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įveiki, L. Vyčių 0eimo Dalyviai
J. JAROŠA PIRMAS 

ATPLAUKĖ
HINDENBUBG ATMETĖ 

HITLER IO PLAKUS
GAVO DIDELĘ SIDABRINĘ 

TAURĘ

" Praėjusį sekmadienį įvy
ko plaukymo ruri g t y n e s 
nuo Warren tilto, .Charles- 
town, iki. Boston L i g h t. 
Laimę bandė keliolika plau
kikų. Lenktynes ir garbe 
laimėjo inžinierius Jonas 
JaroŠas, L. D. S. nario ir 
žinomo visuomenės yeikėjč 
J, Jarošos sūnus, 1930 m. 
baigęs M. I. T.

J. Jaroša .atplaukė pir
muoju per 5 vai. 15 minutą. 
Jo artimiausis lenktyniuo
to jas, J. Mullen atplaukė 22 
miniitėmis vėliau.

Štai ir vėl turime lietuvį 
jaunuolį, taip gražiai pasi
žymėjusį vandens sporte.

Jonas Jaroša, Jr. už pasi
žymėjimą gavo sidabrinę 
taurę.

Joną Jaroša nuoširdžiai 
sveikiname, linkėdami gra 

yžių pasisekimunr-ateityje.
Julius Jasionis, profesn 

onalis plaukikas ir Pranas 
Vaitkevičius, mėgėjas, taip 
pat dalyvavo lenktynėse.

> Nors “The Boston He- 
rald*’ Jasionį priskyrė len- 

. kąins, bet jis yra tikras lie
tuvis.

BERLYNAS. — Vokie
tijos prezidentas VM Hin- 
denburg rugp. 13 ,d. priėmė 
fašistą vadą Adolf Hitler 
ir kalbėjosi su juo 15 minu- 
čią.

Hitler pareikalavo prezi
dento paskirti jį kancleriu. 
Tačiaus Hįndenburg atme
tė Hitlerio .pasiūlymą ii’ pa
siūlė jam ministęri'O • vietą. 
Hitler su tuo ir nesutiko.

Hindenburg pareiškę", jog 
jis negalįs - pavesti vyriau
sybėj vadovybę tik vienai 
partijai.

BAISOSMByNŪOSTO- 
LIAI LIETUVOS PRO

VINCIJOJ
DEGINA NAMUS. — LEDAI 
KAIP VIŠTOS KIAUŠINIS. — 
VIETOMIS VISAI SUPLAKTI 

JAVAI.

Kad pagelbėti Vokietijos. skaitlingiems bedarbiams, Hamburgo senatas paskyrė šiame paveiksle ma-* 
temas trobeles' bedarbiu reikalams. Už gyvenimV tose trobelėse ijnama 10c mėnesiui, Negalintiems 
užsimokėti šios nuomos bus suteikia galimumas iš simokėti per 10 metu.
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“MOTINĖLĖS” NAUJA 
VALDYBA

KOMDNIŠTM DEGINA 
KABIUS

NOOVEB VĖL DAUG ŽADA

EUROPA PATENKINTA 
HOOVER'IO KALBA

Prez. Hoover pasakius 
respublikoną nominacijos 
priėmimo kalbą, Europos 
valstybėse buvo pareikšta 
didelio pasitenkinimo.

Vokiečiai patepkinti tuo, 
jog Hoover pasakė, kad de
presijos išnykimas priklau
so nuo visą tautą bendravi
mo.

Italai ypatingai paten
kinti Hoover’io pareiškimu 
apie nusiginklavimą.

“Al” SMITU ĮKYRĖJO ' 
POLITINĖS KALBOS
ALBANY, N. Y.— Rug

piūčio 12 d. trumpam lai- 
. kūi čia buvo sustojęs buvęs 
New York gubernatorius 

; Alfred E; Smith. Laikraš
tininkai,. kaip visados, api-. 
bėrę jį klausimais -apie atėi- 

• naiieius rinkimus.
A. E. Smith atsisakė bet 

ką pasakyti, pažymėdamas, 
jog politinės kalbos jam jau 
įkyrėjusios.

i'. ■ A. E. Smith važiavo drau-
Į ge su Žmona į savo jauniaū-
| siejo sūnaus, vestuves, ku-
į rios įvyko jšchenectedy.

Lietuva Laimėjo 
Hagos Teisme

PHILADELPHIA, Pa. 
— Rugpiūčio 9 d. įvyko 
‘ ‘ Motinėlės ’ ’ seimas. Į ‘ ‘ Mo
tinėlės valdybą įėjo kun. 
M. Pankus, pirmininku, 
kun. Pr. Juras, sekreto
rium, kun. J. Ambotas, iž
dininku.

Liejos 27 d. Kedainią a., 
‘Tasušvio^  valse.'~"Siažuofią 
kaime siautė įudta su per
kūnu ir ledais. Ledai išmu
šė viso kaimo javą derini, 
siekusį apie 300 ha. Šiaudai 
sukapoti į gabalėlius, išdau
žyti trobą langai, užmušta 
net mažą paukščiu. Niioš- 
tolią padaryta už 70,000 — 
80,000 litą. Liepos 28 d. 
Valsčiaus komisija išvyko 
nustatyti tikrą nuostolią.

Liepos 27 d. Šiaulių aps. 
Joniškio valse, apylinkėse 
Žvirblio, DvelaiČio, Prun- 
čiūną, Veineikio 4 kilomet
rą ruože vėl siautė smarki 
audra su ledais, Ledai bu
vo iki vištos kiaušinio didu
mo ir į juodą purvą paver
tė.. laukus. Nukentėjo gy
vuliai ir paukščiai; laukti 
pasėliu nukentėjo 80 — 90 
proneentą.

Liepos 25 d. žaibas užmu
šė Praną Stončiu ir sudegi
no Domicėlės Stončienės 
Teisią valse. Pakapių kai
me gyvenamą namą.

Be to,, tą pačią dieną Tei
sią valse. Muitaičiukm. per 
kūnas sudegino Jono Minei- 
kos gyvenamą namą ir svir
ną. Nuostolią padaryta už 
8000 litą.

Liepos 26 d. Panemunėlio 
geležinkelio stotyje (Rokiš
kio apškr.) perkūnas sude
gino.. Ant. Kubiliaus gyve
namą namą ir tvartelį. Nuo- 
stolį'ą padaryta 2000: litą.

Tą pačią dieną . Panemu
nėlio valse. Rohlią km. per
kūnas sudegino Antano Ra- 
leišio klojimą ir daržinę su 
buvusiu juose pašarą ir ū- 
kįo įrankius. Nuostolių pa- 
daryta 6000 litą Bunįai.

PAUASMHNNKAL SVEI
KINA VYČIUS

L. Vyčiu < 20-to Seimo 
Rengimo Komitetas rugpiū? 
čio 15 d. gavo tokią telegra
mą iš Kauno:

“Valio Susirinkę Seiman Vy
čiai! Pavasarininku Centras.”

VOKIETIJOJ TEBOBIS 
TAMS MIBTIES BAUSMĖ

BERLYNAS. — Vokie
tijos kancleris von Papen 
rugpiūčio 9 d. išleido naują 
įsakymą, kuriuo iki rugsė
jo mėn. 1 'dienos uždrau
džiami politiniai susirmld- 
mai, įsteigiami pagreitinti 
teismai ir paskiriama mir
ties bausmė teroristams.

. Tokį griežtą įsakymą iš
leisti vyriausybe buvo pri
versta dėl didėjančio teroro 
Vokietijoj. Nuo birželio 1 
d. iki šiolei politiniuose mi
tinguose. užmušta 140 ir su
žeista apie 1000 ąsineną.

Tarp užmuštąją yrą 50 
komunistą, 18 socialdemo
kratą, 27 fašistai hitlerinių;, 
kai, 5 policininkai, vienas 
karo veteranu organizacijos 
narys ir 39 visai nekalti 
žmones.

S15ijDFGAiŠBAS
DBIGRTONE

Rugpiūčio 14 d.", sude
gė. Brighton, Mass., Metro
politan Diąying. Įdubas ir 
liūtės, kuriose, stovėjo grei- 
tieji arkliai. 44 arkliai su
degė,. .16 — išgelbėta. .

Gaisras 
nuostolią.

VARŠUVA Iš čia 
pranešam.a, jc g Sovietą Rm 
sijos. kariiton enė pradėjo 
deginti kainus 20 kilomet
rą platumoje7 palei Lenki
jos ir Rumunijos pasienius*

Šis deginimas kaimu da
romas tikslu ^sulaikyti kai
miečius nuo Regimo į Ru- 

■ muniją ir Leliįdją*‘ 7/ '• \
Praėjusią savaitę šimtai 

ūkininką pabėgo iš Sovie
tą Rusijos į Lenkiją ir Ru
muniją, nors komisarą ka
riuomenė vartojo net elek
tros bangas bėgantiems ūki
ninkams žudyti.

Dniestro upė yra kruvi
noji vieta, prie kurios ko
misarai iššaudė ..tūkstančius 
ūkininką, bėgančius į Ru
muniją. ; .

. Ūldninkai bėga į Rumu
nija ir Lenkiją dėl. nepa
kenčiamo gyvenimo Sovietą 
Rusijoje, kurios komisarai 
daugiau negu barbariškai 
kankina ūkininkus.

Nors pasieny komisarai 
nesustoja leidę mirtingm 
šuvius, bet ūkininkai vistiek 
bėga. Juk mirtis jiems 
daug geriau, > negu komuni
stu sukurtas pragaras. . ■

NUŠAUTAsJšKOS 
NĮIŠOYĖJAS

padare $150,000

WĄSHINGTON. — Rug
piūčio 14 d.:, nežinomo as
mens- nušautas .policininkas 
George JVijtShinault, kurs 
nušovėnlietuią veteraną -V. 
Jušką.

Shinault už nuŠ o v i m ą 
Juškos buvo išteisintas pri
siekusiųjų tėisęją sprendi
niu.’ 1 • . . ’ • '

Policija ieško Šovė j o.

... NEW BĖDEORD.—Du 
geri draugai,.W. Load, 35 
m. ii*’H. Stuttard^ 4,4 m.,, 
berinkdami uogas niiškė 
buvo perkūno Įnirtimai nu- 

' trenkti. .

WASHINGTON.—Rug
piūčio 11 d. prez. Hoover 
oficialiai- sužinojo, jog res
publikoną partija vėl išrin 
jį .savo kandidatu preziden
to vietai.

Priimdamas partijos na
rius iš visą valstiją, Hoo
ver pasakė ilgą programinę 
kąlb^, kurioje, išaiškino sa
vo .pažiūrąs apįe .;AmerikQs 
reikalus. , .

Svarbiausia jo kalbos da
lis buvo apie prohibiciją. 
Hoover pasisakė, jog prohi- 
bicijos įstatymas negali bū
ti panaikintas kitokiu būdu, ■ 
kurio nenurodo konstituci
ja. Hoover pasakė, jog pro- 
hibicijos klausimo išspren
dimas priklauso tautai ir 
tokiu būdu, jog kiekviena 
valstija -turėtą, teisę apsi
spręsti ar jį nori būti sau
sa, ar šlapia.

Hoover ta proga grįežtaį 
pasisakė prieš saliūnu tvar
kos sugrąžinimą, nors pro- 
bibicija ir būtą panaikinta. 
Prezidento Hoover visos 
kalbos turinys galima nusa
kyti . šiais punktais:

Pritaria prohibicijos įs
tatymo pakeitimui;

priešingas karo skolų pa
naikinimui;

pageidauja apsaugojan- 
čiu muitų;

remia apsiginklavimą ar
miją ir laivyną, bet priešin
gas per dideliam apsigin
klavimui;

ręikalauja suvesti valsty
bės išlaidas ir pajamas, su
mažinant federales, valstiją 
<r miestą išlaidas;

pasmerkia karą in prita
ria. Kellogg-Briand: taikos 
sutarčiai;

Pasisako už susiaurinta 
imigraciją; •
* pataria pakeisti geležim 

; kėlią. pervežimą taisyklės;
nori pakeisti banką įsta

tymus;
pritaria upių, uostų ir 

kelių, taisymams. •

- - - -- - - -—- - - - - -- - -  
BEDARBIŲ KONVENCIJA

Jungtinėse Valstybėse y- 
ra apie 11,000,000 bedarbią. 
Jie kenčia badą ir alkį. Ko
munistai ir kitokio plauko 
istai bedarbiais bando pasi
naudoti ir sustiprinti savo 
krūmelį. Jiems n^i’ūpį be
darbiu būklę pagerinti, o
tik juos- suklaidinti. Susi

pratę darbininkai bedarbiai 
pasikvietė sau . vadu kun. 
Cox, kad jis padėtą jiems 
iškovoti darbą ir pakenčia
mą pragyvenimą, ir padėtą 
'apsaugoti mažiau protau
jančius darbininkus nuo 
mulkintoją — išnaudotoją 

.komunistą.
Darbininkai turi numas- 

kuoti kraujo ištroškusius 
komunistus ir visiems paro
dyti ją biaurą tikslą ir dar
bus.

Ję bedarbią konvenciją rug
piūčio 17 d., St...Louis, Mo.

Būtą gerai, kad toje kon
vencijoje dalyvautą ir lietu- 
vią bedarbią keletas ar ke- 

* liolika atstovą. '
vią bedarbių keletą ar ,ke- 
lioliką atstovą. .

ISPANIJOJE RIAUŠĖS

MADRIDAS. —. Respu
blikos vyriausybės numalši- 

• nūs monarchistą sukilimą, 
Ispanija nenurimo. ’

Radikalai respublikonai 
; užpuldinėja įtariamus mo- 
narchistus, degina ją. nuo
savybes, kelių. riaušes. 
Daugely vietą užmušta po 
kelis žmones.

Radikalą minios kėliuose 
. miestuose mėgino deginti 
bažnyčias, bet jiems nepa
vyko, nes tikintieji apgynė 
savo bažnyčias.

DIDELĖ AIIORA TEKĄS
• VALSTIJOJ
HOUSTON, Texas< — 

Pietinėje Texas valstijos 
dalyje rugpiūčio 14 d. kilo 
didelė audra ,kuri užmušė 
14, sužeidė apie 50 žmonių 
ir padarė nuostolią . kelioli
kai tūkstančiu dolerių.

Audra siautė apie 75 — 
100 mylią platumoje.

Raudonasis Kryžius Wa- 
shingtone gavo pranešimą,, 
kad šimtai šeimyną nūken* 
tėjo nuo audros iv yra rei- 
kalingos pašalpos — maisto 
ir drabužių. . 1

HAGA, Olandija.—Tarp*-. ' 
tautinis tribunolas, po. tri
jų menesiu svarstymo, 
sprendė vadinamą Klaipė- / •j 
dos bylą Lietuvos naudai | 

1 Bylos pradžia visiems ge- . 
rai žinoma: šią metą vasa
rio mėnesį Klaipėdos guber
natorius A. Merkys pašali

mo iš einamą pareigą Klai-; 
pėdos direktorijos pirmi-\ 
ninką vokietį Otto Boet- 
chėr ir į jo vietą, paskyrė 
lietuvį Simonaitį. .. .

Dėl šio įvykio vokiečiai • 
sukėlė didelį triukšmą. Jie. 
apskundė Lietuvą' Tautą 
Sąjungai, kuri bylą perda
vė Tarptautiniam Tribuno- 
liui. Prie vokįeČią skundo’ ‘ 
prisidėjo Anglija, Prancū
zija, Italija ir Japonija., ‘ ,

Teisme Lietuvą labiausiai r 
puolė Italijos atstovas, kurs 
buvo įgaliotas ginti įr An- 
*glijosf Prancūzijos ir 
jos reikalus. . ■ .

Lietuvos pusę gynė Sidzi
kauskas, Lietuvos atstovas 
Anglijai. . * .

Po ilgo Svarstymo, Tarp
tautinis Tribunolas 10 bal- , 
su prieš 5 nusprendė, jog 
Klaipėdos gubernator i u s. 
turėjo teisę pašalinti direk

torijos pirmininką ir pas- .
kirti naują, bet seimelio pa
leidimas pripažintas netvar- 
kojė.

Tarptautinio Tribunolo 
sprendimas dar labiau ’ su
tvirtins lietuvių pasiryžimą 
kovoti už savo teises Klai
pėdos krašte. • '

Gubernatoriaus Merkio 
žygį karštai rėmė ir Lietu-. 
vos opozicines partijos.

Anglija, Prancūzija, Ita
lija ir Japonija skundė Lie
tuvą Hagos teismui, kaip 
drauge su Lietuva pasįra- 
siusios. Klaipėdos konvenci- 
ją.' Jos norėjo įrodyti, jog 
Lietuva sulaužė, pasirašytą 
sutartį. .

NAUJAS ITALIJOS 
ATSTOVAS

* * \ ■■ * ‘ 

’. ’ ~ 11-* ? '

ROMA. — Italijos fašis- 
tiiie vyriausybe savo natŲU ų
atstovu Amerikai paskyrė' ’ *

f Aiųgusto Rosso, užsienių, 
veikalą ministerijos Jautą 
Sąjungos skyi’iaus vedeją\ , 

. R«osso, 47 metą, nevedęs, 
turtuolis. Savo diplomate, 
hę tarnybą pradėjo 1910 im 
Waslnngtdiu\ 1922 m, jis 
buv<> Italijos atstovybės A- 
merikojė patarėju,. , \

i
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Kodėl Neleistas Pavasarininku 
Kongresas

r. Lietuvos Pavasarininką 
’ sąjungos atstovas J. B.
1 tauČka Amerikoje gavo iŠ 
j Lietuos platą paaišlnnimą, 
į kaipl Pavasarininkų centro 

valdyba rūpinosi išgauti lei-
I dimą jubiliejiniam kongrv- 
I sui ir kodėl nebuvo gautas 

: leidimas.
j ' Minėtas paaiškinimas tai- 
L pinanias ištisair . <
- Jubiliejinis “Pavasario” 
/ S-gos kongresas, Jums jau

žinoma, neleistas. Gal sVai- 
; bu bus it Amerikos lietu

viams žinoti neleidimo prie-
- žastiš. Tiesa, viešai’pai’eik- 

štą * rimtą priežaseiiĮ nėra. 
Reikia manyti, kad rim
čiausios kongreso neleidimo 
priežastys Centro Valdybai 
nepareikštus. Apie jas ga
limą tik spėti. Gal bus. 
•geriausiai nupasakoti visą

. .leidimo rūpinimosi proce
dūrą. Ji tokia —

Įvairiomis progomis jau 
nuo šią metą pradžios buvo 
prisimenama p. Karo Ko
mendantui apie 1 e i dimą 
kongresui. Ponas -Koinen- 

, dantas vis atšaki n e d a v o, 
. kad kultūriniu žygią pava- 

' sarįninkąms nieks netruk
dys ir duodavo suprasti, 
kad galima kongresui ruoš
tis. Pasiruošimo darbas bu
vo -varomas pilnu tempu; 
Negailėta laiko, energijos ir 
net lėšą. Užangažuota visa 

■ Lietuvos visuomenė’ ir rnž- 
sienis (hąvo pakviestos 
kongresą visą Europos val
stybių be Lenkijos — kata
likiškojo jaunimo orgąniza 

' ciįos).
' Gana smarkiu tempu va

rantis priekin paruošia- 
. muosius darbus, balandžio 

Į T4 d. įteikta rąstu p. Kau
no Miesto ir Apskrities Ka-

, ro Komendantui prašymas 
leisti kongresą. Ponas Ko
mendantas, ilgai leidinio ne
davęs, pabaigoje gegužės 
mėnesio pranešė, kad reikia 
kreiptis šiuo reikalu į Ap-

. skrities ■ Vii'šininką. Ap- 
. , skrities Viršininkas, pasi

kvietęs Cėntro Valdybos at
stovą, gegužės 28 d. pareiš- 

Vkė, kad prašys p. Komen
dantą leidimo kongresui ne
duoti dėl tokią priežasčią:- 
1) . kad “Pavasario” S-gos 

; Centro Valdybos nutarimu 
. (langelis kuopą-skyrią neat

sakė į Apskrities Viršinin
ko anketą organizaciją su
rašymo reikalu, 2) kad dau
gelis S-gos kuopą, yra ad
ministracijos organą užda
rytos, o nežiūrint to, šią už- 

| darytij kuopą nariai kvie- 
į čiami kongrese dalyvauti— 
| tai nelojalumas vyriausybei. 
| į 3) kąd prisiplakę prie “Pa-

■ i H ■■■■Hm. n Į. i" HU"h.ihh» i

Tad primetimas S-gai ko
kios tai krikščionių denio,-1 
kratą politikos yra be pa
grindo. \

Išdėsčius tai, p. AjiskrU 
tieSvViršininkas poroms nė- 
noroms turėjo pripažinti, 
k ad j o pareikštos leidimui 
duoti kliūtys nėra kliūtys, į 
tačiau vis tik leidimą duoti ■ 
atsisakė, ’. ■

Atsakius leidimą p. Ap
skrities Viršininkui, Cen
tro Valdybos ’ delega e i j a 
kreipėsi leidimo reikalu į p. 

