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BŪNA NUO 1915 METU KAINA 5 CENTAI

Q Vi fi •irirtb v vciivi ritiioc,
U KATAUKŲ GYVENIMO

Katalikų Loypla universiteto 
vasarinę mokyklų lanko viešųjų 
mokyklų 289 mokytojai, kurie 
čia turi gražių progų pasinaudo
ti kataliku profesorių pareiškia
momis mintimis.

NASHUACHGRAS DALY 
VAUS PIKNIKE

NeW Yorke palaidota vienuolė 
Martha^ išbuvusi 30 metą šv. 
Kryžiaus seserų vienuolyne. Pra
nešta, jog garbingoji vienuolė 
Įvėnto Vincento PaulieČio drau- 
gi|<M mokykloms ir labdaringoms 
įstaigoms yra surinkusį $225,000.

v * • • . ■

Šv. Vincento vardo vienuoliai 
pradčjo statydinti didelius na

mus Groveport, Ohio. Ten bus 
Ohio valstijos misiją centras.

Rhode Island valstijos tikybinio 
pašaukimo Mokyklą yra 55, ku
rias lankoj 1700 -Vaikinų ir mer
gaičių.

LAWRENCE, Mass.. L. 
D. S. Naujosios Anglijos 
apskrities pikniko rengimo 
komisiją gavo pranešimą įš 
chorvedžio Jono Tamulio- 
nio, jog j o vadovaujamas 
Šv. Kazimiero parap. cho
ras, Nashua, N. H., daly
vaus pikniko programoje, 
sudainuodamas įdomių dai
nų.

Nashua choras dabar 
smarkiai padidėjęs ir page
rėjęs. Jo dainavimo pasi
klausyti tikrai Vertėtų.

Todėl rugpjūčio. 14 d’., se
kantį sekmadienį, visi į Pa
langą, Lawrence, Mass., kur 
susivažiuos lietuviai iš Mas- 
sachušetts, New Hempšhire 
ir Rhode Island!

Washingtone Šv. Vi n ce n t o 
PaulieČio labdarybės draugija iš
leido $11,500 per praėjusius 3 
mėnesius. Tais pinigais buvo su
šelpta 800 asmeną.

Amerikos Legiono Columbia 
distrikto suvažiavime svarbių 
kalbų pasakė legiono kapelionas 
kun, H. A. Darche.

Kataliku universitetas Wash- 
ingtone per kelioliką dienų siun
tė po 15 galonų pieno kasdien į 
b’oną išmokėjimo reikalaujančių 
veteranų sustojimo vietas, kur 
buvo daug vaikų, neturinčiu 
maisto.

POTVYNIAI MAN- 
PRIJOJE

HARBIN, Mandžiurija.
Rugpiūeio 7, d. upių po- 

į tyyniai prairijo šimtus ,gy- 
■ vybių ir padarė didžius thio 
;• stalius Hailin, jlan, Muo- 
landžan ir Harbin miestų 
apylinkėse.

’ Geležinkeliai išardyti, su- 
' sisiekimas nutrauktas. Tsi- 
tšihar apylinkėje nuo cho
leros mirė 53 žmonės.
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MIRĖKUN.L.* KAVALIAUSKAS

Rugpiūčio 8 d., pirmadieni, 11 vai. rytą pasimirė. Provi 
dencė, R. I., Šv. Kazimiero lietuviu parapijos, klebonas KUN. 
L. KAVALIAUSKAS, 43 metą amžiaus.

Laidotuvės Įvyks rugpiūčio 10 d.,, trečiadienį, ii šv. Ka
zimiero bažnyčios, 349 Smith St., Providence, L. I.

Velionis sirg’O širdies liga per kelerius metusi "prieš pat 
mirtį jo kūpo kairioji puse buvo suparaližąpta. Jo šveik&toa 

7 padėtis- visiškai- pablogėjo praėjusios savaites galĄ ’

Prie mirštančio kun. .L. Kavaliausko iki paskutinės mi
nutės buvo jo tevai> brolis ir sesuo> kun. J. Vaitekūnas, kurš 
paskutiniu laiku pavadavo velioni

MILIJONINIS GAISRAS 
GHICAGOJE

HOOVER PUSRYČIAUSSU 
NEGRU

icnybesSeimą
• . * . . * ' ■ - - ' . .. * I . • ’ .

Londone Šiomis dienomis pri
imtas i katalikybę buvęs anglį* 
koną misijonierius Clindon Eng- 
leheart, 67 metų. Jis yra daug 
dirbęs pietinėje Amerikoje tarp 
raupsuotąją.

Seserų. Pranciškiečią užlaiko
ma ligoninė Pittsburgh, Fa. no
rėjo gauti Bennsylvanijos valsti
jos pašalpos $160,000.* Reikala
vimas buvo sprendžiamas teisine 
ir atmestas, nes Fenu, valstija 
neteikia pašalpos. religinių viene- 
tų užlaikomoms įstaigoms.

čechoslovakijoje Šiomis dieno
mis posėdžiavo katalikai laikraš
tininkai bei rašytojai, vadovau
jant arkivyskupui Leopold Pre-

• can, Dalyvavo 118 asmenų.

NATCHEZ, Miss. .--Ne
gras Charlie Isaacs, buvęs 
atstovų respublikonų kon
vencijoje, pranešė, jog rug
pjūčio 11 d. jis bus Baltuo
se Rūmuose, kur jis pusry
čiaus su prezidentu Hoover.

Rugpiūčio 11 d. respubli
konų praėjusios konvenci
jos išrinkti atstovai viešai 
praneš prezidentui Hoover, 
jog jis vėl. išrinktas respu
blikonų kandidatu.

Negras Isaacs bus Mišsi- 
sžpppi valstijos’ respubli
konų atstovu.

jChicagojė atlaiko pirmąsias 
mišias kun. Frederic J. Manu. 
Mišiose jam tarnavo jo 5 broliai 

Jkumgai.

Viešas Pakvietimas
Darbininkų išvažiavimo rengimo komisija nuoširdžiai kviečia mū
sų jaunimo organizacijos Lietuvos Vyčių atstovus, atvykstančius 
iš visų mftsų išeivijos gyvesniųjų kolonijų į savo organizacijos 20- 
tųji Seimų; atvykti j išvažiavimų, rugpjūčio 14 d, Š. m., “Palan- 
gon,”Lawrence-Methuen,Mass.
Tame gražiame , parke yra ir Lietuvos Vyčių organizacijos didelio 

, darbuotojo p. M. Norkūno, sostinė. • Bus gera progą su juo pa- 
| sikaibėti apie organizacijos reikalus, kuriai jis vila širdimi yra at-
| lidavęs* . / KOMISIJA.

CHICAGO. — Rugpjū
čio 4d. apie 3 vai. p. p. ki
lo gaisras prie 22 ir Sanga- 
mon gatvių. Gaisras sunai- . 
kino Quincy grūdų sandėlį 
ir didelę dalį Omaha Pack- 
ing Company.

Gaisro gesinimo darbe 
buvo sutraukta pusę Chica- 
gos gaisrininkų.

Pirmiausia užsidegė san7 
1 dėtis ir liepsna tuojau per
simetė į "krovimo kompani
jos patalpas, kurios užima 
apie.20 akių žemės.

Gaisro liepsnose sudegė 
800 kiaulių, 60 įvairių galvi 
jų, 150 veršių ir 200 avelių. 
Sunaikinta daug įvairios 
mėsos.

Grūdų sandėlyje buvo 
786,000 bušelių kviečių, 45,- 
000 bušelių kukuruzų ir 40,- 
000 bušelių avižų.Sudegu
sieji grudai tįvertinami/500,- 
ikjo dolerių. ,

Sudegę^ sandėlis įkajių^o- 
jamas $1,000,000. Krovi
mo kompanija savo nuosto
lius apskaitliuoja apie pep-į 
kis milijonus dolerių

Dėl gaisro nukentės apie 
1000 dūrbiniiikų, Imtie ne
teko darbo krovimo kompa
nijoje. .

INltĖ 
IĖIVIŲ

•VARŠUVĄ, r-ugp. 5. •— 
Perkūno.. .griausmas mirti
nai nutrenkė 12 kareivių, 
buvusius netoli Powursk, 
Volynijoj.

Lenkijoje kariuomenę pa
skutiniuoju laikuf ištinka į- 
vairios nelaimės. Kelioli
ka dienų atgal orlaivių ne
laimėse užmušti 6 lakūnai, 
o dabar šiai perkūnai nu
trenkė dar 12 kareivių

INDIANOS KASYKLOSE 
KARO STOVIS '

PERKŪNAS 
LENKIJOS 1

TERRE RAUTE, Ind.— 
Guberlatoriaus įsa k y m u 
kariuomenės būriai užėmė 
The Disi’e Bee anglių ka
syklas, kur per kai kurį lai
ką 'tęsėsi didelės riaušės 
tarp darbininkų, priklau? 
sąnčių ir nepriklausančių 
sąjungoms.

Riaušėse yra žuvę kelioli
ka . darbininkų., ,

■ v - * * 'Į- 4 č*’-* *>’**•"■ -** ’* *■* 7'

PASITRAUKĖ sekreto
rius lamont

SCRLEICHER JALIIN A 
VERSALES SUTARTĮ
BERLYNAS. — Vokie

tijos krašto apsaugos mini- 
steris generolas Kurt von 
Schleiėher spaudos atsto- 
vams parmskė, jog dėl visų 
kruvinų riaušių ir politinių 
žudynių, dabar vykstančių 
Vokietijoje, yra kalta Ver- 
sąlės sutartis, kuri labai nu- 
skriaudus Vokietiją. (

Prūsijoje paskutinį sek
madienį įvyko vėl kruvinų 
riaušių bei karštų politinių 
susirinkimų. ..

Karaliaučiuje jūrininkų 
sąjungos susirinkime kalbė
jo vice-admirolas Roešing, 
kurs savo kalboje prisimi
nė kovą už Dancigą ir Klai
pėdą. ?

MGB. SPELLMAN KON
SEKRUOS KARDINOLAS 

PAGELU
b'

HANSAS PASILIEKA 
SAUSAS

$1,500,000 VERTĖS 
TURTAS PARUIIOTAS.UŽ

$150, ADO '
PRIDĖS CROSSING- 

Rūgpiūčio 3 d. čia parduo
ta už. 150,000 dolerių iš var
žytynių graži nuosavybė, 
kuri kainavo $1,500,000 ir 
buvo įvertinta $3,000,000.

-Nupirktoje nuosavybėje 
•yra namai, kuriuose yra 76 
kambariai. Namai apsup
ti 12 akrų žeme bei sodais. 
Žemes akras įvertinamas 
20,000 dolerių. .

Ši graži nuosavybė bus 
pavesta katalikų vienuoly
nui, kurs gal įsteigs naują 
mokyklą.

1000 VAIKpORI KARO
■' ASUNCiON, Paragva
jus. — Paragvajaus , 1000 
vaikų lankančių mokyklą,. 
kreipėsi į vyriausybę leidi- 

!md7 sudaryti iŠ jų karino- 
‘mehėį būrįi karui prieš Bo^

Vaikni uįšskaitėa isterijos 
knygos|, i jog 1867 lū. -Ra? 

s Vdg^ajaus vaikiai buYo su
darė savo hatąlijoną ix> ka
riavo prieš Braziliją, Urag- 
vajii ir Argentiną. /Karas 
baigėsi 1870 ių visišku Pa^ 
ragvajttus. prąlaimėjiniū. 
S^uštąošė dalyvavo vaikai 
jmo 12 iki 15 metų;

WAŠHINGTON. —Rug- 
piūcio 3 d. pasitraukė pre
zidento Hoover sudaryto 
kabineto, komercijos fiakre? 
torius Robert P. Lamont. Į 
jo vietą paskirtas Roy D. 
Ohapin, Hudson Motor Co. 
direktorių pirmininkas iš. 
Detroit?

TOPEKA, Ka. — .Čia į- 
vyko respublikonų ir demo
kratų ’parfijiį pirmieji rįn-z 

'Abiejose-partijose 
buvo kandidatai, kurie bu
vo griėžtai pasisakę prieš 
prohibiciją.

Rinkimų daviniai parodė,, 
jog; ir respublikonų ir de
mokratų slapieji, kandidatai 
pralaimėjo.

- Taigi, Kansas pasilieka 
sausa.

VATIKANAS. Rug
piūčio i d. Popiežius pa
skyrė amerikietį monsinjo
rą Spellman Bostono vys- 
kupu pagelbininku.

iš pradžių buvo manoma, . 
jog jo konsekravimas į vy- ■ 
skapus įvyks Bostone, bet 
dabar pranešama, jog Mgr. 
Spellman bus konsekruotas 
Romoje, Šv. Petro Baziliko
je. Konsekravimo (įšven
tinimo) . apeigas atliks Po? 
piežiaus sekretorius kardi-.

‘nolas Pacelli. ‘ Tai įvyks . |
rugsėjo 8 .dieną.
Mgr. Spellman bus pirmuti-» ‘ 
nis amerikietis, įšventintas ' 
vyskupu Romos Bazilikoje.

Vyskupo motina, sužino- . 
jusi tokią linksmą žinią, ■ 
pranešė, jog ji kartu su sa
vo dviem sūnumis gydyto
jais vyks į Romą dalyvauti 
didžiose iškilmėse ir sąVo- ' . 

. mis akimis, išvysti sūnų, ju- : <

' n

VOKIETIJOJ ŽUDYNĖS 
NESIBAIGIA

BERLYNAS. — Politi
nėse riaušėse rugpjūčio 3 d. 
dar užmušti 3 žmonės — 
vienas fašistas ir du sočiai-* 
demokratai.

MIRĖ DAR VIENAS 
VETERANAS

BALTIMORE. — Bonu
išmokėjimo reikalaujančių 
veteranų armijos narys YV 
Gunii, 40 m,,»mirė jūrinin
kų ligoninėje. •’ .

Atvykęs į ligoninę iš W 
.shįngtoijio j is * sakėsi esąs 
sų^ištiais policijos plyta it 
W p7- ** • '

— Ame? 
tikos Darbo*’ Federacijos 

: Massaėhušetts' skyriaus pir- 
. mininku vėl išrinktas, da
bartinis pirm..JamesT. 
Moriarty. ‘ - 

gitais metais susivąžiavi 
mas įvyks Springf ielde. .

IR GYVATĖS ŽAIDŽIA SU 
VAIKAIS

BLACK MOUNTAIN, N. 
C. — Mrs. Lillian Michael 
Ledbetter atrado savo sūnų, 
2 metų, amžiaus, bežaidžian
tį su dviem barškančiomis 
gyvatėmis.

Motinai, žinoma, buvo 
daug baimės, kai pamatė 
savo., vaikutį, apsuptą dvie
jų gyvačių,

Kadangi , vaikas pamėgo 
gyvatės, tai motina nutarė 
jas laikyti savo namuose.

VATIKANU RŪMAI bus 
APŠILDOMI ELEKTRA
VATIKANAS. — Popie

žius Pijus XI.nutarė Vati
kano rūmų apšildymui yar- 
įtotf elektrą.

Elektros jėga, bus varto-. . 
jama iš Vatikano elektros 
galingos stoties, pastatytos 
du metų .atgal.

ALAUS STATINĖS GABE
NAMUS Iš VUKIETIJOS

XEW YORK. — New 
Yorko aludininkai turi tik
ros vilties, jog prohibiciją - 
bus panaikinta. ,

North German Lloyd ir * 
Hambūrg- American laivų.
kompanijos beveik kas sa
vaitę atgabeną iš Veldėti jos 
po 400 ar 500 alaus statinių.

I ■.
•• f - ■

I

Federacijos Kongresas
, y; ,, ■ .i . >•* . ' - > ■’ ‘

§ių metų Ąnierikos Lietuvių Romos Kata- 
‘ iikų Rederaėįjos XXII Kongresas įvyks Rug-

1 piūčię 23, 24 ir 25 dienomis, Švento. Kazimiero I
!' 1 parapijoj^ Pittsburgh, Pa. ' I

■ • • j r■. • i
Federacijos Apskričiai, skyriai it visos lįe-. i 

tuvių katalikų draugijos nuoširdžiai kviečia- i 
mos dalyvauti. Taip pat'Didžiai Gerbiamieji . I 
lietuvių dvasininkai, visi katalikai inteligentai, I 
visi visuomenės veikėjai kviečiami į Amerikos I 
lietuvių katalikų metiny Šventę — Federacijos I 
Kongresą svarstyti mūsų tisuomeninių^reikalų |

i K. J. Krašiiiakas,
Federacijos StkretorĮus.

s
E 
E

Mūsų draugų -draugai, tai 
mūsų draugai.
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Žinios Iš Lietuvos
’ MIRĖ K. STEIKUNA3

’ JEZNAS. Liepos 13 
dieną š. m., 1:20 vai. po pie- 

' tu mirę Jeznos parap. (Aly-.
taus aps.) Kišenių dvaro 
savininkas a, a. Kazimieras ' 
Šimkūnas, lurn. Kaz. Bič-.

:• kaąsko, įicūana Hąrbor, 
Ind. klebono švogeris. A. a. 
Steikūiiaš turėjo kūn.’Bič-

; kausko tikrą seserį.
A. a. Steikūną paskuti

niais Šy. Sakramentais ap
rūpino kun. J; Zabulionis. 
Velionis gražiai .atliko išpa
žintį, priėmė Šv. Komuniją. 
Suteikus paskutinį patepi
mą, teikiant Š. Tėvo palai
minimą, ligonis pr a d ė j o 

^įnirtį. ~.
A. a., Kazimieras Steikū- 

nas paliko dideliame nuliū
dime savo žmoną Steikūnii'- 
nę-Bičkauskąitę, keturis sū
nus ir vieną dukterį. ’ Vy- 

; riausias sūnus 14 metų ir 
jauniausias 6 metų; taipgi 
brolius, švogerius Lietuve 

’<> je j r Amerikoje ir gimines. 
! . A. a. velionis netik Jez- 

■' no parapijoje, bet gal ir vi- 
. soj Lietuvoje iš lietuvių 
. dvarininkų buvo turtingiau

sias, nes apart Kašouių 
dvaro, turėjo dar tris dide
lius malūnus su nemažais 
sklipais žemes ir vieną lent
pjūvę. .

A. a. K, Steikūnas buvo 
tikras Lietuvos sūnus ir 
patrijotas, nežiūrint, kad 

.. jis buvo turtingas ir dva 
. rininkas. Jo dvare lenkų 
įkalbai nebuvo vietos^ ir jis 
nedraugavo su lenkais:! dva
rininkais tik su kaimiečiais, 
Del "to ir žmoną vedė tikrą 
kaimietę lietuvaitę Bičkau- 
skaitę. Jis labai dažnai su 
neturtingais kaimiečiais sa 

ir

klierikai ir tūkstantinė mi
nia žmonnįz Prie "duobės 
gražų pamokslų pasakė pre
latas Vaičiulis, Jezniečiai 
sako, kad tokių didelių ir 
gražių Jai lotuviu niekas ne
atmena,

z E ^Amerikietis

Be to, reikia piidmti, kad 
jis( buvo .. labai geras savo 
uainlškiams, dėl kd tėvai 
nepaprastai jį ' iii y 1 e j o. 
Prieš išvykdamas iš namų 
savo tėvams nupirko dova
nų. Dal^i# jis ym nepaĮj- 
rastai džiaugsmingai nusi
teikęs. /

I

PREKYBOS DERYBOS SU
LATVIJĄ f.:’

Gegužės mėnesių 31 die* 
ną Rygoj buvo ^pasirašyta 
laikina sutartis su latviais 
dėl lengvatų Lietuvos pre^ 
kybai, kuri daug kentė ryšy 
su veikiančiais Latvijoj va
liutos ir importo suvaržy
mais. Laikinosios sutarties 
galitųiitm - laikas baigiasi 
liepos mėnesio 9 dieną, 'dėl 
to šiomis dienomis pradėtos 
derybos nuolatinei sutarčiai 
sudalyti. Derybose palies
ti valiutos, kontingentų ir 
pasienio susisiekimo klausi
niai. Manoma, kad sutartis 
bus pasirašyta greitu laiku.

