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VISŲ ftADIŲ KATALIKAI DARBININKAI 

VIENYKITĖS |

KINĄ NUO 1915 METŲ

M K AT AUKŲ GYVENIMO
' f '' ■ | i n.*.—!------.

Pnuicftrijos ambosadoritm Ame
rikai Banį Glaudei išrinktai ui- 
rienią'vaistytu atstovą Wash- 
taftoM dekanių

Glaudei yra 4ymus pranc&- 
«ų rašytojas, nuoširdus katalikas. 
Amerikoje Pranchrijos 
doriumi jis yra nuo 1927 m. ge

gužės menesio. ; '

Popiežiius Pijus XI Japonijos 
- ambasadorių Amerikai Katsuji 
Debuchi apdovanojo Šv. (Griga
liaus kryžiumi. Ambasadorius, 
Debuchi, nors ir nekatalikas, y- 
ra parodęs gilaus susidomėjimo 

, katalikybe. Jo žmoną ir vaikai 
yra katalikai. "

Kolumbo Vyčių 50-iasis 'suva^ 
žiavimas nutarė' sukelti vieno mi
lijono dolerių fondą savo narių 
pašalpai ir kitiems svarbiems rei
kalams, »

Organizacijos sekreto r i a u s 
pranešimu, Kolumbo Vyčiai turi 
517,288 narius.

DR. J. LEIMDNAS 
PALEISTAS

rijampolės'kk
tas Pavasarininką sąjungos:

mas. *._•
Į Kauną Dr. J. Lėidionas 

sugrįžo rugpiūčio 12 d. ry
tą ir buvo sutiktas draugii 

-ir bendradarbių būrio. -----
Dr. J. Leimonas buyo pa

talpintas į Marijampolės 
kalėjimą trims . mėnesiams 
už pasakytą kalbą Marijam
polėspavasarininkų kongre
se; . •• ■'

Kalėjime Dr. J. Leimo
nas neišbuvo pilno mėnesio.

DIDELIS GRAHAS PA-
ŠALPOS TEIKIME I

Rugsėjo 27 — 30 d.d. Paduos 
mieste, Italijoje, įvyks Italijos 
misiją organizacijos kongresas.

. Romoje sudarytas planas pas
tatyti 100 nauju bažnyčią. 4 nau
jos bažnyčios jau statomos. Da- 
bartiniu. laiku Roujos.bMoyčio* 
daugumoje pastatytos miesto 
Cpntre. ,
- Pagal naują planą bus pasta
tyta daugiau bažnyčią miesto 
pakraščiuose.

• šiomis dienomis Italijos 376 li
goninėse esantieji -200,000 ligo
niu buvo paskyrė vieną dieną 
maldai už Šv. Tėvą ir misijų pa
sisekimą. •

Anglijoje skaičius protestantu, 
pereinančių Į katalikybę, kasmet 

didėja. Ypatingai laiminga 
Westminštėr vyskupija. 1929 m. 
joje atsivertimu buvo 1369, 1930 
m. _ 1407 ir 1931 m. — 1502.
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EINA ANTRADIENIAIS IR
’ PENKTADIENIAIS 
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DARBININKAS
AMERIKOS IIETUVIG R. K. &V. , JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

I •■—-—

Naujas paveikslas Washingtone Kongreso Rūmą \-Kapitoliumo ir apylinkės. Kapitoliumoapylin- 
nesenai pagražinta, Įrengtas naujas fontanas. /f V- ; ; , ■

KAINA 5 CENTAI

200,000 DAflBIN INK p, 
STREIKUOJA ANGLIJOJE

GAMBRIDGE B U S P A

Saules Užtemimas 
iučio 31 d.

Policija šiomis dienomis 
stropiai tyrinėjo miešto pa
šalpą ėmusiu bedarbių pa
dėtį. Tylinėjimo^omisijos 
nuomonėj miestui Jbus pada
ryta ąpie du milijonu dole^. 
riu nuostolių. .

Iš ištyrinėtu.500 bylų pa- 
sįrodė,jogl5 proc. ėmusių 
pašalpą neturėjo teises gau- 
t^pašalpą/' f- ;•'<’ «

Patirta, jog daigelis Šel
piamųjų, kuriems buvo at
imtos pašalpos kortelės, yis 
dėlto gavo ir toliau pašalpą.

Surasta, jog daugelis as
menų gavo pašalpą, vardu 
savo šeimynų^ kurių jie vi
sai neturėjo. Daugelis su
šelptųjų sunaudojo miesto 
suteiktą pašalpą nusipirkti 
radio ,aiitomobilius ir tt.

LAIVAKORTĖS VĖL 
PABRANGS

Quebec, Kanada, 20 kataliką 
mokyklą šj rudeni dėl ekonomi
nės' krizės nepradės mokslo dar
bo. • ’ •

• Belgijoje vienos šeimos visi 9 
nariai pasiaukojo tikybiniam gy
venimui — 6 broliai Įstojo p švc. 
Širdies kongrpgaciją, o 8 seserys 
j vienuolyną.

MANCHESTEB, Angli
ja. — Audinyčių savininkai 
nutarė numažinti darbinin- 
iams algas 10 proc. Tas sm 
selė didžiausį . pasipiktini- įkyriai, 
mą tarp 500,000 darbininkų 

. 200,000 darbininkų rug- 
jĮūčio 27 d. tuojau išėjo į 
streiką. Manoma, jog laike 
10 diemj. jie, nubalsuos, ar' 
priimti algų numažinimą,, 
ar toliau streikuoti.' .; .