[ Pilieeią Apsaugos Departa-

Žinios Is Lietuvos

demokratai varo per S-gą 
krikščionių demokratą po
rtiką. . .

Ponui Apskrities Virši
ninkui buvo, pareikšta, kad 
šios jo pareikštos kliūtys 
neišlaiko kritikos štai dėl 
ko:-— • ' .

1) Išleistą Apsk r i ties 
Viišininko įsakymą iš 1931 
m. gruodžio men. 16, Nr. 
1508 organizaciją surašymo x ....... 
reikalu Centru Valdyba I mente Direktorių; Ponui 
^YarsteTTT’ado, kad jis yra Direktoriui buvo išdėstyta 
neteisėtas. Centro Valdyba^^pisosTSą^ritįes .Virnihiirko 
■atsiklausė šiuo reikalą žy- pareikštos kliūtys, kuriu’.p.l 

^snįą-Lietuvos-juristą,

minimas Apskrities Virsi’ Į duoti Vidaus Reikalą Mį

i

KAIP RASEINIUOSE A SURAS 
TAVOJO** PIEMENĮ

Liepos 11 d. Raseinių gy
ventojai buvo nustebipti re
to reginio: per miestelį ėjo 
arklys, prie jo buvo pririš
tas vos gyvas bemipk^ o 
šalia jb ėjo ūkininkas ir po
licininkas. ’ Paskiau paaiš
kėjo, kad tai būta Ahnhno 
viensėdžio ūkininko Čep- 
liausko, kuris tuo būdu bu
vo “sui'aštavojęė” savo pie
menuką, Kazį Rabiną, ku
ris dėl nežmoniško elgesio 
su juo, nuo ūkininko , buvo 
pabėgęs; • • .

kurie taip pat pai'eiiė. įad Į’w Miutimis ii- pasiūlė pa-L^įa^® L 

minimas Apskrities Virsi- dueti Vidaus Reikahj Mi- ** “
ninko įsakymas^nepagrįstas nisterijai raštu skundą n*1
veikiančiais įstatymais. Gi prieš Apskrities Viršinin- « l V . .‘‘Jv _ * ,«Sį_
neteisėtas įsakymas piliečių kąi; Birželio mėn. 1 diemi nebaustų. Jaerau tokiu j 
nesaisto. Be te, už šio įsa- skundas Vidaus Reikalu aratnonis ctv elgesni nepap- 
kymo nepildymų buvo nu- Ministerijai buvo įteiktas.. fast?l_ . pasipAtmo/ vre os 
matyta pačiame ' įsakyme Be to, maždaug po savaitės m?aes>.lr ^a’
sankcija — patraukti teis- laiko, skundų įteikus, buvo P®18 meštdio, laek tik ro
mo atsakomybėn pagal Bau- delegacija pas p. Vidaus U08 nesą pabėgtu...

Į Reikalų Alinisterį. Ponas 
[Ministeris, išvardijęs eilę 
priežasėią: skautu klausi
mą, kai kurią kunigu poli- Į 
tikąvimą ir kt., — nieko 
bendra su “Pavasario” S- ' 
ga neturinčią, nar e i š k ė, N 
kąd kongreso neįeisiąs zr 

r pasiūlė škijsti jo nutarimą 
aukščiau. Kadangi p. Mi- 
nistėris ■ Pirmininkas tuo 
tarpu nesveik a v o, buvo 
kreiptasi į Poną Respubli
kos Prezidentą, kad jis pri- 

| imhi kongresu leidimo rei
kalą “Pavasario” S-gos de
legaciją. Iš prezidentūros 

į buvo gautas atsakymas, kad
p. Prezidentas šio klausimo 
spręsti nenori ir pataria 
kreiptis į.p. Mįnisterį Pir
mininką. Ponas' Ministeris 
Pirmininkas Centro Valdy
bos delegaciją priėmė bir
želio mėn. 14 dieną. Po il
goko pasikalbėjimo p. Mi-■ 
nisteris pareiškė baimės, 
kad šis kongresas nebūtą 
paraginimas rinktis į Kau
ną nekviestiems k o h g r e- 
sams, kuriems išskirstyti 
slinku surasti, būdą. Ta pro- 
g,a prisiminė ir tuo metu ] 
posėdžiaujantį kon g r e s a 
Vašingtone (turėjo galvoje 
karo veteranus). Šiaip pa
vasarininkams . Ministeris 
Pirmininkas jokią priekai
štą nepadarė. ' Baigdamas 
pareiškė, kad mielu noru 
duotą leidimą atstovą kon
ferencijai, tik ne kongre
sui. Vis dėlto kongreso lei
dimo reikalu žadėjo dar pa- 

j kalbėti su Kr^to Apsaugos I
ir , Vidaus t Reikalų Minisfe- 
riais ir galutinai atsakymą 
duoti birželio 17 d. Taip 
pat pasiūlė dar kartą kreipi 
tis į p. Vidaus Reikalą Mi/ 

vasario^ S-gos krikščionys’;—• grynai kultūrine kryptis. Į nisterį.. birželio 16 et . p/

1 PRALL BROLIAI 
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nąs Martinaitis ir Št Kra
sauskas iš Kauno plente 
Naumiestis-Šakiai susitiko 
vežimą, Norėdami išvengti 
katastrofos pasuko motoci
klą į šalį ir Užvažiavo ant 
telegrafo stulpo.

Martinaitis nuvirto į griovį 
ir susižeidė koją ir ranką, 
o; jo bendrakeleivis Krasau
skas lengvai susižalojo nosį.

ŠV. TUVO LINKfcJIMAS < 
PAVASARININKAMS

J. E. Metropolitas Skvi
reckas liepos mėn. 10f d. ga
voiš kardinolo Paęelli te-

kymo nepildymą buvo nu-

džianiojp Statuto 139 para 
grafą. Tad Centro Valdy
ba ir mano, kad* už šio įsa- 
kymo nepildymą taikinti- 
nos, jei teismo organą būtą 
tikrai pripažinta, kad čia j 
nusikalsta, tik tos saukei-, 
jos, kurios Apsk. Viršinin
ko tam buvo numatytos ir 
paskelbtos,, bet ne kitos.

2) Administracijos orga
ną yra uždaryta ne dauge
lis, bet viena Skriaudžią 
V Pavasario1 ’ kuopa. Jos 
bariai į kongresą nėra ir 
negali būti kviečiami, nes 
uždarius kuopą nėra nū jos 
nariu. Vietoj uždarytos 
Skriaudžią “Pavasario” I 
kuopos Centro Valdyba įs
teigė dvi naujas “Pavasa
rio” kuopas: vieną vyrą, 
antrą piergaičią;' kurios įre
gistruotos - Marijamp o 1 ė sj 
Apskrities Viršininko įstai
goje, legaliai veikia, todėl 
ją nariai, kaip ir visą vei
kiančią kuopą, kviečiami į 
kongresą. ■ j

3) “Pavasario” S-ga jo
kios politikos — t a d i r 
krikščionni. demokratą po
litikos — neveda. “Pava
sario” S-ga dirba grynai 
kultūrinį darbą ■— yra kul
tūrine organizacija. Jeigu

. kartais kuriam nors S-gos 
suvažiavime ar susirinkime 
vienas kitas asmuo padaro 
išsišokimu, kad ir politinio Į 
pobūdžio, tai už tuos išsiso- Į 
kimus S-ga negali būti kal
tinama, už tai atsako tiktai 
tie asmens. S-ga galėtą bū-

• ti kaltinama tada, kada bū-
* tą įrodyta, kad S-gos Cen-
- tro Valdyba kreipia S-gos
- veikimą politine, kryptimi.! 
. Tačiau to nėra.) “Pavasau
■ rio S-gos veikimo kryjdįš l

AUKŠTELKĖJ BUS 
BAŽNYČIA

Už 8 kilometrą nuo Šiau
lių baigta remontuoti 
kun. Jerulaičio pastangomis 
Aukštelkės bažnytėlė, kuri 
buvo- beveik visai sugriauta 
per karą.

MOTOCIKLISTU. KATA
STROFA

“Darbininko” Katalogas
ĮVAIRIOS knygos

AnkrinioObuolio Hiitoriji 
(Graiką Mytholo<ijoi žlupi- 
nelis) su paveikslais. Lilto- 
viiĮe kalbon išgulei# Alyva......50c, 

TryiKeleiviri—KrikščionĮi, 
Žydaa ir Turkai,- Pamokinan
ti apyiaka. Parai# T. Vyi- 

į niauskag. Vert# P. B.„——40a>
Trtunpi. Skaitymilial—labai 

gražūs pasiskaitymai apie i- 
vairini gyvenimo atsitikimui. 
Pariš# J. Tarvydai ............ ; 45c.

r Turto Nomir—moksliškipl- 
laiškai tymai. Parašė Uosia_L—45o,

Gerumui — aprašymai apie 
gerumą per T#v< Faber<-Ei- 
lipiną. Veri# Kun, P, L, ——15c,

Tabakai—Nuodai ~ rūky
mo kenksmas; pagal d-rą Ni- 

. kriski parengė S. Kaimieti^—15c, 
Užkeikta Mergei# bu Ban

da ir Baridaskutis—apysaka 15c 
Į KatalilAj Bažnyčia ir Di- 
mokratiimas. — Paraž# kun. ...

4 TaniaaŽiliDskaB.L —50c
Apaštalystei Maldos Statu

tais •— Vert# Kun. P. Sauru- 
saitis —:——— ------25c

XXIX; Tarptautiniu Eucha- 1 
tiltinis. Kongresas.. Paraž#

j kun. Pr. Bučys, M. I. C.——1.50 
Mūsiškiai Užsienyje. Juokin-

I ryžių, ir atgal Mikalojaus ir 
... Išguldė• ' 

—__  .50

Vidaus Reikalų Ministeris 
Centro Valdybos dėlegaci-1 
jai. pareiškė, feid jis 
įsifi/nnfs, jog kongreso lei
sti megalitoa, ir leidimas“ 
nebus duotas. Birželio 18 
dieną 14 vak p. Ministeris 
Pirmininkas atsake galuti
nai, ' kad leidimo neduos, 

r fri° ir buvo baigti žy-1

.Liepos 8 d. yąžiąvę moto
ciklu aplink Lietuvą Ura-

- . ■ ' - ---- . •;-------- .

giai kongresui leidimo ga
vimo reikalu. ... ,

Kadangi formaliai, esant 
] karo stoviui, leidimus duo
da Krašto Apsaugos Minis
terija, tai -Centro Valdyba 
birželio 7 d. taip pat pa
siuntė skundą .Ponui Kraš
to Apsaugos Ministerpi, 
prašydama Karo Komen
danto nutarimą neleisti, kon
greso panaikinti ir kongre
są leisti. Krašto Apsaugos 

’Miiąsteris birželio mėn. pa
baigoje pranešė, kad Cen
tro Valdybos skundas atme
stas ir kongresas nebus lei
stas. .

Spėjama, kad viena iš; 
rimtesniu priežasėią, su
trukdžiusi kongresui leidi
mo davimą,'buvo noras su
trukdyti galingą pavasari
ninką pasirodymą. Vyriau- 

Isybė pamatė, pavasarinin
kai savo gerai paruoštu mil
žinišku kongresu pa'dąrys 
labai, didelio įspūdžio, kad 

Į nuo Šio kongreso. pavasari- 
ninką judėjimas dar labiau, | 
dar' gražiam visiems' impo- 

Halios. 0. kądąpgi pavąsari- 
ūūnkų lūdejimĮs tąutL 
ninku kuriamą organizaci

jų. judėjimas, todėl jis iv.
sutrukdytas. t O būtą pa
sirodyta tikrąi didingai, 
ties prie to .buvo pasiruošta.

• . J • ‘ ’ ■

. Tad skaudu’ patriotiniam 
Llietuviij jaunimui, kad ; Jis 
laisvoj Lietuvoj netenka 
teisės laisvai -siisirinkti ir 
pasidžiaugti savo darbais ir 
nusiteikti ateities d i din- 

į giems darbams. ’’

legramą, kurioje pranešar 
mą, kad Šv. Tėvas, siąsda^ 
mas “Pavąsarįo,J Sąjungai 
tėviškus linkėjimus, trokš
ta jai dvasiškij vaisią gau- 
sybės ir teikia savo palai
minimą, kad ji Dievui pa- j aprašymas keliones į. Pa- 
dedant kasdien gyviau va- ’ L

rytą gražiai pradėtą darbą. Magnus Parvalkiętig _
—:---- - Kelioni Aplink Pasaulį per

NUTRENKS PERKŪNAS ?° dieną—Apie visps derybas 
AiuĄcuuAi u tin, u na be galo įdomūs nuotilriai ke- 

—-—:-----  liongs per įvairius krafituš.
Liepos 9 d. perkūnus nu- h RaiAii(nnin - , t1’wt 

trenkė Varėnos valsčiaus Pramoninės pfcmokratjiosPa- 
Dručkūnu kaimo gyventoją ^da-‘x.PaJ?sš5 Uosis -----—75c.
Karaimą Barkauskienę, ku- žadeikia. Kaina < 5Qc 
ri tuo laiku apie vieną kilo- Į Aritmetikos Uždavinynas__25c. 
metrą buvo nuo namu ir ra-1 ^ūdką Darbymečiui —- Rin- meiią puvo ąuo namą n kalbofj mpksllil___ _gOe
vėjo bulvės. ‘ Petriukas laiškai vieno

■- ■ _ . vaikelio. Vert# S, Rakauskas 15c.
Bolševizmas — Kas tai yra 

ATLEIS Iš TARNYBOS bolševizmas ir jo vykdymas 
MOTERIS Rusijoj .... ., ... -------- -15c.

žaidimą Vainikas—Savybės 
-—;——- Vakarėliams ir gegužinėms su •

KAUKAS. —- ^M.tD?’ Wafl
r . .irn? . rLr* r. ų-’nnia . į

praneša, kad vidaus reikalą ‘ Laimė — (puSma)/ Parai# . . 
ministerijoj surašytas įsia- Vaitkus _—50c.
tvnw nroiPkfns Ind atleis- Atsargiai.su Ugnimi. Vert# - tymo projektas, kati atleis K lenkigko knn..Kr s,.iOe. 
tą iš tarnybos tas moteris, Tikėjimai—išaiškinl- 
kurią vyrai tkmauja vai- mas pagrindą mūsą tikėjimo; 
dzios įstaigose ai gauna ženklai. — Išleido .
šiaip neblogą atlyginimą, J. Šeškevičius ir B-v0, Kitu- 
kurio pakaktą jiems “į' . _ „_į _ 400

,v . , _v . Ėmęs ir Kalbėk: Deklama- 
ąbiem išgyventi. Is Viso ĮcijOs, Monolgai ir. Dialogai. 
Lietuvoj. tarnautoją, -laik Baras# Juozas V. Kovas 30c.

v. . • I Graudūs Verkimai, — Ver-
rascio žiniomis, esą apie lį^ yygį, Ą, BarananskaM- • 10c 
27,000, o iš ją apie 10,000 Eucharistiškos Stacijos—Su- 
moterų. Dabar baigiama
vesti statistika, kiek ir ku- Graudūs Verksmai, Maldos Ge
riiosc i štai 2-osė tokiu atleis- Birželio ir Spalią rišliose įstaigose tOKią aueib iesiamB? i«eido kun. K. A. Va-. 
tiną moteią tarnauja; ys___________ ._________ 25c.

 Dangaus Karalienė. — Su
rinko Kun. M. G&valevičius: 

ŠVIETIMO REIKALAI KAUNE Į be apdarą 75 centai, su ap
darais—_——;___ ____ _$l,00

Socializmas ir Krikžčionybi.
Švietimo, meno ir kultu- Prof. V. Jnrguėiox------—^_10c.

ros reikalams pereitais, me-
tais. Kauno miesto savival- l žydas Lietuvoje. Parašė S. 
dybė išleido 923,375 litus. —v ■T;--7 ■ ^- lOc. 
_ . , -n ‘Maldos Galybė. Istoriškas
Be to, nepaprastose išlaido- pieginyg iv-to šimtmečio kri- 
se už mokyklą statybą būve kščionybės. Lieturią kalboir 
sumokėta dar 725,716 litą, j Komedija. Atsl-

:---------- ■.— j tikimas iš-. Amerikoniško gyve
MAIRONIO PRADŽIOS Įį™a- IŠguld# Lapšians

Jono Kmito Eilės $1.00
Lietuvos Albumas. Su pa

veikslais ir aprašymais. . 1.50

MOKYKLA

KAUNAS. — L. Katali- 
| ką Mokytoją Sąj-gos Cen
tro valdyba ,norėdama pa- 
berbti.nesėniai mirusį didį
jį mūsą tautos dainią J. 
Maironį, nutarė jos laiko
mą Kaune pradžios mokyk
lą vadinti: “Maironio pra
džios mokykla.0 »• . . . •

SUDEGI PUODŲ DlRBTUVn

. Trakąvapskr., Onuškio v. 
sudegė Broniaus Podlipsko 
gyvenamasis namas ir puo
dų, dirbtuvė. Ktiostoluf pa
daryta apie 30>QO(Xlitą. .

Apologcūk*
Kat. Tikėjimą Apgynimas. P* 
tai# kun. - V-,'ZBjaąė«uskaKUHM '

Maldą Rinkinglis, baltai# ’ 
viršeliais 1.75-4.įf„,į>*

Maldų Rinkinėlis, juodai# 
yiršriiais —- ------—Ą175—1

Dr, Vinco Pietario Raštai,’ l 
Istorijos apysaka Du toriai, $1.0(1

Moterystė ir teimyna, Ver- 
4# J. Gerutis----- ,40a. •

Gamtos Pradžiamokslis 
Pr. A. Vileiiia_____ _____ 50^

; Limpamosios Ligos ir kaip 
ąuo, ją iSsisaugotil, |Parašv 
.negyvoji gamta: žemė, van
duo, oras. Parašė J. Baronas—50c. 
.' Napja Skaitymui Knyga — 
(Dalis 11), Su paveikslais.——75c.

Vaikų Knygel# —. su pa
veikslais .......... • .aito,

Mano. Patyrimai Didžiojoj —-__ - _
Karėj, 1918 ir 1919 m. Para, 
ijė Kun. j. F.’ Jonaitis (Ka
pelionas) —____ ________ 25a

Pamaldų Vadovėlis, Stacijos 
graudūs Verksmai. Sudarė ir - 
išleido Kun. J. Koncevičius,—10a. :

. Vienuoliu# Luomą, Verta 
Kun. P. Saurušąitia —.—_25a.

