buvo žydai. Vienas iŠ 
jų prieš mirtį pasimatė su 

. tėvais ir : ’ * ’
atsisakė bet ką pamatyti,

GREENFIELD. — Mis. 
Emily T. Norton liepos 26 
d. susilaukė iq6 metų if- tą 
dieną pirmą kartą savo gy
venime važiavo orlaiviu.

Šimtametė senutė, orlai
vio kelione, buvo' labai pa- 
tenkinta. ■"

PITTSBURGH. Pa. — 
Liepos 29 d. kun. James 
Cox pasiuntė prezidentui 
•Hdover telegramą, ’ kurioje 
jam primena, jog dėl įvy
kusio nušovimo karo vete
rano prezidentas paėmęs . 
blogą kryptį.' < ♦

Sausio, mėnesį kun. Oox 
įspėjo HooVer, jog šalyje 
gali kiltį riaušių. ir net revo
liucija,* jei Hoover ir toliau 
nesirūpins bedarbiais.

NUŠOVĖ TĖVĄ IR SŪNŲ
\ NEW.HAVEN
Albino,. 60 metų, krautuvę 
įsiveržė <Į plėšikai?“ Tėvui 
i pagalbą prieš plėšikus'at
bėgo jo sūnus, 18 metų. Plė
šikai paleido į tęvą ir į sū
nų kelis Šūvius ir pabėgo.

WASHINGTON. — Pre
zidentas Hoover paskyrė 
demokratą Atlee Poinerene, 
iš Ohio, finansinio atstaty
mo korporacijos direkto
riumi.
■ Šioje korporacijoje yra 
septyni direktoriai, kurių 
keturi demokratai. Matyti, 
jog. Hoovėr nori visuomenei, 
įrodyti, jog jis žiūri ne par
tijos, bet valstybės reikalų."

VIENAIS METAISIŠMIRĖ 
3KUOLIAI

SONNENBERG SUIMTAS
• .■ V ■ > ,

Policija suėmė ristiką 
Gus Sonnenberg, kaltinamą 
gi’eitame važiavime ir. už
mušime seržanto Patrick J. 
Morrisseyl

Nelaimė • įvyko liepos 19 
’d., kai Šonnenbergo auto
mobilius susimušė su poli
cininko automobiliu. Jis 
kaltinamas ir kaip vairavęs 
automobilių būdamas gir
tu.

Sonnenberg paleistas, už
stačius kaucijos $2000. Jis 
aiškina, jog policininko au
tomobilius įvažiavęs į jo au- 
tomobilių.

JOHNSTOWN, Pa.
Pasaulinio karo ' vetera n a i 
prašalinti ; iš. Washington, 
D. C., buvo susirūpirię ;ir 
liežinojo ką pradėti* * _ _ . 
juos suramino, jų vadas W. 
Waters pažadėdamas suda-, 
ryti'savą koloniją Mary- 
and kalnuose. Jis pareiš
kė, kad gavęs 25 akerius že 

mės ant kurios veteranai ir 
jų šeimos galės apsigyventi. 
Tą žemę veteranams pado
vanojo • Maud Edgęll.

Waterss pare i š k ė, k‘ a H 
naujoje kolonijoje nebus 
vietos ne vienam su komu
nistinėmis idėjomis.

SUĖMĖ DĖL SIDABRINIO 
■" 5‘ DOLERIO

: Rusijos bolševikai įvedę
5 dienų savaitę, tikėjosi ką 
ųors nauja išradę, bet isto* 
likai dabar ištyrė, jog .2000 
metų prieš Kristaus gimį- . Abu. sužeistieji buvo tuo- 

rabinu, d antras mą ĄMrijoje buvo 5 dienų jau . nugabenti į ligoninę,

MORRISON,pi.—First 
National Bank kasininkas 
Glenn Graddock praleido 
vieną valandą- Roehelle ka
lėjime vien .tik todėl, jog už 
gąsdiną jis užmokėjo sidab
rinį dolerį.

Gąsdino stoties tarnauto
jas nebuvo dar . matęs sidab
rinio dūlerio, todėl jis tilo- 
jąu'pašauke policiją, apkal
tindamas bankiėtių.. už no
rėjimą įduoti neteisingą pi- 

’ni£ą. ■ ... " . •

savaite; kur ir mirė.

BERLYNAS.. — Sekma
dienį, liepos 31 d. Vokietį- 
jeįe įvyko rinkimai parla
mento (reichstag’o).

Rinkimuose nė viena par
tija, iš dvidešimt vienos da
lyvavusios, negavo daūgų- 
mos. .

Fašisto Hitlerio' p a r t i- 
ja gavo 229 vietas. Tu
rėjo 107 vietas 193Q ių. par<; 
lamente. Taip pat gavo dau
giau vietų centrįstai ir ko* 
munistai,

Taigi taip vadinamas nų* 
itralis kabinetas su Franz 
von Fapen priešaky grei
čiausia \pasiliks krašto vai**, 
dytojuni. *

Naujame parlamentę 
(reichstag’e) bus 604 atąto- 
vai. . ' , »

Nacionalistų-Sočia į i s t ų 
(Hitlerininkų) partiją' ga-. 
vo 229 vietas; socialistų. 
.132 ; komunistų 89; cdntį’įs- 
tų 75; yokiečių-nacionalistų 
37. Kitos partijos gavo po 
mažiau atstovų. ;

. Daugumos neturį nė vie
na parti ja ir greičiausia jos 

. negalės sudaryti.. . j :.
' Prieš rinkiminėse -kam- 

Bd žP^iO80 .ūžųiušta apie 100
1 žmonių. ■ ( • - j

ARICA, Chile. —Čia pa
niekė žinia, jog Bolivijos 
vyriausybė paskelbė karo 
stovį.

SUĖMĖ 40 KOMUNISTŲ 
LIETUVOJE ,

KAUNĄS. — Liep. 1'6— 
17 d. d., Biržuose kriminali
ne policija suėmė 40 komu
nistų.

CHOLERA KINIJOJE ■ 
PLEČIASI

. MITKDEN’. liepos 30* 
Choleros epidemija Kinijo
je vis plečiasi. Susirgimų 
skaičius didėja... Mandžiū- 
rijos pusėn, kur užrašyta 
net 130 mirimų.

ŪKININKAI GERIAŪSI.AU- 
TOMORIUŲ PIRKĖJAI
DETROIT. — Automobi- 

lių išdirbyseių užrašai liudi
ja, jog automobilių daugiau 
šia išperka ūkininkai, v *

'Amerikos ūkiai naudoja 
4,134,575 keleivinius auto
mobilius ii* 900,385 trokus, 
kas yra apie jf9 procentų 
visų keleivinių automobilių,, 
naudojamų Amerikoje.

'ASHLAND. Čia gau
ta žiniai jog Kanadoje mirė 
kun. MichaėL J^ Heemtu, 
Lynno §v. Juozapo; parapi-

- . j jos klebonas. Jis mirė nuo
— I L.sužeidimo, įvykusio auto- 

raobiiiaųs nelaimėję.
‘ Kiin. Eleenan buvo išvy^ 
kęs į Kanadą trumpoms v a- 
tostogoms. ’ /•

Šiais-metais mirė užmuš
tojo kunigo du-broliu. Mir- 
tis Heenan namus aplankę Aišku*, 
per vienerius metus net 3 buvo paleistas, nes pinigas 
kartus, buvo getas. . ■

jog. bankierius
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Federacijos Kongresas
Šių mėtų Amerikos Lietuvių Romos Katą- 

fikų Federacijos XXII Kongresas įvyks Rug
piūčio 23, 24 ir 25 dienomis, ŠVento Kazimierų 
parapijoj, Pittsburgh, Pa. Z ■ ,

Federacijos Ąpskričiai, skyriai ir visos lie
tuvių katalikų draugijos nuoširdžiai kviečiau 
mos dalyvauti. Taip pat Didžiai Gerbiamieji 
lietuvių dvas&inkaj, visi kataliįtąimteligėiitaif 
jusi visuomenės veikėjai kviečiami į Amerikos 
lietuvių katalikų metinę šventę — Federacijos 
kongresą svarstyti mūsų- visuomeninių reikalų.. *

K. J. Kruiinskas,
V • • • • . • • J •

Federacijos. Sekretorius..

■ Ji-
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irilos Iš. Lietuvos
PAVASARIO” ŽVENTĖ

: Liepos 10 d. §. m. Jezno
(Alytaus aj>s.) . Pavasario 
kdopa iškilmingai šventė 
savo organizacijos . 20-ties 
metų sukakties jubilejų.

. Vyriausybei neleidus laiky
ti kongi’ęso Kaune, Vysku
pų įsakymu, visos pavasa
rio kuopos Lietuvoje, šven- 
te savo organižiUėijbs 20-fies.

' metų jubilejų savo parapi
jų bažnyčiose ir svetainėse,

1 taip ir JėžTio pavasarinin
kai padarė,

Komunija

Iš ryto nemažai Pavasa-
- rminkų-kių atliko išpažintį 
įr per pirmas mišias, ku- 

'ų rias laikė kun. J. Zabulio
nis, bendrai prįėine. Šy- Ko
muniją, dėkodami Dievui 
už Jo palaimą ir visas ma
lones, teiktas per 20 metų..

•’ Suma

* Prieš sumą visi Pavasari- 
ninkai-kės susirinko į sye- 
tanię ir. iš svetainės rikiuo-

t tai su vėliavomis, vietos Pa
vasarininkų orchestrai grie
žiant, suęjė į bažnyčią. Iš
kilmingą sumą laikė dva
sios vadas pralotas V. Vai-

• Čiųlis ,asistuojant v i e t i- 
niams klierikams. Laike 
sumos ant visų altorių degė. • 
Visos žyąkės, ir Pavasari-. 
ninku choras, vadovaujant 
vai’g. j. čeičipi, gražiai gie
dojo. Po sumai buvo atgie
dotą Te Deum Ląudamus, 
J Šiai iškilmei pritaikytą 
gražų pamokslą pasakė dia
konas P. CeliešiuS. Baig-/ 
damas pamokslą gerb.'pa
mokslininkas kvietė dorąjį

. katalildšką jaunimą; kuris 
< dar nėra prisirašęs -prie 

“Pavasario/* kad stotų po 
“Pavasario” vėliava ir dar 
buotųsi gražiam jo obalsiui 
“Dievui ir Tėvynei,” Miš- 

•. parus, asistuojant kliefi-
. kams, laikė kun. J. Žabulio- 

■ . nis. '
Procesiją

Po mišparų Pavasarinin- 
4'kai-kės (250) su vėliavomis 

išsirikiavo procesijom su
. kun. J? Zabulioniu priešą- 

r \ ky, vadovaujant vietiniam 
■ • vargonininkui p. J. Čei- 
j. - • čiuį; orchestrai griežiant .ir

L

h .

giedant, Dievas mūsų Gel
bėtojas, tūkstantinė minia 
procesijoje nuėjo į kapus, 4

Pamokslag

Nuėję į kapus prie Pa
vasarininku kapų kuų. J. 
Zabulionis pasakė šiai išldl- 
mei pritaikytą. pamokslą, 
po pamokslui, buvo giedota 
“Libem” ir pasimelsta už 
mirusius payasarinin k u s 
narius h: uždėta aut Pava
sarininkų kapų vainikas 
nuo Jezno Pavasario kuo
pos, ^venčiąnt 20-ties metų 
sąjungos jiibilėjų.

Prie savanoriu kapo

- Uždėjus vainiku' visi ėjo 
prie savanorių kapų, nes 
Jezno kapuose daugiausia 
ilsisi savanorių, paguldžiu
sių už tėvynės laisvę, net 16 
jų guli kritusių nuo bolše
vikų kulkų 1919 m. būtent: 
Izd. Eimutis, Kaz. Lukšys, 
Myk. Blažys, Mat. Katiliif^ 
ir kiti. Ir šeši kritę nuo 
lenkų 1920 m. ginant tėvy
nę, būtent: J. Žukauskas ir 
kiti. Miniai susirinkus, 
prie savanorių kapų kuri. J. 
Zabulionis vėl pasakė pri
taikytą pamokslą kaip pir
miesiems už tėvynę kovoto
jams ir laisvės ginėjams. Po 
pamokslo laivo g i e d o t a 
Viešpaties Angelas ir or
chestrai griežiant liūdną 
maršą uždėta vainikas nuo 
Jezno Pavasarininkų ant jų 
paminklo.. . .

Į svetainę

Po visko nuo kapynių 
Pavasarininkai rikiuotai su 
vėliavomis, orchestrai grie
žiant, tūkstantinės minios 

riidimi maršavo į svetainę, 
Suėjus svetainėn, visiems 
susi‘h:ai,kius ii' išrinkus 
prezidiumo pirm. p. Jiirko- 
nis perstatė dvasios vadą 
gęrb. Pralotą V. Vaičiulį 
pakalbėti. Gerb. pralotas 
pasakė gražią prakalbą iš 
Pavasarininkų gyvenimo ir 
•organizacijos kūrimosi, jos 
'vargus bei kovas dėl tevy- 
niės laisvėsr ;Kalbėdamas 
apgailestavo, kad dabartinė 
vyriausybė geriausiam ir iš
tikimiausiam Lietuvos jau
nimui ir tikriesiems Lietu- 

■vos sūnams nedavė švęsti ir ----------i——_

važiuoti į Kauną d*Įkrt-W 
JJetuvos sostinę, bet salto, 
ctelta nenusiminkite, kuo
met švęsime už penkių me
tų 2^-kių metų įubilejiį ta- 

: da tikrai Kaline arba Vil
niuje švętdme. Jo kalba 
•buvo palydėta gausiais ap
lodismentais. To prakalbai 
choras gražiai padainavo 
keletu dainelių ir buvo pa
sakyta įvairių eilių-
- Priesaika

.* ' ■ .■ i , ■ ■ ■

Po visai programai Pa- 
vasayininkai susnynko šven
toriuje ir viešai iškilmingai 
padare priesaika. prieš vė
liavų; pasižadėdami ištiki
mai. dirbti Jei Dievo ir .Tė
vynės, Po’ priesaikai visi 
suėjo į bažnyčią ir . buvo 
suteiktas palaiminimas Šv. 
Sakramentu. , Taip tai už
sibaigė Pavasarininku šven
te. . - .. • - ~ .

BAmerikietis,

POPIEŽIAUS "DOVANA LIE
TUVOS VYSKUPUI

KAUNAS, — Iš Romos 
grįžo Šv. Tėvo atstovas Lie
tuvoje monsinjoras Ąrata. 
Jis parvežė Vilkaviškio vy
skupui Karosui brangia do
vaną, "kurią Popiežius pa
skyrė Jo 70 metu sukaktu- 
viu dienoje.

GAUNA DAUGIAU 
SVEIKINIMU

4 • I MALDAKNYGES Į
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JONO KM1T0 EILES ,F
X i t

Labai graži faąyga. audeklo apdarais, 192 pus- | 
į japhhriįk už Vūęepti^. “Jiarbądnkiu” prisiuntęs - į 
,'. '75 eęntiB gąuįį joną Knuto gražias eiles. |

. Jonas Kolitas vienintelis Amerikoj lietuvis po- | 
etas. Jo eilės pilnos patrijotiškų jausmų. #

■. Siųsk užsakymą i
■ ĄRBININKĄm '•

366 West Broadway ’ South Boston, Mass.
• • • T- • . « - . ■ . . ■:

I 
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Dwight'P. Grievvold įs Lincoln, 
Neb„ respublikoną kandidatas 
Nebraskos gubernatoriaus vietai.

GAISRAI •

“Darbininko” Katalogas

nas su visais padargais ir 
mašinomis. ‘ Nuostoliui sie
kia apie 10,OtM) litų.'

hammM
ŽINIAI

KAIŠIADARYS, Traku 
aps. — Liepos 2 d. Vilonių 
kaime sudegė ūkininko B* 
Aleksiojūno kluonas su vi
somis Ūkio mašinomis. Nuo^ 
stoliai siekia apie 10,000 li-

Lietuvos spauda rašo, kad 
‘4 Pavasario ’ ’* centro valdy
ba nuolatos dabar įgauna iš 
įvairių Icraštų sveikinimų 
nuo paskirų asmenų ir or
ganizacijų . Rajonuose ir 
regionuose Vj’ksta gausingi 
.pavasarininku kongresai.

Tas parodo, kad tautinin-. 
kų vado Smetonos režimas 
padidino pavasarininkų vei
kimą ir iššaukė iš’ visur di
desnę užuojautą.

PIRMA LIETUVAITĖ KINO 
PILMOSE

Marijampolės lietuvaitė 
panelė 'Elena Bergaite ' par 
kviestą dirbti Italijos vals
tybinėj, kino filmu gamyk-. 
loję su alga pirmam sezonui 
50,000 lirą, t. y. maždaug 
25,000 litų. • a

•PANEVĖŽYS. — Liep., 
3 d., Kirkūnų kaime kilo di
dėlis ’^ifdege kė-
turių ūkininkų trobos su vi
su turiu įr gyvumais. Gais
ras' keliasdešiihts tūkstančių 
litų nuostolių padarė..

. ŽAISLIAI, Trakų . aps. 
— Neseniai sudegė Pozariš- 
kių kaimo ūkininko V. Jo- 
nušio tvartas ir kluonas. 
Gaisro nuostoliai siekia a- 
pi 2,000 litų.

. GIEDRAIČIAI, Ukmer
gės aps. — Birželio 27 d. 
naktį sudegė Giedraičių v» 
viršaičio M. Maželio kljio-

Šiuomi pranešu v i s e m s į 
kuopoms, kad 22-ras seimas 
bus rugsėjo h dieną, Šv.l 
Kazimiero salėje, Worces- 
tęr, Mass. Prašoma, kad 
visu Blaivininku, kuopų val
dybos prisiųsti! žinių, kiek 
kuopose yra nariu, kiek 
prisirašė naujų ir kiek mi
rę, .nes seime reikės išduoti 
raportas* Todėl centro raš
tininkas turi iš kabio ‘Viską 
sutvarkyti. Be to, kurios 
kuopos nėra užsimokėjusios 
po 25 centus nuo nario į 
centrą, tai malonės tą pačia- Zadeikia. Kaina __ 
ryti prieš seimą, kad jų • at
stovai turėtu pilną balsą. 

f Seime. Žinias apie narius J 
siuskite ; V.; J. Blayaekaą 
7 Moft Street:, Worcester, 
Mass., o čekius išrašykite 
“Oiią Sidabrienė” ir siųs-- 
kitę rašfinįąkųi:r„K .

P. J. BlflvacJvdSj 
/ P. B. S. A. Rašt.

“DARBININKO" SKAITY
TOJO DĖMESIUI

“Darbininkas’” jau priima 1932 
m. Lietuvos Paskolos Boną ku
ponus už prenumeratas ir kny
gas už pilną jų vertę.’ Nutirpę 
1932 m. kuponą siuskite

“DARBININKO” ADM., J 
366 W. Broadvvay, 
South Boston, Mass.
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EMIGRACIJA Iš LIETUVOS

PASIRINKI SAU GERIAUSIĄ 
DRAUGI

Geras laikraštis yra kiekvieno žmogaus geriau-
3 * • ♦ 1

Šias ir tilcriaušias draugaSi

1 PASINĄUDOKIT NUPIGINTA MALDAKNYGIŲ KAINA 
| TIK KĄ GAVOME SIUNTINĮ NAUJŲ MALDAKNYGIŲ
1 L AB AI PRIEINAMA KAINA :

“MALDŲ RINKINĖLIS”
Kainos: i * * • •.

Juodais odos apdarais , $1.50 (buvo $1.75)
Baltais celuiloido apdarais $1.50 (buyo $1-75)
juodais paprastais apdarais .75 '(buvo $1.00)
Baltais celuiloido apdarais .90 (bilvo $1.25)

“MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS” .
' KniMOs: /•

. .. Juodais paprastais apdarais- .30
Juodais minkštais-apdarais .50

. '*■ . ‘Juodais odos apdarais / \ .75 *. 
Baltais celuiloido apdarais ___

I - Imaut didesnį skaičių, duodame'1 gerą nuolaidą. ’
f Knygutės labai trikojuos,, dovanos- vaikučiams prie pri

• I mos Komunijos ir-kitoms iškilmėms. .
/Į . Visus.užsakymus siųskite sekančiu antrašu: ' .