Darbininkai ir darbdaviai 
laukia Vyriau’sybės industri
jos reikahns patarėjo Ho- 
rąėe Wilson, grįžtančio iš 
Kanados. Jis^daRg teSų 
yr>a. pagelbėjęs išspręsti 

streiko klausimuose.

BRAZliŪOJSfEiGIAMAS 
KATALIKU UNIVER

SITETAS

; :WASHĮNGTpN. — Na
miniu paskolų bankas pa
rinko . dvylika, 'miestų, ku
riuose bus. įsteigti banko 

j* .

tru ; išrinktas Cambridgė, 
Mass6 šiame banke kapita
lu paskirta $12,500,000. 

Cambridgė būsiįjąs bankas 
aptarnaus .Naujas Anglijos 
valstijast. Maine, Veripont, 
i STew Hampshire, Massachu- 
setts^ Rhode Išlaki ir €k>n- 
neetieut. . , . > *ų

' •** ' •. I ■ . U.- - . • ■ ■
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ISPANfJOS’SUKILJMG

.VADRAIĖJIMAS

NEW YORK, -a- Spalių 
mėnesį Paryžiuje įvyks ke
leivių pervežimo kompani
jų pasitarimas, kuriame 
bus svarstoma 'apie laiva
korčių kainas.

Manoma, jog kelione per 
Atlantiką vėl pabrangs;

SENATORIUS WALSH 
’ PATENKINTAS

Milyvaukee, Wis., miesto 5 kar
tus buvęs mayoras Dayid Rose 
rugpiūčio 10 d. buvo palaidotas 
iš Šv. Jonio katedros.

Kai buvęs mayoras buvo atga
bentas į ligoninę, jis pasisakė 
nepriklausąs jokiai tikybai. Dvi 

, dienos prieš mirti jis pasišaukė 
kataliką kunigą ir susitaikė su 
Dievu, mirdamas kataliku.

Pietines Afrikos misijų reika
lams Šveiftirijos katalikai pado 

» vašiojo automobilių.

NEW YORK, — Senatu 
rius David I.' Walšli tanfe- 
si demokratų , partijos cent- 
raiiniame foinitete ir pai’ei- 
ške, jog Naūjojji Mgiija 
prezidento rinkinniofee pasi
rodys demokratiška.

katalikų merginų ^darbininkių, 
turinčių savo organisaciją var
du Jocists.

Belgijos sostines Bruselio gat
vėmis procesijoje dalyvavo 6000

RIO. DĘ JANEIRO. 
Arkivyskupas Leme rugpjū
čio 25 d. atidarė aukštesnio
jo mokslo katalikų institu
tą, kur yra pradžia/steigia- 
mam Brazilijos katalikų u- 
niversitetui. -

LENKŲSKAUTAI ESTIJOJ 
IŠTEPĖ LIETUVOS TRAU

KINIŲ TVARKRAŠTĮ
TALINAS. — E. Estų 

skautų tautinėi ^stovyklai 
pasibaigus, liepos 25 d. P,a- 
ernų geležinkelio stoty len
kų skautai, demonstratyviai 
prięš'lietuvius skautus^ište
pė . Lietuvos geležin k e 1d ų 
reklaminį, traukinių tvark- 
rąštį,: ,]^D»ib žemėlapy Lie- 

4tuvą ipažymeta su 'Vilniaus
kraštu. Išteptą ty^krą^ij’ 

į stoties tarnauto jąį^ul^ąbii 
BO* . ,1. . .d Hltj rl'JitVM

MIRĖ TURTINGIAUSIA 
MRTERIS’ 

■; ■-< M O-- t'-J/. ;

MADRIDAS. — Ispani; 
jos nepavykusio suitilįmo 
vadas, gem Jose Sanjur- 
jo buvo nuteistas mirties 
bausmei - Miriisteiuų kabi
netas kreipėsi į > prezidentą, 
prašydami pasigailė j i m o 
nuteistajam generolui, Pre
zidentas. pasirašė įsakymą, 
kuris pasmerktajam gene
rolui pakeitė mirties baus' 
mę kalėjimu iki gyvos gal
vos.
: Sukilėlių vado vienas pa- 
gelbininkas nuteistas 30 m,, 
kitas 12 m.: kalejimo. Gene
rolo sūnus, armijos kapito
nas, išteisintas.

Kraštųtinieji socialistai 
labai pasipiktino pasigailė
jimu —- jie buvo ištroškę 
sukilusio generolo mirties.

Gen. Sanjurjo, 60 metų, 
buvo pasižymėjęs savo tar
nyboje, apdovanotas Ispa
nijos ir Prancūzijos garbės 
ženklais. .•’»

PATAISO ŽINIį APIE ŠV. 
PATVIRTINIMO SAK-

RAMENTį
• ' ’ - ‘. . . • * “ . '•

■■ WASmNGTON\ Ne
senai’ /‘Associated ■Press” 
paskelbė ‘ apie Šv. Sakra-r 
mentų kongregacijos nuo
sprendį Patvirtinimo Sak- 
rąinerito-reikale. .. .

Krašto Katalikų Gerovės 
konferencijos koresponden
tas tą žinią pataiso. Iš Ro
mos jis praneša: ■ ..

“Pastarasis Šv. Sakra-
■ ■ i . ■ • « .

mentų kongregacijos nuo
sprendis nekeičia vaikų am
žiaus Patvirtinimo sakrą-

kad.'būtų prisitaikoma prie 
/kanoniškųjų teisių 788 ka
nono podraug su pontifiką- 
lio. komiteto paaiškinimu iš 
birželio mėn. 16 d., 1931 m.