Lietuvos delegacija į Ry
gą išvyko, toj- pačioj sudėty. 
Ją sudaro prekybos ir pra
monės rūmų direktorius p. 
Dobkievičius, prekybos de
partamento direktorius p. 
Norkaitis ir užsienių reika
lų ministerijos ekonominio 
departamento direktortUs.

\ ČI60NAI BŪBIAIS .k 
KRIKŠTIJĄS^ >j:

tata *'* ’piltųifi

Suvažiavę Žemaičiu Kal
varijon į atlaidus čigonai, 
,tuoj4 po atlaidų, kreipėsi į 
kunigus prašydami pakrik
štyti juos katalikais.. Km 
niganis sutikus, visas čigo
nų būrys, apie 300 žmonių, 
urmų apsikrikštijo., Kiek
vienam buvo duotas katali
kiškas vardas, o gyveną po- 
rose — katalikiškai ^ittttok- 
ti; .

VOLDEMARO BYLA RUGSĖJO 
20 DIENA ' - •

IŠKASĖ LOBĮ

vo turiu dalindavosi, 
daugelį sušelpdavo.

, Liepos 16 d., 9 vai. rytą 
• įvyko iškilmingos jo laido

tuvės. Po egzekvijų buvo 
atlaikyta sykiu trejos mi
šios; prie didžiojo altoriaus 
iškilmingos mišios su asis- 
ta, kurias laike pralotas V. 
Vaičiulis, prie šoninių alto
rių kun, J. Zabulionis ir 
kun. J. Galavna, Nemaniū
nų parapijos klebonas.
kapus palydėjo kunigai.

E
Ė

n S R BIS INKŠ

ve 
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v

“Darbininko” Katalogas
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ŠKFODA8, Kretingos a. 
— Narvydžių kaime ūkiniu-, 
kas J. Rimkus savo sody
boje kasdamas eglės kelmų 
rado žemėje, aplink kelmų 
išmėtytų 16 senų, monetų. 
Pinigai yra trijų rūšių, bal
to metalo ir ploni, maždaug 
dabartinių 50 centų mone
tos didunio. Kai kurie yra 
labai sutrūniję, bet daugu
mas gerai išsilaikę. Metų 
datą ir raides aiškiai gali
ma išskaityti. Monetos da
tuotos 1666 metais.

KAUNiVS. — Voldema
ro byla dėl.; pasisavinimo 
50,000 danų kronų nusitrau
kė tokį .ilgą ląiką, kad net 
jo gynėjai. buvo priversti 
paprašyti, kad bylą pagrei
tintų ir greičiau nagrinėtų. 
Girdėti, kad vyrialisiąjam 
tribunole nusistatvta ją 
spręsti rugsėjo 20 dieną.

fzYpie Voldemaro bylą su 
pulk. Štenceliu nieko negir
dėti.

NEDZINGĖJE DIDELIS “PA 
VASARIO ” VAKARAS

PRIĖMĖ KATALIKYBE

Neseniai iš žydų tikėjimo 
perėjęs Į katalikus J. Vijų?

Įstojo į T. T. Pranciškonu 
vienuolyną. Tai padaryti 
buvo pasiryžęs jau iš žie
mos, kai mokėsi katalikų ti
kėjimo tiesų.

MALDAKNYGES
PASINAUDOKIT NUPIGINTA MALDAKNYGIŲ KAINA 
TIK KĄ G^ /OME SIUNTINĮ NAUJŲ MALDAKNYGIŲ .

LABAI PRIEINAMA KAINA

"MALDŲ RINKINĖLIS"
Kainos:

Juodais odos apdarais $1.50 (buvo $1.75)
Baltais celuiloido apdarais $1,50 (buvo $1-75)
Juodais paprastais apdarais ,7f>.(buvo $1,00)
Baltais celuijoido apdarais -90 (buvo $1.25)

"MAŽAS NAUJAS AUKSO! Ąl.TOFęiUS"
Kainos: .... ' ‘ ‘ ‘ .

Juodais paprastais apdarais .30
Juodais minkštais apdarais .50, 
Juodais odos apdarais .75 
Baltais celuiloido apdarais .80

■ Įmaut didesni skaičių, duodame. gerĮ nuolaidą.
Knygutes labai tinkamos, dovanos vaikučiams prie pily 

mos Koiąunijos ir kitoms iškilmėms.
| Visus užsakymus siųskite sekančiu antrašu: .
į ‘ “DARBININKAS0
I 366 Broadway, So. Boston, Mass.

«

3.
S

m iiit
Si'karve"išrinkta kaip proi 
35,625 svarus pieno , ir iš jos į 
Mos karvės savininkų yra F. E, Murphy iš Minneapolis,

Ar Nori Juoktis?* *
— — 4 •
išpažinties tik viename atši
lkime pinigai iri kalingi, 
lūtent, tada, kai nusidėję- 
lis prisipažįsta vagystėje, 
Tada nuodemklausis verčia 
jį atmokėti pinigus tam, iš 
kurio pavogė. / Be to, ei
nantieji išpažinties niekada 
neverčiami mokėtu pinigais.

DR; ŠLIUPAS IR DANTĖ

VIENA MINUTĖ

Vienas godus smalsuolis 
sapnavo sapnų ir jautėsi, 
kad. stojo prie Dangaus, 
kur sutiko Šv. Petrų ii* už
vedė kalbų. .

Šv. Petrai, — klausė go
dus smalsuolis,—- paaiškink 
man, ką tau reiškia tūkstan
tis metų?

r-4Ian yra tik viena mi
nute.

—Ką reiškia milijonas 
dolerių?
' —Alau yra tik vienas ska
tikas.

—A! Šv. Petrai! Geriau
sias Šv. Petrai, paaukok 
man tą vieną savo skatikų.

—Mielu noru aš tau* jį 
paaukosiu, atsakė Šv. Pet
ras, — jei Čia, prie mano 
vartų, pats palūkėsi tik vie
ną mano minutę.

Š. m. liepos 24 d. Nedzin
gės (Alytaus apskr.) pava
sarininkai suvaidino Ame
rikos lietuvio kun. Pi*. Ju
ro,- 4 veiksmų dramą “Ne
paisytąją,” luinos graudus 
pamokinantis turinys senes
niuosius net pravirkdė. Bu
vo dar baletas ir deklama
cijos. Vaidinimas ir šokiai, 
buvo klebonijos kluone. Ne- 
dzingiečiai moka labai seno
viškai šokti. Jie giriasi šo
ką Vytauto laikų šokius. Ir 
tikrai niekur kitur tokių 
neteko matyti.

Šis vakaras, tai pirmas 
Nedzingės pavasarininkų 
pasirodymas, kuris labai 
puikiai nusisekė. Publikai 
labiausia patiko Jurgis — 
J. Stelmokevičius, Marijo
na — L. Žukauskaitė ir Ma- 
rie — F. Kazlauskaitė. Be 
to, scenai gražių audinių 
priaudė V. Petrauskaitė, M. 
Poškutė ir Prokapaite. Jau- 
nimo susirinko iš visų apy
linkės kaimų.. Buvo lietu
viu, žvdu, lenkų. Vaikai 
buvo leidžiami veltui. Jie 
visi pasižadėjo būti pavasa
rininkais., .

;• Vakaro pelno dalis pa
skirta “Pavasario” Rū

i • 4 U 'rnnuims Kaime statyti. * įTo 
t •'i'1' , i ' ‘j -j- lkm Vakarą ateity pavasari 
mukai mano suruošti Mau 
giait -'. Juo geriau, kaaįp& 
vasarminkams pądeda, ulę 
boiias kuru Jį ‘ Juknevičius 
Jis yra ir įsteigėjas Nedziii 

. ges kuopos. ‘ . . Svetys

■■ Nępasitike j imas — 
draugijos nuodai.

t cl

LAISVAMANIS IR KUNIGAS

Vięnoj geležinkelio stoty 
prie bilietų lango laukė- vi
sa' eilė keliauninkų, kurie 
paeiliui stojo prie lango ir 
pirkosi kelionei bilietus,

Lai.svamanis, prieš . kurį 
eilėje stovėjo katalikų ku
nigas,' nepasitenkino tuo ir, 
netekęs kantrybės j norėjo p 
sisprausti pirmiau kunigo.,

—Atleisk man, — tarė 
kunigas laisvamaniui, — 
kad patariu tamstai, stoti į 

' savo vietą eilėje, kaip kad 
daroma einant išpažinties : 
kiekvienas turi kantriai 
laukti savo eilės.

—A! Kaip daroma ei
nant išpažinties! ? — atkir
to laisvamanis, šnairuoda
mas. — Apie išpažintį aš ži
nau viską. Aš ėjau vieną 
kartą išpažinties ir turėjau 
užsimokėti. Ir nuo tol vi
sai nebeinu .daugiau.

—Aš gailiuos tamstos, 
kad turėjai užsimokėti, — 
atsakė kunigas. — Einant

.. Lietuviškųjų laisvamanių 
vienam neva šviesuoliui pa
sitaikė nepaprasta proga 
kalbėtis su vienu įžymiu 
Italų mokslininku. Lietu
viškas laisvamanis pasikėlė 
į didelę puikybę ir jautėsi 
apvainikuotas didinga pa
garba.

Žinoma ir suprant a m a, 
kad kitaip ir negalėjo būti.

Juk laisvamaniams ne vi
sada pasitaiko tokios rete
nybės..

Italų mokslininkas pir
mas pradėjo kalbą, gilia
masis, kad jo Ievyne davė 
didingų vyrų, labiausiai pa
sižymėjusių dailioje pasau
lio literatūroje.

—Dante, tvirtino i ta-, 
las mokslininkas, — buvo 
didingiausias literatas pa
sauly. Ir Dantė buvo nu
žengęs pragaran.

—Bą! —atkirto lietuviš
kas laisva m a n i s. —r D r. 
Šliupas buvo tūkstantį kar
tų didingesnis už patį Dan
tę. Dr. Šliupas tikrai at 
vyko iš paties Pragaro.

Čią lietUviškas laisvama
nis gal pasakė ir tikrą tie 
są, tačiau tuo pat parode 
“gražiai” suprantąs ir iš

manąs literatūros mokslo 
svarbą.

Bet gi mes 1 a i s va m a- 
niams nepavydime, kad lai
svamanių tėvas atėjo iš pa
ties pragaro.

Ir laisvamaniai tesidžiau
gia didingais savo tėtušio 
nuopelnais. fiamata;

i VERTI PARĖMIMO

ĮVAIRIOS KNYGOS
Auksinio Obuolio Hritbrija 

fGraikų Mythologijbs £iupa- 
nelis) su paveikslais. Lietu
vių kalbon išguldė Alyvt_50c.

Trys Keleiviai—Krikščionis, 
Žydai ir Turkas. Pamokinan
ti apysaka. Parašė T.. Vyš
niauskas. Vertė P, B,—--—-4Qe<

Trumpi Skaitymčllai—labai 
grąžtu ypaaiskaitymai apie L 
vairius gjrv®uimo atsitikimui. 
Parašė J. Tarvydai;      45c.
Turto Norma—moksliški pa

siskaitymai. Parašė. Uosis.—-45c.
Gerumas — aprašymas apie 

gerum-jer^ėvf.Raberą-Fi- 
lipiniphirtS M f, Ji. —15o.

Tabakas-Nuodai. rūky
mo kenksmas; pagal d-riį Ni- 
kolskį parengė S. Kaimietis—15c.

Užkeikta Mergelė bu Ban
da ir Barzdąskutii—apysaka Į5c.

Katalikų Bažnyčia ir De
mokratizmas. — Parašė kun. 
Tarnas Žilinskas ,—.—,. .. .50c

Apaštalystės Maldos Statu
tas.— Vertė Kun. P. Saurn- 
saitis — —rr.7;.,25c/

XXIX Tarptautinis Eucha
ristinis Kongresas. Parašė 
kun. Pr. Bučys,\M. I. G——1.50

Mūsiškiai Užsienyje, Juokin
gas aprašymas kelionės į Pa
ryžių ir atgal Mikalojaus ir 
Glapiros Ivanovų... Išguldė 
Magnus Parvalkietis ■ ' .50

* Kelionė Aplink Pasaulį per 
30 dienų—Apie vis.as derybas’ 
be galo įdomūs nuotikiai ke
lionės per įvairius kraštas.

. Parašė Julius Verne. Vertimas, 
J. Balčikonio_ ___ _____ —$1.0u

Pramoninės Demokratjios Pa
grindai. Parašė Uosis  ____ -75c

Gegužės Mėnuo Kun. P. 
Zadeikia. Kaina —;........ —.50c.

Aritmetikos Uždavinynas—25o. 
Vaikų Darbymečiui — Rin

kinėlis kalbdš mokslui——50c 
Petriukas — laiškai vieno 

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

bolševizmas ir jo vykdymas 
Rusijoj —:— ___ 15c

Žaidimų- Vainikas—Savybės 
vakarėliams ir gegužinėms su 
gaidomis. Sutaisė Matas Gri- 
unis — _______ ______ -50c

Laimė — (poėma). .‘Parašė 
Vaitkus  ___ ____________ __ 50c

Atsargiai su Ugnimi. Vertė 
iŠ lenkiško kun, K. Š. */. . . * .T0c.

Mūsų Tikėjimas — išaiškini
mas pagrindų mūsų tikėjimo. 
Vertė Jonas M. Širvintas—.50c

Lietuvos Ženklai. — Išleido 
J, Šeškevičius ir B-vė, Kau
las - _ ____ 4^__ ________ 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- 

lletuvino Kun. P. Juškaitis—15c
Kristaus Kryžius: Stacijos, 

Graudūs Verksmai, Maldos Ge
gužės, Birželio ir Spalių mė- 
lesiams. Išleido kun. K, A. Va- 
ys ;__ ;_________ ,2__ .1.___ 25c.

Dangaus Karalienė. — Su- . 
rinko Kun. M. Gavalevičius; 
be apdarų 75 centai, su. ap- . 
darais ------------ 1_____—__$1.00

Socializmas ir Krikščionybė.
Prof. V. Jurgučio 10c

Žmogus-ir Gyvuolys. Para
šė kun. P. BuČys 30c 

Žydas Lietuvoje. Parašė S.
Kaimietis -—    10c

.Maldos Galybė. Istoriškas 
piešinys TV-to šimtmečio kri
kščionybės. Lietuvių kalbon 
išguldė P. B__ _____ ’_ -__■.__ 25c
4 Apsirikimų Komedija. Atsi- 
takimas iė. Amerikoniško gyve 
nimo. Išguldė Lapšiąus Vai
kas ..............--.J——-_ ... —___ 10c

Jono Kraitė Eilės ............$1.00
Lietuvos Albumas. Su pa

veikslais ir aprašymais——JL.51

Trumpa/ Apologetika arba 
£at. Tikėjimo Apgynimas, Pa . 
ralfi kun, V. ZajanSanskaa—A0ė

MaldųJ Rinkinėlis, baltais 
viršeliais ---- --.$1.75—1.26

Maldų Rinkinėliu juodai* 
virbeliais ____ r__r,.$176--l,25

Dr, Vinco Pietario RąŠtai, 
Istorijos apysaka. Du toriai. $1.00

’ •. ' ■ , \ i

Moteryste ir leimyna. Ver
tė J. Gerutis _____ -__ .___ . 40c.

Gamtos Pradžiamokslis — 
pr. A. Vileikis™.____ ™_50e. •
; Limparnosioo Ligos ir kaip 

.nuo jų issisaugoti! ParaSy 
negyvoji gamta: žemė, van
duo, oras. Parašė J. Baronas—50e.

Nauja Skaitymui Knyga — 
(Dalis H). Su paveikslais.___ 75e.
•Vaikų Knygele — su pa

veikslais ... 80a,
Mano Patyrimai Didžiojoj 

Karėj, 1018 ir 1919 m. Para- 
šė Kun, j. Ė. Jonaitis (Ka- 

Ypelionan). __1... ... ........ 25«
Pamaldų Vadovėlis, Stacijos 

Graudūs Verksmai. Sudarė ir
L išleido Kun. J. Koncevičius.—lOe,

Vienuolinė Luomą. Verte 
Kun- P. Šaurusaitis -______-25c,

Moterystės Nesuardomybė. j.
Lesauskis. Šv. Kas. D-jos lei
dinys, Kaune _—_______lOo.

1 Sunkiausiais Laikais. Parašę
4. Ruėevičius 40e.

Meilo (Poema). Parašė M;
Gustaitis —_____,............... .... 15a,

tventas Gabrielius. Išleido ?
Tėvas Alfonsas Maria C. P__25o,

Religijos Mokymo Metodi
ka. Sutaisė K. J. Skruodys—-5Ua.

Leiskite Mažučiams Ateiti 
Prie Manęs. Sutaisė KuPra- 
nas _______ ___________ ___ -.40e<

Mūsų Dainiai. Parašė Ka
zys Puida_____________—50o.

Anderseno Pasakos—su pa- 
eikslėliais -------- -------- ------20o.

MALDAKNYGĖS;
Pulkim ant Kelių—"D-ko” 

panda. Odos apdaru $2.00 ir $3.00
TEATRAI

Vienuolio Disputą su Rabi
nu. Vieno veiksmo juokai. Su
lietuvino Vaidevutis ——lfi«.

Elgetų Gudrumas, 3-jų veiks-,. 
rią komėdijal Parašė Seirijų 
upaukas . —Jfibc.
Nepaisytoje—keturių veiks

mų drama. Parašė kun. Pr. ll. 
Juras. Kaina—■.— ------ 85o

GUiukingas Vyras—2 aktų 
komedija; parašė B. Tarvy
das —----- - —.—-L-------- 25fi

Ubagų Akademija ir Ubagų
Balius — komedijos po 1 ak 
t*. Parašė Seirijų Juozukas—35c, 

Sniegas — Drama 4-rių ak
tų. Vertė Akelaitis ——- 40o

Esumas—3-Čia dalis dramos 
‘Gims Tautos-Genijus.” Pa-, 

rašė Kun. L. Vaičekauskas—10c
Visi Geri—3 jų veiksmų vaiz

delis; parašė F. V. ___—10o
Patriciją, arba nežinomoji 

kankinė — 4 aktų drama. 
Vertė Jonas Tarvydas —----- 10a.

Išganymo Apsireiškimai — 
atėjimas ir gyvenimas ant že
mės Jėzaus Kristaus. Vaidini
mas su gaidomis---------- ;----- 75<ų

Dramos;. 1) Germaną; 2) 
Fabiola—5 aktų; 3) Liurdo 
Stebūklas — 4 aktų; parašė 
J. Tarvydas—— 65c, 

Knarkia Paliepus.—Komedi
ja 1-me akte. Parašė Gineitis 15c.

Vaikų Teatrai: dalis I: 1)
Pagalvok ką darai; 2) Jono 
laimė; 3) Pasakyk mano lai-* 
<nę. Surinko S. K., D. ir N.—15c.

Valkų Teatrai: dalis II: 1) 
Ištirsime paskui; 2) Antanu
kas. Surinko S. K., D. ir N,—llc.

PROFESIONALAI, 

PRAMONININKAI, BIZNIERIAI
/ KURIESKELBIASI

c»l v
į(.i4 4 /,‘PARBININKE”

t įfįsjtĄI, įVEĮ^TI SKAITYTOJŲ

.-■ paramos.
VISI GARSINKITE ’*

“DARBININKE”

ADMINISTRACIJA. ’

“DARBININKAS" •
366 Broadway, So. Boston, Mass

I AR TURI LABAI GRAŽIĄ KNYGĄ

| LIETUVOS ALBUMAS
j . 436 pušUpių diduma \

I Kiekvienas puslapis labai gražiu pateiksiu pa- 
Į puoštas. Kiekvienas lietuvis privalėtų įsigyti šių 
i knygų. Jos kaina buvo $4j)Q* Dabar gausi tik už 
| ■ ’ $LQ0.
Į •• • Reikalauk iš .
| . “DARBININKO” .
j 366* Vest Broadway South Boston, Mass.-

•5
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tų ligą “ pyortehea.” Bė
roj^ ir galėtumėm palaky- 
tįiHmd keturi iš penkių jau
nuolių keičia savo lietuviš
kas pavardes* Ta liga ne
aplenkia ne vienos koloni
jos.. Lietuvybės gydytojai, 
ar nėra apsigynimo nuo tos 
ligos f - • .. , .