.■ Į’ “DARBININKAS” ■ •
| 866 Broadway, ‘ . So, Boston, Masšt |
gįttilUiiHitHHilhmitiiiUlUHiHUMiiiHlliiiilHH'itHOlHtiiilĮtOMUliĮHIliiUiiiiiittHiikiliailiiillIiiiiiiiilViitiiilDliiiiiiifHnMUi
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Birželio mėn. iš Lietuvos 
į užsienį išvažiavo iš viso 
89 žmonės. Is jų 16 iške
liavo į Argentiną,. 4 į' Bra 
ziliją, 34 į .^Afriką, po 9 į 
Kanadą ir Urugvajų ir17 
į Amerikos Jungtines Val
stybes.’ • Pereitą mėnesį iš
važiavo 106 žmonės.

PRIDUODA NAUJį PA
JĖGI SILPNIEMS '

ORGANAMS
Mx. H. Luchnviėz,- Boston, Mass., 

rašo: “aMno .organai buvo. silpni ir 
būdamas • >10 metų aS Jaučiaus ' kaip 
eonas Žmogus^ xlS ėmiau daugelio 
rugių. Vaistų; bet jie nedaug tepagel-- 
bėjo. Vibhų dienų- aš perskaičiaV .n- 
ple Nuga-Tone ir nusipirkau bonkų. 
AS išgėriau’ tik tris bonkas Ir: dabar ’ 
až esu stiprus ir sveikas ir ylsi liiųno. 
organų! yra veiklus. Nuga-Tone yra 
inistebetinn gyduole.” . .
.. Ąptielcininktii pardavinėja Nugu-To- 
lio. <Tėlęų .apliekinlnkiiš neturi jo, pa- 
prasykit; ji Ųlsakyfl 15 savo urminiu 
ko; žiūrėkite, kad gautumėt Nuga- 
Tono. SubstltutiU 'gali nesirodyti»be 
vertos. ‘

■ ‘ • ' 'f ■ .

3

I!

ĮVAIRIOS KNYGOS 
Auksinio Obuolio

(Graiką Mythologijos Žiups
nelis) su paveikslais, Lietu
viu kalbou iiiįuldft Alyvoj.—:6(Jo.

Trys Kekivi^-tKrįk^ionia, 
Žydas w Pamokinau- v
ii apysaka. Paraše T., Vyl- 
Luauskaa, Verti P. —40c,

Trumpi Skaitymeliąi—labai
I gražUs pasiskaitymai apie į-
I vairius gyvenimo atsitikimus,
Parašė J. Tarvydą* ,  —A5c, 

Turto Norma—moksliški pa
siskaitymui. ParašS Uosiių.——-45c.

. Gerumas A. aiirašymas apie 
gėrumį per-Tėvą Faberą-Pi-" 
lipiąą. Veri? Kun. P; L.

| Tabakas—Nuodai — rtlky- - 
jno kenksmas; pagal d-rą NL 
kolskį parengė {S. Kaimietis—, 15c, 

Į Užkeikta Mergelė su Baru- 
! da ir Barxduskutu—apysaka 15c,

Kataliką Bažnyčią ir 
mokraUząias. — PąrąšS kun, 

Į lamas Žilinskas'   ——>—_™5()c 
[ Apaštalystės Maldo* Statu
tas. — Vertė Kun. P, Sauru-

Laitis ————25c
XXIX Tarptautinis Ęucha- 

. ristini*. Kongresas. . ParašjJ 
kun. Pr. BuSys, M. I.. C.—ir1.50-

Mūsiškiai Užsienyje. Juokin
gas aprašymas kelionės į Pa- 
ryžią ir atgal Mikalojaus ir 
(ilapitos Ivanovą... Išguldė 
Magnus Parvalkietis • ,,. ■___  1,.

Kelionė Aplink pasaulį per
S0 dienąy-Apio visas derybas 
be galo įdomūs nuotikiaį ke
lionės per įyairius kraštus. 
BarašA julios Verne..Vertimas, 
J. Balčikonio——.____ L—.$1.00
Pramoninės Demokratjios Pa
grindui. Parašė Uoįis —i—75c 

. Gegužės Mėnuo — Kun. P. 
‘ ™ _______ ^50o.

Aritmetikos Uždavinynas._25c.
Vaiką Darbymečiui Rin- 1 

idnėiis kalbos mokslui—r__ 50c
Petriuką^: — laiškai vieno , 

vaikelio. Vertė S. Rakauskas 15c.
Bolševizmas ~ Kas tai yra 

bolševizmas ir jo vykdymas 
Rusijoj _ ______ ___ ;__ L—__ 15c

žaidimą Vainikas—Savybės 
vakarėliams ir gegužinėms 
gaidomis. Sutaisė Matas (^ri- 

’’-pnis ....r’
Laimė — (poėma); Parašę • 

Vaitkus'  ____ ______ ___ ;__ _50c.
Atsargiai su Ugnimi. t Vertė

iė lenkiško kun. K. S..►... 10c
Mūšų Tikėjimas — išaiškini

mas pagrindų mūsų tikėjimo. 
V ertė Jonas M. Širvintas.---- 50c

Lietuvos Ženklai, — Išleido
J. Šeškevičius ir B-vS, Kau
tas —t__ ...40c

Ėmęs ir Kalbėk: Deklama
cijos, Monolgai ir Dialogai. 
Parašė Juozas V. Kovas ___30c.

Graudūs Verksmai. — Ver
tė Vysk-. A. Baranauskas___ 10c

Eucharistiškos Stacijos—Su
lietuvino Kun. P. Jus k sitis—15c 

' Kristaus Kryčius: Stacijos, 
Graudūs Verksmai, Maldos Ge
gužės, Birželio ir Spalių mė- 
lesiamė. Išleido kun. K. A. Va- 

įys .. ..........--- -------- -—25c
Dangaus Karalienė. — Su

rinko Kun. M. Gavalevičiusj 
be apdarų .75 centai, su ap
darais .... ........... . .......... ...... ,$1.00

Socializmas įr Krikščionybė.
PrOf. V. Jprgučio ........... Į0c

Žmogų* ir Gyvuoly*. Bara- 1 
šė kun. P. ĘuČys

Žydas Lietuvoje. Parašė S.
Kaimietis t___ ;______ 1______10c

Maldos GalybĄ Istoriškas 
piešinys IV-to šnhtmeeio kri
kščionybės. -Lietuvių kalbon 
išguldė P. B. —' •__ _ 25<?

Apsirikimų Komedija. Atsi
tikimas iš Amerikoniško gyve 
nimo. Išguldė Lapšiau* Vai
kas _ f.,,:, .?„• _ - ,y... "tOt

Jomq Smito Eilės ...... 41.00
Lietuvos Albumas. Su pa

veikslais ir - aprašymais—---- i.5t

“DARBININKAS"
366 BrOadway, So. Boston, Mass

50e,
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Dabar visi pripažįsta; kad laikraštisfiDARBI .
NINKAS” vertas kiekvieno lietuvio tikro draugo * 
vardo. . ■ . . .
- “DARBININKAS” išeina du įkartu kiekvieną 
savaitė—antradieniais ir penktadieniais. Jame ra- & 

, Ši naujausias ir teisingiausias žinias, gražiausius 
, pasiskaitymus. Jis turį jaunimui skyrių. Būną ir ~

gražių juokų. Plačiausios žinios iš nepriklausomos > | 
Lietuvos ir Vilniaus krąšto. |

“Darbininkas” meįams............... .  . .-4.00 t !
“Darbininkas” pusmečiui .. Į.,.. ."$2.00 ’ |

■... Jei imsi tik vieną karta i savaitę.... $2.00 t
GALI UŽRAŠYTI SAVO GIMINĖMS r . | 

Į LIETUVĄ ./ |
Metams. .y .». .>.....;.. * .$5.00 |

• Pusmečiui .,.;........... .4...... .$2,50 |
YRA DIDŽIAUSIA PASAULY GALYBĖ, TAD i

Y IR NAUDOKIS'JA : |

“DARBININKO” SPAUSTUVĖJE
ATLIEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBUS , į 

PRIEINAMOMIS KAINOMIS y |
Į . . Reikale kreipkį^špns į

‘‘DARBININKAS” 1
366 W. BR0ADWAY • SO. BOSTON, MASS* |

Į ' J ... Tel. So. Boston 0620 • • ’ |
r ■ ’■ < ■ u . ■ • . ■ •' i

SPAUDA

£

Trumpa Apologetika , arba y . 
KaKTikšMo Apmimut. Pi 
rasė kun. V- ZajančąuBka^—5w 
^Maldą Rrikriėlis, 
viršeliais ..... .—$1.75—-LŽĮ

Maldą BipkriHii, jųadakj u- 
viršeliais ——------.$175—13$

Dr. Vinco Pietario Įkaltai, 
Istorijos apysaka Du tomai. $1.0Q ■ J*

Moterystė h leimyna. Vcr- 
tė J. Gerutis —-———----- MM,

Garnio# pradžiamokslis 
pr* Ą, Vileikis———————___

Limpamosios Ligos ir kaip 
nuo ją išsisaugoti! Pprašv . . ' 
negyvoji gamta: žemė, van
duo, oras, Parašė J. Baronas.—50c.

Nauja Skaitiniui Knyga — 
(Dalia 11). Su paveikslais—_75c.

Vaikų Knygele — su .pa
veikslais __--4------ -•. ;... aoe,

Mano Patyrimai Didžiojoj 
Karei, W ir m. Para 
šė Kun. j. p. Jonaitis (Ka
pelionas) ___ ———_____ __ -25c

I Pamaldų‘Vadovėlis, Stacijos 
Graudūs Verksmai. Sudarė ir 
išleido Kun. J. Koncevičius.—10«.

Vienuolius Luomą. Vertė
Kun, P. Saurūsaitis---------- 26c.

Moterystės Nesuardomybš. J.
Leaauskja. Šv, Kai, D-jos įei- 
dinys, Kaune , —10e<

Sunkiausiais Laikais. Parašė
A. Rucevičius 1 > ■ 4(U.

Meilė (Poema). Parašė M.
Gustaitis — J....——;___ _

šventas Gabrielius. Išleido 
Tėvas Alfonsas Maria C. P__2^©.

Religijos Mokymo Metodi
ka. Sutaisė K. J.,Skruodys—50e.

Leiskite Mažučiams Ateiti 
Prie Manęs, Sutaisė KuPra-. 

. nas  ---- -------------------- ------_40«t
Mūsų Dainiai. Parašė Ka

zys Puidą —  _____——50e.

Anderseno Pasakos—su pa- 
erislėiiaia —,—————į—20c. • 

f MALDAKNYGĖS
Pulkim ant Kelių—“D-ko” 

panda. Ūdos apdaru $2.00 ir $3.00
, TEATRAI . i 1 • , ■ 

Vienuolio Disputą ėu Rabi
nu, Vieno veiksmo juokai. Su-; . 
lietuvrio Vaide?

Elgetų Gudrumas, ’&įų veikn- 
tnų komedijai Parašė Seirijų 
uoiukaš ——  _4—

Kepaišy toj a—keturių veiks
mų drama. Parašė kuu. Pr. M. 
.Juras,. Kaina-—:—7;—-.85c.

GUiukingas Vyras—2. aktų 
komedija; parašė S. Tarvy
das— --- :———.——-25*i

Ubagų Akademija ir Ubagų 
Balius — komedijos po I ak 
tą. Parašė Seirijų Juozukas—35o,

Sniegas — Drama 4-rių aje- 
tų. .Vertė Akelaitis ———4Oe

Esamas—3-Čia dalis dramos 
“Gims Tautos Genijus.” Pa
rašė Kun, L. Vaicekauskas_ lOė

Visi Geri—3-jų veiksmų vai»- 
įielis; parašė F. V. . .. ----- 10c
.^Patricija, arba nežinomoji 
kankinė — 4 aktų drama. 
Vertė Jonas. Tarvydas _—_lOo.

Išganymo, Apsireiškimai — 
atėjimas ir gyvenimas ant že
mės Jėzaus Kristaus Vaidini
mas su gaidomis 75a»

Drkmos; 1) Germaną; 2) 
b’abjola—5 aktų; J) Liurdo 
Stebuklas — 4 aktų; parašė 
I. Narvydas-_______ ____  Cūe,

Knarkia Paliepu*.—Komedi
ja 1-me akte. Parašė Gineitis l&a.

Vaiku Teatrai; dalis I: į
Pagalvok ką darai; 2) Jono • 
laimė; 3) Pasakyk mano lai-, 
mę. Surinko S. K., D. ir N—15c.

Vaikų Teatrai: dalis II: II 
[štirsimė paskui; 2) Antanu
kas. Surinko S. K., D. ir N—15c«

S ’ ■ J ' \
AR TURI. tABAI GRAŽIĄ KNYGĄ

LIETUVOS ALBUMAS
: . .436 pusląpią didumo ' :• ? .

. Kiekvienas puslapis labai gražiu paveikslu pu- 
| puoštas. Kiekvienas lietuvis privalėtų įsigyti šią 
| knygą. Jos kaina buvo $4.00? Dabar gausi tik už

$Loo. • ' ■' . ' ■ . ■ • • ■>'' . . /
j . ’•• ReikalaukU • z •.
j . "PARBiiriNkop. .
f - S66. West Broadway ' . . * South Batorų Mm

į •'
i. •
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(Straipsnis Diskusinis. Red.)

“Darbininke” paskutiniu 
laiku buvo įdomūs straips
neliai apįė Amerikos lietu-’ 
vių jaunimo įdausimą* Gatt 
vaizdžiai rašė »Dėdė Anu
pras, paskui - Raudonbarz- 
dis, vėliausiai Dėdė Jonas. 
Atydžiai sekiau visus jų. rąš 
tus ir galiu sakyti, jei bent 
10 metų atgal mūsų iš ei
vijos vadai būtų tiek daug 
rūpinęsi jaunimo- klausimu, 
tai šiandieną neturėtume 
tiek daug aimanuoti ir skų
stis, kad mūsų jaūnimas bė
ga šalin nuo mūsų veikimo*.

Lietuvių kalbūs išlaiky
mas priklauso nuo pačių tė
vų. Žinoma, mūsų, lietuvių 
tautos didžiausia nelaime^ 
jog mūsų tautos kąikurie 
vadai buvo sulenkėję. įm

ikime Mickevičių ir kitus* 
Jie visi savo raštus paliko 
mums lenkų kalboje; nors 
patys buvo gryni lietuviai.

Atsimenu, kiek metų at
gal, dar maža buvau. Ne- 
'mažai lietuvių, atvykę iš 
Lietuvos, kalbėdavo lenkiš
kai. Lietuvių kalba jiems 
buvo per prasta. Imkime 
ir mūsų inteligentus. Kaip 
jie kalbėjo, ar ne lenkiškai ?

Tad perdaug negalime 
užpulti savo Amerikos lietu
vių jaunimo už nemokėjimą 
ir nenorėjimą kalbėti lietu
viškai. Kaip pirmiau sai
kiau, jeigu tėvai būtų norė
ję, tai šiandienų visas mū
sų jaunimas būtų geriausiai 
kalbėjęs tėvų kalbą \ -r*' '

Kitas klausimas kyla. Ar 
mūsų vadams rūpėjo jauni
mas ? Čia gąliu pasakyti, 

o_ kad nė. . Jau kelinti metai 
liai b^esutS’ ramMa- ^tuvišfci' biteliai
mas taė ligonis, - Marijos apie jaunimo iš
vaikąs nežus: Jį Marija... ^jun^ Kiek mūsų een- 

Paskutiniu berniuko žo. talmės prgamzaęųos šiuo 
-.v- , . -V - „ klausimu rūpinasi?dzių, silpnai tariamų, nega-

v f . Politika, politika! Apie leiau girdėti ir dėl to šokau . . ■ ■ _ . .
v. • T i- k j. ei jaunimą jus patvs rupmki- arciau prie loveles, bet Sva- ’ */.. ,• J ,.iv.

. _ * -t- v tęs. ratai kur musu didziati-jone vėl sugriebė mane.uz — ■— ‘
, . . , . -j- si,a nelaime,rankos ir taip suspaudė, • _. ijv. -r,K Dirbu valdžios dalbą. Re- kad vos nesurikau. . . -Iitai bunu viename mieste ke- 

Užteks mums Skraidyti. jįas savaites. Keliauju po 
Būčiau dar daug ko tau pa
rodžiusi, bet kadangi tu ne
nori laikytis savo pasižadė
jimo, tad sudiev! — rūsčiai

r—Palauk ! Atsimink savo 
pasižadėjimų.

Po to, palikę langų, skri
dome toliau ir, pradėjus 
temti, atsidūrėme kapinyne, 
kur viešpatavo palaimirito- 
ji tyla. Svajonę tuoj paro
dė vienų mergaitę, kuri klū
pojo' prie fkapo ir verkė* 
Man bežiūrint į tų vargšę., 
staiga iš aukštybių nusilei
do Angelas Barniu t p J a s. 
Prisiartinęs jis nušluostė 
mergaitei ašaras ir tarė: ‘

—Neverk, Marijos vaike
li, tau suram i n i m ų ir 
džiaugsmų atnešiau. Šias 
dovanas Dangaus Karalie
nė siunčią už tai, kad tu esi 
į Jos vaikų būrį įstojusi.

Gal būčiau dar ilgai bu
vęs kapinyne, taip gera 
buvo ten,.u- bet, Svajonei į- 
sakius, turėjau skristi to
liau*.

Visai sutemus, aš ir Sva
jonė įskridome į mažų pir
kelę. Ir.Štai kų aš čia pa
mačiau. Lovelėje, prie ku
rios klūpojo keletas žmonių, 
gulėjo berniukas. Jis buvo 
labai silpnas. Bet iš jo vei
delio tryško b e g <a I i n į s 
džiaugsmas. /

—Neverkite, tėveliai, bro-

Jau artinos vakaras. Aš 
susimųstęs 'sėdėjau savo 
kambarėlyje ir niūniavau 
dainelę. Staiga, nežinau iŠ 
kur, atskrido pas manę ne
lauktoji viešnia — Svajonė 
ir tarė:
' Sveikas bičiuli, gal nori 
šit manimi paskraidyti? Aš 

‘ galėčiau fąit dabai* kai kų
parodyti.

—Kur* čia nenorėsiu, — 
atsakiau.

—Na, tąi gerai, — vėl ta
rė ji, bet prižadėk pirma 
niekur ibio manęs neatsis
kirti.

Ir, -kai tik aš daviati Sva
jonei pasižadėjimų,'ji .pa
ėmė mane už rankos ir iš- 

' skrido su manim iš kamba
rėlio.

—rKiir skrisime ? — tyliai 
paklausiau.- .

Bet ji, užuot atsakiusi, 
parodė man savo ilgu pirš
tu besileidžiančios saulės 
raudonai apšviestų ‘bažny
čių, “Kas ten gali būti y- 
patinga,1 \ galvo jau. 1 * Gal 
teks kolų stebuklų pamaty
ti/’ ■. •. z

Kai saulė nusileido, aš sū 
Svajonę atskridai! prie baž-

' nyčios lango; pro kurį iš vi
daus veržėsi dangiška Švie
sa. Ir* kokį gražų reginį 
pro-jį ,aŠ išvydau! Prieš 
Dangaus Karalienes altorių 
klūpojo daug vaikučių. Vie
nas jų turėjo baltų vėliavų 
sū didelėmis auksinėmis rai
dėmis ^Marijos raikai.^ Iš 
krutančių vaikučių lūpelių 
į Marijų nuolat kilo gražūs 
lelijų- žiedai. Marija juos 
dėjo į deimantinę pintinė
lę, kurią laike gėltonplau-

- kis angelas.
Šiuo reginiu susižavėjęs 

aš mečiausi nuo lango ir no
rėjau bėgti į bažnyčių, bet sušnibždėjo Svajonė man į 
Svajonė sugriebė mane už ausį. \
rankos sakydama: Šaltinėlis.

