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KUN. L. KAVALIAUSKUI
MIRUS

“Darbininko’* redakcija Providence šv. Kazimiero pa
rapijiečiams, velionies tėveliui Aleksandrui/ broliui Zigtnon.- 
tui irseserim Onai ir Elenai reiškia, giliausią užuojautą. **

PĄSIALPOS .■ 
I L. Vyčių jubiliejinis sei
mas prasidėjo rugpiūčio 16 
d. 8:30 vai.* išldlmingomis 
mišiomis Šv. Petro bažny
čioje. ; " ... "■

» Seimo atstovai į; pamat-'
,. I das atvyko organizuotai. Šv.

AID II pA/lAViaminC mišias laiks Centro • L. 11. n« 1 VUvraClJUS pv. Vadas kun. J. Aleksiu- 
—y . —nas -asistuojant kun. J,

Kongreso Programa te* X“','.;:
_ I K. S. Paulehiui, Brooklyno

Lietuvių R. K. Federttcijoa 22< daug yra. vietos “pąrking.” Qė-I Apreiškiino parapijoj kle- 
Kongreso rengėjai Pittsburghej ras, švarus ir pigus. Įbonui, — subdiakonu. Mi-

Fort Ktt Hotol. i0th St.'ir giedojo parapijos
Penn Avė. Kainos: choras, p. M. Karbauslto ve-

Room without bath $1.60 irN^as.. -
$2.00 single: Įspūdingą pamokslą pa-

Rooms tvithout bath $2.60 ir sakg garbės nai-ys
$3.00 double. kun. Dr. J. Navickas, M. I

Rooms with bath $2,60 ir $3.00 C". Ptt™»kslininkas prade- 
sillgle jo pamokslą Vyčią himno

Rooms with bath $3.60 ir iki žodžials “Ei Vyčiai, gyte- 
$500 double. name Tautai ir Bažnyčiai”

Sis viešbutis įra prieš pat » Pamokslą tęsė apie 
Penu R. R. Station ir šalia Bus ištikimumą savo o-
Lia^e3 balsiui, pradedant nuo meL

Monongahela Housft 8mith- les savo ^vams.
fieM ir-Water -Stz. ' Kmnt»^ | IŠKILMINGAI \ 

JRooms /withoiat bhth Bihgle POSĖDIS
^1.00 ir $150. Iš bažnyčios seimo atšto-

Rooms with bath single $2.00 vaį svegiai;^avo į Mu- 
ir $250. , nicipal Building svetainę,

Rooms without bath double L, u gehno Rengim0 
$2.00 ir $2.50. | Komiteto pirmininkas J. B.

Rooms with bath double $3-00 Baučka paskelbė 
ir $3.50. [dėjusį darbą.

Šis viešbutis randasi prieš pat
B. and O R. R, Statieji. Vyčių 17 kuopos nariai,

p. M. Karbausko vadovau- 
(Tęsinys 3 pusi.)) jami, scenoje sugiedojo Vy-

. ____ . čiu, Amerikos ir Lietuvos
PROVIDENCE, R. I. himnus. Akoniponuotojuin

, buvo p. M. Karbauskas, Jr.
IŠVAŽIAVIMAS I1’“ to rengimo komiteto

. v. , • . ,' _ | pirmininkas^ pakvietė Vy- 
Rugpiūčio 21 d. įvyks Sv. U irmininka

Kazimiero parapijos įsva- į ' Lapinska ad5ti seima.
žiavimas, “Klaipėdos para "
ke. Dalyvaukite visi. SVEIKINIMAI

laiko garbe pranešti visiems, kad 
jau viskas Kongresui priruošta.

VIETA

Kongresui vieta sesijoms lai
kyti paruošta Šv. Kazimiero R. 
K. Parapijos mokyklos svetainėj, 
South 22nd ir Jane Street, Pitts- 
burgh, Pa. Laiškams ir telegra
moms antrašas : Lithuanian R. C. 
Fiederation of Amerika, 2128 
Lankiu Way, Pittsburgh, Pa. Iš 
miesto ir nuo visu stočių atva
žiuoti i Kongreso svetainę pa-, 
.imk No. 50 Carson Street Car ir 
važiuok iki South 22nd Street, p 

‘ nuo Čia tik pora blokų iki sve
tainės. . ...

VIEŠBUČIAI IR NAKVYNES

Hotel Webster Hali, Fifth Av. 
• and Dithridge St, Kainos:

ątooms without bath $1.50 sin
gle, $2.00 double.

Rooms with bath $2.00 single, 
$3.00 double. ... "

Atvažiavusiems automobiliais

žarijos veikinį bus iškeL 
tas kryžius it: 
chanai^jos..

* Kunigų Vii 
niukas kini.
džiaugsmiiĮgaii sveikindą* 
mas-biganizuc
atstovus kvieti: Vyrius siek* 
I i savo tikąhl
Dvasios Vadąį t kurių pa
rama Vyčiam i Užtikrinta 
visados.. ;: . • ;

‘ Kutir Dr. J. Slavickas, M 
E; C,/ Kolegijoj direktorius, 
Vyčių garbes |imrys, svei
kindamas atšt< vus, drąsino 
Vyčių nepalą įti kliūčių, 
nes kiekvienas! d i din g a s 
dalbas, kieky ena aukšta 
mintis -įvykdoii ąs per didė
lius vargus. /.

Kun. K. t rbonavičius. 
Vyčių garbės ^ąyts, džiau . 
gesi seimo graž a pradžia ir 

siteikusiems

[pašalinta va

lybes pinui -.. 
C. ..V a s y s,

yrius siek* 
drauge su

' ĮVERTINO šiĮHIGEJĄ

Jausmingiausis momentas 
seimo pirmame posėdyje 
buvo įteikimas aukso meda
lius p. M. A. NORKŪ
NUI, vienam iš pirmųjų or- 
^anržačįįos-steigė-jųr— ; — 
• Medalį padirbdino Nau
josios Anglijo^ apskritis, 
kųrio/.ątstovas K. J. Viesu
lą medalį įteikė^ p. .M. A. 
Norkūnui ■

M. A, .. Norkūnas, giliai 
sujaudintas, dėkojo Naujo
sios Anglijos apskrities vy 
eiaiiis, taip gražiai jį prisi
minusiems. Jis nuoširdžiai 
sveikina Vyčius, prisimin
damas pirmuosius organiza
cijos žingsnius 20 metų at-

J

linkėjo gerai nt 
atstovams graži lt pasekmių.

■ ______S-'’.

KARDINOI O 8VEI- 
' KIND'AD

Kun. D. Virjpauskis, vie
tos klebonas^ Aįgtąy.^damą- 
sis Vyčių darbais, perdavė 
J. E., Kąrdinolo O ?Coimeil 
sveikinimą, laiminimą ir 
linkėjimus. .

Priešpietinis posėdis bai
gėsi 12:30 vai. ir visi daly
viai skubėjo į Strand Val
gyklų, ktir buvo parengti 
pietus. Pietų metu skam
bėjo dalyvių draiigiško pa
šnekesio balsai.

Popietiniame 
išklausyta D. D.

/atstovo ižd,. A. 
ir.“Darbininko ” 
Kneiži'O sveikinimo kalbų.

Telegramomis sveikino 
kai kurios ' kuopos; ypač

posėdy j e
S. Centro.

Vaisiausko
Yef.X’F..

AREŠTAVO LlETUViy 
KOMUNISTĮJ ŠTARO 

NARIUS
CHICAGO, III. — Rugp. 

11 d. policija areštavo tris 
komunistų laikraščio štabo 
narius, būtent: Andriulį, 
Krakąitį ir Millerį, Jie 
kaltinami bankiniam biz
niui žalingų gandų skelbime 
spaudoje. .

Prieš areštavimą komu
nistų redakcijoj padaryta 

’ krata ir paimti tūli pope
liai.

. Keletą, komunistų nužiū
rėtų areštuoti pasislėpė.

PLANUOJA ŠAUKTI ŽYDŲ 
KONGRESĄ

L Vyčių Organizacijos 
Santykiai su Dvasios 

Vadais

NAUJA L VYĖIŲ CENTRO 
VALDYBA

daug ovacijų iššaukė Lietu
vos Pavasarininkų centro* 
sveikinimo telegrama.

PREZIDIUMAS

Seimui vesti į prezidiumą 
išrinktą: Al“. Manstavičius 
fCLicago) pinui, J. C. 
Morkūnas (Rochester, N. 
Y;) ir D. J. Averka (South 
Boston); sekretoriais — J. 
P. . Pilipauskas (So. Bos- ; 
ton) ir O. Valentukėvičiūtė 
nVbrcestėr). f rezoliucijų 
ir sveikinimų komisiją — 
kun. Valančius (Chicago), 
J. Eranldin (Rochester).

ANTROJI DIENA

8:30 vai. rytą šv. mišias 
atlaike. Vyčių garbes narys 
kun. P .Virmauskis.

Posėdis prasidėjo 10 vai. 
Jame baigta klausyti Cent
ro Valdybos * raportai, ku
riuos išdavė centro pirm, ir 
“Vyčio” redaktorius A. L; 
Lapinskas, iždininkė K Alį- 

■ šauskaįtė, s e k r e t. o r i ir s 
AlrMai^tuvičius, iždo globė-. 

; jas A. J. Mažeiką,.. spąųstiP 
yės direld-oims'kunrM' Ur
bonavičius. : Po {vairui pa
klausimų raportai priimti.

Popietiniame posėd y j c 
svarstytos ir priimtos į va i- 
rios rezoliucijos, k u r i o s, 
reikią tikėtis, pagelbės su
stiprinti organizacijos gy
vavimą. Bene svarbiausia 
rezoliucija priimta, tai apie 
santykius su dvasios -Va
dais. .

PASVEIKINO :

Seimas nutarė pasiųsti 
sveikinimo telegramas Po
piežiui per Delegatą Ame
rikoje kardinolui O’Con- 
nell, .miesto mayorui J. M. 
Curley, Valstybes Preziden
tui, Lietuvos Episkopatui ir 
Lietuvos Pavasarininkams.

■j • ■. .

Seimas priėmė rėzoliuci- 
ją, išreiškiančią užuojautą 
Lietuvos katalikų visuome
nės vadams, kenčiantiems 
dėl Lietuvos vyriausybės 
persekiojimų,

AREŠTUOTUS VETERA- 
NŪS APKALTINO

Dvasios Vadas — kun.
Valančius, Cbieago, III.

Pii’mminlcas — A. L. JLąt..
pinskas, Chicago, III.

Vice-pirmininkas — 1-as
Ą. J. Mažeika, Brooklyn/ -.<•

j.

Vįcė-pirmimnkasII-as
P. Jesmentas, Hartford,. Ct.

Sekretorius — Al. Man- 
stavičius, Chieago, III. •

Iždininke — Ališauskaitė,
Clucago, Ilk . . •

ŠIEMET KAUNE STATO
MI 486 NAMAI

Kauno miešto' statybos ., 
skyrius praneša, kad šie
met, per pirmų pusmetį yra 
statomi 486 namai: 47 mū
riniai gyvenimui; 48 ne
gyvenimui222 mediniai 
gyvenimui ir 169 — negyve- ' 
ninriui.

\ ’ Terėifai# metais statyba’ r 
Imvo daug didesne, neš pa- : 
statyta viso 1469 nauji na- , 
mai.

DU PASMERKTI SUŠAU- 
DYMUI Už VAGYSTĘ

RUSIJOJ
ČELIAVINSK, Sovietų 

Sąjunga (Rusiją).. —- Jau 
buvo rašyta, kad komunistų 
diktatorius išleido dekretą, . 
kuriuo nustato mirties bau-, 
smę asmenims už vagystę. . f 
Du komunistines tvarkos 1Š7 
auklėti vagys buvo sugauti 
vagiant ir'atiduoti teismui, 
kuris juodu nubaudė sušau

dymui . Tokios didelios 
bausmės vagims 'neuždeda 
ne kapitalistinėse šalyse, ko- 
kias uždėjo Rusijoj, komu
nistų vadinamoj darbinin
kiškoj. šalyj.;. Kommiištų 
spauda paduoda, kad nu- X 
baudė Seineno.vą ir Girdi- 
iią, o .vadus 10 banditų gan- 
gės, kurie vogdavę siunti
nius iš traukinių. . . ‘

Jie turi būti sušaudyti, 
ir sulig diktatoriškų įstaty
mų jie negali prašyti nei ti4 
ketis pasigailėjimo. .

Darbinihkai žino, x kad . 
Rusijoj milijonai žmonių 
badauja, kad tūkstančiai/ 
žmonių stovi gatvėse prie , 
valdžios krautuvių, ir lau
kia kadit koinįsaras susimy
lės ir paduos porciją, mais
to. Tokias porai jas garniu 
tik pHviiogiuoti.konnmisūi 

(arba apsimetė!iai darbiniu-
Šv. Jurgio parapijos iš- kai. NoturĮą kortelių ne- . 

važiavimas įvyks rugpiūčio galį maisto, gaut i, nes 
28 d. prie New Poud. Ren- jo : trūksta, nė už pinigus 
gėjai kviečia visus atvykti; nusipirkti. : - ; *

L. Vyčių Seimo antrą die
ną, popietinėje sesijoje, sei
mas aiškiai nustatė savo 
narių,- kuopų, apskričių ir 
visos organizacijos santy
kius su Dvasios Vadais. 
Poros delegatų išsireiški
mai, ar dėl nesupratimo, ar. 
dėl nenorėjimo supr a s t į 
rezoliucijos, iššaukė’ kun, 
Vasį, Kun. Vienybės Centr 
ro pirmininką, pakartoti 
Katalikų Bažnyčios kano
nus, kurie nustato katalikų 
organizacijų pasaulėžiūrą. ,

. Labai gražia. katalikiška . — ląkilųs nesusipratimui 
dvasią parodė hai’tfordietis

nustato Katalikų Bažnyčia 
sekančiais dėsniais, kuriuos 
Seimas pilnai užgirįa ir tei
kia jiems konstitucinės ga
lios:

1, Kiekvienas klebonas 
arba jo. nuskirtas pavaduo
tojas savaime yrą jų para
pijoje gyyUojančnj organi
zacijų ~ dvasios vadas;

2-. Kiekvienas • Dva s i o s 
Vadas sprendžia jam pave
sti! organizacijų asmenis 
dvasinę vertę;

. Centro pirmininkas pasa
kė sveikinimo kalbą ir pa
kvietė1 Apierikos Kongreso 
narį Jolm MeCormack, kurs 
pasakė ilgą sveildnimo kaP 
bą, labai turiningą. Kon- 
gresmanas McCorihack pa- 

. žymėjo, jog L. Vyčiai, pasi- 
sakydami esą gerais katali
kais ir) gerais lietuviais, y- 

Lra|ij;Seri Amerikos pilie- Jesmentas pa

čiai. . • -
kiėEio kareivio kilnutauj ToIW A svei!dno > 

prižadėjo atsiųsti kokią 
nors dovaną. Amerikos ka- 
reivis jam nepasakė « Cųrley ^ts^st
vardo. . . ĮĘeter F. TagtĮę. „ . .

? ; ;/ • Į K. Eederaėijo&tpirmiūin-'
Amerikos iždo sekreto- L as jotias ; ^vagždvs, 

rius šiomis dienomis ^ro i Sėinw at
minėto vokiečio laišką tlran l vjUSi. pagynėjo,, joef jis srai
ge. su apyrankė, padaryta 1^ Amerikos lietuvių ka 
senų vokiškų metalinių Ti- taIilcn ateitį. giaacUeni£gs 
nigip . . . . . . .

Iždo sekretorius perdavė 
apyrankę į West Point mu
ziejų, : - ... .

VOKIETIS ATSIUNTĖ 00- 
VANA AMERIKOS IŽDUI

WASHINGTON. —1918 
m., didžiojo karo metu, ne
žinomas amerikietis karei
vis išgelbėjo savo priešo Vo
kiečio kareivio August Ull- 
rich gyvybę. Vokietis ka
reivis, su j audintas ! amerb

GENEVA. A Žydų va
dai planuoja šaukti viso pa
saulio žydų kongresą, kad 
sulaikyti varomą propagan
dą prieš žydus.. Blogiausia 

. esą Voldetijoje, kur hitle- 
į riečiai dega, kerštu . prieš 
i . žydus. .... . . . -

. . Tokis. kongresas numato- 
’ mas 1934 metais.

kartos vardu, pasitikėdą- 
TOS, jog organizacijos pri
augantieji vadai nenukrypk 

I į kraštutinumus ir, jorgani-

siūlydamas seimui priimti 
rezoliuciją. be formaliu bal
savimo. .Seimo vedėjas gi 
paslinko > balsavimo hūdą 
atsikhuisti delegatų. ‘‘‘ar 
tai priešingą rezoliucijai'?V- 
'Nebuvo nė vieno.čia pa^ 
duosime vienbalsiai priimtą 
rezoliuciją:

REZOLIUCIJA

. ĮCadnngi L. Vyrių orgą*. 
nizaci ja yrą grynai katali- 
kiška, besi vaduojant i tildai 
katalikišką pasaulėžiūra, 
todėl jos narių santykius

su Dvasios Vadu, organiza
cija neturį koihpeteU'djds 
pręsti klausimo, kurio ga

lutinas išsprendimas pri
klauso Aukštesnei Dvasinei 
VvrtdUsvbei. *' •i‘'.. '

. t, • į;1 Dvhsibs' Vadai ’ Seime 
dalyvaują su sprendžiamu 
balsiubį»maudaio.;;

Toks aiškus L.* Vyčių Sei
mo pasižadėjimas laikytis 
Kataliką. Dažny r i o s ’k a- 
nonų yni sveikintinas. • Tą 
(urėtą padaryti visok kata“ 
Ūkiškos orgąnizac i j o s ir 
draugijos, knriės nori būti 
katalikiškomis pilnojo to 
žodžio prasmėje.

—Į Ir and įjuiy sapka 11 į n o 
irit areštuotus veteranus 
'"‘riaušėse liepos 28 d. Ap
kaltinti veteranai yra Šie.: 
B/ MeCoy, Falkner ir OI- 
son.- ' Jie bus -pavesti teis
mui.

N0RWmMASS.
’• -■ -■•I^VAŽTAVHIAfš-
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Penkiadienis, rugpiūčio M 153Ž-

LIETUVOS ŽINIOS
KLAIPĖDO* BEDARBIAI

atME

“Darbininko" Katalogas
APSAKYMĖLIAI
KELEIVIS. IR VAGYS

Gyyeiio kartą didžiai 
šventas kunigas Vardu Jo
nas Kantietis. Savo gyve
nime jis tris sykius, ė j o į 
Rymą aplankytą 
vietas. Kelionę 
atlikdavo pėsčias.

Kartą jam taip 
jaut, užpuolė jį vagys. Jie 
atėmė iš jo visą ką tik jis 
■turėjo, ir palikdami klausė 

~ ar jis neturįs daugiau ko 
nors su savimi-

Jonas atsakė, kad jis nie
ko daugiau neturįs. Vagys 
patenkinti grobiu nuėjo to- 

ri ■’ ■ ; ’'
Tačiau vos tik jiems kiek 

paėjus, Jonas atsiminę kad 
jis turįs auksinių pinigu 
įsiūtų į savo drabužius. Nie
ko nelaukdamas jis prade-. 

. jo vytis vagis ir juos šauk- 
’• tį.

• Vagys užgirdė sustojo ir 
laukė, nežinodami kas atsi
tiko.

“Klausykite,” tarė jiems 
Jonas, “aš’jums neteisybę 
pasaldau. Buvau užmiršęs, 
kad dar turiu pinigų į savo 
drabužius įsiūtų.”
.- ■ Ir pradėjo jis ieškoti dra
bužiuose pinigu, kad galė
tų vagims atiduoti. Vagys 
didžiai nustebę. Jie nieka- 

. dos nesutiko žmogaus su to
kia jautria sąžine. Jie stė- 

. bejosi keleivio atvirumu ir 
teisingumu ir netik, kad ne
ėmė tą jo pinigą, bet atida
vė vi$ą ką buvo, nuo jo at- 

; ėmę, nuėjo savo keli... T.

karaliui
ATSAKYMAS

šventas 
visuomet

keliau

davo šv. mišią, nežiūrint [ 
kaip, jis būsą užimtas dar
bais. r Į

Vieną rytą jam klausanti 
šv. mišią,: ateina -.į. bažnyčią 
karaliaus^ pasiunti n y s i r 
praneša kancleriui, kad ka
ralius tuojau jo reikalauja I 
svarbiam pasitarimui; .

i 1 Pasakyk,” tarė palai
mintas Tomas, “pasakyk jo 
ekscelencijai, kad .tūrėtą 
rūputį kantrybės. Aš da- 
iar tūriu pasitarimų su di
desniu Karaliumi negu jis, 
ries aš klausau šv. mišią. Ir 
kaip tik aš užbaigsiu pasi- 
kalbėjimą su Dangišku Kari 
Valiumi, tuojau skube siu 
klausyti Savo žemi š k o j o 
valdovo.”

Pasiuntinys grįžo su at
sakymu pas karalių, o i§į 
mintingas žmogus pasiliko 
prie karalią Karaliaus sos
to. T.

TOLSTOJUS IR VAR
GUOLIS •

;w

Palaiminto Tomo More. 
• buvusio Anglijos kancle- 
riaus,. gyvenime aprašyta, 
kad jis niekuomet neapleis-’

Gražus, nuotykis apsako
mas apie Rusų garsųjį ra
šytoją, Tolstu ją. Kartą 
Tolstojus išėjo pasivaik
ščioti ir susitiko neturtingą 
kaimietį. Varguolis pažiū
rėjęs į nepažįstamąjį tarė: ! 
’ “Ponuli, duok man kele
tą kapeiką.” ' y '

Tolstojus - įkišo , ranką į. 
kišenę, bet jdj e nieko nera
do. Su didžiu pasigailėji
mu jis žiūri varguoliui į a- 
kis ir meiliai taria:

“Broleli! Man labai gai
la, kad aš netuiiu ką tau 
duoti.”