į ; Kanoniškųjų įstą tymų 
788 kanonas nurodo, kad lo
tynu. Bažnyčios Patvirtini
mas paprastai ‘teikiamas 
prieš arba apie septynerius 
metus ^v.aiko amžiaus. Bet, 

. nežiūrintlo,’ gali būt suteik
tas-ir ankščiau* jei vaikąs 
Jbūtų mirties pavojuje, ar 
jei kunigas rastų kitų tam 
svarbių priežasčių?* '

31 d-,, mėnuo pateks tarp 
saulės* ir žemps ir turėsime 
progos išvysti saulės užte
mimą. “ • •

Saulės užtemimas įvyks 
100 mylių ilgume ir 60 my- 
-Kų-platume---------———■

Užtemimas , bus matomas 
Maine, Kew Hampshme, 
Vermont ir Massaęhusetts 
valstijose^ • . ,

Pilnasis užtemimas įvyks 
3:30 vai. p. p. Bostone ir 
apylinkėje nebus aiškiai 
matoma^ Kas norį pasigėrė
ti užtemimu, patartina va-' 
žinoti, pradedant Mąrble- 
headj Gloucester, Ports- 
mouth, Mąss ir gilyn į Kęw 
Hampshire ir Maine valsti
jas, kur Comvey, N., H. ir 
Freyburg, Maine būs ūžte-.

. mimo stebėjimo centras- ,. j į
Užtęmimo metu pataria

ma nežiūrėti neuždengtomis 
akimis, bet vartoti aprūkų-' :: 
sius stiklus. .

VATIKANO MK9MN-.
KASTYRINĖS SAULĖS 

UŽTEMIMĄ -
FRYEBURG, Me.—Sau

lės užtemimo studijuoti Čia* 
įatvyks, Vatikano obseivato- i 
rijos direktorius kun, John’ 
W. Stein/S. J; ; j

Jis atvyks kartu su Geor- 
getoįvn universiteto moksli- * 
ninkais. Nuo rugsėjo 2 d. 
ik. p d. kun. Steni dalyvaus 
Harvardo universitete pasi
tarimuose. ’• ' ;

Rugsėjo 8 d. Clevelande, Ohio, 
bus įšventintas vyskupijos vys-
kupas pagalbininkas James Ar 
McFadden, iki šiol buvęs vysku
pijos kancleriu.

* «^’C.

P‘i
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/CUICAGO, IH. — Rugp. 
25 d. ‘Vėžio Į|ga. mirė ’Edith 
Ėockefellęr Mctjormięk, 60 
metą, \ multimilijonieriaus 
Rockefeller duktė ;ji buvo 
laikoma turtingiausia mote
rimi pasaulyje.

„CESNA LAIMĖJO ORLAI- 
U įVIŲ LENKTYNĖSE J brZl f - • •* / / • ;

■‘••'M ST. LOUIS, Ilk 
foųjpiūči'O 25 d. įvykusios^ 
orlaivių lenktyniavimo rung 
tynėse pirmas atskrido la
kinas M' Česna, Wichita, 
Kąnsas^V. . . . .

Lenktynėse dalyvavo apie 
100‘ orlaivių. • Lenktynės 
bus tęsiamos, ries jos ren
giamos per visą Ameriką.

r

j

Kitas Federacijos Kon
gresas bus Chicagoj

• ĮSPŪDINGOS IŠKILMES ŠV. PRANCIŠKAUS 4: 
> . •. * • * 7 \ v

. \ • ------------------- ---------------- --- -------------- - ; . r. V'

PITTSętlĖGĄ PA. — A. L. R. K. Federacijos 22'. 
kongresas baigėsi įpūdįngomis iškilmėmis Šv.* Pranciš
kaus Seserų Vienuolyne, 10 metų sukakties rpinėjįmp 
proga. Šios iškilmės apvainikavo Ėederacijos darbą ir . 
pati kongresų, nes J. ĮE. . Vyskupas H. B-oyle įteikė* Fe
deracijos naujai valdybai užgintą ’ ir pasirašytą Federa
cijos- konstituciją.’ Štai užgyrimo rezoliucija: , . , #

((I have read tHe English taanslation of the Constitutiori of the. 
Lithuanian Roman Cathdlic Federation, ančĮ/ fdųnd it to be in ac- 
ėotd . with the spirit of the Roman Čatholic Čhūrch Ithd with the 

principles of Catholic. Actįon. I therefore gladly grant episcopal 
aprobatioh to this Conštitūtion. * . •

Sinčerely vouts* ini Christ, ' ■' \ '
« f HŪGO BOYLE, ■

z ; Bishop of Fittsburgh, Pa.”

• Kadangi J. E. Vyskupas Ęoyle yfa vienas iš Natio- 

to jo raštas tilo pačiu reiškia, jog Fedėrącija įeina į 
bendrą' Amerikos katalikų akciją ir gauna užgyrimą vi
so Amerikos katalikų episkopato. Tai yra labai reikš- 
mingaS'ir‘istoriškas įvykis, kuris Federaciją pastato dar 
ant stipresnių' pagrindų, išblaško visas ligsiol buvusias 
abejones ir sustiprina jos veikimą. .

J, E. Vyskupas H. Boyle, dalyvaujant kuhi^ims,. 
Fedenicijos atstovams ir daugybei kvecių, • pašvontmo 

J ‘naująj -laikiną Seserų Praneiškiečiu koplyčia. Po šven
tinimo apeigų ir mišiii, kurias laikė kun. J. Ambotasy 
Federacijos Dvasios Vadas ir pamokslo, kurį sake kun. 
dr. * J; Navickas, nenuolyno salėj buvo pietūs Vyskupui^ 
kongreso atstovams ir svečiams. Apie tai bus parašyta 

' '■ ■’■ » į i (J 'r,r. • • ’ . ■ i L’4.* t " * ■ ’ • . ■ >t
1 y m. nutarta lailtvti. Ghi-.
cd^diAąd ,tW5hį progos pamatyti Čhi7>
eigos Pasaulinę paroda. , i
A. Lr)^,> IfKJ?KBACIJA SVEIKINA LIETUVOS 
J/';.. JC£TALIKrIjNIVERSITE^Ą t X ■

įGavus žinią, kad atidaromas Lietuvos Kntn- 
likų1 Universitetas, A. L. R. K. Federacijos Valdyba, pa
siuntė tokią, sveikinimo kablęgramą:
^Lietuvos Katalikų Universitetui, . w 
Kaunas,. Lithaniai ' ■ / .