TIK PRAKAITU, DARBAIS....
Sapnuodamas, žmogus nei vienas čionais

• Jau aukso neberas... .
Tik prakaitu ir sunkiais darbais
Tas auksas gaunamas! , •

PALAIMINTI LIETUVIAI
Aiškios ateities jūs vaikai

^Palaiminti lietuviai .
Kaip su jumis man norisi

. Žengti į tą garbės ateitį !

KLAJONE MANO SIELA ’
Nerimstu aš*.; ir kažkodėl?.. ■ 1^1^*
Tik veržias sielą sau viena • . ' ?

: Į kraštus tolimus, nežinomus
J kokius tiktąi galimus....
Tenai jai rodos, ras ji sau ‘
Pilnu jąu nepasitenkinimo

. ...Bet nuolat grįžta, kaip pirmiau*.* .
’ Prie vairo Jos kasdieninio!

. * : Plgtaitis.

visas Amerikos valstijas. 
Ir, žinoma, kaipo lietuvaite 
stengiuosi surasti, atvykusi 
į kokį miestų, kur yra lietu- 

į viską parapija. Per visas 
šias kolonijas keliaudama, 
štai kokį nuosprendį apie 
jaunimo klausimą įsigijau. 
Didžiuma senesniųjų žmo
nių su panieka žiuri į Ame
rikoj gimusį jaunimų. Vi
suomene žiuri į jaunuolius, 

Lkaipo- į miešto jyalkataš, 
[arba , gerinus, kaip čionai 
Amerikoje sakome, “bonie- 

Įliais.” Atsimenu, nesenai 
vienoje Penn. valstijos ko
lonijoje buvo susirinkimas. 
Kas tai pasiūlę į veikiančių 
valdybų išrinkti vieną pa
nelę. TiiOjaus svetainėje 
kyla didžiausias- triukšmą^, 
Pasipylė" svetainėje Šaųks-

mas:. “Nenorime Ameriko
nų. Šalin su Ąmerikonu- 
kaisj tais durniais.” Apsi
malšinus, atsistoja pašiūly- ■ 
ta į kandidatus panelė ir 
prašo balso. Vieni nori 
leisti, kiti neleist. Galuti
nai leidžia jai kalbėti, Gra
žioje taisykliškoje kalboje 
ji prabyla, ne* angliškai, 
bet lietuviškai į susirinku
sius. Savo gyvenime ne
mačiau tiek daug, nudažytų 
iš gėdos veidų raudonai, 
kaip toje svetainėje.

Čia tik vienas pavyzdys. 
Kiek mes panašių- rasime* 
Pasirodo, kad nuo pat pra
džios ir bu.% turbūt, iki pa-, 
baigai, tas griežtas nųsista* 
tymas senesniųjų žmonių 
prieš jaunesniuosius*

Sako, mums jaunimas rū
pi. Tai yrą biaimiausios rū
šies melagystė* Jeigu bib 
tų tas jaunimas mums .rū
pėjęs, ,tai šiancĮienų tų jau
nimų būtume turėję savo 
rankose. Mes už politiltų 
pardavėme savo jaunuolius.

Šiandiena grįždama iš 
New ’Yoiko sutikau lietuvį, 
kuris kaip tik . rodė man 
41 Draugo ’ ’ numerį, kuriame 
buvo pažymėta ąpįė Lietu
vos gyventojus ir jų įirisi-' 
rišimų prie rusų kalbos ir 
dvasios, Nors esu lįėtb.vai- 
tė, bet nekartų pamanau, 
jog* mūsų lietuvių « tautos 
pamatas yra smarkiai su
puvęs lenkižmų ir rasizmu.

- A •
Kokių, iš vadų galima pa

daryti jaunimo’ klausimu? 
Geriausiai būtų¥ kad - mūšų 
vadai ir tėveliai daugiau 

5patys ieškotų lietu v y b ė s 
dvasios, -paskui padėtų 
mums teikti lietuvybę. Jei
gu jų pačių dvasia yra pri- 
simirkus Micke v i e i a u s, 
Sinkevičiaus lenkizmu, ko 
norėti iŠ mūsų ? .

Dėdė- Anupras kalbėjo, 
kad reikia jaunimų auklėti 
netik lietuvių dvasioje; bet 
ir kalboje? Dėde Jonas 
skelbia būk reikia mūsų- 
jaųnimų auklėti lietuvių 
dvasioje, nežiūrint, kad ir 
jie’’'nemokės lietuvių kalbos, 
kaip airiai.

Mano mintis būtų štai ko
kia: palikti jaunimų laisvų. 
Jeigu jie norės lietuvybės j 
ją suras, bet tuomet jų tau
tybė bus stipresne. Priver- 
stin urnas nieko gero nepa
darys. Antra, jie yra Ame
rikos gyventojai ii* piliečiai. 
Lietuvybe jiems Mnąža kų 
prigelbes. Ameriką yra at
eities Šab s. Lietuvybės per
daug prisilaikant, kenks jų 
kasdieniniai gyveninio už- 
darbūi. ABCD.

LDS. Kuopų Susirinkimai
\ ELJZABETH, N. J.
LDS. 16 kp. susirinkimas įvyks 

rugpjūčio 2 dieną, 7 valandą 
vakare, bažnytinėje , svetainėje. 
Nariai kviečiami gausiai ateiti ir 
atsivesti savo draugus(es) prira
šyti* ' * Valdyba

MONTĖLLO,'MĄS8.
LDS. 2 kp. susirinkimas: (vyks 

rugp. 2 d., Šv. Roko pa?, svet 
Viši nariai prašomi ateiti, į šį busi* 
rinkimą ir užsimokėti sėliai už
trauktas ničnesines duokles,

PHILADELPHIA, PA.
LDS. 13 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, rttgp. 4 d,, 7:30 v. 
vakarę, mokyklos kambary. Atei
kite gausiai Nepamirškite užsimo
kėti duokles. Valdyba

CLEVĘLAND, OH1O \
Rugpjūčio 5 d, 8 vai. vakare, 

Lietuvių Salėj įvyks LDS, 51 kp. 
mėnesinis susirinkimas. > .Gerbiami 
nariai prašomi susirinkti. Valdyba

SAINT CI.AIR, pa.
LDS, 107 kp. uičncsini.s susitin. 

kimas įvyks rugp. 3,/tuoj po su
mos, šv. Kaziriiiera. parapijo.frsalej. 
Kviečiami via nariai dalyvauti ir 
užsimokėti mėnesines mokestis ir 
ląujų narių atsivesti prirašyti.___

Valdyba

' N. S, PHILADELPHIA, PA.
LDS. 103 kp. mėnesinis susirinki 

mas įvyks sekmadienį,: rugp. 3 L 
tuojaus jpo sumos, Sv. Andrio jaus 
par. svetainėj, t 1123. Lemon St 
Kviečiame narius ir nares ateiti ir 
kurių užvilktos duoklės užsimok® 
h. Taipgi atsiveskite nors, po vie- 
ną naują, narį prie kuopos prira
šyti . Valdyba

EASTON, PĄ.
LDS.«4j&' kuopos susirinkimas į 

vyks-rugp. 3 d., tuoj po sumos, 
šv. Mykolo parapijos svetainėj. 
Malonėkit, visi nariai atsilankyti 
ir mėnesines mokestis užsimokėti.

' M./Songaila

BRIGHTON, MASS.
LDS. 22 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, rugp. 5 <1, 7:30 vai. 
'-ak., Lincoln Svetainėj, 26 Lincoln 
St. Ateikite visi. Valdyba

Nė kiekvienas. gal i pada
ryti ką nors nepaprasto, bet 
kielmenhs gali nubirbti pą: 
prastą darbų nepaprasta 

. dvasia^— Booker WashBng- 
■ ton. ■' ■ :

ISkaitykite ir Platinkite
“DARBININKĄ”

NASHUA, N. H.
LDS. 65 kp. mSlcšitiiš susirinki

mas įvyks rugp; 7, tuoj po pas
kutinių niišių, pobažnytinėj sve
tainėj. Kviečiame. narius ateiti, nes 
vra keletu svtfrbfy sumanymų. 
Taipgi atsiveskite ir savo draugus 
prirašyti prie šids. organizacijos.

BALTIMORE/MD,

Rugp. 7 d., sekmadienį, tuoj 
po svirnai, parapijos svetainės1 kam-, 
bariuose įvyks LDS, 30 kp. susi 
rinkimas. Malonėkite ateiti visi.

Kyie/Sia Valdyba

WORCESTER, MASS. ,.r

LDS. 7 kuoųpa susirinkimas J. 
vyksi rągpiūeio •7 d., 6 v. vakare, 
bažnytinėje svetainėje, 41 Prov- 
idenee St. Viši nariai būtinai atei
kite, nes turime apsvarstyti kels- 
tą svarbių klausimų. Be to, gera 
proga užsimokėti duokles.

Valdyba

WORCESTER, MASS,,
LDS. 10S kuopos susirinkimas į- 

vyks rugp. 7, Aušros Vartų pa
rapijos salėj, tuojaus po sumos. 
Visi nariai prašomi pribūti, lies 
turime svarbių reikalų.

Kviečia Valdyba

EUCHARISTINIAI KONGRESAI
Dubline, Airijoje, sekmin- 

■gai užsibaigė Eucharistinio 
Kongreso iškilmės. Laik-. 
raščiai pažymėjo, jog apie 
vienas milijoną^ žmonių iš 
įvairių dalių pasaulio daly
vavo iškilmėse, i ■

Kelios dienos atgal vie
nas tūlas bedievėlis pastebė
jo man, kaį. Šie Kongresai 
yrą ne kąs kitas,. kaip tik 
Katalikų nore j imas pasiro
dyti; antra, kad šie kongre
sai yrą tik kebų metų išmi- 
slas. Aišku, pasaulyje ra
sis daugiau panašių neti
kinčių žmonių, kurie žiūri į 
šį Eucharistinį Suvažiavi
mų gan keista nuožiūra.

Kam yra rengiami Eu
charistiniai Kongresai?

Eucharistiniai Kongresai 
yra laikomi, kad paskatintų 
didesnę meilę prie Švenčiau
sio Sakramento. Per. Kon
greso dienas visi dalyviai 
•eina “in eorpore” prie Šv. 
Komunijos, dalyvauja įsta
tymuose ir palaiminimuose 
Švč- Salęramento, jsvąrsto 
lĮūdus surasti jiamaldas, ku
rios -sukurtų tikinčiųjų Šir
dyse didesnę meilę prie Eu
charistinio Karaliaus.

Kodtd Katalikai’ tik pas
kutiniais •metais-tiek dątig 
kallia apie Eutdtaristiuius 
Kongresus ? Kotl ė 1 p i r^ 
iniaus Katalilmi jieturėdavo 
panašių kongresų? . . ’

Bažnyčia jau keli šimtnte- 
Čįai kaip švenčia kas trys 
metai šias iškilmingaš iškil
mes dažui lĮrishu Švč. Sa- 
toamente pagerbti. ; '

Eucharistiniai Kongresai 
parodo Katalikų Bažnyčios

tvirtumų dr vienuodumų ti
kėjimo principuose. Kai 
tokia nesuskaitoma minia 
žmonių iš įvairių dalių pą? 
šaulio sueina į vienų vietų 
mintimi pagarbinti Vienų, 
Kurį jie visi -aiškiausiai su
prantą, nežiūrint jų kalbos 
ir įpročių skirtumų.

Gražus tai reginys, kai 
minia žmonių suki a u p i a 
prie vieno bendro altoriaus, 
pakėlę savo širdis gieda tų 
Šv. Sakramento gražių gies
mę:^

■“O išganinga Ostija,
Mums dangų atdaranti, 
Bespaudžiant priešų ant

puolius,
Spėkos duok, neški pagalbų. 
Vienam Trejybėj Viešpa

čiui,
Tebūna, amžina garbė,,
Kursai teduoda mums gy

venu
Per amžius dangaus tėviš

kėj. Amen. *.
Pranas Bėkampis.

Nesigailėk vandens irmni 
Jo. Ta tauta kultunngesnė 
Jcp.ri -sunaudoja daugiau 
muilo. ’ .
'X—_____ - , - - • • 7

“PAVASARIS"
Švenčia savo 20 m. jubiliejų. 
. Didėlė dalis Lietuvos' ir 
užsienio lietuvių jaunimo 
jau 20 metų su didžiausiu 
džiaugsmu,, . pasitinka kiek
vienų gyvų, linksmų, įdomų 
šio laikraščio numerį, “P&’ 
vasaris’\ gi džiaugiasi, kad 
jam pasisekę atspėti lietu-, 
vių. jaunimo širdį, atspėti 
kas lietuviui miela ir bran
gu7

“Pavasarį” skaitydami, 
sužinosite, kas dedasi Lietu
voj, kaip gyvena ir juda, li
kę Lietuvoj, J ūsų broliai ir 
sesutės.

“Pavasary” rasite daug' 
gražių Lietuvos istorijos a- 
pysakų, rasite apdainuotas 
Jūsų tėvynės laukus, senų te. 
y^iųbakūžes* ‘‘Pavasaris”; 
dvelkia/Lietuvos miškų otit 
ir skamba: Lietuvos paukštfe- 
lių dainomis.

“ Pavasary ’ ’ rasite vaidin 
ti tinkamų komedijų, mono- 
Idgų, šposū, gražių apysakų, 
aprašymų, labai daug gražių 
Lietuvos gyvenimo paveiks- 
i»i-■.. ■

“Pavasaris ’ ’ skirtas, vi- . 
sam pasauly išsibaščiusiam, 
lietuvių jaunimui. ' ,

“Kad Jūsų “Pavasaris” 
būtų dar dažnesnis. . Taip 
ilgu jo laukti. Gyvendamas 
užsieny, be - ‘ Pavasario ’ ’ tur 
būt jokių būdu nenurimčiau* 
Mano mylimiausias “Pava
saris,” ypač šįmet, labai įdo
mus” K. Rakauskaitė, 
Haupstr. 121, Berlin, Shoe- 
iipnberg. Ištrauka iš laiško) . 
Tokių laiškų “Pavasaris” 
susilaukia labai daug.

“Pavasaris” metams kai
nuoja tik 5 litus. Užsieny
je įūotams 1 doleris, Latvi* 
joj, Vokietijoj . ir Estijbj 
tiek pat ir Lietuvoj.

“Pavasario” Redakcijos 
ir Administracijos adresas: 
Kaunas, Mickevičiaus gt. 28.

“MŪSŲ IAIKRAŠTP
Brolius ąrtterikiečius kviečiame 

užsisakyti
“Mūsų Laikraštis” yra did

žiausias ir įdomiausias iš visų 
Lietuvoje leidžiamų savaitraiš- 
eių; geriausiai informuoja Lietu
vos visuomenę apie savo krašto 
ir plačiojo pasaulio įVykius; vi- 
ad pilnas rimtų ir objektyvių 
traipsnių, gražių pasiskaitymų, 
lorfespondencijų, dainų, paveiks
lų ir t. t.

“Mūsų Laikraštis” šiandien 
plačiausiai skaitomas Lietuvos 
kaime ir mieste, nes savo plačiu 
utiniu visus patenkina. Taip pat 

virš 2000 prenuųieratorių turi 
užsieniečių lietuvių tarpe, kurių 

• didelė dauguma yra broliai ame
rikiečiai.

“Mūsų Laikraštis” kas savai 
fe išeina po 12 puslapių, iliust 
•uotas ir duodą savaitines ap
žvalgas, iš religinio^ kultyrinio, 
visuomeninio, ekonominio ir po
litinio gyvenimo, sričių. ;

“Mūsų Ląikraįtį” leidžia Ka
talikų Veikimo Centras. Kaina 
metams: Lietuvoj 4 litai, užsie
niuose—'12 litų* ♦

L. D. S. SEIMAS
Lietuvių Darbininkų Sąjungos seimų Centro Val

dyba nutarę kviesti 1932 m. rugsėjo 26 ir 27 d. d. Ląw- 
rehce, Mask - ■ . , ‘

1 . ‘Seimo programa bus*praneštą vėliau. Visos kuopos 
Hš anksto prašomos rengtis seimui.. . '■ f

, Dvasios Vadūs — Kun, Pr. Virmauskist 
. ? Pirmininkas — Ž M .

ViceTPirmininkė — O^Biaurienė) 
Iždininkas— /L

. Sekretorius — J, B. Ląucfc
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ARMIJA PRIEŠ ARMIJĄ
įiepos 28 u d. Amerikos 

reguliare armija turėjo su
sirėmimą šu karo vetera- ‘

- nais, kurie buvo atvykę
- Wasliingtonan gauti savo 

boną. Bonai, tiesa, dar to-? 
Ii gražu ueprinokę ir gero
ką ją dalį Kongresas' jau 
buvo pripažinęs veteranams

. -— tai kainavo iždui virš bi
lijoną dolerią —: bet vete
ranai sako, kad jie nori vi
so mokesčio, nes jie neturi 
darbo ir neturį ką valgyti.

' Vadinasi, trečioji bado ar
mija užplūdo • Washingto-

- ną: komunistą, kun. Cox’o 
ir dabar karo Veteraną. Su

’ pirmom dviem. Washingto- 
no vyriausybe apsidirbo gan 

. lengvai, bet veteranai pasi
rodė toks kietas riešutas, 
kad reikėjo Šaukti kąrįuo- 

? menę jiems išvaikyti, ir tas 
atsielita tik įvykus tikram 
mūšiui, kuriame viens liko

, nukautas ir. apie 65 sužeisti.
- Tas įvykis labai nemalonus,;
> ypač Hoovėrio administra

cijai.
Su karo veteranais labai 

skaitytas! ir ilgai politikuo
ta. Mat, jie piliečiai ir. ją 

S balsai daug reiškia, bet ją 
; reikalavimai buvo tokie dį- 

./■ deli, kad jei juos patenkin- 
/ ; tą, tai Amerikos iždas būtą 

‘ priėjęs prie pilno bankruto.
Taigi; Kongresas atmetė ją 
reikalavimus ir išvažiavo

atostogų. Tačiau veteranu 
badaujančioji armija (apie 
10,000 žmonių) pasiliko gy-

« U

* * >
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t Filo "de Patrują

LIETUVOS KAIME

sirinko sau vietą ant vy- 
ridūsybės žemes, prie Penn- [ 
sylvania Avė,,/ netoli. nuo 
Kapitelio, ir iš čia daryda
vo dažnas eksku r s i j a s į 
Kongreso posėdžius. Tįe 
veteraną žygiai ir reikala
vimai buvo labai nemalonūs 
Washingtono * vyriausybei, 
bet pakentė juos kaip įma
nydami.

Pagaliau, po 9 savaičią 
■‘apgulimo/’ prežid ė n t o 
kantrybė sprogo. Jis įsakė 
“armijai” kraustytis nuuj 
vyriausybės žeąiėš; “Armi
ja” nepaklausė ir atėjus 

. policijai, ne tik ją nušvilpė, 
bet ir visokiais svaidiniaite 
pavaišino. Teko pašaukti 
kariuomenę, kuri pilnai ap
siginklavus ėjo į musį su 
tais, kurie kadaise \I i e j o 
kraują už Amerikos 'velia- 
vą...| t Nemaloni* situacija; 
ypač kareiviams eiti prieš 
savo draugus. Galima sau! 
įsivaizduoti puoliką ir puo
lamąją jausmus. Baisią 
kautynią nebuvo, bet skan
dalas išėjo kuodidžiausias, 
ir visa ta neskani košė ten
ka suvalgyti prezidentui ir 

‘ valdom a j ai partijai. Valdi
ninką padėtis neVisuomet 
pavydėtiną, K.

