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VISŲ ŠALIŲ KATALIKAI DARBININKAI

VIENYKITĖS!
EINA ANTRADIENIAIS IR 

PENKTADIENIAIS 
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EINA NUO 1915 METŲ

Ilsėkis Amžinybėje
Providence, R, I. —- Trečiadieni, rugpiūčio 10 d. i m. iškil

mingai palaidotas kun, Longinas Kavaliauskas, šy. Kazimiero lie
tuvių parapijos klebonas.

Nuo 6 vai. ryto iki 8 vai. šv. Kazimiero bažnyčioje, kur buvo 
pašarvotas kun, Kavaliausko kūnas, kun. J. Ambotąs, kun. J. Vai
tekūnas kun. V, Karkauskost kun. J. Bakšys atlaikė gedulingas šv. 
misiąs.

žmonių buvo tiek daug, kad ne tik į bažnyčią netilpo, bet ir 
T gatvės buvo pilnos. -  ----- ------ ------------------ ——

8:30 vai. kun, L. Kavaliausko kūnas išneštas iš lietuvių baž
nyčios ir nuvežtas į šv. Petro ir Povilo Katedrą.

Kunigai, draugijų atstovai ir nariai ir tūkstantinė minia lydė
jo Į Katedrą.

Katedroje 9:30 vai, apie pusantro šimto kunigu, Monsinjorui 
Peter E. Blessing, p. D. vadovaujant, atgiedojo egzekvijas ir ki
tas maldas. v ■, . š.

10 vai. J. E. vyskupas William A. Hickey, D. D. laike iškil- 
mingas nontifikales gedulo šv. mišias. Jam asistavo Šie dvasiškiai: 
Garbės deakonais buvo. kun. dr. J. Navickas ir kun. K. Vasys ; de- 
akonas kun. F. Strakauskas, sub-deakonas kun. J. Vaitekūnas. Ce
remonijų vedėjai — kun. C. J. Mahoney ir kun. T. C. Collins. Pa- 

į tarnautojais kun. V. Puidokas ir kun. F. Nonbutas.
Gražų ir jaudinantį pamokslą lietuvių kalboje pasakė kun. A. 

Petraitis, šv. Kazimiero parapijos klebonas, Worcester, Mass.
Jis pažymėjęs kun. L. Kavaliausko nuopelnus Bažnyčiai ir mū

sų išeivijai pareiškė, kad tai yra ^didelis smūgis velionės tėveliui, 
broliui, seserim, Šv. Kazimiero parapijai ir visai mūšų išeivijai, 
nes netekome uolaus ir pašišventusio Dievui ir tautki darbininko.

Katedroje buvo labai daug kunigų ir vienuolių.
Lietuviai kunigai buvo šiė; Kun. Dr. J. Navickas, kun. J. Am- 

botas, kun. J. ŠVagždys, kun. A. Petraitis, kun. K. Vasys, kun. 
F. Juras, kun, S. Vembrė, J^un. M. Pankus, kun. F. Strakauskas, 
kun. Juraitis. kuu. S. Kneižis, kun. V* Puidokas, kuu.,Fv Narbutas, 
kun. Jj/SkaTandis,"!?^ J. Vflan^ejžsj’ Jūni^R.
Vitkus, kun. J. Jeskevičius, kun . A. Vaškelis, kun. V. Karkauskas, 
Šv. Marijos kolegijos broliukai K, Vengras ir V. Aftdriuška.

Šv. Mišias giedojo kunigų choras.
J. E. vyskupas W. A. Hickey labai .gražiai Įvertino kun. L. 

Kavaliauską kaip asmenį ir jo darbuotę šv. Kazimiero parapijoje. 
Velionis esąs pavyzdžiu visiems. ' ,

Velionies kūną iš Katedros išvežė palaidotų Hartford, Conn., 
kur palaidota jo motina.

Daug kunigų ir parapiečių palydėjo į kapus.
Kun. L. Kavaliauskas ginies Lietuvoje, Milyidų kaime, Krakų 

parapijoj.
Į Jungtines Valstijas atvyko pas savo tėvelį, kiek anksčiau at

vykusi, 16 metų amžiaus. Pradinį mokslą baigė Lietuvoje.
Amerikoje dirbo kiek dirbtuvėje. Turėdamas pašaukimą įsto- 

i jo į LaŠalette kolegiją. Prisirengimo į kunigus mokslus ėjo Šv.
Kirilio kolegijoj, Detroit, Mich. ir Orchard, Mich., kur už pasižy
mėjimą moksle gavo aukso medalį. Baigė kunigystes mokslus se
minarijoje, Montreal, Canada. Įšventintas kunigu 1919 metais.

Pirmas iškilmingas šv. mišias laikė šv. Kazimiero bažnyčioje, 
Worcester, Mass., kur keletą metų buvo vikaru. Providence, šv. 
Kazimiero parapijoje klebonavo 7 metus . Čia parapiją sustiprino 
dvasiniai ir medžiaginiai. Dirbo sunkiai.

Prieš pat mirtį vis dar rūpinosi parapija.' Gerasis Dievulis pa
šaukė kun. L. Kavaliauską, dar nesulaukusį 43 metų, atsiimti atly
ginimą amžinybėje.

šv. Kazimiero parapija ir visa mūsų išeivija liūdi netekus va
do, o ypač liūdi jo senutis tėvelis Aleksandras, brolis Zigmontaš ir 
seserys Ona Gečienė ir Aleksandra Racikienė. Pastaroji gyvena 
Lietuvoje,.

SOUTH BOSTON

DARBININKAS
AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠV. JUOZAI^) DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

MASS., EU0Mtm»-AUGU8T !»'», MM. No. 60
.> ‘ 1 4. - _W- T>>»

A. A. KUN. L. KAVALIAUSKO kūnas pernešimas j. Providence, R. I., šv. Petro ir Povilo katedrą, kur atlaikytos gedulingos pa
maldos už velionies vėlę. Paveikslo kairėje ma|yti KUN. J.. VAI TEKŪNAS..

BRDŪKLYN, N, Y.
Apreiškimo Panelės Šv. 

parapijos Šv. Ražančiąus 
.Draugiją š, m. rugpiūčio 
(AugUst) 14 dieną (sekma
dienį) rengia išvažiavimą, 
kuris įvyks Forest Parke, 
2. vai. po pietų.

RELGU* MLHHU ILARO
SUKAKTUVES

BRIUSELIS. — Rug
piūčio 4 d. Belgija minėjo 
18 metų sukaktuves nuo Vo
kietijos kariuomenės įsiver
žimo į Belgijos žemę.

9 vai. rytą visų bažnyčių 
varpai skambino; v i sos 
krautuvės buvo uždarytos; 
karo laivai iššovė 21 šūvį ir 
po to buvo vienos minutės 
tyluma.

Liūdnaus įvykio sukaktu
ves Belgija kasmet mini.

NDIJONĖ MOTERIS 
KANDIDATĖ Į ŠVEN

TĄSIAS

RIAUŠĖS'PLAUKIMO 
RUNGTYNĖSE

LOS ANGELES., — Rug
piūčio 9 d. pasaulinėje spor
to olimpiadoj! įvyko nesu
sipratimas ir net riaušės.

Plaukiojime? rungtynėse 
vokiečiai nugalėjo brazihe-. 
čius. BrapIięČiai užpuolė 
teisėją, ’^vioKiėČiai "bego 10 
ginti. Riaušėms numalšin
ti buvo pakviesta policija. •

Olimpiados teisėjai po 
šio įvykio uždraudė Brazi
lijos sportininkams plauki
kams dalyvauti kitose rung
tynėse,

KARALiŪTALFONSAS 
PASIĖMĘS $700,000 
MADRIDAS..—-Ispani

joje aiškinama, jog buvęs 
Ispanijos karalius Alfon
sas, bėgdamas iš Ispanijos, 
pasiėmęs iš iždo 700 tūks
tančių dolerių.

Karalius bėgęs labai greL 
tai, kad net prie karališkų
jų rūmų prieangio jis išme
tęs apie 12,000 dolerių.

UŽMUŠTAS LAIKRAŠ- f DĖL KARŠČIO MIRĖ 14
TINIMAS 1 odciv.ii> KAREIVIU

KAINA 5 CENTAI

KUNIGĮI VIENYBĖS NAU
JA VALDYBA

PlĮILADELPHUu W 
— Antradienį, rugp. 9 d. į- 
vyko Kunigų Vienybes sei- ', 
mas. Padaryta keletą reik
šmingų nutarimų ir išrink
ta nauja' valdyba.

Naują valdybą sū d a r o ■ 
šie: ?

Pirm, •ktui.L j K., Vasyą, 
Aušros Vartų parap, kleba* 
nas, IVorcester, Mass. • 

iSekr. kun. F. Juras, ŠV, 
Pranciškaus parapijos kle- 
hoas, Lawrėnce, Mass,

. Ižd. kun. M. Pankus,. ŠV. 
Jurgio parapijos klebonas, 
Biidgeport, Conn.

PAVASARININKAI NENU
SIMENA DĖL SUIMTI!

VADĮI

SUTVIRTINIMAS PRIEŠ 
PIRMĄJĄ KOMUNIJĄ

MERGINOS, VAŽIUOKIT Į 
KANADĄ!

VATIKANAS. — Vati
kano laikraštis “Observato- 
re Romano” rugpiūčio 8 d. 
jatalpino straipsnį apie a-' 
merikiętės indijonės Catlie- 
rine Takavvitha gyvenimą..

Ši moteriškė mirė 1860, 
m. Jos gyvenimas buvo pa
puoštas gražiais darbais. 
Dabar svarstoma pripažinti 
jų palaimintąja.

NEW YORK. — Rug
piūčio 5 d. automobilio ne
laimėje užmuštas Leo Ryan, 
laikraštininkas, buvęs Har
vardo universiteto geras bė
gikas... y ...

policininkui"uz^ažiavUs 
tomobiliii į jį.

STREIKIERIAI GRĮŽO Į 
DARBĄ

SHANGHAI. — Rugpiū
čio 8 d. Kinijoje karštis pa
siekė 108 laipsnius. Laike 
apžiūrėjimo" kariuomenės, 
14 kareivių nuo karščio ap
alpo ir numirė, ; -

HIHG POINT, N. C. — 
Po viso mėnesio streiko su
grįžo darban 6000 darbinin
kų į audinyčių ir kojinių iš- 
dirbystes.

Streikas pradžioje kilo 
astuoniose kojiniu išdirbys- 
tėse ir per dvi dienas išsi
plėtė visame mieste.

Darbininkai streikavo dėl 
algų mažinimo. Su darb
daviais susitarta rugpjūčio 
5 dieną, o į darbą darbinin
kai grįžo rugpiūčio 8 d.

NĖRA
į RIO DE .TANEIRO. — 
Argentinoje sukilimo judė
jimas vis nesibaigia. Vie
noj vietoj numalšinamas, 
tai vėl iškyla kitur,

Paskutiniuoju laiku čia 
pasiekę žinios, jog Argen- 
tinosi vyriausybė pasiuntė 
naujas, kariuomenės dalis 
sukilėliams malšinti.

LENKIJA-RUSIJA PASI
RAŠĖ NEPUOLIMO

SUTARTĮ
Liepos 25 d. Lenkija

Rusija pasirašė nepuolimo 
ir arbitražo sutartį. Ši su
tartis kaip Rusijai, taip ir 
Lenkijai yra svarbi. Len
kams svarbu apdrausti sa
vo rubežių Rusijos pusėje. 
Rusijai gi svarbu t U r ė t i 
draugą kilus nesusi prati
mams su Japonija, ar Kini*. 
3a- .

ir

Vyčių m Seimo Programa

VATIKANAS. — Sakra
mentų Kongregacija išleido 
raštą, pagal kurį paskelbia
ma, jog. Sutvirtinimo Sak
ramentas turi būti suteikia
mas prieš, pirmąją Komu
niją.

Pirmąją Komuniją galės 
priimti tik-tie vaikai, kurie 
bus sulaukę 7 ihetų amžiaus.

Nauja tvarka bus tuojau 
vykdoma;

OTTAWA. — Vėlįausis 
Kanados gyventojų suraši
nėjimas parodė, jog Kana
doje yra 372,296 vyrais dau
giau negu moterų. .

Šiuo metų Kanadoje yra 
5,374,541 vyras ir 5,002,245 
moterys.

Kadangi Amerikoje mo
terų bęi .-merginų“ daugiau 
negu vyrų, todėl Kanadoje 
joms būtų visai gerai.

27 MIESTAI NUMAŽINO 
MOKESČIUS

(Daugiau žinių 6 pusi.).

Massachusetts valstijoje 
27 mieštai numažino mokes
čius namų savinin ką m s. 
Daugiausia numažino Mt. 
Washington ?— nuo $27.50 
iki $17.50 už 1000 dolerių.
■ Tačiau keletas miestų 
(New Ashford, W ą r r e n, 
Westfield, Stonėham ir 1d* 
ti)’ padidino mokesčius,

. . .-'J. ■. :

. # -M ' • **

Pirmoji Diena, Rugpiūčio 16 d.
Seimas prasidės 8:30 vai rytų iškilmingomis pamal

domis Šv. Petro lietuvių parapijos bažnyčioje, 50 West 
Fifth St., Šo. Boston, Mass.

Seimo atidarymas įvyks Munįcipal Building švefąi- 
nėje, Broadway,-So. Boston, MaSs.

Toje svetainėje bus pirmosios dienos sesijos,
Vakare, 7 vaL; Gate bf Heaveii parapijos svetainė

je bus surengtas teatras. Vyčių kuopos vaidintojai su
vaidins Putino, vieno iš žymiausių rašytojų, 5 veiksmų 
dramą— VALDOVAS.”, . /

Antroji Diena, Rugpiūčįo 17 d.

8:30‘vai, Švt Mišios ir pamokslas.
. Nuo 9:30 iki 6 vai. Vakaro Sesijos su pertrauka pie

tums.., Sesijos įvyks bažnytinėje svetainėje, 50 AV. Fifth 
St., Šo. Boston. ■ • . ■?

7 vai. vakare Seimo delegatams ir svečiams pagerbti 
IŠKILMINGA VAKARIENĖ, kuri įvyks parapijos 
svetainėje, 492 East Seventh St, So. Bostone.

Trecioji Diena, Rugpiūčio 18 d.
'8:30 vai. Šv Mišios ir pamokslas,
9:30 vai. prasidės sesijos bažnytinėje salėje, 50. W.

Fifth S t, So. Boston. ».
7:30 vai. vak. Music Box salėj, 254 Huntihgtoh Av., 

Boston, Mass. — VIEŠAS PASILINKSMINIMAS.

KAUNAS. — Dėl suim-. 
tų ir kalėjimai! patalpintų 
Lietuvos katalikų visuome
nės vadų — Prof; Pr. Do
vydaičio, Prof: J. Ereto ir 
Dr. J. Leimono — Lietuvos 
visuomenė giliai sujaudin
ta, Ypatingai pavasaripin-.. 
kai ir diūdi ir užsigrūdina 
-dtdctiėms darbams. ;.

Pavasarininkų kuopos ‘ su- ; 
rengė pamaldas už visus pa
vasarininkų priešus ir už - 
savo sąjungos žymų sustip
rėjimą bei augimą.
• Kuopų . susirinkimu.o š e 
paskaitytos paskaitos apie 
suimtųjų vadų nuveiktus, 
darbus Lietuvos gerovei, -

Centro valdyba , paprašė 
visas pav-kų kuopas neren
gti pasilinksminimo vakarų 
bei gegužinių tol, kol myli
mieji vadai bus laikomi ka
lėjime. .

žemėsIrebėjimas
AZORŲ SALOSE

. NONTA DELGADA, A- į 
zorų salos. — Dėl didelio į 
žemės drebėjimo šios apy- Į. 
linkės 200 gyventojų neteko j 
gj’venamųjų namų. j

Y pat i n ga i nukent <“ j o. sa* į 
los rytinė dalis, kur dau-. f 
ginusia namų sugriauta. • \ Į

s

Federacijos Kongresas
Šių motų Amerikos Lietuvių Romos Kata

likų Federacijos XXII Kongresas įvyks Rug
pjūčio 23, 24 ir 25 dienomis, Švento Kazimiero 
parapijoj, Pittsburgh,Pa.

. ■< ' Federacijos Apskričiai, skyriai ir Visos Iie- 
‘ tuvių katalikų draugijos:nuoširdžiai kviečia 

inoš dalyvauti. Taip pat Didžiai Gerbiamieji
. lietuvių .dvasininkai, visi katalikai. inteligentai, :• 

visi. .visuometiies veikėjai kviečiami į Amerikos 
lietimų-katalikų metinę šventę — Federacijos . 
Kongresų svarstyti mūsų visuomeninių reikalų. .

K. J. Krušinsfas,
Federacijos\ Sekretorius.

Į
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KAREIVIS “KORTOŽ-
- ' KINKASw ..

Karčiama. Jos viduryje, 
prie pajuodysią lentą stalo 
sėdėjo būrys gerokai įkau
šusią kareivių ir lošė korto
mis. Iš ją garsaus juoko ir 
biauraus keiksmo buvo ga
lima . suprasti, kad lošinte 
laime nė visiems lygiai tar
navo.

Staiga, vienas jaunas ka- 
; .mvis pasikėlė nuo 'stalo ir 

pusbalsiai sukeikęs, t reniu*, 
kortas į žemę. Kortomis 
lošti jam nesiseka. Kiek 
turėjo‘ pinigu, tiek ir pra
lošė. Btovi jis prie stalo ir

■ nervingai žiūri į savo drau
gus. Jie vėl vaito kortas 
Jis jaučia savyje neperga
limai didį patraukimą vėl 
sesti prie j u. Bet jis visą 
yra pralošęs. Nusikabina 

'jis Savo kardą ir dirban
čiomis rankomis deda jį imt 
Stalo. . .

“Draugai'’ jis prašančiu 
balsu tarė, “dažnai jūs gė- 
gėjotčs mano kardu. Jūs. 
žinote iš kokio‘‘'tvirto plie
no jis yra. padarytas. Tai 
kiek už jį man duosite ? 
Kiek, draugai?”

Kardą pardavė. Vėl pra-< 
sidėjo lošimas. „

* -Kad ir nesise* k; a >t a u. 
šiandie, Kamiliau, ” juokau- 
damasis tarė vienas bevar
džiui ^pralaimėtojui,

f-. Kamilius sėdi nusiminęs.
Taip, jam nesiseka. Bet 

j netiktai šiaudio,. visuomet 
. jis daugiausia pralošia. Ta- 
v čiau šiandie jis. pralošė, ne-.

tik visus pinigus, bet ir sa- 
f vo garbingą kardą. Nieko

jis eiieheturi. Ir. dar kas 
blogiausia, vakar jis buvo, 
atleistas iŠ kariuomenės. 
Kur jis dabar pasidės, kaip

dirbti, Greitai jis atpuolė 
į savo nedorybes ir buvo 
nuo darbo prašalintas. Ne
turėdamas kur dingti, jis 
vėl Įstojo į kariuomenę. Ta- 
einu jo kariuomenės pulkas 
buvo greitai paleistas ir 
Kamilius vėl jautėsi vargo 
prispaustas.