‘ ‘Nesakyk, kad nieko ne
turi,” sako v a r guolis. 
“Tamsta jau man labai 
daug davei. Tamsta pava
dinai mane broliu.” T-

LANKĖSI KARDI- 
/ NOLAS

Prancūzas Kardui olas 
, Jėan Verdies, Paryžiaus 

Arkivyskupas, pereitą sek-, 
inądienį ir kelias dienas 

■ viešojo šiame mieste, atvy- 
• kęs iš Europos aplankyti 

savo ordeno įstaigas Ameri
koje. Jis yra visą pasaii- 

‘ lio Sulpieijoną kunigą vir
šininkas ir pats pirmas iš 
ją luomo -pakeltas Kardįno-

• lu. '*
Baltimorėje; kaip žinome, 

yrą pirmoji kunigą Sūlpi- 
ei jonu. įkurta seminarija vi
soje Amerikoje? dėl to ir 

[• Kardinolas visą, pirma ją 
,f; : aplankė. Išvažiavęs vėliau 
1 į Rolapd. Paikį kttr naiijo- 

■ ; ji seminarija stovi, jis pir
mą kartą išvydęs ją, labai

ĮVAIRIOS knygos
Aukiinto Obuolio Historij* 

(Graiką jtytfologijdi žiups
nelis) bu paveikslais. Lietu
vių kalbon iiguldS Alyvai—5Qa, 

Try« KeleivUi—KriUčionia, 
ŽydM ir Turkai. Pamokinan
ti apysaka. Barais T. Vyi- 
nlauskas. Verta.: P. ----- 40m

I Trumpį Bkaitymžliai—-labai 
igtalūs pasiskaitymai apie b 
vairius gyvenimo Rteitiklmua,

■ t_______ 45o„

Šiuo metu Klaipėdoj įsi- 
įrėgistavusią įedarbią yi-a 
.yršėO^ ’
bMarbįi

Vasaros metu toks 
. skaičius yra te-. 
L Apįe; įroceib 

^;a ind- 
uin^kukas atgal a-.

pįe 100 bedarbių buvo.suši-
* 11 • I TIU11UO HJ V.VUUUU' Rl

rinkę prie direktorijos, pra- eurais X Tarvydas
| šydami direktoriją pasirūk .^5^°
r-. .. . . 7 fnV v aiukkitymai. Parač« Uo8ia_45«.
pinti jų himnu., . Toks žyd fl.ramas_.pIa5ymaB apie

I mus bedarbių skaičius susi-į garumą per Tčvą Fabori-B'L 
dąiė dėl to, kad lentpii-ivės

Į atleido vil*š 100 darbininką I ųno kenksmas ; pagal d-rą Ni- 
ir kad dėl lėšų stokos direk<I ■ - Užkeikta Mergeli su Bari-
torija nevykdo nusausini- ją ir Barzdaskutė—apysaka 15c.
rao darbu. I Kataliką Bažnyčia ir Da-

4---------—-— linokraUimaa.-— Paraž&kun.Į RABINAM SUSTABDĘ ALGŲ Tarnas Žilmukas -- ---------- -

MokfijlMĄ i.^PRS S.‘^
Į I tas. —- Verte Kun. F. yauru-
| v ~—i Isaitia --------- --- -------------------- -25c.

Žydų spauda rašo, kad Į xX!X Tarptautinis Eucha- 
Į švietimo ministerija silstab-J rištinis Kongresas. . PąraSa
Į de rabinams algą mokėjimą. Bučys, M. I. C.__.1.5* 
Į Jie algu negavę jau nuo ba- Užsienyje. Juokm-
II tv- t 1 a t T „... I gas aprašymas keliončs į Pa-r KUN. K. VASYS, ’ -10 * d’_ ^1 Mikalojaus ir

Aušros Vartų,parapijos (Woscester, Masš.) klebonas, naujas Ku-|m!> sustabdo dėl to, kadIGlapiroa Ivanovą... ISgnlds 
nigų Vienybės Centro Pirmininkas. švietimo ministerijoj dvasi- Magnus Parvalkietii—.

—- ------- ----- -- ninku algų pozicijoj esą nu- jA^.e.^0Ili ApBnk Pašafllį per
. , r. q. . ,. , . , J. ./ , dieną—Apie visąs derybas •
jos vardu. -Sunkiai liudin- matyti kiek sumažinti eta- be galo įdomūs nuotikiai ke
denąs pp. Edvardui ir Ele-1 tai. Tuo tarpu renkami da- rikius kraštus,

nai Bekersldams reiškiame viniai, kiek is ją algų rei- 
širdingiausią užuojautą ją I Ida išskaičiuoti ir kiek 
nelaimėje. , ..f jiems lieka dar sumokėti.

T RPif?T^A8 - BROLIAI išeiviaiL. R. K. S. A. 13 kuopa si * ... . .x I Tėvyuės llklmas. Jos laimėjimai Ir n» I 
sekmadienį, rugpiūčio 21 d., I 'ąlmūs, Jos sielvartai ir bėdos Jums vi 
__ ■ , -t • • -i •' I siems, be abejojimo, rupi. Jums taipVVestporte, Narųauskienės pat rupi, kad Tėvynėje taurautu u 

. . ... v . | klestėtų teisėtumas ir laisvė. Jus taippai’ke rengia pirmą seimy-1 pat niekinat priespaudos bevalių ir ne 
__  : | ribotą satiyaliavimą su švenčląusldmlis nibką pikniką, kilis piasi- I žmonių teisėmis Ir laisve. — Jus norite 

nnn nnf__________ nh« \ad ir toli judami, kad Ir plačiųjų maU€S lipo pat lyto. x>US pu 1 rių atskirti, pažinti Tėvynės būvį, kokri 
riišifMS rtVflzik^rttni U,s Ūkrumpj yriu — šitais visais atlos 1 Ubies muziKmiiąi? SKa Į žvllelals Jums labai yra pravartu is I 

niausi valgiarĖv
■ Tad ir kviečiame balti-1’a's^jmbii^,. 
mariečius gausingai atsilan
kyti* Patarnavimas gra-- 
žiausis, programa įdomiau
sia- Bus duodama dovana 
už greičiausį valgymą.

įėjimas visiems veltui. 
Tad atsiįankįlrimb.

Juozas. Čepliuškąs, 
•kuopos pirmininkas.

f

nustebo, ir išsitarė, jog tai 
gražiausioji jo matyta semi
narija ! Gal neper d a u g 
perdetumem, j ei" pasakytu
me, kad ji yra gražiausia 
visame pasauly. Taip bent 
Kardinolas mano,

Mūsų kunigijai ypatin
gai įdomu buto, susipažinti 
su Kardinolu Verdier. Klc'l 
bonas Lietuvnikas yra visą 
savo aukštesnį mokslą ėjęs 
pas Sulpieijonus, ir baigė 
seminariją* ir buvo įšyen*. 
tintas^ Krinigas Dubinsiąs 
pradėjo eiti pas Sulpieijo
nus, ir tik pačią pabaigą 
ėjo Romoje. Tolau badu, 
abudu, tarytum seni aukle-J 
;tiniai, nuvyko vyriausi mo
kytoją pasitikti, Didelis 
būrys Baltimores Diecezi- Į 
.jos kunigų susirinko pusi

sveikinti su juomi, ir linkė
ti jam laimingos kelionės 

i per Ameriką. Garbingas 
[svečias paliko visiems ^ra
žą įspūdį...

SMOKERIS
Pereitą penktadienio va

karą įvyko Šv. Vardo drau
gijos šmokeris,. kuriame bu-, 
vo aptarta parapijos pikni
ko ruoša. Sekmadienį, rug- 
piūčio 28 d., įvyks paskuti
nis šią metą parapijinis 'iš
važiavimas, Arion Parke. 
Valdyba išrinkta beveik ta 
pati, kuri ‘tvajkė kitus pik
nikus, tad galima tikėtis 
jog svečiai ir vėl bus pa
tenkinti.

MIRĖ .
T K <

Juozas GabrieleviČiuš. 51 
metą amžiaus, sirgęs nuo 
balandžio 1930 m. džiovos 
liga, pasimirė, rugpiūčio 11 
d., 7 vai. vakare ,̂ Palilco

I tris dukteris ir du sūnų, ir 
moterį. Ši ir-paskutiniu 
laiku kiek paliegusi. Velio
nis buvo' ištikimas katali
kas, Šv. Vardo Draugijos. 
narys,* kadaise buvęs zakri
stijonu. . Draugijos nariai 

1 plaukė velionį su kun. Du- 
| binsku ir atkalbėjo maldas 
už mirusį .sekmadienio va
karą. Jis buvo laidojamas 
Žolinėje, po pietą. Egzekvi
jos ir mišios , buvo atlaiky
tos antradienį.
. - Vladas Tamoliūnas, gy
venęs. Eden St., pasimirė. 
rugĮJįūčio .13 d. jo mirties- 
priežastis buvo smegeną. su
tinimas ii-- suaugimas. Mirė 
miesto ligoninėjri Paliko 
keturis » vaikus našlaičius^ 
Mišios įvyko iŠ v. Alfonso 1 
bažnyčioj rugp. 17 d., iy lak 
dotuvėš Holy Rede&nel’ kA> i 
pįn&Se, r ri <> i < - cMlIąr.

Telefonas; Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKASj
Graborius ir Balsamuotojas I

423 S. PAGA ŠTREĖT,
EALTIMORE, MD.

I žvilgiais Jums labai yra pravartu iri 
ĮsiraSyti / ž? .

. “DARBININKAS” ugdo tiesos Ir

“DARBININKAS” moko neapkęsti1 
priespaudos smurto Ir niekinti didval 
lų veidmainystę. • • . , . •

“DARBININKUI” visur lt visados 
rupi darbo Žmonių reikalai.

“DARBININKAS” turi labai įdomia?
•javo. “RADIO ŠYPSENAS.”

“DARBININKĄ” redaguoja profeso
rius PR. DOVYDAITIS. -

Skubėkite kad išsirašyti "DARBININ
KĄ.” patys ir išrašykite jįtavo, gimi
nėms Lietuvoje.

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

“Darbininkas,”
“DARBININKO” adretat: Llthua- 

nla, Kaunas, Nepriklausomybės alkStf 
nes ■

“SAULUTĘ
“Saulute” eina du kartus per 

mėnesį 16 pus], didelio formato su 
spalvotu viršeliu. Kaina Lietuvoje, 
metams 12 lit., pusei metų 6 lt., 
Latvijoje, Estijoje, Vokietijoje 
ir kitur metams 15 lit., pusei me
tų 8 lt..

Adresas : ‘'Jurbarkaž, “Saulutės 
Administracijai. . ..

Kas neąiyli. Savo tėvynės, 
negali nieko inyletį. Byron

draugijų valdybų
I ADRESAI

Trumpa Apologetika arba
Kat. Tikėjimo Apgynimas. Pa 
rašė kttn. V. Žajanfiauskas.™50n

Maldų Rinkinėlis, baltais 
viršeliais  ____ ^r^.$į.75---1.2l

Maldą Binkinilis, juodais
Viršeliais  ------ --- ^^.$175—1.2|’

Dr,. Vinco Pietario Raštai.
Istorijos apysaka. Du tomai, $1.00

Moterystė ir teimyna. Ver
tė J. Gerutis —t---------- 40a

Gamtos Pradžiamokslis —-
pr. A. Vileišis-.__ _____ ___-50c,

Limpamosios Ligos ir kaip
bUo ją. išsisaugoti! Parašv 
negyvoji gamta: žemė, van
duo, oras. Parašė J. Baronas^.50s.

Nauja Skaitymui Knyga—. . 
(Dalis H), Su paveikslais.™—76e.

Vaikų Knygelė — su. pa
veikslais ——............ aną,

50- Mano Patyrimai Didžiojoj
‘ Karėj, 1918 ir 1919 m. Para 

šė Kun. J. F. Jonaitis (Ka- 
Ipelibnas) ____ ______ _25«

Į Pamaldų Vadovėlis, Stacijos 
Graudūs Verksmai, Sudarė ir 
išleido Kun. J, Koncevičius._10c.

Vienuolinė Luoria. Vertė
Kun. P. Sanrusaitis __ ___ :__25o.

Moterystės NesuardomybS. J. 
besauskis. Šv. Kai. D-jos lei
dinys, Kaune —_—L_____ lite,

Sunkiausiais Laikais. Parašė
1. Bacevičius ______ —40®.

Meilė (Poema). Parašė M. 
Gustaitis lite,

Žventas Gabrielius. Išleido 
Tėvas Alfonsas Maria C. P__ 25c,

Religijos Mokymo Metodi
ka. Sutaisė K. JjSkruodys.—5(te.

Leiskite Mažučiams Ateiti 
Prie' Manęs. Sutaisė KuPra- 
nas_____ ;________ _____——KM

Mūsą Dainiai. Parašė Ka- 
tys Puida 50c,

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

MALDAKNYGĖS
Pulkim ant Kelią—“D-ko” 

pduda. Odos apdaru $2.00 ir $3.00
<, ’ TEATRAI -

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

Elgetą Gudrumas, 3-jų veiks
nų komedija. Pątašė Seirijų 
uozukas _____ ;__ ...__ ■.——26a

Nepaisytojo—keturių veiks
mą drama. Parašė kun. Pr. M.
Juras. Kainai—.—■.— ---- ^350

Giliukingas Vyras—2 aktą 
komedija; parašė S. Tarvy
das  ___—-____________- 25a-,

Ubagų Akademija ir Ubagą 
Bąlius komedijos po 1 ak 
tų. Parašė Seirijų Juozukas—35c,

Sniegas — Dramą 4-rią ak
tą. Vertė Akelaitis 40a

Ėsumas—3-čia dalis dramos < 
‘Gims Tautos Genijus?’ Pa

rašė Kun. L. Vaicekauskas_ 10c
Visi Geri-—3-jų veiksmą vaiz

delis; parašė F. V. >.... ......... 10c
Patricija, arba nežinomoji 

kankinė — 4 aktų drama. 
Vertė Jonas Tarvydas___ __10ci

Išganymo Apsireiškimai — 
atėjimas ir gyvenimas ant že
mės Jėzaus Kristaus. Vaidini
mas su gaidomis __ ;__ ;______75c,

Dramos; ‘l) Germaną; 2)' 
Fabiola—5 aktų; 3) Liurdo 
Stebuklas — 4 aktų; parašė

.Tarvydas.--------- -- --------- -66c*
Knarldą Paliepus.—Komedi

ja 1-me akte. Parašė Gineitis 15a.
Vaiką Teatrai: dalis I: 1) 

Pagalvok ką darai; 2) Jano 
laimė; 3) Pasakyk mano lak 
mę; SuriiikąąS. K., D. ir N.™16a

; Vaiką Teatrai;: dalis H: 1) . 
Ištiesime paskui; 2) Antanu- 
taę. Surinko S, K., D. ir N.™150,

to

Parašė Julius Verne.' Vertimas, 
J. Balčikonio________ f

“DUMKTURIU STIP
RIUS, SVEIKUS NERVUS"

Į “Per metus mano nervai buvo silp- 
! ni ir skaudėjo,” rašo Mr^ A. Maži i* 
Į ka, Superior, Wiš. “Aš^išleldfltu. daug 
pinigų daktarams ir vartojau visokių 
rūšių vaistų,, bet negavau pagęlbos. 

negalėjau gerai miegoti naktimis.
Aš turėjau nervini nevirškinimą, ma
no inkstai buvo silpni ir Iš turėjau 

“reumatizmų. Aš perskaičiau apie Nu- 
I ga-T.one, įsigijau bonkų ir į kelias 
1 dienas pasijaučiau daug geriau. Išgė

rus 3 bonkas- mano sveikata buvo 
puiki; Dabar aš turiu stiprius, syei-' 
kus nervus, mano niiegas ppilsiiigas 
ir manęs daugiau nevargina • Inkstai 

į ar pitniš ir reumatizmas.”.- 
Į Nuga-Tbne suteikė .mllionams vyrų 
Į ir .'moterų geresnę sveikatų ir dides- 
I nę spėką. Jlš išvalo kūnų nuo ligas 
Į gimdančių nuodų, sustiprina silpnus 
Į nervus, muskulus .ii* organus ir pri- 
| verčiu jus jaustis kaip naujas žmv- 
t'gua. Būtinai gaukite. Nuga-Tone. Jei- 
I gu aptiekininkas neturi jo, paprašy-’ 
I kitę jį užsakyti iš savo urmininko.

žyny^

Rugpiūčio 2 d. gimė kū
dikis poniai Elenai Bekers- 
kienei, Gerojo Ganytojo Ii? 
gonineje. Jauna motina ne
ilgai džiaugėsi .savo sumi
nių kuris po pelikių valan
dą pasimirė. Dar suspėjo 

Į jį pakrikštyti- Jnozo Mari-

.. Ą1.0I 
Pramoninė Demokratjios Pa- 

urindai. ParąŠS Uosis 75e
Gegužės Mėnuo — Kun. P. 

[žadeikia. Kaina ______ ——60c
Aritmetikos Uždavinynas—25o 

į. Vaiką Darbymečiui — Rin
kinėlis kalbos mokslui..... ....5(fa

Petriukas — laiškai vieko 
Į Saikelio, Vertė S, Rakauskas 15c 

Bolševizmas—Kas tai yra 
bolševizmas ir jo vykdymas. 
Rusijoj —_1/ „15c

žaidimą Vainikas—Savybės 
vakarėliams ir gegužinėms su. 

I gaidomis. Sutaisė Matas Gri
pais •____ ___ __________ _501.

Laimė r- (poėma). Parašė . . 
Vaitkus __ ........ ' 50c

I Atsargiai su Ugnimi. Vertė 
liŠ lenkiško, kun. K. fi............10c
Į Mūšą Tikėjimas — išaiškini

mas pagrindą mūšą tikėjimo.
Į Vertė Jonas M. Širvintas—50c 
Į Lietuvos ženklai. —- Išleido 
Į J. Šeškevičius ir B-v8, Kau- 
Į įas__________■', , ■ _____ 40o
I Ėmęs ir Kalbėkt Deklama- 
|<jijos, Monolgai ir Dialogai. 
| Parašė Juozas V. Kovas___ 30c
Į Graudūs Verksmai — Ver

tė Vysk. A. Baranauskas.___ 10©
Eucharistiškos Stacijos—Su

lietuvino Kun. P. Juskaitifi-—15© 
■ Kristaus Kryžius: Stadijos, 
Graudūs Verksmai, Maldos Ge
gužės, Birželio ir Spalią mė- 

į lesiams. Išleido kun. K. A. Va- 
ys __ _______ 25©

Dangaus Karalienė. — Su
rinko Kun. M. Gavalevičius; ‘ 
be apdarą 75 centai, su ap
darais    -___ ________ _$1.0( >

Socializmas ir Krikščionybė.
Prof. V. Jurgučio _ ______ I0<:

Žmogus ir Gyvuolys. Para
ikė kun. P. Bučys    30e

Žydas Lietuvoje. Parašė S.
Kaimietis ...10©

Maldos Galybė. Istoriškas, 
piešinys IV-to šimtmečio Iri- 

Įkšeionybčs. Lietuvią kalbon 
išguldė P. B. '...... '____ L25c

Apsirikimą Komedija. Atsi
tikimas iš Amerikoniško, gyrė 

[nimo. Išguldė Lapšiauš Vai
kas ri_ -__ _________ ^■,,.■..^.■10*

L Jono Kmito Eilės .......$1.01
Lietuvos Albumas. Su pa

veikslais. ir aprašymais--------

h “DARBININKAS"
H ,... fi-ųi
366 Brcsadway, So. Boston, Masa

les .

IY. JONO EV. BĮ.’BA^AlBINBI 
V'ūv DRJOS VALDYBA ' - - 
eiF^if^inkMrLi. M^Bfobl 'J,j 1 

■< -Ud.,,D<»rchentwr»rMii«a.
o.rs ....TMeDMon* Cotamblg 5481 

vl^Ptflnlrilnlca! t- X PMrdtiskui
24 ThomM Purk, Šo. Bontott; Man?

— LGllneckiii t 
!f»Wifc(Wk, S<v BpBtortj MM*

- m. icikin
ilsu E. Ninth JSų.So. Bottom U«m. 

IMInlnka« ~ A. NauįilūnM’
886 K Broadft-ay,- So. Boston. Mm* 

Harflalka — X Zalklr
7 Wlnfleld St.. 80. Boston. Ma*. .: 

Prųuglja laiko snnlrinltlųniB kM trečia 
redėldlen| kiekviena tftlnaeln; 2 xi»I 
po pletų. J'arapIJns Malėj, 402 M. 7tb 
įt. 80. Boston. MaM. ,

LIETUVOS PUKTNRV DR^JOSI 
J; PO GLOBY MOTĮNOS^VOį‘ 
!.?irmihtnkk1'—Eva

jG25 E.. 8iU sąi?,;8tt.eiri>Bt<i6a -įtfMm 
Vlcę-pirmlninki?— Oiio Siuurieiiū, 
- ‘443 E. 7tii St., So. Boston, Mass.

1 (Tel. So. Boston 3422-R .. ^4 'imamas vara.

'irta UirkmiiM' * P,n> Baštlnlnlcns *7
ai N T KODĄ Tf1 ISJinžliFlm RML ...........................

33 Navarre St„ Rosllndalė, Mass, 
Tel. Park\vjiy '0558-\V

Iždininke — Ona- Stnnlulfatf
. 106 W««t ęth St, So. Boston, Mus. 

Tvafkdnrfi — Ona Ml*glrd|eo| ,
1B12 ColumblH Rd., So. Boston, Mmb. 

Kaaol Globlja — E. JanOlonienž
1426 Columbia Rd., So. Boaton. MaM 

Draugija savo susirinkimus laiko ku 
antra utnrnlnkų kiekvieno mėnesio, 
.7:80tai, vakare, pobnlnytlnžj avė- 
talnžj. ‘ Į1 . c'-'

f bate draugi jus reikalai! kreipkite 
paa >rotokolEj raltlnlnkf.

ptofėsfonntelr blxniw!al. mmtmlm. 
kai, kurtė skeibiasl/mirblhiiūm? tik 
rnl verti skaitytojų pnrnmoj!.