SAVA IR SVETIMA 
KALBA

Naujas lrivagJ‘Oękers<»i,Hpastatytas Pittfibbrgbe fa pasiustas i Memphis, Tenn., kur jis platinos 
Mįssissipi Upėje. Laivo ilgią yra 214 pėdą, 1500 tonu sunkumo ir jo pastatyms kainayo $425,000.

j. ..... i. ..». ■ ■■:>■■■».. t ■■■ «i -i.. i. :.į t: (j ■ ■ ■ . ■ > . : •* 'y .. .' ■■■ ■■■ -.i .■■ -.į ■

■vaikais kalba angliškai j kad 
jų vaikai lietuviškai visai 
maŽąį temoka; M lietuviais 
jokiu santykiu nepalaiko ir 
save lietuviais nes k a i t o. 
Nonuna šunį bdįosa.- ’ '

Turėkime užtektinai tei
singumo. Prisipažinkime, 
jog mes labai mažai tesirū
piname, kad mūsą jaunį- 
mas mokėtu lietuviškai. 
Tėmykite — mūsą jaunimo 
dvasia nesugėdusj ^is atski
rta- kurkas; tinka. . Jauni
mas žino, kad- savo gimtoji 
lietuviškoji kalba turi būti 
vartojama šeimos židinyje, 
bažnyčioje ir mokykloje; už. 
šią ribų valstybės įstai
gose; dirbtuvėse, krautuvė
se ir gatvėse turi- būti 
vartojama yalstybinėanglų 
kalba. 1 . • . -;

Gelbėkime savo jaunimą. 
Rūpinkiniėš; kad' feėtiiyiš- 
kose mokyklose Viešpatautą 
lietuviu kalbą. Sesers-mo- 
kytojoš. vis’ tik gali, jeigu 
norėtą/ su vaikučiais kalbė
ti lietuviškai. Kur parapi
jos mokyklą nėra, galima 
suruošti vasarinė lietuviško
ji mokykla.. Daugiau jau
nimo dėmesio kreipkime į 
sąvo- spaudą, į organizaci
jas: auklėkime juose idea
lizmą. Nuolatos su j.uuni~ 
mu ĮcaHėkime lietuviškai. 
Tuojau pradės silpnėti iš- 
tautėjimo banga . J. N.

gaujoje Anglijoje į vie- 
' na lietuviu parapija atėjo 

naujas klebonas. Jisai lai- 
.kesi nuomonės, kad Anieri- 
‘ kos lietuviu -jaunimas gim- 

. tosios kalbos nemoka ir to
dėl, einant dvasios vado pa-

■ . reigas, su jaunimu reikia 
. ; vartoti anglu kalbą.

Didelio uolumo žmogus, 
?’? tuojau suruošė savo jauni

mui konferencijas. Pįrmo-, 
. <s, sios trys dienos savaitėje 

. vbuvo skirtds merginoms, ki- 
, tos vaikinams, Konfe-

< tenčiju kalba, žinoma, ang- 
tiška. Vietos jaunimas, nie- 

‘ kad savo bažnyčioje anglu 
■kalbos negirdėjęs, neigiamai 
. reagavo į naująją klebono

° Garbe svetimą kalbą žinoti, 
. “Bet sarmata savos nemokėti.’’ 

—Aukso Mintis.

metimą vyčiu kuopos pir
mininkas ir štai kaip pra
kalbėjo į. kleboną Tevęli, 
mes Čia į Ameriką šnekame 
lietuviškai ir Jūs prašome, 
kad nuims pamokslus į'baž
nyčią šnekėtumėte lietuviš
kai!” ...

Kokios išvados? — Visu 
pirma, klebonas gerai inąę 
nė, kad musu jaunimas ne
pergeriausia moka savo! 
-gimtą kalbą. Antra, jisai 
klydo manydamas, kad jau
nimui reikia pamokslus sa
kyti angliškai, neš jauni
mas yra pratęs namie ir 
bažnysioje girdėti ir būti 
kalbinamas Savo gimtąja 
kalba.

. . \Atėj o ketvirtadienis ■■ •— 
vaikinu vakaras,- Klebonui 
pradėjus konferenciją, alsi-

kišhme/.kad jisaisneiįfetuvii‘ 
škas, kad vartoja anglą kal
bą, kad nesirūpina savais 

Stoju vienas jaunuolis, tUo-1 reikalais. Dėdė Anūfras]

i t . . " ’’ < ■ r «•.

parake daug tiesos * savo l Angliškosios minties gar- 
straipsniuose,, kurie tilpo bintojai, tenka nugirsti, pa- 
‘‘Darbininko” ski 11 y s e. 
Lengviau kitus 'pakaltinti 
negiį save. Pasigilinkime 
į šį mums Amerikos lietu
viams taip svarbų klausimą 
— nevenkime jo- nevynio* 
kime jo į popierį,-stokime 
su juo akis į akį. Kas kal
tas? . ; '

Kaip dažnai tenka* iš to 
jaunimo išgirsti, kad jįe no
rėtą . savąją, kalbą geriau 
pažinti ir ją mokėti, bet ne
turi progų tinkamai jos iš
mokti. Tai nę tuščias nu
siskundimas. Taip. Kur 
faktai?

. Štai. Pradinėse lietuviš
kose mokyklose sesersimo- 
kytojos didesne dalinu kaip 
tarp savęs, taip ir šu vaiku
čiais, tekalba yien angliškai.

[Kodėl? Jos irgi neturėjo 
progos išmokti lietuviškai.? 
Šita kolosalė klaida turi bū
ti pataisyta. Sesers-moky- 

I tojosturi^erai lietuviškai 
išmokti pirmiau negu už
ima mokytoją vietas. Gal 
jos neturi lietuvių kalbos 
žinovių? ' Tepasiunčia ke- 
lioliką seserų į Lietuvą; te- 
naį'išmoks. Sugrįžusibs ga-

Į lės savo akademijoje tinka
mai išmokyti lietuvių kal
bos kandidates į pradžios 
mokyklą mokytojas. . -

Jeigu tose ‘ ‘ lietuviškose” 
mokyklose niekas lietuviš-

Į kai nešneka, kam jas vadin- 
ti lietuviškomis? Kam lie
tuviams tėvams siųsti į jas 
savo vaikus, kuomet bus 
daug pigiau juos pasiuntus 
į svetimtaučhj mokyklas? 
Kam lietuviškosios parapi
jos turi vilkti sunkią mo- 

j kyklos užlaikymo naštą, jei
gu ji neatsiekia savo buvi
mo tikslo ? Kam ypatingai 
Temti lietuviškus viėhuoly- 
nus, kurie •lietuviams nieko 
neduoda daugiau už svetim- 
taUtiškuosius? — Nėra pra
smes.

Atsiranda kunigų Įdebo- 
nų, kurie vaikus katekizuo- 
ją ‘ angliškai. Tiesa, yta 
vaikų, .kuriįį tėvai gyvena 
tolį nuq liętuVių, kurie nuo- 

Įlatos bendrauja su svetim
taučiais; tokį vaikai mažai 
lietuviškai temoka - juos rei
kią kątekiząotį angliškai. 
Aplamai, visapusis išlavini-

•Vaikai įmokėk* savo katekiz
mą ir lietuviškai ir angliš- 

, kai; bet visą pirma jie tu- 
' , -.j .. f? -J* . 13

sako : il Lietuvos mes Ame
rikoje nesukursime; mums 
rupi, kad vaikai savo tiky
bą pažinti}!11 Labai gerai. 
Kunigais esame įsisventę 
ne dėl to, tkad politinę pro- 
pągandą varytume per baž
nyčias, lietuviu tėvą vaikus 
anglais versdami, bet tam, 
kad juos mokytume. Tai
gi ir mokykline lietuviu tė
vu vaikus — lietuviškai, an
glu — angliškai, Kiekvie
nas misi j onierius, kuris 
vyksta į kinų šalį Kristaus 
mokslo skelbtą, visu pirma 
išmoksta kinu kalbą, kad 
jąją gimtąja kalba juos mo-

Prisimenu tokį supuoli
mą. Vienoje Chicagos lie- 
tuviu parapijoje vyskupas 
teikė- sutvįi’tmimo _ sakra
mentą. faėturtu tėvą vai
kai, lankantieji lietuvišką
ją mokyklą,• lietuviškoje 
bažnyčioje vū(ns poterius 
kalbėjo angliškai. Tos pa
rapijos klebonas yra Lietu-. 
vos žmogus. ■

■Savaitę vėliau tos pačios, 
iškilmės įvyko Waukegan, 
III. Čia kunigas klebonas 
ir jo draugas svetys r kuni
gas, abudu Amerikos sūnūs, 
vistis poterius su vaikais su
kalbėjo lietuviškai. Tas į 
mane padarė reikšmingo įs
pūdžio. Deja, nekartą man 
teko konstantuoti faktas, 
kad taip vadinamieji gr įno
riai ' bažnyčiose varo dides
nę anglą propagandą. Jei
gu pasitaiko toks lietuvis 
amerikietis, tai paprastai 
dėl to, kad lietuviškai labai 
silpnai arba visai nemoka.

Ar daug sutikote profesi- 
joiialu, apsišvietusiu žmo
nių, kurie su jaunimu kal
bėtu lietuviškai.f Amerikos 
lietuvis inteligentas sutiko 
jaunėlį lietuvį amerikietį, 
tuojau ir pradeda angliškai 
kalbėti. Man teko, pastebė
ti, kad lietuvių kolegijos 
studentai, . angliškai kalbi
nami, atrakinėjo, lietuviu
kai, ir tiktai vyresniaj am 
lietuviškai nekalbant, ture- 
davo. kalbėti angliškai. .• .

Ai daįg jūs pažįstate In
teligentišku šeimą, kuriose 
namu kalba yra lietuviška? 
Įsidėmekitė, kad didžiausi 
Ajnęi^os lįetuyiai^^ęij o-< 
tai, ypatingai laisvamaniai, 
kurią vaikai , iuekad.nera 
buvę lietuviškoje mokyklo

ti.jį mokėti lietuviškai. [je savo namuose su savo

SKLEISKITE ŠVIESĄ

Perskaitę ‘‘Dajbiiiinką’’ nenu- 
meskite, bet duokite kitiems pa
skaityti. Tekiu ‘būdu supažin- 
disite kitus su ‘ ‘Darbininku’* ir 
L. Dl S,' ir atremsite mūsų idė
jos- priešą propagandą.

Važpojjlm tur|fW. r— Grūdą įki 
vįlno. — uyiMHi1 nors nuuu 
tepk Vištaa paakuHąis. —; 
Rh<uoM — Beliko 
trys dįepjM. -r- bus
blogiau. — metai ir
tadieji. 1 /-•

Tuoj prasidės šienapiūtė. ■ 
Reikia visi reikalai atlikti 
dabar, nes vasaros diena ū- 
kįninkui brangi. Turgui su
važiuoja dar pilni, nes dau
gelį tebespaudžia kruvini 
reikalai. Ratuose grūdą ap
sčiai, Atsirado ypač nema
žai rtigią. Ją kaina žieiiią 
buto pakilus net iki 18 li
tą eentiieriui, p dabar kil
to iki dešimties. Kas laukė 
pabrangimo — tam pavasa
ris nunešė keletą .litą ir jis 
dabar veža turgini ir par
duoda pigiau, nes žino, kad 
artėjant. rugUpiūčiai — rur 
giai visai atpigs. O rugiai 
visuose laukuose, Dievui 
dėkui, atrodo visai gert.

Sviesto dabar rinkoje y- 
pač labai daug. Jo kilogra
mas dabar kainuoja du, du 
su puse lito. O treji ar 
dveji ląėtąi atgal to paties 
sviesto kilogramas kainavo 
penki ir šeši litai! Kam rei
kia parduoti .— dejuoja. 
Kas perka — džiaugiasi. 
Bet vistiek ūkininkas veža. 
Ir kur dėsi, ratą negi tepsi, 
o to lito taip reikia, tai ve
ža net paskutinį svarą, net 
savo, vaikams kartais nebe
lieka ant duonos užtepti- 
T,ai tikrenybė, bet ne išmiš- 
laš ar pagražinimas. Ir 
vištas daugelis išvežė .pas* 
kutinės, nors dabar ir gai
lisi kai kas, nes kiaušiniai 
kokia pora centą pabrango. 
Vis mat šioks toks pajaunį 
šaltinis bepinigės" metu.

Einam gyvulią rinkon. 
;Arklią kokią norį rasi ir pi
giai pirksi, tik pirkėją ne- 
labaijdaugr Ypač gausi ra
guočiu rinka. . čia tai, jei 
kas nori pirkti karvę,'tai 
jau gali pasirinkti. • Išsi
rinksi geriausią ir nedaug 
tesumokėsi. Pavyzdžiui,1 aš 
pats nesenai!mačiau karvę, 
kurįą pardavė ūkininkas už 
80' litą. Jis ją pirko pus
antrų /inetą atgal, sumokė
damas tris šimtus litą. Va
dinas, negavo nė trečdalio 
karvės kainos, kurią buvo 

mokėjęs.' Ir atveda karves

Pramotait Parjoti
Ąiųnį į4^erij^l»rtijin3b^Pnetpamin-
Jdo;kalbį. pasakė;Paryžiaus 1 /,

no tam, kad ją Ūkininkai 
perdaug priaiadgino, ar jas 
laikyti jau neįeapsimoka. 
Juk už tokią kainą išpar
duoti gyvulius ■— aiški ,ūkio 
gyvojo inventoriaus likvi
dacija. Tačiau geriau pa
čiam ją parduoti, ne kaip 
visą ūkį statyti varžytinią 
pavojum Ir geriausiu at
veju — neprikišti policijai 
dar keletas taip brangią li
tuką. Dabar'tokį laikai įr 
valstybes iždas nebelaukia 
nę tik” pusmečio, bet ir ke
liolikos dieną. Ir kaip tu 
neveši karvės į turgų, kad 
mokesčių sumokėjimo ter

minas baigiasi jau už trijų 
dieną.

—“Ar.gi mes dabar par
duotame pusdykiai vieną 
geriausią karvių, kąd ne to
kie rėilmlai spirtą?” “Žį- 
noma, bet rudenį — jam at
sako, kitas kaimietis — gal 
karve bekainuos .tik pei
kiąs dešimts litą!” Taip, 
ir labai gali atsitikti Grū
dai, matyt, labai atpigs, nes 
numatomas geras javą der
lius, bekoną —nevisi prisi
pirko j aunu paršelių, o jau 
atėjo paraginimai užsimo
kėti rugpiūčio IT d. trečią 
dalį už gautas sėklas pas
kolas nederliaus metais. Tr 
už minėtas sėklas niekas 
nuolaidą nešulaukė, nors ir 
prašė. Dabar už sėklą 
centnerį skolos reikėtų par
duoti bent keturius - tokių 
pat grūdiį. / N

Visi dar labai gerai .atsi
menam tuos sunkius neder
liaus metus, Buvo tuomet 
vargo iki kaklo ir duonelės 
daugeliui stigo. Jet tuo
met tiek beviltingąs rūpės* 
Čių, niekas., dar neturėjo.' 
Tuomet bėdoje visi laukė . 
vyriausybės paramos. . Tr 
ją sulaukdavo. Šiandien to 
nėra. Jokios vilties iš nie
kur, Laime, jei kas tjiri 
jautrių ir kiek pasiturinčią 
giminių Amerikoje, bet ir 
ten už jūrių niatyt, nekokie 
laikai, nors gal kai kaš ir 
gėriau gyvena, tik milijonai 
bedarbių visgi kenčia.

Krize. Krizė: savo snukį 
ir dantis jau parodė.

KUNIGI) VIENYBĖS 
CENTRO RAŠTINĖS

PRANEŠIMAS
“Kunigų Vienybės” me

tinis narių Suvažiavimas 
įvyks 9 d. rugpiūčio mėn.,- 
Adelphia viešbutyje, Phila- . 
delphia, Pa. Pirmoji sesi
ja skirtą 11 vai. ryte.

Kun. JI. A/Pankui, 
Centro Rast. < •.

L. B. S. N. ANGEUOS 
KUOPOMS

LDS, Naujosios Anglijos 
ąpski’itiės šių mėtą antrasis . 
ir paskutinis. išvažiavimas 
— gegužinė įvyks rugpiūčią 
niėn. 14 d. Palangos Parke, 
Lawrence, Mass, ’ v •

Visos . kuopos iŠ anksto 
prašomos grąžini rengtis./

\. Komuija,
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i ŠV. IGNACAS LOJOLĄ

JĖZAUS DRAUGIJOS
' ĮSTEIGĖJAS

(Liepos 31 d.)
Šešiofiktojo amžiaus pra

džioje Ispanijos žemėje ga
limą buvo matyt bevaikščio* 
jantį po miesto gatves, sto
ru maišu apsivilkusį, virve 
persijuosusį, nuskur dusi

. pavargėlį. Visaip apie jį 
kalbėdavo. Vienį' vadinda
vo jį bepročiu, nes'' žinojo, 
kad jis yra aukštos kilmės, 
kad buvo narsiu kareiviu ir 
galėjo didžios garbės įsigy
ti, o dabar, viso ko išsižadė
jęs, ėmėsi elgetos lazdosi 
Kitiį matydami, kaip tas 
elgeta išmelstus -skatikus; 
kitiems dalija; kaip kitus 
prie Dievo ir atgailos ragi
na, laikė jį .. klaidatikiu ir 
žmonių suvadžiotoju; ir va
rydavo iš miesto, arba į ka
lėjimą sodindavo. Bet kiti, 
arčiau ir gėriau jį pažįstam 
tieji, matydami,- kaip jis 
meiliai ligonis sargindavo, 
kaip kantriai išniekinimus 
kentėdavo ir visus prie Die
vo meilės žadindavo, atspė
davo, kad po tuo storu, nuo
šukiniu maišu slepiasi pil
na karštos Dievo meilės šir
dis, kuri savo ugnimi trok
šta visą pasaulį uždegti.

Tas pavargėlis elgeta bu
vo Šv. Ignacas Lojolą. Jau
nystes metais jis tarnavo 
kariuomenėj. Kovoju prie 
Pampehmos pilies kulka 
sužeidė jam koją. Nuo to 
laiko jis metė pasaulio gar^ 
bes tuštybę ir pavedė ^ave 
ypatingai. Dievo tarnystai : 
nieko kito daugiau neieško
jo, kąip tik to, kad V. Die
vui daugiau garbės suteik
tų. Supratęs, kad be moks- skelbė jį šventuoju.

J. Mažeika.

MIRĖ MAIRONIS

lo ir getų draugų negalės to 
pasiekti, įstojo į Paryžiaus 
akademijų ir, ten besimoky
damas, surado sau devynis | 
draugus. Jie, Šv. Ignaco 
dvasia persiėmę, priėmė ku
nigų šventimus, kartu su 
juo padarė vienuolių apža
dus, pilnai atsidavė Šv. Tė
vui ii* pąsižadejo jo klausy
ti ir eiti visur, kur. tiktai 
-bus reikalas Diėvo garbę 
platinti. Šv. Ignacas pata
šė savo draugams įstatus, 
kurių turinys yra: “Viską 
didesnei Dievo garbei dary
ti.” Toki buvo Jėzaus dr- 
jos, arba Jėzuitų vienuolijų 
pradžia. Ją patvirtino Šv. 
Tęvas Povilas IU. Iūkar--4 

tio ji maža teturėjo draugų 
sekėjų, bet greitai pradėjo 
kilti ir augti, taip jog ilgai
niui daug šventųjų ii* ken
tėtojų iš savo tarpo išauklė
jo. Šv. Ignacas, dar gyvas 
būdamas, matė daug savo 
mokinių po visas šalis išsi
sklaidžiusių, kurių pirma
sis uždavinys buvo gelbėfi 
ir kelti iš nuodėmių nusidė- 
jėlius, grąžinti juos prie 
Dievo ir taisyti jų gyveni
mą. V. Dievas laimino; Šv. 
Ignaco darbus, nes apdova
nojo jį giliu, tiesos pažini
mu ir stebėtina išmintnn, 
kuria jis traukę žmones 
prie amžinos laimes. ~ Die
vui padedant, jis sudėjo ir 

: parašė dvasiško gyvenimo 
vadovėlį, kuriuo stačiai ste
buklus darė; visi jo valiai 
pašidavusieji tuojau taisy
davęs grįždavo prie Dievo 
ir doros. Šv. Ignacas mirė 
1556 m., liepos 31 d., 1609 
m. Šv. Tėvas Povilas.V pa-
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Payeiksle matomas orlaivis yra ria’daa patobulintas išradimas, šios 
rūšies orlaiviais iš Nėw York į San Francįsco skristi bereikes tik 

23 valandų, vieton 27 valandų, šiais orlaiviais vežios keleivius ir 
paštų. ’ ..

r r 'T • *. M

KA1HINKOS DUKTERS REIKALAIS

Mirė didžiausias lietuvių 
tautinio atgimimo poetas 
Maironis. Radio bangos va
kar dar paskleidė liūdnus 
varpų, Kauno šventyklos 
varpų aidus—už mūsų tau
tos, mūsų jaunimo myli
miausi poetą.