DAR “DĖDEI JŪNIII”
• . . ’ • *. . * ‘ ‘ . £ . *4l, » . ’

RAUDONBARZDŽIO DEJAVIMAI

L. Vyčiai rengiasi sei- 
mauti. Gavau žinelę, jog 
viena tolimiausia vakarų 
vyčių kuopa, iŠ Kenošha, 
Wis.j siųs savo delegatus į 
jubiHejinį seimą. Žinau, 
kad- Bostono vyeiai laukia 
jų ir kiekvienos kuopos.

rods iš ‘motinos pusės). Me
tai atgal, , Nashua’o high 
svaidinio ratelis susidarė iš 
vien lietuviu.

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

dyba nutarė kviesti 1932' m. rugsėjo 26 ir 27 d. d. Law- 
rėnce> Mass, . . . . : . .•

Seimo programa ims pranešta vėliau. Visos, kuopos 
iš anksto prašomos rengtis seimui. • ' v

.... A Dvasios; Vadas K'iin. Pr. Virmauskis, 
Pirmininkas —- L F, Sniilgis,

'*• Vice-Pįrnunmkė — O. Siauriene,
-y. Iždininkas — A., Vaisiausias, 

Sekretorius — J. B. Laucka, y •

Naujoje Anglijoje radau 
dvi “dzūkų” kolonijas. Vie
na yra Providenėe; kita 
Lowell ’y. Ik kaip tie dzū
keliaidzūkuoja. Daug kar- 
tų ir aš pasakiau “gera 
dzieiia.” ■Matai, ką gauni 
lankydamas dzūkelius.

Pastebėjau, kad Lavvreii- 
ęcp lietuviškiuf fųutnrmąs yrtr 
labai artimas viens kitam. 
Patinka man jų “lietuvis 
su lietuvaite” dvasia. Ma
čiauliet būrely juos vaik
ščiojant gatvėmis su “lietu
viškomis šypsenomis.”

Čia paduosiu keletą įdo
mių žinelių. Tikėk ai* ne, 
bet Jack Kelly, lengvo svo
rio kumštininkas iš Wa- 
terbury, Conn., yra lietuvis 
Comorosky (Kamarauskas) 
Pitsburg’o sviedinio rate
lio narys, yra lietuvis (be

. Bostono Vyčių sviedinio 
ratelis susidaro iš daug ve
dusių vyrų. Berods, puse 
jų, tuojaus po kiėlmeno 
žaidimo/ traukia kuo grei
čiausiai namon, kada išvenr 
gtų “naminių barnių.” Gal, 
neilgai laukus, turėsime vi
są vedusių ratelį!

Sakoma, jog keturi iš 
penkių turi vadinamą dan-.

Ar jums kada nepasitai
kę žįūtinet į kokio draugo 
albumą', irigtbnnį pamat;rii 
rožę arga kitų gėlę suvytu
sią/ Jos dailios spalvos jaut 
išblyškusios ir saldūs jos 
kvepėjimui yra pranykę.
Tą gėlelėrtik laikoma’ ko

kiam nors atmiiiimui ir kai 
. savininko nubus, tai ir tas 
utiniu imas. žus. Tokia tai 
ir yra* padėtis tautiškos dva 
sios be tautiškos kalbos.

Kazys Adną; jiuns phvyž- 
džiais prū'odė senumą, turi 
tingumą ir garbingumą mū
sų lietuvių kalbos. Taip pat 
:r rašytojas “J. N.” savo 
s t rąi į >snyj e ‘ ‘ 1 <iet u v iii Kal
ba Aukštose Mokvklošė” 
parodo, kaip kultūringa, 
gryną ir kilni yrą mūsų kal
ba. Prie jų perfikriiiiino 
aš norėčiau: ‘pridėti, kad 
mūsų kalba yra kaip ginla- 
ras, spinduliuojantis mūsų 
tautos elektrine dvasia.

Dėde Jonai, nori išteisin
ti tą jaunimą, kuris yra už-

įniršęs savo prigimtą kalbą. 
Geriau būtų, kad savo ra
šymais pr i rodytum tam 
jaunimui lietuviškos kalbos 
minėtas grožybes ir ragy- 
tum jį prie tos kalbos paži
nimo, mokslo ir kalbėjimo.

Taip pat, “Darbininkas”

sį,' kad j ame yrą vari ujamą 
perdaug žodžių iš angliškos 
kalbos. Pri p r a t u š i a m 
“Darbininką ” skaityt i pa
duok laikraštį iš Lietuvos, 
tai jam atrodys, kaipo kita, 
kalba.. \ •

Mano patyrimas man at-, 
rodo, kad Bestom* ir jo a- 
pytinke j yra daug lietuvių 
su a n gi i bėjusių, tai gal to
dėl “Darbininko” vartoja
ma t i t* angliški žodžiai. Tik 
reikia perskaityti Bostono 
a] įgarsinimus “Darbinin-

ko” ir kas pasirodo.. Pro
fesionalai, pramoniniultai 
bei amatninkai apsigarsina 
pirma savo permalu y tas 
pavardes, o apačioj šute- 
liuose ir mažom raidėmis 
įtalpina savo lietuviškas pą- 
vardes. Lietuvių laikraš
ty jrpsigarsmiiuav tai pinami 
ne kitataučiams, bet tilt lie
tuviams, tai kam vaitoti

Tautos kalba yra. labai 
brangi: ji išaugus iš tos ša
lies gyvenimo, ji yra paži
nus jos vargus, kančias, tro
škimus ir džiaugsmus. Tau
tos kalba yra kaipo koks al
torius, kuriame paslėpta tos 
šalies dvasia ir tos dvasios 
tautiečiui nėra galima pa
žinti, jeigu jis negarbius jos 
prie to altoriaus.

Juoda Dubysa.

nuimtą kūną, tai ženklas, ' 
kad jie prašo atleidimo. Pa
skui numirėlį, jau dvokian
tį, stipriai apriša plačiomis 
medžių karnomis, septynis 
kartus apneša aplink su
kurtą laužą. ’ Visa mirusio
jo giminė turi giedoti savo
tiškas giesmes ir be sustoji
mo šokti. Kiekvienas šo
ka tol, kol visiškai nusilp
sta ir nuvirsta nuo kojų. 
Kas pirmiausia nusilpsta,; 
tas . žynių pranašavimais, 
pirmiausiai mirs. Todėl 
sūpi’antama, kad kiekvienas 
stengiasi kiek galint ilgiau 
šokti. Kada jau visa gimi
nė nepajėgia šokti, lavonas, 
kuris buvo laikomas at
kreiptas į saulę, nunešamas 
f tam tikrą duobę, kurioj 
jis apipilamas smala ir su
deginamas. Tada praside
da puota, kuri trunka taip 
ilgai, kiek turtų paliko nu
mirėlis.

IR BLAKES VAGIA

ĮVAIRENYBES
<6 . . '

LENKIJOJ GRĮŽTA MEDINIŲ

’ ŽAGRIŲ GADYNĖ

| Lietuvių Darbininkų Sąjungos N. Ang. Apskrities 
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Gražiausiame Lietuvių Parke

P A LA N G OJE”
Lawrence-Methuen, Mas s.

Visiems yra gerai žinoma, kad LDS. Naujosios Anglijos Apskrities iš- 
X važiavimai visada būna skaitlingi ir linksmi, nes suvažiuoja iŠ1 visų Naujo- 

sios Anglijos kolonijų kaip jajiųimas. taip ir senesnieji.

Ti

1

1

3

giame išvažiavime programas susidės iš: muzikos, dainų, prakalbų, 
Žaislų, vedusių vyrų (milžinu) su nevedusiais (stipruoliais) virvės trauki/ . 
mas, įvairios lenktynės, plaukiojimas ir 1.1. Lietuviški muzikantai linksmins 
visus dalyvius. * , • »A

-•T 4 v t*
' Y sunite Palangos. gTažumą,. jos. plačias pievas, ošiantį pušyną ii’J(Y

■ sidabrinį ežerą su puikiomis maiirijmėmiš. Pasinaudokite tuo, nes čia gę*.
& iriausia proga, . /

X Visus ir iš visų kolonijų nuolankiai kviečiame atsilankyti. Nęsigai-
Y lėsite. Visi į PALANGĄ! ’ .. " ‘ £

VISUS I<VlW. RĖMU ĖJAI ' • 4
’A

Ekonominė Lenkijos lai
žė, apimdama visas ūkiško 
gyvenimo sritis, kasdien da
rosi vis baisesnė. Ypač sun
kiai ji palietė lenkų žemės 
ūkį, kuriuo verčiasi du treč
daliai visos Lenkijos gjTven- 
tojii. Didele dauguma len
kų žemdirbių yra smulkūs 
5—6 ha ūkininkai, ‘ kurie 
prie dabartiniu žemos ūkio 
produktii pigumo ir didelių 
m<>koščių visai negali išsi
versti. Žemes, ūkio irimas 
plečiasi kartu su ekonomine 
krize. Štai ką tuo reikalu 
sako lenkų pirklių ir pra
monininkų laikraštis “Gū
žėta IFandlowa:”

Žemes ūkio maši/rų fabri
kai yra katastuofiškoje būk
lėje. Jų gamyba sumažėjo 
iki 90 procentų. Kelcų vai
vadijoje jau pasirodė medi
nės žagrės, su plieno nora
gais, kokiomis arė baudžia
vų laikais.

Ūkių įsiskolinimas nepa
prastai didėja. Pagal len
kų .Žemės Ūkio ministerijos 
davinius, lenkų, ūkininkai 
yra įsiskolinę 3,850,000 žio
tų. » ę

kSunku ir įsivaizduoti tą 
skurdą, kurs dabar viešpa
tį ari ja lenkų sodžiuje, ' Nęt 
:t'oks konservatyvus laifcrąš- 
7tiš,-Jferip
ską, ”1 enlui kąimi ečio kūle
lę lyginą su Egypto f elta- 
chų arba.indų partijų būk
le. “.Paskutines karves, 
paskūtifiėš kiaules jau par- 
duotos iš varžytinių^ arkliai 
buvo pardavinėjami po .10

zlotų. Didesnė pusė Lenki
jos valstiečių vaikšto basa 
ir minta supuvusiomis bul
vėmis ir dvokiančiais kopū
stais. Yra vietų, kur kai
miečiai valgo ne kasdien.”

Net toks jau būtinas ir 
visų vartojamas dalykas,' 
kaip druska, Lenkijoj dė 
milžiniškų akcyzų Virto ne
pasielki amu prabangos daly
ku* . * . -

Kielno miesto poli c i j a 
Vokietijoje, areštavo Šiomis 
dienomis G. Griupšą, kuris 
kaltinamas' nepaprastame 
prasižengime: pavogęs 50 
štukų mokytų (dresiruotų) 
blakių iš vieno cirko savi
ninko. Berlyno biologijos 
institutas mokslo tyrimų 
reikalams perka blakes, tat 
pilietis jas iš cirko nm 
kniaukė, kad parduotų mi
nėtam institutui, Kai po
licija jį sulaikė — blakių 
neberado, nes jos spėję iš 
dėžių išbėgti. Dabar, žino
ma, bus byla, nes tos blakės 
buvo “išmokytos” ir Susi
rinkusiems . cirkan žiūro
vams buvo rodomos. Nete
kęs jų cirko savininkas yra 
labai susigraužęS.

GERA PROGA ĮSIGYTI 
PIGIŲKNYGy

Tikuž^l.00

Šias įdomios knygas, gftiima j*. 
slgyti ^Darbininko" administraci
joje už pusę normalės kainos: .

AUKSINIO OBUOLIO. 13- • - ’ 
TORI JA (Graikų Mythoiogl- 
jos Žiupsnelis) su paveikslais. 
Lietuvių, kalban išguldė Aly
va .. • .■» f . . r ... . , ...., f .. . į ,150c.

TRUMPt SKAITYMELIAI— 
labai gražūs pasiskaitymai a- * 
ple įvairius gyvėnlmo atsltl< 
kimus. ParaSfi .T, Tarvydas..45c, 
. TURTO NORMA—mokslia- 
kl paslskalytmal, Parašė ūo* 
Mis 45c.

UŽKEIKTA JlERGELE SU 
BARZDA IR BARZDASKU- 
TIS—apysaka ..............  15c, 

ATSARGIAI SU UGNIMI.
Vertė IŠ lenkiško kum K. &..1M

Už $2.00 •
KATALIKU BAŽNYČIA IR 

DEMOKRATIZMAS, Parašė 
kun. Tarnas. Žilinskas........50c. :

XXIX-tas TARPTAUTINIS 
EUCHARISTINIS KONGRljI-__^ 
SAS. Parašė kūn. Pr. BŪėyfl, 
M, I. O............................... .1.50

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

BOLŠEVIZMAS—Kas tai y?
■ ra bolševizmas ir jo vykdy

mas Rusijoj ...........  15c.
SOCIALIŽMA.S IR KRIKŠ- 

CIONYBR, Prof. V. Jurgučlo 10C.
MOTERYSTE IR ŠEIMY

NA. Vertė J. Gerutis^......... .40c,
LIMPAMOSIOS LIGOS Ir . • 

kaip nuo jįj apsisaugoti? Para
šė Dr. A.,Vileišis.............\...50e.

MOTERYSTES NESUAR- ' . 
DOMYBE. J. Lesauskis. švr 
Kaz. D-jos leidinys, Kaune.. 10c.

Už $2.50
JONO KMITO EILĖS.,...1.00 
MEILE (Poem). Parašė TU. . .

Gustaitis .........    . <t15c.;
- SUNKIAUSIAIS LAIKAIS. 
Parašė A.‘ Rucevičlus...... . .40c.

ANDERSONO PA SAKOŠ— 
su pavelkslėllais . .20c.

IŠ KELIONES PO EURO
PA IR AZIJA- Parašė Pranai
čių jniė........i........... aso

PETRIUKAS—laiškai vieno 
vaikelio. Vertė S. Rakauskas 15c.

ŽAIDIMŲ VAINIKAS—Sa
vybės vakarėliams ir geguži
nėms su gaidomis. Sutalsė'M. 
Grigonis . ...............  ; ;50ė.

.“DĄRBINIJTKAS” • ■
366 B’way, So. Boston, Mass.

a

Jeigu aš turėčiau dvyliką 
sūnų, norėčiau, kad jie bū
tų ištikimi tėvynei. >■'

AFRIKOS NEGRŲ 
LAIDOTUVĖS

Vienas italas, neseniai 
grįžęs iš savo ilgos kelionės 
po Afriką, kur gyvena daug 
puslaukinių žmonių, vie
nam savo straipsnių pasa
koja apie savotiškas negrų 
tautelės laidotuves ir jų pa
pročius. Negrų kaimas, gy
venąs didžiuliuos* Viktori
jos paežeres miškuose, labai 
retai kada pamato baltą 
žmogų. Tačiau ten juodu
kai greitai su. baltąyedžjjais 
apsipranta ir parodo daug 
laukinio nuoširdumo. Tie 
juodukai turi savotišką pa^ 
protį laidoti mirusius. Jei
gu negras guli dieną visai 
nejudėdamas ir jei jo kū
nas atšąla, jie laiko jį miru
siu ir. tuojau nuneša į gimi
nės medį (kiekviena giminė 
turi savo medį) ir ten jį pa
kabina, pririšę prie šaltų 
medžių karnomis prieš sau
lę. . Negyvėlis tokioj padė
ty išbūnąs keturias ar pen
kias dienas! Tada, ateina 
visas kaunąs. Pirmiausia 
eina gimines, paskui tie, su 
kuriais dabartiniam lavo
nui, gyvam esant teko kaip 
iiors susipykti, jie visi 
pirštais paliečia nuo medžio

LDS. Kuopų Susirinkimai
HARRISON-KEARNEY, N. J.

L. D. S’. 15 kuopos .susirinkimas 
Įvyks rugpidčio 9 d., parapijos 
svetainėje, 6 Davis Avė. Visi 
nariai kviečiami atsilankyti.

Valdyba

CAMBRIDGE, MAŠS. ?
LDS, 8 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks sekmadienį, 
piūeiu 14, tuoj po sumos, L. baž 
nytinėj svetainėj. * Visi nariai 
malonėkite atsilankyti ir užsimo
kėti užvilktus mokesčius. V ai (L

LOWELL,MASS.
LDS. 97 kp. susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, rugpiūeio 11 d. 
vakare. Ateikite visi. Gera proga 
darbininkams prisirašyti prie vie- 
nint€16s darbininkų organizacijos

Valdybi

DAYTON, OHIO
LDS. 69 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, riigp. 14 d.,‘bažny
tinėj svetainėj tuoj po sumai; 
z Kuopos rafit. Z. Gudeli!

HARTFORD, CONN.

LDS. 6 kp. susirinkimas įvykę 
rugp. 14 d. tuoj po sumos bažny
tinėj svetainėj, 41 Capitol Avenue. 
Malonėkite vis nariai

DETROIT, MIOH.
LDS. 72 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadieąį, rugp. 14 d., tuoj po 
pamt-dų, šv, Jurgio parapijoj mo
kykloje. Visi kuopom nariai yrą

ateiti nes y-1 kviečiami atsilankyti į šį Musirin 
ra svarbių reikalųdšl kuoposnan- P;...

Valdyba

BROOKLYN, N. T.
LDS? 12 kp, mėnesinis susirinki* 

mas•■įvyks rugp. 21 d., 6:30 vai. 
kare, Karalienes Angelų parapijom 
svetainėj, kampas Robling ^r Šo. 
4th gatvių.

Taigi malonėkite visi susirinkti 
ir užsimokėti duoklee kurie esat* 
skolingi. Nepamirškite ir naujų 
narių atsivesti prirašyti prie mūaų 
brangios organizacijos. y *

Kviečia Valdyba

WESTUILIjE, IT*L.
LDS* 75 kp. mėnesiniai susirin

kimai įvyksta, kiekvienų mėne&t 
sekmadieny, po d., iv, jpetto Ir 
Povilo bažnytinėje svetainėje. . 
; ..... '. . . vadyM

dos. z
Taipgi malonėkite užsimokėti ku 

rių yra užsilikę inėnesinėė duok
lės. LDSCkp. raŽt

GERU PROGA
LAWRENCE, MASS.

SaugiadSia vieta įdėti pinigus Zį 
namus. 3 šeimyną.po G kamba
rius, su visais įtaisymais. Yra 
garadžius dėl 2 mašinų. . Gera, 
gatvė. Antra stuba — 3 šeimy
nų po, 6 kambarius ir storas.: Vi
si įtaisymai, šiluma atskirai kiek
vienai šeimynai.: Štaras išrehduo- 
tas 5-iems metams. Vieną iš, šių 
dviejų stubų reikalinga parduoti, 
o antrų paliksiu .prižitlreti,

Kreipkitės SEKMADIENI.
S9S Lawrence St ’.
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DARBiniKjęAS
,(The Worker)

I PhbMri eveiT TUESDAY and FRlDAT i, ,
’ • —-by—-' ' •

k lUUNT JOSKPH’S MTHUANIAM K C. AS80OTATJ0N OF LABOK 
i JfctUred u »eco<Ml-cla»i matter Bept 12,1915 thfr po«t ottlėt at Boatoo, Hmm.