Moterystės NesuardomybS,J, 
Lesauskis, Šr.. KąĮ, D-jos įei- 

. ųinys,' Kaune ’-----__ ____10c,
■ Sunkiausiais Laikais. Patašė : 
A. Rucevičius—__ „.,.....,..„..,.40e. į.
' Meilė (Poema). PafaSS M.
Gustaitis ___ ■' į. •’ . 15a,

Mventas Gabrielius. Išleido 
Tėvas Alfonsas Maria C. P._25o. 
. Religijos Mokymo Melodi
ka. Sutaisė K. j. Skruodyp_ 50o.
;. Leiskite Mažučiams Ateiti 
$rie Manęs. Sutaisė.KuPra- • 
Ufts__ L.......‘r,.. 40a,:
' Mūsų Dainiai. Parašė Ka- : 

zya Puida __—_ ___50o.
Anderseno Pasakos—su pa- : 

eikslėliais - ------- ----- ......_ 20c.
MALDAKNYGES

-. Pulkim aut Keliu—“D-ko” 
panda. Odokapdai?u$2.00 ir $3.0ū

■'^'^KATĖAl'.g ’ • ‘'-.J;

4ur Vieno veiksmu juokai, ŠU- • ‘’ 
detuvino Vaidevutįa——,—,

Elgetą Gudrumas, 3-jų veiks
mų komedija, Parašė Seirijų 
uotukas . m______ ——26a.

Nepaisytoja-^kėturių veiks- t 
mų drama. Parašė kun, Pr. M., ♦. 
Juras. Kaina-—-;——  —35a

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

Ubagų Akademija ir Ubagą 
Balius — komedijos po? 1 ak 
■ti|. Parašė Seirijų Juozukas_ 35a.

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

Esumas—3-čia dalis dramos
* Gims Tautos J&enijuš.” Pa
rašė Kun. L. Vaicekauskas—10c 

Visi Geri—3-jų veiksmų vaiz
delis ; .para## Ė. V. ___ _ 10a

Patricija, arba nežinomoji 
^kankinė — 4 aktų drama,

i Vertė Jonius Tarvydas ___ _10c.
Išganymo Apsireiškimai — 

atėjimas ir gyvenimas ant že- ■ 
mės Jėzaus Kristaus. Vaidink 
mas su gaidomis ____ 7faį

Dramos; 1) Germani; 2) 
Pabiria—5 aktų;. 3) įdardu 
StebŪklas 4 aktų; parašė 
L Tarvydas:.. ■___________ (ttfcų

Knarkia Paliepus.—Komedi
ja i-me akte. Parašė Gineitis 15c. 
: Vaikų Tatrai: dalis 1:1) .
Pagalvok ką darai; 2) Jono 
laimė; 3) Pasakyk mano lai-^ 
tnę. Surinko S. K, D. ir N.—15e. •

Vaikų Teatrai: dalis H: 1) 
[štirsime pankui; 2) Antanu
kas. Surinko S. K., D. ir N—.15c,

“DARBININKAS’’
366 Broadwąy, So. Boston, Mass •

» • . t r * ** ’ ■ ‘ ‘

i AR TURĮ LABAI GRAŽIĄ KNYGĄ : I;

LIETUVOS ALBUMAS
. 436 puslapių didumo . ?

. Kiekvienas puslapis labai gražiu paveikslu pa- 
puoštas.. Kiekvienas lietuvis.privalėtą įsigyti šią 
Juiygį Jos kaina buvo Dabar gausi tik už '
$1.00, .

k Reikalnukiž
“DARBININKO”

366 West Broadway South Boston, Mim.

L

Atsargiai.su


A^tradfaįiif, rugpiūčio 16> ,1^82 
' ‘: j I 1

npi

darbininkas 3V

L. Vyčių 20-to Seimo Rengėjai
1

AŠf ■

"i-

KUN K, URBONAVIČIUS,
Federacijos Garbes Pirmininkas, Vyčiu organizacijos Garbes Narys.

\kUN. K. JENKUS, ,
Seimo rengimo g'arbės komiteto naryš, nuoširdus Vyčiu prįetelius.

ATEIKIME VISI
Šį antradienį, rugpiūčio

16 d., 7 v. vakare Vyčių sei
mo dalyviai susirinks į Gate

BRONfi M. KAVOLIŪTŪ, 
Vyčių 17 Algirdo kuopos ir soi-
mc renginio. komiteto sekretorė 
Jai teko vidnvarti ir puošimo 
darbams. Ruyįrūčio 16 d, vaka
ro ji vaidins Gerdos rolę dramo
je ‘‘Valdovas.” ■ ’

J

JUOZAS B. I-AUdKĄ,' ’ 
Vyčių 20-tcjtoimo rengimo ko-

miteto pirminė1 kas ir Lietuvos 
Pavasarininkų atstovas Ameriko
je. "■ . • . ■

ALBINAS P, NEVIERA,
Vyčiu seimo rengimo^ komiteto
iždininkas, dvejus metus buvęs 
17 kuopos pirmininku, nuoširdus 
darbininkas.

Lietuvos Vyčių Jubiliejinio Seimo Programa
Pirmoji Diena, Rugpiūčio 16 d. • ”

Fifth St., So. Boston, Mass. ‘ ’ '■' .
Mišias atlaikys Centro Dvasios Vadas hm. J. Alelfr 

. siunas. .
' Pamokslą sakys kun. Dr. J. Navickas, M. T. C.

Seimo atidarymas įvyks Municipal Buildjng svetai-. 
riejo, Broadway, So. Boston, Mass.

T6jė svetainėje bus pirmosios dienos sesijos.
Vakare, 7 vai., Gate of Heaven parapijos svetainė

je bus surengtas teatras. Vyčių kuopos vaidintojai su
vaidins Putino, vieno iš žymiausių rašytojų, 5 vėikšmų 
drama—“VALDOVAS.” *

DANIELIUS J. AVERKA,
L. Vyčiu 17 Algirdo kuopos , ir 
Naujosios’ Anglijos apskrities 

-pirmininkas, seimo rengimo ko
miteto vicę-pirmininkas, d)a<g 
dirbęs seimo rengimo d a r b e. 
Rugpiūčio 16 d. vaktirė jis vai
dins .dramoje“ Valdovas.”

' Antroji Diena, Rugpiūčio .17 d.

8 :30 vai. Šv. Mišios ir pamokslas. ’
. Niro' 0:30 iki 6 vai; Vakaro sesijos su pertrauka pie

*

- . KUN P. VIRMAUSKIS,
South Bostono klebonas, Vyčių 17 kuopos Dvasios Vadas,; maloniai .. 
nutikęs priimti Vyčių seimo atstovus ir svečius j savo yadovauja- 
\ną parapiją.

et Heaven parap. erdviąją 
salę. pamatyti vietinės Vy- 
*ių kuopos vaidintoji! mė
gėju rengiama t e a t r o — 
dramos “Valdovo.”. ’ '

. Veikalas ‘‘Valdovas” yra 
tiek turiningas, tiek gilus ir 
reikšmingas savo mintimis,; 
jog jo nepamatyti negali
ma. '

Vaidintojai įdėjo daug 
irgtų aukojo brangi) laiką, 
kad tik geriau atvaizduotų 
veikalo asmenis.

Gate of Heaven parapi
jos, salės scena ypatingai 
tinkama šiam veikalui. Sce
nos didumas ir vaidintojų 
rūbai papildys veikalo’tūri
ai ir vaidintojų pasirody-

St., So. Boston.’ ' .
7 vai. vakaro Seimo delegatams ir svečiams pagerbti 

IŠKILMINGA VAKARIENE, kuri įvyks parapijos 
įSVetamėjej 492 East-Sriventli fSi., So. Bostone.

Trečioji Diena, Rugpiūčio 18 d.

•8:30 vai.* Šv. Mišios ir pamokslas. .
9:30 vai. prasidės sesijos bažnytinėje salėje, 50 W. 

Eiftl/ St., So. Boston. . . c \ '
7:30 vai." vairi. Music Box salėj, 254 Huntington Av., 

Boston, Mass. — VIEŠAS PASILINKSMINIMAS:

Rengėjai, norėdami pa
lengvinti plačiajai visuome
nei, tikietams kainą-pasky- 
rė, tik'25 ir 35 centus. Tai 
jau pigiau, negu pigiausia.

. Todėl rengėjai paskutipį 
karta kviečia sauthbostonier 
čius ir visus apylinkės gy< 
ventoj us ateiti fru g p.'16 d., 
šį antradienį, 7 vai. vakare 
i Gatę of Heaven parapijos 
salę/kampas Į ii; E- 4th gt, 
So. Boston, Mass. Sudary
kime . gražią nuotaiką ne 
tik vaidintojams, bet ir Vi
siems svečiams, a t y y Iru
siems iš tolimųjų Amerikos 
vietą. t

'Šeinio Reng. Komitetas.

ONA ALASEVIČIŪTĖ,

17 kuopos darbšti nare?; šeinio 
rengimo komiteto nare, daug* dir- '■ 
busi seimo rengimo darbe. .

(Pabaiga 6-je špaltoje)

i 
t

A

E. Vyčiu 20-to seimo renginio-komitetas {pradedant pirmąja eile iš kaires į dešinę): O. AlaseviČiūtė, V; Tamuliūnas, kun. K. Jan
kus. kun. K. Urbonavičiui, kun. klebonas Pr. Virmauskis, J. R LaųČka, B M.-Kavoliūtč, O. Kananinskaite, P; Kmlonaitč, 6,

Griciūnas, K/JĄ Viesulu P, Razvadauskąs, ir S* GriManaviČius. ‘ _ ‘ •

; K^K ' M. - Jįįį M|P

VINCAS TAMULIŪNAS,.
, , Seimo. rengimo komiteto vicę-pirmininkas; jo vadovybėje yra vi

li seimo delegatu bei svečiu priėmimas. Rugpiūčio 16 d. vakare 
vaidins dramoje “Valdovas” Burtininko rolę.

GTASVS GBIGĄNAVięiUS,
Vyčiu 1.7 kirbos ir Naujosios
Zn'giijos apskrities iždininkas,' 
šeima rengimo .komiteto narys, 
įdomią etaoin shfdlu ėmfwypshr
Dramoje “Valdovas” vaidins. Petružyt§} x KasperaįA Neyierienč,- J. MatUliauskaitę, P. Ąverkiene, U. J. Avęrka, A. V; Nevietą Pr4 Avetkii, X Piliphuskns, J/

| Kirmio rolę. ■ \ Griciūnas, K, Ją Viesulą, P, Rasyaclauskas, ir’ B* GriganaviČius. J- . i ,
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DARBININKAS
* - XThb Wket?) '

r-
S

r

•k

.y M*- *; * • ' - • r m- . •’ , 'f- . ,

KUKT JOBIPH’S UTHUAlfliM B, 0. ASBOCIATIOM OT UBOB
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j t bktaSbiiMl’ros Kitoji ,
: Dom«iUc Ąnteriiok inetiWM
(fottbpi tlfaleny irielams ................ftĮpO

čBėe bei* tfe«l toiHy..tvoti tiemi kart savaitėje ilietaiiiM.12.00
jTorelfti to Wf|2.Bli bžeienylkartsdvaitejs m«taitW. .|2.5O

DAfiSIMiHKAS
B€6 f šdUTii BOSTdrt, MAšs.

'hkLfcl’doNB sdtltU bostorroežd

MEKSIKOS VYRIAUSYBES 
. BARBARIŠKUMAS

stivb patbikšltis (totogtilti- 
toiidds bitu Irtitobilibs 

Vištyte ibkdi-tlUdse, tad 
ilbijdtiį kdkibš klaidos, ar 
tik vibiis 11* te pilis žistoiio 
tos įiįtoigūs eiiiit.

fiažliyčibs tižVdizdds, 
-kilrie Ifelstit iib^dšfe i i* t it m 
tdidžios ktiiilgUi Idifcyti fU- 
ttuiidds, tas tetolžtoiiii 
Hi’ta .15 ditaij- MūjiitiU. ,

3. itfesto WdlHttitai; ta
rto įšdi-įstą įsileisti Į Udžiiy- 
čią daugiau negu vieną pa
sklidą kunigą, bus baudžia
mi $500 arba 15—30 dieną 
kalėjimo. Už antrą panašą 
nusikaltimą jie neteks tar
nybos trejiems inetąiiis.

Kad sustiprintą žmonėse 
“patrijotįnę” dvasią,. tas 
“uolusis” Meksikos guber
natorius ragina piliečius 
pranešti vyriausybei tokius 
prieš įstatymus nusikalti
mus. Ir tie šnipai—skun
dikai bus gausiai už tai ap
mokami, nes jiems teks pu
sė sumokėtą pabaudą. Iš
eina taip, kad tikėjimo per
sekiotojai ir bažnyčios nuo
savybės plėšikai , dalinasi su 
šnipais judošiaus pinigais.

Tokius darbus bedirbda
mas. Chiapas gubernatorius, 
jei būtą civilizuotas žmogus, 
nebedrįstu pasauliui į akis

f- Viėiids iifekšifcds jįi'OviiL 
“ cijdš B^idtoiūs (te- 

(jttez) iitišlškttlidžttl, kad ka- 
daliktt šjįdlidd Višdį fa?bikd- 
liiigdi ii? iibt lilstėilškūi kdl- 
tind AfeMtktlš Vyi’Msybę

Girdi/ Jokto bbi-sbkidjjmo 
■ t nėšį; tik kūtolikdi 1 d 11 ž į

valstybes įškdtjdtitis ii’ jis, 
•gubbi’hūtbi’iiiš ėšįS įJbivbi'S- 
taš jltbš; iiž-1 Ui bdilštl. ifet 
paMi’ėktoib koki ilb įstato
mai.

Kalbamoji Meksikos pro
vincija (ji vadinasi Chia- 

f pas) yra pravedusi įstaty
mą,-kad 60,000 kataliką te
gali turėti tik vieną kunigą. 
Nto-todiiai yiiiuto tikėjimo 

v patoig&Š jįdįiHštdi šfeiii.diiiii 
' . . viėiidd kitiįlįjdš IM žrtiO- 

' nitį. 4dl ^dfiliid šdii įšitai- 
; zcliibtį kdiįi tikėjiitib Įidl’bi- 
• gos gali būti dlilbkūliibS, jbi 
viėiidto kttoiglii ibikid nt- 
likli BUMtolitį tlaiįįį. M 
toks Vibiidš, įštiitVilids rėlŠ- 
kįd illtfūi bdl’fai’iškd tikėjL 
rrid btoš.ėkidjtolį. bbt po
nui įdtbtolidtoi’iįii td dal* 
pfebtoŪŽŪ. dis Hito s ii V -į s 

-ddi‘ įsidėjo kfelėtį šitokią 
priedą*.

1. Kiekvienas kimi g a s, 
prašąs leidimo eiti Savo pa
reigas, ’ turi pristatyti du

XX-TOJO AMŽIAUS 
LAISVAMANIS
(tbiiia imta iš Praiicūzu raštijos)

Laisvamaniškas štiėsūolis tik ką užbaigė
• , raŠiiiį į Hbiiį litai etišką laikraštį, išbihalitį Ba-

ryžiiijto tas toištaiildiiis skaitė savo tonkraštį 
net kėliiiš kdidlis. {i tiesa, ’ * sdū tarė laisvama
nis; utoi feilt laimėjau! tai gali būti geriau
sias rdstdš; tekį kdda nors fesu patašęs, tame 
ryškidi atkaiždiiojii ii’ aiŠkidl parodai!, kad ti- 
kėjiiiias jdli miršta; kliHigai hfeveik išnaikiiiti

/. išpažintis; kvailią įpratimo atkartojimai, j aU 
išėjo iŠ niados, ir. niekas nebetiki į kbmiihiją.”

! ; Strdipsiiib rašytojas džiaugėsi, pats gavi
mi. įš džidugstno tiyiie net rankąs. Paskui . 
ėmęs pluiikšhą da pridūrė; “Žiaurusis kleri- 
kaliztofe, štai tau mirtis ir kaįai!v . t pnsi-

. .-x rašė. ■ ■ ■ ■.
■ . . - Žmogus visados gyvenąs vienuose ii* tuose 

pačiudsė įsitiktoiniubsė, sii jais apsipranta, o
* gale iiila mirdyti? kdd taškas yra taip, kaip Jani. 

į radosi ar kaip pato įsitaizdttbją. Taigi, lieįsta-
bii, kdd Paryžiaus laisvamanis raštininkas apr

• vdiilitata sako tatiiiį. jis mate katalikybę
* . griiitėsliibžib, klifalgtis tabilnčitiš dnt kartiitati,. 

| gi bėdtoViiį inasoriU trikertį sti Malioinfedo pus- 
I. . j jįetaVlta tatatoltoant pasąjįlį. Iš to džiaugs-

? mo -iiet^šftkteiėje: „“Koks tai nuopelnas, ir 
b-, garbe! tekią iinkstnybė ii* kokia laisvė! Ir tai 

aš esu viekas tą garbingąją pasaulio .išlaisvim
L ' -tąją!”' ' • •' to to’.-

J, . .... LJ.. ...v' ../to-.

vyrią darbais, pasmerkė sv 
vb dieną ištatitoltos dai- 
niaust Mairohio skamban
čiais žodžiais: “

“Oi tu, kurs lietuvio tik 
vardį iibSib'ji/

reikėtų susirūpinti
Saulė,, kaitriai kaitinusi 

dieną, nusileido ir atvėso 
trūptitį. Aš gi išėjdii tytdii 
oran atslvėdiiitą ii?, Htiii- 
pęs žeinyn, atsisėdau patd- 
gibje Veraiidos sėdynėj b. 
ifaug žinoiiią pidsedę tites 
savo namais ir gdtotoi Šiie- 
kiičiudjaši, iiieko neslepda- 
iiii, ai* ktoČijąsi nedaitod 
p tobleina. Įdomu klaiisy- 
tis tą giiičit M;dno dehtosį 
nbtĮkūiai sutiūkde kaimįii’ 
kds .zaUinl:

“Sy! kaip tds bdysds i*ii- 
niifa per stintą ir bjrtdito ki
tą boj’są? i Iš jdblis šti’bttg 
men ir užvorkys * gud z pei- 
des dėl mygęs* ” • . :

Tekioji .amerikon i š k ą 
zauna sunervino mane ir 
norėjau eiti gatvėn pasi
vaikščioti ; tik, štai, pro ša-’ 
lį eina namon sena pažįsta
ma moterėlė iš bažnytinią 
pamaldą ir lyg tyčia ją už
kalbinau:

16 Tur būt klauseis gra
žaus pamokslo? Ką gi kle
bonas mokė ir sakyklos?”

4 4 Tas^ mūsą gud Paderi s 
iš pulpito pryčino apie 
Džysus Kraist ir Mery ir 
niįrekels,” paaiškino inan 
toji moterėlė.. . .

4 4 Ačiū. Rytoj aš taip pat 
dalyvausiu pamaldose ir pa
siklausysiu, kaip pats kle
bonas garsins pamokslą.”.

Ir taręs labą naktį, nusi- 
grįžau, ir norėjau eiti į dar
žą pakvėpuoti gėlią.. Įš 
apačios mane užmatė viena

pažiūrėti. O jis dar meta 
histerijos priekaištą katali
ką skaudai. Hišterijos čia 
nesimato. Jei k a t a 1 i k ą 
spauda kuomi nusikalto, tai 
bene tuom, kad tokį gūber- 
natorią^ nepavadino atitin
kamu vardu: necivilizuotu 
barbarai. ? K.

kumutė, gyvenanti rūsyj ir 
pradėjo zaunyti:

, '“Al itiild; iižiBl V’iUR

t

piiMjMHlUltį. ištisi gttį 
freiitasH

W tešlitaiksl įš 
s^įHidti ii?iiiiūjūtt 

. įlfetgl ftįaild atisys filiai?* 
do dūr šį df^disį i

“Sy1 jis štetidfila Už jiite 
hibyšeiię. tai įėikbiis ai* 
liipoktimš!”

Tokib įidiiidelal ii’ tokios 
zaunos sugadino man visą 
ramumą, vėliau negalė jau 
greit užmigti ir apnyko ma-? 
ne įvairios mintys.

Aš pats, girdėjau tą viską 
ir išpradžią maniau, kad tai 
gražus nayvus jumoras, ei
nąs iš kai kurią žmonių kal
bos ; tai visa neužilgo suįdo- 
mino mane, kad čia ne juo
kai, tik gyvieji įvykiai, at
sikurto jautieji kas mielą 
dieną ir vakarą.