“Ir atbus tėvynės sūnus, 
Didžią praeitį atminę 
Pagimdys vargai galiū

nus,
Ugnimi uždegs krūtinę.

Juk Tėviška Tavo malo
nė daug gali,

Mes tavo per amžius var- 
vargingi vaikai.

Tas ne lietuvis, kurs tė
vynę Ą

. Bailiai, kaip kūdikis ap
leis, ; .

Pamins ką. bočiai narsiai 
gynė .

Savo kraujo lašais bran
giais.

.. Į darbų broliai vyrs į vy-
■ rą,^ '

Šarvuoti mokslu įstabiu
Paimkim arklų, k n y g ą 

lirų
Ir eisime Lietuvos keliu.

—Kam neįsmenga šie jau
nis pilni žmonių žmonių ir 

savo kraštos meilės Amžinų 
Atilsį poeto žodžiai.' Tas 
jį tegali gal pamiršti, kas 
ne širdį, bet akmenį nešioja 
kiūtinėję. J o giesmės, pil- Į 
nos Dievo ir tėvynės meilės, 
ilgai skambės Lietuvos lau
kuose. o skausmo valandą 
kils malda į dangų

“Marija, Marija skais
čiausia lelija,

Tu švieti aukštai ant dan
gaus. . ’ ; ’ ' .. |

Palengvink vergija, pa
gelbėk žmoniją,

Išgelbėk nuo priešo bai
saus. .

(Keljet&nas)

Viena, kaiminka, nugir
dusi, jog aš gavau savaiti
nio laikraščio redaktoriaus 
“dziabą” (kurs .buvo, tik 
laikinas, neš tikrasis redak
torius buvo išvažiavęs ato
stogų), man užtelefonavo, 
sakydama, kad dėl manęs 
turinti gerų naujienų. Bit- 
gi visos tos šviežienos buvo 
apie jos dukterį, kuri kole
gijoje mokęsi žumalįzmo. 
Birželio mėnesio pabaigoje 
jos duktė buvo paleista ato
stogų ir ji norinti žurnalis
tiškus savo talentus aukoti 
spaudos tobulinimui. Ji su
tinka pasidarbuoti už men
ką mokestį; galop/ ji net 
sutiktų ir be mokesčio, jei 
būtų jai duota proga pasi
žymėti savo gabumais K ta
lentais. .

Žinoma, aš buvau nustel
btas tokiais talentingos as
pirantes pasiaukojimais,’ta
čiau, pažvelgiau į savaitraš
čio štabo- plerųrmą, tariau, 
kad nėra vietos, kad viskas 
užpildyta. '

“Bet, argi tamsta nenori 
mano dukters rh a t y t i?,” 
prabilo karininkes balsas.

. Aš. pasakiau, kad nenorė
čiau veltui gaišinti bran
gaus jos dukters laiko..

“Tačiau,” varėsi kaimin- 
ka, “ arv tamsta žinai, ką 
prarandi, nesimatydamas 
su mano dukterim ? Ji mo
kėsi žurnalizmo ir jos pro
fesorius yra garsiausias ko
legijoje. Jis sako, kad ji

i turinti didelį talentą... Ir 
ji yra talentinga mergaitė.”

Ir aš stengiuos jai pritar
ti, kad jos duktė yra talen
tinga. Tačiau, vis viena: 
nėra vietos mano įstaigoje?

SEIMAS
Pilnųjų. Blaivininkų S. 

A, 22-ras Seimas bus rugsė
jo 11 dienų, Šv. Kazimiero

i parapijos salėj e,Worcester,

Amžinų Atilsį mylimas 
; Maironį, ~4u, kurs pąža- 
diliai ištisas minias Lietu
vos JaunimoI

Apsaugok Aukščiausia W 
mylimą, šalį,

Km-mūšų tėvyne, kur tė
vų kapai

Veltui rūpinies reikalais, jaž 'ku-l 

riuos tau teismo dienoje pereikėi 
atsakyti, už k| nš^įlii nei baudžia 
mas, nei giriamas,/‘Darbo verti/?

Prašoma visų Blaivinin
kų kuopų tinkaipai prisi
rengti ir atstovauti skaįtlin- 
gaL. • V- 

• Šeimo tvarka bus paskel-; 
I bta vętiaus. . -'2'-

J.
. ' pirmininkas,

TL J. Blaimėkafy
Į. .raštininkas.

“Argi tamsta nematai,” 
balsiau varėsi kaiminka, 
“kąi naudingai ji pasitar
nautų tamstai 1 Ji žino vi
sus žurnalizmo metodus, Ji 
turį visai kitokį ir moder
nišką gyvenimo šupr*atimą.- 
Ji nori savo talentus aukoįi 
.pasauliui.” ..

Aš pakartojau, kad gai
liuos, ir nieko negaliu jos 
dukterei pagelbėti; ir labai 
gailiuos, bet —

Kaiminka trumpai man 
atkirto. Mat, čia reikalas 
ne vien apie jos dukterį. 
Net 1,700 studentų buvo pa
leista atostogautų iš tos ko
legijos, kurioje jos duktė 
mokėsi žurnalizmo. Ką gi 
jie visi darys? Ęą įteikia 
SU jais visais padaryti? -Ir 
jie visi yra jauni ir gražių 
pasiryžimų' pilni.

• Prisipažįstu, jog mane 
sujaudino tokios naujieny- 
bės. Ii* aš pats nežinojau, 
ką reikia daryti su tais vi
sais paleistais studentais. 
Juk jie galėtų pasidarbuoti 
apie namus, jai patariau'.. Jr 
beveik nusigandau, kai at
ėjo man mintis, kad jie visi 
pasiaukotų žūmalizmui. Ta
čiau, laimė, kad susiturėjau 
nuo išsižiojimo. Betgi ge
roji kaiminka sugrįžo prie ' 
savo originalo; Jei ji pri- I 
siųstų savo dukterį atsilan
kyti prie manęs, jei duktė 2 
asmenini su manim pasikal- 2 
betų, ir, jei —

Tačiau aš taiklaus savo 
nuomones ir nenorėjau jai 
pasiduoti, manydamas, kad 
jos duktė galinti ko. kito 
griebtis, o ne vien žurnaliz
mo. Ir aš nepasidaviau.

“Ką gi tamsta patartum 
mano dukterei?” įsign^bo 
kaiminka.

čia, aš net nusipurčiau. 
Ir staiga ūžtelėjo man lai
mingamintis. Ir aš|ariau, 
patardamas,:

Ji galėtų pasiteirauti 
dienraščiu rėją k ę i j Oi s ė. 
Ilienrašciai gali duoti pro
gos tamstos ’dukterei išplė
toti sąyo gabumus ir talen
tus. Prię savaitraščio nėra 
plačios dirvos dideliems ta: 
lentams.” ?

Tikrai įdomu, jog kaįmin- 
ka pirma. nepamanę .apie 
dįžn^š^ius1 ir '^ didžliūs 
reikajavįmus, Kitaip 
man būtų davus ramybę. Ir 
as tariau: >

‘ - Viskas, ką tamstos duk
tė reikalauja daryti, tai pa
prašyti informacijos kler
ko, kad nurodytų jai dien
raščio redaktoriaus'- ofisų. 
Ir jam tepasako savo užda
vinį, kad turinti dMžiusAa- 
tentus ir norinti juos auko
ti pasauliui.”

“Ačiū, širdingai /ačiū,” 
tarė kaiminka.- •

“ Nėra už ką dėkoti,” at
sakiau. r.; ■. • '

“Tamsta-vėl išgirsi nuo 
manęs,” atsakė kaiminka, 
džiaugdamosi. “Kaip tik 
mano duktė pradės plūsti 
žurhalizmo talentus, aš vis
ką apsakysiu tamstai.”

“Prašau!” tariau ir ty
kiai uždariau telefonų.

Gaila, kad iš pat pradžių 
nepainaniau apie dienraš
čius. 2 Gal nebūtų reikėję 
tuščiam leisti tiek daug lai
ko ir veltui besirūpinti apie 
kaifninkos dukterį su di
džiais talentais.

, Samata.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

* n ,i .-į . 2.-r i ’l

LJ1TUVOS DUKT1KŲ DR-JO3 
MOTINOM NVfr 

’irmlnlnko — Eva MnrkslenO, 
625 E, 8th SU So, Boaton, Mass.- 

yieA-pIrmln|nke— Ouo SląprlenS, 
443 p. Tth St»» So, Boston, Mass. 
JW. So. Boston 8422-R 

Prot. RflUt. — Brone ClųnIeĮLS, 
20 Gould St., W«st Rosbury, Mass. 
Tel. Pąrkway 1864AV • 

rin. Kalt — Marjona Markonlnta

Prot. ■—

Tel. J?ąrkway isĘkvV ’
r- : ■'/ .......

33 Nayai’re St., ItoBllndale, Mass.
Tel. Parfcway ‘055g-W * 

jidlalnM — Ona Stanhjlljit# 
105 W«|t 6th 8t, So. Boston, Mtuis.

Tvarkdart — Ona Mltglrdlenf
1512 Colunjbla Ild., Si). Boston, Miua 

Kaaoi Globėja— B. JanuSonlenS u
’ 1428 Coląqat>la Rd., So, Boston, MMs 

priaugi ja gavo susirinkimus laiko kas 
Sntri ūtam|nk4 kjakviono-inenonio, 
7:30 vai. vakarė, pobalnytlnSj aye- 
tainfij.

Visais drangijoa reikalais kreipkite 
PH protokolu raltlninkę.

iV. JONO BV. BL. FAlAlBIN*!

Plrmininkiui — M. tloba
M Mt, I<U VA, M?**-

- 24 ThoniM fftrią So. Boston, Hmm, 
t’rot. lUįtinliikas OHpfCkl*

5 TliomMj Vark; So., Boston, MsA 
Fin. Ragttnlnkns — M. fielkls '

W & Nlnth 8C,, Ižo, Uoftoft Mm 
ižtJlnlnknB — A. Namlžlūntug .

885 I?. Bronihvny, So. Boston, MaM 
Maršplįta J. ZąikI* .

7 WiiUW Št„ So. Boston, Mm 
PrauglU ląlko M]i8irlnkliaui» ku tr»#| 

neilCldlenl kiekvieno mCneslo, 2 tai
'po pietų, Parapijos 4Q2 AltU 
St,.8o. Bu«ton, Mfi»s.

Profesionalai, biznieriai, pramonĮn- 
kini, kurie skelbiasi “Darbininke,” ilk* 
rnl verti skaitytoji] paramos.

Visi garsinkit6s '“Darbininke”

•4

L. VYČIU N. A, APSKRI
TIES KUOPOMS

PRANEŠIMAS
Massachmsetts valstijos LRKSA. 

pavieniams nariams

Nepaprastas Mass. vals
tijos L. R. K. S. A, pavie
nių narių suvažiavimas į- 
vyks sekmadienį, rugpiūčio 
7 d., šių. metų, lietuvių Šv.
Petro bažnytinėje svetainė

je, W. Fifth St, So. Bos
ima, Mass-, 2 vai. po pietų..

Šiame suvažiavime atsto
vai, kurie dalyvavo praeita
me 46-47 Seime, išduos ra
portus ir bus iškelta svar
aus ir opus mūsų.Sušivie- 

nymo reikalais klausimai.
. Todėl, Susivienymo Labui 
darbuotojai, buvusiųjų kuo
jų valdybos ir pavieni na
riai nuolankiai prašomi 
.skaitlingai dalyvauti. Ma
lonėkite nesivėluoti, nes su
važiavimas prasidės lygiai 
2 vai. po pietų.

. '■ Komisija.

VARGONININKŲSEIMAS
Amerikos Lietuvių R. K. 

Vargonininkų Sąj u n g o s 
Seimas šiemet įvyks pirma- 
dienyj, rugpiūčio 29 d., 259 
North Fifth St.„ Brooklyn, 

•n. y; . ' ‘ .
Seimas prasidės iškilmin

gomis šv. mišiomis 10 vąl. 
ryte, Apreiškimo Švenčiau
sios Panelės bažnyčioj. Se
sijos prasidės tuoj po pa
maldų1 tos pačios parapijos 
mokyklos svetainėje.

Nuoširdžiai kviečiu visus 
mūsų muzikųs-vargoninm- 
kus skaitlingai šiame Seime 
dalyvauti, kad įiendrai ap
tarus savo profesijos reika
lus, o ypatingai bažnytinės 
bei pasaulinės muzikos klau 
simų. mūsų išeivijoje,

Varg. S. Centro pirm:

• -------------- -------------------> ■. ■ •

Artėja mums svarbus mo
mentas. Tai mūsų organi
zacijos 20-ties metų gyvavi
mo Jubilėjinis Seimas. Mū
sų, per dvidešimts metų vei
kimo vaisius,. sugebant iš
laikyti bei. išugdyti lyg kū
dikį ligi suaugusio žmogaus 
2 Liet. Vyčių organizaciją. 
2 Per. šiuos gyveninio > metus 
mūsų 'organizacija svyruo
davo, lyg nedrąsus nesuau
gęs jaunuolis, bijodama vie
šumos, bet šie metai, subren
dimo metai, turėtų visą tai 
panaikinti, o mes žengti už- 
sibriežtu keliu, nesidairant 
į šalis. 7

Kiekvienam tenka kovoti 
daugiau ar mažiau dėl savo 
idjealų, mes gi išsilaikėm per 
tuos kebliausius jaunatvės 
metus Ir atmušėm ne vienų 
priešų. Dabar mes turime 
apsišarvoti stipresniais Šar
vais, nebunkanciais į kiek
vieną menkniekį. Mūsų pa
siryžimas turi nugalėti' vi
sas kliūtis, nepaisant iš kur 
jos kiltų. Bet ne kardu ar 
ldtu; kokiu .ginklu mums 
teks kovoti. Mūsų ginklas 
— obalsis “Tąutai ir Baž-

Lester P. BarĮovz, pasauliniame 
kare pasižymėjęs bombų išradė
jas, netrūkus išvažiuos į Sovietų 
B«sijų, kur pasiūlys savo naujų 
išradimų. Sakoma, jog jis išra
dęs bombas, kurios galps naikin
ti miestus 1000 mylių tolumo*.
Savo lĮšradimų jis buvo pasiūlęs
^ipėrlkaį, bet jis buvęs čia nė*

priimtas. - ?.

nyciai.” Mūsų jėga — Je- 
ras pavyzdys kitiems.
_ Turėdami priešakyje už- j 
lėktinai subrendusią organi- v 
zaciją, plušękim jęįš gero- . 
vei su noru. Per tiek me
tų mūsų darbuotė netik tu
ri sustiprinti muš pačius, 
bet įtraukti tuos, kurie abe
jingai žiūri į mūsų pastan
gas. Pažadinkim ir juos 
kartu veikti su mumis.

Mums Vyčiams teko di
džiausia garbė tarp Ameri
kos lietuvių jaunimo orga
nizacijų. Mes stovėjome- 
pirmi visur organizaciniu 
atžvilgiu. Netik rūpėjo ’ 
mums siauro masto organi
zuotumas. Rūpėjo mums 1 
visos šalies, jaunimo ben
dras veikimas. Susispietę 
į cenf falinę organizacijų, 
džiaugiamės šiuo įvysian
čiu svarbiuoju seimu.: , .

Pamiršdami, mūsų orga- 
nižacinio’ gyvenimo ‘nepasi
sekimus, tapkime tuo veik
liuoju ir jautriuoju Jauni-ti- 
mu, naudingu ~ Amerikai ir 
Lietuvai.

Sutvarkykim atatinkamai 
savo kuopas ir skaitlingai 
dalyvaukime Jubilejiniamė 
Seime. Šiemet mums teiika 
laimės turėti Seimų Slavo 
apskrities ribose. Taigi, ne- < 
sudarant didelių simkumų, 
turime progos _ skaitlingai . 
dalyvauti, parodydami savo 
prisirišimų prie mūsų orga- . 
nizacijos.

Kviečiu Jus Vyčiai-tės į 
bendrų talką.

Danielius J. Averka, 
L. V. N. A. apsk. pirm.

BLAIVININKŲ APSKRI
TIES IŠVAŽIAVIMAS

PRALL BROLIAI 
FBITOMM U HHMMUM "?

« amampimi •*.,.. - •_. poroumtss, n
I < . TeL Tslbot 03M. . 1 .

Rengia Pilnųjų Blaivi- 2 į , 
ninku luiopos. Įvyks 2Ro* į 
muvos Pk., Montell, 2M2ass.$ į 
RugpiuČio-August 7 dieną, 
1932. • .• . n

Šis piknikas bus vienas iš 
puikiausiu, nes bus visko: 
žaidimų, šokui, skanių val
gių ir gėrimų.

Be to, Montelo parapijos 
choras padainuos k eleA'H 
dainelių, 2 So. Bostono dai- 
nįiiinkės sudarys duetą. . 
rugpiūčio 7 d., važiuokite 
visi į.2Romuvos par2ką.

2pasimatysįnie. A. iŠ*.

z Draugų, pagyrimas už me- 
dų/saldesnis. . 2

2
_____________________ . I L , I

Nors akiai dingęs/ vis gi
.. . riįLa^m^n^a^ brangus.
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rugpifrčio^Ž, 1932

KAS GIRDĖTI.LIETUVIUI 
KOLONIJOSE

į

l

FHH.ADELPHIA, PA. i
EKSKURSIJA PAVYKO

• i ■ ; .
Liepos 24 d. Šv. Kazimie

ro parapija it pašalpinis 
klubas surengė ekskursiją 
į Wilwdod, N. J. pajūrį.

■ Ekskursijos dalyviai už
pildė 9 vagonus. Kelionė 
kainavo 25 centus.

Stotyje iš tolo buvo ma* 
; tomą iškaba /‘Lithuanian 

Excursion.n Visi ekskursi- 
-4oš-daĮyvi-ai- gražiai elgėsi 

„vagonuose ir dainavo lietu
viškas dainas, kuomi grožė
josi traukinio patarnauto

jai., '
Km. Mastai/yf ė.

WAUKEGAN, III,

lęs. Ypač depresijos lai- : 
kais manytum, kad žmones 
būtų nuliūdę, susirūpinę —- 
bet šiame piknike, (turbūt 
todėl, kad žmonės suprato, 
jog jų atsilankymas pagel
bės yargingesniems už sa
ve), veiduose, jų akyse, 
spindėjo gražus, linksmus, 
tikras krikščioniškas džiau
gsmas. . ... . ■; , to 1 •

t. . ■ •

Tie, kurie atsilankėte,, pa
sakysite, ar nebūtų gražus 
pasaulis, jei tokį džiaugs- 
nį kokr jūs patėmyjotė ta- : 
me piknike, pasaulio tur
tuoliai pajustų ? Jei ir jie, 
kaip ir jūs, nežiūrint, kad 
ir blogi laikai, ir biznis lie
tai p eina kaip prosperity 
laikais, bet vistiek jei ir 
jie, kaip jūs darėte — duo
tų iš paskutinios tiems, ku
rie .mažiau turi, ar visai ne
turi : ar nebūtų gražus krik
ščioniškas pasaulis? Ištie- 
sų,. pasaulis šiandien yra 
našlaičių, suvargėlių namas. 
Jei turėtų kibirkštėlę krikš- 
čioni^kos dvasios, suteiktų 
pagelbos bedarbiams ir viso
kiems v suvargusi ęms žmo
nėms. . Nebūtų galima atsi
džiaugti tokiu krikščioniš
ku pasauliu — kaip negali
ma atsidžiaugti iš piknikie- 
rių krikščioniško ūpo, nuo
širdumo meilės.< ■

Kad galima šiais prohibi- 
cijos laikais surengti . blai
vų pikniką, yra tai naujie
na! 1. ■

Kad galima šiais nedarbo 
laikais sutraukti tūkstanti
nę minią, yra vėl naujiena

Kad galima surengti krik 
Ščionišką pikniką ir pada
ryti- žmonių širdyse gražų 
įspūdį — yra tai gražiausia 
naujiena! . ‘

Tokį pikniką surengė į 
vieną savaitę! Ar tik ir tai 
nebus naujiena?.