’ ■ nndertheActofMarch8,1870
l£t«ptanč« for naillng apeclal rate of poBtage^provlded for !n Sectlon 1103 

. . Acfof OctoMr 8,1917, authortsedonJuly 12,1918

BŲBgCRIPTIpN HATE8 : 
PcnaMtlc/jroarly Hoo

Jforeignyearly....,.,...........$5,00 . .. r
poraertfc once per >ree)c yearly..$2,00 Vienui kart aavaitėje metama....$2.00 
Foreign once per week yearly... »$2.50 Užsieny 1 kart savaitėje metama, .$2.50

DARBININKAS
’ B66 WEST BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS,

TELEPHONE SOUTH BOSTON 0020

undęr theAct of Mareli 8,1870

i
L

PRENUMERATOSKAINA:
Amerikoje metama . .$4.00 <
Užsieny metama ................$5.00

VYČIAI PAGEIDAUJAMI 
SVEČIAI

L. Vyčiai atkėlė savo sei
mą į Bostoną tą mintimi, 
kad ne tik skaitlinga South 
Bostono !? kuopa, bet ir 
plačioji visuomene parems 
jų organizaciją ir padės jai 
sūstiįnėti. ištiesiu Vyčių 
uždavinys yra toks stambus, 
kad jam sėkmingai vykdy- 
ti reikia ne vien, jaunimo 
pastangų. Čia teks įkmley- 

, ti' visos -išeivijos .pajėgas, 
nes Vyčiai juk tai mūsų 
brangi nuosavybė. Jie mū- 

. su, o mes jų. Jie gimę iš 
kilniausių mūsų -išeivijos 
idealų. Jie buvo mūsų vi
sa ateities viltis. Mes ne
galim taip pigiai jų išsiža-t 
dėti. Jei jiems sunku, ir 
mums' sunku, —- jei jie ko
voja dėl savo būklės ir mes 
privalome toj kovoj daly
vauti, nes VyčiiLlaimėjimas 
--—tai mūsų laimėjimas.

Savo gyvavimo pradžioje 
Vyčiams nebuvo taip sun- 

. ku vykdyti savo idealą: gy
vuoti Tautai ir Bažnyčiai^ . * ■
Tuomet j aunimo , b ū r i a i 
plaukte plaukė iš Lietuvos 

* ir pats geriausias ir sveti

kiausias jaunimas/ dėjo
si prie Vyčių. jPatrijotiz- 
mo ir tikėjimo jie turėjo 
perpilnai, reikėjo tik juos

siminti kilnius Vyčių užši'- 
mojimus kokia 14 metų at
gal! Kiek ten buvo nuo
širdaus veikimo ir bruzdė
jimo. Rodės, kad Vyčių 
dvasia niekados nepasikeis. 
Tačiau.... penkiolika. metų 

‘ daug ką pakeitė. Senieji 
Vyčių darbuotojai palaips
niui pasitraukė,. užleisdami 
vietą jaunesniems, k u r i e 
jau sudaro kitonišką typą. 
Jie taip pat myli Lietuvą ir 
yra ištikimi Bažnyčiai, bet. 

jie jau nevisi kalba lietu
viškai, ar bent jų didžiuma 
kalba silpnai.. “Lietuviškai 
skaityti ir rašyti jiems dar 
sunkiau. Ir Vyčių organi
zacija staiga susidūrė su 
problema, kurios sunkumas 
kasdien vis labiau pasireiš
kia, Padekime jiems tą 
problemą išrišti. Liėtuvin- 
kįme jaunuosius mūšų Vy
čius; . ' . K.

PRALOTAS IGN SEIPEL
Neperseniai pasimirė bu- 

vusis Austrijos Kancleris 
: Pralotas Ignacas Sei p e 1, 

įžymus katalikų vadas. Kai 
kas klaidingai mano kad 
jis buvo Jėzuitas. Ne. Jis 
tik buvo išauklėtas Jėzuitų 

t. Kolegijoj, bet šiaip b u v o 
pasaulinis kuriigas, ne vie
nuolis. Pralotas Seipel bu
vę labai aukšto mokslo ir

- . didėlio uolumo jsmogus. Jis

išgelbėjo griūvančią Austri
jos valstybę nuo komunis^ 
tų ir socialistų netvarkos. 
Užtai laisvamaniai jį vadi
na atžagareiviu, kad jis or
ganizavo katalikų darbinin
kų partiją ir pravedė ke-

Bešališka istorija vis tik; 
minės Praloto. Seipelio var
dą, kaipo Austrijos iŠgelbėr. 
tojo.

SPAUSDINTO ŽODŽIO 
KRIZIS

t

—Tai mano g er.i a u s i 
draugai! — tarė kartą tur
tuolis į savo svetį, rodyda
mas jam apdulkėjusias su
krautų Įmygu krūvas.

:—Aiškų. Draugai savo 
santykiams .palaikyti niė- 
Įmd peilio nevartoja! — at
sakė svetys,. žiūrėdamas į 
nepiaustytų knygų lapus.

Koks . charakteringas 
anekdotas!. Puse -atspaus- 

.. ‘dįntų knygų niekad , nesu- 
laukiai ęuvo tikslo. • JųJ pil
nos' spaustuvės, krautuvės, 
viešieji ir privatiniai kny
gynai. .. B et kiek. jų. skaito- 

. ma! Vienos tautos daugiau

skaito, kitos mažinu, Ame
rikos gi lietuviai, išskyrus 
laikraščius, knygų labai ma
žai beskaito. -

Po pasaulinio karo susi
kūrusios laisvos Čekoslova
kijos valdžia, norėdama pa
kelti krašto apšvietą^ išlei
do dideles pinigų ‘ ■■ sumas, 
yiešiems knygynams^įsteig- 
tt Šių, knygynų prižiūrė
tojai varė sistematnigą pro
pagandą, kad juosė esančios 
knygos būtų plačiai skaito
mos. Po uolios dešimties 
metų propagandos valstybi
ne švietimo komisija pa
tvirtino, kad tuoini .pasiek-

ta didžiausios, naudos: Švie
timas aukštai pakilo, pilie
čiai žymiai valstybiniai su
siprato, savo srityje daug 
ko pramoko'ir, kas svar
biausią, šiandie visoje vals
tybėje jau trečdalis gyven
tojų yra viešųjų knygynų 
lankytojai.

Panaši mintis pasireiškė 
ir Lietuvoje, kuomet buvo 
grąžinta spauda. / Daugelis 
parapijų,-organizacijų stęU 
gė savo knygynėlius: .pąsO- 
kos buvo geros. Dar gyves
nė darbuote pasireiškė šio
je srityje po .karo, susikū
rus laisvai Valstybei. įvai
rios organizacijos, ypatin
gai jaunimo kuopos, plačiai 
naudojasi savo knygynais; 
Lietuvoje leidžiama daug 
knygų ir jos turį pasiseki
mo.

-Būta parapijų knygynų 
ir. Amerikoje, bet šiandie 
retas kuris jų gyvuoja; ma
žai žmonių nori jais naudo
tis. jiems laikraščių už
tenka.. Štai kodėl mūsų 
žmonėse maža apš vietos, ti
kybinio ir tautinio susipra
timo, Knygų pas mus be
veik niekas nespausdina, 
nes jų leidimas brangiai at
sieina ir nėra kas jas pirk
tų. Tenkinamės viena ki
ta knyga, iš Lietuvos atsių
sta. Jeigu šv. Kazimiero 
draugija nebūtų Amerikoje 
pasidarbavus, Įmygu skaity
tojų skaičius pas mus būtų 
dar menkesnis.

Taigi tikrenybėje, kolda 
gi pas mus padėtis 2 — Vi
sų pirma, neturime skai
tančios visuomenės ; žmonės 
knygų neskaito ir niekas jų 
neprątina prie knygų slmi- 
tymo. Jaunimas lietuviško 

’ žodžio neskaito ir todėl ne- 
• turi jokio, supratimo apie 

lietuvių gyvenimą. Mūsų 
Šviesuomenė ’ daugi a u s i a 
skaito angliškas Įmygąs, an
gliškus laikraščius. Lietu
viai katalikai savais pini
gais palaiko prieštikybinę 
laikraštiją. Didesnė mūsų 
inteligentijos dalis neturi 
net supratimo, kad <reikia 
palaikyti bent vienintelis 
lietuviškas katalikiškas 
dienraštis!

Neužtenka to, kad pas 
mus jau nėra knygų leidi
mo, bet ir tie patys laikra
ščiai diena iš dienos ruošia
si prie likvidavimo savo biz
nio. Mūsų spauda šiandie 
pergyvena didžiausi krizį, 
kuriam nėra lygaus visų 
krizių istorijoje./ Galima 
net pasakyti, kad mūsų lie
tuviškoji spauda Amerikoje 
baigia savo.. dienas.

Ar visuomenės vadai tai 
mato ? Ai* jiems šis reika
las rūpi ? Nevienas tai ma
to, nevienas, tilo spaudos li
kimu susirūpinęs, bet nėra 
•žmonių, kurie pradėtų akci
ją, o toji akcija yra būtina 
ir greitu laiku. Besiarti
nantieji seimai šiuo reikalu 
turi susirūpinti,

Kaip prieiti teigiamų iš
vadų? — Federacijos sky
riai atliktų ęlidelį ir garbin
gą darbą, ' steigdami savo.

‘ knygynus. Šiame darbe 
kiekvieną skyrių gali; pa
remti pati parapiją,, kuri

Filo 'Ąc Patruįo

LIETUVOS - KAIME
Melioracija. -- Su Žemės Banku 

turi reikalu, — Nemoki už vie
nusmetus — mokėk už pen.- 
kioliką, Varžytinių gadynė. 

Ant sacharino. z 
T 

' Skendome balose. Varles 
kurkė įr kukavo., Sakėme, 

t fcad tąip gyventi negalime, 
jbet nebegome. Dabar ne- 

' -ketinant, įr dar labai neno
rint, gal su ašaromis teks 

« —— - . ••• n » i w : vy v. ne vienam su žemele skir-Roger Q. Williams, aųomag Amenkos lakūnas ir Elvy sKalop, žy-Į . 
mi Estijos lakūnė. Juodu abu mano lėkti orj&iviu js pleyd Bennett
{ Graikiją, Abu lakūnai mano pradėti kelionę iUgpiučŪr 15 d. Ke- Kasė griovius Valstybes 
lios dienos atgal Elvy Kalep ištekėjo už New York bumierio Wm. Ienomis, žmonės džiaugėsi ;

, Į ūkininkai — kad javai dau
giau neprigers, kad karvių 
pavasarį nereiks tempti už 
ragų ir uodegos, įklimpu
sių į balą. Džiaugės darbi- 
ninkai, kad atsidūrė Lietu
voje Amerika ir jie gali už- 
dibti kelis šimtus litų į mė
nesį arba po 10^—15 litų per 
dieną. Visi džiaugėsi. Da
bar atėjo sunkūs laikai ū- 
Itininkui. Iš jo dabar, bir
želio mėnesio pradžioje Že
mės Bankasl ųrareikalavo 
nuošimčių iki 20 dienai bir
želio užsimokėti. Laiko duo
ta keletas dienų. Ir jei kas 
per tą laiką nesumokės — 
bus įš jo pareikalauta visa 
paskolos suma, duota nu
sausinimui, kuri buvo išdės
tyta penkiolikai metų. Va
dinas, neužsimokėsi nuošim
čių per kelias dienas — mo-_ 
kėši visą sumą, kuri išdės
tyta penkiolikai: metų. Čia 
tai jau kartuvės, dargi visų 
gyvulių nepakaks, nes pas
kolos suma siekia šimtus,

turi savo - ąumetimų' šios 
darbuotes pasisekime, ir į- 
vairios prie skyriaus pri
klausančios d r a u gijos. 
Kiekviena kuopa ar drau
gija nuo savęs gali paskir
ti Įtiek, lėšų knygyno pra-~ 
džiai; kiekvienais metais 
gali užprenumer u o t i po 
laikraštį. ‘Tokiu būdu į 
knygyną ateitų didžiuma 
mūsų laikraščių.

. Lietuvos Vyčiai savo kuo
pose turėtų iškelti Šią min
tį: vietinį viešąjį knygyną, 
pripildyti lietuviškos kryp
ties knygomis:. ist-or i jos, 
tkutosakoš, litertūros—apy
sakų ir tt. Užtenka trijų 
asmenų, kurie paprašytų 
viešojo knygyno valdybos, 
kad gautų vienokių ar kito
kių knygų. Visa vyčių kuo
pa6 gali jų gauti daug ir tai 
kasmet jų skaičių gali pa
didinti. Tuomi jie pagelbė
tų šių knygų leidėjus, patys 
susipažintų su savo tauta ir 
svetimtaučius supažindintų 
.su -lietuviais.

Būtų galima kai kurie 
nedideli,' bet didelės vertės 
veikalai, kaip pavyzdžiui 
Šv. Tėvo enciklikos •— vai
kų auklėjimo, moterystes, 
darbo ir kitais gyviausiais 
mūsų gyvenimo klausimais 
— išleisti tūkstančiais ir 
paskleisti plačioje visuome
nėje. Kiek tai būtų dvasi
nio turtą sukrauta į mūsų 
visuomenę!

Įsigilinkime į savo žūs
tančios spaudos būklę ! Jos 
likimas pažadins visuome
nes vadus ja susirūpinti.

J. A.

KUNIGŲ VIENYBES 
CENTRO RAŠTINĖS

PRANEŠIMAS
“Kunigų Vienybės” me

tinis narių suvažiavimas 
įvyks 9 d. rugpiūčio mėn.r 
Adelphia viešbutyje, Phila- 
delphia, Ra. Pirmoji sesi
ja skirta 11 vai. ryte.

Kitu; A. Pankus, 
■ r . .. Centro Rast.

SEIMAS
Pilnų jų Blaivininkų S. 

A. 22-ras Seimas bus rugsė-J 
jo 11 dieną, Šv. Kazimiero1 
parapijos salėje, Worcester, 
Mass.

Prašoma visų. Blaivinin
kų kuopų ••■tinkamai’ prisi
rengti ir atstovauti skaitlin
gai. . _

Seimo tvarka bus paskei 
bta vėliaus.

Ktin. J. J. Bakanas, .. 
pirmininkas,

V.J. Blavackas, 
raštininkas.

net ilti vieno kito tūkstarti. . 
čio. litų. li\ jei nebūsi at-. 
sargus, neparduos! reika- 
lingiaūsio inventoriaus ir 
nesumokėsi nuošimčių per 
tas kelias dienas — gali bū
ti tavo ūJtišį parduotas iŠ 
varžytinių. . . .

Tai melioracijos paskola, 
kurią sutelkė ' Žemės Ban
kas, Dabąr jau visi žinos,, 
ką reiškią turėti reikalą su 
kokiu nors banku.

Žinoma, pasakys ne vie-^ 
nas,. kad bankas laukti ne- 
gali, jis turi, duoti,.kitiems 
ūldninkamšl paskolą,. kad 
gelbėtų juos nuo- “gręsian 
čių varžytynių,” kaip kad 
minėto banko valdytojas y- 
ra . pnrcišlvęs. Vadi naši, 
vienus parduoti iš varžyti
nių, kad kitus gelbėtum nuo 
“varžytinių.” Nesupran-.. 
tania mums kaimo žino’? . 
nėnis logika'?

'Ihusa, iždui 4‘trumpa. ’’ 
Valstybė nebežino iš kur 
paimti pajamų, Reikia ati 
gų valdininkams’roiltia pri
mokėti už eksportuojamą 
sviestą, bekonus ir tt. Už 
tai vėl pakele kai kurioms 
prekėms muitus, tarp kitko 
ir cukrui. Dabar cukraus 
kilogramui reikia mokėti 
muito 95 centai, Vadinas, 
nusipirkai kilogramą cuk
raus,- — jau sumokėjai 1 li
tą muito.. Prie tokios kai
miečių bepinigės kaimas 
šiandien pastatytas ant sa- 
charhu). Cukrus lieka tik 
šventėms ir svečiams.

SKLEISKITE ŠVIESĄ
Perskaitę “Darbininką” nenu- 
meskite, bet duokite kitiems pa
skaityti. Tokiu būdu suįažin- 
disite kitus su ‘/.Darbininku’* ir 
L. D. S. ir atrėmsitb mūsų idė
jos priešų propagandą.

F. Morgą* Taylor, Quiący,- III., 
mokyklų \perdėtmis,gabus spor
tininkas bėgikas. Pasaulinėje 
olimpiadoje Jis vadovavo sporti
ninkams, > priimant*priesaikų.

KIBIRKŠTYS
. «•
Tąi vienintelis tų nelai

mingųjų nusikaltimas, kad 
jie, išgirdę gaudžiant var
pams Rumunijos pusėj, su- ’ 
klaupė ant kelių, norėdami 
Šeštinių dieną, pagarbinti 

: Aukščiausią j į. I r . dėl to, 
kad jiė meldėsi, bolševikai 
į juos šaudė. Nereikėjo nei 
■areštų, nei teismo'.

Kada anais, metais bolše- . 
vikų vyriausybė susekė są
mokslą ją nuversti, ji są
mokslininkus patraukė tei
sman, teisė, davė progą tei
sintis. Teismas /tik kalėji
mu juos tenubaude. Bet ti
kintiesiems žmonėms, viešai, 
išpažįstantiems tikėj i m ą, 
pamaldiems žmonėms nėra 
teismo. Juos vietoje šaudo. 
Pastarasis įvykis nėra pir
mutinis. Tūkstančiai žmo
nių tokiais pat sumetimais 
išžudyta. Tūkstančiai baž
nyčių uždaryta, išgriauta.

TAUTININKAI IŠTROŠKĘ
SMETONOS ;•

Brooklyno tautininkai sa
vo. organe “V-be’’ rašo:
/‘Lietuva laiminga', turė

dama prezidentą . v a r d u 
Smetona. Už tai ten jos įr 
netrūksta. Būtų gerai, 
kad ir pas mus Amerikoj 
atsirastų koksai Cream?’’

Susipratę Amerikos lietu
viai tokios smetoiios kaip p. 
Smetona nenori. . . .

Jei ūkininkas Lietuvoje, 
kaip, pasakoja, pavadinęs

VARGONININKU SEIMAS
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 vai. 
ryte, Apreiškimo Švenčiau
sios Panelės bažnyčioj. Se
sijos prasilėk tuoj po pa
maldų tos pačios parapijos smetona liko * 4su-
mokyklos svetainėje. ; draustas, tai p. V-bes - re

daktorius už . tokį parašymą
Nuoširdžiai kviečiu visus gauU kalėjimą.

mūšų muzikus-vargoninin- _ . ' _
kus skaitlingai šiame Seime Tbdėl, p. redaldoriau, de- 
dalyvauti, kad bendrai ,ap- ^avo^ Dievuliui, kad mes 
tarus savo profesijos reika-r (^’a Amerikoje neturime to- 
lūs, o Ypatingai bažnytinės ldo. Cream-Smetonos, kokį 
bei pasaulines muzikos klau Lietuva.

BOLŠEVIKy ŽVĖRIŠKI
’ Varg. S. Centro pirm. DAM 1
"$ABGYB|” Z ŠWINIŲ AUKOS

‘‘8ARGYBĄ” bkaItydamh? ravi Šluoti Rimiinc bolševikai ir Vėl 
risp-iuk: 11 Mokslo popullarizacljos,-it rusuos ooiseviKdį 11 vti

siisitenė savo rankas tikhr ukioi 4) nrelMoe, 5). gydytojo patari-F 
ttiij, 6> advukato patarlmij, 7) apival- 
a (politikos, ylsuomenfs kultūros ir e, 
konomljos gyvėhimo), 8) .prieSalkolinis 
Judėjimai? (Lietuvoje ir uislėnyje), 9). 
Knygų patmuliK Ir lO) Ivalrenyb?#.
i- “SARGXBOm">a^: vysk. M.'Keh 
nya, prof. P. KuraĮtis, Vydūnais 
Tumas, prof. Kerniais, dh M* Vačkaits- 
ka|tč, dp. A. Gylys, dr. jur. UaulInaltiB, 
agr. Valatka, dr< K. Paūžtas, \lr. D, JuS- 
ka irt; kiti. .

Adresas.‘i Kfeunas, Liaudies namai 
’ '•SABGYBOS” adm. . .