Bet štai tuo metu Tėvai 
kapucinai', pradėjo statyti 
naują vienuolyno n a iii ą. 
Karminis gavo darbą. Bet 
gavęs užmokestį, neiškęsda
vo nenuėjęs į karčiamą ir 
tenai prabūdavo iki praloš
davo paskutinį centą.: Prie 
darbo sugrįždavo- tik; tada, 
kuomet nebeturėdavo pini-

Sužinojo apie Kamilią 
vienas kąįnicinas vienuolis. 
Ir kartą, kuomet Kamilius 
atėjo prie darbo, vienuolis 
pasikvietė jį į savo kamba
rį ir tarė:

“Kaniiliąu, kam tu pats 
save žudai ? Kodėl tu_ne- 
pagal vo j i ? Tik paž iūrėk į

Tavo drabužiai nm 
s ve i kata ;sua rdy ta»

“Darbininko” Katalogas
LENKŲ ŠNIPŲ TINKLAS 

LIETUVOJE
iŠ laiškanešių lenkų Šnipas; — Kaip ėjo “darbas.” — Laiškas Į 
°Jei atliksi uždavinį — gausi vietų brigadoj ir 150 zlotų.’1 -^ Pa
vardės papirosu mundštuke. — Atsibūkite Vilnią —' gyvensime 
draugiškai. — Radio aparatas.—Kaip verbuojami šnipai. —» Su
imti keturi šnipai,

ręika ir jį paprašytų, foto-į 
Į grafiniu nuotrauką, Be to, 
[ jis buvo įgaliotas paklausti 
Noreiką, ar nėra gauta nau
jų ginklą, . kokios ;fIrmos ir 

[ jū kiekis. Girdi, jeigu No- 
įreika, nenorėtą kalbėti, tai 
j pasakyti jam, kad esi lakti- 
I nas, ir biis viskas gerai. 
[Įteikęs GudeliuirGudelcvi- 

-y eini laišką turėjo dar paša-

grali ją ir prašė vieną jam 
duoti. Sil davė. Čia po- 

[ ručnikas Gudeliui-Gudėle- 
vičiui pasakė, jog ‘ . 
būtą gersi, kad lietuviai atsiimtą

. Vilnią, -

[nes tada, girdi, galėtumėm 
gyventi .draugi^kuošu san
tykiuose. r<

i 1931 m. gruodžio mėn. 
poručnikas Gudeliui-Gude- 
levičitįi jau paskyrė pasima 
tymą Latvijos teritorijoj— 
Daugpilyje, Bet tada po
ručnikas į pasimatymą at- 
vykti negalėjo, * o atsiuntė 
14-^15 m. vaikiną, kuris su 
savim turėjo GudeĮio-Gudę-

L levičians fotografiją, kurią 
pastimąsis buvo davęs po- 
ruchikiii. Per sį vaikiną 
poručnikas pasimatymą ati- 
dcjowūsaii'0 mėn, 8 d. Nu-1 tas- 

į vykęs nurodytu laiku į 
Daugpilio vieną viešbutį, rištinis Kongresas. Paraše 

Į Gudelis-Gudelevičius rado kun. Pr, Bučyš, M. I. G.—-.1.50 
jo "belaukiant vieną vyrą a- Mūsiškiai Užsienyje. Juokin- 
pie 35—40 m. amžiaus. Šis aP*a5yinas keponfis į Pa- 
vyras ypatingai teiravosi a-1 
pie mūsų aviacijos mašiną j 
galingumą, . kiek mašina ga
ri paimti ki-ovinįą ir tt. Tas 
asmuo pataręs Gudeliui-Gu- 
dęlevičiui įsigyti radio apa
ratą, nes lenkai tam tikrais 

! sutartinais sakiniais per
duosiu jain per radio reika-i 
lingus uždavinius,

Gudelis-Gudelevičiūs vis^ 
ką pasakoja labai šaltai, ne
sijaudindamas. Jis visai 
atvii-ai prisipažino, kad šni
pinė jo lenkų naudai.

Antano Įteingoldo, Juozo
i z-< i • t vakarėliams ir gegužinėms su

Gudeno-GudeleVlciaiis ir gaidomis. Sutaisė Matas Gri- 
Mačio Noreikos kvota -
perduota Kauno apy
gardos teisino prokuratūrai.

Be šių lenkij šnipų, birže
lio 3 d. .kriminale policija 
sulaikė lenini šnipą Antaną 
Mačernį, — •

Birželio 3 d. jis buvo at
vykęs į kriminalę policiją 
ir pasisakė esąs Petras Šim
kus. Su savim jis turėjo 
Respublikos Prezidentui ra
šytą prašymą. Prašyme nū* 
rodyta, kad jis okupuotoje 
Lietuvoje buvęs “Ryto” 
draugijos molėtojas, bet 
lenkai jį atleidę. Be to, nu- 

| rodė, kad lenkai sušaudę už 
šnipinėjimą Lietu vai jo

trumpa Apologetika arba
Kai tikėjimo Apgynimas. Pm * 
rašė kun. V* Zajančaiiskas—50c

Maldų Rinkinėlhi, baltai* 
viršeliais_______ ——$1,75-^1-31

t'
Maldų RinkinMis, juodais 

viršeliais ....■■■;.....^—$175—1.28
Dij, Vinco Pietario Raštai, 

Istorijos apysaka. Du tomai. $1.00
Moterystė ir teimyna. Ver

tė J. Gerutis--------------- —-40c. (
Gamtos Pradžiamokslis —

Pr. A. Vileišis.......... .................50c,
Limpamosios Ligos ir kaip

nuo jų • išsisaugoti! Parašy 
negyvoji gamta: žemė, van
duo, oras. Parašė J. Baronas—50c.

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

Vaikų Knygelė — su. pa
veikslais ......  80c,

Mano Patyrimai Didžiojoj 
Karėj, 1918 ir 1919 m, Para- 
šė Kun, J. F. Jonaitis (Ka
pelionas) —___________ ___ 25«

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

Vienuolinė Luomą, Vertė 
Kun. P. Saubusaitis _______ 25e.

Moterystės Nesuardomybė, J.
Lešauskis. Šv.. Kaz. D-jos lei
dinys, Kaune ____ .......... .. „lOe. :

Sunkiausiais Laikais, Parašė
A.. Rucevičius

Meile (Poema). Parašė M.
Gustaitis __ :_______________15o, •

tventas Gabrielius. Išleido 
Tėvas Alfonsas Maria C. P._ 25c,

Religijos -Mokymo Metodi- . 
ka. Sutaisė K. J. Skruodys—50a.

Leiskite Mažučiams Ateiti
Prie Manęs, Sutaisė KuPrž- 
nas____;i■ „• ___ —.4Oo,

Mūsų Dainiai. Parašė Ka
zys Puida ________ i____ ^_50o. »

Anderseno Pasakos—su pa- 
eikšlėliais -------- '.... . ............20c,

MALDAKNYGES
Pulkim ant Keliu—“D-ko° 

paWdk. Odos apdaru $2.00 ir $3.00
’ TEATRAI

Vienuolio Disputą su Kabi
au.'Vieno veiksmo .juokai. Su
lietuvino Vaidevutis-------- 15c.

Elgetų Gudrumas, 3-jų veiks
mų komedija. Parašė Seirijų. 

; uozukas  -----:.—-26a,
. Nepaisytojo—keturių > veiks
mų drama. Parašė kun. Pr. M.
Juras. Kaina-— ----- - —_——35o
* GUiukingas Vyras—2 aktų 
komedija; paraš.S S. Tarvy
das---------—:—_—. —25fej

Ubagų Akademija ir Ubagų
Balius — komedijos po 1 ak 
tą. Parašė Seirijų Juozukas—35a

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

Esuinas—3-čia dalis dramos
‘Gims Tautos. Genijus.” Pa

rašė Kun. L. Vaicekauskas—10c
Visi Gėli—3-jų veiksmų vaiz

delis; bara^ F. V. ——.—_lOe
Patricija, arba nežinomoji . * 

kankinė ■ 4 aktų drama. 
Vertė Jonas Tarvydas —10c.

Išganymo Apsireiškimai — 
atėjimas ir gyvenimas ant že
mės Jėzaus Kristaus. Vaidini
mas su gaidomis ... - ■——75c,

Dramos; 1) Germani; 2) 
Fabiola—5 aktų; 3) Liurdo 
Stebuklas — 4 aktų; parašė • 
J. Tarvydas- .. . ..... ......  65a,

Knarkia Balieįjus.—Komedi
ją 1-me akte. Parašė Gineitis 15«.

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

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

ĮVAIRIOS knygos
Aukslulo Obuolio Historija 

(Graikų Mythologijos žiups
nelis) bu paveikslais. Lietu
vių kalbon guldė Alyva—-50c.

TrysKeleiviai—Krikščionis, 
Žydas ir Turkas, Pamokinan
ti apysaka, .Parašė T. Vyš
niauskas. Vartė P, B____ —40c,

Trumpi Skaitymčllai—labai 
gražūs pasiskaitymai apie į- ’ 
Vairius gyvenime atsitikimus. 
Parašė J; Tarvydas —;——45c. 

‘ Turto Norma—moksliški pa
siskaitymai. Parašė Uosis ..1..._45c.

Gerumas — aprašymas apie ' 
gerumą per Tėvą Faberą-Pi- 
Tipiną. Vertė Kun. P. L. _—15o, 

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

Užkeikta Mergelė su Barz
da irBarzdaskutis—apysaka 15c 

Katalikų Bažnyčia ir De
mokratizmas. ^- Parašė kim.

4 Tarnas Žilinskas —----- -—.—-506.
"I Apaštalystės Maldos Statu-

i. — Vertė Kun. P. Sauru- 
I Haitis —.— ------- ----------- .■■■■.-..25c.
| XXIX Tarptautinis Eucha-

Liepos 16 d. kriminale l 
policija Tinką bare sulaikė 
pilietį Antaną. Reingoldą, 
28 metą amžiaus, vyrą, ld- j 
luspiš okupuotos Lietuvos. 
Reing(ddąsAį3(Llu±Iįįa^ 
Garliavos pašte laiškininku 
ir tiž pasisavhniną svetimą 
pinigu, 1,000 litą sumos, iš 
pašto buvo atleistas ir ap
duotas į teismą. . 1931 m. 
vengdamas bausmės^ Rei-Į kyti, kad laiškas yra įš pa
noktas nelegaliu būdu per-į neles ir kad ji laukianti 
ėjo administracijos liniją ir skubaus atsakymo.. Laiške 
pateko į Vilnią, Čia buvo Į poručnikas prašė, kad Gu- 
sulaikytas, lenką tmdomąs delis-GudeleviČius būtinai 
ir pasodintas 6 mėnesiams į jam nusiųstą tą, ką žadėjęs, 
kalėjimą. Išėjęs-iš kalėji
mo, Reingoldas laikas nuo 
laiko buvo, šaukiamas į pa
sienio korpuso štabą.. Kar
tą pasienio, korpuso porue- 
nikas Leorentowsky išsišau
kęs Reingoldą,. klausia:

—Ar nebijotum tamsta 
.nueiti į Neprildausomą Lie-i 
tuvą?

Reingoldas sutiko. Tada 
poručnikas Leorentowsky 
davė jam pirmą uždavinį-- 
nuvykti į Kauną ir šužinb- 
ti, . • 
ar negabenama Lietuvos kariuo 

ne į Klaipėdą.*

Kelionei davė 25 dolerius! dės. užrašė ploname.ruko-1 
ir supažindhio su kažkokiu Imame popieryje ir įdėjo į. 
Grigoniu, kuris Reingoldą papirosų-mundštuką. Rein- 
pervedė per* administracijos I goldas krimmalei policijai 
liniją į Lietuvą. prisipažino, kad . šnipinėjo

Reingoldas uždavinį atliko lenku naudai ir smulkiai 
ir grįžo į Vilnią. Liepos 14 nupasakojo visas aplinl<y- 
d. jį vėl pasikviečia tas pats j bes, kaip jis buvo tam dar- 
Leorentowsky ir duoda jamĮbui užverbuotas ir kaip at- 
laišką, kad nunešti} pasie-Į likmėjo poručniko. Leor'en- 
nio policijos rajono virsi- towsky duotus jam uždavi- 
ninkui Gudęliui-Gudelevi- nius.
ciui; susitiktą su tanką luto- .' Labai įdomus psicbologi- 
pos raštininku Mečiu No- niu atžvilgiu pasienio poli-J 
------ ———---- - ——-----—Į ei jos rajono viršininko, Gu- 

delio-Gudelevičiatis, užver
bavimas. Pasirodo, kad 
pradžia šio užverbavimo bu
vo susitikimas su lenką ka
rininkais per ginčą dėl 
Dūkšto ežeio. .

Kartą vienas iš poručnn 
ką, kuris Gūdelį-Gudėlėvi- 
Čią matė, per derybas dėl 
Dūkštos ežero, susi tikęs 
prie administracijos linijos, j

Mūsiškiai Užsienyje. Jųokin-

Į tyžių ir atgal Mikalojaus ir 
' Glapiros Ivanovą... Išguldė 
H Magnus Parvalkietk . ............ .50

Kelionė Aplink Pasaulį per 
! 60 dienų—Apie visas derybas 
be galo įdoinūs nūotikiai ke
lionės per įvairius kraštus. . 
ParašS Julius Verne. Vertimas, 

Balčikonio _____ _ _
Pramoninės Demokratjios Pa,

grindai. Parašė Uosis  :___75c.
Gegužės Mėnuo — Kun. P. 

Žadeikia. Kaina____ h. „50c.
. Aritmetikos Uždavinynas.—,25c.

Vaikų Darbymečiui — Rin- 
KinšliB kalbos mokslui-__  -50c.

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

Bolševizmas — Kas tai yra 
bolševizmas ir jo vykdymas 
Rusijoj ______ -______ —____ 15e.

Žaidimą Vainikas—Savybės * 
{ vakarėliams ir gegužinSms su

, _3j __---------- - ----------- ■,----- -.50c.
Į Laimė — (poėma). Parašė 
| Vaitkus —... .......................   50c.

Atsargiai su Ugnimi. Vertė 
iŠ lenkiško kun. K. 8........10o.

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

Lietuvos Ženklai. — Išleido 
j. Šeškevičius ir B-vė, Kau
las ......___ _ ____ 1406.

į fimęs ir Kalbėk: Deklama
cijos, Monolgai ir Dialogai. 
Parašė Juozas V; Kovas —80o

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

Eucharistiškpz Stacijos—Su
lietuvino Kun. P. Juškaitis—15e

Kristaus Kryžius: Stacijos, 
Graudūs Verksmai, Maldos Ge
gužės, Birželio ir Skalių mė- 
lėsiams. Išleido kųn. K. A. Va- 
ys------------ --- ------------------ 25c.

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

pusbroli, kareivi, tarnavusi Socializmas ir Krikščionybė, 
lenku kariuomenėj. Ir jis *■ žmogus ir GyvUolys. Part-

• buvęs, lenkų sulaikytas, bet §5 kun. P. Bučy^ son
jam pasisekę pabėgti. žydas. Lietuvoje. Parašė S. .

Pagaliau jis vis dėlto pri-1 jjaiįoa Galybė. Istoriškas 
Į sipažino kriminalinei poli-Lpkšinys IV-to Šimtmečio kri- 
eijai, kad. jis ne Šimkus, bet p, £ 
Mačernis ir kad i Lietuva Apsirikimų Komedija. Atsi- 
atvvko ip-nkiHta ? tikimas iš Amerikoniško gyve ‘l aivyKO lenKains šnipineti. įnimn, Išguldė Lapšiaus Vai- 

1 ' Į kas —J——4.-.,. • _ 10c .
Spauda yra viena stipriausių vi- . Jono Kmito Eilės $1.00 

suomenes auklėjimo priemonių: ji Lietuvos Albumas. Su pa- 
barsto žmonių tarpe gyvybes ar veikslais ir aprašymais^-

«s^w.st.Satoll8.l -DARBININKAS0 t.
I . . I • . ‘

Į žMONES KURIE Y B Aų Broadway, So. Boston, Masa’ 
l ęiiPMi ih imiiRTi *

Be to, prašė Reingoldą' pa
siteirauti, ar šis kariuome
nėje neturi pažįstamu,

Mėgstančią išgerti ir su 
moterimis paūžti i

s Poručnikas Lėorentows- 
ky, išsiųsdamas Reingoldą 
į Lietuvą, 'jį dar padrąsino, 
primindamas, kad jeigu ge
rai atliks šį uždavinį, tai 
grįžęs Vilniun gaus vietą 
brigadoj su 150 zlotą "mėne
sinio atlyginimą. Kad Rein-i v .*7 ' ' S* • '

goldas neužmirštą: poiucni-1 
ko Leorentov’skio ręžiden- 
tą — Noreiko ,ir Gudelio 
— pavardžių, jis ją pavar-

save.

Kodėl * tu. nemėgini atsikra
tyti tu blogu įpročių? Kul
tu nueisi tuo keliu ? Kalni- . 
linu, pagalvok, kiek daug 
gera galėtumei padaryti 
Dievo garbei ir žmonijos 

; gei.-o.tei. • Pagalvok, Kami- 
riau?’

Kamilius visą laiką tylė
jo.. Vienuolis paž .a d ė j o 
melstis už jį. 4

Kamilius nuėjo dirbti, 
bet vienuolio žodžiu jis ne
gale jo užmiršti.. Pradėjo 
galvoti. Gailesčio ašaros 
jam pradėjo riedėti, per 
skruostus. Jis pats nepasi
juto, kaip jis atsiklaupė ant 
žemės ir pradėjo muštis. į 
krūtinę, sakydamas: “Die
ve, pasigailėk manęs nusi 
dėjėlio.”

Ir tą valanda mirė Kami- 
I ius Lelietis, pakly d ė 1 i s, 
‘ ‘kortužninkąs; ” o g i m ė 
naujas Kamilius Lelietis.

Greitai po savo atsiverti
mo Kamilius Lelietis įstojo 
į’ kapucimi vienuolyną, bet 
dėl sunkios kojoje žaizdos 
turėjo prasisalinti. Vėl jis 
nuėjo į Rymą ir toje pačio
je Šv. Jokūbo ligoninėj ė, iš 
kurios pirmiau, buvo pra

šalintas, gavo darbą. Su 
Dievo pagalba jo žaizda ko
joje laikinai užgijo. Dąbar 
jis nuoširdžiai ir sąžiningai 
ligoniams tarnavo ir netrū
kus buvo paskirtas ligoni- 
nės ijerdetuiiu. .

Bet jis matė, kaip nesąži
ningai . elgiasi apmo kam i 
tarnai su ligonimis Ir įnirš- 
taniais. Taigi, jis suma
nė įsteigti broliją, kuri ril' 

■ pintąsi ligonimis ne dėl už- 
mokesčio, bet dėl Dievo gar
bes. Trokšdamas Hioclau- 
giausia.'nuveikti Dievo gar 

. bei ir Žmonijos gerovei, Ka
rminis įstoj'o į Jėzuitą kole- 
giją mokytis į kunigus ir. 
1584 m. buvo įšventintas. N

Patraukęs prie savęs bū- 
relį lAinigą. u-imuiažą jskai-

• Sutingusiai Kamilius pa
sikėlė, nuo stalo ir nieko nė- 

’ sakęs išėjo iš karčįamos.
Kamilius Lelietis ginic 

1550 m. Italijoje. Jo tėvas 
buvo karininkas. Motina 
pąsimii’e, jam dar kūdikiui 
ešant. Augo vaikas be tiu- 

į karnos tęvą priežiūros ir. jo 
| išauklėjimas buvo apgailė- 
| tinas’. Paaugėjęs, Kamilius 
| pasekę tėvo pavyzdį, įstojo

į kariuomenę^ Kariuome
nėje, žinoma, Savo apleisto 
auklėjimo nepagerino, tik 
išmoko’ visokiu nedorybių, 

j ypatingai labai įprato kor- 
j tomis lošti.
■į7 Vienas vienuolis, pranci- 
I škonas, pastebėjęs, tokį jau-. 
Į . ną kareivį, einantį nedory- 
! bes keliu, stengėsi jį atkal- 
; būti nUo blogo ir ragino vis

ką palikti ir. stoti f Pranci
škoną vienuolyną.z Tačiau 

J jaunas Kamilius nepaklau
sė' nuoširdžią vienuolio žo
džių. Nuėjęs į Rymą jis 
gavo darbą šv. Jokūbo ,ligv> 
ninejc. - Cta jis dirbdamas 
taipgi tikėjosi. išgydyti sa
vo kojos žaizdą, kuri nuo 
seno jau jį vargino. Bet 

[ neilgai ligoninėje taaii kko

■I

čią maldingi!, pasauliečių, 
šv. Tėvui Sikstui V lei
džiant, jis įsteigė broliją. 
Tą broliją jis pavadino: 
“Geros mirties T ė v a i.” 
Brolijos nariai prie trijų 
paprastąją apžadą, neturto, 
paklusnumo ir nekaltybes, Į 
dar turėjo ketvirtą, būtenį, 
rūpintis ligonimis iki ju 
mirties. .

. “Geros mirties Tėvu” 
brolija greitai prasiplatino 
po visą Italiją. * Pats jos 
įsteigėjas uoliausiai ligo
ninis tarnavo.

Kartą vienas ligonis pra-į 
čė jį:“ Tėve,. .ar negalėčiau 
paprašyti, kad man lovą pa
taisytumei, man taip kieta 
gulėti.” .