Tokie įvykiai žymėtini t 
metraščius, iš kurią priau
gančioji gentkartė, auklėja
ma Kazimieriečią ir Pran- 
ciškiečią Seserą ar Marijo
ną Tėvą pastangomis, ir iš
mokusi pamylėti senovinę 
gražią lietuvišką kalbą ir 
lobingą raštiją, atgimusi 
lietuviškoje dvasioje irlįe2- 
tuvy.Bės savitumu, tartą, pa
smerkimą suamerikonęju- 
siems. lietuvhj jštautėliams,. 
kad iš to pasmerkimo imtą 
pamokymą ir būsiančios 
kaitos.

Jaunojoj Lietuvbje tokį 
pasmerkimą tarė t • jauno ji 

: karta, kurią 'žadino ir išau
klėjo garsus Maironis savo 
giesmėmis. Toji karta, pa
milusi visa, kas lietuviška 
ir atgimusi prabočių did-

mdji
Mihėjd... kaip i š g d In ą 

mŪšlį diėfibšH
tfdi skdUdtiš • įJdšhibtki- 

mddL
tiJ tdkš Uži’aš^tdš ttdtttib- 

joj iūiotlivdjb į vdkdtykšlės 
diėiibs istoi'ijbs įiisldįiilš.

Iii istorijd atsikdi’toja Ii* 
uži’dšO viskį.

4bji istorija nėpatiiigūš 
rytoj užrašyti į savo pusią- 
įdus ir mūsą gyvenimo nuo
tykiu ii* to pasmerkimo, kil
ią ištars atgimusį gentkartė 
arba kitas, antrasis Mairo> 
bis, kurs gali užgimti mūsą 
tarpe Čia, mūsą išeivijoje.

Dievo Apvaizda yra ,rū- 
pestiilgd; jį gdli ihuins diiO- 
ti kitą tbkį gehiją. ,

taigi; iifetūViams VeikBtlį 
silsii’ilįsikti, kd<į 'nesūUtik- 
tiiiiieiii čld^ • AiHėtifcojk;' jiH- 
ndsdiiš b'dšiiiėrkiiiib.

fcdi dd±‘ idiirdš, sUsibinš- 
kittiė ii? įdiiiytekiiilb šttvi- 
tuiiiį.: būkiitiė lifettiVidiš ii? 
gyvbtiinio įr dvasiojo. >

T

PROTESTAS
^Didžiojo New Yorko fe

deracijos Apskritis savo 
mėnesiniame susirinikime 
liepds 2® i, l$fe! iii., fct- 
palietes Angfeliį pdtdįiijds 
svetainėje, 31d 80. 4111 St.; 
Brotalyn, K V.,' išklaūsę 
pranešimą aįjie areštavi
mus ttehlvos Pavąsdriniii- 
ką vadą Marijdthjiolėj, Lie
tuvoje, Visi atstovai vienbat 
šiai briedie šekaiiią rezdllti- 
ei ją — yi’dtestą:

. Kadangi prof. Pranas 
Dovydaitis jau- nuo pat 
pradžios įsikūrimo tietd- 
vos Respublikos buvo j Oš 
palaikytojas ir iki šiam lai
kui-jis ta Kdlatikiį tolini i-

geruli; .
Kdddiifei įil‘bi. J, iSitiils 

buvo iLleiilVUs kdi-i ittjfiiėiics 
ęilėšfe jos .pii’Hicisltlse gyva
vimo difeilOse, kovėsi sti tilte 
luyos feįil’ditaUsiohjyijS.s 
priešais ii’ tik dėl jos ^li
ko gtožiąjašveicarija;

Kadaiigi Ui*. ifeiltioiteš 
yra viėiids kataliką ♦fdtiiii- 
mo vteliį ii* tlKikUdtbjdS jiį 
ir Lietuvos laisvės gerovei;

Ir kadangi kiti Lietuvos 
Valdžios skriaudžiamieji

Pavasarininkai studelitdi ii’ 
gi darbuojasi -ne Lietuvos 
pražūčiai, bet jos gerovei;.

todėl, Apskrities kitsii’ito 
kimus reiškia sdVd Jjūslliliili 
iūjiinį prieš tdkiiis tuiėt. 
Vdldžids ddi’biis ii* kaito! 
gtiėžtto protestuoja . prieš 
tokius jūs žygltis, įi'ie? pėl*- 
sekidjiiiią Lieitivos Katali
ką ir Ją cibutgi jiį it kditii 
rėJk’ttldiijii, kdd rnliict t pd- 
Vasditotokdi bfttiį jialiub- 
stibti ir atlygiiitą jibtns pa
daryto, kaip irioraie taip ii* 
imtteitoto skridtida.

Klttaito šis* pint estds jid- . 
siąsti Lito ŪVbs Vūid ž i į i 
bei? liettikda Ats t d v y b į 
Wdsjii.lfgtbil, b. d., tl. O. 
ir VisibiŪs Aiti^rikos libiU- 
viiį katdiiką Itilktoščiiiltis.

b.. K.'Y. fedei®jbs Ato 
ski’lileš Vtodybli t .

fc to. krū^n.s‘^.Miiito. 
to** TuįRLnnls, šbfci’.

r ' ; —■—:—■■ 1 ," - - ■' »’ .....y:...........

kifekVidiiįS pli ptolli- 
i’jrtl kį jidiš fieĮjiipi’Ėlstb;.bėt 
kiclcViėiidš gali iiiidirbti įid- 
prastą darbą nepaprasta 
dvasia.Booker Washing- 
ton. • ’ ;

S. ' ’ . ž

šviesublidinš ffeikėtit sUsido- 
įpėti ktaiiid faiidii dipi’dtiii- 
ti iOkitls siiditeriteiiė juslūs 
lietuvius nuo amęrikonišką 
gauną ir rasti būdą, kad jie 
ir vėl pataptą lietuviais, lie
tuviais kūnu ir dvasia, pa- 
jnytėdami garbįtigą gražią 
Įiėttivišką kalbą, kurį buvo 
ir yra lopšyj kalboms kitą 

. tautą, giminingą L i e t u- 
viams ir, pamėgę nuveiktus 
tėvynainių darbus ir kilnius 
pasiryžimus, kad imttjsi gy* 
yenti ir veikti Lietuvos ge
rovei ir saVO naudai.

Samata.

Šiti kieto Amerikos Lietuviįi Romos Kata
liku Pedetocijos K±tt Koligresas įvyks feg- 
piūčio Ži, S4 ii* $5 dienomis, Šveiito KdzitiiiSro 
pątąįjijbj, Piiiškiitgh, Pa. ’ . • z

KeUbtdčijoš Apskričiai, škyrtdi ii? 4išėsiį- 
ttiviu katdiiką draugijos nuoširdžiai kviečia- 
ižids ddiyVdtitk 4dip įat Didžiai Gerbiamieji 
lietoviiį dvdsininkaij visi katalikai inteligentai, 
visi VisilotfjOiiės veikėjai kvieciaini į Amerikos 
liėtūviiį katdįiką metinę šventę — federacijos 
Kongresą švaistyti, mūsą visuoineninią reikalą.

~ K. J. Krtišinskas,
Federacijos Sekretoritis. .

I

s
.2 ■ 
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Įsikarščiavęs, raštininkas pagalios pano
rėjo tyru oru pakVepuoti. Suvyniojęs rankraš- 
tį, įdėjo į švarko kišfenę, ties krūtine; paeinąs 
kepurę ir lazdelę, išėjo į redakciją, nešinas 
vertingą straipsnį, .

Tai buvo septinta* valanda vakarė. Pdi?y- 
žiaiis gatvėse buvo nepaprastas judėjimas ir 
tai rugpiūčio mėnesyje. .

“Gih!” sumurmėjo pats* sau. “Visai pa
miršau, kad rytoj riigpiūeio penkiblikta ii*, 
kad toji diena pii’iiiidu bttvo žiiibina, kdipd Žd- 
lyniii^Šventė.” . ■

Ir linksmąk šypsdjbsi, o eidamas jis vis 
žiūrėjo į šėii ii* ten ehiančitis žmones ild dtsi- 
diire prife Šv. Sūplicijatis bažnyčia.. ■■ feilėiiiis 
ėjo žmones: vieni į Vidą, gi kiti iš vidaus. \

Garsusis rašytojas susimaišė truputį. Ir, 
pastovėjęs valandėlę, jis sau tarė: 4‘Eisili Vi" 

.. dilu it pažiūrėsiu, kas ten darosi ar veikiama.” 
Tik ką įėjęs bažnyčios vidun, jis pamatė ilgą
sias žmonią eiles, tylias, betgi maldiiigas, klū-

- .pojaĮičias ir laukiančias, kuomet ateis ją lai- t 
kas atlikti išpažintį. Ka^ kelintą minutę , kas 
iiors vis išlįsdavo iš 44Juodojo iiryo” taip 
jis vadino nuodęmklausyklas, . ir. po to Įdtos, 
trečias, ketvirtas ir t. t. Stebėtina, kad ždib- 
nįą eiles nesitttažino ir nemažėjo; tačiau visiio- 
met pįtods tavo iki pūčiam galiii; iš laUkO iiūo- 
lat. ateidavo daugiau žtrionitį ii* stodavo į bites, .

įšpažiiiiies ėtotečiijją taipe buvo daug .. 
moterų, taip pat buvo ir vyrą; taip. Ir da ko
kią! /Vyrą, Įdiriė buvo -aukštos.garbes ir 1d-

?. liino, atsižyineję piliečiai: vieni ją/dievota iš- ’ 
vaizdu,,gi kiti persiėmę paprastu gailesčiu ir.

, .nusįžeminimm

Rašytojas, laisvamanis ir bedievis, neapši- 
pažinęs su kataliką' pareigomis; o aplinkybių 
verČiaiilas pradėjęs rašyti į bedieyią laikraš- 
Čitiš prifeš kataliku tikėjimą/ savęs užklausė: 
4<fcą gi tie vargšai čia daro taip vėlai? Laižy- 
bbihis eičiau, kad jie eina prie išpažinties.”

įtoinatęs besisukinėjantį zakristijoną, no
rėjo jį užkalbinti. Pasikalbėjimas gali suteik
ti gražios medžiagos puikiam str a i p s n i u i. 
Skdilytbjai didžiu • įdomumu skaitytą raštą: 
“Pasikalbėjimas su Šv. Suplicijaus bažnyčios 
zakiaštljonu.” Taigi, tylomis, prisiartinęs prie 
J b, tote: Z. -

—Ateiprašta totoštelČs! Ai? tegalėtum 
itidb pasakyti, k< tife žitetieš dai?b‘Mči<?

Zaki'istijonas iitisišypsojb ir dlsakė:
—Aiškiai ritatoiiid, todiisiėiir- tdd feina iš- 

pdžihties atliktą- / j . ’ z
b—Al Ką kalbi f 4di vis ddi* atlikihėja?...

—Vis dar?... thtf toiiišta štobifeši; kodėl 
taiį) kėlai. Paptastai pdsibaigia aūkŠčiaU. Bet
gi vdfetais prieš iįidžiąjtaš švėlitėš tie ką da: 
i’psi. DaUg žmohilj šteifeina. j§į vataią kuiiL 
gai tiii’Čš išpažinčilį khiiisyti iki vidiitbakčio. 

. Jfei taūista dabai* štotįfto eiles gale, tai ja galę- 
iiiih ištažintį atlikti laikii.

Lmsvamaništas1‘teytojas biiVo bfeUžsidegąs 
įiiktiilnlį tąČiaii, stisilaikęs; tore:. ./ 

■ —iki viduTiiataio ^ ! Argi tie žmonės Jauks 
iki tokiai vėlumai? " .

\ —Žinoma. O rytoj, taip pat, kaip tik .du- 
ryš atsidarys A. > p ta'< ■’ tate^ta ;

—Išpažinties eiti?; • ••
—taip. Ir kas gi? Ar tamsiai tol atrodo 

,kas nepaprasto?. .: •,.

—Aš maniau, kad išpažinties niekas he-. 
beina. . ....

Zakristijonas, pamatęs su kuom kalba, ta-.. 
rė: ' to’ . </

t —Esat, kaip kitų daugelis; tikit, ką rašo 
laisvamanių laikraščiai. Jie dar ilgą-ilgą lai
ką rašys savo laikraščiuose, iki rasis kvailių 
.žmonių jais patikėti.

Tai pakakęs, zakristijonas paliko laisva
manį, bedievį stovėti pas piliorių, stropiai žiū
rėti. į žmones ir košti ją sąžines. Lyg netyčia 
ranka bąllėte įkipsatičią jtiŠenę, kui’ioje rado
si jo i’dnki’ūštis. y

—Tatai parašiau, kaip tik atbulai, — su
sigultojo Idisvaiiianis. — Savo rašte įrodžiau, 
kad žmonės tlattgiaii itebfeiiįa išpifžmlics. Et, 
netaisysiti; skaitjtojai įtikės ir. įtaįd. /Kitaip 
galėtą mane, išjuokti./Mate i’diiteaštis atsie
kia sdvb tikslą. Taigi yi*a gyrus. /Ihibta priva
lau tik. iitilifešll i’ėdąteijoit Ąįite pdsikalbėji- 
•mą sU mki'istijteii iiera rfeilmto iiiiiict i.

įšėjęs iš bdžnyčtes, iąisvamaitis rašytojas 
įsimdišū į^žiteiiiiį taįpą ii* laįštosios jo mintys 
vėl sitoata šilti felią. . Jis, befektaiias, pats sau 

. tarė:: ži Aš vieit tik satdinvau.5’
ii*; ližiiiįršęš savo rtaikpašlb jis ėjo tais ša- 

lygattiąis; kili* tebuvo $iibiiią dattg iv tylomis 
kalbėjo pats salt:

—Taigi, žinoiiės. dar tebeinu išpažinties. 
Ir tai miniomis! Kur gi sveikas jų protus? 
Argi negalima tatą. panaikinti to> paiko įpro
čio? . Pats f ŽniogUš no kaip jantiešą jei tiek. 
dirbdamas, viešosios nuomonės tobulinime ir pa-
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, Svarbus Ateiviams Pata-
rimai• - * * * * *

Dokumentai vykstant į 
JZantidų

Klausimas:•—/Ar legali- 
škai įleistas. į Jungi. Yalsti- 

* jas ateivis gali aplankyti 
draugus Kanadoj ? Ar galį 
važiuoti be sugrįžimo leidi— 
m,o? Kokį dokumentai rei
kalingi jam sugrįžti?

Atsakymas: — Leidimai 
sugrįžti nereikalingi iš A-, 
merikos gyventoją svečiuo
jantis Kanadoj. Bet jeigu 
yra laiko išgauti toki leidi
mą, patartina jį išgauti, jei 
grįžtant iš Kanados jo už
klaustą^ įrodytą kad gyve- 

"na Jungt. Valstijose. Pra
nešimas nuo darbdavio, 
banko knygutė, raudos kvi
tai,, ir panašus dokumentai,

. parodo, kad žmogus gyvena 
šioje šaly.

Bet kartais imigracijos 
peržiūrėtojas veiką 1 a u j a 
dar kitą įrodymą iš sugrį
žtančio. ateivio,, kuris buvo 
lėgališkai įleistas į. Jungti
nes valstijas. Ateiviai įlei- 

. sti vėliau 1928 metu turi 
registracijos korteles, ku
rios jiems paduotos atvyks
tant. Galima tokias korte-

■ les parodyti imigracijos val
dininkams. Pirmos po] ne
ros” . (kuomet legališkas į- 
leidimas pertikrintas) ir gi 
priimtos kaip pilnas irody-

mas. Kitais atsitikimais at
eivis grįždamas iš Kanados, 
turi būti pasiruošęs įrodyti 

. tikrą atvažiavimą į Jąngt. 
Valstijas kaip ir vardą lau i 
vo,: kuriuo atvažiavo nuolat 
apsigyventi. Kur ateivis 
negali gauti rekordo .kada 
lėgališkai įleistas, tegul 
toks apleidžia Jungi. Vals
tijas be sugrįžimo leidinio. 
Ilgiau; 6 m. gyvenęs ateivis 

— neįregistruotas

“DARBININKO” SKAITY
TOJU DĖMESIUI

‘‘Darbininkas” jau priima 1932 
m., Lietuvos Paskolos Bonu ku
ponus už prenumeratas ir, kny
gas už pilną jų vertę. Nukirpo 
1932 m. kuponą siuskite *

“DARBININKO” ADM.,

366 W. Broadway,

South Boston, Mass.

Kl.: — Gyvenu Jungti
nėse Valstijose nuo 1914 m. 
ir trys metai atgal išsiė- 

r miau “pirmas popieras.” 
' Pereitais metais išvykau 
Europon su sugrįžimo lėidi- 
niUj grįždamas keturiais 
mėnesiais vėliau. Ar ta ke
lionė sutrukdys mano natu- 
ralizavimą, nes įstatymas 
reikalauja be. pertraukos 
rezidencijos Jungt. Valsti
jose per penkis metus ?

D
Ats.: — Gali paduoti na

tūralizacijos peticiją. Trum 
pa» išbuvimas iš J. Valsti
jų nepertrauks “legališkos 
rezidencijos.” Tik kilome t 
pilietybės aplikuotas išbū
na užsieny virš 6 mėnesius, 
kils klausimas apie “be per
traukos” rezidenciją.

Kuomet ateivis išgyvena 
vienus metus arba daugiau, 
rezidencija pertraukta, ir s.
ateivis turi laukti kitu pen- 
kią metą prieš tūpsiant A- 

■ menkos piliečiu.. * •-<
Pametei natūralizacijos cer- 

tifikatą, naujas kaštubs 
dešini t s doleriu-

Ats,: — Iš Naturalizaci- 
jos Biuro gauk forai 2600, 
ją išpildyk, ir pasiųsk Dis- 
triet of Naturalizatioii. Bet 
turi pasiųsti $$10 su aplika
cija. Jeigu-žinotum išdavi
mo dieną ir cėrtifikato nu
merį, tai neužilgo būtą iš
duota natūralizacijos certi- 
fikato kopija,’ bet nežinant, 
kartais ima labai ilgą laiką. 
Ir tau nesugrąžins tą de
šimts dolerių, jeigu Natūra
lizacijos Biuras negalės ra
sti rekordo. Patartina vi
siems ateiviams užsirašyti 
saugioj vietoj visus faktus 
apie savo pirmas ir antras 
popieras, kad jeigu kada 
nors reikėtų tij.informaciją, 
jas turėtum. s

Jei atvykai pirm 1906 m.~ 
atvažiavimo liudymo nereik,

1905 m. Apie tą kelionę nie
ko neatsimenu todėl, kad 
buvau per jaunas. Ir dėl 
tos priežasties, mano pilie
tybės aplikacija atsakyta, 
ir man įsakyta legalizuoti 
mano buvimą. Ar turiu tą 
daryti.

Ats.: — Einant n a u j iv 
•Kongreso priimtu ir Prezi
dento užgiriu įstatymu; at
važiavimo certifikatas nėręi 
kalautiiias įš aplikanto, kli- 
ris atvyko į Jungtines Val
stijas prieš birželio 29. d.,
1906 m. Tokiu būdu gali 
paduoti kitą aplikaciją.

Koki išdeportuotieji atei- 
• gali prašyti leidimo

* r . ^sugryztii.

KL: — Pamečiau savo 
“antras popiėtas” ir neat
simenu išdavimo dienos, ir 
neturiu cėrtifikato numerio. 
Ar galiu gauti cęrtifikato 
duplikatą?. . _

KL: :— Ar teisybė, kad 
liauju įstatymu, ateivis ku-. 
ris buvo išdeportuotas, iš 
šios' šalies gali sugrįžti į J. 
Valstijas. Bet įstatymas 

; pilnai sako, kad toks leidi
mas turi būti duotas tik at
eiviams su gertL morališku 
rekordu. Toliau, sugrįži

# KUN. DR.JONASNAVICKAS, M. I. C / 
Lietuvių Kolegijom direktorius, Vyčiu orga!iižax)ijos garbės

Seimo metu pasakys 4 pamokslus bažnyčioje.

tnas galimas tik po vieną 
metą išdeportavimo.