I susitepė. savo rankas tikin
čiųjų žmonių krauju,

Iš Vienos praneša, kad 
.Šę^tjnįų dieną prie Dnies- 
tinupeš bolševikų kareiviai 
žvėrišku būdu išžudo 100 
žmonių, beklūpančių ant ke- 

Ilių ir besimeldžiančių.

“DARBININKO” SKAITY
TOJŲ DĖMESIUI '

“Darbininkas ”jau priima 1032 
m, Lietuvos Paskolos Bonų ku- 
ponus už prenumeratas ir kny
gas už pilnų jį vertę. Nukirpę 
1082 m. kuponą siųskite ’ >

/‘DARBININKO0 ADM.,

366 W, Breadvvay,

South Boston, Mm. r

i
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Antradienis. rugpitičio V, 1932

LIETUVOJE IR PAS MUS
Spauda praneša, kad Lie

tuvos tautininkų vyriausy
bė nedavę leidimo “Pavasa
rininkams” laikytį 20 metų 
jubiliejinį seimą (kaip tau
tininkai teisinasi) dėl to, 
kad, esą, seiman galėjo su
važiuoti 15-—20,000 atstovn- 
svečių, tai kur, esą, 'tokią 
daugybę Kaime sutalpinsi?

Taigi, kaip matome, Lie- 
• tavoje mūs broliai katalikai 

dirba. Noi’s jų darbams 
statomos visbkeriopos klin
tys,.bet jie nenusigąsta/

Pas mus čia niekas ne- 
, varžo, nė leidimai,nereika

lingi, bet mūsų ■ nuvažiavi
mai visgi būna labai neskai
tlingi* Nors, tiesa, mūsų 
sušisiekimo ... sąlygos daug 
sunkesnės —- brang e s n ė s, 
bet visgi daugiau turėtume 
liiųipti dėmesio į mūsų 
Centralinių orgąnizac i j ų 
metihiuš suvdžiavimus 
seimus. Atminkime, ir ge
rai įsidėmėkime, kad kai 
tiktai centralmėis organiza
cijos nustos dariuosios, savo 
suvažiavimus, taip nutruks 
visi mūsų kolonijų ryšiai ir 
mes, kaipo ateivių tauta, 
žuvę.

Norėdami ko ilgiau palai
kyti savo tautos gyvybę A- 
merikoje, privalome . nesi
gailėti lėšų ir darbo centra
linių organizacijų palaiky
mui. Tiktai būdami gerai 
organizuoti, tiktai vieningai 
dirbdami, galėsime tikėtis, 
nors ir toli nuo Lietuvos bū
dami, ilgus metus išlaikyti 
mūsų tautos gyvybę.

Rugpiūčio menuo, tai lie
tuvių centralinių organiza
cijų seimų — suvažiavimų 
mėnuo. Rugpiūčio 9 dieną,

“Kunigų Vienybės” sei
mas. Tai grynai inteligen
tų orgmiizacija, iš kurios 
daug tikisi mūsų katalikiš
koji išeivija. Nuo “Kuni
gų Vienybes”, vienokio ar 
kitokio nusistatymo, daug 
priklauso mūsų organizaci
jų būtis, neš viskas nuo va
dų priklauso: kur vadai ve
da, ten organizacija links
ta.

Rugpiūčip 16^-18 d. d. S. 
Bostone Liet. Vyčių seimas. 
Vyčiai, kaip jaunimo orga

nizacija, reikalinga ko di
džiausios paramos; ypatin- 

. gai visi lietuviai katalikai 
inteligentai turėtų Vyčiams ! 
Įsiklausyti ir: jiems vado-f 
vauti, nes jaunimas reika
lingas gerai išlavintų vadų, 

' kuriems jaunesnieji turėtų 
prisižiūrėti ir jų pėdomis 
pasekti. Kokis bus jauni
mas, tokia bus ateities vi
suomenė.

Rugpiūčio 29 d., Bnook- 
lyne bus Vargonininkų Sei
mas. Vargonininkai, kaip 
menininkai ir jaunimo cho
rų vadai, labai daug prisi
dedą prie žadinimo čia au
gusio jaunimo — tautinės 
sąmonės. Visos didesnės 
tautines šventes neapsieina 
be vargonininkų pagalbos. 
Bale parapijos klebono, var 
gonininkas yra pirmas ko
lonijos jaunimo vadas. To-

dėl Vargoninįnkiį Sąjungas 
seimui —.chorų vadams lin
kine pasisekimo.

RugpiūČin 23—25 d. d., 
Pittsburgh’e, Šv. Kazimie
ro. parapijos salėje įvyks 21 
Amerikos Lietuvių R. K. 
Federacijos Seimas. Žino
ma, mes nesitikime, kad į 
Federacijos seimą galėtų 
suvažiuoti tiek, kiek; tikę j os 
“Pavasarininkai” Kaune, 
kad net valdžia pabūgo, ir 
suvažiavimui leidimo neda-. 
ve (pabūgo, kad Kauno po
nai nepapiktihtų k ainio 
jaunimo patrioįingumu ir 
ponams namie lietuviškai 
nekalbantiems provincijos 
jaunimas gėdos nėpadary- 
tų), bet- visgi _ tiHmėsturė: 
t i nemažesni -atstovii šuva- 
žiavimą už pastarųjų metų 
seimus.

Šv; Kazimiero parapijos 
klebonas kun. M. Kazėnas 
darbuojas kiek galėdamas, 
kad šis 21 mūsų šeimas ko 
genausia pasisektų.’ Visi 
Pittsburgiio katalikų dar
buotojai uoliai stoja klebo
nui į pagalbą, kas raginda
mi draugijas, kad Intų ko
kiu nors darbu prisidedami 
dirba, kad Pitts’jburgh’as 
gražiai pasirodytų.

Kaip girdėti, tai ir kitos 
gretimos Pittsburghui kolo
nijos rengiasi skaitlingai 
dalyvauti. Taigi geriausio 
pasisekimo pitts b u r g i e- 
čiams. . •"

Chicaga, Bostonas, New 
Yorkaš vieni kitiems neno
ri apsileisti ,mat ir prele
gentai su paskaitomis bus iš 
šių kolonijų. Taigi 21-mas 
Federacijos seimas tikrai 
bus skaitlingas atstovais.

Federacijos Še^retorias.

PROGA BEDARBIAMS
Kad pagelbėti bedarbiams “Dar
bininko” Administracija išmokės 
bedarbiui už kiekvieną gautą 
naują metinę prenumeratą vieną 
dolerį.
Gera proga bedarbiams užsidirb
ti- keletą ąr kelioliką dolerių. 
Apsukresnieji darbininkai gali 
išsidirbti nuolatinį ir gerai ap
mokamą darbą.

Los Ai^e|es pradžios mokykla 
vo ‘f oKAipiškus žaidimus J ’

^■.■4įi.^i į ■, nm.ii,i ■! 'niĮ ■iiiTUiiinn'f.nirfaF

r'savo sporto aikštę HrJoje turi* sa-

’į • : Kan. Pr. J. Vaitukaitis

GARBES IR ŠLOVĖS KARALIUS
balso.. Nutildytos jūros ty
li, \garbingai nusilenkdainos 
didingam Jo Majestotui. Jo 
galybė yra beribė, taip be- 
Tibė, kaip ir Jo garbe irJįlo- 
vę; Šv. Jonas Kryzosto- 
mas rašo: “ Visa Viešpaty- 
je yra gražu; ir . Jame yra 
taip beribis tas Grožis, jog 
žmonių kalba neišgali iš
reikšti, nei protas tinkamai 
apibūdinti to beribio Gro
žio versmių.”

Visas pasaulio gražumas 
nyksta prieš žavėjaučią ir 
neribotą Viešpaties Jėzaus 
Grožį. Angelai, archange-, 
lai cherubinai ir Serafinai, 
ir visos Dangaus galybės, 
apimtos dangiškąja admi- 
racija, klaupia prieš Jį 
džiaugsmingafne ir adoruo
jančiame garbinime. Jie 
gali mąstyti apie neapimtą 
Jo Grožį ir neapčiuoparną 
Jo. galybę*betgi jie negali
permatyti viso Grožio iki 

pat dugno. . Spindinti Ka
raliaus Garbės Šviesa la
biau nušviečia, negu milijo
nai kitųjų šviesų. ' Tuose 
spinduliuose kūrenasi- am
žinosios meilės Ugnis ir ne
apimamu džiaugsmu pripil
do palaimintųjų ir šventų
jų sielas. .

Jei mes savo akimis! galė
tume įmatyti taip; kaip An
gelai ir Šventieji Jį mato ir 
regi veidas į veidą, mes pil-. 
nai žinotume, kaip neribo
ta yra Karaliaus garbė ir 
šlovė. • ■ .

Kai žemės duktė ,ar sūnūs 
Statomas prieš žemiškąjį

: karalių, prie jo artinasi su 
didele pagarba.. Ir apimti

Visuotinoji Katalikų Baž
nyčia labai džiaugiasi 31-jii 
Eucharistiniu Kongresu, 
kurs šiais mefais įvyk o. 
Dubline, Airijos sostinėjty 
kad Kristui Karaliui ati
duotų viešos garbės ir šlo
vės pareiškimą. Tuos die
votuosius Eueharis t i n i o. 
Kongreso įvykius galima 
tik atjausti, pergyventi, bet 
ne plunksna aprašyti.

Kristus Karalius buvo 
viešai pagerbtas, kaipo Gar
bės Karalius. Iš visų pa^ 
šaulio dalių maldininkai 
plūdo į Dubliną, kad Kris
tui Karaliui Eucharistinia
me Kongrese pripa ž i n t ų 
viešą garbę it šlovę. Juk 
Kristus yra tikrasis Garbės 
Karalius, Kurį Dovydas 
senovėje pranašingai garbi
no: “Tau, Viešpatie, pri
klauso viešpatystės, . turtai 
ir garbė. Tu valdai Vy
riausiąją Valstybę virš ki
tųjų daiktų, ir Tavo ranko
se; yra visa valdžia įt galy
bė.” ’ ' : ■ ■

Tikrai Jis yra Vyriausias 
Valdovas, ir Jam vienam 
priklauso garbė ir šlovė. 
Jis yra Galingiausias Vieš
pats, nes vienu Savo Valios 
veiksmu Jis sutvėrė šį pa
saulį. Jis būtų galėjęs su
tverti milijoną, kitų pasau
lių ir neįsvajotai daug gra
žesnių. Vienu Savo Valios 
veikimu Jis gali panaikinti 
visą visatą ir ją paversti į 
pirmapradį nieką. Jis yra 
visli sutvertųjų daiktų Ka
ralium. Visi elementai pa
siduoda galingai. J o valiai; 
vėjai ir bangps klauso Jo

taat<
matais^Paširodo, jog ir komisarai mėgsta’dykįe^D *. ' • • J • t. .
4‘Draugait* komisarai šachmatais* lošiamo tukstancįu lakstančiai Rusijos. darbininku ^adaiijaf.užda- 
ryti kaiėįimiaose ir kitaip kenčia.Komisarams Juk tas nesvarbu! •

karaliaus majestoto pažibų 
ir garbės, jie susimaišo ir 
nebežino, ką kalbėti ar sa
kyti. . Ir, jei Angelas nu
žengtų? iš Dangaus ir mums 
pasakytų, kad Karalių Ka
ralius ne tik nori mūsų 
klausyti, bet žada dar atsi
lankyti į mūšų namus ir 
norėtų būtiunūsų Svečias, 
mes nebežinotume nė kaip 
imtis prie darbo, kad tinka
mai prisirUoštumėm ir ver
tai priiintumėm tokį gar- 
bingiausiąją Svečią.^ . Su 
plakančia iš džiaugsmo šir
dim ir širdingiausia adora
ciją Jį kviestame į savo na-’ 
mus. Jei ką nors Jis pra
kalbėtų į mus, kiekvienas 
Jo žodis garbingiausiai bū
tų priimtas ir sielos gelme-' 
jė būtų švenčiausiai užlai
komas, kaipo palaimintas 
išganymas mūsų gyvenimui.

Tačiau, mums ne tik' ne
ginamą artintis prie Jo, bet 
Jis tikrai ateina į mūsų šir
dies vįdų„ Ir vienintelis 
Švenčiausiosios Karaliaus 
Šerdies troškimas yra^.kad 
Jo Karalystė apimtų visą 
pasaulį.. Jei mes norime, 
kad Jo Karalystė būtų įs
teigta mūsų sielose, mes tu- 
rime vykdyti Šventąją? Jo 

valią, patapdami lyg maži 
kūdikiai, kurie klusnus, 
meilingi, tarnaują ir garbi
ną; Jis yra Amžinasis Vy
riausias Kunigas, V aisty bių 
Viešpats, Karalių Karalius, 
Tikrasis Dievas. Jo gyve
nimo vieta yra nepasiekia
mos šviesos būklė; Jo Tro* 
nas- yra Dangiškojo Tėvo 
dešinėje. Jo Vainikas yra 
Garbė; Jis'yra tikrai Įkū
nytasis mūsų Dievas.

Tai garbingiausia,, kad- 
mūsų Karaliaus buveinė 
mums yra taip arti. Tikra
sis Jo Esimas Altoriaus Ta- 
bernakule buvo, vaizduoja
mas Senovės Arkoje, kaipo 
“būsiančios geros nuotai
kos atšešėlinimas.” Die- 

’ vąs, kaipo geras bičiulis, at
lankė Patrijarlm palapines. 
Jis Save apreiškė Abrao
mui Mambrės Klonyj. Kai
po Šviesos Stulpas Jis išve
dę Izraelitus iš Egypto • ne- 
ląįsvės ir Garbės spįndh- 
liąis Jis apgarroė^A r k o s 
Sandarą. ;:“Iį? bebuvo ki
tos tąufoš taip galingos, ku
ri savo Dievus, turėtų taįp 
inti.” Tai buvo Senajame 
Įstatyme,* kai Dievas amži-1 
nąi apsigyveno su Savo 

/ žmonėmis Marijos Šventyk
loje,. ' . .

O Naujame Įstatyme mū
sų Karulius gyvenu ne vie
noje vietoje, kaipo \ Ugnies 
Stulpas ai? Garbes Debesys: 
Kiekvienoje pasaulio dūly
je, tūkstančiuose altorių* J is 
gyvena Švč. Duonos pąvy- 
dahų ir mums visada lieka
si Garbes Karalius. Jame 
išsipildė kiekviena prana
šystė, kuri mums apreiškė, 
kad Dievas gyvens su mu
mis. “Ir žodis tapo Kūnu 
ir gyveno tarp mūsų.” Tik
rai Jis Įvykdė, Savo priža
dą: “Ir štai aš esu su ju
mis per visas dienas iki pa
saulio pabaigai? ’

Ir šiosę dienose katalikiš
kas pasaulis susijungė su 
šimtais tūkstančių lutu pi
liečių, kurie Eucharistinio 
Kongreso metu laikė už y- 
patingą sau privilegiją ati
duoti viešą garbę ir šlovę, 
ir išreikšti kilniąją viešą iš
tikimybę Tam, Kurs tikrai 
yra mūsų Karalius, Jėzus 
Kristus—- Garbės ir Šlovės 
Karalius, Kuriam tebūnie 
“garbė ir viešpatavimas 
per amžių amžius” (Apr, 
I, 6).

“PAVASARIS”
Švenčia savo 20 m, jubilieju.

Didelė dalis Lietuvos ir 
užsienio lietuvių jaunimo 
jau 20 metų su didžiausiu 
džiaugsmu pasitinka kiek
vieną gyvą, linksmą,yįdomų 
šio laikraščio numerį. “Pa
vasaris” gi džiaugiasi, kad 
jam pasisekė atspėti lietu
vių jaunimo širdį, atspėti 

Įkas lietuviui miela ir bran
gu.

‘ ‘ Pavasarį ” . skaitydami, 
sužinosite, kas dedasi Lietu-
9.... .

voj, kaip gyvena ir juda, IK 
kę Lietuvoj, Jūsų broliai ir 
sesutės. '
. “Pavasary” rasite daug 
gražių Lietuvos istorijos a- 
pysakii, rasite apdainuotas 
Jūsų tėvynės laukus* senų te . 
vėlių bakūžes. “Pavasaris” 
dvelkia Lietuvos mišinį oru 
ir skamba Lietuvos paukšte-* 
Įhį dainomis. ...

“Pavasary” rasite vaįdin 
ti tinkamų komedijų, mono
logų, šposų, gražių apysakų, 
aprašymų, labai daug gražių 
Lietuvos gyvenimef paveiks- 
hį. - ‘ , a

“Pavasaris” skirtas, vi- i 
sam pasauly iŠsibaščiusTąm, į 
lietuvių jaunimui. ,

“Kad Jūsų “Pavasaris” . J 
būtų dar dažnesnis. Taip 
ilgu jo laukti. Gyvendamas 
užsieny, be “Pavasario” tur < 
būt jokiu budu nenurimčįau. ; J 
Mano mylimiausias ‘ (Pava-v . 
saris,” ypač šįmet, labai įdo
mus” — K.
Haupstr. 121, Berlin, Slioe- 
hęnberg. Ištrauka iš laiško) L . 
Tokių- laiškų “Pavasaris”, 
susilaukia labai daug.

“Pavasaris,” metams kai- - 
nuo ja tik 5 litus. Užsieny
je metams 1 doleris. Latvi- 
joj, Vokietijoj ir Estijoj * 
tiek pat ir Lietuvoj. • r J

“ Pavasario ’ ’ Redakcijos 
ir Administracijos adresas: \ 
Kaunąs, Mickevičiaus gt. 28,
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BROOKLYNO IR APYLIN
KĖS LIETUVIŲ ŽINIAI ■ 
Šiuomi pranešam e, kad Jurgis i;

Tumasonis yra įgaliotas rinkti 
“Darbininkui” prenumeratas ir, 
skelbimus. Jis patarnauja su 
Notary Public užliūdymu ir pa- . 
gelbsti siųst pinigus Lietuvon. 
Kreipkitės pas: /

JURGĮ TUMASONĮ
423 Grand St, arba 1356 K J)1 St •

Brooklyn, N. Y.

JONO KM1TO EILES
Dabai graži Įmyga audeklo apdarais, 192 pus

lapių, tik už 75 centus. “Darbininkių” prisiuntęs. 
75 centus gausi. Jono Kmito gražias eiles.

Jonas Kmitas vienintelis Amerikoj lietuvis po
etas.. Jo eiJės pilnos patrijptiškų jausmų.

, Siųsk užsakymą į t

“DARBININK4”
366 West Broadway South Boston, Mass.

ffiffiffiffiffi©

' i 7
. i .• s .i ■ g
■ ■ I ■

■ 1" .
1 .

PRALL BROLIAI j
i PENTORIAI IR DEKORATORIAI |

' ■ ' oi i’ DARBĄ ATLIEKAME GERAI IR PIGIAI j
PATARNAVIMAS GERIAUSIAS e l^Įį j

46 ARMANDINE ST., DORCHESTER, MASS. J

g x Tel. Talbot 0354 J

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

tv. JONOEV. BL. PAAALPINM 
DRŪTOS VALDYBA

PlrmlnlnkįB — M.£iob< .
36 ML Ijla Ud., Dorchefcter, Man. • 

‘ Telephone Columbla MM 
Viėe-Plrmlftlhkaš — j. Petrauskaji I

24 Tlionias tark, So. Boeton, MaM | 
Prot Ilaštinink&s •— X. GHnėcklM' . • 1

5 TIioium Park, So. Boeton, Ma»a i 
Fln. Biištlhlnkna it Selkla Į
. 25G E. Ninth St, So, Boeton* - į‘ 
htdlninkns — A. Nnutlilflnne • j

886 Ę. Bronihvay. So. Boeton, Maaa į 
Mnr^alkn — J. Zalkls A 1 , 4

‘ 7 IVInflcM St, So. Boeton, Malą. 
Dtauglja laiko BU3lrlnklmų« ka»

netlčkllenl kiekvieno ta?n*«Jo, 2 tai j
po pietų, Paraplloa.ealftj, 49S M to : 
8t; So. Bvtfton, Maėa. į

Profesionalai, . blxnlęri&t pramonln* į
kai, kurie ekelblasi ^natbinitik^” tlfe }
ral verti skaitytoj paramos. 4

Vist garelukltfc “Darbininko,1*- . .• ,

LIETUVOS DUKTERŲ DRJ03 
PO GLOBk MOTINOS ŠVd.