Visi nrihikittt«’',Dirblnin)

: AR TURI LABAI (JRAŽI4 KNYGĄ

LIETUVOS ALBUMAS
• . 436 puslapių didumo

Kiekvienas puslapis ląbai gražiu paveikslu piv*
. 'puoštas. Kiekvienas lietuvis privalėtą.įsigyti šią ■ 

knygą,- Jos kaina buvo $1.00. Dabar gausi tik už 
$1.00.

RęikalnnkiV *
riDARBiNINKD’*

866 Wefct Broadway ’ : w ' South Boston, Nmj.



darbikikkas-Penktadienis, Aigplūčio 19, 1932

- Klausimus siuskite — 
JŪRŲ PRIEPLAUKA, 
366 West Broadway, 

So. Boston, Mass.

veninių; 4) skaitąūt katalL 
kiškus laikraščius.

2 jei priekaištas yrą da-

ir

Kl. Jei Dievas taip geras, kaip 
kunigai skelbia, tai .dėlko Jis 
žmogų baudžia?

Ats. Dievas-žmogų nebau- 
džia. Priešingai, Dievas 
žmogų myli begaline riieile. 
Žmogus, pildantis nuodė
mes, baudžia pats save. Tai
gi bausmė yra nuodėmės 
pasekmė. “Vargas ir su
spaudimas ant kiekvienos 
sielos žmogaus, dara n č i o 
piktą”-(Rym. 2, 9). “Ne
noriu nusidėjėlio mirties’’ 
(Ezek. 33, 11). . “Ateikite 
pas mane visi, kurie vargs- 
tate ir esate apsunkinti, ir 

. aš jus atgaivinsiu” (Mat.
11, 28)? . ;

mą, taip pat pąšiep.a atsa
kyk. Pavyzdžiu: -

—“Aš. tikiu į tą ką nia-

—“Kunigai už pinigus 
šmiį palaidotų.”

—‘ ■ Tai ir tamstai dar y- 
ra vilties.”.

—“ Vtsos tikybos yra ge- 
’roš.” •

—“Tai tamstai iįeįkėtų. 
turėti nors vieną.” 2_'

—“Šiandien rnokšlas už
vaduoja viską. 7

—“Tai ir nosinę...”
* 3. Kada į rimtą priekaiš
tąnesugebėsi dubti paaiski- 

’iiimo, pasakyk, jog kaip 
kiekvienoje profesijoje ar 
mokslo šakoje yra specialis
tai, taip ir tikėjimo , daly
kuose lengviausiai gali iš
aiškinti net sunkiausius 
klausinius kunigai. Jie yra

; i j ■. 1" " 'i i. •.

Antrą vakarą, rugp. 24 d,, 7 
vai, “šaltibarščių” užkandžiai, 
laike kuriu prakalbęs, paskaitos 
apie kataliką veikimą, daineles 
ir t. t. Nepaprastai pigi įžanga, 
o garsiausi kalbėtojai ir žymūs 
veikėjai kalbės. Kas gyvas — at
eikit!

1 Trečią dieną rugp. 25 d. Iš 
Kongreso svetainės lygiai jh80 v. 
ryte E. D. S. T. Hetuvių biznie
rių automobiliai (pakviesti Juo
zo TamkeviČiaus ir parūpinti A. 
L, Wenslovas Funerol Director) 
visus delegatus ir svečius veltui 
nuveš į šv. Pranciškaus Lietu
vaičių Vienuolyną, Mt. Providen- 
ce, kame seserys apvaikštinčs 
savo 10 metu gyvavimo jubilie
jų. Seserų Prancizkiečiu Vienuo
lyne iškilmės prasidės 10:30 vai. 
ryte (EDST) pašventinimu .nau-

į yienuolynų, o iŠ čia tais pačiais 
automobiliais riši grįšime Pitts-. 
burghati “ Sightsoeįng. ’r pama
tyti. Pittsburgho “prašmatny
bės,” o paskui su Diev! visiems, 
Ačiū už atsilankymą. ' . -

su tikra pagarba
, Kongreso Rengėjai ir 

Kun. M. J. Kazėnas.

P, 8. Prašo m e gausiai 
atvažiuoti Kongresą, pasitari
mui katalikų veikimo reikaluose. 
Visi atvažiuokite, visus' priimsi* 
me ir pavadinsime* Mp mokėsi
me.

Amerikiečiai Lietuvoje

•M

; LDS. Kuopų Susirinkimai
lawrenoe, mabs.WESTVILLE, ILL. LAWREN0E, MASS.

LDS. 75 kp. mėnesiniai .susirin LDS. 70 kp susirinkimas įvyks 
kiniai įvyksta kiekvieną mėnesį, j rugpjūčio 21 d., Inoj po js vai, 
sekpiadkny, pu 15 d., Šv. Petro ir 
Povilo bažnytinėje svetainėje

ValdybA

Kl. Norėčiau savo būdą išla
vinti. Kokios tam yra geriausios 
priemonės? .

Ats. Geriausios priemo
nės būdui išlavinti yra Pa
maldumas ir Skaistybė. Pa
maldus žmogus tūri tamp
rius santykius siį^Dievu ir 
aptūri gausybę malonių do- 
riniui laivinimuisi. O skais
tus žmogus taip paveikia 
save, kad jam visai lengva 
susivaldyti.

—“Tai tamsta gana ak
las, nes protas taip arti, o 
jo nematai,”

—“■Aš neinu į bažnyčią, 
o visgi svęikas ir nieko ne- 
tniksta.’ ■ . .

—“Mano šunytis taipgi 
sveikas ir nieko jam netrūk
stą.”

—“ Dėlko davatkos kuni
gams rankas laižo,?’’

—“ Dėlto, kad kunigai tarnai Bažnyčios, kuri prie
kaištų nebijo ir juos kart
kartėmis yra išaikinus.

bedieviams ranku nebučiuo-
k; .. > .

Kl. Noriu padaryti dvasios 
srityje pažangą. Kokios tam ge
riausios priemonės?

Ats. D vasinės pažan g o s 
dėlei;

1. Kasdien daryk sąžinės 
sąskaitą. .

2. Turėk mąstymų knygą, 
ir kasdien perskaitęs kokią 
nors tiesą ąpinąštyk.

3. Eik dažnai prie 'Šven
tų Sakramentų, kad Įgyven
dinti savo pasiryžimus ir 
augti bei stiprėt i dorybėse.

4. Nepraeik bažnyčios ne
aplankęs Švč. Sakramento, 
o jei aplinkybės leidžia kas
dien klausyk šv. mišių.

5. Bent sykį į metus atlik 
rekolekcijasV

Kl. šapoje, kur aš dirbu, yra 
-keletas bedievių, kurie daro ka
talikams visokiu užmetimų. Dau
giausiai bando pašiepti ir pra
vardžiuoti. Kaip geriau- su, to
kiais elgtis? • '■ .

Ats. Šis Tamstos klausi
mas gana praktiškas. Prie
kaištų katalikų .tikybai bu
vo, yra i r bus. Tai. daugel io 
Žmonių liga. Priekaištų, 
kaip ir ligos nereikia bijo
ti, tik reikia saugotis, kad 

. noužsikretus. Dievo ir arti
mo meilė skatina mus gel
bėti tokiems dvasios ligo
niams. Todėl:

1) iš -gerų knygų;. 2) iš 
.pamokslų;'3) maldingų gy-

A L R. K. Federacijos 
Kongreso Programa * -

(Pradžia 1 pusi.)
Jfei kas norėtų ką nors dali-, 

glaus sužinoti viešbučių reika
luose prašome kreiptis pas: A. L. 
Węrislow Funera1- Director, c-o 
Mr. Adam S. Marculaitis, 2128 
Carson St., Pittsburgh, Pa.
Jei kas norėtų, šiaip paš žmones ■ 

nakvynei apsistoti prašome- ra
šyti iš anksto pas: Mr. Anthony 
Sikorskis, 1922 Larkins W a y, 
Pittsburgh, Pa.

Kad nebūtų. daug laiko išeik
vota pietums ir užkandžiams lai
kę Kongreso sesijų, Šv. Kazimie
ro parapijos virėjos turės paga- 

■ * '. 's ■■ ■

minusios įvairių užkandžių iiž la
bai mažą atlyginimą ten pat šv. 
Kazimiero mokyklos virtuvėje. 
Prašome delegačių ir delegatų ta 
proga pasinaudoti.

TRIJŲ DIENŲ TVARKA

Kongresas atidaromas 10 vai. 
ryte (Eastėrn Daylight Saving 
Time) su iškilmino’omis šv. mi- 
šiomis, kurias laikys pats Fede
racijos Dvasios Vadas kun. Jo
nas Ambotas iš Hartford, Conn., 
o pamokslą laike tų mišių sakys 
ųionsignoras J. Miliauskas iš.Du- 
reya, Pa. Laike tų mišių vysku
piškame trone.. dalyvaus J. Eks
celencija H. C. Boyle, Pittsbūr- 
gho vyskupas, uolus veikėjas ir 
karštas rėmėjas katalikiškos ak
cijos Amerikos vyskupų tarpe. 
Po Mišių šv. J. E. vyskupas Bdy- 
le trumpai prabils bažnyčioj ę ir 
taip pat svetainėje atidarys. Kon- 
.gresą. * . -i

Todėl prašoma delegatų it sve-1 
Čiu laikų pribūti Į bažnyčią (So. 

: 22n.d ir Sarah St.,,. Pittsburgh, 
Pa.), o Ferb. kunigai malonės 
palydėti J, E. vyskupą iš klebo
nijos j bažnyčią. Nepamirškite, 
kad bažnyčioje mišios prasidės 
lygiai 10 vai. ryte, E. D. S. T,

Pirmą Kongreso vakarą,
23, d. lygiai 8. vai. vakare

, . 1 ' - . * 4 -- - ** <—r—r--

tuvcs kaimiečiai” (Lithuanian
Villagers) perstatys “Sylvia,” 
operetę dviejuose veiksni u o s e. 
Nepamirškit, kad rugpiūčio? 23 
d., 8 vai, vakare.

rugp.
“Lie

jos koplyčios, kujrią pašventins 
patsai JT. E. vyskupas Boyle. Pa-< 
skui šv, mišias laikys kun. J. Si
monaitis iš Elizabethjj N. J., o 
jubiliejinį pamokslą laike mišių' 
pasakys Jibiliejatąs kun. Jonas 
Ambotas iš Hartford, Conn. Po 
mišių šv. Seserų Jubiliejinės Vai- 
šės-Pietus, laike kurių kalbės J. 
E. vyskupas Boyle ir kiti žymūs 
veikėjai ir seserį prieteliai. Vi
sos seserys nužemintai kviečia 
visus delegatus ir svečius daly
vauti jų jubiliejinėse iškilmėse 
ir susipažinti su jųjų atsirady- 
mu ir dešimties metų nuveiktais 

’ darbais. |
Po iškilmių vienuolyne kelionė 

pėsčiomis j šv. Kazimiero B. K. 
Bažnyčios kapines, kuriose ilsėsi 
mūsų pirmieji Federacijos pio
nieriai: _a. a. Jonas Milius, Balt
rus Vaišnoras ir kun, Jonas Sut- 
kailis, čia pasimelsime už mū
sų a. a. pirmtakūnų sielas, uždė- 
sirne 1 vainikus ant jų kapų,... 
Tarsime: “amžiną atilsį duok 
jiems, Viešpatie,” ir su Dievį 

: Grįšime atgal tais pačiais keliais

jMariampoles apylinkėje 
yra nemažai amerikiečių 
ietūvių. Kai kurie grįžo 

net prieš, karą, kiti po di
džiojo karo. Vieni gyvena 
mieste, kiti ūkyje, o treti 
vi tik 'lankosi čionai tūlam 
’laikuį

SĮlv. Kučinskas, kurs gy
veno Manchestei*, Čonnecti- 
eut, grįžo su šeimynėlė pe
reitą metą ir čionai turi Siu
vyklą Basanavičiaus aikštė
je. V ai kai (keturi maž
daug nuo penkių iki dešim
ties metų) jau pilnai apsL 
prato Lietuvoje. .. .

BROOKLYN, N. t.
LDS. 12 kp. mėnesinis susi rinki

mas įvyks rtigp, 21 d,, 6 j30 vaL 
kare, Karalienės Angelų parapijoj 
svetainėj, kampas Robling ir So 
4tt» gatvių. . . 1 ■

Taigi malonėkite visi susirinkt) 
ir užsimokėti duokles1 kurie esate 
skolingi. Nepamirškite ir naujų 
narių atsivesti prirašyti prie mūsų 
brangios organizacijos..

Kviečia Valdyba

Jonas Dumčius, visuome
nės darbuoto jas, kitados ro
dęs “movies’’ Amerikoje, 
pastaruoju- laiku gyvenęs 
kur apie Bręoklyn’ą nese
nai sukinėjosi po Kapsi ją 
ir Dzūkiją. Jis studijuoja 
Lietuvos bizbi, ypač ekspor- 
to progas, midų, maudynes 
upėse, šaules kaitrumą ir 
jos veikmę į žmogaus kūną, 

1 renka lietuvių tarptautinės 
kalbos: žodyną ir Dievas ŽL 
no jo kitus’užsiėmimus. Jis 
grįš Amerikon apie vidurį 
yugpiūčio mėnesio.

KAIP DAUGIAUSIA

gaut pjaudos
IŠ TEIKIAMOS JUMS ELEKTROS

Kad gaut pilną vertę elektros patarnavimo, turi būti 
išlaidos kiekvienam kambary. Minėtos išlaidos dauge
liu budais priduoda parankumą namuose arba store. Va-; 
lymui, prosinimui ar skalbimui,, tik sekunda laiko ima 
įdėti jungtuvą į išlaidą, žiburiai greit gali būti perkel
ti nuo vienos vietos į kitą, kur daugiau reikalaujama , 
svįesos. Karštose dienose gerai turėti elektrikinį Ve^_ 
dyklį toj vietoj kur jus norite. • -

*.Bile eĮektrįkierius. paMiŠkins jums kur. išlaidos turį būti 
geriausiam pritarnavimui ir duos jums kainą įdėjimui 

dyRai. ' ’V ■ ' .‘i

C. BRCjOKLYN, N, Y.
Rugp. 21 dotuoj po sumos į. 

vyks LDS. TO kuopos susirinkimas 
vai. Taigi kviečiame visus narius 
atsilankyti į šį susirinkimą ir už
simokėti mėnesinės. Atsiveskite ir 
savo draugus prirašyti.

Valdytu

. NE W BRITAINT, CONN.
LDS. 36 kp. susirinkimaą įvyks 

sekmadienį, rugp. 21 d.* 1932 m. 
žvarbu, kad į ši susiriukimą ateitų 
visi naruti ir bent po vieną naują 
narį atsivestą prirašyti prie mūsų 
brangios organizacijos.

Kviečiame gausiai sueiti, nes turi* 
ihe keletą svarbių sumanymų. At
siveskite j ir savo .draugus (es) pri- i 
rašyti. ’ . ' Valdyba

t . I
PROV1DENCE, R. I.

LDS, 11 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks sekmadienį, riigp. 21, 
tuoj po sumos, bažnytinėj svetai
nėj, Švarini, ką# visi šiame susi
rinkime dalyvautų ir užsimokėtų 
duokles.-Parodykime gražų pavyz
dį kitiems.

t ATHOL, MASS.
LDŠ. *4 kp. mėnesinis tusirinld- 

mas įvyks rugp. 21: d., tuoj, po 
mišparų, ’šv. Pranciškaus patapk : 
jos salėj. Kviečiami visi nariai at
silankyti ir -užsimokėti mėnesine* - 
mokestis, Taipgi atsiveskite safo 
draugus ir drauges prirašyti prii. 
šios kilnios organizacijos

Kviečia. Valdyba

WESTFIELD, MASS.
LDŠ. 111 kuopos susirinkimaš j- 

vyks sekmadienį, rugp. 21 die
ną, tuoj po sumos, Šv. Kazimiero 
parapijos salėje. Kviečiami visi 
nariai ateiti. Taipgi atsiveskite 
savo draugus prirašyti prie šios 
kilnios organizacijos.

Valdyba

Paulius Pieža, n e vv.y o r- 
kietis,'. sukinėjosi 'Mariam- 
polčj su savo žmona ir sū
neliu. Jis su savo šeimyna 
buvo išvykęs į. savo tėviškę 
ties Kupiškiu tūlam laikui. 
Ir Vėl Marianipolėj, žmo
nos tėviškėj. ,'■■■

V. Romanskis, iš Wilkes 
Bhrre, Pa., atvyko Lietu
von birželio mūri. Ctyvėna 
Padavimo kaime, Liudvina
vo valsčiuje. -

Jonas Lenkaitis, iš Cle- 
veland, O., grįžo Lietuvon 
1927 iri. Dabar jis gyvena 
Sasnavos valsčiuje.

Juozas Mitrikevięius, iš 
Worcester, Mass., grįžo Lie
tuvon tuoj po didžiojo karo. 
Jo žmona ,su sūnumi visą 
tą laiką buvo užsilikę Lie
tuvoje. Jie dabar gyvena 
Vidgiiaų kaime, Keturvala- 
kių parapijoj, ant savo že* 
mes.sklypelio. Juozas nu* 
steko sužinojus,, kad kita. 
Čaplikas yra miręs. .

Čionykščiai . amerikiečiai 
gyvai domėjusi “Darbinin
ku. ’ Jį- visi gaudo ir skai
to ; tas. pats ■ ogzompliorįs 
pas kai kuriuos keliauja ir 
vietiniu paštu. . .

.Męs esame labai dėkingi 
savo prieteliams Amerikoje,

♦ WATERBURY, CONN.
Rugpigčio 28 d., 1 v. p, p,, į- 

vyks LDS. 5 kuopos susirinkimas 
sunos mokyklos kambary,. Gon- 
grcss Avė. Ateikite visi. Valdyba

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

mas įvyks sekmadienį, rugp. 28, 
1 vai. po .pietą, bažnytinėj svetai
nėj, 339 (Ireen- St. Kviečiame na
rius (es) ateiti. Gera proga užsimo-' 
keti duokles. Valdyba

Afodernieji šokiai yra ne kas ki
ta, kaip seksualinio Organižipo 
simboli žavimas fiziniais judesiais. 
—Prof. £>t; Šalkauskis. •

L. 0. S. CONNECTICUT 
APSKRITIES KUOPŲ 

DĖMESIUI
Apskrities L. D. S. kuo

poms jau yra žinoma iš at
stovų pareiškiriių bei iš or* 
ganė tilpusiu protokolo, jog 
apskritis nusamdys auto
mobilių kuopų atstovams, 
vykstantiems į L. D. S. sei
mą, kurs."įvyks rugsėjo 26 
—27 ,d. d., La\viwce, Mass- 
, Kad viskas būtų tvarko
je, kuopos prašomos išrink
ti atstovus ir Suteikti ži
nias žemiąu nurodytu adre-

Širdingai ačiū L. į). S. 28 
Icuopai, New Haven,, pirmu
tiniai atsiliepusiai su pra
nešimu. Jos atstovui išrink
tas V. Norkūnas.

B. Mifiūnienč,
.Apskrities Raštininkę,

74 Belden St.,
New. Britain/Coim

“PAVASARIS”
Švenčia savo 20 m. jubiliejiL

Didelė dalis Lietuvos ir 
užsienio lietuvių jaunimo 
jau 20 metų su didžiausiu 
^žiaugsniu pasitinka kiek* 
vieną gyvą, linksmą, įdomų 
Šio laikraščio numeri. “Pa*

darbuotojams: M. Norkū
nui IŠ Ląyvrenee, Mass. J. 
Štasilioniūi iš* Keąrney, N. 
J., už. atšiiitimą rmuris lie
tuviškų ir angliškų jaikvaš- 
eiiiAir. žurualų.

vasaris’■/’gi džiaugiasi, kad 
jam pasisekė atspėti lietu
vių jaunimo širdį, atspėti 
kas lietuviui miela ir bran
gu. ' • ■ t ’

“Pavasari”, skaitydami, 
sužinosite, kas dedasi Lietu
voj, kaip gyvena ir juda, 1L 
kę Lietuvoj, Jūsų broliai, ir 
sesutės.
'“Pavasary” rasite daiig 

gražių • lyiotuvos istorijos a- 
pysak'ų, rasite apdainuotas 
Jūsų tėvynės larikus, senų te 
vėlią bakūžes. ‘ ‘Pavasaris ’ ’ 
dvelkia Lietuvos miškų oru 
ir skamba Lietuvos paukšte
lių dainomis.

“Pavasary”, rasite vaidin • 
f i tinkamų komedijų, mbrio- 
logų, šposų, gražių apysakų, 
aprašymų, labai daug gražių 
Lietuvos gyvenimo paveiks-. 
Ių. . , V . ■

“Pavasaris” sldrtas,. vi
sam pasauly išsibaščiusianų 
lietuvių jaunimui.

“Kad • Jūsų “Pavasaris” 
būtų dar dažnesnis. Taip 
ilgu jo laukti; -Gyvendamas, 
užsieny,’ be “Pavasario” turi 
būt jokiu 'būdu nenurimčiau. 
Alano, mylimiausias “Pava* 
sai'is,” ypač , šįmet, labai įdo
mus” —- K-- TicikflUfiJi'fute, 
•Haupšt r. 12i; Bcrlin, Shoe- 
nenberg. įtrauka iš laiško). 
Tokių laiškų “Pavasaris” 
susilaukia labai daug. \

* * Pavasaris” metams kai
nuoja tik 5 litus. Užsieny
je mętatris 1 doleris. Latn- 
joj; Vokietijoj , ir Estijoj 
tiek pat ir Lietuvoj. * —•

“Pavasario” Redakcijos 
ir Administracijos adresas: 
Kamiaš, MicfeidČiaus gt. 2Š»

Skaitykite ir Platinkite

“DARBININKĄ”
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DAJIBIJUJ'IKAS
'(The Workor)

| Pnblished every TUESDAY Įnd FR1DAT . -j .
1 by--.-—-. ■ • .
BAIME JOSKPH’S LITHUANIAN B. O. ABSOOIATION, OF LABOS
Untered M'Mcon&daM matter Kept 12, 1915 C ihė poęt Office af Boatoa, Mhm.