Kamilius atsakę: “Bro
lyti, neprašyk * -manęs, bet 
liepk, aš esu tavo tarnas?’

Kamilius Lęlietiš mirė 60 
metą amžiaus.

Ir taip tai patvirkęs ką 
rčivis tapo DieVo Šventuoju 
ir žmonijos dįdžiu gerada-1 
m. ’ ‘ •• ' T.

—Galima jus susitikti?
Žodis po žodžio ir prasi

dėjo ilgesne kalba. Poruč- 
nikas išėmęs iš kišenes 100. 
doleriu banknotą, sako :

i —Jeigų man ką nors pa
dalysi,-tai gausi. . v ’

Vėliau- poručnikas da r

? ■ Mpas jus ruošiamasi į 
katą. . '

Poruęnilmš prašė, kad 
Gudelis-Gudelevičiūs paro
dytų jam lietuvišiaį: Fuigip 
Šis, išsiėmė .piniginę, poručj 
nikai davė L litą. . Pinigi
nėje poručnikas pastebėjo 
Gudelio'-Gitdelovičiaus foto*

SILPNI AR LIGUISTI •
Per pėrcltūs ’45 metus Nuga*Tone. 

tftirv KtebukliiB Btitelkduinits sveikatą 
Į iv. Hlltmutniį. inlliomims-vyriį ir mote- 
tų; kurie buvo.silpni Ir liguistu• .'file 
pastebėtini vaistai ssutlnrina svari 
b tu oa 1 uš oi-gaauH, * pašalinu. iš • kinio : 
niiodtm, kurio gi milo skivunmtm uitis-Į 
kiliuose,, nei-vuoho ir kuiliuose ir Ivnl- į 
rltis ligas. Jie nugali pilvo pakriki.]. 
mum, sustiprina. H Ipnpa Inkstus, gaivi* L 
kiti gorų npėtltii ir justi miegas, bus

L poil.slŲgiis iv atgalvliiatitls..■ ■■ -
Nugti-Tone yru pardavinėjamas np- 

h Jokit) juką Būtinai' ji pabandykite, 
r<lol?tu aptleklninkas neturi Nuga-To* l

paprašykite 41 išsakyti' IS sava ■ 
j urhilnlnko, Bėikalftuklta "Nuga-Toiie. 

Jokie kiti vaistai negali sutelkti jiunš 
tos svoikhtns • aflpvtimo ir iniojėjunio ,

• ką Nuga-Tono padarys. ' '|

-1.50

ar tūri labai gražią knygą

LIETUVOS ALBUMAS
; 436 puslapių didumo

... Kieicviehaš puslapis, labai gražiu paveikslu pa-
. įmuštas. Kiekvienas lietuvis privalėtą Įsigyti šią • 

bnygą,. Jos karna-buvo $100, Dabar gausi tik už - 
$1,00, . . . ■ •-> .

. JRįcikalaukiš . . ’ . ’į .',DAR8IWiKKft•, .
Į 366 West .Broadway . . .' ’. , South Boston, Maži,

I
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K
Kl. Kodėl žmonės rytais ir va-' 

karais varpams gaudžiant nebe
kalba “Viešpaties Angelas?“

Ats. Todėl, kad žmonių 
tikėjimas nusilpo ir žmonės 
supagonejd.

Klausimus siųskite
JŪRŲ PRIEPLAUKA,
366 West Broadvvay, .

So. Boston, Mass. '

..............■. »■ “Į K 4Į^t>»iR|WHWWwwwil*Wiy 'J' SR1
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VIETINĖS Ž INI O S| I^S. Kuopą Sūsirinkimai
t

Kl, Tur būt šių laikų žmonės 
nebetiki j prag-arą, jog taip ne- 
tiksliai gyvena# Kada anie tai 
užsiminiau vienam asmeniui, jis 

■i. ■

manęs užklausė, kur jis yra? 
Nehnojau nei ką atsakyti.

Ats. Reikėjo atsa k y t i: 
greit sužinosi, kada patsai 
į jį pateksi. Arba, “neži
nau kur jis yra ir nenoriu 
žinoti tos baisios vietos. O 
kad pragaras yra, žinome iŠ 
Kristaus žodžių.
jis prašytų įrodymų, tada 

. jam pasakyk: Įdomiau 
/klausyti įrodymų, jog pra
garo nėra, nes iki šiol pa
saulyje nėra buvę tokio gu
druolio, kuris galėtu irodv- 
ti, kad pragaro nėra. Bet 
koks mulkis gali pasakyti, 
kad nėra pragaro, bet lai 
nors vienas įrodo.

visi išganymo šaltiniai, gi 
protestantai neigia* Ką 
krikščionys vadina tiesa, tą 
pagonys vadina melu. Ne
galimas daiktas, kad Die
vui tiktu lygiai ir tiesa ir 
melas. Per nieką kitą nė
ra išganymo, kaip tik per 
Jėzų Kristą. t “Kas tiki į 
Sūnų, tas turi amžinoji gY 
venifną; kas gi netiki Sū
nui, tas nematys gyvenimo, 
tik Dievo rūstybe pasilieka 
ant jojo” (Jon. 3, 36).

mandieriuj kttro - veteranu 
kuopa., Pere • Marą u e 11 e 
kuopa, Kolumbo Vyčiu ir 
kiti. -

Ė. O. Catroll padovanojo 
brangią, gražiai blizgančią 
taurę, kurią išlaimes ta Vy
rią. kuopa, kuri prisius dau
giausia nariu į, Vyčiu Sei
mo pasilinksminimą. Taurė 
bus įteikta Music Box salė
je, 254 Hustington Avenue, 
rugpiūčio 18 d, kada ir bus 
Vyčių šokiai.

Turiu garbės pranešti,

/ HARTFORD, CONN. į
LDS. 6 kp. ivyke

rugp, 14 d. tuoj po sumos* bažny
tinėj svetainėj,^! Capitol Avenue,. 

alonėkite v|» narįai ateiti, no# y- 
ra svarbių reikalų dėl kuopoe nau
dos. . •

Taipgi malonėkite užsimokėti.ku
rių yra užsilikę mėnesinės duok
lės. LDS. 8 kp. rali.

CAMBRIDGE, MASS. ; . •
LDS, 8 kuopoj mėnesinis susi

rinkimas įvyks sekmadienį, rugp 
piučio 14, tuoj’ po sumos, L. baž 
nytinej svetainėj, Visi nariai 
malonėkite atsilankyti ir Užsimo
kėti užvilktus mokesčius. Vaid

į BROOKLYN, N. Y.
LDS. 12 kp. mėnesinis susirinki-, 

mas įvyks rugp. 21 d,r G :30 vai. 
kare, Karalienės Angelą parapijos 
svetainėj, kampas Robling ir So. 
4tb gatvių. / .

Taigi malonėkite visi susirinkti 
ir užsimokėti duokles kurie esatd 
skolingi. Nepamirškite ir naują 
narių atsivesti prirašyti prie mūsų 
brangios organizacija.

i

tį

PONAS EDV, C. CARROLL.
įteiks tą gražiąją taurę lai
mėjusiai kuopai.

A. UI. Ariiarnas.

DĄYTON, OHIO
LDS. 69 kp. šūsirnikimas Įvykę 

sekmadienį, rugp. 14 d,, bažny
tinėj svetainėj tuoj po sumai.

■ Kuopos rašt. Z. Gudelis

ĮDOMUS LAIŠKAS . DETROIT, MIOH.
LDS. 72 kp. susirinkimas įvyk?,

Kviečią-Valdyba _ J 

0. BRpOKLYN, N. Y, .
Rugp. 21 d,?tuoj- po sumos į. s 

vyks LDS. 16 kuopos susirinkimas , 
vai. Taigi kviečiame visus nariu* ' * 
atsilankyti į Šį susirinkimu ir už- * 
simokėti mėnesines. Atsiveskite ir 
savo draugus prirašyti *

Valdyba

NEW BRITAIN, CONN.
LDS, 36 kp, susirinkimas .įvyki 

sekmadienį, rugp. 21 d., 1932 m; 
Svarbu, kad į šį susirinkimą ateitų, 
visi nariai ir bent po. vieną naują 
na.r| atsivestų prirašyti prie Mttsų - 
brangios organizacijos.

i

į
J-

V

Kl. Kodėl ne kiekvienas tikė
jimas yra išganingas?

Ats. Kaip vienas tėra* 
Dievas, viena tiesa, taip 
vienas tegali būti tikras ti
kėjimas. Jei kiekvienas ti
kėjimas būtų buvęs išganin
gas, tuomet Išganytojui ne
būtų reikėję ateiti ant že-

O jeigu mes žmonių molrydi. Nuo 
pat’ gilios senovės randame 
daug įvairiu tikėjimų. Vie
ni garbina Dievą dvasioje 
ir tiesoje, kiti garbina įvai
rius kūrinius. Kad ir mū
sų laikais — krikščionys 
garbina kryžių, o žydai ty
čiojasi, Katalikai tiki, kad 
yra vienas Dievas trijuose 
asmenyse, kad neklaidingo
je Katalikų Bažnyčioje yra

demokratas, kandidatas Į 
valstybės senatoiniis (worcĮs 
6-7-8). Visą laiką, išgyve
no So. Bostano, lankė Bi- 

.getovv mokyklą, ŠO; Bosto- 
n’o High ir pasekmingai 
baigė Šuffolk Teisių moky-

KL Noriu geriau suprasti žo-.| klą. Jis yra tarnavęs ka

 

džius “tikiu šventųjų bendra vi-Į riuomenėje. Daugelis klą.’ 

 

nui.” Mano artimas ntiejo įĮbą priskaito jį savo nariu; 

 

bažnyčią ir. mirė be kunigo. Ar Į —Alf. E. Smith klubas, M. 
mano maldos gali jam ką gęl-| T, Perkins Post Amęrican 
bėti? (.Lęgion’o, kurio jis yra ko-

Ats. Tikruosius Kristaus | y. 
išpažintojus ir apskr i t a i 
teisinguosius jungia vienys 
bėn Dievo meilė, malpnėijr 
Kristus* Visi Kristaus mo
kiniai sudaro vieną morali
nį kūną, . vadinamą Bažny-

. M i 1 z i n i š k a s .
f . 8 : 4
X Lietuvių Darbininkų Sąjungos N. Ang. Apskrities %
♦♦♦ ' ' $

V šių metų antras' . Y

f
t IŠVAŽIAVIMAS I

Sekmadieny, Ą TflOO 
| Rugpiučio-Aug. 14y 1 u O M

X

Gražiausiame Lietuvių Parke

PALANGOJE”
X

f Lawrence-Methuen, Mass
♦ . • ■

Visiems yra gerai Žinoma, kad LDS. Naujosios. Anglijos Apskrities

Vyčiu' Seiino:Ren<iima ■ sekmadicpį,. rugp., M d., tuo,j po.
'■" . Oftintodų, Šv: Jurgio parapijos mo-

KOimsijai tykiojo. ' Visi kuopos noriai yra
Brangieji:
Esu Vytis ir nekmitrauda- 

mas laukiu Jubiliejinio Sei
mo. Aš turiu tildai vieną 
rūpestį. Ką aš veiksiu nu
vargęs po Seimo sesiją? Aš 
nenoriu grįžti namon, ne
matęs ko nors ypatinga.

• Zimbis,

kviečiami atsilankyti J šį susirin 
kimų.

Valdyta

WESTFIELD, MASS.
LDS. 111 kuopos susirinkimas » 

vyks sekmadienį, rugą. 21 die
ną, tuoj po sumos, Šfr Kazimiero 
parapijos salėje. Kviečiami vili 
nariai ateiti. Taipgi ątsiveakite 
savo draugus- prirašyti prie Šios 
kilnios organizacijos.

' Valdyba

WESTVILLE, ILL.
LDS. 75 kp. mėnesiniai susirin 

kimai įvyksta kiekvieną mėnesį 
sekmadieny, po 15. d., šv. -Petro ir 
Povilo bažnytinėje svetainėje.

Valdyba
LAWREN0E, MASS. ' }

LDS. 70 kp. susirinkimas įvyks • . 
rugpiūčio. 21 d., tuoj po 12 vai. 
Kviečiame gausiai sueiti, nes turi- » 
me keletą svarbių sumanymų. At
siveskite ir savo draugus (es). prii 
rašyti. Valdyba;

čia, kurios, galva yra Kris- 1 
lūs. Tie moralinio kūno 
nariai vieni linksni i n a s i 
danguje, kiti kenčia skais
tykloje, dar kiti kovoja ant 
žemės. Nots skirtingame 
padėjime, bet visi priklauso 
prie tos pačios šeimynos ir 
bendravimas su Kristumi 
tarp savęs vadinasi “ Šven-. 
tų Bendravimu.” Bendra
vimas . pasireiškia tuomi, 
kad visi naudojamės Kris
taus nuopelnai Sj besilinks
minantieji danguje užtaria 
pas ..Dievą už kenčiūnčiuo- 
sius skaistykloje, ir kovo- 
jančiuosius ant žemes; ken- 
čiautie j i skąistyklo jė nau
doj asi ar vienų ir kitų pa-

Į gelba; gi kovojantieji mel
džiasi į besilinksminančius 
ir savo maldomis bei gerais 
darbais gelbsti kenčiau 
tiems.

Tamstos artimas, asmuo, 
buvo krikštytas. Jei jis 
gj-veno nuodėmėse pasken
dęs, jį galima vadinti apmi
rusiu Bažnyčios nariu. Kri
stus nenori nusidėjėlių inir- 
t ies, bet jų gailis ir nori jų 
išganymo. Krikštu ir tikė- 
jimu dar jie jungiasi su 
Bažnyčia, dalyvauja švem 
tujų bendravime, nors silp
nam, ir gauna tik pagelbos 
atsivertimui.

Jei jis viešai nėišstojq iš 
Bažnyčios per bedievybę ar 
klaidatikystę, ir netapo a- 
pastatu, jis išoriniai pasili- 

irBažnyčios nariu (kad i’ 
negyvu). Gal yra skaisty 
kloję ir . Tamstos maldos 
jam labai reikalingos.* .‘ Mel
skis už sielas skaistykloje, 
melskis už nusidėjėlius bei 
klaidatildušl “Be Bažnv- 
člds nėra išganymo.” .

Vu<> Kada Mokės 
čius Moka

ATSAKYMAS '
Brangus Broli—Vyti:

Mes gerai žinome žmonių, 
o ypač Vyčiu ūpą ir būdą. 
Dėkoju, jog man priminei 
šį dalyką. . .

M - - ■ • k*

Po -šeimoj sesijų, rugpjū
čio-August 18 d. vakare bus 
linksmiausi. šokiai . Music 
Box salėje, 254 Hunting- 
ton Avė., Bostone. . Štai ir 
proga — galėsi šokti, links
mintis, pamiršti nųvargimą. 
Komisija, J. Kasparui va
dovaujant, uoliai darbuoja
si, nepaisydami - šilumos, 
kad tik surengtų įdomiausią 
programą. ‘ ■

• ■ '■ /

Svarbiausią dalis progra
mos—-tai įteikimas žvilgan
čios taurės (žiūrėk .apra
šymą apie p. Carroll), ku
rią p. Carroll suteikė skait- 
1 i n giausi ai atštovau j amai
kuopai. Grieš Vyčio J. vo jokio atlyginimo. Kiek- 
Antanėlio Paramount Club vienas laisvas romėnas čne 
orkestras. Tildetai: mer- vergas) turėjo valstybei su- 
ginoms 40c, vyrams — 50e. lig išgalių be atlyginimo

A. M. Aritarnas, tarnauti*

PROVIDENCE, R. I. |
LDS. U kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks sekmadienį, rilgp. 21, . 
tuoj po sumĄs,-bažnytinėj svetai
nėj. Svarbu,, kad visi šiame susi
rinkime dalyvautą, ir užsimokėtą 
dučkles. Parodykime gražų pavyz.. 
dj kitiems. ‘ t '

ATHOL.MA8S.
LDS. 4 kp. .mėnesinis susirinki- . 

mas įvyks rugp., 21 d., tuoj po 
mišparų, šv. Pranciškaus parapi- . 
jos salėj. Kviečiami visi nariai at- 
silankyti ir užsimokėti mėnesinei . 
mokestis; Taipgi atsiveskite • - / 
draugūs ir draugės prirašyti prii : 
šios kilnios organizacijos.

Kviečia Valdyba

WATERBDRY, CONN.
Rugpiūeio 28 d., 1 v. p. p. L * 

vyks LDS. 5 kuopos susirinkimas • ; ? 
senos mokyklos kambary, Con- 
gress Avė. Ateikite visi. Valdyba

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

mas įvyks sekmadienį, rugp. 28, • » 
1 .vai. po pietų, bažnytinėj svetai- ' 
nėj, 339 Green St, Kviečiame n»- 
rius(es) ateiti. Geęa proga užsimo
kėti duokles. Valdyba .

Senovėje žmonės mokes
čių nemokėjo, kaip dabar 
reikia mokėti už žemęy na
mus/ leidimus ir tt, ypač 
rytu Europoje^ Tiesa, jau 
seniau Egipte valdovai rin
ko iš savo valdinių mokės-' 
čius.. Jau Šventaj ame-Raš- 
te randame, kad tarnaujant 
Juozapui pas Earaoną, jis 
ėmė 20 procentą ją lauko 
vaisit} ir ūždarbią. Senie
ji rymiečiai ir graikai mo? 
kesčią. nuolat nemokėjo. Jei 
būdavo koks nors būtinas 
reikalas, jie juos sudėdavo. 
Būtinas išlaidas valdovai 
sudarydavo iš valdišką dva- 
rąr kuriuose dirbo vergai ir 
karo belaisviai. Valdinin
kai tada už darbą neganda-

X
f 

4TA-

Z

X

.:— / .. Susikūrus Vokie.t i ja i,
NEĮLEIDŽIA I AMERIKA pradėta imti mokesčiai kai j

* Z t ? mnitnis 'nwrwvnnliH ir

•V 
is- A

važiavimai visada būna skaitlingi ir linksmi, nes suvažiuoja iŠ visų Naujo- 
sios Anglijos kolonijų kaip jaunimas, taip ir senesnieji.

Šiame išvažiavime programas susidės iš: muzikos, dainų, prakalbų, 
žaislu, vedusių vyrų (milžinų) su nevedusiais (stipruoliais) virvės jrauki-

. £ mas, Įvairios lenktynės, plaukiojimas ir h t. Lietuviški muzikantai linksmins 
<?♦ visus dalyvius. 1 ■’

' - ., .■ ■ . .

♦♦♦ Dainuos Nashua choras, p., J. Tamųlionio vedamas,.

♦t* \ Visi, žinote Palangos gražumą, jos plačias pievas, ošiantį pušyną ir
j sidabrinį ežerą sū puikiomis maudynėmis. Pasinaudokite tuo1, nes čia ge- Jį 

• V . . ' . ±-i ♦♦♦ . nausia proga. y
Visus ir iš visų koloniją nuolankiai? kviečiame .atsilankyti. Nesigai- 

| tesite. Visi į PALANGAI X
1 '• VISUS KVIEįSIA RENGĖJAI. <|»
t/ • i A ’
•t • «

Bostone, išgyvenusi per 
20 metą Mrs. R. J. McGrau- 
ghey .su savo dviem dukte
rimis išvyko į K a n a d ą. 
Joms grįžtant į Ameriką
imigracijos valdininkai at- •
šisake jas įleisti, kadangi 
McGaughey . nebuvo išsiė
mus pilietybes popierių.