’inninlnkū — Eva MarksiOng, ’
625 E. Stli St, So. Bostdn, Mase. 

Vlce-plrinininkė— Ono Šiaurietis,
443 E. Ttli S t., So. Boston, Ma.sa.
Tel. So. Boston 3422-Jt

Prot.ItaSL —.Bronū CiuhtenC, i
29 Gould. Št,- West Boxbury, Mass.
Tel. ParkW I864AV

Fln. Kalt *- Marjotia Markonhitfi
33 Navarfe St, RosUnrlalo, Mass. . 

Te!. Parkwny 0558AV
Iždininkė — Ona StiinlulhH*

105 IVeet Otb St, So. Boston, Maes. 
Tvarkdarė — Opi MlegirdiėnžĮ

1512 Coluinbia Itd., So. Boston, Mmb. 
Kanos Globėja — E. JanuSonlenft

1426 Columbla Itd., So. Boston, Mase 
Draugija savo eusirlnklmua laiko kas 

antrą. utamlnką klekvieho .mėnesio, 
7:80 vai. vakarai pobainytlnfij eve- 
tąlnftj. .

Viltais draugijos /reikalas krelpkitla 
pa# protokolų raltlninkf.



Wpitlčio 9, 1932
* .*•’ • ’ ' ■ ; ’ ' ~ ‘ T   / jl. ~. y ’ •.* ’* " • - t ■ ‘ . ’ ' » f *,\?;k.*«-,;v. ISVAZ AV MA

Sekmadienį, Rugpiuči<>Aug. 14 d., 1932
Įvyks Palangoje, Lawrence-FIethuen, Mass.

Programa bus įvairi. Skaityk skelbimą trečiame puslapy.
i

ĮKĄS GIRDĖTI.LIETUVIUI 
| KOLONIJOSE I

HEW BRITAIN, Gp.

MDNTFLLO, MASS į r . f » . .

VAŽIUOJAM Į LAW-
'< RENGEI '

L. D. S. Antra kuopa ša-: 
vp susirinkime rugpiūčio 2 
diemj. nutarė smarkiai reng
tis į L. D. S. Naujosios An
glijos apskrities išvažiavi
mą, įvyksiantį rugpiūčio 14 
d., Palangos Parke, Law- 
rence, Mass.

Bušų komisija pranešė, 
įcad jie jau turi nemažą 
skaičių užsirašiusių, kurie 
jau laukia tos linksmios 
dienos, kur jie galės-džiaug
tis ir kvėpuoti tyru oru 
ošiančiam pušynėly ir gėrė
tis tuo krikšto! inių Palan
gos ežeru. • ’

Kurie norėtumėt važiuo
ja kartu su kitais* o dar ne
sate užsirašę, prašom kreip
tis į Kazimierą Grigą, Leo
nardą. Kumpą ar į Treina- 
vičienę, kurie jums malo
niai patarnaus ir užtikrins 
jums kelįoii ei vietas.*

. Komisija praneša v i- 
siems, jog ji jau. turi paė
mus patogiausius ir pigiau- 

. šisu busus kelionei. Tik už 
. vieną dolerį į ten ir atgal!

Tai reta proga. Naudoki
mės ja visi!

PRAMOGA
, L. D. S. 2-ra kuopa nuta

rė surengti šokius, kurie 
įvyks rugpiūčio (August)

. 12 d., Romuvos Pk. Grieš 
. geras Bert-Oris orkestras.

Jauni ir seni, neužmirškit 
jų. Valdyba.

konytė — rašt. rr Ant. Avi- 
žinytė — iždininkė.

Mūsų Vyčiai rimtai ren
giasi į Lietuvos Vyčių Sei
lių Bostone ir žada parody
ti, kad jie . ne vakar gimę 
vaikai, bet pilni ugningos 
energijos jaunuoliai. Valio 
atgimę Vyčiai!

PROTESTAS

Šios kolonijos lietuviai y- 
ra dideli tėvynainiai ir jie 
negali ramiai kęsti, jog Lie
tuvoje persekiojami katali
kai. Liepos 31 d. susirinkę 
tuojaųs po pamaldų į skait
lingą mass-mitingą išnešė 
rezoliuciją, smerkiančią ka
talikų persekiojimą Lietu
voje. .

KLAIPĖDA
Lawrence turi Palangą, 

Montello Romuvą, o Pro- 
vidėnce turi savo Klaipėdą. 
Tai gražus 15 ha žemės plo
tas su ežerėliu. Tą" parką 
valdo L. R. K- Piliečių1 
Klubas. Klubiečiai šiemet, 
gana gražiai apvalė krū
mus, o su laiku ketina pa
daryti visai šaunią, 'kultū
ringą žaidimams ir poilsiui 

.vietą.

padeka
Širdingas ačiū L. D. S.. 

Conneeticųt apskrities iždi
ninkui S. Cibulskiųi,' rūpes
ningai surengusiam apskri- 
įles Šeimynišką išvažiavimą, 
: įvykusį liepos 31 d. A. Sta- 
nulio ūkyje, W. Chester.

Labai ačiū šeimininkams 
Staniulįams, maloniai pri- 
ėmusiems ir užleidusiems 
savo ruimingus, kambarius 
pasilinksminimui; labai dė
kingi šeimininkėms, paga
minusioms Skanius užkan
džius, ypač p. Cibulskienei.

Visi atsilankiusieji gėrė
josi gražia tvarka ir vaišin
gumu. S. Cibulskas tai di
delis L. D. S. darbuotojas 
ir rėmėjas. Dalyviai,

SPRINGFIELO, MASS.

jos mokyklą. P-lė Morrpw, 
Lindberglio žmona pas 
mokėsi skraidyti.

ELMHURST, FA.

,11

J, Ab Jonaitis.

HARTFORD, CONN.

PROVIDENCE, R. I.
. ' "PIKNIKAS

. Liepos 24 d. Klaipė d o s 
Pk, įvyko parapijos pikni- 

/ kas, kuris visais atžvilgiais 
. reilda laikyti labai pavyku

siu. Žmonių .buvo tiek daug 
susirinkę, kaip dar nieka
dos pirmiau nebūdavo. O 
kai žmonių prisirinko daug,

• ’ tai ir smagumo netrūko ir 
•5 pelno pasidarė.

< VYČIAI GYVUOJA
J : fliepos 27 d. įvyko Lietu- 
. vos Vyrių “prisikėlimo iš 

ilgo miego ’’ susirinkimas. 
Susirašė gražus būrelis rim
to jaunimo. Laikiną val
dybą sudaro šie: Jonaš Jul<- 

/ nevičius-r-pirm, Elena. Ali-

Užsitesę blogi laikai ypa^ 
tingai kenkia draugijoms, 
kadangi jose priklauso tik 
darbininkai. Darbo nėra. 
Jei kurie dirba, tai tik po
rą dienų į savaitę, tad vos 
tik išmaitina savo šeimynas.

Šv, Jono Ev. draugija y- 
ra didžiausia šiame mieste, 
bet ji turi, ir didžiausias iš
laidas bemokėdama pašal
pą bei pomirtines. Kokias 
nors pramogas ji rengia re
tai. Kasmet ji rengia sa^ 
vo balių ir pikniką. IŠ pik
niko gauta pelno, bet to dar 
neužtenka padengti visoms 
išlaidoms. • . > .

Liepos, mėn. susirinkime 
nutarta atsikreipti į visus 
narius, <kad pasidarbuotų 
baliui) jjĮiris įvyks lapkričio 
26 d. Baliuje bus suteiktos 
3 dovanos, tad nariams rei
kia pasidarbuoti.

Rengimo komitetas prašo 
nuoširdžios paramos visų 
narių ir Visų lietuvių.

DAR VIENAS LIETU
VIS SKRISIĄS Į

• ’ ■ ' LIETUVĄ .
Praneša, kad Juozas Bal

trūnas, Amerikoje gimęs 'ir. 
augęs jaunuolis statosi sau 
orlaivį, kuriuo jis skrisiąs į 
Li|tuvą.. Jis sako, kad sa
vo nauju .orlaiviu nuskri- 
siąs per, apie 7—8 vai. lai-, 
ko. Tai būtų rekordinis lai
kas. . Baltrūnas mano skri
sti į Lietuvą dar šią vasarą. 
Jis tą g,ali padaryti, neš y-, 
ra aviacijos statybos speci
alistas ir geras 1 aku n a s. 

, Springfielde jis turi aviaci-

IŠKIIATUS /
Rugpiūčio 15 d. 2 vai. po 

pietų įvyks Šėšeriį Apvilk- 
tuvių ir Profesijos iškilmės. 
Iškilmės bus lauke prie ko
plyčios šono, kur prieina la
bai graži aikštelė žmonėms 
susirinkti. Nors nemažai 
žmonių yra matę šias iškil
mes, bet yra daugelis, ku
rie dar nematė. Bus vi
siems ko pasigerėti ir pasi
džiaugti matant,. kaip šios 
nekaltos mergelės, kaip va
sarą pražydusios gėlės, su
prasdamos'dėkingumą pa
saulinės garbės, aukojo sa
vo jaunystę Dangiškam Su
žieduotiniui.

Prie progos galėsite pasi
linksminti piknike, kurs’ 
taipgi yra rengiamas tą pa
čią dieną.

» Nuoširdžiai , kviečiame vi
sus geradarius ir prietelius. 
atsilankyti į iškilmes ir pik
niką, tuonii suteikdami nors* 
mažą paramą.

MERGAIČIŲ REKO
LEKCIJOS

Mergaičių rekolekci j o s 
prasidės rugpiūčio 15 dieną 
ir baigsis 18. Rekolekcij as 
ves Tėvas Vienuolis. Reko- 
lekcijos yra laikas labai 
naudingas, ypatingai jauni
mui. •.

Motinos, leiskite savo du-

krelėms p'isinąudoti šiomis ... .................■iuiiiiuniioi'iimiiiimin
Dievo malonės dienomis. s—- t- t -w t -w- zSn e

Norinčio# atlikti šias re
kolekcijas, malonėkit pra
nešti Seserims iš anksto.

Moterų rekolekcijos bus 
pagarsintos vėliaus. , T7 ■

Būgai eis nuo Linden 
Street prieš Court Hpiise.iš 
Scranton į Elmliurs 8:15 
ir 12:15 iš ryto; ,3tl5 ir 
7:15 po pietų iš. Elmhurst į 
Scranton.

Automobiliams ir busams 
vieta ūkio viduryje.

Sės. Jėzaus Nukryžiuoto, 
e * St. Mary’s Vilią,

Elmhurst, Pa.

METINE S ŽINIOS!
I 1

UETUViy DAINOS i VISI 1 PALANGA!
DIENA

PHILADELPHIA, PA.
ATITAISYMAS

. “Darbiunko” 57 . m1 
pusiame aprašyme apie Šv. 
Kazimiero parapijos ir pa- 
šalpinio klubo .ekskursiją 
pateko klaida: kelionė kaL 
navo ne' 25c, bet $1,25. Nuo 
kiekyįpnoz^važiąvusib ^para
pijai ir klubui liko 25c pel
no. - / Ė. Ma^tdite;

til-

Telefonas; Plaza 1350.

JONAS 6REBLIA0CKAS
Graboriiis ir Balsamuotojas 

. 423 S. PACA S’pREET, 
■’ . BALTIMORE, MD.

Sekmadienį, rugpiūčio 7 
d. š. m., Šv. Petro lietuvių 
parapijos svetainėje įvyko 
susirinkimas, kuriame daly
vavo Naujos Anglijos kuni
gai, muzikai ir mėgėjai. Ne
tarta rengti Lietuvių Dai
li os Dieną pabaigoje lapkri
čio mėnesio. Tam dideliam 
ir svarbiam darbui išrinkta 
komisijos. Tuoj po šio 
bendro susirinkimo pas vai
šingąjį vietos kleboną kun. 
Ė. Virmauskį įvyko chorų 
vedėjų susirinkimas, kurio 
vedėju buvo kun. K. Vasys, 
Aušros Vartų lietuvių para
pijos (Worčester, Mašs.) 
klebonas.

Tame susirinkime išrink
ta programos komisų a r 
muzikai M. Karbauskas, 
Stankevičius, P. Šokas, J. 
Žemaitis ir Brolis J. Banis, 
M. I. C. Pastarasis išrink
tas dirigentu ir komisijos 
komisijos pirmininku.

Šį sekmadienį, rugpiūčio 
14 d., Lavvrėnėe, Mass,Pa
langoje įvyksta LDS. Nau- . 
josios Anglijos Apskrities 
piknikas.

Iš So. Bostono tą dieną 
10:30 rytą išvyks busai tie
siog į Palangą. Kelione į 
abi puses kaštuos tik $1.00. 
Tikietų iš anksto galima . 
gauti “Darbininke” .ir pas 
LDS. narius.

APGAVIKŲ NETRŪKSTA

MIRĖ

Policija patyrė,, jog ne
mažas skaičius krautuvinin
kų praneša policijai apie 
įvykusias, vagystes jų krau
tuvėse vien tik todėl, kad 
gautų atlyginimą iš apdrau- 
dos įstaigų, o iš tikrųjų jo
kių apvogimų neturėję,

Šiomis dienomis suimtas 
Nathan Gingsberg, 38 metų 
iš Roxbury, kurs buvo rai
tas pririštas jo kambaryje. 
Policija kaltina, jog Gins- 
bergas pats susirišęs ir kąd 
jo nieks, nėąpvogęs.

| CHARRON’S

Loti AntfeleV TniėBte įvyko. tarptautinės “Lions Club8M sąjungos 
suvažiavimas. kum sąjungos pirmininku. išrinko/Charles H. Tat*. 
ton ią Wichita, Kau.. Jis Čia stovi sū pilė Betty Clark, .laimėju
sia kalbėjimo kontestą. . .;

j Į P1ANAI—RADI08 į
;į šaldytuvai į į
! Į Aliejaus pečiai, Skalbiamos ! ■ 
i i ; mašinos į
o 20 TEUMEVLL STBKKT ii 
I! WORCESTSR, MASS. i t 
H TeL 4-9430
j ĮLengros Išlygos—Be Nuoifančkį į

♦ • .

PRANEŠIMAS
Dabar laikas užsisakyti KA

LENDORIUS 1933 metams. Pra
šome . kreiptis prie manęs, o aš 
visiems patarnausiu greitai ir tei
singai. Kalendoris kiekvienam, 
reikalingas: Kaina, už vieną 20c 
už 7—$1.00, . ..

Biznieriams didėle jnuolaida.
Taipgi atlieku visokius spau

dos darbus.
ZIGMAS' GILEVIČIUS, 

189 Hartford Avė., 
NĘW BRITAIN, CONN.

.... R-9

Magdalena Jezukevičienė, 
ilgai sirgusi reumatizmu, 
po sunkios operacijos mirė 
miesto ligoninėje rugpiūčio 
8 dieną.

Magdalena yra ilgai gy
venusi Lawrence ir daug 
d arbavu si s parapijonų tar
pe. Jį keli metai atgal kaip 
gyvena 194 Athens St., S o. 
Boston. j

, Velioni bus laidojama 
Lawrence, Mass.

Ji paliko liūdesy vyrą 
Tadą, sūnų Juozapą ir duk
terį Aleksandrą.

TYRINĖJA PAŠTO TAR- 
NAUTpJHS

PARSIDUODA
Graži farmuke4 netoli Bostono. 
Yra 5 kambarin namas su visais 
veliausids mados įtaisymais.! 
Taipgi grąžus sodas su voriniąis 
medžiais, M akrą’ žemes ir kame, 
ir nauji vjŠtininįtai.. Prie . pat 
State Road.

Priežastis pardavimo savinin
kas nesveikas ir nori važiuoti į 
Lietuvą. iKroipkitčs:
303 Canton St, Randolph, Mass,

’ Pašto .-viršininkas W- 
HurĮey gavo žinių, jog ke
liolika pašto tarn »nfojų tu
ri du darbus —pašte ir dar 
kur kitur. Hurley. pasky
rė tyrinėjimo. komisiją, ku
ri. ieškos pašto tarnautoji!, 
užimančių dvi tarnybas.

BROLIAI IŠEIVIAI
TCvynčs likimas, jos laimėjimai Ir ae* 

lalm&s, jos sielvartai Ir bMos Jums vi
siems, be abejojimo, rupi. Jums taip 
pat rupi, kad Tėvynėje taurautų Jr 
klestCtij teisėtumas, ir laisvė. Jus taip 
pat niekinat priespaudos nevalią ir ne
ribotą sąuvaliavlmą su Švenčiausiomis 
žmpniij teisėmis Ir laisve. —Jtjs norite, 
kad ir toli būdami, kad ir plačiąją, mik 
rlą atskirti,.pažinti Tėvynės būvį, koks 
jis tikrumoj yra. — Sitais visais at
žvilgiais Jums labai yra. pravartu 14 
•irąfiytl ,.

«DARBININKAS” ugdo tiesos ir 
laisvės meilę.

“DARBININKAS" moko neapkęsti 
priespaudos smurto Ir niekinti dldval- 
dą veidmainystę.

“DARBININKUI” visur Ir visados 
rupi darbo žmonių reikalai.

“DARBININKAS" turi labai Įdomias 
savo “RADIO ŠYPSENAS."

“DARBININKĄ'” redaguoja profeso
rius PR. DOVYDAITIS.

. Skubėkite kad iStiraiyU ARSIMU* 
A4” patys ir Urafjfkitg Ji tavo pis»4 
nemt lAetuvoJ». .

. Amerikoje “Darbininkas* kaštuoja 
$1.20, o Lietuvoj tik 00 amerikonišką 
centą. ’

" Darbininkas,’*
^DARBININKO" adresas; Utbu» 

uio, Kaunas,, Nepriklausomybės alkiu 
nes 't .

‘‘ŽIDINYS” ~
Prof. Dr. V. Mykolaičio-Putino redagu> 
lamas literatūros, mokslo, vliuomenėa 
Ir akademllkojo gyvenimo iliustruota* 
mėnesinis tamsias yra didžiausias, 
rimčiausias, Įdomiausia* ,ir Ūskvlsnam 
prasilavinusiam Žmogui tinkamiausias 
lietuvių žurnalas^ Todėl visi pasktfbžkl* 
ta užsisakyti “Židinį.”.

“Židinio" kaina Lietuvoje: mat M L* 
pusnį. 20. lt: Amerikoje metam 
pusmečiui *2.50.

Adr.: “tidls^s,” Kaunas, Laisvos AL 
A. .

Skaitykite ir Platinkite
“DARBININKĄ”
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Rūgpiūčio menesio pra
džia Vyčių Sportininkams 
buvo labai laimingą, Rug- 
piūČio 1 d. vakare jie žaidė 
prieš Eug.'Dtirgin Club.

Vyčių priešininkai Wp 
savo žaidėjų turėjo keleto 
gerų tymų žaidėjus. Bet tas 
jiems nieko negelbėjo. Šį 
kartą vyčiai žaidė labūi gy
vai, drąsiai ir pasitikėdami 
savo jėgomis. Todėl jie ir 
laimėjo liet tokiu dideliu 
santykiu —15:2.

Liepos 31 d. vyčiai žaidė 
‘Chelseal mieste ir ten rung
tynes laiiliejo 8:2.

‘ Rūgpiūčio 4 d. L. Vyčiai 
smarkiai supliekę Lincoln 
Club . 9: l santykiu- Mėr 
tyfoju buvo Preskinis, kurs 
leido tik 3 kirčius. Ratelio 
kapitonas S. Navickas pa
darė “homeruu.”
. Šie gražūs laimėjimai tei
kia vilties, jog mūsų spor
tininkų pasiryžimai atneša 
savo vaisius. . Brįi.