- Kinder theAct of Mareli8,1870 ; *
’Acceptanca for malllng at apeclal rate* of poatage provlded for in gectlon 1103. 

Act of October 8,1917, aottyrlzėd dn July 12,1918

BUBSCRIPTION KATES:
Domeatlc yearly ..$4,00 Amerikoje metama
Toreign yearly...,,.............$5.00 Užsieny metama .............
Domestlc once per weok yearly. .52.00 Vieną kart BavaltCje metama.
ForelgiŲonce per week yearly..$2.50 Užsieny 1 kart savaitėje metama. .$2.50

• DARBININKAS
B66 WEST BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

TBLĘPHONE SOUTH BOSTON 0020

KO MUMS LABIAUSIA 
TRŪKSTA?

k ■■

PRENUMERATOS KAINA:

r <15.00 
o |2.00

, VYČIŲ PROBLEMOS
V Vyčiai susirinkę jubilėji- 

nian Šeiniau, riša savo pro- 
blemą rimtu pasiryžimu 
darbuotis Tautai ir Bažny
čiai. Bet ar jie vieni jas 
išris? Problemos begalo 
svarbios ir dideles. Ant jų 
pečių suversta , j a u n i m o 
klausimas. O jaunimo mes 

. tiu-ime daug, begalo daug.
• Jis išsisklaidęs po svetim- 

' tautiškas mokyklas, parapi
jas, sportoį organizacijas, 
gausiai stiprina savo lietu
višku. gajumu svetimas pa
jėgas, Mūsų tautos geriau
si sūnūs ir dukterys papil
do silpnėjančias kitataučių 
eiles... Mes į tai žiūrime ir 
liepiame Vyčiams vaduoti 
savo tautos silpnėjančias 
pajėgas. Vyčiai nori, Vy- 

. Čiai stengiasi. Pajėgų jie 
! ; turį, gerų norų dar dau-

giau, bet be vadu ir geriatt- 
si kareiviai turi trauktis iš 
triušio lauko. / __

Taigi Vyčiams reikia va
dų, stiprių, patyrusių, pir
mos rūšies lietuviškų inteli
gentų, Žiūrėkime į pavasa
rininkus. Lietuva duoda 
geriausias savo p a j ė g a S 
jiems yadovauti. Stipriau
si inteligentai Pavasario va
dai? Ir mes Vyčiams duo
kime ką turime geriausio. 
Deja, nedaug ką turime. 
Trūksta mums katalikiškos

■ t 

moksleivių organizacijos... 
Iš kur inisi vndų, kad jie 
ne pagaminti ? Kaip gaila...

ĮBct kol kas duokime 
jiems ką turime. O toliau'/ 
— Kuo greičiausia reikia 
užkišti tą opią spragą. — 
gaminti jaunimui inteligen
tus—vadus. K.

KEISTA IŠVADA, BET NE 
MUSŲ PADARYTA

Amerikos sportininkas Leo Sex- 
ton, numetęs olimpiadoje rutulį 
į 52 pėdu 63 coliu tolumą.

čios dvasios, ^kimios šiandie 
muiiĮS labiausia trūksta.

Daugelis gal pąsiikys, kiųl 
dauguma organizacijų tūri 
kuopose ’apšvietos skyrius. 
Tiesa, tūri, bet jie pasiten
kina pasiskaitymais, v'aidi- 
nitlidik) debatais. Tie sky
riai1 ilbišduoda to, ko labiau
sia ntuttią tiuksta,' pasaulie
čių, kurie bendradarbiautų 
su dvasiškiais, Bdt Kftifa- 
Zftą Akaijos Apsviltos sky
riai, kurių tikslas butų iit|- 
šviesti gyveninio klausimus 
Katalikų Bažnyčios moks
lų, kaip tik tiktai ir duotų 
nuims tinkamus visuomenės 
darbuotėje vadus.
' Daugelis vėl pasakys, kad 
tai perdaug* reikalaujama. 
Kad perdaug, tai ne. Daugy

Gražų ir kultūringa geri 
keįiai, ;padori jų1 išvaizdą, 
bet nereikia užsimerkti, prieš 
tikrą krašto skurdą ir ne- . 
pakeliamą kaimiečio naštą.

Tačiau dabar visi žino 
neatmainomą taisyklę:' — 
daryk kils įsakyta, Apelia
cijos nėra. Pasiskųsti kam 
— nėra. Renori, bijai pa
baudą sumokėti — saugokis 
jos, daryk viską, nors liep
tų yąndehin šokti. Draus
me — geras tar dalykas, y- 
pač nerąnguoliams, bot kad 
įgautų laisvam pili e č i u i 
nuolatinę baime visa ko — 
tai pažeminimas žmogaus . 
asmenybes,

Dažnai žmogus dirba, pi- 
lia ant kalno žvyrą, ir vis 
galvoja, kad nebūtų per plo
nai. ‘‘Kažin ar pakaks 
jaut”— jis klausią kaimy
no. — “Na, jąu čia ne pilti 
žvyraus reikia, bet kalną 
nukasti!” sako jam kai
mynas? Kaimynas kraipo 
galvą: — nežino ką daryti...

Dabar rotas, kad ir ne
paslankiausias kaimie t i s, 
neskaito kokio fiors laikra
ščio. Ir laikraščiai atpigo 
ir įdomesni pasidarė ir 
skaityti daugumas paprato. 
Šiuo metu jie Vąšo apie už
sienio politiką (tik ne' Lie
tuvos) kaip ūkio gaminiai, 
kokią kaina parduodami ki- 
.tur; žinios, feljetonai, juo
kai, apysakos — ir tt. ir tt. 
Tačiaus apie tikrą, sunkią, 
dažnai nepakeliamą kaimie
čio būklę, kad jo vargo šiuo 
metu mažiausia . p a i s o- 
mą —tai beveik, iš jų nie
kas nerašo. . Neįrašo,' nes 
kad ir kas norėtų rašyti ko- • 
kį teisybės žodį — vargiai 
jam tatai per laikraštį pa
vyktų. Del to kaimietis 
pradeda nuo laikraščių pa
mažu atšalti.

“DARBININKO” SKAITY-
TOJĮJ DĖMESIUI

“Darbininkas” jau priima 1932 

m? Lietuvos Paskolos Boną ku
ponus už prenumeratis ir kny
gas už pilną ją vertę. Nukirpę 
1932 m. kuponą šiąskite

“DARBININKO” ADM.,
. ■

366 W. Broadvvay, 
South Boston, Mass.

vįšiems. pasiekiama, sunku
mų nėra, tik reikia noro ir 
pasišventimo. Aitrą, be
veik visi katalikai prilčlaip 
so prie katalikiškų ergam-* 
zacijų. •'

Taigi geriausias būdas įsi
gyti tą reikalingą mokslą, 
tai organizacijų kuopose tu
rėti Katalikų Akcijas Ap- 
šinetos skyrius. (Štai kur 
nūtsų jaunimas turėtų imti 
vadovybę). Gi orgaiiizaci- 
ją centras galėtų skyriams 
nurodyti ir patarti kaip 
juos vesti,' nurodytų infor
macijų šaltinius, parūpintų 
reikalingą literatūrą. Toks 
vieningas katalikų veiki
mas padarytų neapsakomai 
daug' gerą; labiausia, kad 

*išdirbtų pasaųl iečius veikė
jus sulig Kristaus Bažny

Kad Viešpaties Kristaus 
mokslas pasiektų sugedusią' 
žmoniją ir ją permmnytų,' 
reikUIinga katalikams ture.- 
ti yieiiingesnę ir molįsiin- 
gesnę Katalildškąją Alici
ją. Gi Katalikiskbji Akci
ja yra ne kas kita, kaip 
* ‘ pasauliečių bendravimas 
su dvasiškiais.’^ Reikia tat 
mums žmonių, vyrų ir mo
terų, kurie gyvenime rody
tų savo tikėjimą ir galėtų 
paaiškinti, kodėl jie jį išpa
žįsta.

'Mes gerai žinome kokią 
didėlę įtekmę daro geras 
pasaulietis katalikas. Rei
kia tat mums pasauliečių, 
kurie žinotų savo religiją, 
persiimtų jos dvasia ir pa
gal jos tvarkytų savo gyve
nimą. Reikia nuims žmo
nių, pasauliečių katalikų, 
kurie aiškiai žinotų į ką jie 
tiki ir į ką netiki; kurie ži
notų savo religiją taip, kad 
lengvai galėtų atlaikyti ne
tikėlių užpuolimus ir drą
siai kovoti su visomis tam
sybių galybėmis, kantriai 
pakeldami visus persekioji
mus ir pašiepimus. Reikia 
mums inteligentų, apsišvie
tusių katalikų,

Didesnis išsimokslinimas 
pasauliečiu’i katalikui, ku
ris nori platinti Dievo kara
lystę, yra būtinai reikalin
gas. Reikia, kad jis galė- 
'tų paaiškinti svarbiausias 
savo 'tikėjimo' tiesas; kad 
galėtų įrodyti kodėl jis yra 
katalikas, o ne. koks neža
li ežninkas, ar metodistas, 
ar visai netikėlis; reikia, 
kad galėtų paaiškinti Kata
likų Bažnyčios mokslą, pa
vyzdžiui: auklėjimo klausi
me, katalikiškųjų organiza
cijų klausime,' darbininkų 
klausime, ir t. t. Neturėda
mas gi to mokslo, šiame am
žiuje, ir su geriausiais no
ras žmogus, mažai ką pada
rys Bažnyčios gerovei.

Kaip gi tą reikalingą 
mokslą . gali kiekvienas • įsi- 

' gyti ? Šiame amžiuj e, ka
da spauda, yra taip lengvai

taip. Bet ir Roma nebuvo 
į dieną pastatyta. Reikia 
tik imtis darbo, rėikįa noro, 
reikia Ištvermės, reikia pa
stovumo, o darbo vaisiai pa
sirodys. T.1 i

Filo de Pairojo

LIETUVOS KAIME

ris tų darbų yra būtini ir 
labai reikalingi, tik kiek 
negerai, kad jų paskirsty
mas nėra teisingas įi: dar 
kai kas šiuo metu nereika
linga. Pavyzdžiui, Panevė
žio apskrity ‘ ^mltūrinami’ ’ 
keliai. Tiesiami ir siauri-' 
narni keliai, kasami pakelio 
grioviai nauji pagal naują 
išplatinimą. Vieškelio pa
kraščiai prisūdyta akmenė
lių, kurie pabaltinami kal
kėmis; važiuoti ir eiti pėk- 
ščiam iš tikro malonu.. Pa- 
klausįkim dabar, kiek tatai 
kamavo darbo, brangaus 
•laiko ūkininkui šiais tąip 
sunkiais krizio laikais? 
Kiekvienas ūkininkas nori 
kuo mažiau samdyti pašali
nių darbininkų, visur, kur 
tik galėdamas dirbo pats, 
nes nenumato už ką galėtų 
užsimokėti darbininkųį, O 
tie nauji “kultūringi” iš- 
inišlai šiandien labai cljuig 
darįo dienų iš ūkininlm at
ima, jis kartais turi aplei
sti reikalingiausi ūkio dar
bą ir dėl to nenoromš pama
žu smunka ūkio našumas. 
Nors tokie Sunkūs laikai, 
bet raštinėse ir įvairiose 
valdybose randa laiko tokie 
abejotini projektai.

Kėlius taiso ūkininkui 
nuo hektarų skaičiaus. Pa
sitaiko neretai, kad turįs ū- 
kininkas pelkėtos, ganyklos 
sklypą — turi, daugiau ke
lio pataisyti, kaip kitas ge
ros žemės sklypo valdyto
jas. Apie palyginimąją

Nesiskųsk gausi priedo!
kelis per platus ir kreivas. — 
Pabaltinti akmenys. — Daryk, 
kad įsakyta. — Nežino ką da

iryti. — Ką rašo Lietuvos laik
raščiai. I

Dar žmogui yra neatimta 
viltis, kai jis' gali pasiskųs
ti, pasisakyti, kodėl pas jį 
kas nors negerai ar netei
singai pasielgta. Bet, kai 
jis šios priemonės netenka, 
belieka. jam1 (Tik melstis.

Štai nauji pavyz d žį a i. 
Vienas labai didelis kaimas 
buvę išdalintas į vienkie
mius. Žeme išrūšiavo vals- 
čiaus rūšiavimo komisija, 
inatiilinkui pirmininkau
jant. Ūkininkai patenkin
ti. Bet štai atėjo iš apskri
ties, iš' naujo persvarstyti 
rūšiavimo daviniai, kurią 
buvo padaryti ne ūkininko 
žemę apžiurėjus, bet apskri
ties raštinėje. Pakelta že
mės rūšis beveik visiems ti
kiu inkams po keletą ha. 
Vieni ūkininkai palingavo 
galvą ir numojo ranka; kiti

■ padavė skundus. Atvyko.

■ Vieš- vieton rūšiuotojai, pabe- 
džiojo žemę, —< ir už pusme
čio ūkininkai susilaukė nau
jo “siurprizo.” Visiem^ 

(tiems, kurie pasiskundė, 
dar gerokai pakėlė žemės 
rūšį, kad kitiems mokesčiai 
net padvigubūjo. Gi, tie, 
kurie tylėjo ir nebesiskundė 
— liko po senovei, t. y. mo
kesčiai žymiai mažesni, 
nors visi ant tos pačios že
mės sėdi. — Nesiskųsk — 
gausi dar priedo!

Viskas dar būtų paken
čiama, jei čia būtų šiek tiek 
teisybės, kad. visa tai neiš- 
rodytų tartum kokio keršto 
padarinys. • - :

Vienas pagyvenęs ūkinin
kas, matyt, išvestas iš kan
trybės, prasitarė: “jei sve
timas šuo įkanda, rodos ne- 
taip skaudu, bet kai savas 
sugriebia už blauzdos — tai 
jau nebepakenčiama.” ’ 
. Sunki ūkininko našta, tai 
įvairios naturalės prievolės. 
Akmenų vežimai plentams, 
miestelių gatviems, vieške
lių taisymas ir t, t. Kai ku

lnis vamanį, tik neveidmainį, 
pasitraukti iš organizacijos 
urėdo. Šitokį apgavingą 
tautininkų elgesį tas kleri- 
'kalų organas vadina “Die
vo .pagelbos” (kokiu prota
vimo procesu galima pada
ryti tokią -stebuklingą išva
dą, tai jau “N-nų” paslap
tis, — Red.) ir mano, kad 
laisvamaniai galėtų pana
šiai elgtis visados — tiktai 
jie privalą Dievui už tai at
silyginti, jam “tarnaujant.”

Tai matote, kokių išvadų 
galima susilaukti iš “login- 
go” “Naujienų'’ protavi
mo. Antai Doh-Kichotąs, 
ieškodamas priešų savo ka
ringumui išbandyti, puolė 
malimą, bet malūno sparnas 
išmetė didvyrį aukštai į 
orą.. Don-Kichotas ilgai gu
lėjo be žado, kol atsipeikė
jo, bet atsipeikėjęs nesusi
prato ir t-oliau kovojo su iš
svajotais priešais. Taip 
“Naujienos’dažnai kovoja 
su savo liguista vaizduote. 
Kada jos atsipeikės, kad 
būtų galiiiia šų jomis žmo
niškai pasikalbėti ?

Užbaigdamog “Naujie
nos” klausia': “Ar ne kū- 

.dikiškas yrą jo (“Dar-ko”) 
redaktorių ir rašytojų pro
tas?”

Ištiesu, kokios išvados,- 
toks ii* /plotas, t ik ne 
“Daybiiiįhko.” K.

!'  --------------------------------——  ---------- ---------------------- —■—

Veltui rūpinies reikalais; už’ ku
riuos tau teismo dienoje nerdker 
atsakyti, už ką nebūsi nei baudžia 
mas, nei giriamas. “ Darbo vert6,”

Neperseniai “Darbinin
ke” buvo aprašytas inciden
tas su vienu bolševiku, kurs 

’. . patekęs į laisvamanių klu- 
« bo pirmininkus, atsisakė * 

, . perskaityti iki galo priesai
ką, nes ten - buvo žodžiai; 
“taip man Dieve padėk.” 
Klubo nariai jį užtai išnie-

. te iš pirmininkystės. Lais
vamanių laikraščiai labai 
nudžiugo, kad Dievas juos 
išgelbėjo nuo bolševiko. 
Prie tos progos “D-kas”

. . padare pastabą, kad laisva
maniai patys į Dievą neti
kėdami, išnaudoja jo vardą 
ir laukia iš jo pagalbos.

. “D-kas” užbaigė šitais žo- 
vdžiais:

“Jei jau Dievo šauktis ir 
. reikale laukti, jo pagalbos, 

tai reikia jam ir tarnauti. ”
Tie žodžiai taip aiškūs, 

kad iš jii savaime pasidaro 
išvada, kad tik tas gali t ci

ksėtai laukti Dievo pagalbos, 
kas jam tarnauja. Tačiau 

P-Naujienos” savotišku pro
tavimu daro štai kokią iš
vadą:

,. “Tai išeina, kad lais
vamaniams, jų kovoje su 

. Buivydu, padėjo Dievas.
(taip sako patys laisvama
niai su “N-mis,” bet nė 
“D-kąs.”Red.) Bet męs 

^matėme, kokiu būdu jisai
“padėjo.” Ne Dievas padė-

4 j^ūaįsyamamamš, o til^ jie,’’ 
anot paties ‘D-k-o” jį “iš
naudojo. ” Jie prisidengė

- Dievo vardu, patys į ji Hė- 
- tikėdami, ir prispyrė kitą

■ . *

-
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teisybę kalbama, bet dar 
reikės palaukti. j

TIKRUMA GYVE
NIME

x Baisi nelaime ištiko senelių prieglaudą. Vi
sas šiaurinis prieglaudos sparnas supleškėjo iki 
pamatų ii* seneliai pateko apskrities globom. 
Vyriausioji prieglaudos vedėja Motina Marija 
Pranciška didžiai, susirūpino ir dėjo visas pa
stangas surasti pagalbą prieglaudai atstatyti. 
Ir rytojaus, sulaukus pirma visako ji su kita 
vienuole seserim skubino pas kontra k t o r i ų 
Struogą- ir jam išdėstė visą apverktiną padėtį. 
*0 jis tilt .nusišypsojo ir gardžiai nusijuokė.

“Tąi visa gerai, Motin,” atsukę Struogą 
pašiepiančiai. “Tačiau aš nedirbu*vien tik sa
vo sveikatai. Gi ūtstutyiji.vis^’žrtidėgiisį spar
ną atsieis kokie keturi“ tūkstaiičMi. dolerių. O 
Motina pati prisipažįsti,'kad apdraudiinas.bu
vo išsibaigęs, nes neturėjai pinigų užmokėti pre
mijas. Taikokiųogi būdų gausį tuos ketu
rias tūkstančius. dolerių? Juk^gi poteriais ne
galiu. ,aš v pirkti „ plytų ir Jdtpkių. . įmonių,. nęi 
kandyti darbininkų prieglaudai atštatyrįį”'?.

. Motina Marija Pranciška pažiūrėjo į jį 
gailiomis alumis ir mėgino dar kartą išaiškint-, 
di visą padętį< .. . ; '*•’ ‘

«

“Žinoma, kad reikalingą, gerbiamajam už
mokėti. Tamsta, tur būt, nesupratai mano pa
sakymo. Pradžiai yra banke penki tūkstan
čiai dolerių. Matai, gerbiamasis, kad visoje 
valstybėje seneliams'nėra kitos, katalikiškos 
prieglaudos. Gerasis Dievas tai žino ir rei
kia pasitikėti J6 gel'umui ir Apvaizdai.”

“Tai labai kilni ir dievota mintis, tačiau 
tai ne biznis,” atsiliepė., kontrakiięriuš protes
tuojančiai. “Apvaizdai vien~ pasitikėdamas aš. 
neišgaliu pirkti, visos medžiagos ?ir samdyti 
cląrbininlm, kad paskui lauktinu ilguosius mė
nesius arba kelis metus, kol visa bus atmokę- 
:ta.” c ’•

“Jei gerbiamasis būtum pažinojęs gerąjį 
Dievą taip ilgai, kaip.-aš, tai .nereikėtų' tams
tai abejoti irgriebtumeis didinga darbo,” sten-

,fdr “GėriŪtl niįšiieškok kitą l^bntraktorįų, 
kurs* su tuo šiįuktų'; ( ąš gi negaliu ir ačiū už 
nepamiršimą manęs;” tarė Struogą, atsįšveikhi- 
damas su Motina.. ...
, . Motiną -Marija Pranciška neprarądo; vii* 
ties; nei .drąsos jr^u^tyliąja ,d|ūūgę.KnuąkuJ>inę 
,į>|s Iptą 'vienintelį lilmsį kontraliinrių tame 
mieste ir atkartojo tą pačią istoriją. . . . \

.. Šis. kontraktorius buvo mandagesnis ir at- 
siprašmejOji prisimindamas gražiais žodžiais,

kad yra didžiai užimtas kitais darbais, kurių 
negalįs atsakyti nei atidėti ir kol baigs, juk ne
galima laiko gaišinti su atidėliojimu ir, tikisi, 
kad Motina suras kitą kontfaktorių, galintį 
įUojau pradėti atstatymo darbą. Ir, kai Mo
tiną atsisveikino ir išėjo už durų, tai girdėjo 
kontraktoriaus nusikyatojimą. Betgi tas ne- 
nupuldū Motinos dvasios.