Viena jos duktė yra ištę- 
.kėjusi už Amerikos piliečio, 
todėl ji bus įleista, bet kaip 
bus su ■ motina ir jos luta 
duidęrąniy'tai' dar nežinia,-

tai r muitais,y monopoliu ir 
dar kitomis tormomis.- Ka
da vokiečiams pritrūkdavo 
aukso ir kitų brangių meta
lų, jie pinigus dirbo iš.odos. 
Mokesčius nustatydavo ką- 

rt+ f ralius. : .
Anglai pirmieji pradėjo 

tryliktame Šimtmetyje pa

vyzdingai tvarkyti mokes
čius ir jie įgavo tokią for
mą. kaip dabar. Daugiam- 
šia teko mokesčiai mokėti 
tiems, kurie. turėję žemę. 
Tik vėliau įgavo svarbos o- * 
balsis, kad •‘mokesčiai turi 
būti visos valstybės gyven
toją lygiai mokami, atsi- 
žvelgiart į jų .turtą bei jų 
uždarbį. ” ■

Viešas Pakvietimas

Skaitykite ir* Platinkite
“DARBININKĄ

Darbininką išvažiavimo rengimo komisija nuožird^at kviečia mū
sų jaunimo organizacijos Lietuvos Vyčių atstovus, atvykstančius 
iš visą inūsą išeivijos gyvesniąją koloniją į savo organizacijos 20- 
tąji Seimą, atvykti j išvažiavimą, rugpiūčio JU d. Ž. m.; 
gon,-’ Lawrence-Meth^n> Mass. \ ‘ \

A a a Tame gražiame parke yra ir Lietuvos Vyčių organizacijos didelio 
darbuotojo p. M. Norkūno sostini Bus gera proga su juo pa
sikalbėti apie organizacijos reikalus, kuriai jis visa širdimi yra at*;

=S5SįsS5 sidavęs. KOMISIJA

.41
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DARBIflIJN)<AS
(The Worker) T

IflJĮ | ^bltod etery TVESDAY and FBWAX ‘ | * 
E-,- , .'by—— ; .

ihffT a pi iabob
BatOTed M iecond-elaKM mattar Sapt 12,1915 ju Ihe post Office uit Ęo«ton, Muua. 

under th« Act of March 8,1870
Aeceptanct for jmiMUng at. apeclalrate of portage provlded fior !n gecttoo 1108 

Actof OctoŲer 8,1917, authotlzed bn July 12, TO18 *

8UB8CRIPTION RATES: . PRENUMERATOS KAINA:
npmMttc yearly ................0.00 Amerikoje metama ............„HOO 
rerelgn ycarly......,...........|5.00 Užsieny metama ,.♦.,.....♦^15.00 
Domesne once per week yearly.<$2.00 Vieną kart savaitėje mętama....$2,00 
Bbrelgn once penweekyeoriy....$2.50 Užsieny! kart savaitėje metami. .$2,50
\ DARBININKAS

866 *WEST BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS.
TELEPHONE SOUTH BOSTON 0620 *

MUSŲ LAIKRAŠČIAI

r
KUN L. KAVALIAUSKAS

Rugpiūčio 8 d. pasimirė 
Providence šv. Kazimiero 
parapijos klebonas kun, L. 

, Kavaliauskas, dar pačiam 
amžiaus drūtume,nes susi
laukė vos 40 metų. Sunkūs 
kunigavimo darbai ir para
pijos rūpesčiai padidinę 
jau įsisenėjusių širdies ligų 
ir pastaruosius trejis metus 
velionis jau buvo* tikras li
gonis; Polą metų atgal tu
rėjo sunkių operacijų ir nuo 
to laiko ėjo vis silpnyn, kol 
negailestinga mirtis neat- 

•' ėmė jo iš mūsų tarpo. Ne- 
. žiūrint silpnos sveikatos, a;

a. , kun. Longinas uoliai ėjo 
savo pareigas ir daug gero 
padarė Providence lietuvių 

**•’ parapijai. Trumpu laiku 
ątmokėjo kelioliką tūkstam 
čh} skolos ir nupirko para
pijai gražių nuosavybę ki- 

>toj pusėj Smith Str., kur 
. planavo statytį nauja baž

nyčių, nes dabartinė šv. Ka
zimiero bažnytėlė labai ma
ža ir nesįitalpina visų pa
rapijom}/ *

.. A. a. kun. Kavaliauskas 
nėsiskverbe į visuomeninį 
gyvenimą, bet savo parapi
jos dvasinius , reikalus aprū-

pindavo labai uoliai.. Daž-

inisijonierių misijoms ir re
kolekcijoms laikyti įr pats 
sakydavo-labai sumanius ir 
prakfingus pam o ksTu s. 
Ypatingai rūpindavosi vai
kučiais ir. mokydavo juos 
lietuvių kalbos. 'Įjaip pat 
organizuodavo teatralinius 
ratelius, kurie yra Surengę 
ne vienų naudingų ir links
mų veikalų. Nors pats li
gos suspaustas, velionis vi
sur vadovaudavo ir po jo 
direkcija visi parengimai 
buvo daromi. Prie toį a. a. 
kun. Kavaliauskas buvo at
viro būdo ir labąi.gerps šir
dies žmogus. Arčiau jį pa-, 
žįstantieji yra giliai įsitiki
nę, kad jo mirtis padarė la
bai didelį nuostolį Provi
dence ir apylinkės lietu- 

'. tuviams. * .
Koks trumpas žmogaus 

gyvenimas 1 Dar. neperse
niai a. a. kun. Longiną^ stu
dentavo ir vikaravo Wor- 
cestery. Rodos, ths viskas 
buvo tik vakar, o jau šian
die jis nukeliavo į amžiny
bę... Lai geras Dievulis su
teikia jam amžinų laimę!

- K.
■ . ■ . .

Šiandien dažnai galima 
išgirsti posakį, kad Jeigu 
Tautų Apaštalas Šv. Ban
ius gyventi^ mūsų laikais, 
tai'būtų didžiausio laikraš
čio redaktorium. Kad ji
sai leistų savo laikraštį, a- 
jejoti nereikia, bet kad ta
sai laikraštis būsų didžiau- 
sis, tai dar reiktų paabejo- 
i. Ir štai kodėl.

Esama dviejų spau d o s 
rūšių, Viena ’ rūšis patai
kauja skaitančiai visuome
nei; duoda jai tai, kas dau
gumai patinka. Čia tai mes 
ir randame apra žymūs 
žmogžudysčių, apiplėšimų, 
skandalingų divorsų, grožio 
mntestų, žemiausio seksua- 
izmo ir kitų panašių periu, 

kiniais maitinama skaitan
čioji visuomenė. Šios rū
šies laikraščiai yra didžiau
si, turtingiausi, geriausia 
apmokami. Šv. Paulius šios 
rūšies * laikraščio redakto
rium niekuomet nebūtų.

Antroji spaudos rūšis 
.šviečia, auklėja visuomenę, 
nustato jos viešąją nuomo- 
Įnę įvairiose pasaulėžiūros 
{kryptyse, čia visuomenei 
inurodoma tobulybė, kurios 
reikia. siekti. Toksai tai 
mvo Tautų Apaštalo dar
bas. Toksai turi būti ir 
mūsų darbuotės programas. 
Tiktai visas vargas, kad to
kių spaudų remia vien su- 
šipratusioji. visuomenė, ku
ri, sulyginamai, yra maža 
tautos dalis. Bet šios spau
dos užduotis yra pasiekti 
kiekvienų šeimos židinį ir į

kiekvienus , namus. įnešti 
Kristų. /

Amerikos lietuvių: tarpe 
šios rūšies teturime tiktą! 
šešis pačius pagrindinius 
laikraščius^ kurių kiekvie
nas yra tiek brangus, kad 
jo likimu reikia susirūpin
ti, Turime tiktai vieną 
dienraštį “Draugą;” vienų 
grynai tikybinį savąitraštį

Laivą;” ir po vieną laife 
rąštį, pašvęstą patiems 
svarbiausiems gy ve n i m o* 
reikalams: jaunimui — 
“ Vytį ” . darbininkams — 
“Darbininkų,” moterims 
—“Moterų Dirvą” ir savy7 
šalpai — “Garsų.” Šie vi
si laikraščiai yra . vienodos 
pasaulėžiūros. — katalikiš- 
ki; jiems turūpi vienas tik
slas: kelti lietuvių išeivijo
je kultūrą įvairiose josios 
srityse —tikėjimo, dorovės, 
apšvietus, tautinio susipra
timo ir jų ekonominės būk- 
lės.

Šios rūšies laikraščiai 
niekad nėra finansiniai sti
prūs. Ir nenuostabu, nes 
idealizmo spauda reikalau
ja pasiaukojimo: idealiz
mas gi kaip tik ir yra pasi
aukojimas. Žmonių, norin
čių ko nors atsižadėti, ki
tiems pasiaukoti, yra nedi
delis skaičius. Taigi idea
listams^^ tenka didelė našta, 
kuri dar daugiau pasunkėj o 
visiško ekonominio krizio 
metu. Čia .reikią ieškoti 
būdų ir kelių kaip sėkmin
giau koordinuoti visas mū
sų spaudos aparatas.

Patsai svarbiausia kultu-

rinio gyvenimo reiškinys y-į Antradienis -- Michigan’ 
dienraštis. Netekę dien-’ valstybės kolonijoms, ‘

rašeio, nustosime buvę kuL; 
tūrine tautos dalimi,‘ viena- 
ta f1 tepalįksimę. tautos nųo- 
įrūpa; Nustoti savo vertės 
per nedarbŠtumų, apatijų, 
būti} mums labai negarbin
ga,\nes yra galimybių tų 
dienraštį pagerinti ir jį is^ 
įaikyti. Jau patsai gyveni
mas išranda būdus ir veda 
prie savęs apsisaugojimo. 
Mums telieka jojo pastan
gose pagelbėti.

Didžiausia dienraščio nei
giamoji pusė aukštą pre
numerata, kuri šiandie ir 
taip jau pasiekusi minimu
mo —- $6 metams. Mūsų gi 
žmonėmk irTiFseŠudoIeriab 
yra didelis pinigas. ' Vis- 
tiek dienraščio išlaikymas 
reikalauja preųumeiatorių. 
Juos galima gauti tuo bū-’ 
du,* kurį mūsų laikraščiai 
pradeda jau vartoti. Telie
ka suinteresuoti plačioji vi
suomenė, didžiosios mūsų 
kolonijos.

Trečiadienis y Ohio vaL 
stybčs kolonijoms,..

•Ketvirtadienis —• Bįttš- 
burgh apylinkes kolonijoms,

'i ■ ■ : ’ ■

Penktadienis —■ Shenaib 
doah. apylinkes kolonijoms,

Šeštadienis ■— Ohi e a g o 
miestui.

“Garsas, ” . p a n a šiai 
“Darbininkui,” p a i įn tų 
Wilkes-Barre apylinkes ko
lonijas ir Philadelpliia mie
stų ir apylinkę, Geografi
niai susidaro puiki kombi- 

. įmotė. .
Šitaip spaudų sutvarkius 

būtų daug naudos; kiekvie
noje kolonijoje atsirasti} po 
keletu šimtų naujų katali
kiškosios spaudos skaityto-

IR DIEVULĮ IŠNAUDOJA
I Vienam Lietuvos Piliečių
; Klube pirmininku buvo iš

rinktas tūlas komunistas
. (jo pavardės galima ir ne-

: - minėti). Naujam pirminiu-.
*•’ * kui tuojau teko vadovauti 

kelių naujai priimtų narių 
priesaikai. Visų priesaika 
jis perskaitė gerai, bet kai

■ priėjo prie pabaigos, kur 
žodžiai; “Te Dievas man 
padeda,” jis staiga liutrau-

. kė skaitymų ir nutilo. ‘‘ Kas 
yra? Kodėl nebaigi?” — iš 
visų pusių sušuko klubo na-.

* riai. “As netikiu į Dievų, 
tai ir nenoriu šauktis jo pa-

* ,'gelbos,” atsakę komunistas. 
Kilo trukšmas. Visi šaukė, 
kad pirmininkas . sul ą u ž ė 
konstitucijų. Pirmininkas* 
tuomet rezignavo. • Jis tie
sa, 'daug nenuveikė, bet pa-

■ liko pasaulinį rekordų, kti; 
rį vargu kam teks sumuštų 
vadinasi, ėjo pmmininko

. pareigas apie. 8 minutes.
, Dėl to įvykio tautininkai la-

. . bai nudžiugo. Girdi, Die
vas apgynė juos nuo komu- 

’nisto. .. t*rie tos progos so- 
. ejajistų laikraštis ‘ “Nąpjie-

' . uos” daro štai, kokių pasta
bų: .'

*”., “Vienybe” labai džiau
giasi tokia tautininkų per-

f

H

NELIETUVIŠKAS
BLYNYNAŠ

NEIŠSjVAJOTA PASAKAITE

tyse skiria dviem kolonijom 
vietas: New Yorko apylin
kei ir Baltimore miestui. 
“Draugas” skiria vietos 
Detroito miestui. Sėkmin
gas būdas. Tartum kiek
viena kolonija turi savo, 
laikraštį; kiekvienas’ skai
tytojas užsimoka $2 me
tams ir turi savo namuose 
savaitraštį.. Šiuo’ atveju 
“Draugas” galėti} daug pa
daryti. Visas savo šešias 
dienas gali paskirstyti įvai-, 
rioms kolonijoms, pavyz
džiui, šitokiu būdu:

Pirmadienis — Wiscon- 
sin valstybės kolonijoms,

Respublikonas Maurice l^aschke, 
Ohio valstijos respublikonu va
das, apkaltintas didžiulėje apga
vystėje, per kurią žuvo $570.382 
iš respublikonu, apskrities iždo/

' y

jų; įvairiose kolonijose su-- 
sikurtų redakcijų štabai su 
savo korespondentų būriu, ’ 
kas sudarytų vis;} tinklų ži
nių teikimo ir . mokėjimo ; 
laikraštijos darbas dirbti;' 
tarp pačių redakcijų ir ko
lonijų atsirastų lenktyniavi
mo, pasįmokymns nuo viens 
kito darbo, paskatinimas į 
uolesnę darbuotę; sumažėtų 
prieštikybinc bei prieštaufi- 
ne spauda ir sustiprėtų ka
talikiškoji spauda. Šį or
ganizuotas darbų puikiau
sia galėtų atlikti vietų, Dva
sios Vadai ir Eederacijų 
Apskričiai.

41 Vytis’ ’ yra organizuoto 
jaunimo organas. . Bet mes 
tukimu dar daugiau neorga
nizuoto jaunimo. Ypatin
gai mums reiktų atkreipti' 
daugiau dėmesio į jaunimų, 
einantį tiukštesnį mokslų. 
Viena, jisai neorganizuotas, 
kaip seniau, kad buvo Mok
sleivių . Sus-mas, ir antra, 
jie neturi ne mažiausio la
po, kuriame galėtų reikšti, 
savo mintis, rūpintis savo 
reiltalais. Kiek Moksleivių 
Sus-mas išauklėjo m ii m s 
garbingų visuomenes vadų!- 
Jaunoji karta vadų ateičiai, 
išskyrus lietuviškosios ber
naičių kolegijos, visiškai ne- 
auklčja. Kaip gera būtų, 
kad “Vytis” savo, skiltyse 

i užleistų vietos moksleivių 
skyriui!

Išjudinkime kolonijų va
dus, organizacijų valdybas; 
ieškokime naujų darbuoto
jų — mūsų spauda reikalin
ga piietelių, Tautų Apašta
lo Pauliaus sekėjų.

■ J. N. .

gale ir kalba apie “ pavo
jingumų’.• komunistų, kurie 
dėl savo partijos “išsižadė
jo Dievo ir tėvynės.” Tai 
yra gana keista girdėti iš 
laikraščio, kuris per kelias 
dešimtis metų Skelbė laisva- 
manybę.” .

Ką daugiau . prie tų žo
džių bepridėti? Nebent — 
Amen. Pasirodo, kad ir 
Dievulis kai kada laisvama
niams “susigadyja.” Bet 
kodėl tik kai kada, o ne vi
sados? Dievas neleidžia iš 
savęs juoki} krėsti ir dėti 
savo vardą ant laisvamaniš
kos iškabos. J ei jau Die
vo šauktis ir reikale laukti 
jo pagelbos, tai reikia jam 
ir tarnauti. * • ' K.

“DARBININKO" SKAITY 
TOJŲ DĖMESIUI

. ‘‘Darbininkas’* jau priima 1932 

m. Lietuvos Paskolos Beinu ku
ponus už prenumeratas ,ir kny
gas už pilnų jų vertę. Nukirpę 
1932 m., kuponų siųskite ■ ,

“DĄūBINIKKO” ADM„

366 W, Broadwayr 
f • •

South.Boston, "

Ponas Mefistofelis labai mėgsta blynus. 
Bet kadangi jis yra aristokratas, —- toks, žino
te, ponaitis su ragučiais, sų nagučiais, su ilga 
uodegaite, — tai ii* jo blynai vadinasi lenkiškai : 
nezaležninkai-nalesnikai. Medžiaga tiems bly
nams kepti jis vartoja visokią, dažniausiai api
puvusią ir paskui alkoliu palaistytą, tokia, mat, 
medžiaga lengviausią pasiduoda visokioms ke
pimo formoms ir esanti kiek skanesnė, tartum 
apipuvęs zuikis. ' ,

"Bet privilegija patapti Mefistofelio blynu 
ne tokia jau pigi. Už tą garbę reikia užsimo
kėti šaltu Amerikos doleriu ir tai ne vienu. Įr 
daugelį šimtinių yra paklojusios tos. Mefisto
felio aukos Už vieną tik garbę jo blynais va
dintis. Bet kągi bedarysi: kas poniška ir lem 
kiška, tas daug kainuoja. Tpks jau gyvenimas.

P. Mefistofelio organizacija turi keletą 
blynynų. Ji} žymiausias yr,a Lauryno mieste. Ši 
nalėsnikų
gal. Tai buvo karo laikai, tikra■ pinigų šįena- 
piųte. “Bumaškos’’ braškėjo, blynai Čirškėjo, 
bet palaipsniui ir blogi pietai atėjo*/ Kiįo rė-; 
valinei ja. ‘ Kaip visos revojiucijos, taip ir ši 
kilo ' dėl finansįnio. krizio. Šimtines nutrūko, 
doleriai sumažėjo ,pasįpylė centai. Bet su cėpS 
tu hlyųų mėgėjams gerklės neužkiši, Nalės- 
nikuš Teikia. ir pačirškinti ir palaistyti, o lai
styt blynų. su valdonių netinkių reikia ko ge
resnio, stipresnio, b to uz ^yk^ųieks^neįuo^ą. 
Ir taip blynynas pradėjo .sausėti, vadi}' iiįlaš 
pulti. Pasigirdo priekaištų, nepasitenkinimų, 
murmėjimų, kurie. pMaipshiuį virto gan ne- 

‘ kultūringais pastoliojiimris. Ir galų gale iš

ij žymiausias yr,a Lau 
kepykla įsikūrė keliolika metų ąt-

juodo debesio pasigirdo griaustinis. Mefisto
felio karalystė skilo per pusę. Bet pažiūrėki
me, kokia tos karalystės tvarka ir sąstatas.

Ponas Mefistofelis yra, žinoma, pirmos 
rūšies diktatorius. Jis tik sau pagerbti tą na- 
lesnįnkų kepyklų įsikūrė,: taigi jis ten pilnas 
viešpats.. Bet jam reikia pagelbininkų, agen
tų. Tokių blynyne netrūksta. Viens prt> kitą 
veržiasi. Mefistofeliui patarnauti. Uoliausiu 
čia pasirodė p. Bevardis. Tai miklus, neilstan
tis kepyklos darbuotojas, pavojingas draugui 
ir priešui. Veido .mainyme jis specialistas. 
Vienas trūkumas, kad neturi mokslo (tiesą pa-' 
sakius, nė vienas blynų vadas gero, mokslo ne
turi). Bevardžio visi nalesnikai bijo, bet su 
juo skaitosi.

Antra įžymi asmenybė nalėsnikų kepykloj 
tai p. DaMikla (tur būt koks italas nuo. Ne

muno kranto). Šits yra gudrus Skeptikas, 
bandąs sėdėti net ant tr?jų kėdžių. Didžiau
sia, jo yda, kad pergudrus. Norėtų susilyginti 
net su pačiu p. Mefistofeliu;-.Mefistofelis tą 
žino ir nesykį, sudavęs per petį, draugiškai jį 
perspėja: “Nebūk pergudrus, drauguti. Gud
rybe perdaug įtempta privedą prie kvailystės. ” 
Bet p. DaMikla tik juokiasi. “Aš geriau ŽL 
nau,” — sako pakuždomis.