SEIMO PASILINKS
MINIMAS

IŠGELBĖJO 4 BERNIUKUS
Rūgpiūčio 4 d- L St. mau

dynių saugotojai išgelbėjo 
keturis beskendančius ber
niukus: John Godinke, 576 
8th St., Joseph Balesky, 6 
Ėlint plące, James Cbnley, 
526 7th.St. ir George Sulli- 
vam 564 Broadway, visi įš 
South Boston. ** - ■' *'

Visi berniukai važinėjosi 
mažu laiveliu, kurs apvirjo 
didelėje vandens gilumoje. 
Maudžiusieji bėgo šaukti 
policiją pagalbon.

Pirmieji gelbėti atvyko 
gyvybes saugotojai Benja- 
min Donahue ir Joseph 
MulRn. Kitu gelbėjimo.lai- j 
veliuatvyko Wm. Jov, bu- 
ves Boston College ir Eord- 
hhm universiteto futbolo 
žaidikų mokytojas.

Gelbėtojai išsigandusiems 
berniukams atvyko kaip tik

• laiku.- Jie jau buvo beskes-

Neužmirškit Vyčių seimo , 
*paskutinėš dienos, rugpiū- ( 
čio 18 dienos! Tos dienos > 
vakare, Music- Bok salėje, 
254 Hjnrtįnę^ū J Avė., '■
tone, įvyks pasilinksmini-: 
ninias—šokiai.' .

Pasilmksinmnhp religinio 
komisija sunkiai dirba, kad 
tas vakaras praeitų didžiu 
pasisekimu. Bus parengtų 
įvairiausių pamarginimii, 
kurie patenkins jaunus ir 
senus. Komisija suteiks 
gražią taurę tai kolonijau
ku ii. skaitlingiausiai bus at
stovaujama tame yakare.

: Laukiama alsi lankant di- 
džiaiisio skaičiaus jaunimo 
ne tik iš Bostono, bet ir iš 
visų apylinkės miestų — 
Cambiidge, B r i g h t o n, 
Lynn, Montello, Norwood, 
Athol, Worcester, Nashua, 
Providence, \Vestfi e 1 d i r 
kitur.

Komisija turi tikrų žinių, 
jog tą vakarą dalyvaus jatl-

1 nimo atstovai iš Ne\v York-
1 Rochester, N. Y., Chicago, 

III., Clėveland, O., Kenosha, 
VVis. ir tt. Ar gi kas nors 
panorės tą vakarą nueiti?

. Tikiėtus galima įsigyti 
, pas Vyčių kuopos narius ir 

Seimo Rengimo Komiteto 
centre—366 W. Broadway, 

. So. Bostone. Visi pagelbė- 
’ kitę,, kad šis.pasilinl<smini- 

mas praeitų didžiausiu pa
sisekimu.

Tikietai labai pigūs: mer
ginoms 40c, vaikinams 50c.

Dar kartą — neužmirški
te, jog rūgpiūčio-August 18 
d. pasimatysime Music Box 
salėje, -kur grieš Para- 
mount Club orkestras.

N. R. I\.

‘ ' va • t

Carney, žinodamas esąs 
nekaltu, nenorėjo eiti į ka
lėjimą ir sutiko’ užstatyti 
kaucijos 5000 dolerių.

Abu “policininku” nusi
vežė Carney CliaTlestovm, 
kur dviejuose bankuose jis 
buvo pasidėjęs 5000 dolerių.

Iš bankii: visi trys įva
žiavo. į Rox|įujyan»iįTB 
cįjos stqįįe|^5 IįJ jfH 
l‘poIicmiiĮKai*? paėmė iš 
C£įrrieg.|5(MĮ0 ddle$lį hVpa- 
U$|wj^ 
šia apie teismo clieną,

paye jo ramiai pa- 
mį" vėnąū pagalvojo, 
jog įvyko kas nors bloga. 
Jis atvyko į policiją ir pa
aiškino apie įvykį.

Ir taip žmogelis neteko, 
sunkiai sutaupytų 5000 do
lerių, vien tik todėl, jog ne
apsižiūrėjo ir lengvai pati
kėjo apgavikams.

v
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VISIEMS VrcIAMS
Antradienį, rūgpiūčio 9 

d., vakare parapijos svetai
nėje, 492 S: Seventh St., į- 
vyks Vyčių Seimo Rengimo 
Komiteto paskutinis susi
rinkimas. Visi nariai pra
šomi būtinai : atsilankyti, 
nes baigsime svarstyti savo 
pradėtų darbų padėtį.

DAKTARAI
Tel. So. Boston 0828

LIETUVIS DANTISTAS

D R. M. V. C ASPER
. (KASPARAVIČIUS 

Naujoje Vietoje,.
525 E. Broadway, S: Boston.

Ofito'Nalandot: '
Nuo9 iki 12. ryte. Ir nub 1:80 iki. 
5 ir nuo-e Iki 8* vai. 'vikare; Ofi
sas uždarytas subatos vakarais Ir 
nedėldienlais, taipgi seredomls uos 

12-tos dlenq uždarytis.
Taipgi nuirau ir X-rag

ADVOKATAI
Prisiekęs Advokatai

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi

sus legalius dokumentus.
817 E Št. (kampas Broadway) 

South Boston, Masi.
Telefonas t Šou Boston 2732

Namą; Talbat 2474

PRISIEKĘS ADVOKATAS

JOSEPH P. WALSH 
A D V O K A T’A I 
Edwar R. Gopįen 
Albert Adelson 
Frank E. McFarlm

OFISO VEDĖJAS 
Jonas J. Romanas

18 Temont St., Boston, Mąss.
310 Kimball Building 

Telefonas: Capifol 9880
- Ofiso valandos, 

9 vai? iki 5 vai. .

ABSTINENTU SEIMAS

Lietuvis Dantistai .

OR. S. A. GAIVARISKI
(GALĮNAUSKAsT

414 Broadvvay, So. Boston
Tel. So. Boeton 2300

Ofisas atdaras nuo 10 Ik! 12 vaL 
ryto, nuo 1:80 Iki 5:30 po pletir 
nuo 6 iki 9 jakara Švente dl«u4 • 

pagal susitarimą *

i.

Amerikos katalikų absti
nentų sąjungos'metinis sei
mas prasidės rūgpiūčio 9 
d.- šv. mišiomis Šv. Juoza
po bažnyčioje, 
St., West End.

Seimo posėdis 
dome viešbutyje, 
pirmininku yra
niel Coonalian, gyv. Phila- 
delpbia, Pa.

PLĖŠIKAI TAMPA “POLI- 
CININKAIS”

Chambers

bus- Ven- 
Sąjungos 
kum Da-

Tel. Šo. Boston 2660
Lietuvis Dantistas

A. L KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo O Iki xjL2, nuo 
1:30—6 Ir nuo 6:30—O vakare. 
Seredomls nuo O—12 vai. - dienQ. 
Sukatomis nuo 9 iki 6 vai vakare. 
Nedaliomis nuo 9 Iki 12 vai. dieni} 

(pagal sutarti)

Bedarbis elektros darbi
ninkas Michąel T. Carney, 
47 metų, gyvenantis 33 Ala- 
sca S t., Dorchester, liko 
žiauriai ir kvailai pjUskriąn- 
stas. - . •:

Į jo namus atvyko du as
mens, apsirengę paprastais 
drabužiais, bet pasirodė po
licijos ženklus. Jie kreipė
si į Carney, pasakydami, 
jog jis turi, būti suimtas už 
pasilvesinimą prieš žmogaus 
gyvybę. Jam buvo pagrą- 

,bintą kalėjimu prieš teismą.

Tel. Porter 3789

J0KH8EPSHIS,M.D.
(REPSYS)

Lietuviu Gydytojai 
Oflao Valandom: S-—4t Ir T-^9 

278 Uaryard Street, 
kamp. Inman arti Central Sq, 

Cambridge, Mmi .
0

L Vyčių Seimo Parengimai
' v . ..> ‘

Patino 5 veiksmų drama “V ALDOVAS” ■
Antradienį, Rugp. 16 d., 7-tą vai. vakare

Gate oi Heaven Parapijos Salėje i
? V Tiki<i|p5 ir 28 centai.

ffĮjbffyT’ ■ 1 . į.. ....- ■9 W ARIENE

T»>e

<

nios iš tolimo miesto, Ka- '-
daugi seimo metu jis turės i 

•daug^ darįo, tai gal leis man 
jo viešniai parodyti Bosto- • 
ną, '• ■/. > _ ... . , ; i

r G aila, jog komitete nesi
mato Jono Zulono, didelio ’ 
Vyčių darbuotojo: Jis pa- *' 

pliko komitetu, kad pradėtų.
[ kitokį gyvenimų. Bet aŠ -į 
tikiu, jog* mes matysime jį 
seime kartu su jo žmona. ’

Tikietai J|ir00ė ' ,s ' >* ' !

■ . PASmiNKSMĮN’^^^^I^^,' :.;T 

Ketvirtadienį, Rugp. 18 d., 8-tą val. vakare | 
Music Box, 254 Hūntington Avė., Boston, Mass. |

PARAMOUNT CLUB ORKESTRAS g
Tikiotai 40 ir 50 centų. g

Tikiu, jog atvažiuos daug, “ 
įdomiu vaikinų, Tad,,

tel

MUSŠAINAS DRABU
ŽIAMS SKALBTI

Be'to, visi Vyčių kuopos 
nariai tą vakarą 7 vai pra
šomi. susirinkti į salę pasi
mokyti .Vyrių himno. P. M. 
Karbauskas maloniai suti
ko pamokyti, Jodei visų Ny
čių būtina ’pnreiga ateiti. ■

Kuopos Valdyba ir seimo 
renginio komitetas po gie-1 drabužiams skalbti, 
dojįmo pamokos paaiškins 
nariams, kas visiems dary
tina seimo, metu.

Kuopos Valdyba ir 
Seimo R4 Komitetas.

tas orlaiviais susisiekimas 
tarp Bostono ir Providen- 
ce.

Orlaiviai . į Providence iš- Į 
skris kasdien įš East Bos
ton po kelis kartus.

Girdėjau, jog Elena, Ona, 
Edy tha ir kitos choristes1, 
Vyčiams labai palankios, 

I turi po kelias nal/vynes.
Patariu nakvynių direkto- 
riui- V. Tamuliūnui ųplan-' 
kyti šias ipergūžėles ir pa
prašyti vietų šeinio delega-v 
tams* * -: -

KAS NAUJA BROADWAY?

Mikas Marksas kai kam 
pasisakė, jog turįs vietos • 
net kelioms delegatems/.Tė- 
gu komitetas pasirūpina. .

LANKĖSI
P. Marijona 'Juškienė, ar

tisto. Rapolo Juškos įriti
na, penktadienį, - rūgpiūčio 
5 dieną lankėsi pas p. Kar
bauskus.- Ji atvyko . iš 
Broėktono,.. kur ■. pas savo 
motiną p. Rbipaitienę vie
šėjo keletą dienų.

-Pmia Juškienė džiaugia
si sulaukus anūko, — mat 
p. R. ii* M. Juškas, Balti- 
jnore, Md.? Dievulis apdo
vanojo sūneliu.

. v Kalėm teisme Mrs. Mary 
Meilu aiškino teisėjui, jog 
pas ją atrasti du galonai 
munšaino buvo įkiš kirti

Tačiau
teisėjas moteriškės pasitei
sinimui nepatikėjo ir nu
baudė ją 100 doleriij pabau
da.

Teisėjas dar ' paaiškino, 
jog tie žmonės, kurie dra
bužiams plauti vartoja tokį 
brangų vandenį, gali ir už
simokėti aukštą pabaudą.

SAUSĮiJII VADO SŪNUS 
PASIGĖRĖ '

• Viskas, ką aš žinau, lie
čia Liet. Vyčių seimą. Bos
tono jaunimas turi gerai 
pasirodyti/ Kaip mūsų at
stovus kitų miestų jauni
mas gražiai priėmė, taip ir 
mes pasielkime.

Jei komitetas sutiktij, ga
lėčiau -pasiūlyti kelias vie- 
tas Roslindale pas Joną 
Kart, ir Bernardu Kukoi\

ŠEN, WALSH PATARĖJU
Senatorius D. J. Walsh 

rūgpiūčio 5 d. paskirtas' 
demokratų kandidato Roo- 
svelt rinkimų agitacijos ko
miteto patarėju.

Šen. Walsh yra pirmas iš 
A. E. Smitli ištikimų draiL 
gu, paskirtas į svarbią Rob- 
sevelt rinkimų kom i t e t o 
vietą. ’

TYRINĖS GAUNANČIUS 
PAŠALPį

VAŽINĖM UŽSIENY
*• J ’ įjM J * < A.’4 'L ' *,t4- *
*In.bn'L. gerai, ir naudingai gult pa- 
4 tįanjauti sergantiems. -Patarimai i 

veltui. . Į
Lankėsi Anglijoj, Airijoj t 

- , Škotijoj, Vokietijoj,Pran- | 
' w 'Cij^j, Italijoj, švBlcai’ljoj^ į 

ię.Austeijoj irgayojabid i 
svarbią 'Infonniieijiį' Lon
done, Paryžiuj, Berlyne, 
Vienoj ir kituose dideliuo
se miestiiose, Ir todCl jis 

Dr,Graūj,327&S. 
'FaiaadOt: Antr«dl»nlid», ketvirtom 
Slėniai* ir ieitadienlai* 10-^12 ry> 

i, 2—6, 7-r-8 vakare; w1umW» 
4 nlali 10—12 Ūktai. J • x

Sausųjų žymaus vado 
Dr. Robert ‘ Watson . sūnus 
Wycliffe Watson,( 21 metų, 
rūgpiūčio 4 d. nuleistas 7 
mėnesiams pataisos namuo
se už vairavimą automobi
liu,, būnant girtu. . .

Jaunuolio tėvas t. e,i s iii e 
prašė pasigailėti, nes sūnus 
buvęs visados geras vaikas. 

orlaiviuTprovidence

Seimo' rengimo komitetas 
turi parengęs visiems vaka
rams gražią programą. Mū
sų jaunimas tai parems, o 
ypač paskutinį vakarą susi
rinks į Music Box salę*

Visi laukia rūgpiūčio 16, 
17 ir. 18 d. Juozas Kasperas, 
matyt, ir laukia kokios vieš-

Nors akiai dingęs, vis gi 
atminčiai brangus.

Rūgpiūčio 6 d. orlaivių 
stotyje iškilmingai atidary-

ĮVAIRŪS SKELBIMAI | 
NAUJA LIETUVIŠKA 

BR0ADWAY BEAUTY SHOP

AGENTAI

j INSURANCE
Į Apdrausk namus, rakandus 
i automobilius pas .i
| . . J. S. MĘSLIS
Į 342 Broadway, - So. - Boston;
| Tel. S. B. 1798 ar.2613-

G ir Story gatvių atsto- 
vai laukia atvažiuojant .Vi
oletos net iš Brooklyn. Pa
žiūrėsim kaip jį atrodys; >

Jei komitetas manęs 
klausytų, tai pasiūlyčiau įs
teigti seimo metu bendra
butį — suvežti daug lovų 
•taiMiors -arti salės-Jr ten . 
apgyvendinti atstovus. Tik- 
merginoms'reikėtų geresnės 
vietos.

Atliekame visokius, grožės darbus, 
tiip tai: kerpam ir garbi u u o j a ni 

plaukus. .
Kaina Už permanent $4.00 arba 2 

už $7.00. Imant Finger arba Marcei 
wave duodame shampoo’ dykai, per 
visą iiu'nėsį nuo Liepos 29 iki Rug- 
piučio 29 dienos.

Naudokitės šia proga.
254 W. Broadway,

SOUTH BOSTON, MASS.
. Tel. O77OM ...

JONAS BURBA IR SŪNUSl
Pentinu, popieruoju, iš- 
dekoruoja ir aptaisau! 
namus iš lauko ir* vi
daus. Musą darbu ir. 
kainomis busite paten-

5 btnti.. . .
jletkule kreipkitės:

146 Silvbfc- St.. So. Bošton, Mass.
. Tol. South Boston 2937-M

Vyčių kuopos pirminin
kas Durnelius J. Averka la
bai 'patenkintas nauju na
riu Edvardu Valecku, kurs 
žada atvesti į Vyčių armiją ■ • 
bent du tuzinu naujų karei
vių. Bet patarčiau Danie- 
nieliui pasisaugoti, kad Ed- ; 
vardas nenuverstų jo nuo 
sosto per ateinančius rinki- 
irius. Na, bet jie abu-smar
kūs darbininkai, tad darbo . 
užteks, abiem-

Seimo metu visi gerai už
silaikykite, nes Zilch visus 
dabos.

’ 'Juozas

; GRABŪRIAI
Policijos departamentas 

įsteigė liauju skyrių, kuris 
tyrinės Bostono miesto visit 
pašalpą gaunančių bedar
bių padėtu • .

Miesto pašalpos teikimo 
skyrius jau pridavė polici
jai ištirti'499 bylas, Tyri
nėjimo darbas prado 
TŪgpįūČįo 8‘ dienų;.
< DaŠalpoš 
vienį ihėnešį 
giau kaip milijoną doler® 
bedarbiams šelpti, ir padi^ 
lis vis dpr blogėja. 'Miesto 
valdytojai susirūpino, kad 
pašalpa nebūtų teik i a m a 
tiems* žmbnmSy kurie pašal
pos nereikalingi.

’ '’G^iųb
A ’k PATARNAVIMAS,

lAft

I*-* ’ tai »iHCE
_ r- ♦.

■ I/-- 1
Men apdraudžiamė viską*ir &uo 

yųvisko '/ • ■ / ■

O. J. WEISUL AGENTŪRA, 
366 West Broadway, 

SOŪTŪ BOSTON,/MASĖ. 
Tel. South Boston 0620

| JUOZAS M. DIUŠ
laikrodininkas' i

| Parduodu . įvahdtfasios TttŠieSj 
| auksinius ir sidabrinius daile-į 
ftuš. Taipgi ir pataisau.
| 866 W. Broadway

.g . . -. ' . ' • •
į 80. BOSTON, MASS.

Office Telephone Unlverslty 1957 
Res. Tel. University l957

ADAMOWIRKA&SON
Undertaker & Emhaimer 

.LIETUVIS GRABOItlUS IB ;
BAtSAMUOTOJAS .

Pagrobus atlieku gerai Ir pigiai. 
Kalba vienoda vfsur. Vieta atdara 
ftleną ir nakt|.

. 883 Cambridge Street
EAST; CAgBRIDG^ MASS.

10 Intbmle St, Montello, Mas*.
Tek Brockton 5188 

.-•ve-.

< ■ < .- • * ‘

PAT A.RN AVIMIS DIKM4 
IK NAKTJ

D, A. ZALETSKAS
GRABORIUS IR 

BALSAMU0T0JA8
877 ir 448 Oambridgt Stmt 

Cambridge, Muš, .
Teieiilion* Unlyėnilty jB831-W,

■ f
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IŠ DIDŽIOJO NEW YORK’O IR NEW JERSEY
PATERSON, N. J. IŠ APREIŠKIMO PARAP.

LIETUVIŠKO RADIO 
PUSVALANDŽIO 

' ĮSPŪDŽIAI
Skaitau laikrašči n o s e, 

“liepęs 30 d. 10 vai. vakare 
lietuviškas radio pusvalan
dis iš Patersono!” Galvo
ju sau: radiė pusvalandis iš 
Patersono ?’ Ar tai teisybe ? 
Rodos Patersonas kur tai 
šalę didžio jo New Yorko vi
są užmirštas, savyje užsi
daręs kampelis, iš kurio be
veik nepamatysi žmogaus 
veido tos apielinkūs vįsuo- 

. meniniam gyvenime. 'Pa
viršutiniškai išrodo lyg už- ' 
Snaudęs. Bet pridėjus ausį ■' 
prie Paterson, išgirsi, kad • 
savo ribose veikiama ir dir
bama, bet Šalę to neretai ir 
patidukšmaąjama ir dar ne ] 
visuomet kilniais sumeti
mais. Taigi ar kas ypatin
go gali būti ir ten? Ne- 
jaugi Patersonas Iškiš gal- ' 

. vą į pasaulį ?’ “Na, pasi
klausysimetarėme keliese 
ir sudaveme rankomis.