“Ats, :• — Ateivis išdepor- 
tuotas dėl mažo* techiiikališ- 
ko imigracijos į s t a t y m o 
peržengimo, arba dėl fiziš
ko trukumo, kuris dabar 
pataisytas, ir net dėl nele- 
gaKško įleidimo, jeigu’atei
vis vyko pas vyrą, žmoną, 
arba gimines, galima saky
ti, kad leidimas; vėl atgal 
sugrįžti yra duotas. Kįton 
pusėn, nei vienas ateivis iš- 
dėportuotas dėl krimihališ- 
ką darbą arba turįs- krimi- 
hališką rekordą arba kitu 
būdu negeistinas ■ gyvento
jas,, nebus įleistas; nes įsta
tymas draudžia sugrįžtą at
eiviams, kurie neturi reika- 
laūtą. morališką kvalifika-- 
ciją.

Gfrįžtancių ateivių į Ellis 
. * Island neveža 
r'.' */- • ■
KL — Kuomte imigran

tas sugrįžta iš kelionės už
sieny su sugrįžimo leidimu, 
kr jis išegzaminuotas su In
tais ateiviais . sugrįžtant? 
Ar tokį imigrantą veža į 
Ellis Island?

Ats.': — Ateiviai su su
grįžimo leidiniais, žiūrint 
kurioj klasėj sugrįžta, per

MM

permainymn. Pasiųsk prą- 
šypią. naujam ėertifikatui j 
itatui’alizatioii Būreaii kur 
padavei oHgiiiališką pbtiei- 
jį, itiii pašiąstį pirmą cėr* 
(ifikatą su prašymu.

Kuomet nelėgallai ateivis 
apsiveja su Amerikos pv

" . V. ■ < | -* v ’

liečiu — gali eta gyvent.„'

narys,

žiūrėti ir išegzaminuoti pa- 
čiu laiku .vietoj su pirmos 
ir antros.klasės /keleiviais, 

. t. y. laive. Ją neveža į El
lis Island, tik jeigu rasta 
koks nors nereguliarišku- 
mas dėl sugrįžimo.

Natur.dlisuotas: pilietis per* 
mainęs vardų — gali pa- 

keist dokumentus
.. ■ i ' " .

KL: — Išsiėmiau pilnas 
natūralizacijos popieras a* 
pie ketUri metai atgal savo 
pdvai'dė.. ii metai jitgal 
ištekėjai! už Amerikos pilie
čio. Ar. biis galima man iš
gauti naują pilietybės certi- 
fikatą dabartiniu vardu?

Atš.: priedas prie įstaty
mo kurį Kongresas ką tik 
priėmė ir prezidentas užgy- 
rė, autorizuoja naujo pilie
tybės cėrtifikato išdavimą 
haturalizuotam pilieč i u i, 
kurio -vardas permainytas 
nuo natūralizacijos' išgavi
mo, apsivedimū arba teismo 

: : "  ■ •• • t  ~.
SKLillŠKITE ŠVįEŠl

Perskaitę “Darbininką” nenu- 
ineskite, bet dųdkitę kitiems pa
skaityti. TokiU būdu supažih- 
disite kitus sii “Darbininku” ir 
L. D. S. ir atremsite ndūsu idė
jos priešų propagaiidą.

Kl.: — Nelegališkai atvy
kau į šią šalį. Neužilgo ke
tinu apsivesti su Amerikos 
piliete.' Gal apsiVesime Ka
nadoj, ar tada galiu atvykti 
p J. Valstijas lėgališkai ir 
buolat apsigyventi?

Ats.: -—Amerikos pilietes 
vyras turi'teisę atvykti į J. 
Valstijas kaip nekyotinis 
imigrantas,. arba nejfriskai- 
tytas prie kvotos, arba kaip 
parihktinės kvotos . imig- 
grantas. kaip įstatymas 
dabar yra, vyras turi ne- 
kvotinį stovį, jeigu apsive
dė prieš birželio 1 d.> 1928 
m./ ir parinktinę kvotą jei
gu vėliau dienos. Gal Kon
gresas teiks- nekvotinį stovį 
tyrams, kurią apsivednnas 
su Amerikos piliete įvyko 
prieš liepos 1 d., 1932 m.

Neturi vykti į Kanadą 
apsivesti. Gali apsivesti 
čia.- Susivedęs gali važiuo
ti į Kanadą, arba į kitą sve* 
timą šalį ir ten prašyti A-; 
merikos konsulo imigraci-1 
jos vizos,-kuri leis sugrįžti 
į šią šalį. Kaip tik išva
žiuosi, iš J. Valstiją, tegul, 
žmona paduoda aplikacija 
Commisičner General ot 
tmmigration . prašyd a iū nį 
kad įleistą kaip parmkti- 
liės kvotos imigrantą. Ji tu
ri vartoti tam tikrą formą 
(form 633).’ Gali gauti ko
pijas iš Bureau of Immi- 
gratioii, W,ashington, D.’ C. 
arba iš Eoreign Langūage 
Information Service^ 222 
Fouith Avė., New York Ci- 

•’ti. ELIS.

GERA PROGA ĮSIGYTI 
PiGlyKNYoy

X.. , < • ■ &

TikuŽĮLOO
šias idomiiiB knygas galima .1- 

MgytI HPavbininkQ*’. administraci
joje už pusę normales kainos:

ĄtrksiNio ohuoLio iSi ' 
T0IU.U . (OmiltĮl 'Mythoiogl- 
jos žiupsnelis) su piiveihslaik. 
Liętuyin kalbon lšguld0. Aly
va  ......tot’i
. TRUMPI SKAITVMELTAI— 14 8 
Jobai gražūs ppalskii[tymai •»« . '■* 
pie įvairins gyveninio atsiti
kimus. PuraSC ,L Tarvydas. >45c.

TORTO NORMA—moksliu 
kl piisĮskaiytmnl.’ I’arnįG Uo
sis .., .< .45c,

UŽKEIKTA- RIEROELE SU 
BARZDA JR BARZDASKU- 
TlS-apysalm .15c.

- ATSARGIAI SU UG-NIMT. . 
Verte iš lenkiško kun, K. Š...10C.

Už $2.00
KATALIKU BAŽKtčtA nt 

liEMOKRA'L’IZMAS. I’uriiSe ’
■ kun. Ttinuis Žilinskas.,....,.50c,

XXIX-tas TARrTAUTjNĮ.1/,. . 
. EUCHARISTINIS K0NGRE- -. 

SAS. ParaSOi kun. P r, Btitiys, *.
M. I. O............i.5q

PRAMONINES DEMOKRA
TUOS PAGRINDAI. ParaSG 

’ Uofeis .. .. r... 75c.
. BOLŠEVIZ5IAS—Kas tai y-

ra bolševikinas ir jo vykdy-, 
mus Rusijoj ................15c.

SOCIALIZMAS IR KRIKS- ' . 
OIONYBE. Prof. V. .Turgučio lOe.

MOTERYSTE IR. ŠEIMY-. . ’ 
NA., Verte J. Gerutis;...i.. .40c?

LIMPAMOSIOS LIGOS Ir 
kaip nuo jįj apsisaugoti? Para- 
ši) Dr. A. VllelSls................. . .50c.

StOTERYSTES NESUAR- . f 
DOMYBfi. J. Lesauskis. šv. 
Kaz. D-jos leidinys, Kaune.-.10c.

Už $2.50
jONO KMITO ĖtLfiS.....1.00 

. MEILE (Poem). Paraše M, 
Gustaitis ...........  15c. .

SUNKIAUSIAIS LAIKAIS, 
ParaSti: A. Rucevltilus,...... ,40c,.

ANDERSONO PASAKOS— 
su paveikslėliais ............ 20c.

Iš KELIONES PO EURO
PA IR AZIJĄ. Paraše Pranai
čių Julė ....................2.50

PETRIUKAS—lalškill vieno. 
valkelio. Vertė -S. Rakauskas 15c.

ŽAIDIMŲ VAINIKAS—Sa
vybės vakarėliams ir geguži- • 
nėins su gaidomis. Stitaisė M. 
Grigonis .50c.

“DARBININKAS”
366 B’way, So. Bostdh, Masą.
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Veltui rūpinies reikalais, už ku

riuos tau teismo 'dienoje nėreikėa ‘ 

atsakyti, už ką nebūsi nei baudžU 

mas, nei giriamas. “ Darbo vert5,” .

skuį užeini tokį pasibaisėtiną ir negirdėtą daly- pia. Kunigai prarado visą savo įtekmę... —Tai keistai! — ištarė laisvamanis rašyto- nebegalėjo valdyti savo dirksnią. Tai pasalįf-
ku stovį. * Ir dar pridėjo, pakartodamas: jas. \ \ ta jam ir tai jam, kurs tris kartus į savaitę

Taip beeidamas, jis pasijuto esąs prie.baž- ‘ ' —Viskas, viskas gerai pasakyta mano Zakristijonas, pripratęs prie įvairios rū- skelbdavo savo skaitytojams, kad “Saito” pa- /
rankraštyj. Ir viskas yra tiesa . Privalo būti sies žmonių, širdyj juokėsi iš nepažįstamo, ta- naikino Bažnyčią. (“Sarto” tai slapyvarde,v 

čiau to neparodė jam išoriniai. •
Gi laisvamanis rašytojas vėl pradėjo sa- 

vap: ■
—Betgi kas Inetai vis mažįau ir mažiau 

žmonių eina prie Šv. Komunijos., Argi ne tie
sa? .

J—Ką?? Mažiau prie Šv. Komunijos?.,. 
Kaip tik priešingai I Aš niekada nemačiau taip. 
daugel einąnčiąjtj prie Šv. Komunijos, kaip 
dabar. Dešimt tūkstančiu ostiją neužteks iki • • aT. . n . . v 
Kalėdų Įiursimas jį atėmė. Jis smeigė alas«į žino-. .

—Dešimttūkstančių!- nes, lyg būtą prisirengęs' spiauti jiems į veL* .
‘ -Nagi taip.- Dar mes’gyvename retai ap- . ar baimė jį nuo to. R0s- .

■ gyventoje Paryžiaus dalyj. Mnsų parapijoje ' ^e- W kelkte. k«ks jtdaUs j
4a dar keletas koplyeiij, kur taip pat dalina^ . fel,ugJe- Ja,1‘ * akls’- a»’ Ą
ma Šv Komunija - 1 kraitine, jj.Jis_pam:tte, kad. jo koVa pnęš Ą.j

-Ii: kur ju tiek daug atsiranda tu einan- ' ųabėigždžĮšs darbas. Jo laisvina- >
čiiiju prie Šv. Komunijos? — užklausė smai- . niš a rastai nė nepažeidė .tikinenįjį}^ Jis ir jo j 
šiai laisvanianhĮ rašytojas. ' liutastisnesuardė ir luusgmvė Dievo jstaiy- Į

■ -Iš ‘kur? Gerai- nežinau,/tačiau, man ro- . .. tos-Bmmyeios. Niuigį nieko nebegalėjo gis fe* j 
‘ dosiAkad tie persekiojimai tiesiog skatina ir - VS1 J“ nianymai bUTO.Vien hk i 

traulda katalikus įrie Šv. .Komunijos;, na, o' ltlswa® t
• Tas laisvamanią rašytojus išėjo'iš baŽn^- 

dažhą Šv/Komuniją. • ■ . .. . • . : . čios lyg nebylys, išvalė, ;Tūsta‘\t O žmonės
—Kokioji enciklika?.,. — susidomeja Jais- vis. dar.’ojo bažnyčion, Atilotai dangus sviete

vaiąanis. . •. • •’* .• žvaigždžių milijonais;-.‘Ir,^nejučiomis, stebėti*
Sataif lįid paties’. Popiežiaus enciklika nu būdu, netikėta yiąa jo pagieža irtasas pik* 

apie drtžhą Šv/ Kbmiudją tiesiog pritraukia >■ jtumaa perėjo, ūpas išsiglėdrta KitoHoms 
tūkstacius ir tai vis. naūjuš* .•.••■ mintims ginta ir jis pats jautėsi kitokis, Ir 

•, čia laįsvamaniij rašytojas nejučiomis su- . . pačiame ;galė, jis gan padoriai ,ištax“: ..
gniaužė,rankas. Tai tavo..liepto galas. Ilgiau - , —iru, NąmrietĮ* pergalėjai!. Šamais

nyčios Notre Daine dės Champs. Žmonės!
Vieni ėjo.į vidų; kiti ėjo iš bažnyčios. tiesa, nes aš pats ją parašiau, nes skaičiau įr

--Niekada netikėjau, kad Paryžiuje ras
tųsi tiek daug kvailių, — prasitarė, pats. sau.

Ir ėjo taip, gatvėmis, pats.’nežinodamas,.
kur beeinąs- •

J is staiga pamatė gan., paprastą bokštą.
Pažvelgė į jį ir tarė:

—Esu jau. Vangirarde. Tai Šv. Lamberto
bažnyčia. . .

Čia gi tas pats. Visur žmonės. Vieni įei
na; kiti išeina. Jis taip pat įėjo pro šalines 
duris į vidų, tardamas:

—Žiūrėsiu, ar čia tame’miesto pakraštyj 
jTa tiek fanatiką, kaip kad Šv, • Supilei jaus pa
rapijoje; ji tai žinoma visiems, o *Šv. Lambei’ 
to parapija turi būti kitokia.

Bažnyčios viduje maža šviesa, tačiau nuo- 
dėmklauSvklos apgultos taip, kaip Šv. Supli- 

. ei j aus bažnyčioje. : \
-rTąi bloga! Tas pats ir čia! — tarė lais- 

j.vamanis.. . : ... . ’
Ir pereidamas mintimi pagrindines savą , 

rankraščio vietas, taip jau kartojo: ,
—Žmogus yra tiesiog beprotis, kurs išpa

žįsta savo klaidas ar paikystes kitam žmogui... 
.Laisvoji mintis, jiui seniai .Išlaisvino pasaulį 
nuo viduramžią .Uranijos, išpažinčių.... Tas 
kunigų išradimas aiškiai, parodo mums,, kokią 
galybę jie tiirėjo anuose, laikuose: kiinigija . 
valdė karalių- sąžines ir diktavo politiką/ Ta
čiau, prieš juos: šiandien valdžia jau nebeičiau- • ru susieiną.

buvo apie tai sakyta man. Bet, Štai fanati
kų krūvos, kurios trokšta išpažinties. Kas gi/ 
tai? Turi būti kas nors negerą!

Tuo laiku tik ką išėjo iš zakristijos jaunas 
vyrukas. Laisvamanis rašytojas gan manda
giai tarė jam, užklausdamas:

' Įklausyki, meldžiamasis, ar tainsta pri-
klausai prie tų namą? ..

—Ką? Prie tos bažnyčios? Taip. Aš esu'
zakristijonas.

—Gerai! Su tamsta tik ir noriu kalbėtis.
Tie žmonės eina išpažinties atlikti: argi ne tie
sa? ’ . ■

—Pats matai, tamsta, Visr kdnigai Huo-
deinklausyklose. Gerai jei jiems pasiseks už
baigti iki vidurnakčio.

• ’ —Ir, jei neužbaigiu klausytį?... . ■
- —Kunigai, kurie galės, neliaus rytpj klau

sę, kitiems Mišias laikant . , r ’ . ,
' * -nlr, paskui?... . - f/.,

—Paskui eis dalinti Šv. Komuniją. • _
—Tuo, tamsta, nori man pasakyti; kad tie paskui, tai Popiežiaus išleistoji enciklika apie 

žmonės eis Šv* Komunijos priimtą;.
’ —Na gi kaip? O, tamsta?... ’ v.

pats manai, kad tie žftionės tiki į ją?- ?.
—O, nė! Visai ne! Tačiau, tamstele, argi
.—Matai, tamsta, kad jie iiki. Argi, tam

sta nianai, kad juos kas Čia botagu atvaro M
atveja? Visai tie! Visi patys savo laisvu iio-

kuriąja pasirašydavo po savo straipsniais tas 
laisvainaniškas rašytojas).

Zakristijonas, pastebėjęs jo neramumą, ’• 
jani titre: .

-^Nusiraminki, tamstele; tai tik mažmo
žis. . '

Tai ištaręs, zakristijonas skubinosi prie’
savo darbo, gi laisvamanią raštininkas likosi

* ’ - ■ . ■ « » I

'• vienas. •'...y •./ . ■
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■' kunigas ir galvažudys
i • • . (PASAKA)

; ; Viėųą kartą per giria, va-
f žiavo kunigas. Jį- sutiko riti.
L galvažūdys ir prašė išklau- skinami obuoliai. Tik tuoj 

syti išpažinties. Kunigas ,at-
4 riįkalbiriėjb: ■■ ’ 7"

’ ; Aš dabar neturiu sfu-
į, los, Be jos negalima kląu- 
, «yti išpažinties, jei ne&var- 

bi priežastis. Sveikas juk 
į galėsi kada nors nueiti į 
* bažnyčią, .

. Galvažudys grasino, už 
mušiąs, jeigu neklausys jo 
išpažinties. Kunigas, bijo- 

. .damas netekti•‘.gyvybės,. at
sisėdo ant kelmo ir ėmė. 
klausydi išpažinties. Baig-

I damas žmogžudys išpažintį, 
j paprašė užduoti didžiausią 
j- - atgailą, kad galėtų per vi- 

gyvenimą atgailauti. Ku- 
[ nigas jam .paskyrė tokią at- 
į gailą. Įsmeigė į žemę jo 

gumbuotą obelinę lazdą, su 
kuria jis ‘ užmuši n ė d a v o 
žmones. Liepė ją kasdien 

'* laistyti vandeniu. Vande
nį liepė . klupsčiam liėštį

’ burna iš Šaltinio, m tol’ laz- r. . ■ ■ ■ ■
dą lieti,; kol nesužaljuos ir 

į - neims vesti 'vaisių. , 
Galvažudys pasiliko gi

rioje pildyti atgailos, o ku
nigas nuvažiavo. Po kiek 
laiko kunigas liko vyskupu. 
Jani; po daug metų pasitai
kė vėl važiuoti per tą pačią

!*; girią ir tuo. pačiu keliu. Ties 
; viena vieta sklido skanus o-.

buolių kvapas. Vyskupas 
? ėmė dairytis ir pamate la

bai gražią 'obelį, su raudo-
. j iiais obuoliais. Liepė vežė- 
. 1 jai išlipus paskinti., . Nuo- 
į.’ stabus ten buvo obuoliai, 
j - i Skinami vis kildavo aukš- 

J tyn ir nesidavė nuskinti, 
j" Sugrįžęs be obublių vežėjas, 
j viską papasakojo ių’slmpui. 
f Vyskupas netikėjo jo žo-

džiams. Jis pats nuėjo skt- 
Bet ir jam nesidavė

!<■

Dar M “Delb Jono” Straipsnio
Beskaitydamas Dėdės Ja- lę vietą. Kankinių dvasia ir 

no straipsnius apie, lietuvy- gyvenančių katalikų ifaisia 
bę, negali supraski, kokias * .tai .yra ToikšmitigĮausias da- 
dvasias jiš vaikosi, f ’ >.. lykak iš. žmonių piiseiK Taip 

Pirmiausia norėtųsi, pti- pat'ir -tautybes dalidmose: 
klausti Dėdes Jono^ ką jh *“ye kalba vyrauja, bet tvir-

‘ ? •.' Bet reilria at
siminti viena, „į°g jveūgįįą 
lyginti su' tauta negalima, 
Religija —t bendras [visos/ 
žmonijos 1 dvasinis . gyvenL 
mas ir tuo naciu nedaro-

Šv.Kazimiero Draugijos Nariu 
Dėmesiui

LAIŠKAS REDAKCIJAI .

pamatė kėliais ateinantį so- 
Tielįr Priėjęs prie obet^ri^ 
burnos išliejo vandenį.. Vy
skupas ėmė jo klausinėti, 
ką jis čia darąs.. Senelis 
pasakojo: .'

—Prieš daug metų aš bu
vau galvažudys. Šituo pa
čiu keliu važiavo kunigas ir 
jis išklausė maile išpažin
ties. Vz atgailą liepė lais
tyki įsmeigtą į žemę lazdą. 
Vandenį reikėjo nešti bur
noje.