Už mylios kitos į kalnus gyveno ponia 
Gabrienė, turtinga ir labdaringa moteriške. 
Jos labdariugumas daug gero „davė Senelių 
Prieglaudos užlaikymo reikalams. Tatai Mo
tina su savo drauge, negaišmdamos laiko, pa
skubino savo žingsnius į kalnus pas ponią Gab- 

’ riėnę. *• Betgi šiandien ji nesitikėjo ir nelaukė 
vienuolių šesęni. Ji tmp pat buvo susirūpi
nusi kitais naminiais reikalais. Ir’ po trumpo 
pasikalbėjimo, ji maloniai atsiprašydama, išsi
kalbinėjo, kad tuoni Imrt negalinti vienuolių., 
sušelpti, kad pasibaigus metams reikią mokėti 
valdžiai, dideles naujai užkrautas duokles, kad 
pasižadėjusi kitoms. vertingoms įstaigoms ir 
tiu;inti istęseti duotąjį žodį irti. .

: ! Kelionė atgal siivargino abi seseris. Ta
čiau savyj jos jautėm tvirtos ir neįveikiamos. 
Irį kai pasiekė jų gyveinmo slenkstį ir įžengė. 
vidun.Aai Motina tarė:

4
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BLAIVININKŲ SU8IVIENYMO CENTBO 
VALDYBA «

Kun. J. J, Jakaitis—dvai. vadai; Kqą. Joną* R«]mnaą—pirm.j 
Kun. J. Mačiullonl*—I-mI* vlce-plrm.; Pr.*Manku»—Il-a*ia riet*- 
pirm.; V, J. Blavacka*—rait, 7 Moti *tr.f Worceeter, Ma**., O. 8b 
diibrleng— lžd„ 6 Qommonw®alth Av&, Worce«ter, Maae., K« Rai

ny »lr J. Svirškaa—Įido flpW?jal| K«n. Fr, J, Julkaitls—reda^to 
rlu*. 432 WInd*or gfc, Cambridge, M*** ' ’

BLAIVININKŲ KUOPŲ 
ŽINIAI

Šiuomi pranešu visoms 
kuopoms, kad 22-ras seimas 
bus rugsėjo 11 dieną, šv. 
Kazimiero salėje, Worces- 
ter, Mass. Prašoma, kad 
yisą Blaivininką kuopą val
dybos . prisiųstų žinių, kiek 
kuopose yra narių, kiek 
prisirašė naują ir kiek mi
rė, nes seime reikes išduoti 
raportas. Todėl centro ras-

tininkas turį iš kalno viską 
sutvarkyti. Be to, kurios 
kuopos norą užžimpkejuaios 
po :Qentuą;ii^:{^4o- į 
centrą, Ui maįdncs U^ąda* 
ryti prieš seliną  ̂įad ją At
stovai turėtą pilną balsą 
Seime. Žinias apie narius 
siųskite: V. J. Blavaekas, 

’7 Mott Street., Woreester, 
Mass., o Čekius išrašykite 
“Ona Sidabrienė” ir siąs- 
kite raštininkui. *

V, J. Blavaekas, \
P. B; S. A. Rąšt.

falįkų organizacija, nori 
duoti progos visoms mūsų 
išeivijos kolonijoms turėti 
savo atstovus Federacijos 
Centro valdyboje. Federa
cijos apskričiai arba jos 
skyriai nominuoja,pačius 
daugiausiai pąsidarbavū’- 
sius katalikę visuomenei 
darbuotojus kandidatais! į 
busimą Centrd valdybą. Gi 
Kongresas iŠ jų tarpo ren
ka devynis į Centro Valdys

A. A. KUN. L KAVALIAUSKAS

Kandidatai A. L. R. K. Federacijos 
Centrb Valdybai

1913 m., Pittsburgh, Pa. 
įvyko trečias iš eilės Ame- 

, rikos Lietuvių R. K. Fede
racijos Kongresas. Kongre
sas buvo skaitlingas, .atsto
vai pijui ūpo ir pasiryžimo 
dirbti Dievui, tautai ir tū-, 
yynei. Kongrese skaityta 
keletas gražiai ir rūpestin
gai prirengtą referatą. 
Svarbiausieji, rodos, buvo 
a. .a. kun. Antano Kaupo 
referatas — lietuvių para
pijinės mokyklos ir kun. 
Jono Misiaus Amerikos 
lietuvių kolegijos reikalin
gumas. Po šio referato už- 
girta Kolegijos fondas,

Trečiame . Federa c i j o s 
Kongrese, po p. M. Norkū
no referato Amerikos lietu
vių jaunimo organizaci j os 
reikalu, a. a. kun. Kaupo 

pąsiūlymu, jaunimo organi
zacijai nuskirtas v<a r d ą s 
k<Lįettivds Vyčiai.” Išklau
syta dar keli referatai p-lės 
A. Sutkaitės ir a. a. J. Mi- 
liąusko-Miliaus. Tais me
tais Centro Valdybon išrin
kta.-: kun. Jonas Misius — 
pirmininku,; kmi. Jurgu
tis — sekretorium, p. Balt
rus Vaišnoras — iždininku, 
kun. S. I Čepanonis ir P.

Obieciūnas įždo globėjais.
Štai po 19 metą rugpjū

čio 23, 24, 25 dienomis ir vėl 
Kataliką Federacija savo 
metinį suvažiavimą — kon
gresą laikys Šv. Kazimiero 
parapijoj (22nd ir Sarah 

Šis., So. Side) Pittsburgh, 
Pa. Kaip anais metais, taip 
ir šiemet turėsime progą, 
išgirsti geriausią mūsą lite
ratą paruoštą referatą. Ku
nigas K. Urbonavičius ■ — 
Jonas Kmitas, Federacijos 
Garbės Pirmininkas pa
skaitys savo gabios plunks
nos referatą “ Vien i n g a s 
Veikimas.”

Kun. Jonas Balkūnas jau 
senai renką medžiagą .savo 
referatui, kurio reikal a i S 
net Washingtonan buvo nu
vykęs, paskaitys referatą 
“Katalikiškoji Akcija.” Gi 
plačiai žinomas žurnalistas 
p. Leonardas Šimutis pa
skaitys referatą “Spauda 
ir gyvenimas.” Gražiakalbis 
kini. Jonas Misius pakyiesr 
tas referuoti dešimties me
tu sukaktuvių proga “Šv. 
Pranciškaus Seserys.”

Amerikos Liet. Romos 
Kataliką Federacija, kaip 
visą Amerikos lietuviu ka-

Nominuoti šie asmenys: 
. Kun. Ig. Albavičius, kun. 

Jonas Ambotas, Dr. Petras 
Atkočiūnas, kun. Jonas Bai
sūnas, kun. Dr. Ant. Bru
žas, Juozas Bulevieįus, .p-ni 
Bitautienė, Imm S. I. Čepa- 
nonis, Pranas Galinis, J, 
Grėbliūnas, kttn. Pi. Juš- 
kaitis, kun. Pr. Jutas, kum 
J. J. Jakaitis,-M.LC.; kun. 
Magnus J. Kazėnas, Kazys 
Krušinskas, Ant. F. Knei- 
žys, Vincas Kudirka, kun. 
Jonas Lencevičiuš, Juozas 
B. Laučka, kun. J. Mačiū- 
lionis, M.Į.C.; kum Jonas 
Misius, adv: F. B. Mastaus- 
kas, Jiiozas. P.. Mačiulis, 
kun. Dr. Jonas Navickas,, 
M.I.C.; A. Onaitis, kun, N. 
Pakalnis, kun. Pr., Strakau- 
Skas, stūd. Petrauskas, p. 
Stankevičius, kun. Jonas 
Švagždys, Leonardas Šimu
tis; Jurgis Tumasonis, kun. 
Kazimieras. Urbonavičiūs, 
kun. H. J'. Vaičiūnas, -kun. 
Pr. Virmauskis, kum Jonas 
Vaišnoras, Kostantaš Vaiš
noras, Konst. A. Vencius, 
Antanas Žvirblis, Antanas 
Žaliaduonis.

Kazys J. Kritsinskas, 
Fed. Sekretorius,

180 Hale Avė.,
• Brooklyn, N. Y.

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

Kuomet apie kurį asmenį 
sakome 4 4 amžinos a t m į il
ties” arba “amžiną atilsį” 
jau tuo pačiu pasisakome, 
kad kalbame apie kurio 
npys asmens praeitį, pana
šiai ih].uns tenka šiuo atve- 
jii prisiminti a. a. kun1. Lon
gino •‘Kavaliausko praeitį, 
jojo gražią asmenybę, gilų 
nuoširdumą. ii‘ nuveik t u s 
darbus. .•

" Pirmą kartą man teko 
pažinti kun. Kavaliauską 
dar mokiniu 1914 metais^ 
-Moksleivių seime, Worces- 
tėr, MasS. Įėjus .vienam 
jaunuoliui į salę, dalyviai 
pradėjo smarkiai plotį ran
komis. Šalia manęs sėdįs 
mano draugas Aleksandras 
Račkus man pastebėjo, kad 
tai yra! Longinas Kavaliau
skas, birželio.mėnesyj e bai
gęs Orchard Lake lenkų ko
legiją aukso medaliimv Štai 
kodėl taip karštai pasveiki
no moksleiviai savo jauną 
drangą, taip aukštai prasi
mušusį svetimtaučių tarpe.

Kun. Kavaliauskas gi
męs Lietuvoje. Tėveliui at
vykus įLAmerįką, jį pasekė 
ir, jojo sūnus Longinas, ne
turėdamas dar nė dviejų 
dešimčių’ melą. Čia savo 
uždarbio ir tėvelio padėda
mas išėjo aukštuosius mok
slus lenką kolegijoje Det- 
roit-Orchard Lake, Mįch. 
Dvasinių mokslą mokėsi 
garsioje Montrealio semina
rijoje, Kanadoje., Artimas 
jojo seminarijos m o k s 1 ą 
draugas, kurį sekė ir savo 
pastoracijos darbuotėje, ir
gi yra jau a,, a. kun. Julius 
Čaplikas. Jiedu buvo du 
tyliu ir rimtu darbininku 
Kristaus vyųynė ,'Spring- 
fieldo i£ ProVidęnce vysku-, 
pijose. .

ĮsišvęntęS 'kunigu, kun. 
Kayaliauskas liko šv. Kazi
miero parapijos klebono 
kun. J. J. . Jakaičio pagelbi- 
ninku. Čia jam teko sun
kiai dirbti keletas metą: ėjo 
mokyklos statyba, didžiulės 
parapijos pastoracijos dar
bas reikėjo atlikti toksai.

dvi dideles parapijos, ir .jį 
diyba 'keturi * kunigai. Iš 
pirmų dieną patekęs į sun
ku parapijos daįbą, išmoko 
tą darbą sištematingai dir
bti. ^Kuomet liko Provi- 
tįence 'šv. Kazimiero pm- 
pijos. klebonu j parodė savo 
ištvermę. ■ .
. Providence parapiją stl- 
t\ąrke a. a. kun. ; Julius 
Čaplikas, įgydamas parapi
jai gražaus turto “ didelę 
kleboniją. Kųn. Longinas 
Kavaliauskas laikė savo už
duotimi pastatyti naują 
bažnyčią. Tai buvo jojo 
gyvenimo diclžiausis trošld- 
mas^ Prie šio darbo jisai 
ėjo apgalvotai ir atsargiai. 
Visu pirma kėlė kapitalą. 
Surinkęs pakankamai pini
gą, nupirko netoliese porą 
Jotą su neblogais namais 
kaip būsimą vietą bažny
čiai; Nenorėjo jisai aplei
sti'ir senosios bažnyčios, no
rėdamas čia įruošti gražią 
salę, savaitinę lietuvių kal
bos ir tikybos m o k y k 1 ą. 
Naujam klebonui telieka 
tildai varyti . .tas įpusėtas 
darbas tolyn."'

4Kun, L. Kavaliauskas bu-’ 
vo didelių gabumu žmogus. 
Moksle} j įsai • ej o visuomet 
pirmose eilėst£ Turėjo į- 
gimtą poeto talentą. Teko 
maii skaityti jojo eilės ir 
ypatingai vertimai, eilėmis 
iš svetimų kalbą. Jose reiš^ 
.Iriasi tikras talentas. Sun
kus parapijos darbas neda
vė Jam progos tą talentą iš
vystyti, bet didžiausia jojo 
klaidą tai buvo nepasitikė
jimas savo talentu. . Gaila, 
kad jisai neleido savo kurį 
nią ir vertinių į spaudą. 
Rašiniai, pasirodę spaudo
je, būtą jį" privertę toliau 
tęsti pradėtąjį darbą. Vis
gi reikia, tikėtis, lead jojo 
raštai nenūsimes' ir prie, 
progos pasirodys periodinė
je. spaudoje. .

Kaip dvasios vadai verti
no savo draugą* ir kaip žmo
nės mylėjo savo dvasios tė
vą, pasirodė laidotuvių die
noje. Liga griaužė jo švei-

Šiais metais jinai visiškai 
suiro. Visą gražų pavasa
rį ii* vasarą jisai praleido 
lovoje, mažai. iš<jos bepūki!- 
darnas* Jam gelbėjo pasto
racijos darbe Lietuvių Ko
legijos kunigai-mbkyto jai; 
vasaros metu jį vadavo ku
nigas J.’ Vaitekūnas. Sa
vaitę prieš mirti jį supąra- 
ližavo.. Kada Aukžčiausis 
pasaukė pas Save, tuoj ži
nią pąsklido‘l)o visą,plačią
ją Ameriką, . Tuomet. vyko 
Kunigą Vienybės Seimas. 
Dalyviai paskubino savo po
sėdžius, kad spėtą į laidotu
ves. Daugelis kunigą iš 
Philadejphijoš Ti’akties mo
tu važiavo į Providenee, te- 
atvykdami į laidotuves.

••I£; vakaro įvyko nešimas 
kūno į bažnyčią. Iškilmėms 
vadovavo kun. Augustinas 
Petraitis; jam asistavo kun. 
J. įuraitis ir kun. V. Pui
dokas. Rytojaus lyte įvyko 
pamaldos bažnyčioje, Po 
pamaldų lavonas buvo- iškil
mingai išlydėtas į katedrą*, 
čia buvo atlaikytos gedu
lingos .pamaldos. Celebran
tu buvo patsai vyskupas Jo 
Ekscelencija Vilius Ilickey, 
D. D., asistuojant prelatui 
Blossing; D. D. dijakonui 
— kun. P. Strakū ą s k u i, 
subdijakoniii —-• k u n. J. 
Vaitekūnui; garbes dijako- 
nams — kun. K. Vasiui ir 
kuli. »L Navickui; kitas pa
reigas ėjo kum , V. Puido- 
kas, klerikai V. Šaulys ir J. 
Naudžius. . -

Visa eilė kunigą drauge 
užėmė'.vietas garbės karsto amžinojo-gyvenimo keliais. ’*

T/ietuvią kunigif

buvo 22; 'svetimtaučių daug 1 
'daugiau. Atsisvęilųni m a j 
žodį pasakė kun, Augusta- , 
nas Petraitis, šv.. Kazimie- y 
ro parapijos, Worcester, | 
Mass., idebonas, artimas ve- ; 
lionio draugas ii- joju -va- ‘ 
lioš vykintojas. PoLiberos J 
angliškai prakalbėjo patsai ' 
Jo Ekscelencija Vyskupas, 
iškeldamas velionio darbš
tumą, jojo pasiaukojimą 
savo avi jai, jojo nuveik
tuosius darbus parapi
joje. Visa laidotuvių san
tvarka, garbaus Ganytojo 
pareikštosios mintys ryš-' 
klausia nurodė a. a. kunigo ; 
Longino Kavaliausko asine- į 
nybės prasmę vyskupijoje: y 
jisai, buvo laidojamas kaip 
žymusis dignitaras. Tokia 
(aį būdu Bažnyčia ir žmo
nes atidavė paskutinį-pa- ( 
tarnavimą tanu kuris, bū
damas gyvas i r’sveikas, dir~ 
bo ją garbei ir gerovei.
. Apylinkės bažnyčiose irgi ’ 
buvo atlaikytos, pamaldos- 
už velionį, kur jisai daijia-. 
.vosi, turėjo giminią ir prie- ' 
tolią, kaip W o r e e s t e r, _ . 
Hartford, Thompson. Kun. 
L. Kavaliausko kūnas buvo. 
Išlaidotas Hartfordo kapi- v 
nėše, kame pp. Kavaliauską 
šeima turi,savo lotus. Gai-^ ; • 
la jauntr dąrbiniiiko, tcspū- 
jiisio sulaukti . 43 m., ir ga-\. 
įėjusio dar daug ? pasidar
buoti žmonijos naudai, bet ; 
Auksei ausis pasitenkina ir . 
tais darbais, kurie palieka, 
mums gražiu pavyzdžiu, ža
dinančią sekti prakilniais

. J. Mnešėjų.

PRALL BROLIAI
PENTORIAI IR DEKORATORIAI Wl^
DARBĄ ATLIEKAME GERAI IR PIGIAI 

. PATARNAVIMAS GERIAUSIAS © .%
ARMANDINE ST., DORCHESTER, MASS.

< Tel. Talbot 0354

j

j

kurį šiandien pasidalinę j katą jau nepilnas. metas.

kintai daliai afstatyti, kaipo lėšij padengimo 
'dalį. Kiekvienoms Velykoms aukoju ką nors 
katalikiškoms įstaigoms už apturėtas ’ didžias 
Dievo malones, Šiuo kartu mano auka eina 
Seneliu Prieglaudai. •

■ • v . ., , 2'' ~ v

“Gal Motina norėtum žinoti, dėl ko as 
taip darau kasmet ?

“Daug metą atgal, kai buvau neturtinga 
prasta darbininkė, iš gaunamos algos vos tik 
.prasimaitindama, aš gavau žinią .nuo mirštan
čio tėvo, gyvenusio už keliu šimtu mylią. Ran
kose neturėjąu nei penktuko sti savin! ir šird- l 
gėla buvo mane apėmusi, kad negaliu pasiekti 
mylinio tętąšio. Dar lUbj.au skaudėjo man šir
dis, nes žinojau, jog jis atsitolinęs ir atsisky
ręs nuo Bažnyčios.

“Vietpi mano draugią; ^rbtuvėjep daXe 
šimtą doleriu, mano keliępeį. f ^oMū-įi sumai 
sutaupyti anuose laikuose, reikėjo, jai atsiža
dėti daugelio smagumą if taupyti ilgą laiką. 
Bet ji davė juos man,. džiaugdamosi ir paten- 

, Įtinta. Aš gi laimingai nuvažiavau pas? savo 
teįją. . Jjs sirgulįayo^dar,du, mėnesius jr,uiįre 

’ sii ažnyei'ds palaimomis. Hiib-
tuvę, pasiryždama taupyti pinigus, kad bent’ 

kurios šiaurinis .sparnas buvo ugnies sunąilcinr dalimis’ atiduočiau gerajai savo, draugei, luiri 
Į tps. Aš gi įdedu tą bankfrję perlaidą stipipš- buvo man paskolinusi pinigą kelionei,..sužino-

“Brangi sesuo! Be abejonės, esi išvargusi 
ir eik atsilsėtų,” -

Tačiau pačiai Motinai nebuvo laiko pail
sėti. Ji turėjo, peržiūrėti atėjusį paštą, atsa
kyti į laiškus ir paskui rūpintis visą reikalais. 
O kur gi laikas maldai ir meditacijai ?

Ir tuojau paskubo prie biuro, kur sura
do žurnalą ir laikraščiu, vieną kitą sąskaitą ir 
du laiškus. Ji ėmė pirmąjį laišką ir atidarė. 
Pašto antspauda buvo iš Neiv Yorko. Pažvel
gus į parašą ji.įskaitė: “Tekle Urbaitė.” Gi 
Motina turėjo giminią j!ew Yorke, tačiau nie
ko nepažinojo tąja pavarde. Ir netikėtai už
matė laiške banko perlaidą, Ir, netikėdapia 
savo akimis, ji regėjo toje perlaidoje penkių 
tūkstančių dolerių realizavimą. Ir džiaugsmo 
apimta ji tarė: ? .

“Aš tai žinojau! Įr kontraktorius Struo- 
ga turės- inau pripažinti tiėsą, kad aš geriau 
nei jis pažįsta gerąjį Dievą.” , . • ., .

Iiy jau sdaįnoši laiminga, ji ėmėsi skaity
ti laišką: • . - •
“Gerbiaiųoji Moįtįna Pąrdętįųe

“Rytmetiniame dienraštįyj ‘skaičiau, apie' 
Į' . , didelę nelaimę, ištikusią. Senelių Prieglaudą,

jau, kad prieš kelias savaites ji įstojo vienuo
lynai!. Ir kitos mergaitės negalėjo pasakyti, 
kaip vadinasi tas vienuolynas ir kur jis yra. 
Pagaliau aš sužinojau, kad toji skolintoja tau
pė visus tuos pinigus nuvažiuoti ir atsisveikin
ti su savo motina pirm įstojimo vienuolynam ; 
Aš gi negaliu jos užmiršti ir neišgaliu jai at
simokėti už. padarytą pasiaukojimą. Ir kiek
vienais metais toje pačioje dienoje, kurioje, ji 
padarė man tokį didelį darbą, paaukodama sa
vo laime man, tai jos atminimui.aš stengiuos 
pagal savo išgalę pagelbėti. kuriam nors vie*- 
luiolynui, kuriame vienuolės seserys darbuoja
si žmonijos labui ir tarnauja Dievo garbei.”

Buvo dar keletas užbaigimo eilučių. . Bet
gi Motina nebeskaitė ją. Tik sidabrinės aša
ros riedėjo, per pasenusius,. tačiau skaisčius j os 
veido, skruostus...: Ir , didis ramumas ir. didis 
džiaugias tižviešpatavo; joą Širdyje ir sieloje.

■ “Tai. buvo tikį’a auka,” tarė vyriausioji 
prieglaudos perdėtįnė. “Savo motinos aš ne
mačiau pį/r dvejus metus. ’ Ir po to niekada 
nebemačiau josv Tačiau, Gerasis Viešpatie,. 
Tu nepamiršai imaiięst< tikrajame reikale. r Tie, 
pasltoljiįtrpinigai davė keleriopai .daugiau* nei - 
reikalinga buvo grąžinti. \ O Danguje įsi
vaizdinti aš negaliu kokia tikroji užmokestis 
laukia manęs!” ’ •.» t X Mahtffį

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK
YRĄ ANT KAMPO BROADWAY IR E STS. PER 

BEVEIK 70 METŲ

Depozitų.nuošimtis eina mio trečios Seredos kiekvieno menesio. 
Dividcntai mokami trečią Seredą Balandžio ir Spalių mėnesių. 
Siunčiame pinigus i užsienį ir išrašome' Travellers Cheųųes.