Amerikos Lietuvių Katalikų Ęedorąeija nuoširdžiai 
sveikiną Lietuvos Katalikų Univėiįitetą iv jo Steigėjus 
atidarymo dienoje, linki pasisekimo sunkiame v darbe iš
laikyti tą* aukštąjį švietimo židinį, nuo kuino daug pa
reis mūsų tautos ir Lietuvos valstybes ateitis.

V

HftnVFR PAPKEI Rr KRI-'nal Ga^h01ic yeifarė.Coiifętęnce oi: America šulįj, dėl .nUU.TElĮ. .FnvRCLDE RIĮl į .vašias tnb rvaein reiškia, ioer Fedėraciia ieina i
ŽIU GAU

; WASHINGTON. —Rug- 
pičio -^6 d. prezidento rū- 
mųose buvo susirinkę viso 
krašto žymiausi bankinin
kai ;ir didieji biznieriau 
Juos buvo sukvietęs prezi- 
denths Hoover. •

Kalbėdamas į susirinku
sius, Hoovėr pareiškę, jog 
didysis . finansinis krlžik}v^u 
jąu praėjo,Jrodel jis kvietė 
visus biznierius drąsiau im
tis. darbo,1 plėšti“ biznį. . " 

' ^Hoė^^atoė • įvesti 
trumpesnes darbo dienas, 
kad didaHūs«jįr k ų

n ir i’ežidentuglll^aigdš kul- 
bą, kalbėjo izcio sekrefeius 
Mills, kurs išdėstė banki
ninkams vyriausybės pro
gramą.,. ' .

Veltui rfipinieB reiktltk, ui*ju> 
rfao* tau tebmo dienoje nereikta 
etaekyti, dl k$ riektai nei bandite 
mu, nei giriamu. “Darbo vertė,*'



▲atadienis, rugpideie 30, 1981 '
-1 n-i Iimn.i II , ■ I.ryr

Žiiiio's ■ Iš -Lietuvciš
• i” . ■ : Z

PERKŪNAS SUDEGINO MAŽAS RUGIU DERLIUS

Garliavos valsč*/ Rinkū- 
ną kaime, perkūnas sudegi- 
nono Jurgio Delluvo kluo
nų su jame buvusiu pašaru 
-ir ūkio padargais. Nuosto
lių padaryta 9,600 lihi šią 
moję.

Liepos 16 d. Kybartą v.. 
Kurpiką km., nuo pėrkūni- 
jo£ sudegintas ’ Juozo 'Alytos 
lentinis kluonas su jbuvu- 

; siais pame -pašarais ir ūkio 
mašinomis, Iš viso nuosto
lių padaryta 12,522 litą su-

• • . • 4-I1 < art5*mai: .

’ ’ DIDELIS GAISRAS--------
PĄlfEMUNSJ <

L

k:
r- ■

>>

DELTUVA, Ukmergės 
ąp& “ Rugpiūtėi t pasibai
gus paaiškėjo, kad spčtasai 
rugių derlius yrą labai per 
dėtas, Tai įvyko dėl to, 
kad apię^ d'erlią' spręsta iŠ 
Šiaudą? Grudai^ dėl vyra- 
vusįiyjtV brendimų metu di
deliu karščių, vaipose yW 
susitraukę ir visai mažiu
kai. ; Ūkijūnkai, kurie jau 
kūle šiemečius .rugius,‘ sako, 
kad “šiemet rugiai visai ne- 
pakūlūs.” -

f ■ ' ‘

VĖLAI RUGIUSTRĄDŽJO

yrėjai

r-ip

Bolivijos uostinė je ą Pas tūkstančiai bįųriečfaį tu rijo’ toflįSifftrijaji pr^š l^yį^ Paragvajaus 
valstybę* Nespritarimas kilo dėl saldymo Gran Ohįce apylinkių \ . Z
............ .. • 1 : ‘ .•

MIESTŲ VALBŽIOS SUV,
valstijose

Protokolas 23-tas

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI.

UBTUVOB DB404

’iriulpihks — Eva MarkalenS.
625 E. 8th St, Sn. Bo«ton, Ma»|. 

Vlc#-pirmĮnlnk8— Ono Slaurienft,
443 K.:VH» SU So; .Boston, Mass, 

.Jei, So.'Ęo«totf 9422-R. .
Mt. Kalt —‘proi; eiunlep#,

20 Gouid 8t, BoXbUry, Mass, 
Jei. Pnrkway

ĮMlolnM —' Oii*
IM# Wwt C(įi Stų Są, Bojtop, Mm* 

7 Oria
1^12 Ooiumbi^ iM.,,80. Boston, ■¥»*<• 'Ka»o« Globia — E.JanufeĄlMtf ' f’
w Opluinblą R4., So.

Draugija ■&¥« au»irinkiniuB laiko kai 
antra n^rnlnka klikviand n$neą!o* 
7:1$ Vai. vakara, Doba*pytinfcj .sve
tainėj.