Vyskupas atsiminė, • kad 
jis tai yra padaręs. Sene
lis ėmė prašytis vėl išpažin
ties. Vyskupas atsisėdo 
ant kelmo ir ^mė klausyki. 
Kai senelis pasakydavo nuo 
dėmę, tai obuolys krisdavo 
žemėn ir dingdavo. Bai
giant, išpažintį nukrito visi 
imMiai ir žuvo. . Tik du 
pasiliko medžio viršūnėje 

^•Vyskupas tuoj suprato, kad 
senelis paslėpė kokias dyi 
nuodėmes. Liepė sakyti 
visus blogus darbus, neslėpk 
t i nė vienos nuodėmės. Tikį 
po ilgesnio raginimo sene
lis prisipažino, kad užmušė 
savo tėvą ir motiną. . Kai 
tik pasakė tas nuodėmes, ir 
tiedu obuoliai nukritę din
go. Tada, pasiėmė vysku
pas senelį su savimi ir par
sivežė namo. Ten iš vysku
po rankų priėmė Švč. Sak
ramentą ir laimingai mirė.

(“Šaltinėlis”)

mpranta lietuviškąja, ttiL.ta Arferiru 
beųdraų tautine dvasia. Jis 
užsiiniršta, jog tautinė dva
sia ir kalba yra neskiriami 
dalykai —tan vienas viener 
tas. Tjautinę dvitsią kaip 
tik ir sudaro kalba, iautosa- skirtumo, kokia kalba- tu 
ka bei tautodailė ir pa- {melsies, tlio tarpu tauta yra 
prpčiaL Tai jau aišku.net ( atskira žmonių grupe, tam 
■iš tautos sąvokos apibrėžt- tos nesutarptautinsi. Tr 

_.i sak^ii, jog kalba tautai tas
pats, kas religija, negalima, 
neatarinka -tikrenybei.
Ir trečią, Dėdė Jonas, ma

riau, nepagalvojęs kalba a- 
pie Kosciušką, Ki;aševsĮq, 
Mickevičių ir kitus .to I-jo 
Vihiiaus universiteto laikų 
veikėjus, imdamas juos pa
vyzdžiais. ‘Gaila, bet turim 
pripažinti: —jie nėra tak
tini.. Į juos veikė to laiko, 
dvasia, literatinė srovė: re* 
nesausas — grįžimas seno- 
vėn iy jos garbinimas. To
dėl jie garbintę garbino, pa- 
dangėsna. Lietuvą kėlė,. bet 
kad. jie buvo lietuviškos 
dvasios — nevieša. Jie iš
tautėję, sulenkėję, taip šo
kant, atskilę nuo tautos ka- 
mieno. O tai jau nėra lie- 
'tuviškoji dvasia. . •

Žinoma, aš;"nesutinku ‘ir

mo, kur sakoma, jog: tauta 
vadiname žmonių grupę; 
kalbančią viena kalba ir 
prisilaikančią vienodų pa
pročių* , Todėl mes negalim;. 
tautines dvasios lyginti sie
lai (.aš bent . manau Dėdę 
Joną turėjus dėmesyje sie
lą), o kalbos—kūnui. Tau
ta yra kūnas, o tautinė dva^ 
šia —•' siela. Ir, turint gal
voj, kad kalba yra neatski
riamą tautinės dvasios dalis, 
kitaip sakant priemone tau
tinei dvasiai ugdyti, nėra į- 
manoma tautinė dvasia be 
kalbos. Atseit, lietuviškoji 
dvasią be kalbos negalima.

’ Toliau, kur* tą lietuvišką
ją dvasią Dėdė Jonas įžiū
ri, pas Sharkey. Ar. tanie, 
j og. j is, SJiarkey, išdrįso va
dintis lietuviu. Ne; Tas 
dar nerodo tautinės dvasios 
buvimo pas. ..žmogų, jeiriis.

‘reiškia, kad žmogus jaučia 
savigarbos jauseną, vadin- 
damasis tuo, kuo yra; ■ Ne-' 

Į j augi žmogus, pasisakęs jo 
I tėvams buvus elgetomis, bus 
elgetų dvasios L Nemanau.

Baskui, Dėde Jonas ra
šo: “Kataliku Tikėjime 
.kalba užima, tiktai antraei-

Šv.-Kazimiero Draugija j Kazimiero Draugijos Gen^- 
kasmet siunčia savo na
riams naudingas ir gražias 
Įmygąs, šiais metais jų ir 

■ gi buvo . visiems pasiustą.
Deja, kaikurių . nariu kur- 

.g(>s .gb*įžo atgal Kaunan, kąs 
nemalonu' ’yra ir patiems 
mirimus, ir Šv. Kazimiero 
D raugi j ai, kuri nori sąži- 
ningiū ir korektingai ’ Savo- 
nariams patarnauti, o be to 
Draugija ąpsnnkiųama dvi
gubomis. siuntimo išlaido- 
mi:

L. Sekančių narių knygos 
grižo, atgal:

1. Amž. narys: Petralai- 
| fe Tėvą, 53 Capitol Avehue,
Hartford, Conn., Knygos 
buvo siunčiamos: Pet ratai- 
teu Praksedai, .Baltuiinkų, 
km. p. Luoke.

2. Amž.. narys: Bąkšyte 
[Marcelė, 41 Provideiiee St.,.
Woreestcr, Mass.. Knygos 
buvo siunčiamos; Bakšiu• 
Fabijonui, . Salavartes kr. 
p. Varėna, Traki i apskritis.

I 3. Amž. narys: Šarka P, 
47;Renwiek St., Nėvv York, 
N. ¥s Nuo 1932m. knygos 
siunčiamos: Vcviržėnai, Ai- 
sėiių km. ■

4. Amž. narys: Liuleckai- 
te Magdalena, 318 PotETth 
Avė., Homestead, Pa. Kny
gos: Mikolaicąitei Adolfi
nai, Mokyt. (ximn. p. Kre
tinga, Balandžių gatvė N v.

; (vą: Rotušes Aikštė 6, Kau
nas,- Lithuaui.a; arba į Šv. 
Kazimiero Draugijos Įga
liotinį Amerikojė: Rev. S. 
Stonis^ 147 Alont g o m e r y 
Place, Patorson, N, J,

Malonu yra taip pat pa
informuoti gerbiamąją lie- 
luvui vistiomonę, kad šv. 
Kazimiero- Draugiją visuo
met priima naujus narius. 
Jei kas norėtų gaufi tikrai 
naudingų ir gražių dvasinio 
turinio ir kitų katuli kišką 
knygų, o be to pasinaudoti 
Dvasitiebus Malonėmis, tei
kiamomis Kazimiero 
Draugijos nariams, galima 
užsirašyti ar .gauti reikalin
gų in formaci jų aukšč i a u 
nurodytais adresai. .

Kun. S, Stonisi

•Rugpiūčio 2 dieną išleis- ; 
to. ‘‘Darbininko” numeryje 
tilpo straipsnis “Sava ir 
Svetima Kalba,” kuris taip 
gražiai paliečia visų luomų 
lietuvius. Aš dėkoju 'rašy
tojui “J. N.” už geras min
tis ir pageidauju daugiau _ 
tokių straipsnių. k!^'

Mūsiį jaunimas supranta 
savąją kalbą geriau, negu 
mes manom. Jeigu mes gė
lai nemokėdami savo kal
bos, griebiamos svetimos, 
lai, aišku, bus tikras vargas 
ui ūsų jaunimui vadintis , lie- _ 
tuviais.

liartfordietis ^D-ko^ 
Skaityto jas.

Tas, kas, būdamas jaunas, netu
rėjo aukštų idealų, iš tikrųjų nėra 
buvęs jaunas.—Prof, St. Šalkaua- 
kis.

VARGONININKU SEIMAS

“Vytyj’ ’ rašė, jog Krąševs- f 
kis norėjęs įyylioti lietuvius 
lenkų pinklėšifL; Nfe, jis to 
nenorėjo. . ;. > J

Tad . pakartoju,' jog be 
kalbos nebus* tautines dva
sios. Taip kaip : “per skaus
mus į; garbe, ’ ’ taip per kal
bą į tautinę dvasių/ J. P. P:\

Įkas girdėti,lietuvių! 
kolonijose

Mano nuomone, jokią ki- L. D. S. CONNECTIGUT 
tą palaimą negalimą sulyd
inti su maloniu draugu. APSKRITIES KUOPŲ

HoraiiusĄ . ■ .

VHIBCESTER, MASS,

PA B SI0000 A
Graži .fannukė netoli Bostono, 
Yra 5 kambarių namas su visais 
vėliausios mados įtaisymais. 
Taipgi gražus sodas su vaisiniais, 
medžiais, lį akrų žemės ir bamė, 
ir nauji vištininkai. Prie pat 
Stato Road.« ’ ,

Priežastis pardavimo savinin
kas nesveikas ir npri važiuoti Į 
Lietuvą. Kreipkitės:.
303 Canton St., Randolph, Mass.

•Amerikos Lietuvių R. K. 
Vargonininkų Sąj u n gos 
Seimas šiemet įvyks pirma
dieny j, rugpiūčio 29 d., 259; 
North JFiftli St.„ Brooklyn,

Seimas prasidės iškilmin
gomis šv. mišiomįs 1Q vai. 
ryte, Apreiškimo Švenčiau
sios Paneles bažnyčioj. Se- 
sijos prasidės tuoj po .pa
maldų tos pačios parapijos 
mokyklos svetainėj e.

. Nuoširdžiai kviečiu visus 
mūsų muzikus-vargoninm- 
kus skaitlingai šiame Seime 
dalyvauti, kad bendrai ap
tarus, savo profesijos reika- < 
Jus, o' ypatingai bažnytinės 
bei pasaulinės muzikos klaų 
simą musų išeivijoje.

Aleksandras Aleksus, 
Varg. S. Centro pirm.

GH ARRON’S
Į PIANAI—RADIOS

ŠALDYTUVAI 
’ f .t Aliejaus pečiai,' Skalbiamos; 
!į- . mašinos 
b 20 TRUMBULL STREET . 
h WORCESTER, MASS. 
b Tol. 4-9430
[ iLengvos Išlygos—Be Nuošimčio

5,. Garbe® n.arys: ]<im. S. į 
rBystaas, 929 Brie- Ąvemie, ! 
.Sheboygaii, 'Wis. . , c j

6. Ąniž. naiys: Dudginas ; 
Jonas IL, 4549 So. J Ievini- ! 
t.age Avė., CĮiicago, TU-

7. Metinis narys: Savo- 
niene Marė, 247;Clar Plaee,. 
Elizabefh, N. L .

8. Metinis narys: Ligų-. 
| vienė i Agnietė, 6'04 E. Pine
St./Mahanoy City; Pa.

9. Amž. narys: Mrs. Ma
re Žvirbliene, 820' Mangold 

į St, Baltimore, Aid.'
Matoma, kad aiikš č i a u 

nurodyti lipniai savo, arba, 
ųurodyti knygoms siųsti as- . 
•meilys, gyvenamąsias vietas 
pakeitė, o naujo a d r e s o 
Draugijai nepranešė.

Šv. Kazimiero Draugija 
norėdama savo gerbiamiems' 
nariams tas knygas atsiųsti, 
maloniai jtraša užinteresuo- 

pų''asniėiUĮ arba tų, kurie ži
no ankščiau * išvardytų- as
menų adresus, pranešti tik-, 
uis adresus, kuriais turėtų 
būti knygos siunčiamos.

Be; to, Šv. Kazimiera 
Draugija ’-norėdama ateity-.- 
jo išvengti panašių nemalo
nių atsitikimų nuoširdžiai 
prašo , visų narių keičiant 
savo-gyvenamą j ą vietą, tuo
jau pranešti naują adresą.

Lygiai šv. Kazimeiro pr- 
ią pravy> pranešti apie Dr-i 

Uo«. narių mirtį, nes Drau
gija &ayo . Įkasiiiėt leidžia^ 
mani Kąuno kalėndor'niję 
talpina -f.t pavardes, o visi 
tos skaitliugės ^Draugijos 
ulu’iąi . ūiėldžiast už jų .vė- 
les-., • • . . .

h Tais ir visajs kitais rėi- 
pkaltus kreipkitės arba į &r.

LDS. Kuopų Susirinkimai
•WESTVILLE, ILL. '

LDS. 75 kp. mėnesiniai susirin
L A WRENOE, MAfiS. > 

LDS. 70 kp susirinkimas įvyks
fdmai įvyksta kiekvieną mėnesį/ rugpjūčio 21d., tuoj po 12 vai.
ieldnadieny, po 15 d., šv. Petro ir 
•ovilo bažnytinėje svetainėje e

Valdyba

Kviečiame gausiai sueiti, nes turi
me keletą svarbią sumanymą.. At- 
siveskite ir savo draugus (es) pri
rašyti. • • . Valdyba

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

mas įvyks rugp, 21d., 6:30 vai. 
kare, Karalienės Angelų parapijom 
svetainėj, kampas Robling ir.So 
4-t h gatvių.
••Taigi malonėkite visi susirinkt 

ir užsimokėti duokles kurie esate 
skolingi. . Nepamirškite ir naujų 
nartų atsivesti prirašyti prie mūsų 
’>r;injrios organizacijos.

Kviečia Valdyba

PROVIDENCE, R. 1.
LDS. 11 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks sekmadienį,*rugp. 21, 
tuoj po sumos, bažnytinėj svetai
nėj. Svarbu, kad visi šiame susi
rinkime dalyvautą ir užsimokėtą 
duokles. Parodykime gražų pavys? 
dį kitiems. 1

ATHOL, MASS.
LDS. 4 kp. mėnesinis susirinki „ 

mas įvyks rugp. 21 d.; tuoj, po 
mišparų, šv. Pranciškaus pavapi- ” 
jos salėj. Kviečiami visi nariai at
silankyti ir užsimokėti mėnesine 
mokestis. Taipgi atsiveskite savo 
draugus ir drauges prirašyti prk ' 
šios kilnios organizacijos

Kviečia Valdyto

. PRANEŠIMAS
Labdarų draugijos gėlių 

diena bug. rugsėjo 24 dieną. 
Kaip paviršius taip ir. vi
sas IVorčesterio lietuvių 
draugijas prie* šio kilnaus 
darbi) kviečiame prisidėti. 
Labdarių- draugijos mėnesi
nis susirinkimas bus rug
piūčio 19 d. Todėl drau
gijų atstnyai ir visuomenė 
mąlonėsite minėtame susi
rinkime dalyvauti.' šiuo ne
darbą inetu Labdarių (114ja 
.šelpia daug suvargusių iįei- 
mynų. Taigi Labdarių- dr- 
ja it kviečia visus, lietuvius 
šį prakilnų darbą griūti,/o 
bus gražitni^ios pa&ėkmes.

. \ Tj(ib da ri u IZoni it etas.

Skaitykite ir Platinkite Apskrities l d s

•• 1 ■••Kp T T lif /\ .stovų'pareiškiinų bei iš or-• JU A Ii. A Ą A *4"^'' gano tilpusi o protokolo, jog
t"1 ' ■■ - ’1 ■ ■' : -■ .apskritis ' nusamdys auto-

DRAUGIJŲ VALDYBŲ
ADRESAI mą, kurs įvyks rugsėjo 2fii

‘ ;—27 d. d., Laivrence, Mass,
iV. JONO ĖV. BL. PĄŠALPlNlfc*

DR-JOS VALDYBA Kadviskaš.būfų tvarko-
••irmtrinka.- - M^žiobn i e. kuopos prašomos išr ink-

V tft; T<ln vrft, Dorchėbier, x
Telephone Cnbimblu M* I i atstovus 11* Sutelkti . Zl- 

v'u^PIrtuInlūką.'* — J.zl>etriiuskiif» i ;a Y. ' 
24 Tinimas Park, So. Boston, Man* 'tiaS Žemiau• llttl’Odytll aŪTO- 

c rot. RaS liuli įkas — J. Gllorcki*. . . v._ _ _ r< •
5 TlinmM* Phrk, Sn. Rnston Mh«» Širdingai UPlU L. D. IS. 28 

iii * (ta^Hivlirkiis.ii.- ŠolMl* į .. . . tt™ i..
'256 ė. Ninth st..,so; Bomoji, M*** kuopai, New. llaven, pumų-'.

m«* Obliai atsiliepiisiai su pfa- 
m- 'I nešinu.. Jos atstora iSrink-

• ‘m npja laiko ■«hslrli»ldipii* kas trejl^ į fas y; KorkŪnUS.

B. Mieiūnienef •
Apskrities Raštininke, 

74 Bėlden tSt.,
Nmy Britain, Comi.

?k. LIETUVOS DUKTERŲ DRŪTOS
PO ąLOB,. MOTINOS ŠVČ 

^IrinininK? —. Eva Markslęni?..
, • 02ij. E, 8th St., So. Boston, Mnss.

.•yię^rmlnlbke-!“' Oao Slnurlpnę,
. 4-13 E. Tth St., So. Boston. Ma«s.

- • Tel^So. Boston 3422-R 
''^rptUnaSt. -—Brone Cinu lėni?.

20 įGoukl St., AVėst Ttoxbiiry, Mas's, 
f; ' TN/ Parkwiiy 1804:W ..
1 . (WiV, riiįt. — Marlonš. Markoni***
■ . .33. Navarro -St„ Įlosi imi ai e, Mass.
» Tel. Parinvuy 0558-17
, JiiUnUikff. - oin.i StaniuitiitP
į r 105 st„ So. Boston, Mums

Tmrkdarft ~ Ona MlzglrdienŠ
151? ęolftrtblM na., So. Boston; MNR8 

Kasos Globėja — E; J antį Jonienė
1426 Colunibtn. Bd.. Sof Boston. Mnw 

ČtAUiilli savo susirinkimus laiko kas 
antri utarolnkį kiekvienu menesio, 
T:8fr vai. vakare, poba«nytlnSj sve-

> talnBJ. ;•'■■■
k Tiaau drnuirijof reikalais kreipkite 
r t*a trotokote raitininke.

. uėilirilėnl k lėky leno miUieBlo. .2 vai į 
įv> pietų. I’Jirapfjua •«!?!. 4D2 R 7ti 

■ BU, So. Bvdton. Jlaeai

Profealonftfal. .biznieriai, prnmotiln- 
•knl, kurie skelbiasi 4*Parbinlnke,” tik- 
rtti verti skaitytoją paramos. 
. visi garsinkites ••Darbininke.* 1

Tęlefonas; P)aza 1350.

JONAS GREBLIAMS
^Graboriua ir Bateamuotojaj 

423 S. PACA STREET, 
BALTIMORE, MD.

C BROOKLYN, N. Y.
Rugp. 21 d.,tuoj po numos į 

vyks LDS. 1Q kuopos susirinkimas 
/ai. Taigi kviečiame vislia narine 
atsilankyti į šį buri rinkimą ir ui- 
limokūti. mėnesine^. Atsiveskite b 
'.ivo draugus prirašyti.' w

. • z-. • • . Valdyto

NEW BRITAIN, CONN.
LDS; 36 kp. susirinkimas įvyk* 

sekdiadienį, rugp, 21 d., 1932 iri. 
: arb,n. kad į šį susjrinldiną ateitų 
i M nariai ir bent po vieną naują 
’» i.i atsivesiu prirašyti prie Mūsų 
'nugins ūrgipii'zncijoa.

VfcSTFIELD, MASS.
LDS. D1 kuopos susirink i m m j. 

•vyky sekmadienį, • rugp.. 21 die
na. tuoj po sumos, šv. Kazimiero 
parapijos salėje. Kviečiami viri 
nariai ateiti, s Taipgi atąiveekite 
savo draugus. prirašyti prie 'šio# 
kilnios organizacijom. .

Valdyto

WATERBURY, CONN.
RugpitiČio 28 d., 1 v. p. p. į- 

vykš LDS. 5 kuopos susirinkimus 
Ronos mokyklos kambary, Con? 
gress Avė. Ateikite visi. Valdyba.