VALANDOS:
. ■ ’ ' . ■ • . *. ...

Nuo 9 ryto ild 3 po pietų. Subatojnįs: nuo 9 ryto iki 12 vai 
Pirmadienių vakarais nuo 7 ild 9 tik dcl depozitų.

LIETUVIS GRABORIUS
Laidotuvių reikale visuomet ir visiems 
maloniai’ir tinkamai patarhauju. Ga
lite kreiptis bito laiku, dienų ar naktį, 
o as visuomet pasirengęs kiekyienam 
pareikalavimui, Už važiavimų į kilus 
miestus jokio atlyginimo nereikalauju.

P; J. AKUNEVICH
■ ! < (AKVNBVieiUS)

16-18 Intervale SU \ 258 We3t Broadw*y,
Montello, Mass. * - So. Boston. Mm <
TcĮ Bvooktpn 4110 .. . . . -Boston 4486,

lUbj.au


; i». i»i» DARBUT IŠ KAS TB

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

IŠVAŽIAVIMAS
g - Fįaejusį sekmadienį, rug- 
į piūčio 14 d., Palangos par- 
r,; ke, Lawrence, Mass., įvyko 
f L: D’ S. Naujosios Anglijos 
[ apskrities šių pietų antrasis 

išvažiavimas, praėjęs di-
! •džiu pasisekimą .‘

r * Bušais /atvyko Nashua, 
g N. H., ^tontelio, So, Boston 

ir Haverhill kolonijų L. D. 
S~ii^^^Darbininlm’’ priete-rj 
Irai. Automobiliais suva
žiavo iš ” Cambridge, Nor- 
yvood, Lynu, Athol, Lewis- 
tone, Me., Worccsterr Man- 
chešter, N. H, ir kitų vietų? 
Daug buvo laUTenciečin.

Išvažiavimą aplanke kiin. 
K. Urbonavičius, LDS. D v. 
Vadas kun. P. Virmauskis,

r . Jūtn. J. Švagždys, kun. B.
Vitkus, M. I. C.’, kun. K.

• Jenkus, • Lawrenee klebonas 
A kim. P. Juras.

. r Apie 5 vai. įvyko dainų 
ir kalbų prpgrmnar kurią

■ pradėjo išvažiavimo komisi-
* jos pirmininkas K. Vencius.

< /Fiiogramos^vedėju buvo pa- 
kviestas J. B. LauČką.

. Gyvastingas kalbas pasa- 
kė kun. P. Juras, A. F. 
Kneižys ir kun. J. Švagž- 
dys. ■’ / ’

> -. Nashua, Nr JI. parapijos 
/ choras, p. J. Tamulionio vem

damas, sudainavo 6 daipas.
Išvažiavimo dalyviai jaū-

r

♦1

ELMHIIfiST, PA.

NASHUA, N. H. pilna bažnyčia, nes velionis 
buvo visų mylimas, ir jo . 
broliui ir seserim, našiai- , 
čiams, visi užjautė,

. Taip pat labai daug žmo
nių lydėjo ir j kapus.
* Laidotuvėse patam a v o 
grabbrius p. Vrubliauskas 
(Warabow).

TRIJŲ DIENU REKO
LEKCIJOS MOTERIES
uKą pagelbės tau žmogau, 

nors visą pasaulį, laimėtunų 
jei savo sielą pražudytum?,J 

. Tarp Šios žemes trukšmo, 
kada visokį kasdieniniai 
reikalai blaško dvasią į vi
sas puses, žmogus neįsten
gia gerai pamatyti kas da
rosi Jo širdyje; dažnai net 
visai užmiršta apie savo šie- 
los reikalus. Kam tikrai 
rūpi sielos sveikata ir išga
nymas, tas bent sykį į me
tus pametęs; kasdieninius 
darbus, per .kelias dienas, 
užsidaręs stropiai peržiūri 
savo sielą, arba kitais žo
džiais sakant, atlieka teko? 
lekcijas. Dabar yra tinka
ma proga kiekvienai, kuri 
trokštu kelias dienas pašvę
sti savo sielos sustiprini
mui. Rekolekcijos prasi 
dės rugpiūčio 23-čią dieną 

. iš vakaro ir baigsis rugpiū
čio 26-tą dieną iš ryto. No
rinčios atlfldi šias rekolek
cijas malonėkite pranešti 

. Seserims iš anksto.
Seserys J. Niikryžinoto,.

St. Mary’s Vilią, 
Elmhurst, Pa;! CA

WESTFIELB, MASS.

Lietuvių šv. Kazimiero, Westfield, Mass., bažnyčios vidus ir altoriai, kuriu permaliavojimas (vyko 
rūpesniu klebono kun* 8. j, Vembrės, iškilmingas apeigas atliks Rt. Rev. Mgr, John F. Conlin, P. 
R., iš-Chicopee^Miss.^asistuojant gerp, kurt. J. Valantiejui ir kun. K VasiuĮ  C,

nėtoji idėja tapo įkūnyta. Į stogų, Vandergrift; Pa. ' Į 
Žyniiausiū fondo rėmėju y- Centro valdybos narė B.J

Petkienė savaitę laiko link
smai praleido pas savo bro
lį kun. M. Dhūmantą, Mi-J 
nersville, Pa.

Kuopos pirm. Al. Stepa- 
nauskienė su savo Vyru gra- 
borįu K. Stepanausku ato 
stogas leidžia Pennsylvani- 
j° j

I iriai įvertino dainininkų 
j ./ pasirodymą ii* jie tikrai šir- 

’ dingai pasveikino Nashua 
chorą, pradėjusį vėl būti 
gyvu lietuvybės" dvasi o s 
kurstytojų.

Nuoširdus pasveikinimas 
Nashua choristams ir jų va-

.p.; dui J. Tamulioniui!
Į Pažymėtina, jog išvažia- 
į vinie dalyvavo labai daug 
j.r jaunimo, ypač Vyčių. Vy-

* Čių 20-to seimo rengimo ko- 
;. mitetas atsilankė beveik ih

; corpore. Vyčių N. Angli
jos apskritis buvo labai gra- 

. žiai atstovautas su pirm. D.
J. Avėrka priešaky. Valio 
mūsiĮ jaunimas; kurs lan
kosi į savo tėvelių parengi- 
muš!

L, D. S. su Vyčiais ir Vy
čiai su L. D. S.!

L

Geras šeimininkas visuo
met stengiasi, kad jo žinio
je esama‘nuosavybė neštų*, 
gerų vaisių, progresuotų. 
Taip yra vedamas darbas 
ekonominiame, politiniame 
ir bažnytiniame gyvenimei 
Mūsų lietuvių kolonija turi 
gerą įr rūpestingą šeiminiu 
ką asmenyje klebono kun. 
S; J. Vembrės. Būdamas 
mažoje kolonijoje jis savo 
darbštumu pralenkia net di-’ 
desnes. Čia jau nebeminė
siu jo nuveiktų per 3 metus 
gražių ir pagirtinų darbų 
visuomenes gyvenime ir 
bažnyčioje, bet visgi vięną- 
antrą dalykėlį pab r ė š i u. 
Jau nuo praeitų metų mūsų 
gerb. klebonas pradėjo jin 
dinti klausimą apie nuplu
kusių altorių permaliauji- 
mą, ir įsteigė tam tikslui' 
fondą, Žinomą, darbas iš
syk buvo sunkus ir daug te-

K
- '*
' I '■•

L- f

ra vietinė šv. Kazimiero 
Lietuvos Kafalaičib draugi
ja/ paaukavusi tam tikslui 
85 dolerius, ji yra fundato- 
re didžiojo altoriaus, prieš 
15 mėtų pastatyto, kainavu
sio virš 1000 dolerių. Rado
si taipgi ir daugiau fondo 
rėmėjų, aukavusių po 50 
dolerių, 25 dolerius, 15 do
lerių ir viena dolerį kurių 
vardai bus vėliau paskelbti 
visuomenei. ’ AtmaliavojL 
mo darbą, vaidūojantį bal
tą damasko marmolą, atliko 
garsus tepliorius prof. An- 
Ihony D’Ambrosio. Jo y- 
patingo miklumo tapybos 
ranka atliko stebėtinai 'gra
žiai.
/Šie altoriai yra tikra pa
žiba visoje Naujoje, Angli
joje.

Jų pašventinimo diena y- 
•,a skitą ateinantis sekma
dienis— rugpiūčio 21 d. iš
kilmingais mišparais, ku
riuos laikys gailingas sve
tys Rt. Rev. Monsignoras 
John F. Conlin, P^R., iš 
Cliieapee,’ Mass., asistuojant 
kun. J. Valantiejui ir kun. 
K. Vasiui. Pritaikintą iš
kilniems pamokslą malonės 
pasakyti kun. M. Pankus. 
Bridgeporto klebonas. Po 
iškilmių bažnyčioje bus ma
ža koncertinė programėlė su 
prakalbomis parapijinėje 
svetainėje. Džiaugiasi 
Avestfieldicčiai gražiais nu
veiktais darbais, džiaugiasi 
klebonas parapijonų nuošir
dumu, duosnumu ir bažny
čios puošnumu. Tat ‘ ir 
kviečiame kuodaugiausia a- 
pylinkės lietuvių ir svečių 
dalyvauti ir pasidžiau
gti. bažnyčios puošnumu.

Pikst-Pluiiikšt.

DETROIT, M1CH.

T

i

-k.

Federacijos Kongresas*
• ■. ‘ ■’ t . ’ j ' ■ ■

Šių metų Amerikos lietuvių Romos Kata- 
likii Federacijos. XXII Kongresas įvyks Rug- 5 
piūeio 2$, 24 ir 25 dienomis, Švento Kazimiero 
parapijoj, Pittšburgh, Pa.

| Federacijos Apskričiai, škyrįai ir visos lie- ■ 
tuvių katalikų draugijos~iruoširdžiai. kviečia
mos dalyvauti. Taip pat Didžiai Gerbiamieji ’ 
lietuvių dvasininkai, visi katalikai inteligentai, 
visi visuomenes veikėjai kviečiami į Amerikos 
lietuvių katalikų metinę šventę Federacijos 
■Kongresą svarstyti mūsų visuomeninių reikalų. .

L K. J. KruŠinskas,
: . Federacijos. Sekretorius.

J

ŠV. KAZIMIERO PARA
PIJOS PIKNIKAS Į

1 Šv, Kazimiero parapijos 
j piknikas įvyksta sekmadie

nį," rugpiūčio 21 d.' Textile 
Field, vadinamoj e f miesto 
apylinkėje French^ Acre.l lojimas VĖL BAIGĖSI 
prie Ledge St, ■ LYGIOMIS

Į,. Rengėjai pirmiausia no- ,
ri .padėkoti nuoširdžiai vi-1 Pirmadieni, rugp. 1S d. 
siems, kurie taip skaitlingai Sv- JurSio P«Ws stu- 
atvyko į pikniką, kuris bu- dentei ~ .v.el
vo ruošiamas rugpitteio. 7, lo5S baseba11 su smJle&a,s- < 
kuris taip smagiai prasidės tLoš™as ’sSJ0 ’y8'10™3- 
jo, bet deja, taip greit tūrė
jo užsibaigti iš priežasties į 
lięįaus. Tačiaus šį kartą 
gal Dievulis duos laiminges- 

Į nį’orą, — vieta toji pati, o Į 
Įjos sjnagiimą ir patogumus| 

* visi galėjo patirtų — pro
grama. taipgi toki pati, su 

Į muzika, didžiojo ir mažojo

kp. nares, ne viena, he dvi, kimus, baseball ir įvairūs 
bet visa kuopa rūpinasi, žaidimai, iy tt, o gal dar ir 

[ kad šis parengimas pasise- kitokių pramogų atsiras.
ktų, nes pelnas skyriamas Taigi tikimės, jog ir šį 
parapijos naudai. . kartą malonės atsilankyti 

^T1.. * / . , ne tik visi pirmiau buvūsie-
. Vįena & • ir apsives daugeli ki- 

’ tų, h’ne tik iš Nashua, bet 
| ir iš aplinkinių miestų. Bū- 
(kitę tikri, kad atsilankę ne
sigailėsite, nes . jeigu anas- 
žadėjo būti vienas iš sma
giausių piknikų mūsų kolo
nijoje, Šis žada tikrai tolus 
būti.

i Visus labai nuoširdžiai 
kviečia.;.

P engė jai.

NORWOOD, MASS.

skyrius rengia pikniką ir 
kailiukų žaidimų šio mene
sio 28 d., Birutės darže.

Reikia priminti, kad 541 choro dainomis,' virvės trau-

! Liet. Vyčių kuopą. Seime 
gražiai atstovauja p-lės O. 
Jasionytė ir Čeikytė; Jom 
pagelbėja p-lės Ona Kudir-

į kaitė, V. Adomaitytė, B. ■ :- 
Kudirkaitė ii* veteranas vy-... 
lis p. Viesulą.

Taip gi dalyvavo seime 
klebonas kun. S. P, Kneižis. .

Reinio atidarymo iškil
mingose pamaldose p. M- 
Karbauskui. talkoje buvo 
varg. p-lė. A. Kasparaitė.-

PERKAME BONUS
Korespondentė J. Medi- 

nienė džiaugiasi svečiais iš 
Pennsylvanijdg. Jos teta | 
p. Adomaitienė ir dukrelė! 
iš Pliiladelphjjos linksmai 
laiką leidžia p.p. Medinių 
rezidencijoj prie Margaret 
Street..

Finansų raštinihkėc p. 
Medonienės sūnelis sužeis- 
jas ir nuvežtas ligoninėm

- - - > vį į?**“<*■ *

P-lė Ag.. Juodsnukaitė 
(viešos mokyklos mokytąją 
ir parapijos choro primie- 
ra,. kontraltas) sugrįžo iš 
Pegeon, Mich., kur links
mai praleido atostogas, vei 
eina Notary Public parėk 

. gas. . ; ' 1

Trečiadieny, liepos 31- d d 
p,p. Balkų namuose buvo 
surengta “shover” sąjun- 
giętei Ant. Balki ūtei, ku-r 
rioš vestuvės įvyks šio mė
nesio 28 dieną.

P-lė Antanina yra viena 
mūsų parapijos žymiųjų 
veikėjų. Gieda Moterų Są
jungos chore, parapijos cho
re ir šiaip . ima dalyyumą 
viešame veikimą. Dėlto Ii-1 
ko apdovanota brangiomis 
dovanomis.

Moterų Sąjungos 54 kp. 
nares grįžta iš atostogų Hi
piuos naujos energijos^

Centro pirmininke M. ČI 
žauskiene sugrįžus po mene
sio * atostogų Penhsylvanit 
joj dar kelias dienas įja^ie- 
sėjo prof. ir ponios Bart 
vasarnamy j prie Ann Ar-, 
horį Mieli. Gerai pailsėjus, 
pradėjo rūpintis organizaci
jos reikalais...

1 . LKjKJ . ............................................................. ................ .

Kuopos ižd, globėja O< 
Kramblienė sugrįžo is atb- .

DAYTON,OHIO
MIRĖ VAITKIENE

Rugp. 2 d. mirė , Elenai 
Vaitkienė, 35 m, amžiaus, 
žmona A. S. Vaitkaus, įžy
maus darbuotojo;

Laidotuvės įvyko rugp. 5 
d. iš lietuvių katalikų baž
nyčios, kur atlaikyta gedu-1 
lingos šv, mišios ir atgiedo
ta egzekvijos; . Į

I Daug žmonių dalyvavo] 
laidotuvėse.'
. Paliko dideliame nuliūdi
me vyrą Antaną, sūnų Sta
sį ir dukterį - Eleną. Lietu
voje liko motina, du broliu, 
dvi seserys ir Chicagoj vie
na sesuo.

A. S, Vaitkui ir visai šei
mai. reiškiame nuoširdžią 
užuojautą. :

I WORCESTER, MASS.

Ar turi Lietuvos Boną? 
Nes mes perkam Lietuvos 
Bonus ir mokam pagal die
nos kursą. Tuojau praneš
kite mums, kokį turit Boną 
ir kiek yra prie jo kuponų. 
Greitai gausi atsakymą ir 
pasiūlymą grynais pinigais; 
Prie progos apl a n k y k i t 
mus. ; . •.

I Musų krautuvė atdara ir 
Į vakarais iki 9* valandai.

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

Lfe. ' '< -
’ Mūsų krautuvė didele. 
Turime visokių drabužių ir 
eeverykų (šhoeš). Laikom 
taipgi plačių-eeverykų* vy
ram ir moterim.

Nuo dabar ant eeverykų, 
| skrybėlių, marškinių ir kai- 

i Malonėkit muš nepamiršt.
' AMERICAN DRY GOODS 

STORE
[P. BARTKEVIČIUS, Savininkas, 

678 No. Main Street, 
MONTELLO, MASS.

Jaunamečrų skyrius savo 
mėnesinį susirinkimą ląikėJ 
kaip paprastai, pirmą penk
tadienį mėnesio.

Po susirinkimo valdyba 
nuvyko pas vedėją pasitar
ti apie būsiančią programą,’ 

‘rengiamą parapijos naudai. 
P. Čižauskiene žadėjo se
kančiame susirinkime išda
linti tolęs veikalo “Ginta-! 
iai.,?*.J ; ’ .• ,?
,:Po linksmo pasikalbę ji- j 
mo ir vaisių inuz* J.;0iŽau-l 
škas (sąjungiečių prietelis 
iy didelis rėmėjas)' savo aų- 

,’.*■ toinbbilių pavežiojo. ' Mer
gaites yra pilnos enėrgijo 
ir gerų norų darbuotis or- 
ganižaėijai ir Bažnyčiai, « * 
r ' ■ ■ ■ • •’*.-

Suaugusiųjų ■: sąjungiečių

METINIS I$VAŽIA- 
I VIMAS

I.

Worcėsterio Lietuvių Be
nas rengia milžinišką išva
žiavimą rugpiūčio 21 dieną, 
Maironio Parke. Šiame iš
važiavime bus gražiausi pa
silinksminimai. Visą laiką 
bertas vadovaujant J. Ala- 
vošiui, linksmins publiką. Į 
Vakare, beno orkestras grės I 
pargo salėje, kur visi galės

Į pašokti. . . '
W. L. benas daug dar

buojasi Šv.. Kazimiero pa
rapijoje. Todėl vertas vi
suomenės paramos. *■ , 

į . ... . „ Raportam.

•. Įvairios* RuSfes. Sieninius

KALENDORIUS
. w Lietuviškus, Amerikoniškus ir 

Importuotus ISd'irba* . *
S. L. Z ARENA S

W Laimos Stų

Tel. 28231
i “ • ■ 

Lwren<e, Mase.

PrekgH Aierriet Žemos.

P-ūąs B. Stašaitis, kuris 
liepos 2 d. išvyko į Lietuvą, 
prisiuntė- savo žmonai laiš- 

Įkąi k Džiaugiasi . laimingai 
| pasiekęs, ^tėvyškę ir radęs, 
dukterį Apolonija (Stata nuošimtį.
Maris) po operacijai Kau
ne sveikstančią. *

Lietuvoje nusipirkęs ar
klį ir jau parsivežęs duktė-1 
rį iš ligoninės* .

| .• Tuo laivu į Lietuvą nu-1 j* H II 1 [I D n M f O ' f
vyko apie 80 lietuvių. Juos į u H A K H U N u į
patiko Klaipėdoje Šaulių Į PIANAI—-RADIOS ,
Sąjungos atstovas p. Daud- i ŠALDYTUVAI | 
zvardis ir “Amęrbiuro b| mašinos i
reikalų vedėjas p. A. Gied-11 20 TRUMBULL STREET f 
raifis ’v B VTOROEBTER, MASS.

I ’ ’ • 11 ToL 4 9480
Dauguma nuvykusiu lie- I, __ _ w S1 „ I■ < ■ . -I s Lengvos lilygoc—Be Nuoiimčw=

tuvių mano, apsigyventi i . j,

PARSIDUODA
PUIPAS I Graži fanatike netoli Bostono..

Į Yra 5 kambarių namas su visais
I Penktadienį, lugp. 12 d. Į v§ĮįaUg|os mados įtaisymais, 
įvyko ląfdoįuvės a. a. Jono I rpaipgCgražus sodas* su vaisiniais 
Venskaus, 21 metų amžiaus, medžiaiSi;li akri} žemes ir bnrnė, 

į Užmušto elektra. . | nauji vištininkai. Prie pat
Prieš 9 vai. rytą jo kūnas*ĮStaįe jjoa^

atvežtas į ^Šv. Jurgio lietu-1 pegasus pardavimo savinht- 

vilj bažnyčią, kur klebonas!ų.ag Nesveikas ir nori važiuoti į 
kun. S. Kneižis atnašavo Lietuvą MpkitCs; : ,
gedulingas ŠV. mišias ir at- 303 Gaaton stj R«idolph, Mass. 
giedota"egzekvijos už velio- . ..r

Į nies* vėlę. Žmonių buvo ] - REIKALINGA
I Reikalingas Žmogus prie par- ' 
rdavinejimo kiaušinių po Dorelio-' * 
Į storį ir So, Bostonų. Turi mokėt 
| gerai kalbėt angliškai iv turėt * 
į savo automobilių.. Pa geidaujama, 
Į k$Į ^tsi&uiktą tokis, kuris yra 
į dirbis prie išvėžiojimo duonos, 

pieno bei limdrės.
JOHN STEVENSON, 

298 High Street, , 
Randolph, Mass.

* i Tel..,O3O3-M t..

SIUS & SYKES 
& A: Zykęs ir B. G. Sykes 
LIETUVIAI ADVOKATAI 

. < Ofi^asf ' 
BANBORN BLOOK 
681 Washin£ton Št. 