Trečias Mefistofelio adjutantas tai p. Di- 
Liurba. (Jis visai nė Uurbįs, tik taip vadina
si). ^pas ir operuoją' perdidele gudrybe, uo
liai pamėgdžiodamas p. DaMikla. . . . \

Baskui seka eiliniai blynų vącląi ir dar
buotojai, kaip antai, p. p. DaOška (lietuviškas 
portugalas 1), * Ali-Sheik (imigrantaš iš lietii- 
viškai-turkiškos Trakijos?), Bandelis (tur būt. 
turįs didelį pinigų pundą, kuris, deja, .jau ge
rokai. subliūško dėl dažnai ten daromų naleš- 
nįjp} el^sku^ij|})r ir;Įriti,. l^ųrių. svarbios šnnti- 
nėsį nn.pavąrdės. * •>’r‘'v*.'‘ į*\ . :.* •

‘ Bet vos nepamiršau apie įvairiausią Me- 
fistofelio valstybės asmenį —
Nes reikia žinoti, kad p, Mefistofelis, nors

dvasios viulą

ateistas, bet dvasios vadą savo valstybėje pa
laiko, žinoma, ne sau, ne vadams, tik liaudžiai. 
IŠ to “dvasininko” bosas reikalauja trijų pa
reigų: įtikti sau (p. Mefistofeliui), nalėsnikų 
vadams ir liaudžiai. - Du pirmu uždaviniu at- / 
likti gan lengvai tik gyvenk kaip gamta išmo
kino, ir p. Mefistofelis ir-nalėsnikų vadai bus 
pilnai patenkinti; dardėk, vadinasi, į.pakalnę, 
o jei nutūpsi, į balą, tai. pats žinok kaip išbris
ti, jiems gi dar gardaus juoko padarysi. Bet 
su liaudimi, tai jau kas kita. Ji reikalauja 
bent kokios tikėjimo formos. Ir kaip tą for
mų išlaikyti, jei viduje nėra turinio? Tartum 
visados turėtum laikyt išpustų tuščią pilvų. 
Tiesiog neįmanomas dalykas. Nestebėtina ta
tai,-kad esamasis nalėsnikų dvasios vadas ne- 
galėjo ilgai eiti tokių nesuderinamų pareigų. 
Tat už ką prieš jį sukelta revoliucija? Tur būt 
hėvįcns nalėsnikų šulas negalėtų to išaiškinti. 
Mat, kai nesiseka, tai reikia surasti kaltinin
kų, ant jo visų kaltes šukrautį ii’ patį vargšą 
nukamuoti; Bet kam dar kitųtoltes nešti, kad 
įr savųjų* užtenka?, Taigi suprantama, kad 
dvasios vadas pasipurtė ir. smarkiai gynėsi.

Pati revoliucijos eiga. vargu. bebus įdomi. 
Visi numanome, kaip tokiose revoliucijose pa- 
sielgiaina. „Klyksmas, šauksmas, cypimas, dim- 
dėjimąs. Pagaliau .muštynos ir policija. Pri
verstinas nusiTąinimūias. Vieši ir slapti nii- 
Ungai^ griiniojimai, kerštas. Žuvusių pinigų 
apgailestavimai, plaukų Tovimas, dantų grie
žinius,; desperacija. Ant to visko, kaipo už
danga, .nusileidžia- negailestinga sarinata, kad 
įbiįstą .į toirią balų, uŠ kurios nežinia kaip iš* , 
eiti../ * •' e .

O kągi ponas Mefistofelis?' Manytumėte, 
jąnt gaila, kad jo karalyste griūva ? Ne! Jis 
tik juokias^. Nes sukelti žmonėse suirutę, tai . 
jo smagiausias žaislas. Jis žino, kad blynų 
mėgėjai jam visuomet'ir visur tarnaus, o įlriir* . 
įt naujų blynų kolūkių jis gali visur, kur tik 1 
yra apipuvusios inedžiagos. O. kut jus nėra f 
• V/’L?*- . ... ' ; * -Du ;;

*.
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Kaip Ųruliukas Blaivybės 
Savaitę Praleido

F E. L J E T OKA S

Pirmiausia—^truputį “in- 
£01^10^1)/.*

“Uruliukas” .— taip visi 
vadino tą nekvailą berną 
todėl, kad Jo tėvo pitvarde 
buvo Urulys." Tiesą? nevi- . 
sai paprasta pavardė/ O 
ir reikšme, juk, savotiška 
toje pavardėje! z

Urulys, kaip žinome, — 
tokią srove,, kuri taip pasi- 

. leidžia,, kad nesuspėji, gerai 
suprasti įvykio, o jau. ji ta
ve visą apipila. Smarki 
srove, vadinasi.

Uruliukas išsigerimo at
žvilgiu tokiai sąvokai dar 
nebuvo visiškai atitikęs. Jis 
išgerdavo tik retlmi'čiais, 
“kąi reikia,” (taip jis sa
kydavo!), pavyzdžiui: prie 
“ kompanijos ’ ’ kokios—j uk, 

. esą, neatsisakysi! Bet toks 
Uruliuko nusistatymas jį 

/ ‘ žiauriu, būdu ir pražudė, 
nes kas jau sutinka Aant 
biškio/’ tas nežino ribos, 
kur tas “biškis” baigiasi, ir 
— ne Šiandie, tai rytoj, aiš
ku. toks žmogus gali leng
vai pasidaryti nebe, “bis- ’ 
kįo” auka. Kaip matysite, 
taip su Uruliuku ir atsiti
ko.

Bet mes galime dar iš an
ksto labai beviltiškai nęde- 

•juoti, nes, gal, pagaliau, ir 
gerai, kad Uruliukas per
žengė kartą to “biškio” ri
bą. Gal kitaip jis ir nebū- 

„tų niekuomet priėjęs tvir
tesnio nusistatymo savo el
gesyje, jeigu ne taš “biš- 
Jtis,” taip ūžsi baigęs... Žo
džiu sakant, po to, “biškiiį” 
Uruliukas staiga visai kito
kių žmogumi pasidarė, o to 
gal, k'itaip, nebūtų buvę.

Atsitiko Uruliukui taip:
Žinote, jeigu jau žmogus 

ima. aiškinti, savo kokį nors 
elgesį tuo, kad esą nepa- 

• togu atsisakyti, jeigu kiti 
“kompanija” kažinkur ga- 

r Ji jį nuvesti.
Kaip ir visi žmonės, tu

rėjo Uruliukas su kuo nors 
draugauti. O jo diaugni bu
vo—gėrikai. Pats Uruliu
kas nenorėjo tolau būti, bet 

. valios neturėjo, štai, ir im
davo stiklinėlę į rankas ir 
versdavo į save, “kad ber
nai, mergos nesijuoktų...” 
Bet girtas Uruliukas dar 
nebūto buvęs. .

Gal dėl to jis taip men
kai ir tevertino tą žalą, ku- 

• . rlą dano , gėrimas, Jeigu bū
tų pažinojęs Jau girtybes 
“giliąsias” pasėkas, aišku, 
jau būtų kitaip galvojęs.

Sutarė “jaunimas’^ upa- 
sijuoldP’j prieš blaivybės 
savaitę. Žinoma, . kvailas 
juokas! Kai kažin kas pa
rodė jiems priešalkolines 

i literatūros, jib tuojau jprie

visų “susidėjo’1 degtinei ir 
nutarė tokiu būdu blaivybes 
savaitę “paminėti.” Ar tai 
ne kvailą?

Ir Uruliukas drauge bu
vo y Ir jis į kišenių kažin Į 
kokį kieno pasiūlytą prieš- 
alkolinį laikraštį įsidėjo, ir 
toliausi! visais gėrė ir juo
kėsi,..

“Jaunimas” niitarė blai
vybės savaitę “geriau,”' 
paprastai “minėti:” anot 
jų — dabai1 reikėjo taip iš
sigerti, kad ir pats atsimin
tum, ir kiti matytų, jog mes 
spiamiame į tą jų blaivy
bes”.... Matote, koks to 
vadinamo jaunimo negu- 
dTimiąs! Jie kažin kodėl 
patys iš savęs juokiasi, sa
kydami, kad “ta blaivybė” 
yra ne jų, o kažin kieno ki- 
įo reikalas. O juk čia ne
gali būti vietos žodžiui “jų 
blaivybė,” nes kiekvieno 
reikalas būti blaivu....

Na, ir prisidėjo šį kartą 
Uruliul<as prie “kompani
jos”/. Kai skirstėsi po 
/“mūiėjinid,” ir pats ..nebeži
no, kur išėjęs, kur sudribo 
ir kur užmigo... Tai tau— 
ir būk “mandagus,” ir ne
atsisakinėk nuo “kompani
jos,” jeigu Ir ji pati kyai- 
la-

Buvo taip, kad saulutė 
pažadino Ųruliuką lauko 
griovyje... Gera vieta, ar 
ne?... ••

Pakėlė gajvą, (kvailą gal
vą, nes ji tikrai kvailiojo iš 
skausmo!), žiūri — iš už 
miško spinduliukai auksi
niai purkščia, vyturiukas iš 
jo juokiasi... .

Apsigraibė Uruliukas, 
atsikėlęs griovyje...

Čia atrado kieno nors pa
mestą laikraštį. Palęnkė sa
vo skaudančią galvą ir per

skaitė žodį “Darbininkas” 
ir prądėjo vartyti jo pusla
pius. Viename puslapy at
rado straipsnį apie blaivu
mą ir “Sveikata — bi'ūn- 
gus hutas. ” Straipsnis a- 
pie sveikatą! Ir dar gi a- 
pie galvos skaudėjimą. -

Čia jau .ne tik sutapimas,
• bet stebuklas Uruliukui pa- 
. sirodė! Pašoko iš griovio,
• skaitydamas 'u išlipo iš jo.
• Galvoja: ... I

—Einu namo, tuojauur 
gydysiuos taip!

O širdyje tokią gėda !
---Kad tilt, kas nepamaty

tų tokį 14 ankstyvą” svečią 
is laukų pareinant, kad tik 
kas nesužihątų jo nelemto 
sios “nalcvynės” vietos!.../

Eina, skaito, kelio nežiū
rėdamas.^ Saulute, vytu- 
riukasi.. Geda Širdyje....

■ Nutinka emančius į lau
ką žmones. Jie juokiasi: <

-gj—1-------------------------------

Dramos “Valdovo vaidintojų grupė. Sėdi (iš kaires į dešinę): Brone M. Kayoliūtę — Gerdos rolėje; Jonus P. Pilipauskas—val
dovas Krušna ; Elena Meškauskaitė Krušnos duktė Danguolė; stovi: Danielius J. Ąverka— Krušnos sušus-Gytis; Vincas Tą- 
muliūnas — sukilusios gėritės vadas Burtininkas; Jonas Griciūnas —^ Painius; Stasys Griganąvičius — išdavikas Kirmis ir Pranas’ 
Razvadauskas — nužudytojo valdovo sūnus Skaidra.'/ Paveiksle nėra Prano Averkos, vaidinančio karo vado Mauro rolę. >
Vaidinimas. įvyks rugpiūčio 16 d., antradienį, V :30 vai, vakare Gate of Heaven parapijos svetainėje. Įžanga į teatrų tik 25 ir 35c.

“VALDOVAS”
Greitai susirinks vyčiai 

svarstyti savųjų reikalų. 
Bet... prie grynai organiza
cinių reikalų svarstymų jie 
turės įvairių pramogų, į ku
rias kviečia visa prijati- 
Čiančią visuomenę.

O tų pramogų net (nenu
sigąskit) trys: pirmąja sei
mo dienų, t. y. rugpiūčio 16 
d.; 7 vai. vale teatras “Val
dovas” 5 veiksmu drama, 
parašyta Putino-Myliolai- 
eio, antrą — vakarienė “ir 
pabaigai seimo — šokiai.

Į —Štai koks mokslininkas 
Uruliukas pąsid a r ė, p e r 
naktį save laukuose susira
dęs!... tarė žmogelis ant 
arklio... *■

Pažvelgė Uruliitkas, nu
raudo visas, kaip laukinė a- 
guona, nusisuko, nudūlina... 
Blogai ! •

Ar žinote; ką" Kuiliukas 
darė namie. Neįspėsite! 
. Pirmiausia,. žinoma, jis. 
savo “biedną” galvą apsi- 
tvarstė, (vis laikraštį, nuo 
pradžios iki pabaigos 
skaitydamas...). Paskui — 
mato," nieko negelbsti grei
tai galvai, nutarė eiti. į mie
stelį — į Vaistinę... . Matui, 

Į kur toki keliai nuveda!
Vt.■ A,

SEIMAS

nuomone, “Valdovas” tiek 
turiniu, tiek pastatymu bus, ~ 
ben‘e, geriausias , iš visų pir* 
minų vaidintų veikalų. , (

Tad visiems pravlirtu pa- 
matyt. Tiek jaunam, tiek 
senam.. Jaunas pąjus^sun
kumą netekus motinos mei
les, pajus* skaisčią mergeles 
meilę benielim ir bernelio 
mergelei, ir abipusę brolių 
meilę. Tėvas ar motiną 
/mąstys skaudžią nelaimę ne
tekus sūnaus ir dar skau
desnę kančią, nužudžius. sa
vo ranka.

Sąlygos patogiausios -r* 
tikiėtai tik po 25 ir 35c./

i
i
i
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Apie vakarienę, paverta 
daug kalbėti, kadangi jau 
visi- žino, kokiu sklandumu 
praeina vyčių vakarienės.

- Apįe šokius taip pat— ir 
jie neprasčiau pavyksta; tik 
šį kartą manau-bus daug... 
geresni jr Jin^sipesni, mat 
•geresnė/kaip kada nors sa-* 
lė ir . svarbiausia... nauji 
darbuotojai su J. KąspeĮ-u 
priešaky. įsidėmėki —r su 
j. Kasperu priešaky. Jei 
kas nežinot, kaip Kasperas 
moka parengtį pasilinksmi
nimus; — pasiklauskit Šo. 
Bostono choristii —- sužino
sit. Tiek to.

Dabai5 apie teatrą, ma
nau, pravartu plačiau pa
kalbėti, .mat “Valdovas,” 
tai. reta drama vaidinama 
Amerikoje. \

“Valdovo” turinys paim
tas iš Senų laikų, * bet jo 
mintys ~ dabarties. Trum
pas turinys toks:

Valdovas Krušna klasta 
nužudo kitos gentes valdo
vą ir užgrobia jo sostą. 
Dingsta vienintelis Krušnos 
sūnus Gytis, kurį užaugina 
pavergtoji gentč. Kartu 
su Gyčiii auga ir nužudyto
jo valdovo , sūnus. Jie augay 
nežinodami katram iš juo- 
dviejų Krušna yrą tėvas.

Pagaliau pavergtoji gehte 
sukyla. Krušnos vyrus. į 
kovą veda klastingas .Mau
ras, kuris naudodamasis į- 

. vairiomis klastomis ndri už
grobti sostą. Jis parvedą 
abu jaunuosius vadus Krųš- 
nai, už . ką gauna ranką jo 
dukters Danguolės, kuri jo 
nemyliu bet,; aplinkybių ver- 
.eiąma, pasižada būtį jo.

Kuo čia prasideda tikroji 
gyvenimo tragedija.. Kiek 
daug turi. Krušna iškęsti, 
kai ne vienas jaunųjų vadų 
nenori prisipažinti jo sūnu
mis! Nemažiau kenčia ir 
jo duktė, pažinusi brolį, bet 
turėdama nuo tėvo slėptų 
nes šitaip žūtų jos mylima- 
mašis, jaunasis . Skaidra. 
Argi mažesnės kančios gali 
būti sūnaus, kuris pažino 
tėvą, bet etini teisės va
dinti jo tėvu. Galiausiai 
Krušna, Mauro įkalbėtas, 
nužudo savo tikrąjį sūnų ir 
išeina, iš proto. Mauras žū
sta nuo paniekintos savo 
mylimosios Gerdos rankos.

Lieka du jauni mylintys 
žmonės: nužudytojo valdo
vo sūnus Skaidra ir Kruš
nos duktė Danguolė, ku
riems lemta žengti į skaistų 
gyvenimo, rytojų.
. Per .visą (trumą eina ko
va tai’p Idąštos ir teisėt umo, 
tarp brutalįškoš jėgos ir 
meiles. - .

Tai tiek apie turinį.
' Paruošti šį veikalą scenai 
vyčiai įdėjo daug darbo; ir 
tik - dūką įgudusių vietinių 
vaidintojų veikalas scenoje 
išeis visai gerai ir žiūrovai 
bus patenkinti (D r ą šiai 
tvirtinu, prisimindainas. pa
skutinį . kartą matytą jiį 
praktiką).
; Vaidintojų . sąstatas : pa- 

-rinitįįis geras ir Visi, niatyt, 
. atsidavę darbui. 1 M ali o

. Paryžiuje buvo susirinkę 15,- j 
000 katalikę sportininką, kurie 
žygiavo Paryžiaus gatvėmis dvie
jose procesijose. Kiekviena iŠ 
procesijų užėmė v 2 jr pusę my- - 
lios ilgumo. Iškilmingas mišias 
laikė Popiežiaus Pasiuntinys.

Vatikano observatorijos stoties 
direktorius kun,. John Stein, S. 
j., atvyks į Ameriką, ir dalyvaus 
Georgetovm universiteto sureng
tame tyrinėjime saulės užtemimo 
rugpiūčio 31 dienų.

Rugpiūčio 31 d. įvyks . saules 
visiškas užtemimas, tad moksli- 

■ t
ninkai ta proga nori patyrinėti/ 
saulės padėtį. .

KOKIA, liepos 29. — Ita
lijos promilėms Benito Mus- 
solini sulaukė 49 mėtų am
žiaus. Prieš7 gimimo dieną 
Mussolini viešai kreipėsi į 
organizacijas, prašydamas 
nesiųsti jam sveikinimų nei 
dovanų, nes jis norįs, ramiai • 
praleisti brangią dieną.

Depozitų, nuošimtis eina nuo trečios Scredos kiekvieno menesio.

Dįvidcntai mokami trečią SerOdą Balandžio ir Spaliij menesių.

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK
YRA ANT KAMPO BROADWĄY IR E STS. PER

, . BEVEIK 70 METŲ

Siunčiame pinigus f užsienį ir išrašome Traveliers Gheąttcs.

VALANDOS: ’

Nuo 9 ryto iki 3 po pietų. Subatbiiiis: nuo 9 ryto iki 12 vai. 

Pirmadienių vakarais nuo 7 iki 9 tik dcl depozitų.

s:Pilnųjų Blaivininkų
1 A. 22-ras Seimas bus rugsė
jo 11 įieną,’ Šv. Kazimiero 
parapijos salėje, Wdrcester, 
Mass. > ’

Prašoma visų Blaivinin- 
Į kų kuopų tinkamai prisi

rengti ir atstovaiiti skaitlįn; 
gai. / : • /’J ... •/..

•Seimo tvarka būs paskel 
biją vėliaus.

Ktin. J; J, Bakdnas, 
pirmininkas,

F. Z Ėlavdcka$, ‘
[ ‘ raštininkas,

DRAUGIJŲ VALDYBŲ
ADRESAI

PRALL BROLIAI
FENTORIAI IR DEKORATORIAI ~
DARBA ATLIEKAME GERAI IR PIGIAI

PATARNAVIMAS GERIAUSIAS ©
. 46 ARMĄNDINE ST., - DORCHESTER, MAŠS. J [

Tel. Talbpt 0354 U

&

LDĮTŲVOS DUKTERŲ DRJ09 
PO GLOBj/ yowos iVČ. 

’irminltikC — Ėvn Marksienč, 
625 E.‘ ,8th St, So. Boston, Masu.

Vlce-pirininluktH- Ono SinurlenC, 
443 jį,.' lėi St., So. Boston, Masu. 
Tel. So. Boston 3422-R

Prot RhSt — Brolis OfurifenS,;
20 Gould- St, West Roxbury, Masa.

< Tel. Park\vuy 1864-W ' 
t’jln-- RnjJt — Marjąna Mnrkonlntjl 

33 Nuvurre St., RosUndale, Mass.
• Tel. Park\vhy 0558-W‘ 
lidinlnkS — Ona BtaniulIutS
’ lp5~wrat flth Bt; So. Boston. Mm* 
Tvarkclare *— Ona MizglrdlenB
. 1512 Columbln R<t» So. Boston, MUm. 
Kasos Glob^Jn-.~r( Ę. Jąnyionleni

14M C^mnbUivRdį So. BoSton/Mass 
Draurtlai aaVo susirinkimus Iftlko kak
• /antra ntarninka kiekvieno' mSnealo,

7:80 vai. yakiira, popainytln&R rve- 
tainlj. •

Vitali draugijoj • reiknlala kreipkite 
pat protokolų raMlnlnkf.