yVmia (iraugijo* reikalai# kreipki^ 
pm protokolu raitininke. ,

4V. JONO IV. BL, PAiALPINM
BM08 VALDYBA

Plrmlfiinkiui - g. ‘
Mt Ida Ud., Dorchfe«t<»r, Mae*, 

to. . ■ W•’
yice-Plrmlninkas -a J. Vetriumką^

24 TbpiDM pąrįt. So, Boitom Mm* 
frot BuitiuInkM — J. Ghneęldh

5 Tuomai Bark, So. Brinton. Maim. 
hn. Ualtinliikn* — M» Seiki* 
r 256 E. Ninth St„ So. Boston, Mum, 
ptdlnlnknii -r A, HftudMlOnfVM

885 E.lBrondway, So, Bo>ton, Mmb. '
JJartnfka — J, Žalkh :

7 VPInUeJff St„ So. Uostom Mnaa.
Draugija laiko susirinkimus kas trečią

.' nedčidleni kiekvieno mCneolb, 2 val.^ 
į po pietų, Parapijos salfij, 402 H. Ttb

I8t.t So- BuMtonr Mpsy.

Profesionalui, biznieriai, /pranirtnln- 
kai, kurie akelblusl "Darbininke,” tik- 

i lai verti skaitytojų paramos,
* Visi garsinkite “Darbininke,’’

A. 'Pmiemunėje sudegė* 
» " Bėrkaus Ginsburgo irs Gu- 
c . laino lentpįiĮvė ir malūnas, 
į# Nuostolių padaryta 130,000 

' . litų.

k

I?

£ -

t

DIDELI GAISRAI

/.MAŽEIKIAI — Liepos. 
28 d. čia'sudegė L. Gusėvd 
prekių sandėlis. 'Gaisras 

, nuostoliu yra padaręs apie 
25,000 litą, r .

PANDĖLYS, Rokiškio a.
6 — Liepos .29 d. , Paukščio, 

vienk. ūkininko Šalčiaus su
degė didelis kluonas, darži
nė ir klėtis su visu turtu.

KUNIGŲ PERMAINOS KAUNO
;; arkivyskupijoje

< . Kūn. Juozas Dagilis pa
sitraukė nuo Kaimo Bazili-

. kos vikaro pareigą. ’ Kun.
J.. Marcinkus, .T^tavėną.vi-, 

\ karas paskirtas Kauno Ba/ 
zilikos- 'Vikaru. Kun. J!

. Kazlauskas, naujai įšventm 
%s — Tytuvėiią vikaru. Ra- 
seinią bažnyčios vikarais 
paskirti Tėvai' dominiko
nai r Pauliukas ir K. Žvirb-

• . lis. v

SULAIKYTI S KOMUNISTAI

Sąryšyje su rugpiūčio
x ,di? komunistą švente, Kau- 

‘ - .' ne suimti 8 komiui i s t a i.
Vienas iš ją Br. Grabliaus- 
kas sulaikytas prie karo po- 

. . . licijos mokyklos.

DŽIAUGIASI DERLIUM

TVERTAI, Telšių aps.— 
Rugpiūtė šioj 'apylinkėj šie
met prasidėjo daug vėliau, 
kaip kitose Lįetuvos vieto- 
'sę, tik liepos, 27 d. Palygi
nus laikraščiuose įvairiu se- 
zdninią darbu aprašymus 
aiškėja, kad beveik viskas 
čia pora savaičių vėliau 4- 
bama. .

MAŽĖJA GYVULIŲ SKAIČIUS

‘Lietuvoj su Klaipėdos 
kraštu yra 586,390 arkliai, 
pernai 597,050. J šį skai- 
ęią neįeina arkliai krašto 
apsaugos • ministerijos ir, 
miesto vežiką. Kumeliuką 
Šiemet 45,700- perh. 59,421.

Galviją šieąieį visoj Lie
tuvoj 1,290,900, pernai 1,- 
297,676. Veršiuką šiemet 
211,020, pern. 266,519. Mel
žiamą kalvią —789,000, 
pernai 753,963.*

Kiaulią šiemet. 1,390,030, 
pernai 1,568,548, paršu iki 
6 mėn; 826,680, pernai 984,- 

'674.
Avią šiemet* visė‘. 1,290,- 

600, pernai 1,212,454. Ėriu
ką 7Q0,Q00, pernai 685,586/ 
/Kaip matom,„tik vieną ą- 

vią ir melžiamą k a t v i ą 
skaičius ’ paskutiniais, me
tais yra padidėjęs, o visą 
Įritą gjvulią sumažėjo ne 
tik. pats skaičius,. bet. ir ją 
prieauglis, ir. gana žymiai.

■ : KERNAVĄ, Ukmergės
aps. — Rugiai Jau baigiami

. Čia piaut i ii* vežti namo. Ū- 
kininkai džiaugiasi geru 
derlium, kuris palyginus sii 
pernykščiais metais, biis

4 ti’eČdalin didesnis. Daugelis 
>. ■ ūkininką ką tik nuplautus 

/ rugius kulia duonai, nes 
. pernykštės jaą pristigo.

10 DIDŽUILiy TOMŲ 
(turinčią arti 5000 pusi.) 

juosia kiekvieno lietuvio inteligen 
to, biblioteką, kuris skaitė “Židi
nį,” didžiausiu mėnesinį literatė 
ros, mokslo, vįsūomenčs ir aksde 
niiš.kojo gyvenimo žurnalu, nuo 
pat jo leidinio pradžios. Bet “Ži
dinys” darosi kaskart įdomesnis, 
it tiesiog butą nedovanotiną, jei: 
gu kuris inteligentas, vistiek ku
rios profesijos jis bebūtą, ir kur' 
begyventą, jo ąeprenumeruotą it 
neskaitytą bent, nuo 1930 metą 
pradžios.

tf Židinio kaina Amerikoje: met. 
—$4.50, pusnu—$2.50; .Lietuvoje:.