Toks piknikas įvyko lie
pos 24 d. Seserų vienuolių 
naudai.. Šeimininku buvo

< CHORO IŠVAŽIAVIMAS
Šv. Baltramiejaus para- 

'pijos choro metinis pikni
kas. įvyko liepos 17 d., Po- 
wers Lake, Wis.
* Gražiai praleista diena.
Šeimininkės sušilus gamino 
skanų užkandį bei gėrimą, 
Žaista visokie žaid i-mąi.
Laimėjusiems buvo duota 
'dovanos.

Baseliolo žaidime “singe-
. liąi” supliekė ženočiuS.
' ’ Lenktynes 50 pėdų tolio 

laimėjo C. Bagdonas ir J.
Butkiūtė, Trimis kojomis

- lenktynes laimėjo iš vyrų
-C. Bagdonas ir J. Matulė-

r nas, o iš merginų — J. Buto 
-kiūtė ir O,. Navardąuskiūtė, 
Pūslės išpūtimo lenktynes 
laimėjo D. Burba. Jis di
džiausią pūslę išpūtė ir il
giausiai išlaikė.
, d ‘ Crackers ’ ’ valgymo len
ktynes laimėjo J. Kuzmic- 
kiūte. Pinacų nešimo ant 
popierinės šakutės lenkty
nes laimėjo C. Bagdonas ir 
'A. Butkiūtū.

’ . Po žaidimų, skaniai pa
valgęs vakarienę, choras pa-

. ‘dainavo gražių dainelių. Be
to, išvažiavime buvo muzi-j Yaisiauskąs, 

■ ka, kuri griežė šokiams. Iš
važiavime be choristų, buvo 
daug ir svečių. Iš Keno- 
šoš būro atvažiavęs kun.

. Bųblys ir dr. Rakauskas su 
žmona. Daug šeimynų bu-

, yo iš Waukegano. Rep

DARBININKAS

..Aukotojai virš $5 (pini- WORCESTERj MASS 
gaiš ar daiktais): Bįigdo- ~ 7
nienė, Cambridge Boftling 
Co., Kresges,/ kun. Norbu- 
tas, Saindokienė, Smįlgienė^ 
Vaisiauskas, White ^oine 
Ice Cream, Žilienė.; ;
. Virš $3: Keli • Brightono 
žmonės, Bagdonas, Byzitie- 
nė,; O, Denušiene, A. Gaile- 
vičienė, Hoode, Kazlaliskie- 
nė, Rameikienč, Šakalys, 
Šarkienę,. Strazdiene, Ta- 
mūlvnienė, A. Zaveckas. ■

Viršr$2;Bmgeliene, K. 
čeičis, Dr. Chaplin, J. Gri- 
galnok, įJankauskas j Jangą, 
Kapnodięnė, LįbokieĮie, O. 
Lipienė, Malinauskienė, pi* 
Miger,. Morkūnas, Naujo
kaitė, PI ekavičius,-Povilai- 
tienė, Bibokiene, Rivęrsidę 
Hardvvare Go., O. Bayickie- 
nė,. Škistimienė, -Snapaus- 
kas, . Urbonienė, .Vaįkienė, 
Zaleckas. to*- ' 

.. ■ * - -

Virš vieno dpi. s/Averka, 
Banienė, Dr. Boyle, .četkau- 
skienė, Dine’s, Gedžienė, 
Kili Bros, parclyyare, P. 
Janiūnas,' M. Jutkiehė, Li- 
peskieiiė, .Nebraite, M, Nor- 
butas, Palonys Dnig Co., 
Sasnauskiene, -Švilpi e n ė, 
Urbonavičienė, Urbonavi
čiūtė. * ■ .
te. K

Ypač pasidarbavo savo 
darbais ir aukomis Sekan
tieji:

■i įimiiiMiiaaiiiiiiiiiiaiimiiaMaiMaimMiamaMBaMaaMiiUHMnisuaiiaiaMiaaiM .

PAVYKO PIKNIKAS 
,.'' ■ - ’ ' ’

Ausroš Vartų. parapijos 
parke, liepos 24 d. įvyko di
džiulis piknikas, kurį su
rengė visos Aušros Vartų 
parapijos organinį, c i j o s, 
klebonui kun. Vasiui vado* 
dujant. ‘ ......

Diena pasitaikė ganą gra
ži, žmonių prisirinko pildau Į 
parkas. ' J

Kiekvienas atsilankiusių- Į 
jų jautėsi tarsi, esąs gimta
jame krašte —r Lietuvoj.

Piknikas buvo išmargin
tas įvairių įvairiausiais žai
dimais; kuodavai domėjosi 
ir linksminosi dalyviai. .

Muzikos programą vykdė 
J.Pigagos vedamasis orke
stras, kurs pasirodė labai 
gražiai atliko. Dalyvavo 
taip pat ir didžiulis parapi
jos choras, naujam vargoni
ninkui vadovaujant. Sudai
nuotos lietuviškos dainelės, 
žavėjo, susirinkusius, Gar
bingai pasirodė taip pat? ir 
jaunimo kuopa ■— Vyčiai, 
kurie yra darbštūs netik sa
vo kuopoj, bet taip pat ge
rai supranta iii įvertina' vi
suomeninį darbą. Kuopos 
pirmininkas ir kiti nariąi į- 
nešAdaug gyvumo į susirin
kusius. •

Sporto programą vyku
siai vykdė J. Manasas.

Nors buvo ir vėlybas jau 
vakaras, bet vis dar daly
viai nenorėjo apleisti par
ko.' Išsiskirsčius sportinin
kams įr. muzikantams, skir
stėsi ir kiti į namus, su vil
timi, kad dar gal būt įvyks 
šiais metais toks linksmas 
kitas piknikas. R.

GHM,IU.,
NUŠOVĖ LIETUVĮ

Šiomis dienomis - savo na
muose rastas nušautas An
tanas Kačinskas,. 36 metų, 
gyv. 2939 VĮi ’Pęrshiiig.Ėd. 
Policija tuojau suėmė* vė- 
li.oniės našlę Pėtrohelę it jų 
namuose gyvenusį.. Mykolą 
Širiną, ■ . ■

Suimtasis M. Širma prisi
pažino’ iiusovęs. Kačinską,, 
bet aiškina,j jog jis .. gynęs 
Kačinskienę. • ; ' /

Kačinskai, nesugyvęhę ir 
Kačinskienė—norįjusi išsi
kraustyti iš vyra namų. Jai 
bes&raustant \ją- Užpuolęs 
jos vyras su peiliu. • Širma 
paleidęs: 4 šųviūs ir nušovė 
Kačinską.- > ’ -

Taip aiškina Kačinskienė 
ir -Širma,“, tačiau teismui (Be toj dar mišioms 
teks -.išaiškinti nužudymo jie aukojo $2.00) 
tikrąsias aplinkybes. •

PADĖKA
, Sąrašas, kas kiek paau
kojo Onuškio bažnyčiai nu
pirkti ^altoriaus liturginių 
daiktų.
., Aukotojų vardai:

Kuh4 F. Virmauskis $1.00 
Kun. S. Kneižis 
R. Vitartienė

L Vyčiu Seimo Parengimai
Patino S veiksmų drama “VALDOVAS” 

Antradienį. Rugp. 16 d., 7-tą vai. vakare 
/ , Gate otHeaven Parapijos Salėje

tikietai 35 ir 25 centai.

IŠKILMINGA VAKARIENĖ 
Trečiadienį, Rugp. 17 d., Parapijos Svetainėje 

492 E, Seventh St., So. Boston, Mass.
f Tikietai $100.

f

PASILINKSMINIMAS-ŠOKIAI
Ketvirtadieni, Rugp.18 d., 8-tą vai. vakare

\ Music Box, 254 Huntington Avė., Boston, Mass.
- to-J PARAMOUNT CLUB ORKESTRAS

Tikietai 40ir 50 centų. .
s

j. Vozniakas
S. Versiaekas
Z. Polevičiuš
I. Gižius
A. Kavaliauskas
M. Vilkišienė
J. Užclavinis ‘ .
S.‘ Versiacšas ■
G. Mikalauskienė

Draugyste Saldžiausios Šir
dies Jėzaus

i.oo:
1.00

.50
1.00
1.00
.50
.50

1.00
1.00

BROLIAI IŠEIVIAI

1.00
1.00

J. Akunevičiuš ir žmo- 
n,a Stanisjava 13.00

St. Ahikonis 5.00

O, Jankauskienė .50
M. Tareilienė • .50
M. Ivanaųskįenė .50
V.. Dragūnas 1.00
M. Žaranauskienė .50
A; Pinelis .50
A. BuceviČienė ..50
A. Phlevičiene .50
M. Ivanauskienė 1.00
A. Mank’auskas t 1.00
y.Trunea • J.OO
Ą. Senutė ' .50
V.. Sinkevičienė 1.00
D. Butkevičienė ;50
K. Stimbirienė .50

\ Vahickas • 1.00
V. Baluko^is 1.00
M. Traiiiavičienė ...50
J.Mikalauskienė 1.00

. TGvynCs likimas, jos Iftlmejimųl ir ne
laimės, jos slelvnrhil ir bėdos Juins vi
siems, be abejojimo, rupi. Jums taip 
pat rupi, kad Tėvynėje taurautų ir 
klestėtų teisėtumas Ir laisvė. Jus taip 
pat niekinat priespaudos nevalių ir ne
ribotų sauvaliavimų su švenčiausiomis 
įmonių teisėmis ir laisve. — .Tųs norite, 
kad fr toli būdami, kad ir plačiųjų rita 
rių atsklrtir pažinti Tėvynės buvj, koks 
jis tikrumoj yra. — šitais visais at
žvilgiais Jums labai yra pravartu 19- 
Kirašyti

“DARBININKAS” ugdo tiesos tr 
į« Jovita TYlfttlf1*’

"DARBININKAS” moko neapkęsti 
priespaudos smurto Ir niekinti didval- 
ilų veidmainystę.

'•DARBININKUI” visur ir visados 
rupK darbo žmonių reikalai.

"DARBININKAS” turi labai įdomias' 
savo ‘‘RADTO ŠYPSENAS.”

“DARBININKĄ” redaguoja profeso
rius PR; DOVYDAITIS.

StculiSkitekddišsiraŠiRi^DARBINIJU- 
K 4” patys ir išrašykite jį savo gimi
nėms Lietuvoje.*

Amerikoje ‘'Darbininkas” kaštuoja 
$1.20, ©.Lietuvoj tik 60 amerikoniškų? 
centų. . .

“Darbininkas,”
“DARBININKO!.’ adresas: Llthua 

rite. Kaunas, Nepriklausomybės alkStė 
nes . ■

“VILNIAUS RYTOJUS”

sužinosi, kur Vilniaus krašte lie
tuvis verkia, o kur džiaugiasi, 
sužinosi ko jis siekia ir kaip jis 
gyvena.

“Vilniaus Rytojus” išeina du 
kartus per savaitę. z

“Vilniaus Rytojuj,” stovinčia
me Vilniaus krašto lietuvių, tauti
nėje sargyboje, lyg veidrody, at
sispindi visa tai, kas dedasi Ge
dimino, Vytauto tevyneje.

Todėl kiekvienas lietuvis lai 
skuba užsisakyti “Vilniaus Ryto
ju.” ; ' -

Rašykite šiuo adresu; Vilno, ui. 
sv. Janska 8—1 “.Vilniaus Ryta 
jūs.” ■■■<.•

Kaina užsienyje visiems metams
I doleris.

Poęžijautai Dievas Šventose že 
mes svajonėse.—V. žukovskij.

GEM PROGAĮSIGYTI 
PIGiyiNYGĮĮ .

Tik už $LOO
■ šias įdomias knygas galima J- 

sigytl “Darbininko” admlnlstrncl- 
joje už pusę'normalės kainos:

AUKSINIO OBUOLIO IS* 
TČRI.TĄ (Graikų Mythblogl- 
jos žiupsnelis) su paveiksiąls.- 
Lieluvių kalbbn Išguldė Aly
va y...5Q&

TRUMPI SKAITYMELIAI—r 
labai gražūs pasiskaitymai a- 
pie. {vairius gyvenimo atsltl- 
kinius.. Parašė J. Tarvydas, ,45c.

" TURTO NORMA—moksliš
ki paslskaiytmai. Parašė Uo
sis .......................45c.

UŽKEIKTA MERGELE SU 
BARZDA IR BARZDASKŪ- 
TIS—apysaka ............  ,15c.

ATSARGIAI SU UGNIMI. 
Vertė iš lenkiško kun. K. s... 10c.

Už $2.00
KATALIKŲ BAŽNYČIA IR " 

DEMOKRATIZMAS. Parašė 
knn. Tarnas Žilinskas........50c.

XXIX-tas TARPTAUTINIS 
EUCHARISTINIS KONGRE
SAS. Parašė kun. Pr. Būčys, 
M. I. C......... . ..........................1.50

PRAMONINES DEMOKRA
TIJOS PAGRINDAI.. Parašė 
Uosis .................    ..75c.

BOLŠEVIZMAS—Kas tai y- • 
ra bolševizmas ir jo vykdy
mas Rusijoj ...........  15o.

SOCIALIZMAS IR KRIKŠ
ČIONYBE. Prof. V. Jurgučio 10c.

MOTERYSTE IR ŠEIMY
NA. Verte. J. Gerutis....... ,40ė.

LIMPAMOSIOS LIGOS Ir 
kaip nuo jų apsisaugoti? Para
šė Dr. Ą. Vileišis.... ... o ...50c.

MOTERYSTES NESUAR- 
DOMYBE. J, lA'sauskls. šv. 
Kais. D-jos leidinys. Katine.. 10c.

UŽ $2.50
JONO KMITO EILES......1.00
Mųn.E ( Poem). Parašė M.

G tįstai tls .15c.
SUNKIAUSIAIS LAIKAIS, ...

Paiiišė A. RuėevlŽlus.».»«»;.40č. ’
ANDERSONO PASAKOS— 

su pavoikslėlIrtis į»». . .SOc.
Iš KELIONES PQ KURO;* 

1»ą m AZIJA. Parašė Pranai* 
ėių Julė ..... .>».2.50 
, 1»ETRU1KAS—laiškai Meno 
yitikelio. Vertė S. Rakauskas

•MIDIMV VAINIKAS-^a. 
Akvilės vakarėliams J r iregulb. 
. nėms su galtimnls;. Sutaisė W.
Grigonis.... .4

“DARBININKAS” .
866 B’way, So. Boston, Mut.

Visame pasaulyje kalbama ir 
rašoma, apie Vilniaus kraštą, apie 
jo gyventojus- lietuvius. .

O betgi mažai kas apie juos ži- 
Moma, nes rotas kas turi progos 
susidurti betarpiškai su Vilniaus 
krašto lietuviais.

Jeigu įdomaujasi Vilniaus kraš
to gyvenimu svetimtaučiai tai 
juo labiau turi juo įdomautis lie
tuviai.
. Boja. Daugeliui lietuviu, gyve
nančių tolimuose kraštuose, už jū
rų marių Vilniaus krašto lietuvių 
gyvenimas yra nežinomas.

' Tą spragą galūtij išlyginti ei
nąs jau .ketvirtu#? metus Vilniuje 
lietuviu laikraštis

“VILNIAUS RYTOJUS.”
“Vilniaus Rytojus” rašo pla

čiausiai apie viso Vilniaus krašto 
lietuvių gyvenimą, nušviesdamas 
j j vispusiškai .

“Vilniaus Rytojų” skaitydamas

(Be.to $1.00--mišioms)
K. Jankunavičius. . 1.00
$im. Ahikonis 2.00

Šv. Jono E v. Bl. paŠelpinė 
draugija

J. Petrauskas 
J. Šliužienč .
A, Paškienė

’K. Šokienė
P, Akunevičiuš
P. Dobilas
P. Tamošiūnas
M. Žioba
Smulkių aukų ši 

gija suaukojo

1.00
1.00

.50
1.00
1.00

.. 1.00
.50

1.00 
drau-

3.20

Graborius ir Balsamuotojas 
428 S. PACA STREET, 

BALTIMORE, MD.

GRAŽI NAUJTENzY
Ū Yra tai graži naujiena, 
kad tūkstantinė minia, su
važiavusi į S put Punde, iš 

r Gambridge, Brighton, Wo- 
būni, Boston, Mon'he 1 l o, 
Blaiyiai ir širdingai rėmė 

į . prakilnų Seserų Jėzhus Nu-;
kr^ilioto jo .darbąmoky-, 

r, mas vaikučių ir globojimas
lietuvių našlaičių.

. Žirninių ūpas biivo pąki-

i Telefonas; Plazax1350. . ' 

. JONAS GREBLIAUCKUS

Bažnyčiai .$57.20
Trejoms mišioms 3.00

L CHARRON’S į
jį PIANAI—RADIOS ‘ jį

Iš viso 60.20
Taipgi Andrius Tūbinis 

iš Amerikos Ontišldo bažny-
$13.00:
gavau

čios reikalams auk.
Šias aukas tikrai 

ir širdingai ačiū.-.
Kun. K. C>bas

; Onuškio klebonas.
1932 m. liepos 1 d., Lietu* 

va, Onušlds, Trakų apsk. - 

’MfčBBF
' MIEh

šaldVtuvai į į
; Aliejaus pečiai,. Skalbiamos j ; 

mašinos h
i 20 TRUMBULL STREET !! 

W0R0ESTER, &LA8S. .! Į 
| ToL 4-9480 z j!
į Lengvos Išlygos—Be NuoiimČiej j

PRANEŠIMAS.
Dabar laikas užsakyti: KA- 

LĘKDOlfrus 1933 metamši Pra
šome kreiptis prie mnnė.% o aš 
yisiotnš pa tarnausiu greitai ir tei
singai. . ICal<?nUori& kioląnenam 
rvlkalingas. Kabia už vieną 20ė 
•už 7-41.90; ’ • V ‘‘

Btartiorianis clhlelč jmolakla.
Ta ipgi atlieku visokįus spau

dos darinis., • ■ . ■.
ZIGMAS (ULEVIČIUS, / 

. * : 189 Hartford Ave,t . . -
NEW BRITAIS CONN.

1U)

I •

Apdraudos Įstaigos, su- 
rinkusios žinias apie gais
rus, piuineše, jog Amerika 
je kasdien dega 5 bažnyčios* Siame pušinSly (Palangoje) įvyks L, D, 8į. N, A..A: išvaŽiaviiūas, rugpiūcio 14 diena.
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AUKŠTI SVEČIAI VYČIŲ 
SEIME

Ei ‘i ------1ą—u *
®».- •

Vyčių Jubiliejinio seimo 
rengimo komitetas į seimą 

' užkvietė Masšachusetts gu
bernatorių Joseph B. Ely, 
senatorių David L TValsli, 
Bostono mayorą James M< 
Curley ir bokso 'čempioną, 
Vyčių garbės narį Jack 
Sharkey.

Visi šie asmenys pakvies
ti į seimo atidarymo posėdb 

' įvyksiantį Mimicipal Buil- 
ding svetainūje, rugp. 16 d-

Seimo atidaryme posėdis 
bus iškilmingas, todėl lau
kiama skaitlingo dalyvių 
skaičiaus. Posėdis prasidės 
9:30 vai. rytą, tuoj po iškil-

• mingų pamaldų.

NEPAMIRŠKIME

po ^patena apylinkei
Liepos 29 d, jie vėl Žygia

vo į savo mokyklą, kur mo
kslas besitęs iki rugpiūčio 
J d. Trečiadienio vakare 
įvyks mokyklos užbaigimo 
vakarėlis.

IŠVYKO ATOSTOGŲ
Dr. J. L, Pašakamis Šio

mis dienomis išvyko porai 
savaičių pailsėti. Jo Ištai
ga bus uždaryta iki rugpiū
čio 15 d.