IV. JONO EV. BL. PAŠALPINAfi
DR-JbS VALDYBA

Pirinipiukiuj— ,M. fcloba
80 ML Ida UU, Dorchęator, Mase.

Tęlephone Columbla M8i 
Vlce-PirmlntnkžiR — J. PttraiiMkns

24 ThOinai Park, So. Boston, Masa 
Prot. Raitininkai — J. GUneckla.

5 TMniM Park, So. Boaton, Mm» 
Fin. RaitŲUpkns — M. Šelįda« ‘

256 M Maaa
Ifalinlnkiis — A. NaudilDnai,

' 885 R. Broadvvay, So. Boston. Maaa 
Marifolka Į- J. Žaikla
f 7 Wlnfie)d St, Sb. Bouton, Mum. 
brangį* laiko; auBlrinklnmiB keun trečiu 
;■ nedlldilenl kiekvieno, tnflneHo, 2 Vnb 
t po piety, Parapija* aftlfi), 02 E, ,7th

V, 8t, So. B<u«ton, Mana.

Profesionalai, biznieriai, pramnnhv 
. kai, kurie skelbiasi “Barbinlnke,“ tik 

; Ųil verti nkaitytojy paramos. -
Visi gar tinkite^.'* Darbiai ūke?

LIETUVIS GRABORIUS

X

Iiaidotuvhį-reilĮale'visuomet ir visiems 

maloniai ir tinkamai patarnauju* Ga
lite kreiptis kilo laiku, dienų ar naktį, 

o .aš* visuomet, pasirengęs kiekvienam 

pareikaiavinmi. Už važiavimų į kitai 

mieštus jokio atlyginimo nereikalauju.

PJAKUNEVICH
: (AKUNEVIčIVS)

16-18 Intervale 'St., . 258 West Emdway,
Montello, Mass. j*. So. Boėtoa Maw.
-Tčl’ Broekton 4110 ToL S. Boston/4486

v.
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Sekmadienį, Rugpiučio-Aug. 14 d., 1932

Įvyks Palangoje, Lawrence-Methuen, Mass.
Programa bus įvairi. Skaityk skelbimą trečiame puslapy.
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EŪJ GIRDĖTI LIETU VIŲ į
L _ Km aniin«p i

* H

, L. D. S. GONNECTICUT

Apskrities L. D. Š. kuo
poms jau yi-a žinoma iš at- 

■ stovu pareiškimu bei iš or
gane Įlipusio protokolo, jog 

J .apskritis nusamdys auto-. 
' mobiliu "kliopu atstovams, 

Vykstantiems į L. D. S. sei-. 
. mą7 kurs įvyks rugsėjo 26 
~27 J. d., Laivreiice, Mass.

Kad viskas būįu tvarko
je, kuopos prašomos išrink
ti atstovus ir Suteikti ži
nias žemiau nurodytu adre
su iki rugsėjo 15 d.

Širdingai ačiū. L. D. S. 28 
. kuopai, New ITaven, pinniB 

tiniai atsiliepusiai su pra^ 
. nešimu. Jos atstovu išrinlt- 

tas V. Norkūnas.
" B. Mičiiinienč’’,

Į Apskrities Raštininkė, 
r . 74BeldenSt., .•

’ New Bintam, Conn.

r ošiu, kurį lewįstonieČiai-a- 
nais metais išvyjo.

Daug lietuvių, supratę 
savo klaidą, grįžta prie sa
vo Motinos Bažnyčios. Jie 
tą' darydami prisideda prie 
atitaisymo ir palaikymo ge
ro lietuvių vardo. ’ Laikąs 
ir kitiems pamatyti savo 
klaidas ir eiti tikruoju ke^ 
liu.

. La'iurencietis. -- ------ - —:—v-j——-—

NORWOOD, MASS.
ELEKTRA UŽMUŠ®

; LIETUVĮ
Antradienį, rugpjūčio 9 

dieną betaisant elektros vie- 
/■ las pris stulpu elektros sro-
• ve užmušė Joną Venską, 21 

metą amžiaus.
Y Laidotuvės įvyks penkfa-
■ dienį 9 vai. rytą iš Šv. Jur

gio lietuviu bažnyčios..
• Velionis paliko dideliame 
’ nuliūdime brolį Petrą ir se-

L. šeris Eleną ir Anelę. Jie 
[• neteko globėjo. /
f '■A. a- Jonas buvo doras 

. vaikinas ir visi liūdi jo ne-
- tekę. . * . •

IAWBENCE. MASS.

CHIGAGO^L
NEPASISEKE APIPLE- 
-štlalėtropOli^an- 

. BANKĄ ;
,4 . .

Rugpiūęio 4 d. prieš piet 
šeši banditai, apsigįnklavę 
revolveriais ir tru m p a i s 
šautuvais buvo, padarę už
puolimą vienatiniam lietu
viu. Chicagoje banke Metro
politan State Bank. Ta
čiau žygis banditams nepa
vyko: , pabėgo nieko’nelai
mėję.

Rankas'aukštyn!

Pžpuolimo minutę bąnke

žinynas^
KELEIVIAI

• ' . ’ ■ •» • •

Buvo atvykę į Bąltimorę 
du Bostoniečiai lietuviai 
advokatai, Andrius Lesber- 
: ras ir Albertas Arčauskas,. 
įurie aplankė ponią KalUš- 
ęienę, p. Lesberbo tetą. Abu 
advokątai vedė labai svar- 
>ią bylą. Filadelfijoje ir, 
bylai laimingai pasibaigus, 
automobiliu atkeliavo Čio
nai. P. Lesbertas yra bai
gęs Teisiu Mokslus Harvar- 
d’o Universitete, Jungtiniu 
Valstybiii seniausioje mok
slo įstaigoje. P. Arčauskas 
baigė Syracuse Universite
tą, New Yorko valstybėje. 
Besimokydamas ■. tenai 1927 
metais jis tiek pasižymėjo 
futbolo, rungtynėse, jog bu
vo išrenkamas Ali-Ameri
can žaidikii. Abudu sve
čiai grįžo į Bostoną- perei
tą savaitę,. -

Šioje kolonijoje per kele-, 
t^f mietą nežaležiiinkai, su 
Šleinių priešaky' žemina lie- 
tuvių vardą.
1 .Anais metais neząležnin- 
kų dvasiškis Šlėinis buvo 
areštuotas girtas. Jo aut'

> mobily rasta “munšaino.”
Dabar tas .pąts Šleinis 

kariauja su savo pasekėjais, 
į* -Bė policijos negalįs ‘ne iš 
I" * namą išeiti. ■
£ Būta čia ir dar baisesniu, 
į; lietuvius žeminančią atsiti- 

.kimų. . •
1 . Girdėt,/kad šleinis išva- 

| žiuojąs. Paliekąs tūlą Pct-

Kun. Mendelis vėl nuvy
ko pas savo tėvus Plains 
miestely, Pens. Jis tikisi 
ten išbūti dvi savaiti, ir vi
są laiką praleisti didžiau- 
sįame poilsy, nes praėjusie
ji metai buvo labai sunkūs 
it jį gerokai nualsinaJis 
grįšiąs apie, rugpjūčio mėn. 
20 dieną.,. ’ .

. SERGA •
• Marė Norkiūte, šv. Alfon

so mokyklos mokinė, išėjo 
"rugpjūčio 8 d. į So. Balti- 
more General ligoninę. Jai 
buvo daroma operacija ak
losios žarnos, atžalai „išimti. 
(Appęndbč) . • Linkime jau
nai ligonei greito pasveiki
mo. .

ŠV. VINCENTO PAU- 
/ LIAUS DR-JA

Ateinantį pirmadienį į- 
vyks įžanginiai pasitarimai 
mūsų parapijoj atgaivinti 
seniau veikusią, ir dabar 
labai reikalingą labdaringą 
Šv. Vincento Pauliaus Dr- 
ją. Kun. Ant-. Dubinskas 
draugė su tos draugijos die
ceziniais. vadovais, kun., Le- 
onąrd ir p. Brooks, darys 
pirmuosius žygius sutvarky
ti jai pagrindus. Draugi
jos ‘maldos bei įstatai bus 
išversta į lietuviu kalbą, ir 
tikimąsi sulaukti širdingo 
ir plataus pritarimo. šiam 
sumanymui. Kadangi šiais 
laikais mūsų bažnyčia tei
kia pašalpos vietos lietu
viams kas savaitę per 100 
doleriu, ir toji suma kaskart 
didėja, kiekvienam bus ain
iui, jog pasiturintiems žmo
nėms prie šios labdarybės 
reikia prisidėti. Bus pra
nešama vėliau įstojimo ir 
rėmimo smulkmenos, per ši
tą laikraštį ir bažnyčioj, 
kuomet vadą planai paaiš- 

• kės. ’
-kunigas giedra 

BALTIMOReJ
Neseniai įšventintas kun. 

Juozas Giedra buvo atvy- 
’ kęs į Bąltimorę pereitą sa

vaitę trumpoms atostogoms
F visą laiką jis praleido 

tėvus. Žynys.

Telefonas; Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUGKAS
Graborius ir Balsamuoto jas i

, 423 S..PACA STREET, 
'BĄLTIMORĘ, MD,

prie • prezidento, ir kasto/ 
riaiis kounterin stovėjo, ir 
biznio reikalais* kalbėjo Vil
kas, Simąno • D auk ant o ' 
“spulkos”r Įlu’ektbrįtf pir-' “ 
mininlcas,' B. Kilzanauskns,. 
tos c^pulkos’ ’ sekretorius 
ir kiti, kuriems pirmiausim 
banditai įąakė rankas' iškėl 
ti. . Gavę signalą banko 
darbininkai tuoj griebę re
volverius sugulo liž kietojo 
marmuro sienų.
Seifas didžiausia kliūlis

Po nėperšenai buvu s i b 
užpuolimo ant to paties 
banko, jo vadovybė nutarė 
didžiulį seifą pastatyti ant 
durų, .vedančią iš preziden
to ofiso į banko darbininkų 
vįefaš. ’ Pamatęs nenugąlį- 
mą kliūtį, banditų vadas 
mažiausiam ii* lengviau
siam savo bendijadar b i u i. 
liepė šokti per viršų; tam 
Užsikabinus ant seifo suče
žėjo ant kėdės popieriai, 
tada tas pabūgo ir nušokę

1 atgal. . Po to banditų va
das įrėmęs šautuvą į prez. 
J. Brenzos šoną varėsi ati-■ ■ ■ ■ ■ * . ■ ' 
daryti kitas užpakalines ge
ležinės duris, bet pajutęs 
pavojų iš vidaus ir bijoda
mi ilgąi užtrukti, visi dū
mė laukan, sėdo Į laukiantį 
nutoniobilių ir nūdumė.
N esiskiibindamaJi išgelbėjo 

$1,400.00 . ’ ; .
Minutę prieš užpuolimą į 

banką buvo atvykę^ Brigh- 
ton Pąi'ko aldermoiias Zien- 
tak’as, čekius išmainyti. Tę
vas paliko 'automobiliuje, o 
sūnus įėjo į banką, čekių 
dar nęiškeitus, įėjo plėšikai.. 
Pagriebę iš Zientako rankų 
čekius, pažiūrėjo ir sviedė, 
ant grindų. Šekunda nešimi 
skubinimo išgelbėjo pini- 
.gūs.
.. Antrą syki nepavyko^

Metropolitan State ban
kas, kuris žiūrint iš oro at
rodo kuklus, bet yrą vienas 
iš stipriausių ir. saugiausių 
šiandie esadių bankų Cliica- 
goj, jau -antrą syl<į bando
masapiplėšti. Tačiau,.kaip 
banko vadovybė, taip ir vi
si darbiiiinlcai yra' budrūs 
Ir atsargūs. Po .šio užpuo
limo p.; J. Bronza pasakė, 
kad užtvarą apie darbijiin-* 

• taj narvus padarysiąs taip 
saugią, jog šuniui bus. pri
eiti prie esamų banke pini
gų. ‘ • v“ ■ \ * ’■

. Vyrąs JsteigČ valstybę, 
m eteris ii amus. * Bet dabar 
valstybes uždaviniai, taip 
•sunkūs, kad moteris turi 
gelbėti vyinii valstybės rei
kaluose. .

ĮVAIRIpSZINiaS
POUCIJA SUĖMĖ O-l SKOLINO ŽMONAI BAN-

NISTy KANDIDATĄ KOPINIGUSrn pinigus
. LAWENCE. ■—- Bugp. 

8 d. vietos policija suėmė 
ir uždare į kalėjimą Wni. 
Z.JJostef, komunistų parti
jos kandidatą į prezidentus.

Fnstor nebuvo išsirūpinęs 
leidinio kalbėti. Kai polici
jos atstovai jam pranešė, 
jog jis negalės kalbėti, Fos- 
ter pradėjo "komunistiškai 
šūkauti ir. kelti triukšmą. 
Tada policija ir suėmė Pos
tovį. Jam buvo paskirtas 
teismas.- .

IŠVERSTAS LIETUVIŠKAI VI
SAS -ŠVENTAS RAŠTAS

Tyrinėjant uždaryto ,Med- 
fprd Trųst banko bylą, pa
aiškėjo, jog banko prezi
dentas McKnight. skolinęs 
savo žmonai iŠ banko 157,- 
234. dolerių, kai tuo tarpu 
jo žmonos atslikomybe sie
kusi tik $4794.'

Bankų komisionieriaus 
pagctbiiiinkai nori įrodyti 
teismui, jog dėl banko’ban- 
krutė yra kalti banko buvu
sieji valdovai.

■ .. ■*-“ ' 3 ♦

MISSOURI SUŠLAPO

. KAUNAS. — Šviesos 
spaustuve išspausdino ket
virtąjį Šv.^Ęąšįo. tęrną lie
tuvių kalboje. - Šiuo tomu 
baigtas versti į lietuvių kal
bą visas Šv. Raštas senojo 
ir naujojp testamento..

Šį labai ‘didelį ir garbin
gąjį darbą atliko Kauno ar
iu vyskupas J. Skvireckas. 
Jis paąkyi’ė šiam darbui vi-, 
są savo gyvenimą.

Visas, ■lietuviškai išvers
tas Šv. Raštas sudaro 4,5Į0 
puslapiu.'.Pirnnijįjr.Šv. Ra
što tomų kurie buv<\ išvers- 
ti daugiau, kaip- prieš 20 inę- 
tų, . taisoma kalba ir bus iš
leista nauja laida.

ELMHURST, PA,

ST. LOUIŠ. — Misšou- 
ti valstijoje pasibaigę pir
mieji rinkimai parodė, jog 
Mįsspuri, iki šiolei buvusi 
sausa” valstija, jau sušlapo. 
Nominuoti du kandidatai į. 
senatą yra pasisakę prieš 
proliibici ją.

VARGONININKU SEIMAS
Amerikos Lietuvių. R, K., 

Vargonininkų 'Sąj u n g o s 
Seimas šiemet įvyks pirma- 
diėnyjj-rugpiąčio 29 d., 259 ■ 
North Fifth St.„ Brooklyn, 
N. Y. : ; •

Seimas prasidės iškilmin- 
goinis šv. mišiomis 10 vai. 
ryte, Apreiškimo Švenčiau
sios Paneles bažnyčioj Se- 
sijos, prasidės tuoj po pa
maldų tos, pačios parapijos 
mokyklos svetainėje. • ..

Nuoširdžiai kviečiu visus 
mūsų muzikus-vargoninin
kus skaitlingai šiame Seime 
dalyvauti, kad bendrai ap
tarus savo profesijos reika
lus, o ypatingai bažnytinės . '' 

r bei pasaulinės muzikos klau 
simą mūsų išeivijoje.

. Aleksandras Alelis,.
Varg. S. Centro pirm.

Didžiausioji laimS yra meilė.— 
AI. PečkauskaitS. ..

SUDEGĖ PUSĖ KAIMO,

IŠKILMĖS
Rugpiūčio 15 d. 2 vai. po 

pietų įi^yks. Seserų Apvilk- 
tūvių ir Profesijos iškilmes. 
Iškilmes bus lauke , prie ko
plyčios šono, kur prieina la
bai graži aikštelė žmonėms 
susirinkti. Nors nemažai 
žmonių yrą ntatę šias iškil
mes, bet yra daugelis, ku7 
rie dar nematė. ' Bus vį- 
šięm£ ko pasigėrėti ir pasi
džiaugti matant,. kaip šios 
nekaltos > mergeles,: kaip va
sarą pražydusios gėlės, su7 
prąsdamos .niiįldngųmą pa
saulines garbės, aukojo ša- 
vo jaūnystę Dangiškam Su* 
žieduoHnniį,

Prie progos galėsite paši- 
linksmūiti pikniku, kurs 
taipgi yra rengiamas tą pa
čią, dieną.

' Nuoširdžiai kviečiame, vi/ 
*sus geradarius ir įmetėlius 
.atsiįaąkyti į iškilmes ir pik- 
iuką, tujini suteikdami nors* 
„mažą purtiną.

Panevėžio yalsč., Kirkū- 
nu km. liepos 3 d. kilo di
delis. gaisras. Sudega Balio 
Klikūno gyvenamas namas, 
3 klėtys, buvusios po vienu 
stogu, 3, tvartai taip pat po 
vienu stogu ; Juozo Žilinsko 
gyvenamas namas, 3 tvartai 
po vienu stogu ir 5 juose 
buvusios kiaulės; Juozo pa- 
garecko gyvenamas namas,, 
įdėlis ir tvartas; Jono Ba
niulio gyvenamas namas, 
klėtis, tvartas, kūtelė ir pa
stogė šienui. Viso gaisras, 
minėtiems ūkininkams pa
darė nuostoliu apie 35,000 
litą. ■

BOLŠEVIKAI pardavinės
BRANGIUS KAILIUS

. Rugpiūčio 28 d. Lenįn*. 
graįe bng -iš Varžytinių par- 
duodami • įvairūs brangūs 
kailiai. ’ Į varžytines pa
kviesta ir Lietuva.

PARSIDUODA
Graži fannuka netoji .Bostono. 
Yrą 5 kambarių mimas su visais 
vėliausios mados įtaisymais. 
Taipgi gražus sodus $u vaisiniais 
inėdžiais, liĮ akru žemės ir bume, 
ir nauji. vištininkai, Prie pat 
Htat0 Road. / ,

Priežastis pardavimo savhūn- 
kas nesveikas ir nori važiuoti. į 
Lietuvą* Kroipkitesi.
303 Canton St., Randolph, Mass.

PERKAME BONUS
Ar turi Lietuvos Boną? 

Nes mes perkam Lietuvos 
Bonus ir mokam pagal die- • 
nos kursą. Tuojau praneš
kite mums, kokį turit Boną 
ir kiek yra prie jo kuponų. 
Greitai gausi atsakymą ir . 
pasiūlymą grybais pinigais.' 
Prie progos apl a n k y k i t 
mus. ; “ ‘ .

Musų krautuvė atdara ir 
vakarais iki 9 valandai.

Parduodam laivakortes ir 
siunčiam pinigus—doleriais 
i Lietuvą, Lenkiją ir Latvi
ją c

Musų krautuvė d i dėlė. » 
Turime visokių drabužių ir ■ - 
čevėryktr (šhoes). Laikom 
taipgi plačių čeverykų vy
ram ir moterim. ’ .

Nuo dabar • ant čeverykų, ■ ; 
skrybėlių, marškinių ir kaL 
drų numušama 25 nuošimtį.

Malonėkit mus nepamiršt. .
AMERICAN DRY GOODS 

STORE
P.. BARTKEVIČIUS, Savininkas,.

, 678 No. Mairi Street, 
MONTELLO, MASS,

SYKES&SYKES
/P. A. Sykes ir B. G. Sykes 

LIETUVIAI ADVOKATAI
Qfisas: . •

SANBORN BLOCK 
681 Washington St. 
N0RW00D. MASS. 
Tol.’ Norivood 0330 
. Gyveninio vieta:

82 Walnut Avė, 
Tel. -Nomod 1315AV

CHAIIBIIN’S T
; PIANAI—RADIOS /
/■/ ? šaldytuvai ■ /
! Aliejaus pečiai, Skalbiamos ' [
i . * mačiuos
i 10 TRUMBULL 8TRBIT !
[ VrOROESTUt, MA81
t ' i į*

Lengvos Mlygoe—B< Nuoihnfth ;

lj*._»Xjw»jhs;
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^eukiadienia, riigp. i&ŠŽ

VIETINESZINIOS
v - ’ . -

VAŽIUOKIM!
Visos apylinkės labai my

limoje Lavp-ence Palango
je šį sekmadienį rugp. M cl, 
įvyksta antras L. B, S, ap
skrities išvažiavimas,

V a ž i u o k i m e visi 
Palangėm, nes ten yrą daug 
pavėsio ir daug smagumą.