Tik paabndyk —mūsą nerūgosi 
met. 7-r <85 lt, pįism. — 2p lt

Adresas: KAUNAS, Laisvės A- 
leja 1 ■< ; •. 4 H / Į . ’ ’ ‘ ■•’"

i ■*
> ' ‘1

•J

€ c-
i .•

JONO KMITO EILES i

Daugelyje valstijų įmes
tai turi teisę nutarti kaip 
save valdyti. Kur nėra to
kio ' vietinio valdymo, tai 
valstijos legislatūra siidayo 
teises, kurios valdo miestą

Nors Suv. Valstijose yrą 
visokiu vietiniu (miestu) 
valdžių,’ bet yra vienas pa
prastas -planas, sulyg ku
riuo vis nuėstai valdomi. 
Kiekvienas miestas tūri1 tei
siu sudarymo būrelį,1 kuris 
gadinamas miesto taryba 
(city council), arba patarė
ju komisija (board of al- 
dermen). . < •-

Miesto darybą nutaria 
kiek turi būti tąksavimo pi
nigu sulinkta ir tikslą tiems 
.pinigams; padaro įstatus 
gatvių vartojimui, sodams, 
dirbtuvėms,-. teatrams ir na
mams, ir tvarko . dalykus, 
kurie pavojingi gyvasšįai 
ir sveikatai..

Kai kuriose vietose teisė 
apriboti; pinigu išleidimą 
atimta nuo. taryb’os narių ir 
pavesta miesto .. viršininkui 
(majorui), arba specialiai 
komisijai ? Taryba gali su
mažinti pinigu sumą, kurią 
mąjorhs arba komisija pa
skyrė, bet niekuomet negali 
padidinti.

Majoras yra miesto galva. 
Mūsą didžiuose miestuose, 
majoras, paskiria'pats dau
gumą miesto valdininką, ir 
t. t., policijos, ugnies, gai
vią valymo, sodą ir kitąŠ de
partamentą komisija n i e- 
rius. Majoras . atsako už 
reikalą vedimą.

Kiekvienas miestas turi 
policijos teisėją, kurs bąu- 
džia asmenis už'girtuoklys
tę.,. langą daužymą, už men
kas vagystes, netvarkų el
gesį ir tt. . .' • * .

Už didesnius prasižengi
mus policija laiko kalėjime, 
tol, kol aukštesnis teisinas 
galės teisti.- « v

Be policijos teismą’ gali 
būti vienas "arba dauginus 
aukštesnių krimiuajišką^i- 
smą, kur atsibūiąa hyįo^tiž/

— A. L., R. K, Federaeijos 
Naujos Anglijos, ąpskritįes 
suvažiavimas įvyko liepos 
17 d., 1932 m., Šv? PranciŠ- 
kaus parapijos vasarnamy, 
(Palangoje), Latvienę e, 
Mass. Suvažiavimą atida
rė apskrities - pirmininkas 
V* J. Kudirka įr pakvietė 
apskrities Dvasios Vadą Imi 
nigą K. Urbonavičią atkal
bėti maldą. Priduota man
datai. Apskrities iždinim• * ■ '.wv « »j
kas J. Versiąčkas^ iššaukę 
atstovą vardus : ‘ a

3 skyriaus, So. Boston, 
Mass. —Kun. KJ Urbonavi
čius, kun. Pi/Virmauškis, J* 
B. paučka^ . r •

9 sk;, Montelo/Mass. — 
kun. J. Švagždys,( P. Dany* 
la, B. Liola, K. Pileckas, A.

.' Krušas.. •
10 sk.,/Noryvood, Mass.— 

P. Kuras,“J.- Aįdąktmis, 
Uždaviny  te, Ą» E. Kneižys, 

’E. Samsonaitė,: <Ė* Versiac-, 
kas, Vi J. Kudirka/ v

16 sk., Cambridge/ Mass.
— B. Jakutis,

32 sk'., Layvrence, Mąss.
— Kun.. P. Juras, K. Ven
cius, S. Čeikauškas, Q. Bau- 
biirienė, A. Grinienė, M. 
Kirmėlienėy. S, Rimaitė, B. 
Skulčiūtė, E.: Ausiliūtė, E. 
Bojutė, J. Zinevičius. <

B

1

Labai graži knyga audeklo apdarais, 192 pus- . j 
lapią, tik už 75 centus. “Darbininkui^ prisiuntęs *. ; 
75 centus gausi jono Kmito gražias eiles. j

• Jonas Kmitąs vienintelis Amerikoj lietuvis įo- j 
etas. aTo eiles pilnos pairijotįšką jausmą. '.. J
■Siąsk u^akymįi.. * . r i

;; arbinink v* • ; * j
366 West Bwadway Z South.Boston,

J

specialią teismu įsteigta. 
Didesniuose miestuose; alsi-' 
rado ’ • jaunuomehiški, arba 
/‘vaiką” (junevilė) teismai,, 
kur vaikai teisiami; atsira
do naminią santykiu (do- 
mestic ralatįons) teismai,, 
kur vedusią bėdos išklauso
mos ir naktiniai teismai, 
kur naktiniai prasikaltėliai 
teigiami. z - '* 1
;, Neseniai įvestą permainą 
miesto valdyme. s 1900 me< 
tais, po baisaus tvano/ Gįak 
veston, Texas, Įsteigtas nau
jas valdymas. Visa miesto 
valdžia perėjo į kelią vyrą, 
rankas, kad žmonės žinotą,* 
kame kaltė, dalykams ne* 
"tvarkiai einant*