NEW HAVEN, CONN.
LDS. 2Š kp. mėnesinis susirinki 

mus įvyk.s .seknurdienį, rugp. 28, 
1 vai. po pietą, bnžnytiričTšvetai-. , 
nčj, 339 Greon ŠI. Kviečiame ua 
rius (es) Ateiti. Gera proga užsimo
kėti duokles.; Valdyba

Modernieji Šokiai yra ne kas. ki
ta, kaip seksualinio organizmo 
rinibolmavimas fiziniais judeaiaia. 
—Prof. St. Šalkauskis, ..

L„

ai%25c5%25a1ku.net
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VIETINĖ SZINIO S
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L Vyči* Seimo Parengimai
kęs į Detroit, Mieli., kur šv. 
Jurgio parapijos bažnyčio
je rųgpiūčio 7 d. atlaike su
ma ir pasakė gražu pamok
slų.

Minėtos parapijos klebo
nu yra kun. J. Čižauskas.

VISI KELIAI VEDA

AUKSU MEDAUS M. A.I 
NORKŪNUI 

■-iii,;. ---

Vypįų. seimo, metu Naujos 
Anglijos apskritis įteiks 
aukso medalį Vyčių organi- 
žasijos vienam iš pirmuti
nių steigėjų M. A. Norkū- 
mu.

Medalis yra pagamintas. 
Jo vienoje pusėje yra Vy
čioženklas ir užrašas : Tau
tai ir Bažnyčiai. 1912 — 
1932.” Kitoje pusėje įra
šyti šie žodžiai “Seniausiam 
D.arbuot ojiii M. A. Norkū- femmas^ su delegatais bus 
nui nuo K. A Apskrities.” ’ *1

M. A. K eidamas yra vie
nas iš pirmutinių ir dau
giausia dirbusių Liet. Vy
čių kūrėjų. Jis ir dabar 
nuolatos rūpinasi Vyčiais ir 
jiems dirba. Jo jauna dva
sia nepalaužiama nė žiaurių 
gyvenimo aplinkybių.

L. Vyčiai tiktai pasvei
kint ini, jog nepamiršta sa
vo vertingų žmonių.

Medalis bus įteiktas iškil
mingame pasėdyje, kuris 
prasidės rųgpiūčio 16 dieną 
10:30 vai. lytą Municipal 
Building svetainėje.

z Visi keliai rųgpiūčio 18 
•d.-vakarė ves į Music Box 
salę, 254 Huntington Avė., 
Bostone.

Vyčių seimo užbaigos pa
silinksminimas bei atsisvei-

Bostono viena batu ir o- 
dos išdirbyste labai švie
siai žiūri į ateitį, kad net 
jasiryžusi darbininkams si
jas pakelti.

įšdirbystūs atstovai, kaip 
praneša spauda, aplankei 
Bostono apylinkes miestus 1 
ir visur rado pasitikėjimui] 
pagripd^, jog bailį išdirby
ste tuojau susilauks vėl ge
rti laikų.

VIEŠA PADĖKA _

PIRMIEJI ATSTOVAI

. Putino S veiksmų drama “VALDOVAS” 
Antradienį, Rugp. 16 d., 7-tą vai. vakare

Qate oi Heaven Parapijos Salėjo
Tikietai 35 ir 25 centai.

, i IŠKILMINGA VAKARIENE
^ę0ąd8e^iį,''Ru<^'174., Parapijos Svetainėje

482E. SeventhSt., So. Boston, Mass.
Tikietai 31.00.

t ikrai įdomus.
Rengimo komisija parū

pino programų, linksmu jau 
iriems ir seniems.

Bus įdomu pamatyti, ku
ri kolonija laimės E. C. 
Carroll padovanotą taurę.

Nėra jokio abejojimo, jog 
į pasilinksminimų atsilan
kys didžiausia minia jau
nuolių ir jų prietelių. <

PasjJinksminimo pradžia 
.8 vai. vakare. Tikietai tik 
40c (merginoms) ir 50 vy
rams.

KUN. P. JUŠKAITIS IR 
P. GALINIS VILNIUJE

Visiems, kurie dalyvavo ! 
Maldos Apaštalystes meti- Į 
niame piknike; draugijos 
Vardu širdingai dėkojame. 
Ypatingai dėkojame. na
riams, aukojusiems pikni
kui: p. JaskeviČienei ir įt I 
Kavolienei, auko j ilsioms po 
pyragų,. O. Staniuliūtei — 
už daiktų laimingam krep
šiui, M. Kilmoniūtei — 10 
dėžių lietuviškų pierninkų.

Piknikas buvo linksmas. 
Draugijai liko gražaus pel
no. Įžangos dovanų $2.50 
auksu laimėjo K. Jėiikuųa- 
vičius.

Dėkoja Komitetas.

» DAKTARAI

PASILINKSMINIMAS-SOKIAI , į
Ketvirtadienį, Rugp. 18 d., 8-tąval. vakare Į

E : Mušte Box, 254 Huntington Avė., Boston, Mass. ,|
| ’ . PARAMOUNTCLUBORKESTRAS g
S . • Tikietai 40 irSO centu. —— ----- I

Jau praėjusį ketvirtadie
nį atvyko dvi atstovės į Vy
čių seimų. E. Simonytė iš 
ChicagOj III- ir<M. rS.įųkeyi- s 
Čiūte iš Dayton, O.

Pirmadienio rytą laivu 
atvyko iš Brooklyno kun. 
K. Paulionis ir jo parapi
jos ''vyčių kuopos delegaci
ja su A. j. Mažeika prieša
ky. . Tų. patį rytą atvyko 
Rochešter, N. Y. kuopos at
stovai su savo kuopos pir- . 
mininku štud. J. C. Morkų-, 
nu priešaky, šeštadienį at
vyko N. Y7, ir N. J. apskri- 1 
ties atstovai K. Paulauskas 
ir P. Marčiūlaitis.

KUN. JENKUS DETROITE
Kun. K. Jenkus, praleis

damas atostogas, buvo užsu-

Gautosios žinios praneša, 
jog kun. P. Juškaitis, išva
žinėjęs.skersai- išilgai visą 
Jpjęt^i^i, ..buvo.nu vykęs į 
Vilnių, .kur aplankė lietu
vių kultūrines įstaigas.

Kun. P. Juškaitis jau ke
lionėje atgal į Ameriką. Į 
Cambridge jis atvyks šį. 
ketvirtadienį, rugpjūčių 18 
d. Sekantį sekmadienį Cam 
brįdge parapiečiai rengia 
savo klebonui iškilminga 
sutiktuvių vakarienę.

Pranui Galiniui ir seka- 
l si viešėti Lietuvoje. Jis ap
lankė įdomesniąsias vietas. 
Liepos 31 d, jis buvo Vil
niuje, kur aplankė asmenis, 
jau 1930 m. jo pažintus.

Kada grįš Pr. Galinis, 
dar nežinia, manoma, jog a- 
pie rųgpiūčio galų ir rugsė
jo pradžioje.

Tel So. Boston 0828
LIETUVIS DANTISTAS

D B. M. V. CASPER 
(KASPARAVIČIUS 
Naujoje‘Vietoje, .

525 E. Broadtfay, S. Boston. 
Ofrio Valandai:

Nuo 9 Iki .12 ryte Ir nuo. į :80 Iki.
5 Ir nuo 6. Iki 8 vai. vakare. Ofi
sas uždarytai aubatoa vėkaraia Ir 
oedSldienlala, taipgi seredomis no* 

12-tos dieni uždarytas. .
Taipgi nuimuir X-ray

• r > KUN. PR. J. JUŠKAITIS, -
Cambridge klebonas, parvažiuojąs tugpiščio 18 d. iš Lietuvos. 
Cambridge parapiečiai rųgpiūčio 21 d. rengia savo klebonui sutiki 
tuvių vakarienę.

ŠIA GRAŽIAU

trūkumui nesulaiko jo nuo 
malonios šypsenos ir pamė
gimo sporto, ypač plaukio
jimo srityje.

Neslgailek vandens ir nuti
lo. Ta tauta kultūringesne 
kuri sunaudoja daugiau 
muilo.

ADVOKATAI
j

MIRĖMGR.MCGRATH

Lietuvis Dantistas

UR. S. A. GALVARISKI
(GALENAUSKA8)

414 Broadway, So. Boston
Tel. So. Bouton 2800

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai 
ryto, ntio 1:80 iki 5:80 po. plutlr 
nuo 6 iki S iakare. Svent* diena 

pagal uusItarliDiUi

Prisiekęs Advokatai

JURTAS R. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi

sus legalius dokumentui.

U17 E St. (kampas Broadway) 
South Boston, Mum.

Telefonas: Šou Boston 2732
Narni].; Talbot 2474

PRISIEKĘS ADVOKATAS

JOSEPH P. 1NALSH
A D V O K A T A I 
^fpyar E* Coplen 
Albert Adelšon 
Krank E. McFarlin

OEI$O VEDĖJAS
Jonas J. Romanas

18 Temont .St., Boston,, Mass.
310 Nimbai! Building 

Telefonas: Capitol 9880 .
O f i s o v a i a nd o s 

•. 9 vai. iki 5 vai.

Rugpiūčįo JI d. m i r ė 
monsinjoras Christop b e r 
T. McGrrath, 89 metų am
žiaus, Šv. Juozapo parapi
jos steigėjas ir jos klebo
nas, Soinervilie. -

Velionis buvo Bostono ar- 
kivyspupijos seniaųsis ku
nigas.

• Laidotuvės įvyko Šeštadie
nį, rųgpiūčio 13 d., daly
vaujant tūltstantinėms mi
nioms žmonių, Iškilrilingo- 
še gedulo mišiose, dalyvavo 
ir Kardinolas O’Connell.

Somerville mayoras pa* 
prašė miesto įstaigas bei 
biznierius susilaikyti laidor 
tuvių dienų nuo darbo..

Laidotuvės buvo labai įs
pūdingos. . y r.

Kas riemyli savo tevypes^ 
negali nieko mylėti. B groti

Tel. So.. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:39—6. Ir nuo 6:30—9 vakare. 
Seredomis nuo 9—12 vai, diena. 
Subatomis nuo 9 Iki 6 vai vakare. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. diena* 

(pagal sutartį) .

Tel. Porter 3789

JOHN REPSHIS, M. 0.
(RHPMTS)

UetuviB Gydytoju 
Ofiao Valaadpi; 2—4 Ir T—f 

278 Harvard Street, 
kamp. Inman arti Central Sq, 

Oambridgę, Mm*.
Od

DR.GRADY
tSPEClAUSTAS

Pabalięs N. Y. unlyerslty mediką- '■ 
likk* kolegių ; buvęs gydytoju St. 
Hamilton Ligoninėj, N. Y.; chirur
gas j Out-Patient Staff LowelUo U- 
foninės. Daktaras Miesto Dlspen- 
aary }■ sujungtas prie St jonn’s 
Ligoninės; MedikallSkas.egsamlriuą* 

; tojus dėl l<ąU!Opqlitisn Life 
( Lowell YMOa. Gym.; AJ OJFoteS’-i 
teri bf AmerlcGu Valandot: Antr., 
Ketv., Šežtad.. 10 Iki 1Ž ryte, 2-5, 
T—8 vufc, Sekmadieny iki 12.

Patarimai ^iflcail . . 
527 Trenūnit St Boston, ■ Mass. ■_

1

Teodora Pūnmputienė, 
atvažiavusi iš Lietuvos i S. 
Boston, pas seserį atostogų, 
šventadieniais lanko švento 
Petro lietuvių bažnyčių. Ii* 
negali ji atsidžiaugti Šios 
parapijos žmonių dievotu
mu, tvarkingumu ir bažny
tine tvarka ir laisve.

Viešnia sako:
“Čia yra viskas gražiau 

jbažnyčioje, negti pas mus. 
Bažnyčia graži. Viskas lai
ku ir tvarkiai daroma. Žmo
nių eilių eilės artinas prie 
Sakramentų su dideliu su
sitelkimu ir pagarba. Čia 
norisi būti vis ilgiau. Mari 
patinka! Čia gražiau.
“Kunigėliai'pas mus ken

čia. Jięms. sakant pamoks
lus, policininkai rašinėju jų 
žodžius. Kū gj nepasiduo
da, skelbdami Dievo žodį. 

. “Žmonės pas mus jau ne
bepadeda policiąinkams ku
nigų areštuoti.n /

GABUS LIETUVIS PLAU
KIKAS

plaukyme nuo Cliariesbovvn 
tilto iki Bostono. Pr. Vait
kevičius, 19 metų, yra ge
riausiai "išsilavinęs plauki
kas šioje apylinkėje. Nors 
ji^ negali vaikščioti be laz
dų . pagalbos, bet sveikatos

AGENTAI
t ■ • ''j *

Į INSURANCE
f ' Apdrausk: namus, rakandus
| automobilius- pas
I J. S. MESLIS
f 342 Broadway,- So. Boston:
I Tel. S. B. 1798 ar 2613 J

r

~ BROLIAI IŠEIVIAI
Tėvynes likimas, Jos lalmčjlmaf ir n®. 

laljnSs, jos sielvartai ir bėdos Jums.vi* 
slems, be. abejojiino, rupi. Jums taip 
pat rupi, kad Tėvynėje taurautų ir 
klestėti] teisėtumas ir -ialsvS. .Tųs taip 
pat niekinat priespaudos- nevalią ir ne- 
ribota sauvaliavimą su Švenčiausiomis 
žmonių teisėmis ii’ laisve. — Jus norite, 
kad ir. toli būdami, kad ir plačioji] ma 
rių atskirti, pažinti Tėvynės buvj, koka 
jis tikrumoj yra. — Sitais visais at
žvilgiais jums labai yra pravartu 14 
siraSytl

“DARBININKAS” Ugdo tiesos Ir 
laisvės meilę.

“DARBININKAS” moko neapkęsti 
priespaudos, smurto ir oleklntl didvaU/ 
dų veidmainystę.

^DARBININKUI” visur Ir visados 
rupi darbo žjnonių reikalai.

“DARBININKAS” turi labai jdomlat 
savo “RADIO SYl’SENAS.” .

“DARBININKĄ” redaguoja profeso
rius VU. DOVYDAITIS.

SkubSlilte kati išsirašyti "DARBININ
KĄ.” patys ir išrašykite Jį tavo gim^ 
nėms Lietuvoje.

Amerikoje “Darbininkas” kaštuoja 
$1.20, o Lietuvoj tik 60 amerikonlSky 
centų. , :

, ’ “Darbininkas,”
“DARBININKO” airesag: Lithua- 

nlo, Kaunas, Nepriklausomybės alkStfl 
nes

, __ J.DCTMAH
i^jaBūftoh 0620 • •

ę^eįiA'j 
PATA\NAVlt1A\ 

~~IAlhl •
'LAIVAI

Soutiibostomriis Pranas 
Vaitkevičius, praėjusį sek- 
madienį dalyvavo jį mylių ;

INSURANCE
Mes apdraudžiamo viską ir nuo 

visko ■“ : .

C. J WEI8UL AGENTŪRA,
366 .WesVBroadway, 

SOUTH BOSTON, MASS, 
Tet Soutii Bdšton 0620

t

/‘PAVASARIS” •
švenčia savo 20 m. jiMiėjtį.

Didele dalis Lietuvos ir. 
užsienio lietuvių jaunimo 
jau 20 metų su didžiaųsju 
džiaugsmu pasitinka kiek
vienų gyvų, linksmų, įdo 
Šio laikraščio numerį. u 
vasaris ’ ’ gi džiaugiasi^ 
jam pasisekę atspėti liet 
vių jaunimo širdį, atspėti 
kas lietuviui miela ir bran
gu. . ■

“ Pavasarį” įkaitydami) 
‘sužinosite, kas dedasi Lietu
voj, kaip gyvena ir juda, li
kę Lietuvoj, Jūsų broliai ir 
sesutes. ' '
. “Pavasary” rasite daug 
gražių Lietuvos istorijos a- 
pysakų, rasite apdainuotas 
Jūsų tėvynės laukus, senų te 
vėlių bakūžes. rTPavasafis^; 
dvelkia Lietuvos miškiį oru 
ir skamba Lietuvos paukšte
lių dainomis. .

“Pavasary” rasite vaidin 
ti tinkamų komedijų, mono
logų, šposų,, gražių apysakų, 
aprašymų, labai daug gražių - 
Lietuvos gyvenimo paveiks
lų. \ .

“Pavasaris” skirtas, vi
sam pasauly išsibaščiusiam, 
lietuvių jaunimui. /

“Kad Jūsų “Pavasaris” 
būtų dar dažnesnis. Taip 
ilgu jo laukti. Gyvendamas 
užsieny, be “Pavasario” tur 
būt joldu būdu nenurimčiau. 
Mano mylimiausias “Pava
saris,” ypač šįmet, labai įdo-* 
mus ’ * — K. Bakuuskodteį 
Haupstr. 121, Beiliu, Slioe- 
nenberg. Ištrauka iš laiško):.. 
Tokių laiškų “Pavasąris’r 
susilaukia labai daug.

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

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

| ĮVAIRŪS SKELBIMAI Į 
NAUJA UETUVIŠKA

BR0ADWAY BEAUTY SHOP

“ŽIDINYS” f
Prof. Dr. V. Mykolaičio-Putino redague. 
James literatūros, mokslo, vlBUomenSi 
Ir akademiškojo gyvenimo Iliustruotai 
mėnesinis Žurnalas yra didžiausias, 
rimčiausias, įdomiausias Ir kiekvienam 
prasilavinusiam Žmogui ^tinkamiausiai 
lietuviu Žurnalas. Todėl visi paskubėki- 
te užsisakyti “žldln|.M

“židinio” kairia Lietuvoje: inetSė],, 
pusm. 20 Ihj Amerikoje metams 
pusmečiui $2.50.

Adr.: “Židinys," Kaunas, Laisvės AL

Atliektime visokius grožės darbus, 
kaip tai: kerpant ir garbi nuo j am 
plunkus.

Kaina už permanent $4.00 arba 2 
už $7.i)O. Imant Finger arba Marcei 
\yave duodame sliampoo dykai, per 
visa mėnesi nuo Liepos 29 iki Rilg- 
piiičio 29 dienos.

Naudokitės šia proga;
254 W. Broadway, 

SOUTH BOSTON, MASS.
■ - . Tel. 0779-*W

i JUOZAS M. DILIS i
I LAIKRODININKAI J 

| Parduodu įvairiausios rūšies Į 
I auksinius ir sidabrinius“ daik- j 
| tūš. Taipgi dr pataisąU. |
| 366 W, Broadway |
Į SO. BOSTON, MAŠS. j

"SAULUTĘ!”
“Saulutė” eina du kartus per 

mSnesĮ 16 pusi, didelio formato su 
spalvotu viršeliu. Kaina Lietuvoje, 
metams 12 lit., pusei metų 6 It.t. 
Latvijoje, . Esti joje, Vokietijoje 
ir kitur metams 15 lit., pusei me
tų 8 It. >

Adresas: Jurbarkas,11 Saulutę 
Administracijai. .