V a' Ž i u o k i ni e Pa- 
langon ir dėlto, kad mėgsta
me paremti kata lik i š k ą

? spaudą. ~ i ~
i Š v a ž i a v i m o pel

nas eina G Darbininkui,” 
geriausiam Amerikos Lietu- 
tuvią laikraščiui.,

Bušai eis į Palangą nuo 
šv. Petro parapijos lietuvią

bažnyčios 10:30 vai, ir veš 
kiekvieną ten ir atgal už 
VIENA DOLERĮ.

. * - • "J&mejas.

BAŽNYTINES ŽINIOS
Šeštadienį rugpiūčio 13 

d., Bažnyčia švenčia vigili
ją prieš & P. M į Dangą 
Ėmimo šventę. Pagal Baž
nyčios kanoną 1252, iŠ prie
žasties, kad vigilija švenčia
ma ne išvakarėješventėSjO 
diena pirmiau, šeštadienį 
pasniko nebus.

ADVOKATAI

JUOZAS CUNYS
ADVOKATAS

414 Broadway, S. Boston, Mass.

Tel So. Boston 0948.

GYVENIMO
Tel. Parktvuy 1864-įV <

Prisiekęs Advokatai

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias prova^. Dilo vi- 

• sus legalhis dokumentu®.
817 E St. (kampas Broadway)

.. South Boston, Mais.
Telefonas: Šou Boston 2732

Namą; Talbot 2474

KAZ. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS 

“Darbininko” Name 
(aitros lubos, Room i) 

366 Broadway, So. Boston, 
Tel. So. Boston 3357.

Bostono Ofisas:. 
89 State Street, Room 63 

Tel. Hubbard 9396.
Gyvenimo: 33 Rosemont Street, 

Tel. Taibot 2S78 Dorchester, Mašs.

Tel. S, B. 0441.

PR. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

414 Broadway, So. Boston.
Room 3»

Gyvenimo vieta: 39 Green St., 
Hudson, Mašs;

Tel. Hudson 622.

Tel. So. Boston 3520

A. 0, ŠALNA-SBAUNA
LIETUVISADVOKATAS

Baigęs dti Universitetu 
CORNELL ŪNIVERSITY Šri A. B. 
G. WASHINGTON UNIV. su LLB.

“Darbininko” Naine
(antros lubos)

868 Broadway, South Boston
R e s I d ė n ė 1 j a 

805 Harvard St, Cambrldge, Mass.
( Tel. Unlverslty 1463-^J,

įdomus Piknikas!
. .•r — '*'- -.

Šv. Petro ir Poviio Dratigija
NBDBLIOJ, RUGPIUmO-AUGU8TM4 D.,1932 M.

Matučio Dr-jo« Dari®. Gtcre M, 1. Uodbam, Mma .
* • • ' ’ • ■ *»

šiame piknike įms dfiugr Įdomybių. Naudokitės proga.

j DAKTARAI
t^**M.o»*«***««**«

JMBsaėBKKsaaMBi^SMiMuaMM^^

Tai. 8o. Borte® OMU ■ . - 
LIETUVISDANTISTAS

DR. M. V. GASPER
IKASBAftAVIOIUa 
Naujoje Vietoje,

525 B. Broadway, S. Boston.
o/«e Vatofidoil:

jtluo f Iki 12 ryte Ir nuo j .Atf itl 
' 5 ir nuo 6 iki 8 vMl. viklrA Oft- 

••JE-uŠdarjtM Bubrto^-vafcarahr ir 
nedėktienlals, taipgi aarėdomla nu* 

12-tos diena uždaryta*, .
Taipgi jiaimu ir K-raįį

Musu kunigai sekmadie
nį bažnyčioje ragino,, kad 
žmonės eitlį gausiai išpažin
ties šį šeštadienį Tada ga
lėsią priimti Švenčiausią 
Sakramentą kelioliką die-’ 
ną. Kunigai kvietė visus 
žmones priimdinėti Šv. Ko- 
muniją sekmadienį, antra
dienį ir VyČiij Seimo metu. 
Tik Viešpačiui1 pasiaukojus, 
seimas tegalėsiąs a 11 i k t i 
darbus, tinka mus mūsą 
Viešpačiui ir naudingus 
tnūsu tėvynei. Veltui dir
ba tie, kurie stato namus be 
Viešpaties. Ką padės žmo
gui, kad ir visą pasaulį už
valdytu, o kenktu savo sie
lai.”

Tomis dienomis lankysis 
daug kunigą mūšą bažny
čioje. Bus daug ŠV. mišią 
laikoma. . ■

Rugpiūčio; 15 d., šv. mi
šios bus valandomis: 5, 6, 7, 
8 ir 9. Pamokslas po p.as- 
kutinią šv. mišią.

Mišparai prasidės 7:30, v. 
vakare, su ašista.

Kun. Dr. Jonas Navickas 
M. I. C. laikys konferenci
ją apie mūsą jaunuomenę.

Vyčiij seimo išvakarėj pa
maldos baigsis palaiminimu.

", Tą vakarą pamaldų, metu. 
Vyčiai delegatai galės eiti 
išpažinties.

Lietuvis Dantistu

DR: S. A. GALVARISKI
(GALINA08KA8)

414 Broadway, Šo, Boston 
t«l. Sd. Boetoa 2800

Ofisas Stdažas nuo 10 Iki 12 f*L 
ryto, nuo 1:30 iki 5:8b po pletlr 
uUO G lki 9 vakare. Šventu dienu 

pagal rasiUrlmą ,

Tel, So. Boston 2G00
Lietuvis dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, 86. Boston
Ofiso valandos inio f) iki 12, titfo 
1:90—6 ir nu.O 6:S0—9 vakare. 
Sere dorais nuo 9—12 vai. dieną. 
S ubą torai s nUo!) Iki 6 vai vakare. 
kedSIinmls nuo 9 iki 12 vai. dieną 

(pagal sutarti) . [ -

Tel.S.'B/2805-R.
LIHT4JVŽ8

OPTOMETRISTAS
n^gšinj Iriuoju alfa 

VsKSMh priskiriu akinius 
krokas aidi atltle- 

N Alnu Ir amblljonir 
koše (aklose) akySe iūgrglinu Švie
są tinkamu laiku.

J. L. PASAKAENIS, O. D.
447 Broa4way, Sohth Boston

Tel; Porter 3789 • :

JOHN REPSHIS, M. D.
(Repšys) 

Lietuvi*Gydytojam
Ofiso Valandos: 2—4 Ir T—9 

278 Harvard Street, 
kamp. Inman;arti Central Šq, 

0ambridge/Ma«a.

PRISIEKĘS ADVOKATAS

JOSEPH P. WALSH
ADVOKATAI 
Edwar R. Copleii . 
Albert Adclson 
Frank. E. McFariin 

; OFISO VEDklAS '
Jonas J, Romafiks

18 Temont Si.; Norton, Mas*.
819 Kimball Ruildlng

Telefonas ■: Capitol 9880
Ofiso valandos

• 9 vai. iki 5 vai.

Rugpiūčio. 16 d., 8:30 v. 
rytą, Liet. Vyčią Jubilieji
nio seimo pradžios pamal
dos. Mišias laikys Centro 
Dvasios Vad. kun. J. Alek- 
shinaš. Konferenciją lai
kys kun. J onas Navickas, 
Amerikos Lietuvią Kolegi
jos direktorius. Kunigai 
klausys išpažinties. Žmonės 
eis prie Švenčiausio stalo.
Po pamaldą bus seimo se- 

sijosi • . . 3 ■
•Vakarais įvyks Seimo 

programos.
Taip bus daroma per vi 

sas Seimo tris, dienas. \
Pasimelskime, kad Visa

galis padėtą mūšą jaunuo
menei šiame ją' seime sude
rinti ją reikaląs su Viešpa
ties Šventa valia.

tfiOėOtirltO
■ -■ • • i, ' > 1 . j

1
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Putino 5 veiksmu drama “VALDOVAS” 
Antradienį, Rugp. 16 d^, 7-tą vai. vakare 

/ Gate 9? HcavenParapijos Salėj©
X Tikietai 35 ir 25 centai.

Čin 7 L, naktį* .
Sekmadienį vąkątė vėliom 

nis atsigulu kaip paprastai, 
nieko, bloga nejausdamas. 
Jis buvo kiek sirguliavęs 
sloga.

Apie XI vai. vakare kita
me kambaryje velionies su
miš išgirdo jį betrokštautį. 
Tuo jaus subėgo į kambarį 
7žmona^ii\vaikai~itradersa^ 
yo brangi! asnunii apipiltą | j 
krątiju, išsiveržusiu iš bur-g . . .
nos. . Prie širdies trūko 
kniujinė gysla ir išsiliejo __——————1—

• Žmona ant savo ranliu KAS NAUJA BROADWAY? 
marino vyrą ligonį besišau- --
kiantį Jėzaus gailestingu- ' visi iš vieno' jau n i e j i 
nid, ' . * prietęliail Pagclbčkit’e mū-

: Viršutiniai gyvent o j a i gą, vyčiams priimti ją sve- 
pakviete kaimyną anglą ku- Sius, atvykusius iš Cliįęagoj 
nigą,. -kurs užgosusiam Juo- nų Kenošha,’Wi&, Oleye- 
zapui. sąlyginiai suteikė Pa- land, O.į Daytoū, O., Ro^

‘clifester, N. Y., .Maspėth,. L.i 
T,? N. Yi, New York City, 
N. Y., Brooklyn, N. Y., 
Worcester, Atlipi, Provi- 
denęp, NorVvpod ir kitur.

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

492 E. Seventh St., So. Boston, Mass.
" Tikietai $1.00.

PASILINKSMINIMAS-ŠOKIAI
Ketvirtadienį, Rugp. l 8 d., 8-tą vai. vakare

——------ Music Box, 254 Huntington Ave., Bo8ton, Mass.------------- '■
PĄRAMOUNT CLUB ORKESTRAS 

Tikhtai 40 ir 50 centų.

J.; P, Pilipauskas ir S. 
Griganayičius turi daug 
^klapato” su teatru “Val
dovas.” \ Jiems reikia ir 
vaidinti ir menadžeriauti. 
Bet abu turį gražia viltį 
jog viskas, pasiseks.

f.4

je salią išpuošimas. /Kas 
tik turit, laiko’ pagėlbekit ...
Jai. Jos artimiausi pagel- 
bininkai — O. Kanapins- . 
kaitė ir J. Griciūnas.

•3
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| . LIETUVIS |

1 GYDYTOJAS ir CHIRURGĄ^! 
£ '£•

V a land o s: x| 
I Nuo 2 iki 4 d., ntio 7 iki 8 vak. f 

i 478 Gallivan Boulevard f 
| DORCHESTER^ MASS. | 

į Telefonas Talbot 0847 . |

VAŽINUA UŽSIENY
labili gerai, it . naudingai galt pa- 
tarnauti sergantiems. Paturimas 
veltui. . .r

Lankėsi Anglijoj, Airijoj, ;
Škotijoj.Vokietijoj, Fran
ci joj, Italijoj^ Šveicarijoj, ■ 

^il Ir Austrijoj ir gavo labai 
svarbių informiicijij Lon- ;

SH^ilone, Paryžiuj, Berlyne, 
Vienoj ir kituose dideUuo- - 
se miestuose, ir todėl jis

Ta1a#4o® ? AntradŪmata kanlrta-, 
RtaM lę gdKadlęnlatt 10—1>

skirtinį' Patepimo Sakra-į 
meiitą. Velionis buvo atli
kęs Velykinę išpažintį.

* Velionis ' buvo kilęs S 
Skapiškio; Ilgai gyveno S. 
Bostone. 1914 m. čia jis ve- 

'dė Zofiją Styraitę. Paliko 
du sūnus Joną, 13 metą 
ir Povilą, 7 metą/
' Iškilmingai palaidotas iš 
Šv. Petro bažnyčios rugpiū- 
čio. 10 d., 9 vai. rytą į N. 
Kalvarijos kapines. ( .

Laidotuvėms patarnavo 
D. A. Zaletskas.. \ ? .

Velionis buyb nuolatinis 
‘e Darbininko ’ ’ skaitytojas. 
Ęe šeimynėlės, liūdi ja se
suo- B. Bėndorienė, Janiai 
ca Plain ir broliai, Lietuvo
je. - • ■■ R.

NUTEIsFŪFTfGAUOI-
I NĖJIMĮMESTO

Youhanna PeTcli, šepečiu 
išdirbę jas, gyv. Decatur Si, 
'South End, per ištisus me
tus ėmė pašalpą iš miesto 
pašalpos skyriaus. Jis gau
davo po. 11 dolerią savaitei. 
Iš viso jis buvo gavęs 920 
doleriu pašaipos.

Policija, . pravedus tyri
nėjimą^ atrado ,jog Percli 
neteisingai gatma pašalpą, 
nes jis turėjo: pinigą banke.

Kai policija pradėjo ty
rinėti jo gyvenimo sąlygas, 
Perch grąžino miestui 500 
doleriu, t' Ji et reikalas vis 
'tiek pateko į teismą.

' Percli gynėjas prašė pa
sigailėjimo, aišldnciamas, 
jog Perch ėmė pašalpą, bū-J 
damas ligonis ir parodė ge
rą. valią j_ sugrąžindamas 
miestui 500 dolerią; | 

Mimįėipal-teismo teisėjas 
Imltiuainajam paskyrė vie
ną. niėnesį kąlėjimq.L *

Vyčiu kuopa stiprėja vi
sais frontais. Rugpjūčio 9: 
dįeng, į ją įstojo 5 nauji na
riai: Ed/ Vitkauskaite, J. 
Ka&^a^feA«Jforgelaiti^r J-« 
Tamulynas’ir V. Mareinau- 
skas? Pasveikinimai ir nuo 
manės1. Visi geri' darbinin
kai. • Gražaus pasisekimo.

Br. Kavoliūte —• komite
to sekretorius. J ai didžiau
sią naštą tenka^ant savo pę- 
čią pakelti. Jos vadovybė

Vyčią seimo rengimo, ko
miteto nariai šią savaitę vi
si didžiame darbe- •

V.- Tamuliūiias, Pr. Kar- 
lonaitę, Pr. 'Avėrkienė. ir 
Pr. Averka išskirstys* atsto
vus po įvairias Bostono da
lis, kąr bus parengtos nak
vynes. Jiems-'jlagelbės Ed. 
Valeckas su E. Vitkauskai
te, kurie rūpinsis šypsan
čiais veidais linksminti at
stoves ir atstovus.

AGENTAI

INSURANCE I
i Apdrausk namus, rakandus 

nutoniobillus pas- \
. J. s. MEfcLIS

342 Broadway, So. Boston
Tel. S. B. 1798 ar 2613 »

■ X /l .
GEDAUSI

A. KftKk lAMi

366 W BRflAtjVffv^ĮvU.Du/f U i IMAH

ĮVAIBBS SKELBIMAI
NAUJA LIETUVIŠKA

BR0ADWAY BEAŲTY SHOP

* ' • • • 1-
Atliekame visokius grožės - darbus, 

kaip tai: kerpant .ir garbi nuo j am 
plaukus. . •

Kaina už pernisinent $4.00 arba- 2 
.už-w$7.00. Imant Flnger arba Marcei 
wave duodame shampoo dykai, per. 
visų, mėnesi nuo Lieptas 29 iki Rugr 
plučiO'29 dienos.
. Naudokitės Siu proga.».
■ 254W.Broad.way,

SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. 0779AV ' J/ \

JONAS BURBA IR SŪNUS
Pentinu, popieruoju,. iŠ- 
dekoruoju ir aptaisau

daus. Musų darbu ir 
kainomis busite paten
kinti.
Baikale kreipkitės:

Silver St.» So. Boston, Mass.
Tel. South Boston 2937-M

46

rjįr n . dekoruoju ir aptaisau
Jc namus iŠ lauko ir vi-

A. P. Neviera stt savo 
gy veiiiino drauge pTakaitiio; 
ja, iškihningą vakarienę be- ’ 
rengdami. ' Vakarienes šei
mininkėmis juodu pasikvie- . 
tė Vyčią nuolatines prietel-, 
kas pr p. Barolieiię, Jaske- 
vičienę ir Lingevičienę. Be 
to, .su jais kartu dirba O. 
Petrušytė.
- Pakvietimo komisijos na
rys K. Viesulą vos tik ne-= 
nuskuto savo juodąją ūsą,

Ljlt C ^bedegdamas pas miesto ma- , 
y orą. Tačiąus viskas gerai 
baigėsi — tragedijos neįvy
ko. ‘ ’

* 1 ‘ '
Komiteto pirmini n k a s 

kartu su kuopos pirminin
ku Danielium rugpiūčio 9 
dieną gerai išsimaudė, 
ko, jog jie buvo užmigę L 
SL maudynės smėlyje ir 
sapnavę, jog Vyčiu seimas 
praeis didžiausiu pasiseki-^ 

-mu. Tikėkim, jog ją sap
nas išsipildys.

JUOZAS M. mus I
laikrodininkas Į

Parduodu įvairiausios rūšies j 
auksinius ir sidabrinius daik-| 

’ . ■. . ’* ‘ i
tuš. Taipgi irz pataisau. |

366 W. Broadway |
SO. BOSTON, MASS. j

Kad pasilinksminimo ko
misijai pasieks,; tai nėra jo- • ** 
kios abejonės. Joje dirba 
tokie smarkus darbininkai^ . 
kaip J. Kasperaš, d. Ala- . 
sevičiūtė, J. Matuliauskaifė 
ir P. Rhzvadauskas.

JuozasZilch,

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininkie/’ tik-. 
tai verti skaitytoją paramos. ‘ \

Vlsl garalnkltOs “Darbininke.”

GRA8DRIAI

4’

į

'l

STAIGA MĮBĖ -
Juozapas k. Vilkas, 44 

metą amžiau^,gyv. 487 Tal- 
bot Avo., Porchoster, savo 
.namuose, staiga mirė prae- 
i sekmadienio, rugpiū*

. Gyv. M. S. B. 3694

OALE’S RAOIO SERVICE
S. Boston 2802-VT.ar Talbot 6601 
Taisau visokius Radios Vaeuum 
Cleaners, Toasters ir taip toliaus.

Darbas užtikrintas ir kainos 
pigios

TELESFOR ZNOTIN, 
95 West Sizth St.

SOUTH BOSTON. MARŠ.

PASALDINK GYVENIMU
Stanley išdirbystes gėrimais^ Rei
kalauk ją visose krautuvCso. Prį. 
statomo toniką į piknikus^ vestu
ves, krautuves. ’ •*

STANLEY BOTniNG GO.
______ __  ( C. F. GRIGAS, 8*vtatakMI BOSTON^ Į107 W. Siith St, 8. Botton, Muš.

DR.JilANBžlOS^HMOUII ĮHSIUANGE
LIETUVIS toYTOŽASlU OHIBURGĄS ' : jies 'ttfcMdltaM viik» ir MO

. Gyčio aitriu ir kronuos .lipa' vytų, .motorų te valkų. Vartoje H ’ »~e «
X-Rny appratą, ištyrimuiVidurlą !r plauku RR*į EJuchmlnupja 
krauju, šlapumu, Ir splaudalua savo laboratorijoj. Sutelkia patari-

■ mį UtSkąls kitur menantiems. 45 metų praktikos. - 
drįso VALANDOS ; 2—4 p.p.; 7—8:3Q vnk. 4 jei. Si R. 2712.. -
496 E; BR0|DWAY, , SOUTH BOSTON, MASS,

visko
į &. j. OTISUL AGENTŪRA, 

866'Vest Broadway, •.

i Tel. South Boston 0620 Tel, So, Boston 2802-M’

Office Telephbne ūniveraity 1967 
Rėš. Tėt. Unlverslty 195? .