Liepos 30 d. šeštadienis. 
Jau po devynią vakaro, o 
musą nors nedidelė, bet 
jauki kompanyjėlė sėdi ir 
laukia 10 vai. Laukdami 
Šnekučiuojamės apie rimtas 
šią dienu problemas, įterp
dami ii’ juoko iš pasaulio, o 
kartais ir iš Patersono. 
“Bet tu ieškok Patersono 

‘ W0DA. Jau visai , deŠtmį 
. ta artinasi, ” tarė vienas ne

kantruolis. “Gerai, tuojau” 
taręs pradedu radio priini- 
tuvą sukinėti. Štai tarsi iš 
tolumos pasigirsta Pater- 
šon stotis. Oras grynas, vė- 
(sus. Girdisi gerai.-

Man beukinėjant h* nu- 
•. statant gerinusį girdėjimą 

prisiartina ir paskutinė de
šimtos minute. Mano san- 

. dalyvią šnekos bei juokai 
nustoja. Veidai surimtėja. 
Akys nukrypsta į radio pri- 

’ imtuvą. Punktualiai de
šimtą valandą pasigirsta ai- 

. skus, gerai išlavinti, gražiai 
. skambą Šv. Kazimiero pa

rapijos mišraus choro bal
sai. Užsirekomenduoja vi
siems žinoma Jaimiino dai

na * ‘ Užtrauksime na u j ą
giesmę broliai.' ’ Šioje dai- 
noje nėra nusiminimo, dve
jojimo, skundą. Čia tik 

* .spindi entuziastingas pasi- 
. ryžimas “Užtrauksime nau
ją dainą’’ dirbti, “Paima
me’ arklą, knygą, Žyrą” ir 
kąip~jaunimui pritinka, ne

LIETUVIŠKAS VIEŠBUTIS

PERSHING HOTEL
178 So. South Carolina Avė,

ATLANTIC CITY, N. J.

Anthony Žalis—Savininkas 
Tik 100 pedit nuo jūrių

Maudytis tiesiai iš Kotelio. 
Kambariai švnrijs, patarnavi
mas mauda grūs, kaina pigi. 

.* : Malonėkit atsilankyti.

i* U * -l1 $ *
(Ar*

APKRIKŠTYTA
Eeii^saš/'1 sūnūs Gedrai- 

ciu ir ’^gVtos ; ki'ikšfotėvai

Senojo Septinto New York rėgimento nariai pilno je ūnifomoje Oamp, Smith. Pęekakill, kur kasmet 
jie susirenka dviem savaitem pajiiniankštinti.' ‘ . •

ieškant “good. times,” bet 
savo darbais ir dvasia kilti 
į dausas ‘ ‘ dvasiai, aukštai.f 1 '

Dainos dvasią labai vy
kusiai yra pagavęs mūsą 
didelis kompozitorius Juo
zas Naujalis ir visa dainos 
melodija pasižymi gyvumu 
ir energija. Tat ir chorui 
tą gyvumo meliodijąi prisei- 
na išreikšti, kas puikiausiai 
pavyksta.

Atlikus žavėjaučiai pui- 
puikiai pirmąją dainą, se
ka Maironio “Kur bėga Še
šupė;” muzika Č. Sasnaus
ko. Maironis! : Jau vien 
tas vardas primena myli- 
miausį, labiausiai lietuvią, 
mėgstamą dainią, kuris tik 
praeitą 'mėnesį atsiskyrė 
nuo mūsą, užmigdamas am
žinu miegu. Šioje dainoje 
poetas pranašas apdainuo
ja “mylimos tėvynės” žavė- 
jančiaį gražią gamtą, jos 
rūteles, gegutes, sodybas ir 
didžius kunigaikščius ir ją 
kovas su Lietuvos priešais. 
Ir, tikrai,, klausant los ste
buklingai gražios dainos, 
tarsi, girdi tą girią Šlamėji
mus, paukštelių1 Čiulbėjimą, 
tarsi, regi tą didvyrį Vy- 
tautą, o tos gražiai plau- 
idančios meliodijos, tarsi, 
nešte neša į tas sodybas, į 
tą mūsą tėvynę, kame “bro
liai artojai lietuviškai šne
ka.” Deja pajunti, kad čia 
ne Nemuno ar Šešupės 
krantai, o tik Passaic ar 
Hudson pąkrąntis...

Tikrai šią nelengvą, pil
ną jautrumo dainą gerai su
dainavo choras. Viskas kuo- 
gėriausiai atlikta, gal kiek 
neprisilaikyta intonacijos.

Nespėjus atsipeikėti nuo 
“Kur bėga Šešupė” sudai- 
naviino, kai p a s ig i r s t a 
“Žydi margos gėlelės,” mu
zika Bendeviaus. Šios dai-

: nos atlikimas tai tikrai gra
žu.

Po šio jaudinančio choro 
sudainavimo pasigirstą pro
gramos ir iš Šv. Kazimiero 
parapijos choro vedėjo aiv 
tisto P. Petraičio solo. Ji
sai sudainavo dvi 
gerai žĮnoihąs liaudies; dąį 
nas “Ptiį^imi įęn^^no^ 
nes” muzika’ M/ P^trad^oJ 
ir ‘HTgdė motuše” muzika' 
komp. J. Žilevičiaus. Apie 
tu dainą atlikimą nėra man 
nei ko kalbėti. Pats jau 
P. Petraičio' vardas kalba, 
apie save. Juk’ artistas P. 
Petraitis yra gal populia
riausias, visą mėgiamas ir 
visiems žinomas daininin- 

Ikas.- Užtenka programos

vedėjui bent kokiame vieša- L 
me parengime paminėt,, 
kad dabar padainuos art, 
“Pęti\.., kaip salėje pasipi
la aplodismeitai, o per visą 
lūpas nuaidėją “aitis.” Tad 
ir šį kartą sužavėjo klausy
tojus ir paliko neišdildomą 
įpūdį.

Par eirinimui programos 
sugiedama Jacąues Arca- 
delt “Aye Maria,” Yra 
tai kūrinys 16-to amžiaus, 
labai rįmtas, keliantis dva
sią iš žemiški; geismą. Nors 
ir. sunkus veikalas, vienok 
choro priimančiai įveiktas. 
Choras sugebėjo pagauti 
veikalo gilią liturginę inten
ciją. Todėl ir klausant su
daro tą gilią ir sykiu didin
gą maldos nuotaiką, ir tik 
pajunti dvasioje, kur . tai 
padangėse. Daug man. teko 
chorą girdėti ir sunkius vei
kalus atliekant, bet tai seni 
chorai. ŠV. Kazimiero pa
rapijos choras gi tik dabar 
susitvarkęs, dar jaunutis^ ir 
tai virtuoziškai ' tą klasiš
ką kūrinį atliko, tai reikia 
tik stebėtis. ' .

Po įspūdingo “Avė Ma
ria” vėl pasigirsta art. Pet
raičio solo. Šį kartą Mai- 
:ręnio.“Užmigo žemė,’’ mu
zika Sasnausko. Ši daind 
buvo parašyta didžiausiame 
Rusą priespaudos šėlimo 
laike. Tat joje dainius kal
ba , allegorijomis ir žadina 
tautą keltis iš apsnūdimo, 
kad priespaudos “naktis 
neužmigdys jaunos krūti
nės.” Gabus dainininkas 
geriausiai išreiškė poeto 
sielvartus. • ' •

Po šitą rimtą dalyką pa
sigirsta vėl smagios liau
dies dainos, gerai žinoma 
“Važiavau dieną,” muzika 
Šimkaus ir “Pupos,” muzi
ka komp. J. Žilevičiaus, 
Paskutinio j e apdainuoja
mas senis, kurs daug turė
jo bėdos, augindamas pu
pas., ■

. Mązikališkas išpildymas 
padarė nudėvėtą “Važiavau 
dfėu^Vkaipę, naują -dainą. 
Choras įbįėįpse ’ dai n o š ė 
pii4ėjoiliiikapiai' gyvumo^ 
iyž^^takįo, * o .ypač 

gauti lyg į . kokį tai žavė-' 
jautį dainą pašaulį, kame 
viešpatauja tik pasigerėji
mas, jausmą/švelnumas bei 
malumimas. VIč piBm gy-. 
veninio disonansai buvo pa
miršti. Ir nejutome, kaip 
pasigirdo malo.niai slUunbą 
pranešėjo nelaukti žodžiai, 
“ir tuomi užsibaigė pirmą 
ietuviška programa, iš Pa- 
tersono.” “Ar tik taip, 
kumpai,” išsiveržė žodžiai 
iš smūsą atsigavusią krūti- 
nią. Deja, laikrodis rodė 
nepageidaujamą realybę: 
pusė po dešimtai, vadinasi, 
iėtuviškos programos pa
baiga.

“Gerai programa atliktą: 
žavejančiai atlikta,” buvo 
mūsą būrelio vienbalsi re
zoliucija. Ir tikrai, net • 
geriausiai nusimanąs muži
kas* r net ■ nepermeldauja- 
mas kritikas nieko beveik 
papeiktino negali pareikšti 
apie programos atliltimą, o, 
priešingai, šzu pagarba turi 
nulenkti galvą'ii* tarti: Šv. 
Kazimiero parapijos choras 
keliasi ir smarkiai pąžan- 
guoja. ; '

Reikia pasakyti, kad ta
me chore yra tikrai gerą 
balsą. Jie gerokai prala- 
vinti, gerai susidainavę.

Nelengvą akompanavimo 
darbą atliko su pritinsiu 
skoniu kpmp.ozi torius J. 
Žilevičius. Šis didys mūsą 
tautos kompozitorius pri
davė žymią paramą chorui.

Reikia pažymėti, kad art. 
Petraitis gražiausiai užsire
komendavo skelbėjo rolėje. 
Jis programą skelbė tobu
lai išlavinta lietuviška tar
me, o paskui, norėdamas ki- 

• tataučius daugiau supažin
dinti su lietuvią daile, ang
liškai. Skelbimai pasižy- 

’ mėjo trumpumu ir turinin
gumu.. Balso skambėjimas 
geras. *

Drąsiai tat galimi sakyti, 
Kad Patersono Šv. Kazi
miero parapijos choras, tuo 
pasirodymu apsivainikavo 
garbės vainiku. Žinant gi 
to choro netolimos praei
ties padėtį ir sulyginus su 
jo pasirodymu tą vakarą,

rinys
prajuokino W
sugėrė j imą suteikė klausyto
jams'. •

Besiklausant taip įvai
rios, taip įdomios ir gerai 
atliekamos p r o g r a m p s, 
kiekviena^ mūsų likome pa-

t’etukiėne, . . ■ ’ ■ ’ .

PARAPIJOS PIKNIKAS
Sėkmingai! įvyko ‘ sekma

dienį, liepos ’ 31 d;, darbuo- , 
jantis visai parapijai, ypa- 
tingai draugiją atstovams. 
Poliai darbavosi Šv. Vardo 
Draugijos vyrami pp. Zokas, 
Stagniūhas, • Baltrūnai t i s, 
Masaitis, Vitkus, Tebėreiza 
Įt kiti; iŠ Vyčiu: pp. Kiniu- 
tįs, Mažeika ; iš Sodaliėčią: 
p-les O. Stagjiįūnaitė*, Kar- 
paviči ūtė, Jbskaus kaitė, .. 
Zabąrauskaitė, Sledžiūtė, 
Juškaitė ir kitos. : Didi dė
ką priklauso prik 1 a u s o 
šiems pasišventusiems .dart 
bininkams.

»•• •
Tame piknike teko pama

tyti ir tas nepaprastas do
vanas, kurios buvo skelbia
mos buk iš Italijos paties 
Mussolino atsiustos būtent: 
gražūs iš medžio iŠpiausty- 
ti daiktai, aprėdyti raudo
nu šilku “velniukai,” lėlės 
ir kitoki daiktai žingeidūs, 
daiktai. Apart tą iš Itali
jos buvo ir šiaip gražiu da
lyką, Sodaliečią mergaičią 
surinktą. Girdėti, kad ka
da bus tikras parapijos ba- 
zaras, bus daug daugiau to
kią ir dar 'kitokią^ margu
myną.

KONTĖŠTAŠ

Taip pat-piknike teko iš
girsti apie tą didelę naujie
ną, būtent: parapija rengia 
kitą pikniką, rugsėjo 11 d. 
į. kurį įžanga parapijie
čiams bus veltui. •' Tikietai 
bus pasiųsti "kiekvienam. į 
namus. O tas didis “sur- 
prise” tai bus išrinkimas 
Karaliaus ir karalienės. 
Jau dabar balsuojama už 
Karalią ir Karalienę. ’ Bal
sai perkama pas visus 
draugiją narius, parapijos 
Truste’sus arba Klebonijo
je, vienas centas už balsą.

Balsavimo pradžia toki:
Už Karalių.: N. N. 737 

balsą.
Už Karalienę: N. N. 112 

balsą; Samoliuniūtė, So- 
; phię 92 balsu, Julią Jackiū-

Patersono jaunimui, kuris 
nėbijodanhaš liepos mėnesio 
karščio, ir nesigailėjęs pra
kaito,, prie choro prisidėjo, 
sudarė nemažą ; būrelį ir 
taip gerai prasilavino.1 Jei 
yięąas laikraštis išgirdęs, 
kad šią metū dieturtą die- 
Abje; pasirodys , Patersono 
Slpr!is rieiiclrame . dain’akl- 
me,' suruko,. karf “Sūterso- 
nak’jMi žemėlapy,” tai tuo 
radio pusvalandžiu Paterso- 
nas savo buvimą visuoino- 
niniaine žemėlapy garbin
gai ir vertai užtvirtino. 
Lauksime ir tolimesnią pa- 
sarodymąl' .

; .v r’ ' V-TTr.P’if**

: Pętraiėtdi^ Juites 'nesigailė
damas nei triūso, nei ener
gijos į trumpą laiką suge
bėję 'taip, chorą ptalavinti, 
kad nebūtą gėdos ir su lu
tais' senesniais chorais : 
kohtestą .stoti. Garbė ir Skrajūnas

Telephone: STAGG 2—0700

DR. BLADAS K.VENCIUS
'■ DANTISTAS

. X—RAY
Nąmų Telefonas: Mlclilgan 2—4273

fę 79 balsai, Margaritą B.a- 
iūnaitę 58 balsai.

^Kandidatai prašo, kad 
<ol kas ją vardą neskelbti. 
Jie nori kitus išjudinti. 
Tarp kandidatu į Karalius 
yra toki popularus vyrai 
kaip tai: Antanas Eimutis 
(sek tą vyruką, ar tik ne. jis 
visus suplieks); “Jimmy” 
Grigalius, Čeraerka, Balt
rušaitis ir kilt Karaliene 
norėtą būti tokios veiklios 
mergaitės^bei moterys kaip: 
Andrišiūnienė,. Stangniū- 
nienė, Rimkūnaitės (Hele
na ir Teresė); Paulauskai
tė, Kraujeluitė (ją bus sun
ku ■ subytinti ”); Misc ūnai- 
tė, Unguraitė, Buzaitės (A- 
dėle ir Antanina), Maslau- 
skaitės (Ona ir Angelą). 
Be abejo atsiras ir daugiau 
kandidatą-kandi dačią.

Tad subruskite visi: bal
suokite už savo pasirinktą 
kandidatą į Karalius ir Ka
ralienę. Tvarka bus tokia: 
parapijos kunigai arba tru- 
ste’sai pakvituos balsus ir 
lik toki skaitysis teisėti. 
Parapijos sturste’sai ves 
skaičių balsą ir karts nuo 
karto paskelbs) balsavimo 
pasekmes.
PIRMIEJI PAMOKSLAI

Abu parapijos naujieji 
kunigai Kaitančius ir Leii- 
cevičius jau pasakė pirmus 
Savo pamokslus. Pasirėdė 
iškalbingi, turi malonius ir 
aiškius balsus ir gerai var
toja lietuvią kalbą. ’ Dieve 
jiems padėk darbuotis Tarp 
saviškią skelbiant šventą ir 
išganingą mokslą.

3

“Mūšy LAIKRAŠTI"
'Brolius amerikiečius kviečiame 

užsisakyti

“Mūši; Laikraštis“ yra did
žiausias ir įdomiausias iš visų 
Lietuvoje leidžiamų savaitraiš- 
čių; geriausiai informuoja Lietu
vos visuomenę apie : savo krašto 
ir plačiojo pasaulio įvykius; vi- 
ad pilnas rimtų ir objektyviu 
traipsnių, gražių pasiskaitymų, 
corespondencijtj, dainų, paveiks
lų ir t, t. .

“Musų Laikraštis’’ šiandien 
plačiausiai skaitomas Lietuvos 
kaime ir mieste, nes savo plačiu 
uriniu visus patenkina. Taip , pat 

virš 2000 prenumeratorių, turi 
užsieniečių lietuvių tarpe, kurių 
didele dauguma yra broliai ame
rikiečiai. ’ #

“Mūsų Laikraštis” kas savai 
te išeina po 12 puslapių, iliust 
•uotas ir 

žvalgas iš religinio, kultūrinio, 
visuomeninio, ekonominio ir po
litinio* gyvenimo sričių.

“Mūsų Laikraįti” leidžia Ka
taliką Veikimo Centras. Kainą 
metams; Lietuvoj 4 litai, ■ užsie
niuose— 12 litų.

duoda savaitines np-

ZlfO ! . LAIAAL 5, 
2H 4v<?, Rro^lvu

Tol. Rvevgi'ėcn 0—4(114

VALANDOS: 
Nuo 9—12 1S ryto, 2—8 vak, 

Šventadieniais susitarus » 
499 GRAND STREET 

(kampa# ūnloa Avė*)' 
BROOKLYN, N. Y.

I

Taiephane: STAGG 2-9108

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DE5NTI8TAB

2218.4th st, Brooklyn, N. Y.

AnesMika 
VALANDOS :• 

Nuo 9 ral. ryte iki 8 Takam 
Penktadfeniute Ir Mventadieulal* 

tik BUflltarus.
.. .........................J į--į į -aan

Te!. Greenpoint 9—2820

JOSEPH GARSZVA
G RAB ORIUS

BALSAMUOTOJAS
231 REDFORD AVENUE 

BROOKLYN, N. Y.

KLASČIAU^

CLINTON PARKAS
piknikams, baliams, ‘ koncertams,

Šokiais Ir visokiems pasilinksmini- 
mums smagiausia vietą Brook- 
lyne-Mas|iethe. Jau laikus užsisa
kyti salę žiemos sezonui.
kamp. Maspeth ir Betts Avė.

J0NĄS KLASČIUS. Sav^
Maspeth, N. Y.

Tel. Newto-wn 9—4464

ANT. J. VALANTIEMS
GRABORIUS IR 

BALSAMŲOTOJAS
Apdrauda Visose šakose

■ i. Nobrry Public
5441 — 72-nd Street, 

Arti Graoti Stl
I MASPETH, L. L, N. Y.

Tel. Stagg 2—504® Notary Public

M. P: RAILAS INC.
, BIELIAUSKAS

Graborius ir Balsamuotojim
660 Grand St., Brooklyn, N.Y.

Tel. Stagj 2—0783 NoUry Public

JOSEPH LEVANDA
(Levandamku)

G R A B 0 RI U S 
107 Union Avė., Brooklyn, N.Y.

TeJephone Stagg 2-4409 
NOTARY PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

■■ 402 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijos
Bažnyčią

Parsamdau Automobilius Ves
tuvėms, Krikštynoms ir viso? 

kiems pokyliams

“SAULUTĘ!”
•"Saulutę” eina du kartus per 

mėnesį 16 pusi, didelio formato su 
spalvotu viršeliu. Kaina Lietuvoje, 
metams 12 lit., pusei metų 6 lt., 
Latvijoje, Estijoje, Vokietijoje 
Ir k>tur metams 15 lit., pusei me
tų 8 lt,

Adresas: Jurbarkas, “Saulutės 
Administracijai.
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