NORWOOD, MAB8.
Tel; Nor\vood 0330 

Gyvenimo vieta: 
32 Walnut Avė. 

Tek Norwood IŽ15AV



Penktadienis, nujpiūčio 19, 1932

VIETINĖSZINIOS
. .................. .

Lietuvos Vyčių Šeimines 
Pramogos

TEATRAS1
Vakare (rugp. 16) Gate 

of Heaven parap. svetainė
je įvyko seimo rengimo ko
miteto parengtas vakaras— 
vaidinimas. Vietines Vy- 

• ėin kuopos vaidinto j ai mė
gėjai suvaidino Putino dra
mų “Valdovas.”

Pert rauki j metu buvo 
kalbų ir dainų. Solo “Kur 
bakūže samanuota” ir “Ma
myte” jausmingai bei artis
tiškai padainavo p. M. Giy- 
haitė, visados maloniai iš-

_ ADVOKATAI

. • • <» i t
Idausantif Yyfių fĮĮrųšyĮ|ių 
pataikauti/ Jųį.akoiųįfin|Į- 
vo p, JI4 {,

Vytė O. • Valbcldlite jaut
riai padainavo tris, daine
les. Jai akom ponavo p. 
EI. Podėlytė.

Kun. Valančius pasakė 
gražių juokeliui, kas susirin
kusių nuotaikų labai pa- 

. įvairino. -    ———
Dar kalbėjo J. G. Morkū

nas (Rochęster) ir . J. Sa
dauskas (Gleveland).

Teatro . pasižiūrėti buvo 
susirinkusi škaitlinga So. 
Bostono visuomenės dalis.

viams» Tai išrūpino vytis J: 
Kasperas. . / . : .

Gražioji vakariene baigta 
kun. P. Virmausldo malda, 

vedėjo A. D. Kneižio kal
ba ir Tautos'liininu.

seimo mbrti 

- Šeiriu ^rvaujįf A 
iš šių. vietų: ChicH^o,. 
\dPėro, JlL, Pj’ovideiic^, 
L, 'K4arney, N. J., Watei 
bu^ fcfcftĮh., Hartford, Jer-' 
^ej^ity,’ 'New. .York City, 
Brisiu--M- Y-> Maspėth, 
N* Y., dieve]and, O,, Day- 
ion, O., Worccster, Lavvren- 
ce, Atimi, Rochesteiy N. Y., 
Nonvood, So.; Boston, Ba- 
yone, N. X ir kitur.

LANKĖSI

CAMBRIDGE, MASS.
L. D, B. 8 kuopos susi- 

linkimas įvyks selmiadienį, 
rugpiūčio 2i d,, bažnytinėje 
svetainėje^ -tuoj ~pbsumos. 
Kviečiame ^dsi^.^ųjįįs-da- 

r /' ■ • ^-7.)
vai

; ulKTAMI

£

.TS V' ■

Tel. 80. Boston 082>
, LIETUVIS DANTISTAI

OR. M. V..CASPEH
(KASPARAVIČIUS .

. Naujoje Vietoje, 
525 E. Broad’W*y> S. Boston.

O/Uo VaiaHRfoe:
Nuo 9 Iki 12 tyte ir nuo 1:90 Iki 
5 Ir niio 6 iki 8 yal. vakare. Ofi- 
««a uldarytna nuhitofl vakarais |r 
oedSldlen |ą)g,Taipgi MreūomiahM 

__ 12-tos<lletią4iž(lary ta A 7
Taipgvnuimu ir ŠL-ray

MIRĖ

JUOZAS CUNYS
ADVOKATAS

414 Broadway, S. Boston, Mass, 
Tel. So. Boston 0948

GYVENIMO 
Toj. Pąrkway 1864-VV

Prisiekęs Advokatas

JUOZAS R, GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi

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

South Boston, ikasa. "

Telefonas: Šou Boston 2732 
Namų; Talbot 2474

KAZ. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS 

“Darbininko*’Name 
(antros lubos, Room 1) 

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

Bostono Ofisas: 
89 State Street, Room 63 

Tel. Hubbard 9396
Gyvenimo: 33 Rosėmont Street, 

Tel. Talbot 2878. Dorchester, Mass.

Tel. S. B. 0441.

PR. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

414 Broadway, So. Boston.
Room 3.

Gyvenimo vieta: 39 Grėen St.,

• Hudson, Mass. 
Tel. Hudson 622.

Tel. So. Boston 3520 .

A. 0, ŠALNA-SHALLNA
LIETUVIS ADVOKATAS

Baigęs du Universitetu 
CORNELL UNIVERSITT su A. B. 
G. WASHINQTON UNIV. SU LLB.

uDaTbiIlinko,, Name 
(antros lubos)

866 Broadvvay, South Boston
R e .z I d e n e 1 j k 

805 HurvardSt, Oambridge, Mass.
Tel. Unlveršlty 1463—J.

IŠKILMINGA VAKA-
, RIENĖ

Vakare (mgpt 17) para
pijos svetainė, įspūdingai 
išpuošta, buvo pripildyta 
šeinio dalyviais ir soutlibos- 
oniečįais.

Vakarienę pradėjo seimo 
rengimo komiteto narys A. 
P. Neviena, pakviesdamas 
klebonų kini. P. Virmauskį 
atkalbėti malda.

Vakarienės vedėju pa
kviestas I-inojo ‘Vyčių sei
mo delegatas, “Darbinin
ko” red. A. P. Kneįžys.

- ~ Nuotaika buvo< tikimi cgnn- 
ži, jaunatvės dvasia’ dvel
kianti.

Vedėjo pakviesti pasakė: 
kalbas kun. P. Virinauskis, 
M. A. Norkūnas, kun, Ę. 
Gradeckis, kun. Valančius, 
O? Valeutukevičiutė, A. La
pinskas, J. Antanėlis, kun. 
K. Urbonavičius, T. B: 
Laučiui, kun. J. Ambotaš, 
J. Č. Morkūnas, B. M. Ka- 
voliūtė (šeimininkių var
du); .

.. Dainininkai A. Grabijo- 
liūtė, Jokubauskaitė, Pet- 
iilsevičiūtė ir J. Antanėlis, 
p. M. Karbausko vadovau
jami, išpildė turiningų mu
zikos programa. Jiems di
delis ačiū.

iSinagu buvo žiūrėti, kaip 
vakarienės dalyviai, kun. 
E. Gradeckiui vadovaujant, 
sudainavo bendra dainų a- 
pie plaukiančių žąselę ir kt.

L. Vyčių Šeinio metu re- 
dakčij o j. lankėsi labai daug* 
įžymių svečių iš t o limo s 
Ghicagos, Ohio valstijos, N. 
K ir N; J., Ooinų- R. L, 
'Mass ir kitų valstijų. ...

Kun. S. J. Vembre, West- 
fieldo parapijos. klebonas, 
admiiiistrac. pažadėjo di
delį spaudos darbų; kun? J, 
Vaitekūnas, naujas ProyU 
(lence lietuvių parapijos 
klebonas, užsirakė ekstra 
“DaTbiiiinko’ ^ pavieniu eg
zempliorių; kunigas S. J. 
StiTickus pasižadėjo para
šyti. į liDarbininkų7’’ straip
snelių ; kun. J, Valančius 
pasižadėjo rašinėti į “Dar
bininkų” iš Illinois ir kun. 
V. Puidokas iš So. W'orces- 
ter, Mass?; kun.- J.iKripas 
džiaitgla^^ Wdrp j o? strūrpš-' 
niai “Darbininke” lietuvių 
kalbos klausimu, išjudino 
plačiųjų visuomenę ir mū
sų išeivijos vadus iššaukė 
tuo klausimu parašyti kele
tu straipsnių, kuriais nm 
statė linijų. , 

r Taip pat ir kiti mūsų iš
eivijos vadai pasižadėjo 
bendradarbiauti ‘ ‘ Darbinin
kui.”

Džiaugiamės ir dėkojame 
visiems už palankumų ii' 
parama “Darbininkui.”

Nors akiai dingęs, vis gi 
atminčiai brangus.

AGENTAI

•!

INSURANCE
. Apdrausk .namus, rakandus 

automobilius pas 
J. S. MESLIS

342 Broadvvay, So. Boston; 
Tel. Š. ]B. 1798 ar 2613 J

Lietuvis DantiMtt*

OR S. A. GALVARISKI
. (GALINAŪSKASJ

414 Broadvvay, So. Boston
/ tėl. So. Boston SBOO

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 tsL 
ryto, nuo 1:90 iki 0:8O po ir. 
nuo -O iki 9 Vakare, šventų. dieni 

pagal siositarltdi .

Rugpiūčio 11 d.j mirė Pet
ras Dambrauskas iš Mon
terio, Mass?, 34 m. amžiaus. 
‘Išgyveno JMontelloj apie 25 
metus* Buvo pagar s ė j ę s 

“y.] ji^ikantM 5 i
- < ^ĮjĮįįiMuvos paėjo nuo 

wuuio rėdybos, Laukuvos 
’par^pijos.

Palaidotas sekniadięnyje, 
rugpiūčio 14 d., Šv?* Kalva
rijos kapinėse iš Šv*. Roko 
bažnyčios^ ; ? .?;

■'? ■ Paliko nuliūdime brolį 
J uozų Cambridgeūuj ir se
serį Alesę Račkauskienę, 
Montello.

Pašarvotas buvo pas 
graboiių P. Akim e v i e i ų, 

' Albntellp,nkuriain esu labai 
dėkingas už tokį- gružų ir 
tvarkingų patarnavimų mū
sų brolio laidotuvėse.

Patariu ir kitiems kreip
tis iirie jo.

įlotas D^mbraitslius, 
Alesč llačkatiskienr.

■ELL- i-------—T

Tel. So. Boston 2660

’*■ Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. fcroaclv&y, So. Boston
Ofiso valubdos ntfo 9 Iki 12, ęūd 
l;8.0-~0' ir nuo 6:30—9 vakare.
Seredomls nup. 9—12 vai. dlen4. 
Sukatomis nuo S iki 6 vai vakarė,.
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vai. dleng

. (p agi V sutarti)

dęęl. 8/ B. 2805-R. 
LIETUVI B

OPLOMETRISTAS
: Itegzanilnuoju akla 

i priskiriu akinius 
^Ifėivas akis atitle- 

sfnu ir amblljonlf 
koše (aklose) akyse sugražinu Švie
st tinkamu laiku; > .

J. L. PAŠAKARNIS, O. D.
447 Broadvray, Soųth'-Boston

$100,000 GAISRAS
Rugpiūčio 17 d. Segei and 

Ostrovitz lentų sandėlyj, 
čhelsęa, Mass. kilo gaisras 
ir sunaikino keletu namų. 
Iš.šešių apylinkes miestelių 
gaisrininkai buvo suvažia
vę gesinti, ir tik po kėlių 
valandų smarkaus darbo 
jiems pavyko ugnį sulaiky
ti ir užgesinti. •

Keletu gaisrininkų sužei
sta. Gaišias padarė 100,- 
000 dolerių nuostoliui,

įTek Porter 3.789

i JOHN REPSHIS, M. 0.
I . (REPAIS)
I Lietuvis Gydytojas

Ofiso Va!andoa: 2—4 ir T—O
.- 278 itarvard Street, 

kamp. hnnan arti Central Sq, 
| Oambridge, Mass.

I A. J, WEST, M. D.
f LIETUVIS

j GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

| V a 1 a n d o s:
| Nuo 2 iki 4 d? nUo 7 iki 8 vafc
| ’ 478 Gallivan Boulevard
Į DOKCHESTER, MASS.

| Telefonas Talbot 0847 j
H“...... ■»<*»»iai,»i»iiiam>i>H,iii»»iiiuuh>iiwiiu,in,HMQ

?

ĮVAIRIOS ŽINIOS
SPANIJOI SUKILIMAS

NEPAVYKO
MADRIDAS. Rugpiū- 

čip 10 d, įkilęs sukilimas 
jrieš esamų respūb l i k o s 
viu’kų nepavyko, 

, Sukiliiimi vtkldvavo gen. 
Jose* ’Sanjui'uo, Jo Vado
vaujami stikilūbai buvo už
ėmę Soyila miestų, bet kito
se vietose jie buvo išblašky- 
i. '■// _• ■

Geri. Sanjurjo bandė pa
bėgti į Portugąlijų, bet bu
vo sugautas ir nugabentas 
i Madridu.

■— Sukilimo metu užmuštai 
10 ir sužeista apie 100 žmo
nių. ,'

UŽBAIGĖ 21 MILIJONO 
OOLERIĮIBYLA

v —------  _• »
Rugpiūčio 17 d. š. iii. už

sibaigė Gillette Saloty Ra- 
zor. kompanijos byla, kuria 
buvo iškėlę mažuma delega
tų. • Abiejų pusių advoka
tai smarkiai ginčijosi. Ma
žuma reikalavo $21,000,000 
atlyginimo. Bet pasitarę, 
sutiko už $400,000.

NAUJA PARTIJA

. Sukilėlių tikslas buvęs 
panaikinti respubl i k ų i r 
grųžinti monarchija. Kara
liumi buvęs numatytas bu
vusia karaliaus Alfonso 
tretysis sūnus, 18 metu, da
bar lankus * Anglijos jūri
ninkų akademijų.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
NAUJA LIETUVIŠKA

BROADWĄY BEAUTY SĮKOt

Atliekame visokius grožųs darbus, 
kaip tai.: .kerpam ir garbi n u o j a m 
plaukus.

Kaina už pefnianent $-1,00 arba 2 
už $7.00. Imant Finger arba Marcei 
wave duodame- shampoo dykai, .per 
visų mėnesi , nuo Liepos 20 iki Rug
pjūčio 29 dienos.

Naudokitės Šia proga. , .
254 W. Broądway, . , 

SOUTH BOSTON, MĄSS.
Tel. 0779-W

JUOZAS M, RILIS
LAIKRODININKAS

| Parduodu įvairiausios rūšies 
Į auksinius ir sidabrinių^ daik- 
i tus. Taipgi ir pataisau. .
Į . 366 W. Broadway

. SO. BOSTON, MASS.

■

BE ĮNEŠIMO
Parsiduoda, 4 puoliam Park, a4*- 
tf š-v. Petro Lietuvių Bažnyčios, 
Fifth St., So. Boston, 3 šeimynų' 
namas. Po 4 kambarius ir toi- 
letas. Naujai išpopie viliota ir iš- 
maliavota vidujų. Kaina $1800.. 
Dėl informacijų matykite Mr. 
Kc-eoan, 396 West Broadvvay, Š. 
Boston.

ŪKININKŲ STREIKAS '

LE MARŠ, la, ~ Strei- : . 
kuojunčių ūkininkui skai- . 
čius , didėja; Iš; Kingsley? , 
praneša, kad 400 ūkininkų - •.

davėjus ir -pagrųsino jieitją : 
neatidaryti krautuvių, neš' 
kitaip jų išdėti produktai ? - 
bus išmėtyti ir suitaildntį, ”

Ūkiu inkai yra nusiteikę • 
streikui it i30 dienų’ Tokiu 
bildu jie noji iškovoti atikš- *. 
tesnes kainas už savo~ pro- . - 
duktus. Ant didžiųjų vieš- ’. 
kelių stovi pikietieriai ir , . 
nepraleidžia nė vieno kroko \ 
su 'produktais. ■ ? ‘ ’

• A '• *

Cherokėe miestely sulai- • 
kė’.ti'okų, kuriuo vežė 100 ” 
galionų pieno,, ir jį visų iš-! '• 
liejo gatvejc\ ■; ' -

. - * r

Ūldninkų organizacijos. t’ 
pirmininkas pranešą^* kad ; 
kainos ųž kiaules jau pak’i- . 
lo 10 nuošimčių. .

Taip pat tikisi,.kad kai-..’, 
nos ir už kitus produktus . < 
pakils, 7.' . . . •

KRIKŠČIONĖ AR ŽYDĖ? ■

PRISIEKĘS ADVOKATAS

JDSEPH f. WAISH 
A D VOKĄ TA I 
Edwar R. Coplen 
Albeft Adelson 
Betijanihi Chesky
OFISO VEDĖJAS 
Jonas J. Romanas

18 Temoni St., Boston, Mass.
310 Kimball Building 

Telefonas: Cnpitol 9880 
Ofiso v A lando s

9 vai. iki 5 vai;

pie 225 dalyviai, kas šiais 
laikais yra visai malonus 
reiškinys. '

Didžiaųsis kreditas tenka 
pašiurti vakarienes ■. šęimi-. 
uinkėms. p? (p..‘ J^aręlieneų, 
Lingeviįiųuei .ii*. Jųskovičien 
nei, kurios taip rūpestingnif 
nuoširdžiai parūpino -vųk 
gius.

Prie stalų patarnavo 
lės O. Nėvieriene, B. Kavo- 
liūto, O. Barolytė, O, Pet- 
rūšy te, Pi\; Karlonaitė, J. 
Matiiliauskaite ir. S. Šejęf- 
kaitč.

Valcarieiies metu grojo 
radio aparatas, kurį/tam 
vakarui pasiuke Pha rl i e 
and Cliris firma, pareikšda- 
nia savo pttlimkumų . lietu-1

C^tirL 
pMARMVlHAV.

djįyu^yui^ -i DR. GRADY
'SPECIALISTAS

Pabaigęs N. Y, ftuiversity medika- 
llSkų. kolegiją; biiv.es gydytoju Et 
Uamilton.LigoninOJ, N. Y.; cbirur- 

, gas j Out-Patlent Sfaff Lowellio Ų- 
įgoulnea. Daktarais Miesto Dlsjien-

terš of AmefcRa.\Y»lapd(w : Antri. 
ĮKetv,, šeštad. 10 Jki 12 .rytę, 2—6?

J mP/

T!.L.Į8to7|tl

Massachusetts valstijų; 
įsteigta neprildatisoma dar
bo partija, kuri dalyvaus 
šios valstijos rinkimuose, į- 
vyksiąnčiuosė lapkričio mė
nesį.

Naujosios partijos 'pirmi
ninku yra Jobu McLaren, 
kurs pareiškė, jog jo. vado- 
vaujaiĮia partija neturės 
nieko bendra su socialistais, 
komunistais ir kitokiais ra
dikalais. .

SVARBUS PRANEŠIMAS 
AUTOMOBILISTAMS

Mes atidarėm automobilių taisy
mo vietą. Taisom visokios rūšies 
automobilius. Taipgi ištaisom su
lankstytus fenders ir bodies, ir 
apipentinam. Taisom ignitions ir 
generatorius. Darbas užtikrintas 
ir kainos pigios. Vieta vadinasi;

STEVE’Š RĘPAIR SHOP, 
565 Eighth St?

SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. S?B. 2351-R -

STEVE jANĖLIUNAb, Savo,biv 
vęs Broadway Garage vedėjus.

NEWBURYPORT. ' 
Nuo ugnies padarytų žaiz
dų mite Esther Penanjian,, . 
gimusi Lenkijoje iš tėvų? 
žydų.

Pakviestasis grabor i u s • ' 
susilaukė didelio, vargo — 
pas jį subėgo profestonai ir 
žydai ir pareikalavo laidoti1 
pagal jų papročius. .

Protėstonai aiškina, jog 
velionė, ištekėjusi Už prote-•? 
stono, atsisakė žydų tiky- 
bos, o žydai tvirtina, jog ji" 
vistiek palikusi žydų tiky- ’ 
bos. ' . . •

Ginčas buvo didelis ir *. 
graborius nutarė ginčo iš- \ 
sprendimą pavesti prisieku
siųjų teismui iš 3 asmenų.

GRABDBIAI Į

čnir

INSURANCE
Mes apdraudžiame viakų ir nuo 

■„ ,v.' ’ 5 visko7
C;’ J. WEISUL AGENTŪRA, . 

366 West Broadway, 
SOUTH BOSTON, MASS.

. J Tel. South Boston 0620 '

Prof. Dr. V. Mykolalčlo-putlnp redfligy* 
Jaunai literatūros, mokslo, vIsuomen&A 
irįąijądemlfckpjp. gyveninio Iliustruotu 
mėnesinis žurnalas* yra dldžianutas, 

TlmCiausl(ai ^lonuhiusiaS it* klekvlenaje 
JDNisilavinusiam, žmogui tinkamiausia* 
letuVItj ŽhttmliiB; Tdtfel ti»į paiiktibSki 

teHužsisakytl. “židinį.” 
H(Altlinlo't taipa Lielttvdle: 
ptAsni. 20į. Ui Amerikoje metama U60. 
ptįsdėHtt!'$Ždw.1 •’ 1. .
>j|i’ri7r?ĮW^w“w MttT* M

• LIETUVIS? GYDYTOJASIR CHIRURGAS r
Gydo aštriai fr krbniSkas' Ilgas vyrų, inotęru ir .vaikų. Vartoja 

\ K-Ray’ nivnratą? ištyrimui Vidžių Ir - p]au6ių*.tlglĮ.. EkmąimbjA •. 
r kraujų, ŽląfiūĄtJr ^piaudalua savo labbratodjoj. Suteiktą pataifL : 

1 mtf luJShals kitur gyvenantiems. 16 metų praktikos. . . . •
OFISO VALANDOS: 2—4 FP.| 7—8:30 vok. ’ ?Tel,.S. B. .2712.

į 490. BROADTCAYr SOUTH BOSTON, MASS. Į

PASALDINK GYVENIMĄ
Stąniėy išdirbystes gėrimais. Rei
kalauk jų visose kratitiivCse? Pri
statomo. toniką i piknikus? vestu- 

, įves* krautuitesi ? . •

STANLEY BOTTLING 00,
C E. GRIGAS, Savininkas 

107 W. Sixth StS. Boston, As.

. Tek So; Boston 2802.M ’

OALE'S RAGIO SERVICE
TeĮ South Boston 2802ĄV . 

Taisau' visokius Kadios y^onum 
Ckuimiis, \Toaštm ir- taip ’ tbliaūs. 