GRIMAI

3

Office Telephone Unįversity 1957 
Rea. Tel.tJnlversItyl9<57

ADAM OWIRKA& SUN
Vncfertakėr A.Embalmer

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BATSAMUOTOJAS

Pagrabus atlieku gerai Ir piglal. 
Kainu vienoda visur. Vieta atdara 
diena Ir naktį*

883 Cambridge Street
KAST CAMBRIDGE, MA8&1

SKYRIUS j

10 Intervale S t, Mon teito, Maisa t 
Tel. Brockton5188 t

RE ĮNEŠIMO
Parsiduoda., 4. Dualiam Park," ar
ti Šv. Petro Lietuviu Bažnyčios, 
Fiftli SU, So. Boston. 3 šeimynų 
namas. Po 4 kambarius ir.toi- 
leįas. ■ Naujai išikipieąiubtayir•>»&- 
liuiliavota viduje.. ■ Kainu $1800. 
Del informaeljiį matykite Mi\. 

jld^nan, S06 West Broadway, S.
Boston,

PATARNAVIMAS DIEN4 
IR NAKTĮ

U. A. ZALETSKAS
BALSAWOWAB

877 ir K8 Cambridge Str»t 
0ambr|igw» Mma

. Telephoni Unlwalty.8631.VL

t
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UETIIViy DIENOS

Dėl susidėjusių aplinky
bių dalyvavau LUt. Dienos 
iškilmėse, Maspeth, N. Y. 

visai prie jų rengimo nepri
sidėjęs, jei ne s k a i t y t i 
phprasto bilieto įsigijimo. 
Tačiau atsilankius buvo iha- 
tyti, kad to milžiniško dar
da atiildmas - rtukalavo nu 
dešimtis bet šimtus žmonių 
ir sunkaus, kantraus darbo. 
Bet tik reikėjo pažiūrėti į 

"minią dainininkų, pasildaU’ 
syti jų tiesiog žavėtinai gra*. 
žalis dainavimo, pažiūrėti į 

/vietos šutvarkymą, nuosai
kų programos pasldrstyraą, 
pasiklausyti kalbų ■ ir būtų 
aiškių kad-lietuviuose no tik 
rankii darbai, bet ir proto, 
gabumų yra. Ir kaip daug 
yra ’.. ■

Lietuvių Dienai visi tie 
gabumai, matyt, buvo išju
dinti. Jau rašyta, kokia 
progi-ama ir kieno išpildy
ta, aš tik norėčiau, jei po
nas redaktorius ir skaityto
jai leis, ( pastebėti kai ku
riuos, mano nuomone, ypar 

. tingesnius reiškinius Lietu
vių Dienos iškilmėse bei jos 
aplinkybėse.

Dainavimas visuose svar
besniuose lietuvių parengi
muose paprastai užima pir
mą vietą arba bent be jo nė- 

• apsieinama. . Mat, lietuviai 
myli damą. Net komimis- 
tūliui-bolševikai, kurie kra
tosi, y isiy tautybes ryšių ne
mano, gal nejučiom, šis tik- 

. rai lietuviško pažymio nu- 
sikratyti ■ arba gal priešin
gai stengiasi jį savo tiks
lams išnaudoti. Vienas 
.“proletaras” net kunigo 
ALūronoi-Alačiulio parašy
tą ir Naujalio komponuot 
“Jauiumo giesmę” norėjo 

■' kokiam ‘ ■ proletarų poetui ’ - 
priskirti, kuris betgi vardo 
“negalėjo atsiminti.’’

Lietuvių Dieną N. York 
ir N. Jcrsey parapijų cho
rai “patys save pralenkė.” 
Bent mano nuomone tokio 
sandaraus, sutartino daina
vimo šioje apylinkėje net 

. Vytauto metais neteko gir- 
s dėti. . Gal tam kMta erdvi , 

salė, geras rezonansas ar 
laipsniškas dainininkų su
statymas, kas neleido yie- 
nam balsui kito užstoti ir jį. 
publikai “uždusinti.” Bet 

' daugiausia* kredito .tenka
patiem /dainininkam už ge
rą Dvisirengimą, chorų va

dam ir kompozitoriui J. Ži
levičiui, kuris mokėjo juos 
vienmhon sujungti, Atski
rai .pasirodžiusieji chorai 
d.arč labai malonaus įspū

džio. .
Dviejų solistų buvo ma

lonu klausytis. P. Petrai
tis. dantuoją rimtai, susL 
.kaupusiai,, lobybiškai,. An
tras, kųr’o pavardės liepa 
mivau, — links m a i, lyg

Myliujė. .
Nji’h dar ir po pietų lijo, 

tačiau žmonių pritdrinko 
begalės. Didžiulė sale ir 

; parkas prikimšti. Tiri vže- 
: uas įrodymas Lietuvių KĄ 
tankų aktyvumo. Nuoląti- 

piis Rengimo Komiteto ra
šinėjimai. “Darbininkui” 

apie ateinančią Lietuvių 
Damą, kitaip sakant garsi
nimams bus daug, padėjęs 
net ii‘ toliiųesnius lietuvius 
išjudinti. .

Nva-ąlrjo tikėti kai kūnų 
.priekaištams, kad lietimai 
kunigai esą kiek nutolę nuo 
savo žmonių, matant šios a- 
pylinkes “celebrities” ku
nigas, kaip Pakalnį, Balkū- 
ną, berods ir J. Simonaitį 
benl pradžioje, ir kelioliką 
.kirų dvasiškių draugiškai, 
šnekučiuojantis su „žmonė
mis.

Kun. Pakalnis . niekada 
savo kalba neapvilia publi
kos laukįmų,i Jis kalba be 
.painių aforizmų ąr ilgu ąle- 
' gori jų. Jo kiekvienas sa
kiny s gilus, daug ką Reiš
kiąs. Ne vienas ilgai pri
simins ir jo pasakytą kal
bą “ant juoko” filmuojant 
parke, kurią užbaigė: “L. 
Diedą Pensilvanijoj... (At
sigrįžęs į k a m e r a.). .A T 
jau?” ir nubėgo į būrį.

Taip, buvo filmuojama 
choristai, kalbėtojai, plo
janti publika* Lietuviai to- 
limiaųšiU'Ose ' užkampiuose 
žiūrės, kaip jų broliai šven
čia Lietuvių Dieną, bet ma
nau gailėsis negalėdami gir
dėti to malonaus dainavhno, 
kalbų ir besilinksminančios 
publikos garsų...

Daugelis skirdamiesi at
sisveikino :

“Iki pasimatymą kitais 
metais Lietuvių Dienoje,”

K. Bęfžanškis.

1.—Pasaulines sporto dliuiniądos sportininkai di lyvauic iškiljningamo žygiavime Los. Augeles. 2.— 
Charles A. MiĮlor iŠ Utica, N. Y., nrez/Hoovef paskuti nstrakcijog korpcraęiios prezidentu. 
S.^VokietiJog kareiviai/ tvirtai apsiginklavo, sąUgbTaą.T •> Von Panen gyverdamuosius namus;

nors pasislėpti nuo karštų' kėlias dienas atootęvų " asi- 
šaulės spinduliu bei Įvarę į ima: kun.KeųeevUiu^ 1; 
kaus didmiesčio oro. Tam ’ išvažiavęs kelionių u. 
tikslui ir daromos yra vasa- pas savo šeimos nkriits va
ros laiku visokios prąmo- r.aruamy arti 'Atlantic 
gos: piknikai, išvažiavimai, 
gegužinės..
čioda,etaoin shdlu etaoin or ■

Ėv, Jurgio parapijonys 
jau gerai atmena išc praeitų 
metinių parapijos piknikų, 
kurie turi įgyvendintą jau 
savo dieną, tai yra rugsėjo 
'(September) 4 d. Ši diena 
tuoin yr,a patogi/ kad ryto
jaus diena yra .Labor Day 
šventė, tai jeigu khs ir pa
vargęs jaučiasi, turi progos 
atsilsėt.

Minėtas piknikas jau ne^ 
betoli, tai kiekviena turi 
dabar pasižymėt į kalendo
rių. rugsėjo 4 dieną, kad ue- 
pamirštų. -

Vieta irgi yra kaip ir 
nuolatinė, tai KlasČiaus 
Clintpn Park, Bettsir Mas- 
peth Avėk., Maspeth, L. I. 
N." Y. Tikintus iš kalno ge
riausia įsigyti, nes 15e naą^ 
žiaii. Iš kalno tikietar per
kami tik 35c, o pikniko die
noje prie durų — 500. Ti- 
kietų galimą gauti sekma
dieniais prie bažnyčios pas 
kolektorius.. U- .

Kituose “Darbininko” 
numeriuose rasite plačiau 
žinių apie šį pikniką. TČ

Nutarta tiireti kontestą ir
f buvo duoti sidabro taurę organį 

dįoiioms

Higblands, N. J., kun. Len- 
eęvičius išvyko į Brooklyno 
Diecezijos klierikų vasar
namį. Svater Mill,' IZ I.

SUTUOKTUVĖS
; Sekmadienyje, rugpiūcio 

7. d. susituokė Uršule Gili- 
niūtė su aiffu James Wm. 
Carr.

KONTESTS■
Laukiamą, sųgrąžin i m o 

kontesto “balsu/’ kad'būtų 
. galima, skelbti, tolimesnius 
rezultatus. Kaip dabar iš> 
rodo,1 dėl Karaliaus, smar-
ki'ai lenktymuojąsį tūlas N. 
N, (kuris. saygs kol kas ne
išduoda),' ir • populiarus A; 
Eimutis, Vyčių pirminin
kas; tarp kandidačių į Ka
ralienes sunku pasakyti kas 
gali išlaimęti, nes gana 
daug varosi-' Iki šiol, vie
ną N. N., turi daugiausia 
balsu. Tarp naujai įstoju- 
siu kandidačių matyti šie 
vardai: * Marijona Serben- 
.laite, Margarita Sinkevi
čiūtė, Ona Paulauskaitė, 
Angelą Maslauskaitė, Ka- 
teriria Vasalskaite..

Iš APREIŠKIMO PAR AP.
I REKOLEKCIJAS *”

Sesuo Nikodemą išvažia
vo į savo Vienuolijos Moti
niškus Namus, Amitlville, 
L. L, atlikti metines reko-.

Gauta atvirute iš Kauno, 
Lietuvos, nuo kun. B, M., 
Paniuko, O.'P. ir kun. Ka
zimiero ■. Žvirblio, O. P. pra
nešanti, jog* jau laimingai 
pasiekė Lietuvą po smagios 
kelionės. Sveikina visus 
merikiečius.

Iš ŠV. JURGIO PARAP.!eMjas; ^sistipV/
• KAS TAI BES NEPA

PRASTO
. Gražus; šiltas vasaros o- 
ras, kiekvieną traukia kur.

L. D. S SEIMAS

šioje ateities mokslo metų 
darbams.

ATOSTOGOS/.
Po ligos sveikatai susti

printi,, vieši į). Kazlausįde- 
ne, tarp pušų. Pine BrĄ>k^ 
N. Į/ . P-nia Kazlauskį^dę .. 
vra. Sesers Francis GąbĄė- ’
V -į.-,,/' sr ’ . rr. • • -r *. ’

T Telephone: STAGG 2—0706

DR. BUDAS R, VENCIUS
D A N Tl S TA S į X^-RAY 

j Namą Telęfonns; Mlehigan 2—4273 •

VALANDOS: 
Nilo 0—12 iš ryto, 2—8 vnk. 

Šventadieniniu aualtarut 
499 GRAKD STREET r •

• (fenmpjiii Union Avė,P I'**

, ___ B R 0 0 K L Y N, N* Y*

zaęijai, kuri turės didžiausi 
skaičių nariii šiuose šokiuo
se. Viskas , šių šokių pri- 
rėngitnui palikta valdybai'.

Čia buvo., /pranešta, kad 
kuopos protokolų raštinin
kas atsisakęs iš savo parei
gų ir todėl buvo nutarta iš-, 
rinkti kitą jo vieton. Per- 
stačius vytį P. Šaltainį, vi
si išrinko jį raštininku už
baigti šiuos metus.
DELEGATAI Į SEIMĄ
Iškelta klausimas apie 

. rinkimą delegatų į Lietuvos 
Vyčių 20-tą Seimą Bostone. 
Čia A. J. Mažeika padarė 
pastabą, kad renkant dele
gatus nariai atsižvelgtų į 
tai, aį delegatas yta tikęs 
šiam darbui, nes atsiranda, 
laikas nuo laiko, tokių as
menų,“ kurie važiuoja į sei
mą vien, tik pasilinksmini
mui, o organizacijos labas 
jiems visai nėrupi. į

Sekanti asmens buvo iš
rinkta į Lietuvos Vyčių 20- 
tą seimą. M. Baliūnaitė. S. 
Unguraitė, A. J. Mažeika ir 
j. Masalskis.

Padarius pranešimą apie 
ateinantį parapijos pikniką, 
susirinkimas baigtas su 
malda. A, J, M.

i

MASPETH, N, Y,

a-

IŠ 41-mos KUOPOS . 
DARBUOTĖS

Riiggiužįp. -4 d. Lietuvos 
Vyčiu 41-ma Vytauto kuo
pa turėjo sąvb mėnesinį su-. 
Urinkima. ^Susirinkimą a- 
tidare pirm. A. B. Eimutis 

maldai Ąl^otoįol  ̂(per-.

parapijai gryno pelno. j 
Taip' sėkmingas paiapi- ’ 

jos piknikas įvyko šiemet 
pirmutinis/kaip šioji para
piją gyvuoja, nebuvo turė
jus kito tokio. Maspetie- 
čiai į darbą visi kas gali! 
Maspethas jau atgyja...

j • W.

i,',lw .
Tttlėphone ; 8TA0G 2—0106

DR. A. PETRIKĄ
(WT»TCK)

LIETUVIS DENTIŠTAB
321 8. itii St,, Brooklyn, N. Y. 

i‘Spinduliif Oiagnotf 
Gano Afleitetika

VALANDOS:
Na0. 0 yal, ryte Iki 8 vai, vakar*.
Veuktacileuiau Ir šventadleiilala 

tik BūflltaniH.

BROOKLYN, N. Y.
RED. APSKRITIES

/. IŠVAŽIAVIMAS
RugpiūČi'O 7 d. buvo ren

gta Didž. New Yorko Eed. 
apskrities išvažiavimas į 
Forest Parką.

Diena labai prasta pasi
rodė, todėl žmonių išvažia- 
yiina'n atsilankė nedaug, 
Tarpe atsilankiusių buvo 
matomi” kunigai: Balkūnas, 
Lencevičius, kuriems ačiū, 
kad apskritis nėpapuls sko
lon, bet pelno ir neliks.

[Prie prirengimo ' dau
giau pasidarbavo p, Paže- 
reckienė, p. Stašaitienė ir 

p-lė Štarkiūtė. Jos su pa
galba vyrų daug dirbo, tik 
nelaimė, kad lietus viską su
gadino. . .

■ Buvo ” kalbanįa, kad pa
baigoj šio mėnesio surengti 
vėl išvažiavimą/ GąT pasi
taikys geresnis oras.

Hapart,

TeL Grecnpoint 9r-2320

JOSEFH GARSZVA
G RAB ORIUS 

. -■■■■ -nu-
BALSAMUOTOJAS 

. 231 REDFORD AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

i KLASČIAU3

I CUNTUN PARKAS
| piknikams, baliams, koncertams, 
| šokiams Ir visokiems pasllfnksmln)- 
| mnms smagiausia vieta . Brook- 
| lyne-Maspethe. Jau laikas užsisa* 
| kytl salę žiemos sezonui.
I kamp. Magpeth ir Betts Avė.,; 
į JONAS KLASČIUS, Sav„ i 
Į Maspeth, N. Y. j

I    ’Į ■■■■■■■i ■ ■ '   

Tel Newtown 9—4464

ANT. J. VALANTIEJUS
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Apdrauęla Visose Sakose • J'

Notnrv Piiblk’
'5441 — 72-nd Street, .

Arti Gniiul St.
. MASPETH. L. I., N. Y.

Lietuviui Darbininlnj Sąjungos seimą Centro, Vai* 
dyba nutarė *l<viosti .1932. m. rugsėjo 26 ir 27 d. d. Law- 
rcnee, Mass, ; . ■

i Seimo programa bus pranešta vėliau. Visos kuopos 
iš anksto prašomos rengtis šėmiui..

Dvasios Vadas — Kųh. Pr. Vihnaziskist 
" - Pirmininlias — J. M Smilgis, .

• .. Vicė-Pi.i'iuiinmkė — O, Siauriene,
Ižclininkas — A: Vuisiduskas, . '
Sekretorius — J.B.Laiička.

lės brolio žmona. Ten pat 
leidžia vąkaeijas. Kazlaus- 
Idenės sėsup Draugelienė sii 
aūirn Jiiozūku. Juozas, sau
sio mėnesį užbaigdamas šią 
mokyklą, laimėjo pirmą do
vaną už geriausius . laips
nius moksle.. Sugrįžęs- iŠ 
atostogų tęs toliau, aukštes
nį mokslą, kuriame taip pat 
atsižymi. *

Ir parapijos kunigai po

kuopos išvažiavimą busu .{ 
Lake Bdnkonkoma, pager
bimui kuopos • sportininkų, 
Imris pasisek® ^drai. Ap
skrities* raportą^ išdavė S. 
Kiičinškas ir A; J. Mažei- 

; k a* , .■ , •.
. Toliau buvo kalbama Ą 

pie suręngima, vėlai rude*, 
uį, didžiuli^ . šokią geroje 
vietoje ir su gerti orkestru.

Alaspetho parapijai pik
nikas rugpiūcio 7 d. gerai 
pasisekė. Nuosavas pava
pi j os parkas šiemet daug 
pagerintas* Nauja didžiu? 

*lė platforma šokiams pada
ryta, daiig ; stalų. ir suolų 
naujų įtaisyta ir šiaip viso 
parko žemė sulyginta, nu- 
švarinta. Oras toje dieno
je buvo liėtmgas, bet tūks
tantinė lietuvių minią vis
gi dalyvavo' piknike. Alas- 
petiėčiai didžiavosi ir džiau 
įį&i savo- parko gražumu. '1*^ * \ * '* • ' AB^rbė lietuviams^ taijį gra- 
;zii parką turėti nubsa- 
Aybę ję. • * • •• .U •

tipas žmoniiybuvo paki
lęs. Geras lietuvių orkes
trai griežė po vadovyste p. 

Ahido. Ypač, žymėtina skai- 
tluigas ii ©tuvių jaunimo da
lyvavimas. Tiesą, labai di
dėles išlaidos ^ilcėjp išlei
sti dėl viso parko kaip nau
jai pertaisymo, bet viską iš
mokėjus ir dar $15^ atliko

SUSIRINKIMAS
Didž. New Yorko Eed. 

apskrities- susirinkimas į- 
vyks penktadienį, rugpiūcio 
19 d., 8 vai. vakare, Kara
lienės Angelų parapijos sa
lėje. Visi kuopų ir drau
gijų atstovai yra prašomi 
skaitlingai susirinkti.

Šis susirinki m a s * b u s 
prieš pat Fed. Kongrese 
tad svarbu, kad visi atsto
vai būtų. Bus taipgi ap
kalbama apie išvažiavimą: 
ar vai'ta jį daryti, ar ne.

,j Sekretorius.

LIETUVIŲ RADIO 
/ ' VALAKDA '

Nuo pat Naujų Metų lie
tuviai kiekvieną ketvirta
dienį vakare 8 vah iš sto
ties WMBQ turi savo lietu
višką programą. . Šiai pro
gramai .vadovaują p. V, 
Matusevičius, kurį uoliai 
remia lietuviai biznieriai, 
peš jis per radio jų pramo
nes labai aiškiai išgarsina. 
Jos savo programai apgra- 
žint žada gauti p-tes Buzių- 

padainuoti. Būtų taip
gi gražu, kad vietos para
pijų chorai, jam uoliai pą-

r "" 1 1 ''■■■"■■i
Tel. Stacg 2—5048 Nota ry Public

M. P. BALUS INC,'
BIELIAUSKAS 

Grabprius ir Balsamnotojaa 

660 Grand St., Brooklyn, N.Y.

Tel. Staže 2—0785 Notnry Public

JOSEPH LEVANDA
. (Levandatukat)

GRABQRIUfS
107 Union Avė., Brooldyn, N.Y.

Telefone Stagg 2-4409 
NOTAUY PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS
G R A B O R I U S

402 Metropolitan Avė.
BROOKLYN, K Y.

Priešais Apreiškimo parapijos
Bažnyčią

Paraaindau Automobilius Ves* 
tuvems, Krikštynoms ir viso

kiems pokyliams

/ dėtų, nes šis darbas kelia 
netik lietuvių varčią/bet ir. 
jų dailę svetimtaučiu aky- 
v- ■ ■ \ • /i

- Lietuviai nepamir š k iT^J 
kad Lietuvių Radio progra>t 
lAa prasideda lygiai 8 ViĄ 
vukąrę, Statidn AVMBQį 
Pasiklausyldt I i : . *

MOT. LAUKl’S. Fot^rc.
! B-’d'o-d Bmolilvr.

Teh Evergreėn 0—4014
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