Visi, o ^patingai jauni
mas, prašomi nepainiršti, 
jog rugpiūčio 18 d., ketvir
tadienį, įvyks didėlis pasi
linksminimas Vyčių seimo 
Proga. . ..
’ Pasilinksminimas įvyks 

, Mųsic Box salėje, 254 Hun- 
tington Avė., Bostone. Bus 
įdomi programa ir smagus 
pasimatymas su įvairių ko
lonijų lietuvių jaunimo at
stovais. . K • .

Visi kviečiami. Tikietai * \ fe— pigesni* >W^«ž.s^grybus 1 
Vaikinams — 50c, mergi
noms — 40e. R.^K.

MIESTO TARYBA PADI
DINO BIUDŽETU

Miešto taryba savo pas
kutiniame posėdyje nutarė 
padidinti nuėsto pajamų ir 
išlaidų sąmatą $2.193,316.

Bedarbiams šelpti numa
tyta 12 milijonų dolerių. 
Jei šios sumos neužteks, 
mayoyas turės ieškoti būdų 
surasti daugiau pinigų iš 
kitų skyrių.

PERKŪNAS NUTRENKS 
MERGAITE

.... - • ► -.. * • ,

Liepos 29 d. Bosfono 'apy- 
IJnkėje siautė maža audra 
aų perkūnų- Perkūnas tren
de į vienus namus ir mir
te į vienus^namus ir mirti
nai nutrenkė Uelen Dwyer, 
14 metų, gyv. 30 Dickinson. 
St., Cambridge. .

AViUiam Markirs, 14 me- 
’ U> gyvenąs, Cambridge; mi
rė besimaudydamas Nantas- 
kęt dėl įpykusio širdies 
smarkaus mušimo, ■

. Hyde Purk tą dieną nuo 
rarščio mirė John B. Gi- 

rardi, 49 m., turėjęs silpną 
širdį. , ■

Bostono apylinkei liejos 
29 d,, atėmusi 3 gyvybes, 
buvo, visai nelaimingą.

LINCAS PIKNIKAS

NSrUlfafcęiBtfresnumo Ėdw, W’ 
liek našlė, norintį patekti kon,- 
greswn i savo mirusio vyra vietą, 
KoniWW lalick mira kon-. 
grisorūmwMe, bekalbėdamas ku
ro veteranu naudai,

MOKYKLOS IsVAŽIft
VIMAS

RENGS ANTRA PARAPI
JOS PIKNIKĄ

Liepo8,29l d., 8 vai. vaka
re bažnytinėje salėje įvyko 

:Šv. Petro parapijos veiki- 
nio komisijos svarbus susi
rinkimas. .
' Išduota smulkmeniška at

skaita parapijos išvažiavi
mo, laikyto Romuvos par
ke, birželio 12 d., nuo kurio 

į giyno pelno parapijai liko 
per $360, .skaitant su pas
kutinėmis įplaukomis.

Vienbalsiai nutarta reng
ti kitą pikniką “Darbo Die- 

, noje,-” rugsėjo 4 d., Kęstu-
Liepos 28 d, parapijos va- _____ _____ ________

sūrinės mokyklos ^mokiniai nOje-’? rugsėjo 4 d./ Kęstu- 
turėjo linksmą, dieną — bu- hio-^4^, 4^ Oaklsnd
vo jų išvažiavimas,

8 busai išvežė juos į Bos
tono gražiąsiąs apylinkes, 
iš kur atgabeno į Casfle Is- 
land. Čia ir įvyko smagu
sis piknikas.
a Mokiniai išsimaudė, pa
žaidė, padainavo, sįtulės 
spinduliuose išsikaitino ii 
vėl buvo pavėžinti, busaiš

ADVOKATAI
Prisiekęs Advekatat ♦

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias prdvaa; Daro, fi

gos legaHua dokumentu*.

817 E Si. (kampai Broadway)
. ■• South Boston, Masėj

Telefonas: Šou Boston 2782 .
Nanyj; Talbot u

PRISIEKĘS ADVOKATAS

M P. WALSH
‘ S AB V O KA T A I

1 Edwar R. .Cpplen ■ 
Ąlbęrt Adriscru 
Ftąnk E. MčFaiUn .

OFISO VEDĖJAS
Jonas J.loraanM

18 Temout Beatoa, Maa. 
ItfcnbaU luūdinr

TeMonas: Capitol '988Č^

, O vai: iki 3 vai. . \

Šv. Petro ir Povilo dr-jos 
piknikas įvyks vugpiūčio 
14 d., Kęstučio dr-jos dar
že,, E. Dedham.

Manoma, jog šis piknikas 
bus vienas iš linksmiausių, 
nes rengėjai stengiasi su
rast gerą orkestrą j daug .į- 
vairių žaislų. Taipgi gir-

DAKTARAI
a. ' : 1

•m įu <w
LIETUVIS DANTISTAS,

DR. M. y. CASPER
.(KABpARĄVmiUj j
N&njoje Vietoje, *’ .

526 H Ęostoa.
J ' .. . Ofįąa VeloHatf

N«o 9 Ikl'te ryte te nw> 1:99 iki
£ te «1M A X*i vakaru 
tas uSdąry tas sabatos. vakarais te 
B«4^WteRiais, talpgį

IZ-tostlfeDŲ uždarytas.
Taipgi neimli ir X-raiįį

dėjau, jog Šiame piknil<e 
bus įvairi programa, laimė
jusiems bus duodamos -do
vanos. j. ‘

■ T 1 .

Norintiems prisira syti 
prie šios draugijos bus gali
ma tai padaryti piknike, ar
ba sušmnikitne. ,•'

Visi renkimės iš .anksto p 
Šį šaunų pįknilcą.

‘ y ■ P^čda.

PIRMA KUOPA - PIRMA 
ĮTAIKI '

Grove, E. Dedham, Mass.
Planuota turėti piknike 

daug naujienybių; E.

PR. GALINIS TARP PRO
SUOS ŪKININKŲ

Pranas E, Galinis savo 
kelionę po Europą sunaudo
ja labai įdomiai. - Buvo nu- 

; vykęs į Karaliaučių, ku r, 
aplankė turgų ir kalbėjosi 
su lietuviais ūkininkais. Iš 
Karaliaučiaus Pr. Galinis 
nuvyko traukiniu į Lebgu- 
vą, kur. jis aplankė, seną 
bažnyčią, kurioje lietuvių 
veikėjas Bretkūnas kadąise 
pamokslus šakė. f

Labguvoje Pr. Galinis ir

KETVIRTADIENĮ
Ateinantį ketvirtadienį!

3 vai.;po pietų Hv. Petro . 
Važnyčioję bus klausomu 
vaikų-mergaiČių mėnesi n ė 
išpažintis. . \

. Po tam įvyks Marijoj" 
Vaikelių draugi jos pamal-. 
dos ir susirinkimas, . /

’■■ ■ • • ' ■' ■ »» i

Vakare bus klausoma su- . 
augusių žmonių išpažintys.

Vakare bažnytinėje salė
je bus parapi jos muzikantų 
organizavimas į sjunlbnijos 
orkestrą. Viši parapijos 
muzikantai kviečiami. .

URĮH PlRFNfiTl W žmonių. Ka-
1 ntipwin t sala gerai Vėdinama, 

lu Vyrių 20-taiu seimui, Į 
įvyksiančiam.. rugpiūčio 16, 
17 ir 18 d. d., jau beveik 
viskas parengta. Renginio 
komitetas posėdžiavo kiek- 
vienį savaitę ir, girdėti, ga-j 
Ii. džiaugtis- savą darbais.

Rugpiūčio 16 d. Vakaro 
įvyks Putino dramos P Val
dovo” vaidinimas, ' Vaidui* 
tojai jau prisirėiigo ir tiki
si nė tik-gerai suvaitoti, 

j bet4 ir sulaukti gražios, skai
tlingos žiūrėtojų minios. 
Tikietai vos tik, po 35 ir 25 
centus. Tokios pigios kai
nos: paskirtos vįeh tik todėl, 
kad būtų geresne proga vie
tiniams ir apylinkės gyven-J 
tojams pamatyti' .turiningą I 
veikalą ir susitikti su jau
ninai bei jo vadais. V 
. Seimo atstovams ii* sve-1 
ciams pagerbti vakarienė i- 
vykg trečiadienį,, rugpiūčio 
17. d. Čia jau laukiamą 
tikrai nuoširdžios paramos, 
ią visuomenės, \ kuri Vy
čiams visados reikšdavo ma
lonų-palankumą.

Paskutinis ■ vakaras, rug
pjūčio\18 d,, skiriamas be
veik vien jaunimui, tačiau 
ii; vyresnieji maloniai kv;e-| 
čiatai. Jauniesiems bus 
smagiau linksmintis, kai jų 
tėvai bei* vyresnieji patarė
jai visur su jais bus. *

Pasilinl^sminimas bus įs
pūdingoje Musių Box sale-; 
ję, kurioje lengvai galima I

Šviežio ‘oro joje - netrūksta, 
tad visi drąsiai gali į ją. žy
giuoti

; Paslinksniinimui grieš 
naujai sustiprintas Para- 

i.moiuit Club orkestras, vy
čio »L Antanėlio vado vau ja- 
mąs< .

Pasilinksminimas bus vi
siems įdomus, t Skaitlin
giausiai 1 atstovai!jiunai ko
lonijai bus įteikta reikšmin
ga dovana. Bostoniečiai, 
kaipo vietiniai, pegales da
lyvauti rungtynėse dėl pir
menybės, todėl apylinkių 
kolonijos gali būti .drąsios.

SUĖMĖ 25 RAKETYRIUS
GRABŪRIAI

TEISINGUMAS, PROGRE
SAS IR PASISEKIMAS

Liepos 29 d. policija už
klupo Mangcr viešbutį ir 

! suėmė 25 “big shots” rąke- 
tyrilis, ku^ie . ramiai posė
džiavo ir švaiste, kokias 
naujas apgavystes išrasti.

Raketyriaį. savo posėdį 
jau buvo pradėję nuo irę; 
eiadienio' ir dvi dienas po
sėdžiavo visai ramiai. Poli
ciją juos užklupo ląbai ne
tikėtai, nelauktai. '

ĮVAIRŪS SKELBIMAI 
I NAUJA LiEruST
I BR0ADWAY BEAUTY SHOP

Bile kokiąmė biznyje, ar 
profesijoje teisingas ir nubr 
širdus, patarnavimas lemia 
progresą ir pasisekimą. Tą • 
aš patyriau būdamas laido- 1 
tuvių patarnavimo užsiėmi
me per pereitus penkis me
tus. - Nors tai nėra labai, il
gas laikas, tačiau mūsų nuo- . 
širdus atsidavimas savo už
siėmimui ir teisingas, sąži
ningas patarnavimas'žmo
nėms, jau spėjo' suteikti 
mums vis daugiau ir dau
giau draugų, lemįant pro- 
gresą jįr pasisekimą. .

Giliai įvertindami šį fak
tą turiu garbės pranešti vi
suomenei, mūsų firmą tapo 
padidinta; pagerinta ir pui- • 
Idai įrengta naujoj Vietoj,“ 
380 W. Brodway, ka^L čio
nai dar geriau galėtum pa
tarnauti .augančio m u s ų , 
draugi! Skaičiaus reikalus. 
Ofisas aprūpintas tinka- 
kamais patogumais ir daug, 
naujų, vėliausios rūšies 
įrankių įsigyta. Dideli kaių- 
bariai. Puikiausi automįbi- 
liai.’ Tas reiškia, kad da
bar mes esam pilnai prisi- 
ruošę suteikti aukščiausios 
rūšies patarnavimą, ir svar
biausia — už žemiausią kai
ną — kaip pirmiau.

Meldžiu įsitėmytį mūšų 
naują adresą, taipgi, kad 

[ mūsų firma dabar vadinsis- 
i?ETRŪšKEVIčIUS IR

• SŪNŪS. .
Su pagarba,
JONAS PETRUŠKEVIČIUS 

Graborit*-
, 380 Wm| Broadway,

■SOUTH BOSTON, MAfflK.

T«l. So- Boston 030A-W <

L, Ė; S, Pirma kuopa sa- 
vo susirinkime liepos 28 d. 
nutarė -nuplikti ‘1 Darbinin
ko’* rėmėjų vajaus pažymė
jimų už $10.00. Pirmos kuo
pos elgesys yra gražus pa
vyzdys visoms kuopoms.

Girdėti, jog. .-‘Darbinin
ko ’ ’ rėmėjų .vajus visose 
lųiopose gerai vyksta. Va
jaus darbą sparčiai vykdo 
atskiri nariai pagal savo 
kuopų-, valdybų nurodymus.

Pirmos kuopos susirinki
me girdėjosi bglsų, jog kuo
pa pasiryžusi lenktyniauti 
sū kitomis kuopomis. Na, 
težiūrėsime, ar ji pirmą 
vietą išlaikys. / \

WliWlEĖVį

■

Lietuvi*

- "AJOlll W HA

* rvukt mU J Al-'

«. S. A. MIYABISKI
. (GALINAUSKĄS)

<14 Eroadway, So. Boston

Ofisą* atdarąs nuo to. nu lį vąl 
ryto; nuo 1:8O Iki 5:80 po plette 
W 6 Iki 9 laJęąr*. Smtt 

pagal susitarlmg

Tel. So. Bostou 2600 K ' į 

Lietuvis Dantistas

A. L KAPOČIUS
251 W; Broądway, So. Boston
Ofiso valandos nito 9 m 12, nuo 
1:30—0 ir nuo 6:30—9 vakare. 
Sęre^omte W fr—Į2 tai. <Um- 
Sub^tomla nuo 9 Įkl 6 vąl vakare. 
Nedėliouils nuo 9 Iki 12 vąb dieną

(BiCTl sutęrti>
wi ............................. ..  r»feĮ(Į^r r**

- AGENTAI i ,. .
Atliekahie visokius grožės darbus, 

kaii> tai: korpam ir garbi n ii o j a m 
plaukus'.

Kaina už perinanent $4.00 arba 2 
už'.$7,00.. .lipant Finger arba Marcei 
wave duodame shampoo dykai, per 
visŲ mėnesi nuo Liepos 20 iki Rug- 
.piuėio 29 dienos. " .

jNTaudokUūs Šia proga;
254 W. Broadvvay, 

SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. 0779-W

4j. .V/^Įj'uL. I JONAS BURBA IR Sūnus 
a • ’ Pentimi, nonlnrnoiii. Iš-

| 1NSOAOE I
I . Apdrausk namus, rakandus 

lautoniobilius pas
f J. S. MESLIS J 
|342 Broadway, Šio. Boston 
Į į Tel. S, B. 1798 ar 2613

riuos jis kalbino lietuviškai. 
Ūkininkai buvo atvykę lai
veliais.

Iš Labguvos ‘.Pr. falinis 
nuvyko, laiveliu _• į Gilijos 
kaimą, kur. jis buvo malo
niai priimtas ir pavaišintas. 
Jam' teito pasivažinėti lai- 
Veliu Gilijos upėje, Įdomu, 
jog Gilijos gyventojai per
veža -šieną laiveliai^ Ir 
mūsų brangiam veikėjui P- 
Galiūnu teko važiuoti lai
velyje, šienu prikrautame.

HilįRiMIIĮitHMIF'iMffHMI1......... . .....  .

i Tel. Porter 3789

JOHNREPSHIS.MJ.
- Utlirria OyflytolM .

Oflrao ValandM: S—4 te .T--® 
278 Harvard Street, 

kamp. Ininan arti Central Sq, 
Otmbridfe, Mm*.

i i

E

VAŽINĖJAUŽSIENY 
labai gerai, ir naudingai gult pa- 
tarnauti sergantiems. Nutarimas 
Veltui. • ' • • • f" ,

LgnW Anglijoj, Airijoj, 
SkotUoj. VokletiJoj.Pran-

r, ei jok ItaWX SvtiicarUoj, 
lę .Austrijoj ir gavo labai 
svarbiu informacijų Lon
done,* Patyliu k Berlyne,' 
Vienoj ir kituose dldelluo- ; 
se miestuose, ir todsi ils 1

OriGraiM27S“£. 
ga»ja^g$ SitesAtf"' ■—

Šią savaitę išvažiavo į 
Lietuvą Marijona Česnuke- 
viciūtė iš Tauiiton,. Mass., 

Jurgis Ambrozas iš; Allston, 
Mass., Bronius Dirsa su 
žmona Amelia iš PavriU- 
cket, R. L* Simonas Kaz- 
laiiskas, Božė Šaia r i e n ė, 

j Juozams Alukas su dukte
rim Marijona, Laurynas. 
Lukošius iš* Boston, Mass.

Pataniavo agentus K. J* 
Viesulą, kuris užlaiko savo 
ofisą “Darbininko” name.

TtK/OBO/TONOėiO

. Pentinu, popleruoju, 13- 
S* dekoruoju Ir aptaisau 

Jį( namus iš lauko ir vl- 
daųs. Musų darbu ir 
kainomis bušite paten- 
kinti. ■ ’"
Reikale kreipkitės:

46 Silver St- So, Boston, Mass.

Tel. South Boston 2937-M

c^eirzb 
patarnavimai.' 

c^ąiAUM

f

_ _ _ _ _ _ _ _ _ i i JUOZAS M. DIUS
INSURANCE ■ I LAIKRODININKAS

r. Mes ąpdraudžiame visk® ir nuo | Parodu įvairiaiisios rūšies
* visko - . ’ i auksinius ir sidabrinius daik-

/ C. T. WEISŪL AGENTŪRA, j t«s; T»Pgi ir pataisau., _
• 36.6 West Broadway,' [Į •366 Brpadway I

’ SOUTH B08W,.MASŠ. 4| S0, BOSTON, MASS. į
Tel. ŠOutb Boston 0620 Itit . ’ • A

laHiniiiiiiiiiiiaittiiatiHitiiMHHMfiiiiaanttmiiiiiiiiiiniiHiHHMiiiiiiiiniiVMiiiiiiiitNtiiinifiiiitnifHitiitimKiHHU |Jp| __ • • . •

i|PARSlDUOD A
VERTI

- r ■. • ■ * «'■

•?<*

PROFESIONALAI, < 

^PRAWONWNKAI,B11NIEBIAI .

KURIBaKNLBIASĮ

TIKRAI

. ; fmamus. ...
* VISI GARSINKI^

AilMINimAGIJA. .

Yra 5 kambariu namas su Visais 
vėliau jios mados į t a i s y m a i.s. 
Taipgi gražus sodas su vaisiniais 

medžiais, If akrų, žemes ir barnė, 
ir nauji vištįnįnkai. Prie: pat 
State. Road.

į ‘ ‘ »
Priežastis pardavimo savinin

kas nesveikas ir nori.važiuoti*i

Lietuvį, KreipkitSst

803 Canton St., Randolph, Mm

Office Telephone Universlty 1967 
Ree. TektJnlversity 1967

ADAM OWIRKA&SUN
Undertaker & EmbAhnęr

LIETUVIS GRABORIUS IR 
^AliSAMUDTOJAS “ .

Pagrabus atlieku serai Ir pigiai 
Kaina vienoda vUur, Vieta atdarą . 
dieną ir naktį.,

MS1TCA|®V
10 Intervale SI*Montello, Maw.

Strget
< maw;

, r*—Bgjįį^jgjBV

r *. •. * | . iF ■ ’ į

Mano nuomonę; jokią ki
tą palaimą negalimą suly
ginti su maloniu draugu.

I ’ Hordtlu^

PATARNAVIMAS DISKĄ 
IBHAHTJ

D. A. 1 AlETSKAS
< GMBONUStt a

877 ir <48 q*mbridtff 
Cambridgt, Mum 

snltphonė Untrmlty
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IS DIDŽIOJO NEW YORKO IR NEW JERSEY
■ ■ į J.

į Iš KARALIENĖS ANGELŲ
1 PARAPIJOS..
i

į
►

* ’ > Šv. Onos novena užsibaJi- 
’rgė labai iškilmingai — su

mišioms, pamokslu ir palai
minimu. Žmonių buvo pil
na bažnyčia. Žmonės džiau
giasi, kad turėjo, p r o.g o s 
•gražiai atlikti noveną prie

. Šv. Onos. Užbaigoje maldi
ninkai sudėjo atikas atnais 
jinti altoriaus liktorius.