Kitas būdas valdyti mies
tą tąi “miesto dire^to^ji^ 

..-planu* Komisija pasi^e^į 
bet darbas (vyiiausy^), 

Yra mažėšni civiliški tei- pavestas miesto direktoriui, 
šmaįrspręstijiyto tarpŠiuris komisijos•.
Vačįū ypatų ir aukštesni tėV fyis (conncįl) išrhikįas, ir 
smai didesniems prasižengi- autorizuotas vpsti' višus mie- 
mams, . * ; ’ ^sto reikalus: Jis turi teisę

Majoras paskiria- arba paskirti kitus ‘ žemesnius 
žmonės'••Išrenka,. krįminąlB- valdininkus. ; * 
ką teismą teišėjus, ypatin- Šioleįa 'tvarka Veikią 150 

. gaį policijos teismą.' Pas- miestuose 'bei mesteiĮuoše. 
taraisiais laikais daugelis * •

- 49 šk., Loyven, Mass. —' 
Vt Paulauskas, B. Pąulaus- 
Jriępp, 0. Grigienė, j. *NbV* 
kulias, A. Kazlauskiene, ’ A. 
Ramanauglrienė ir penlri 
syečįai. , *

Suvažiavimą vesti palie
ta apskrities valdybai.

Mandatą, ^įnešąną ir re
zoliuciją komisijoj! išiink- 
ta šie: A. F. Kneižys, J. B. 
Laučką, J. Norkūnas,

.Skaitytas protokolas it 
priimtas. • .

Apskrities valdyba išdavė 
raportus ,knrie priimti. B. 
Jakutis jšdayė raportą iš 
pęreitąi metą, liepos 14 A, 
1931, ‘pikniko. Raportą^ 
priimtas. ‘ P. pūras išdavė 
raportą iš Federacijos kon
greso. Priimtas.

Nutąrįinai: 1. Pasveikm- 
ti Vyčiu seimą, kūris įvyks 

irugpiučib 16, 17rirrl8 d;d., 
So. Boston, Mass.

2. Pasiųsti Lietuvos Pa
vasarininką sąjungai nuo- 
.širdžią užuąjaūtą ir Lietu
vos valdžiai protestą.'/

3. Pasiųsti nuoširdų pa- 
sveildnimą Jį. , E. Panevėžio, 
vyskupui K. Paltarokui.

Rezoliuciją komisija pa
siūlė šiokiu turinio užuo
jautą ir protestą:

Lr K J.<fPavasarioSą
jungos valdybai:

AmerikQsL.'B.K.Eede- 
racijos Naujos Anglijos ap
skrities susivažiavimas įvy
kęs 1932 m,, liepos 17 d.? su
žinojęs apie Lietuvos idėa- 
lingdjo jąunimo Pavasari-, 
ninku sunkias veikimo sąly
gas ir suvaržymus, ypač tu
rint dėmesy vyriausybės ne
leidimu minėti 20 mėtų su
kaktį, reiškia savo- nuošir
džią Užuojautą ir karštą vil
tį, jog daromos skaudžios 
skriaudos dar labiau Užgrū
dins skaistųjį jaunimą dirb
ti Dievui ir Tėvynei.

Suvažiavimas šia proga 
> pakartoja Federacijos kon

gresą bei šusiyažiaFįūiąpri
imtus ’ protesto'įrieŠ/ęšk“ 
mąją 'Lietuvosvyriausybę. * 

J tipriimtlr vienbalsiai. * ‘d 
• i^iėdbalsiai priimtą šioks

L. D. & SEIMAS
Lietuvių Darbininką Sąjungos seimą Centro Val

dyba nutarė kviesti 1932 m. rugsėjo .26 ir 27 d. d. Law- 
renee, Mass, ; . ___ ../. . • A-

Seimo programa bus pranešta vėliau. Visos kuopos 
iš anksto prašomos rengtis seimui;. ‘

• Dvasios V^das —r Kun. Pr. Ymauskis, 
' . ' . Pirmininkas J.,F. Suiilgis,
* Vice-Pirminiiike — O. Kimirlene,

Iždininkas A. Vaisiaušlcas/ .;
/‘ Sekyetorius — J. B. Laučka. * ' .

( sveikina Jūsų Ekscelenciją, 
ypatingai atjautus! Lietu
vos , kktąlikišką jaunimą — 
Pavasarininkus 20 metą su
kaktiesproga. z
- 4. kad hutą vykdomi Nau
jos Anglijos Kataliką;Sei
melio, 1932 m. nutarimai’it 
K Federacijos Garbės Pir
mininko kun. K. Urbonavi-' 
čjąąs paskaitoje nurodymai, 

, 5. Pasiųsti P. Daliniui 25 
■dolerius į /Lietuvą išlaidoms 
darant Kasčiuškos kilmės 
tyiįnėjiiųą. .

Ų, Raginti jaunimą rašy
tis į Vyčių organizaciją' ir 

' raginti senesniuosiuos ii* tė
vus eiti į pagalbą jaunimui.