ADAMOWIRKA&SON
Vndertaker £ Embaimer 
LIETUVIS GRABORIUS IR 

BALSAMOOTOJTAS
Pagrobti* atlieku gerai ta plgftL 
Kaina vienoda visur. Vieta atdara 
dieni) ir naktį. / •• ’

883 Oambridge Street
1AST OAMBRIDCHB, MASS.

SKYRIUS , t
10 intervale St, MonteMo, Ma^. 

Tęl. Bro^ktou yiįO
...... --------- .'y,....-.

*

S

j

1

PATARNAVIMAS DIlM^ 
. IR NAKTĮ

D, A. ZALETSKAS
GRABORTOSIR 

BALSAMU0T0JA8 
87? ir 448 Oambridtft Stresi 

Omnbridgt, Mus. 
Telepbone Unfrmlty 88S1»W»

Wi.,MĮi»WM!|.J-U|11*' ,WI ^"****~

i
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IŠ DIDŽIOJO NEW YORK’O IR NEW JERSEY
.APSKRITIES KUOPOMS

Apskrities susirinkimas 
įvyks šį sekmadienį, rugpiū- 
čiū 14 d. 2 vai. p. p., Kara
lienes Aųgelų parapijos sa- 
lęje, Roebling ir S. Fourth 

r- SL kampas, Brooklyn,. N.

r.

Žvinių šeima išvažiavo į 
Philadelphią trumpam lai
kui. . •

MIRĖ
Ona Alazrįmienė rugpiiP 

čio 5 d., palaidota iškilmin
gai su trimis mišiomis šv. 
Jono kapinėse rugp 8 d.

h

t

Vifcų apylinkės kuopų 
valdybų pirmininkai ir se
kretoriai yra kyiėęiami da
lyvauti.- . Komisija.

Petras Šimkus mirė rug- 
piūčio 7 d. palaidotas šv. 
Jono kapinėse rugp. 9 d.

r' IS ŠV. JURGIO PARAP.
’ IŠVAŽIAVIMAS ;

• V. J. Draugijos 3-čio sk; 
šio sezono paskutinis išva-

< ži&vimas įvyks ateinantį 
sekmadienį, rugpiūčio 14 d. 

/ Forest Parke. Pradžia 2 
vai. po pietų. Prašoma 
kaip narių, taip ir prijau- 

.. ’ čiąnčių skaitlingai dalyvau- 
... * ti.

Pastaba: Šios dr- 
? jos mėnesinis susirinkimas 

;• ' šį sekmadienį dėl išvažidvi- 
. mo neįvyks. Susirinkimas 

bus rugpiūčio 21 d., tuojau 
po- sumos.

Antanas Sendrauskas 'mi
rė rttgp. 6 d., palaidotas šy-. 
Jono kapinėse rugpr 10 d.

SERGA
Jonas Pocius sunkiai ser

ga Cumberland ligoninėje.
KRIKŠTAS

Jurgio ir Adelios Mikuls
kiui sūnus pakrikštytas var
du Ronaldas Jurgis.,

RugpiūČio 7 d.(did. choras 
turėjo' savo metinį išvažia
vimą..

Praeitoje . savaitėje sve
čiavosi S. L. R. K>dva
sios vadas kun. J. Kasakai- 
is iš Pittston, 'Pa. Svetį 
gražiai pavaišino Tulabų ir 
i. ankų šęimos. Taipogi lam 
kėši kun. Švarlys iš Chica- 
gos,

Rugpiūčio 14 d. susituoks 
Antanas Stanaitis su Vero
nika Blažytę.

. liepos 31 'd. apkrikštytas 
; likardo ir Pr a n c iš k o s 
' Dhalt sūnus Rikardas Fre
derikas; krikštatėviais buvo 
Fred Ehąlt ir Katar. Avi- 
žonytė.

Turėdami biooų£ taikllJl bctlarbitli w ką nors išranda. New Yor- 
ke prie Williamsburp:l| tilto; Įsteigta, mainų prekyvietė. Čia susiren
ka šimtai darbininkų ir ^ūsincHa Įvairius daiktus, kuriuos išmaino 
su kitais ant Įvairių daiktų. / .

Telephone: STAGG 2—0706 . j Y AL AND O.S :
Nuo 9—n ryto, 2—8 vok. 

jSvenfcdiculaii tusitarut 
499 GRAND STREET

X jRAF (kąmpaa Union Avė.)
Namų Telefoną®; Mlchlgan 2-44278 B R 0 Q K L Y N, N. Y.

DB. DIADAS K. VENCIUS
DANTISTAS •

Antano.. ir Antoninos Liz- 
denių dukrelė pakrikštyta 
vardu Nellie.

P SUNKIAI SERGA
? L Vietinės A. L. R.’ K; S.

115 kuopos pirm. Domeika 
r' ■ jau trečia savaitė sunkiai 
?“>- serga. Linkėtina darbščiam 

;: ųįos kolonijos darbuotojui 
greitai pasveikti. •• ., \ *

Kųn; Švarlys iš Chicagos 
.laukėsi apylinkėje. ; Daug 
suteikė įdomių žinių iš Chi- 

•’ : cago lietuvių katalikų • vei- 
.kimo.

Dabai mažas skaitlius pa
rapijiečių atostogauja. Ne-'. 

/ darbo 'pasekmes. Visgi 
Bhooklyne pastaruoju laiku 

: \ padėtis pradeda gerėti. Ke- 
» liolika dirbtuvių atsidarė ir 

* y daug žmonių priima į dar- 
ba.

Bernardo ir Paulinos Žų- 
kaičių sūnus pakrikštytas 
vardu Karoli^ Povilas?

UŽSAKAI
Antano Revuko ir Orios 

Raugaliūtęs paskelbti pir
mieji užsakai. Susituoks 
rugsėjo 4 d.

Ši graži porelė nuoseniai 
jau yra žymiais parapijos 
choristais, taipgi atsižymė- 
ję kaipo gabiausi vaidinto
jai. V

Parapijos metinis pikni
kas įvyks Klasčiaus Clinton 
parke rugsėjo-September 
d. Labai patogi diena, nes 
ant, rytojaus Amerikos šven 
te — Labor Day. Tikįetai 
pp. parapiją- jau paplito. 
Ražončinęs ir Sąjungietėš 
pirmutinės visu rimtumu 
imasi darbo.

t • ■

i

LIETUVIŠKAS VIEŠBUTIS

PERSHING HOTEL
178 So. South Carolina Avė.

‘ ATLANTIC CITY, N. J.

Anthony Žalis—Savininkas
- ;Tik 100 peili nuo jūrių

Maudytis tiesiai iš Hotelio. 
Kambariai švarus, patarnavi
mas mandagus, kaina jiigi.

. ■ Malonėkit atsilankyti. .

Žolihiij šyentėje mišios 
jus laikomos 5:30, 8 ir 9 v. 
Palaiminimas po paskuti
nių mišių. . _ • r

* • •"

Šį sekmadienį Forest Pk. 
įvyks Moterų "Sąjungos 24 
kp, piknikas- Prašomi vi
si brooklyniėčiai atsilanky
ti. . - ‘ ,

Did. choras praeit a-m e 
sekmadienyje- turėjo savo 
išvažiavimą. ’Ražanč i a u s 
draugija ruošia antrą piknį- 
ką šiais metais Forest- Pk. 
rugpiūčio 21 d.

Iš KARALIENĖS ANGELU 
PARMOS.

Kun. Juozas Aleksiūnas 
šioje savaitėje atostogauja. 
Grįš rugpiūčio 13 d.

Porcijunkuliii atlai d ai 
praė j o labai pasekmingai. 
Dalyvavo keturiolika sve
čių kunigų. Žmonių abie
jose dienose lankėsi gausin
gai.

MIRĖ
Rugpiūčio 5 d. ^dsimirė 

po ilgos ir sunkios ligos, 
aprūpinta šv., Sūki'amęn- 
tais, Margarita Teelingienė- 
Palaidota Kalvarijos kapi
nėse rugpiūčio 8 d. Amžiną 
atilsį duok mirusia jai Vieš
patie!

Tie porteris.

- Šią savaitę pas kun. j. 
Balkūną svečiuojasi subdi- 
akonas Jonas BaltusęVičiųs. 
Subdiakonas Beriedi k t a s 
GaUranskas kas Sekmadienį 
atsilanko mūsų, bažnyčioje 
su klierikais Juozu Varnai
čiu ir Antanų Petrausku.

J. Savickas mirė Kings 
Co. ligonine ję rugpiūčio 7 
d. Palaidotas rugpiūčio 9 
dieną.

SCO.TCH PLAINS, N. J.
Bonnie Bum Sariatorium 

penktadienį, liepos 8 dieną, 
kun. J. Kinta, Elizabeth’o 
lietuvių Šv.. Petro ir Povi
lo parapijos vikaras lankė-’ 
si čia tikybiniais reikalais. 
Nors katalikų reikalai yra 
aprūpinami gerai . artimes
nių kunigų, * tačiau lietu
viams labai buvo malonu 
pasikalbėti su saviškiu dva
sios vadu. VietuA

ROCNESTER, N, Y.

MASPETH, N. Y.
SERGA

Sunkiai serga Magdė Ja
nušauskienė ir Ona Kučin- 
skienė. >’

. MIRĖ
RugpiūČio'7 d. Welfare‘ 

Isįand ligoninėje mirėi Pet
ras Šimkus, 44 metų. Dai* 
dotuvės įvyko iš Šv. Jurgio 
bažnyčios, Brooklyn į Šv. 
Jono kapines. Patarnavo 
A. J. .Valantįejus. ’ , ..

išvažiavimas ?
Moterų Sąjungos 30 kuo

pa rugp. 21 d. rengia iš
važiavimą į Forest Park, 
ground 3. . < ? .

Kviečiama visus dalyvau
ti- . . ; : >■
SUSILAUKĖ SŪNAUS
’ Rugpiūčio 8 d. apkrikš

tytas Juozo ir Antan. Ki- 
Vytų . pirmgimis Algirdo- 
Juozo vardu. Kūmais bu
vo O. Matuzaitė ir Br. Ki- 

. vytas. Lai auga išmintyje 
ir meilėje.

SUŽEIDĖ
Bųsas* sužeidė, šąjungietę 

Jesnibnę, kuri dabar yra 
55—6&—61 St. Maspeth Be- 
thany DeKanis ligoninėje.

. ■ ' '■ '.*■< V. 3L

Vasara yra’ atostogų, lai
kas, kada žmonės biznieriai, 
profesionalai ir darbininkai 
važiuoja į ■ kitus miestus I 
prie upių ir ežerų.

Štai aplankę ir mūsų mie
stą sekanti svečiai: p-lė Q.l 
Katkauskaitė, garsi daini
ninkė iš Hartford, Conn. ir 
varg. J." Olšauskas iš New 
Britąin, Conn. Gerbiami 
artistai, važiuodami iš ChL 
cagos, ' sustojo pas mus> ir 
Laike sumos, sekmadienį, 
iėpos 31 d giedojo solo. P- 
es Katkauskaitės balsas la
jai gražus, ir neberęįkalo ji

buoti ir paraginti kitus, ku
rie gali, paremti savo para- 
piją. Reikią atsiminti, kad 
vienas kįtas bizpierius, ir 

| tie keli dirbantieji parapi
jiečiai; negali- atlaikyti vį- 
sos parapijos ir mokyklos. 
Vienas klebonas, be visų 
pritarimo ir darbo, parapi
jos neišlaikys. Fėrais yra 
gera proga pritraukti ir 

' svetimtaučių centus.
k •• • ■ •’

į: APSIVEDIMAI

Vyturiui skraidant apie- 
' linkėję teko sužinoti, kad 
rugpiūčio 20 d. priims Mo
terystės Sakramentą p.-lė 
Syriutė su, p. 'Stučkai Ves
tuvės bus labai gražios ir iš
kilmingos, kokių dar Ro- 
chester’yje nėrą buvę. Mo
terystes Sakramentą su
teiks klebonas kun. J. Bak
šys, Šv. Jurgio bažnyčioje, 
9 vai. rytą.

PAMIRŠTAS DALY-

T41cphojic t ŠTAGO 2-9106

UR. A. PETRIKĄ
• L»mox)’ .

LIETUVIS DANTISTAS
221K 4th 8t., Irooklyn, Y.

‘ DiaonotM '

VALANDOS:
rita • ,w. rybb Iki 8 Takam 
ttenktadiMcta ir Ivantadlaniala 

tik BnaltaniB.

y— ■ . t

’tet Greenpoint 9—2320

JOSEPH GARSZVA
GR AB ORIUS

—IR—
• BALSAMUOTOJAS

331 REDFORD AVENUE 
BROOKLYN, N. Y,

KLASČIAUS

Į GLINTON PARKAS
I / piknikams, baliams, koncertams. 
gAoklums Ir visokiems pasilinksmini- 
Į mama smagiausia vieta Brook- 
| lyne-Maspethe. -Jau lalkna užslsa- 
= kyfcl salė. Žiemos sezonui.
i kamp, Maspeth ir Betts Avė.
I JONAS KLASČIUS, Sav, 
Į Maspeth, N. Y, - |

• ... . Q ...

L. C. C. susirinkimas 
rugpiūčio 4 d. h e į v y. k o. 
Rugpjūčio 12. d. įvyksta di
džiojo choro susirinkimas.

PATERSON, N.J.

L. D. S. SEIMAS
U . Liętuviiy .Darbininkų Sąjungos šeimą Centro Val- 

dyba nutarė kviesti 1932 m. rugsėjo 26 ir 27 d. d, Law- 
rehce, Masš., .. j- •• "■

’’’• ' Seimo programa bus pranešta vėliau. Visos kuopos 
>■; iš anksto prašomos rengtis, seimui,
i ? ‘ pvasiosVadas ’ Kipi. Pr._ Virmauskis,
h Pirmininkas J. M Smilgių
f . ? Vice-Pirminuikė — G. Siauriene,
t / ’ ‘ IždininkasA. Vaisi^auska^, 5 .

Sekretorius •— J. B. Laūčka,

T

i"

AKTINGAS RUPIŪČIO 
14 DIENĄ.

Angelų Sargų Sąjungos 
vaiki! dėl blogo oro neįvy
kęs autingas nukeliamas ;į- 
sekmadienį, rugpiūčio 14 d. 
Tas aktingas įvyks1, gražia
me Čičinsko parke, 3rd St., 
Fairlawn. Vieta gera ir ne^ 
toli bažnyčios.Angelų Sar
gų Sąjungos vaikai dengė
jai žada neblogiau pasiro
dyti už suaugusius. Tat vi
si važiuosim į šį įdomų, au- 
tingą; .

* /
♦

Baigiant mokslo metus 
mūsų mokyklos mokiniai 
pasižymėjo dideliu gabumu 
ir vįršino beveik visas mo- 

J kyklas kąip miesto, taip ir< 
katalikiškas. Lenktynės į- 
vyko tarp dviejų 8-to sky
riaus mergaičių, kurios bai- MisausKus per aoejas nu- I -•••,<, - , ’

v. t _• _ . zv •. ge mokslą viena kitai nepa-. sias. Jo, balsas 'gražus ir y- . .v.. T .. . * v. .' . siduodamos, ir išėjo lygio- 
ra visiems žinomas. . . . . .. j , , .“ ■■ ■ . . ims visuose dalykuose, tai 
BIZNIERIŲ PIKNIKAS Į p-lėę Olga Mociejuniųtėj

Tą pačią dieną Roeheste- duktė žymaus Rochesterlo 
rįo biznieriai buvo surengę parapijiečio ir biznieriaus 
savo metinį'pikniką parapi- | ^ar6 Stirniūtė, duktė gero 
jos naudai; Diena buvo i- parapijiečio ir buvusio tni- 
de.ališka ir žmonių buvo la- stiso. perr daugelį metų. Jos 
hai daug. Nors didelis ne-1 vionar kita, norėdamos pra- 
dąrbas/bet žmonės ^spendį-1 lenkti .mokinosi labai Sim
no” pinigus, kad tiktai pa- ptiai ir todėl išėjo lygiomis, 
daryti didesnį pelną para- Į 4^ Sav0 didžiausias pasi- 
pijai. Apart , 'viršminetų Į žymėjimo dovanas po “Sil-, 
svečių dalyvavo dar p. ir p. Iver Loving Cup.” 
Sintautai, dainininkai iš Į Teko daugelį sykių girdė 
New Britain, Conn. • Lai- Į ti žmones klausiant: “Kas 
ke pikniko žmones linksmi- atsitiko su Vyturiu, kad 
no^ąrt. J. Olšauskas links- nieko neberašo.” Todėl 
momis dainelėmis. noriu pranešti, kad Vyfu-

BAZARAŠ pys po truinpo poilsio vėl 
Klebonas kuii. J. Bakšys, PrįneS iš R«eįeste- 

kuris labai sunkiai dirba ’’>■ 0 J0S visi Pavysite 
šiais laikaįs, ųraneŠė, kad Vyturiui didelį džiaugsmą 
rugpiūčio 17 d; prasidės pa-Į užsiprenumeruodami “Dar- 
rupijos metiniai vasariniai I bininką” ir jį skaitydami, 
fėrai ir tęsis iki rugpiūčio Į Vytury &
•20 d.. ,Šiemet fėrai bris la- ““UT- m v vrvrais\ • --------------- '~-

Ižai įvairūs ;-^’ kįtdki kaip Į NAUJOJ VIETOJ 
praeityje. ^, • FatapijĮeeiai I šiUomi pranešamų gerb. lietuvių visuomenei, kąd J. P. Mačiulis, 
Jurėtų sUŠitūpintį ;iŲ netik I gyvenęs ir užlaikęs f‘Ręal Est-ate” ofisą po Nr. 8719 Eklerts Lanę, * 
patiėni» ' skąitlingąi daly- m. rugpjūčio men. 1 d. persikraustė į naują vietą, 167 MčKinley 
vauti; bet' ir kitus ,sveto W
taučius kalbinti, ir kur tik-, f 
tai; galima tikietėlį parduo: i 
ii. Žinome mes, visi gana] 
gerąi, įad šie laikai yra la
bai sunkus visiems, sunkus 
taipgi ir parapijai. Dau
gelis ir liętųvių yra pagau
ti nedarbo sūkuryje ir ne
gali užsimokėti savo mokės? 
uių parapijai./ <Jin yra gė- j 
r,a proga nors kiek pasidar%

žvaigždute-gie s m i n i n k e. 
Taip gi giedojo Solo irp$ J. 
Olšauskas per abejas mi-

Šv. 'Onos dienoje per 9 v. 
mišias Maspėtho parapijos 
vaikučiai priėmę pirmą šv. 
Komuniją. Žmonių pilnutė 
bažnyčią.. Pamokslą pasa
kė kun. . Lekešiš. . Po įs^ 
kilmių vaikučiai valgė ptu£į 
ryčius* parapijos parke. Pa
sidrūtinę vaikučiai ir jų te< 
vėliai trims kupinomis ma
šinomis išvažiavo atostogau- 
•ti į “Vytauto Su mm e r 
Home” Rocky Point, K L, 
N. Yi : . Rap.
z__ . •> ••

Išminties trūksta tam, kam 
trūksta stiprios valios.—teks? 
pyraš.

't"

Tel. Newtown 9—4464

AKT. J. VAIANTIEJUS
GRA1BORIUS ir

RAI.ŠAjnTOTO.TAS
Apdrnnrla Vtepsė. šakone

Notnry Public
5441 — 72-nd’Street,

. Art! Grand St..
MASPETH, L. T., N. Y.

Tel. Stegf 2—r5O48 Notnry Public

M. P. SALIAS IUC.
' BIBJLTAUSK Aą • 

: Grifoorhri ir Balsamnotojau’"

660 Graud St., Brooklyn, NX

TeL State 2—0783 Notary Public

JOSEPH LEVANDA 
(Levandatukaa) 

GRIBOEIUI
107 Union Ate., Brooklyn, JLT.

Telephone Stugg 2-4409 
NOTA.RT PUBLIC

ALKS. RADZEVIČIUS
GR A B ORIUS 

402 Metropolitan Avė.
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijos 
Bažnyčią 

Parsamdau Automobilius Ves
tuvėms, Krikštynoms ir viso- 

kiems pokyliams

Į. tis sekančiu nauju antrąšu: • ■ »
J. B. MA CU UU8

• •• Real Ertate . , • :
167 McKinlčy Avenue, Brooklvn, lt; Y.

. v Tel. Apdiegiate 7-5733
(Crescent St “L” Stotis, — Jųrnaica ar City Line) < ■ .
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