Liepos 27 d. kun. J. Bąl- 
kūnas su kun. J. Simonai-

lankėsi Washingfbner
. kame turėjo ilgą pasikalbę- 

> jimą su National Catholio
Welfare Conference geno- 
raliu sekretorių kun. J. J.

* Burke, C. S. P. Pasikalbė
ta apie kataliku. lietuviu 
akciją Amerikoje ir Lietu
vos kataliku padėtį.

renginiams. Daromi page
rinimai į nauja, platforma 
šokiams ir Šiaip pasilinks
minimams.

Šiais metais parapijos pi
knikas bus labai įdomus 
programos sudėtimi. Daug 
lietuvių žada jame lankytis 
nėtik iš Brooklyno, bet viso 
Long Island; GreatNeck, 
Gleencow, įtun t i n g t o n, 
Greenport ir South oi d. 
Programa bus vėliaus pa
skelbta '“Dąrbinirike.,>

NENARK, N. J.
C1U

J. P. Mačiulis pardavė p.
.. p. Mikui ir Marijonai Bal- 

? čiams, gyvenantiems 523 E.
12th St., New Yorke, mo- 

v dernišką 5 šeimynų mūro
nam:£ 167 AfcKinley Avė.,

; Brooklyne, ir rugpiūčio 1 d, 
. perkraųstė savo šeimos re

zidenciją Balčių naman, 
kurio pirmo aukšto 7 kam
barius specialiai .išpuošė 
pilnam Mačiulių patenkini

mui. Rep.

MASPETH, N. Y,
Padėkos žodis

i Gerb. kleb. kun. A. Ali- 
} , lukui, kunigams dalyviams, 
I.' '■ draugijoms, rengėjoms ir 
į ~ visai Maspetho . parapijai 
į tariu ntioširdų padėkos žo- 
į . dį už jūsų atmintiną banke- 
I to surengimą ir dalyvavi- 
| mą. Dėkoju • pasišventu- 
[ : sioms šeimininkėms, draii- 
Į gijoms už dovanas įr muzi? 
L”, kams už gražią programą.

* Širdingas ačiū.
Ivrin. P. A. Lekešis.

Atsimainymo V. J. lie
tuviu parapija, Maspethe, 

. rengia pirmutinį šių metų 
savo parapi jos pik n i k ą, 
rugpiūčio 7 d. Piknikas į- 

. vyks nuosavame parapijos 
- .darže. - Tai retenybė, kaip 

Maspetas, turi savo daržą 
. parengimams. Daržas yra 
didelis, medžiais apsodintas. 

, ‘ Pačiame darže yi*a pritai
syti jaii nuo seno tinkami 

) stalai^ ir kiti reikmenys, pa-

LIETUVIŠKAS VIEŠBUTIS

PERSHING HOTEL
, 178 So. South Carolina Avė.

ATLANTIC CITY, N. J.

Ahthony Žalis—Savininkas 
Tik 100 pėdu ntto jūrių

Maudytis tiesiai* iŠ Kotelio. 

Kambariai švarus, uątarnavi-> 
irias mandagus, kaina pigi.

•. Malonėkit atsilankyti.. ’

Telephone: STAGG 2—0706 VA LA N D O S : •
Nuo p—12 18 ryto, 2—8 vak.

1 Uventadieniala au»itarut 
499 GR? ND STREET 

(kampaa Union Avė.) 
Namų Telefonas: Mlchlgan 2—4273 ' B E Q C K L Y N, N. Y’.

Sveikata*Braiiguš Turtas!DR'»S108
d Z—RAK

♦ • * Klnmil TTtalafAnaa • MlnVilo»nn 9—49.7R

IŠ BURNOS

v Šioje kolonijoje buvo 
daug juoko kaip iš kažin 
kur atvykęs tūlas Gęniotis 
organizavo liūtus ir kitokio 
plauko žmonelius, kuriuos 
bile kas gali minkyti kaip 
tešlą. . y

Visi jie susirinkdavo į 
šaliuną. Policija sužinojus 
juos visus “įšmuvino. ”

Girdėjau, kad Gęniotis 
su savo būreliu nusidangi
no į kitą miestelį'ir susi
kraustė pas lenkus. Vienas 
tešlos minkintojas labai su
sinervavo dėl tokio įvykio 
ir nutarė peK savo “gaziė- 
tą” vienybiškai’ paskelbti, 
kad policija ■ fno >good,’’ ir 
kar prieš ją reikia pakelti 
“buntą.” .A

Kaip tarė, taip ir padarė. 
Štai vieną gražią dieną pa
siėmęs tris moterėles ir jų 
vaikučius išvežė į laukus ii' 
ten laisvai mitingavo. Ta
me mitinge pakeltas klausi
mas ir apie vieną fotografą, 
kuris fotografavęs vieną 
kongresą, bet paveikslai vis 
neišėjo. Atstovai už pavei- 
kslus sumokėję, bet paveik-5 
slų negavo. Tai buvę 1930 
ir 1931 metais^ Nutarta 
tokiam fotografui įteikti 
medalį^
* Medalis esą jau padary
tas, ir policija jo ieškojo jį 
jam įduoti. Kartą jį suti
kau valgykloje, ir jau bu
vau beeinąs pranešti polici
jai, bet jis mane sutrukdė.

Jis buvo pasižadėjęs pas 
mane į namus ateiti, bet 
ant nelaimės patekęs į.'na
mus nelaisvės.

Pertarčiau jo moterėlei 
nesirūpinti nezaležninkija, 
bet susirūpinti vyreliu ir 
jo “prįpotkais. Žinąs.

10 niDŽIUUŲ TOMŲ
(turinčių arti 5000 pusi.) 

raošia kiekvieno lietuvio inteligen
to biblioteką, kuris skaitS 4‘Židi
nį,” didžiausią mėnesinį literatū
ros, mokslo, visuomenes ir akade
miškojo gyveninio žurnalą, nuo 
pat jo leidimo pradžios. Bet “Ži
dinys”' darosi kaskart įdomesnis, 
ir tiesiog būtų nedovanotina, jei* 
gu kuris inteligentas, vistiek ku
rios profesijos Jis bebūtų ir kur 
begyventą, jo nepreriumeruotų ir 
neskaitytą bent nuo 1930. metą 
pradžios.
J4 Židinio kaina Amerikoje: met 

—-$4.50, pusm.—$2.50 ;. Lietuvoje;
Tik paąbndyk — mūsų nerfigosi. 

met. -į 35 lt.,, puam. — 20 lt.
Ądresns: KAUNAS, Laisvfie A* 

lėjaNr. 3, r .

Viešos Sveikatos Biuras 
gauna daug prašymų infor
muoti npie halitosis, kuris 
yra neamlonus dalykas ap
kalbėti. Žmonės yra palin
kę nekalbėtį apie nemalo
nius dalykus; bet šis palin
kimas, kartais pertoli nuei
na. Protingi žmonės nesi
priešina nemaloniems dis- 
kusavimams, jei iš jų* gali
ma tikėtis kokios naudos. 

.. - Padėtis nuo kurios be
veik Idekvienas nukenčia 
kada nors, o kartais ir daž
nai, yra tai nemalonus kva
pas iš burnos, kuris vadina
mas “halitosis.” •

Studijuojant šį dalyką, 
randame keturias jo prieža
stis,-būtent y—
‘ Pirmiausia, nesveikas ir 
nešvarus burnos ir nosies 
stovįs; antra,mekurios plau 
čių ligos; trečia, alkolio ir 
tabako vartoj imas; ketvir
ta, neprisilaikymas prie tin
kamo valgio. *'

Su* laikinu halitosu’ kuris 
paeina nuo kokios nors li
gos, reikia labai švariai už
laikyti būrną, dantis ir lie
žuvį; kitaip galima prieiti 
prie pavojingų “pasekmių. 
Jeigu ligonis pėrsilpnaS .i 
pats to negali padaryti, tas 
turi jam būti padaryta.

Daugumoje atsitik i m ų, 
halitosis paeina nuo dantų 
apskretimo, ir tas dantų 
apaugimas turi būti dentis- 
to nuimtas; kartais paeina 
nuo pūvančių dantų, ypač 
tuomet, kada, tarp jų priau
ga valgio dalelių. Valgio 
dalelės dažnai įsigauna į 
liežuvėjio plyšelius, ir ten 
pūdamas veda prie halito
sis. .

Pyorriiėa, arba ta padė
tis, kurioje pūliai atsiranda 
dantų šaknyse, dažnai yra 
halitosis priežastim, ir, jei 
greit negydoma, veda prie 
pavojingų pasekmių.

Jei nerandama jokios ma
tomos priežasties, ir jei nė
ra joldo§ ligos, dažnai at
randama, kad halitosis pa
eina nuo ; vidurių suirimo.

1 Tas yra, kada viduriai ne- 
, sumala valgio tinkamai, at- 
• siranda viduriuose visokios 

rūgštys, ir viduriai nedir-
; ba taip, kaip reikia.

Gale, halitosis gali būti ir 
dėl tokios priežasties,-ku
rios nelabai norima ir-mi-

nėti, vienok kuri yrą svar- kianeios pajėgos sumažėja 
blausia priežastis ir papras ir nors jis nėra tikru ligo
tas prasižengimas^ ir tai y- 
ra persivalgymas. Kada 
žmogus valgo - daugiau, ne
gu jo kūnas refltalauja, už- 
tektihai neišsimanl<štin.a, 
riegątina kiek reikia miego 
ir neišpildo kitų. higieniš
kų reikalavimų, nemaloni 
kvapo padėtis; pradeda at
sirasti. Kodėl? Priežastis 
labai menka. Žiūrėkime 
kas atsitinka. Pirmiausiai,. 
virškinamieji organai 7eiš- 
pildo savo pareigų. Netin
kamos ir net nųodįngos’ val
gio dalys yra imamos per- 
didelėmis dalimis ir kepe
nys nespėja atmainyti jas į 
lamui tinkamas dalis.i Kū
mas turi kaip nors jų atsi
kratyti, ir kada kiti. išrie
tanti organai persidirba, ta 
pareiga _j?uolą ant plaučių, 
ir taip žmogus kvėpuoda
mas išduoda nemalonų kva
pą. ' /. ■ .

• Kada žmogus yra tokioje 
padėty, jo energija . ir vęL

nitų vienok nėra sveikas ir- 
negąli būti linksmu.

Bet kaip gydyti halitosis 7 
. Žinoma, gyduole daug 
priklauso nuo priežasties. 
Jei burnoj ez yra koks; ne
sveikumas, arba nosyje ar 
liežuvėliuose, reikia atsi
dūsti gydytojo* priežiūrai. 
J ei dantys ir smegenys yra 
nesveikam stovyį dentistas 
turi tą atitaisyti* Reikia 
labai švarlaudantis užlaiky-, 
ti, prižiūrėti, kad f atgis vi
suomet tinkamas būtų ir jo 
valgomą 1 nep.erdąug, ypač 
tokio valgio, kuris turi 
daug krakmolo ir cukraus. 
Valgyti reikih daug vaisių 
ir daržovių, ypač salotų, to- 
meičių, salierų ir tam pana
šių. Reikia gauti užtekti
nai oi‘o, miego ir, jei gali
ma, kasdien išsimaudyti. 
Taip darant išvengsi prie
žasčių, vedančių prie halito
sis ir išsisaugosi nuo daug 
ligų. PLIS.

prie egzekutyvo išleisto įsa- 
kvmo sausio 31 d., 1928 m.

FLIS.

JUOKELIAI
REIKIA DAUGIAU LAIKO 

/ ■ ■ ■
—Ar tavo žmona vis dar 

yra tokia pat graži, kaip 
prieš dešimtį metu? *

—Taip; žinoma. Tik tam 
tikslui Ju!M dabar sunaudo
ja daug daugiau laiko, negu 
tuoihet. . . . .

RŪPESTINGA

—Ach,- ačiū Dievui, paga
liau tu atėjai! Aš taip bu
vau susiTūpihusi..< — tarė 
panelė savo sužiedotiniuį.

—Kažkas pasakojo, kadJ 
koks gluša& nuo/tilto į upę 
nukritęs.

AMERIKOS PASPORTO 
KAINA IR ATNAUJINIMO 

PROCEDŪRA
Valstybės Departamentas 

yra paskelbęs, laikraščiams 
sekantį straipsnį, kuris p.a- 
aiškina Amerikos pasporto 
reguliacijų, permainas,, ku
rios; įvyksta priėmimu H. 
R. 9393: biUo:

Sulyg Kongreso aktu, už
giriu gegužės 16. d., 1932 ra., 
vardu u Aktas pakelti pas
porto kainas ir. kitiems tik
slams/’ Departamentas 
autorizuotas išduoti paspor- 
tus už $9 kiekvieną. Bet 
šis aktas neliečia birželio 4 
d., 1920 m., akto, kuris- rei
kalauja užmokėti $1 už iš
pildymą pasporto aplikaci
jos. Tokiu būdu, pilna kai
na už išpildymą ir išdavimą 
pasporto yra $10, vietoj 
$6, kaip iki šiol buvo .ima
ma. ■ Kaip senasis, iįpp ir 
naujasis aidas iš gegužės 
16 d., 1932r m„ duoda pas
porto laiką dviems metams, 
bet tas pasportas gali būti 
atnaujintas dar k.i tiem s 
dviems metams už $5. Val
stybės Departamentas auto
rizuotas kai,kuriuose atsiti
kimuose- sustiprinti paspor
to. lail^ą mąžiąu'.negu 
dviems metams.

* Pasportas, kuris išduotas 
4 metų, laikui, prieš tą lai
ką, kuomet aplikacija at
naujinimui padaryta Vals
tybės ‘ Departamento nuo
žiūroj, gali,būti atnaujintas. 
Bet jei žmogus neprašo at
naujinimo prieš baigiantis 
dviems metams, .jo paspor
tas jei ir athaujintas, bus 
geras tik kęturiėms me
tams, Tirto atnaujinimo die
nos. Jeigu pasportas atnau
jintas daugiau kaip ketu
riems * metams ir mažiau 
kaip šešiems^ kai 'kuriuose 
atsitikimuose gali būti pra
tęstas 'be užmokesties iki 6 
metų. Tas yra vienintelis 
atsitikimas,, kuriame gali
ma pratęsti pasporto lega- 
liškumą po 4 metii nuo jo 
išdavimo. ‘

Pasportui prašymus at
naujinti, galima siųsti laiš
ku arba asmeniškai Valsty
bės Departamentui, paspor- 

.to agentui, konsuliniam J.
A. Valstybių valdininkui, 
arba Hawaiį, Phillipines, 
Porto Riėo, Virgin Islands, 
Guam, ar Amerikoš Samoa 
viršininkams. Sykiu su 
prašymu reikia, pasiųsti $5 
pinigais arba piniglaiškiū 
(Money Order). Čekiai ne-» 
priimami. ' . . .

Su kiekvienu atnaujini
mo prašymu reikia pasiųsti

’ pasportas. Naturalizuotas
pilietis su atnaujinimo ap
likacija turi pasiųsti prane
šimą apie x visas savo kelio
nes užsieny nito to laiko, 
kuomet, jis gavo tą paspor- 
tą, kurį dabar nori atnau
jinti. Turi parašyti vardus 
visų kraštų, ir kaip > ilgai 
kiekvienoj išbuvo.

Norintis gauti pasportą 
žmogus, turi- prisitaikyti

NESUPRATO

—Esu Plikis — ateinu 
dėl jūsų šunies, kūris jau 
tris kartus įkando mano 
uosvęJ.

-r-Ką tamsta sakai! La
bai man nemalonu, bet, ar 
aš galiu už tą atsakyti...

-^-Atsakyti ? Labai ponas 
apsirinkat —- aš atėjau to 
šunies pirkti. ;

MAŽAI MOKYTA

Mamyte! — sako Kaziu
kas, kuris jau antra savai
tė -vaikšto mokyklon — ta 

. mūsų mokytoją netgi neži
no, , kaip arklys atrodo.

—Negali būti, vaikeli.
—Tiesa, mamyte — 

šiandien per pamoką nupai
šiau arklį, o jinai klausia 
kas tai yra... '

Tdephone: STAGG 2-0108

DU, A. PETRIKĄ
•' 1 - (MTBtOK) 

LINPUVI| DBNTISTAfl
MI S. 4th Brooldyn, N. Y.

Goto AnetMlku 
VALANDOS:

Nuo 9 vąl. ryte iki 8 vai. vakanu
Pėftkįaflipnląlii Ir Iventiujtanlala

1 tik innltaniM.
3M

Tej.Greenpoint 9—2320

JOSEPHGARSZVA
G RABORTUS

—IR— 
BALSAMUOTOJAS 
231 REDFORDAVENUE 

BROOKLYN, N. Y.

C9
I KLASČIAUS

CL1NT0N PARKAS
Piknikams, baliams, koncertams, 

Ik.tlMAt.tAnAA . n 11 t n 1' n rv. I.

| mams smagiausia vieta Brook* 
j lyne-Maspethe. Jau laikas užslsa- 
| kytl salę žiemos sezonui.
I kamp. Maspeth ir Betts Avė.
Į - JONAS KLASČIUS. Savn
| . Mąspeth, N. Y. Į 
(ĮJ.iiiimiitiiiiiiiiii'liIiiiiiiiiiiliiiiiiiiliiiiiiii.iiiiiiinmiuii [j)

i
i S
| Šokiams "ir visokiems pasilinksmint

Tek Newtown 9—4464

ANT. J. VALANTIEMS
GRABORIUS IR 

; BALSAMUOTOJAS 
.Apdrnuda'Visose Sakose 

j pjotųry Public ‘ -
5441 — 72-nd Street,,

■ i Arti Grnnd St.’ 
MASPETH, L. L, N. T.

as

Tel. Stagg 2—5048 Notary Public ■

M. P, MILAS INC.
BIELIAUSKAS 

įrąhorius ir BalaamnotojM

660 Gratifl St.,: Brboklyn, N.Y.

RECEPTO NURODYMAIS

—-Atsiprašau, kodėl t u 
nė karto nepriėmei prirašy
tų vaistų — klausia gydyto
jas trečio skyriaus mokinį.

i—Bet kąip, ponas dakta
re — antį butelio yra para
šyta: “laikyti visuomet ge- 
rąį užkimštą.”

GAMTOS PAMOKA

—Pasakyk man — klau
sia mokytojas — kiek turi 
metu ši karvė ? .

—Du metu, prašau pono 
— atsakė mokinys.

—O iš ko sprendi? .
—Iš ragų...

TeL Stflgę 2—0783 Notary Public

IOSEPH IEVANO*
(Levandatukas)

107 Union Avė., BrooHyn, N.Y,

Tėlephėne Stagg 2-4409 
NOTARJ PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS
6BAB ORIUS '

402 Metropolitan Avė.
BROOKLYN, N. Y.

Prienais Apreiškimo parapijos
Bažnyčią

Parsamdau Automobilius Ves
tuvėms, ICrjkštynoms ir .viso- 

Iriems pokyliams

.»

I »W>Į

Ši«o laivu “Miss England III” greito važiavimo mėgėjas Kaye 
Don važiavo 120 myliu greitumo per valandą.

•r ' ■■ ;•. ■

. .šiuoriii pranešama gerb. lietu
viams, kad JURGIS TŲMASO* 
NIS yra įgaliotas rinkti “Darbi
ninkui” prenumeratas, skelbimus 
ir tt. Jis taipgi patarnauja lie
tuviams visliose jų reikaluose,, 
kaip Viešas- Notaras. Jo antrašas i 
121 Union Avė., kampas Grand 
St., arba 1856 East Olth Street,

“SAOLŲTfr
/’SąiiIutfi” eina du kartus per 

mčnėsį-16 pusk didelio formato su 
spalvotu viršeliu, Kaina Lietuvoj^ 
metams 12, lit., pusei metų 6 lt,* 
Latvijoje, -Estijoje, Vokietijoje’ 
ir kitur metama 15 lit, pusei nieA 
tų 8 it. A

Adresas ; Jurbarkas, ** Saulutės 
Administracijai

i■<
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