Darbas užtikrintas ir kainos1’’
■ r pigios- •,

TELE8FOR ZHOTIN, 
95 West SlKth .St, 

SOUTH BOSTON. MASS. -

iV.a.iMįįy

OHlcė Telephone Unlvei-slty 1957 
Jies. Tel. Ūnlverslty 1957

ADAM OWIRKA& SUN
Ūndertaker A Kmbahner 

LIETUVIS GRABOniUS IR
• BALSA^IOOTOJAS 

Pagrobus atlieku gerai' ir pigiai, 
kaina vienodą visur.-. Vieta atdara 
dleua Ir naktį. * ■ \

.888 Oambridge Street 
EAST CAMBRIDGE MASS.

SKYRIUS -
10 Intervale St, MonteUn, Mae*. 

Tėl. Broekton 5188

PATARNAVIMAS DIEN4 
IRNAKTĮ

D. A. ZALETSKAS
GRABORIUS IR .

' BAI.SAMUOTOJAS
877 į 448 Cambridge Struti 

■ ■ ■ .- Camhridge, Mtu.
TėUfehęn* Uulvuratty 8831AV.

»

biiv.es


Penktadienis, rngpiūčlo 19, 1932 piBBiinrigg-

IS DIDŽIOJO NEW YORK’O IR NEW JERSEY
“*e

“NEW YORK-LIETUVA” 
1933 II. LAMAI ŽADA 

ATSILANKYTI NEW 
YORK'E

. . Mums teko patirti, kad
kpt Darius ir lakūnas Gi
rėnas, abudu iš Chicagos, 
rengiasi apsilankyti pas Di*

, džiojo New York n lietu
vius š. m. Higsėjo (Septem- 
ber) 24 ir25 cid.

Jie5 parodys savo, kaipo 
^-aviąforin, gabumus. -Kiek- 

vienam bus gaihė paskrai-. 
. . dyti ore su kpt. Darium ir 

p/Girėnu.
* Prie šios progos Didžiojo 

/ New Yorko lietuviams rei
kėtų sukrusti ir parengti 
“Lietuviu Aviacijos Die- 
na,” kokios dar nieks ne-.

- buvo matęs. . Kpt. Dariaus 
‘ . ir p. Girėno žygis išgarsins 

lietuviu vardą ilineriEoje.
/Taigi vyrai ir moters ir 

. \ įvairūs mūsą klubai ir drau 
gijos, pagalvokime apie »šį 
nepaprastą dalyką.

• tikslui reikėtų sudaryti ga
lingą komitetą. .

piju draugijos turėjo savo 
išvažiavimus, tai beabejo 
medžiaginiai visos truputį 
nukentėjo, Matėsi d a u g 
mūsą parapijiečią iš South 
Brooklyno. Atsilanką kun. 
J. Balkūnas ir. kūn. KAlta- 
viifius,icurie taipgi kasą pa- r

Gaila, kad draugijos na
riu mažai teatsilankė. , Ne
apsiriksiu pasakęs, kad 
kaip pirmam, taip ir šiame 
išvažiavime daugiausia pa
sidarbavo p. M. .-Brangai- 

Jiene,, Tai nenuilstanti šios 
kolonijos darbuotoja. 7 7

Priklauso didele padėka 
visai komisijai, kad- taip, 
gražiai darbavosi šiai Mi
niai ‘draugijai. ...

V. J. draugijos susirinki
mas bus šį sekmadienį, tuoj 
po. sumai.

IŠVAŽIAVO LIETUVON" 

x Art. J. Byra rugp. 5 d. iš- 
■ važiavo Lietuvon, nes. jo bu
vimo laikas jau buvo pasi^ 
baigęs, Ar jam pavyks dar 
sugrįžt — ateitis parodys.

SUSIRINKIMAS

t

■MM**

Klebonas kum Ig. Kelme- 
Mierdtaįantradienį buvo- 

išvykęs 'į fcįnigu Vienybės 
Seimą1? ®?;zo linksmas at- 

1J r y r* o ■■ _.v‘ ’i'-‘naujinta energija.
\ - ’7 Kupstas.

Telephone: STAGG 2—0708

DR. BLAOAS K. VENCIUS
• n ANTĮST AS 

S—RAY
Namų Telefonas: Michlgan 2—4273

V AL AND 0 8 : 
Nuo 9—12 18 ryto, 2—8 vak. 

au»itūrut 
490 GRAND STREET

■ (kampan Union.A.ve.) 
73 BROOKLYN, N. Y.

BROOKLYN, N.Y
IŠ KARALIENūS ANG

naitis, J? Murfy, M.: Star 
iniiliš, J. ‘ ObeliavičiG,: J, 
Baublis, Ddtkiįąt. ^panelės: 
O. B;azevičiūtė, M. Sasnau
skaitėj A. Aleksiūnaitė, M. 
Navickaitė, M. Obeliavičiū- 
tė,-E. Marcinskaitė, M. La- 
pinskaite.

Po linkėjimą, artistas P. 
Petraitis pasakė jautrią 
prakalbą, kurį visierns pa- 
tiico, ir pakvietė, vietinį kle
boną perskaityti, .. telegra
mas ir laiškus prisiųstus iš 
apylinkės koloniją į W O 
D A. stotį. Laišką gauta 
labai daug. : -

Laiškais reiškė pasitenki
nimą lietuvią programą per 
radio.

Garbė patersoniečiam S' 
turėti artistą P. Petraitį.

Tegul skamba per radio 
mūsą dainos po šalis pla
čiausias. Aidas.

Telephone; STAGG 2—0100

DR. I, PETRIKĄ
' : '(Krato*)’ r 

LIETUVIS DENTISTAS
2218.4th 8t., Brooklyn, N. Y.

'Ž-tfpiniMl'if DtapnuM 
Gano Ane»teti)ca 
VllANDOSs 

Nuo 0 vai. ryt® Iki B vai, vakarą 
Penktadieniais ir Šventadieniais 

tik susitarus.

.J. Struogis ir p-lė Leiky- 
tė, 88 Hemlock št., iškėlė 
savo sušižied&vhno puotą. 
Dalyvavo daug svečių. Jie
du yra choro darbštūs na
riai. Draugai-gės sveikino 
jaunuosius greitai susituoki 
tk ../. " ,/-'./

Amerikietis J. Healey iš New York, laimėjęs sporto olimpiadoje 
400 jardą bėgimo su kliūtimis. -Antrąoju ir trečiuoju atbėgo jitanį 

’eūzai. . \ *
< t . 4  - į  

botas,' Harifordo, lietuvią 
parapijos klebonas, gi kum 
dr. J. Navickas buvo diako
nu, o kun. * J. Leneevičįus 
subdiakonu. Prie šoniniu 
altorių tuo pačią laiku šv. 
mišias laikė kunigai: Va
gys; ir Bakanąs. Po ją se
kė šv.. mišios, kun. dr. J. 
Navicko ir kun.- J. Lencevi- 
čiaus.

' Nors pamaldos buvo labai 
anksti, bet žmonių bažny
čion prisirinko daug ir lai
ke visą šv. mišią visi meldė
si už mūsą gerbiamo kuni- 
gė-poeto sielą. ' .

Pamaldą laiku bažnyčio
je buvo taipgi šie kunigai: 
N. Pakalnis, J. Simonaitis, 
Kinta ir M. Pankus.

Po pamaldų, apie 9 vai. 
visi kunigai išvyko į PhiJą- 
delęhia,- Pa., kur tą pat die
ną prasidėjo Kunigą Vie
nybės seimas. Tos priežas
ties Mėlei ir pamaldos turę- 
jo taip anksti būti.

Pamaldos, buvo surengtos 
Kunigą Vie&iybęs R y t ą 
Provincijos narių.

. ‘ Koresp.

Tel.Greenpoint 9—2320

JOSEPH GARSZVAnavedžiam daug sveikini
mą įr linkėjimą.

. Gražias prakalbčles jau
nąją vardu pasakė klebč’ 
nas kun, Tg. Kelmelis, A. 

Stanšauskas, M. Akelis ir 
p. Šidlauskas. .

Nuo choro jaunai porelei 
įteikta dLovana. . •

Jaunasis Alseika dėkojo 
visiems už sveikinimus , ih 
linkėjimus. • ?

Pranas Alseika prie cho- 
ro priklauso apie^įS metą, 
ir kelis metus buvo choro 
pirmininku. Taip pat daug 
darbavosi ir visuomeninia
me darbe. Jis yra didis ka
talikiškos spaudos, ' ypač 
“Darbininko,” rėmėjas.

Daug dirbo Li D. S. kuo
poje ir Federacijos skyriU- 
-I6* ‘į •. ”• ;

Linkiu Pranui' ir Emili
jai gerą pasekmją nau jame 
gyvenime,

7 f ' ■ Jūsiį, Draugai.

Kun. J. Bailumas ir ..kun. 
P.; Lekesis šioje' savaitėje 
svečiavosi, pas Balkonus, 
Maltby, .Pa. įr pas kun. J. 
Kasakaitį, Hąrvėys Lake, 
Pa. • •

■ ■—LR-—
7 BALSAMUOTOJAS

231 REDFORD AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

1 KLASČIAUS

| CLINTON PARKAS
.i piknikams, baliams, koncertams.
| Šokiams ir visokiems DaslllDksinlnl- 
Į mams smagiausia vieta Brook- 
f lyne-Maspethe, . Jau laikas nžslsa* 
E kytl salę žiemos sezonui.
i kamp. Maspeth ir Betts Avė, 
| JONAS KLASČIUS,. Sav, į
1. • Maspeth, N; Y. / |

Kun. J. Aleksiūnas buvo 
išvykęs į Vyčiu Seimą ant
radienį. \ Kun. J. Balkūnas 
ir kun. P. Lekešįs išvyks į 
Kataliku Federacijos Kon
gresą, Pittsburgh, Pa. Va
žiuoja taipgi p. K. Krušin- 
skas. ; •

; PIKNIKAS
Šv. Jurgio parapijos žmo

nės visuomet atsiž y m ėjo 
vieninga dvasia. Be jokiu 
skelbimu parapijiečiai lau
kia rugsėjo 4 d. . Visos šios 
parapijos šeimos,su savo 
svečiais bus Maspetli, Clin- 
ton parke (Klasčiaus svėt.)

7 - L. D. S. New Yorko
New Jet’sey apskrities kuo- 

. pu valdybą susirinkimas į- 
v pyks Sekmadienį, Rūgsėjo-

Septembęr 11 dieną, 12:30 
, val; dieną, Šv. Trejybės pa
rapijos svet., 207 Adams 
Adams St., Newauk, N. J.,

Visi minimo apskrities. 21 d., pasakys pamokslą, 
kuopą valdybą nariai^ yra

- prašomi būtinai atsilankyti 
i ' ’ • . • *

• miniman susirin k i m a n, 
ypač kviečiami Apskrities 
Valdybos nariai: ■ Yra la
bai svarbiu reikalu. Yra dar 
apskrities’ iždas iy kiti. dLa- 
lykai hm būti aptariami.'

Visu prašoma pribūti lai
ku .— nęsivėluoti. >

F. 'Daitbara^ .
Apskr. iždininkas.

11*

Kun. A. Valančius. iŠ Chi- 
cagos vieši jau antrą savai
tę. Sekmadienį rugpiūeio

Ona Šarkaitė išvažiavo į 
Elmhuršt, Pa.. Ten Jėzaus 
Nukryžiuoto seserys (pasi- 
onistės) ture j o iškil m e s. 
Rodos, įžymios veikėjos Ur
šulės Mikulskienės sesutė 
yra vienuolyno vyresnioji. 
Daug Brooklyno doru mer
giną pasirengusios eiti į mi
nėtą vienuolyną.'

HARRISON-KEARNY, NJ

Iš ŠV. JURGIO PARAP. EUZABETH, N. J.

Moterą Sąjungos 24 kp. 
piknikas sekmadienyje/ Fo- 
rest parke ’ gražiai pavyko. 
Dabar Šį sekmadienį, rugp. 
21 d., Forest >p.ay^e. įvyks
ta Ražančiaus dr-jos pikni
kas,

PATERSON. N. J.

IŠVAŽIAVIMAS 
PAVYKO

/ :. Pereitą sekniadienį, rug- 
: ; piūči-o 14 d., V. J. draugi- 
, jos 3 skyrius turėjo pasku- 
r- tini šiame sezone i^vąžiavi- 
•L ma, Forest Parke, kuris ne- 
i blogai pavyko, nes diena pa- 
į. . sitaikė graži. Kadangi, tą 
į‘ dieną ir kitu lietuviu para-

PAMALDOS UŽA. A.
PRAL, MAIRONĮ 

*
Rugpjūčio 9d. Šv* Petro 

ir Pauliaus bažnyčioje, Eli- 
zabetb.N.J. įvyko išldlmin- 
gos gedulingos pamaldos už 
a. a. prat. Maironį-MąČiulio 
sielą. J

Iškilmingos • šv. /Mišios 
prasidėjo 6:30 vai. ryto, ku
rias atnašavo- kun,. J. Am-

Šv. vardo draugijos mė
nesinis susirinkimas įvyko 
rugpiūeio '8 d.,. savoj e sve
tainėje. Susirinkimą vedė 
pirmininkas, K. Jerusevi- 
čius. Nutarimu raštininkui 
neatvykus išrinktas J. Sta- 
silioiiis.

Nutarta rengti šokius, 
rugpiūeio 21 d. tavame dar
že. Programą išpildys ŠV. 
Vardo draugijos benaš. Ma
loniai kviečiame, visus daly
vauti. .

Rugpjūčio 21 d., 9 v. .ryte 
įvyks Šv. Trejybės parapP 
jos išvažiavimas ekskursija 
laivu “Crescent” į R y e 
Beach, N. Y.

Laivas išeis nuo Center 
St. prieplaukos palei P. S. 
Terminai. -

Važiuos visi, Seni ir jau
ni, didį ir maži. Programa 
bus įvairi. Bus ir šokiai.

Taip pąt bus gera proga 
ir pasimaudyti.

Važiuosiu ir aš. Pasima
tysime.

VARGONININKU SEIMAS

NEWARK, N, j;

L. D. S. SEIMAS
/ Rugpiūeio 7 d., Šv. Tre- 
jybės’ bažnyčioje prieš pat 
sitmį;įfebonas kun.I.
mėlįs^surišo šios kolonijoj 
sepa darįubtojį- įr šyį^-

g ‘ • Lietuvią Darbininką Sąjungos seimą Centro Val- 
| dyka nutarė kviesti 1932. in, rugsėjo 26 ir 27 d. d. Law- 
| reilee, .Mass,
i v ' Seimo programa bus pranešta vėliau. Visos kuopos 
J ■, iš anksto prašomos rengtis seimui. '‘ ’

Dvasios Vadas — Kunl Py. Virmduski^ 
‘Pirmininkas — J. P. Sniilį/is,. 
Vire-PiįTmninke — O, Siauriėnef
Iždininkas — AAVctįsi atakas,. .. <
Sekretorius B* Ląitclca. . ‘

čiūte; Clioras“2.artgijdojo;
“ Veni Ctealor/’ op? O. 

Bubliene giedojo7 solo °Avė 
Maria,”* Varg. A. Stanšau- 
skas pagrajino inaršįp ./•

Vestąvią bhnkietas įvyko 
parapijos salėje, Dalyva
vo choras, j aunu j ą draugai 
ir draugės įr pareiškė jau-

Amerikos Lietuvią R. K. 
Vargonininką Są j u n g Q s 
Seimas šiemet’ įvyks pirma- 
dienyj,, rugpiūeio 29 d., 259 
North Fifth St.„ Brooklyn, 
N.Y?;

Seimas prasidės iškilmin
gomis šv. mišiomis 10 vai. 

i ryte,. Apreiškimo Bvenčiau- 
^įos Panelės bažnyčioj. Se- 
gdį-ą/ pasidės tuoj

. /'l^bsirdžiai kviečiu visus
i muzikus-vargoąįni^- 

lįiis skaitlingai šiame Seime 
dalyvauti, kad. bendrai ap
tarus savo profesijos reika
lus,^ ypatingai .bažnytinės 
bei pasaulines rnužikės klau
simą1 inūšą. išeivijąje. ;

Varg. S< Centro pirm.

PAGERBĖ CHORĄ /
Rugpiūeio 3 dieną, klebo

nas, kun. S. Stonis Šv. Ka
zimiero parapijos chorui ir 
vedėjui artistui P. Petrai
čiui . . surengė iškilmingą. 
“Surprise Party.’’■

Tikslas tos “parės” bu
vo, kad. išreikštu padėką ar
tistui p. Petraičiui ir jo ve
damam chorui už gražiau
siai atliktą lietuvią progra- 
*mą per radio iš stoties W- 
ODA, Patersone. Choristai 
kaip paprastai susirinko į 
praktiką, bet svetainė buvo 
užrakinta. Art. P. Petrai
tis išėjęs, paaiškino choris
tams, kad šį vakarą turėsi
me išpildyti tokią pat pro
gramą,'kaip per radio WO- 
DA dėl Uolumbia ReCord 
co. ■;

iTiio tarpu atidarę svetai
nę. ir pakvietė įeiti į vįdu. 
Suėję į/svetainę choristai 
labai nustebo^ pamatę stalus 
puiifiąi- jpąreVgtu^ ii^‘ ap
krautus . valgiais ir. gėri-; ’■* ■*' i V-1 '»mais. ,t ’•_■./
U '^iriAiausia viėtinis'ldebo- 
nas atkalbėjęs maldą paai-: 
šipijt' tilisl^/ir reiškė didelį 
pašifenkinimą ir . , padėką 
chorui ir artistui P. Pet

raičiui: * Po to, reiškė ačiū 
ii linkėjimus klebonui ir 
artistui P. Petraičiui. i šie 
dioristai:

B; ObeiiayicĮUS, V. Šer- 
hakis, E. Uįinskas, J. Spra-

“MOSP UIKRAŠTĮ"'
Brolius amerikiečius kviečiame

• užsisakyti
“Mūsą Laikraštis” yra did

žiausias ir. įdomiausias iš visą 
Lietuvoje leidžiamą sayaitraiš- 
čią; geriausiai informuoja Lietu
vos- visuomenę apie savo kraštą 
ir. plačiojo pasaulio. Įvykius; yi- 
ad pilnas rimtą ir objektyvių 
traipsnią, gražią pasiskaitymų, 

' korespondencijų, dainą, paveiks
lą ir t. t;

“Mūsą' Laikraštis” . šiandien 
plačiausiai skaitomas, Lietuvos 
kaime ir. miestu nes savo' plačiu 
•utiniu visus patenkina.. Taip pat 

virš 2000 prenumeratorią turi 
užsieniečią lietuvių, tarpe, kurių 
didele dauguma yra broliai ame
rikiečiai. •
* “Mūsą Laikraštis” kas savai 
tė išeina po 12 puslapių, iliušt 
•uotas ir duoda savaitines ap
žvalgas iš religinio, kultūrinio, 
visuomeninio, ekonominio ir po
litinio gyvenimo sričią. .
/‘Mūsą Laikraįtį” leidžia‘Ka

taliką Veikimo Centras. Kaina 
metainsl Lietuvoj 4 litai, užsie
niuose — 12 Irtą.

‘‘SARGY84”
“SARGYBĄ” skaitydamas rasi šluos 

skyrius : 1) Mokslo populIarJznci.los Ir 
visuomenes klausimi}, ’2) blaivybes, 3)., 
uk’o, 4) sveikatos, 5) gydytojo patari-.' 
niŲ, G) advokato patarimų, 7)* apžval- 
a (politikos, visuomenes kultūros ir e* 
konomljos gyvenimo)į 8) prlešalkolluis 
judėjimas (Lietuvoje1ir užsienyje), 9) 
Knygų pasaulis Ir 10.)' Įvairenybes. I

“SARGYBOJE” ražo: vysk. -M. Rei
nys, prof. P, Kuraitis, Vydūnas, kah. 
Tumas, prof, KemeSIsj <1r. M. Pačkans 1 
kalte; dr. A* Gylys, tir. jur, Raulįnalfls, 
agr. Valatka, dr. K. Pakštas, dr. D,. JuS- 
Tcr ir Įeiti*

Adresas: Kaunas, Liaudies namai 
“S ARGYBOS” ndm,

Tel. Newtdwn 9—4464

ANT. J. VAIANTIEJUS
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
” .Kfrfltyiliftą VlHo'se Sukos© .

Notary Public
5441 — 72-nd Street,

< Arti G nitui St. 
' BfASPETH, U E, N. Y.

Tel Stagg 2-M5048 Notary Public

M. P. BILUS INC.
BIIDLI AUSKAS 

Graborius ir Balaamnotojat 

660 Grand.St,, -Brooklyn, N.Y*.

Tel. Stare 2—0783 Notary Public

JOSEPH LEVANDA
(Levandaosku)

7 GRABORIUS 
107 Union Avė., Brooklyn, N.Y.

Telephone Stagg 24409 
NOTARY PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

402 Metropolitan Avė, 
BROOKLYN, N. Y. / 

Priešais Apreiškimo parapijos
Bažnyčią 

Parsamdau Automobilius Ves- 
: tuvčms, Krikštynoms ir viso

kiems pokyliams

; NAUJOJ VIETOJ
ŠitiČiTii pianešąniiiigerb'/Įiotuvių visuomenei, kad J. P. Mačiulis, 
gyvenęs ir užlaikęs, 'tReiį. Estete ’ ’ ofisą, po Nr. 8719 Eldęi'ts Lane, 
s. m. rugpjūčio mčn. 1 d.-persikraustė į naują vietą, 167 McKinley 
Avenue, Brooklyn/N, Y. Turintieji kokių, reikalų malonc&.kreip- 
tis sekančiu naujuf antrašui . .• 15

; 7 J. P. MA0HVLI.S
/. : ’. . ’ ‘ Real Estate.

167 MeKipley Avenue, Brooklyn, N. Y.
Tel. APplegata 7-573S

(Crescent. gL-“L” Stotis Jauuiįcn ar City Line)

A/O t . / Al/Kl S, F'ot YĄ’rci 
21*1 B^dhrtl Are, B:o*?kl\n

Tel EyHiyiHMf <1- 4614 .■ A

i ■

t
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