7, Suvažiavimas kviečia.
Fedėraėijoš pirmininką, ku-s 
nigą J. Švagždį ir jo pas./ 
kviestus talkininkus, atatin
kamu laiku, pervažiuoti ko
lonijas supažindinant kata
likus su pasaulietiško; apaš
talavimo idėjomis ir dar
bais. . \ < <

8. Apskritis skelbs kori- 
testą. -

9..Kataliką Naujos Ang 
lijos Seimelis įvyks vasarų 
22. d./ 1933 M. ’ Montelk 
Mass. Apskritis kitam su

važiavimui vietą sldyti pa
lieką valdybai. . - '■

10. j Valdybos rinkpnžis. 
Išrinkta šie : Dvasios Vadas 
|sun. P; įpras, pirm’. V. I 
Kudirka, . pagelbinįnkė O 
|(iriĮgienė?. rast. S. Delkaus 
kas, ižd?J. Versiąčkas. t

Pasimokė j o į apskiitiei 
iždą šie skyriai: . '

3 skyrius/ South Bos-* 
,ioįf<^a$< , ■; . ;. $6.0j

10 -skyrius, Noryvood, 
•Mass.:___4.0
32 skyrius, Larirenęe,: . 

Mass. \ ....L........ . 4.6
Buvo ižde ?.8.0

Viso $25.0 
V. J. Kudirkuj 
S. Čeikauskas.

PHOGA BEDARBIAMS
Kad pagelbetį bedarbiams “Da 

/bininko” Administracija išmok 
bedarbiui už kiekvieną gaut 
naują metinę prenumeratą viei 
dolerį.
Gera proga bedarbiam užsidir 
ti- keletą ar kelioliką doleri 
Apsukresnieji darbininkai 
išsidąbtį duplątįnį ir gerai,a 
mokamą darbą.... t < ’

\ ■ '

m? i tiKim '<

|j[uE?Baudv1ėžid Vyskupui/ 
p£»>RMtai$lrilij / ' ■ . 
Kilnusis Gunjdojai!: — ’ .
/ K. Federaci jos N. A., Ap
skritis ,atstovaująs Massu- 
ciiušettš/ .Maifio m .$ew 
Hampshire* Imtuvią kątalL 
IriŠkas. draugijas, savo susi-, 
važiaviipe liepos 17 d4 Ląw- 
rence,. Mašs.,. nuoširdžiai

H . .............................

I Maldaknyges 
| . - ' V ■';/ .. ■ ■ ■' ~ rr .

| ^A§RiUpQK|T NUPIGINTA MALDAKNYGIŲ KAINA 
| TIK KA GAVOME SIUNTINĮ NAUJŲ MALDAKNYGIŲ

LABAI PRIEINAMA KAINA

°MALi>Ų RINKINĖLIS" / )
Kainoi: '

Juodaki odęs apdarais ęi.50 (buvo ti.75)
paltais. ėtfriĮbįlo apdarais |Įfi0, (buvo $L75) 
Jiiodaįs paprastais apdarais ,75 (buvo |1.00) '

‘ Baltais celuiloido apdarais .90 (buvo |l-25)

“MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS1’
Kainos:’ ■ ■ t‘ • • ...

Juodais paprastais apdarais .80 .
; Juodais minkštais apdarais M

Juodsiš odos apdarais . .75
Baltais celuilridb apdarais .60

v Imairt didesnį skaičių* duodam garą ngo>id|*
Knygutę ihbai tinkamos, dovanos vaikučiams prie prr* 

mos Komunijos it kitoms iškilmėms. \
Visus užiukymus siųskite sekančiu antraiu:

^./Z “BiRBISĮNIlS” / , ■
. 8W Brįadriay, / ^, gq, Boston, Matk

s

■J?
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DA0BIMWA4
> ' (The Worker) .

IiiiL! * PnbU,1“d *’«? TUESDAY and FBIDXX . j, ;

■AMT J08WB ŲTattAMlhrR, f>. M0OOU%IQN UttOR 
Itatęred m H<#nd*clMff nfatter Sapt, 12,1915 C th«poirt ofž^eat JJmrtan, Maaa, 

■■ ■ tmOar tūUActof March 8,

‘ Acc«ptance for mallinr at apedal rata.of poatage pmldtfl fo* tn Baetlon J1QS 
Actof Octob«r8,mT,jHithotI>»d nu Jūly 12,0911 * ■ ■ . ■ . . ‘ .1

eUBSCBiraiOK RATE8: PRENUMERATOS KAINA:
Domeitic yaarly .........,HOO Amerikoje metama „„.......m.HOO 
Foreign yearty...L........... ..$500 U&ltny jnetaha ...............ylO) 
Droneutlč onca per wtek yeerljr. .$2.00 Viena kart revalt^je metama. .^$2.00 
fortlgn once per week yearIy.,..$2.50 UžsienyIkąrtRftTtUtBja matama.,|2J5O 

darbininkas r :
.866 WEST/BROADWAY ‘ SOUTH BOSTON, MAS8.

TELEPHONĘ SOUTH BOSTON 0620 ' .

ROOSEVELTO TRA- ■
D1CIJA

•

BdTęi York^Mwtbrii» Saiiiii ^aryMiatuj
arlriyyikapą kitdiždlą jąį'Mįffe SU-
te ttomvir New (York voimhil. 
■• ; . , i,' \ . •.

f, 
į •

r.

j. Šitas metais, kaip tinome, 
įvyks prezidento rinkimai. 

’Prastas respublikonų šeimi
ninkavimas, ypač jų nesu
gebėjimas pašalinti ar bent 
palengvinti finansinį krizį 
ir nedarbą,* duoda demokrt- 

• tams puikių šansų pravesti 
savo kandidatą Rooseveltą, 
kurio pati pavardė daro 
daug įspūdžio į žmones. Bet.

i buvusiojo prezidento Teodo- 
ro R'oosėvelto šeimynos na
riai — jo našlė, dukterys ir 

. . supūs. —uoliai remia respu- 
blikonų partiją ir griežtai 
nusistatę jUies savo vien- 

.: vardį, demokratų kandida- 
. tą, Franklin ’D. R'ooseveltą.

Dabar pradeda paaiškėti, 
. kad Rooseveltai yra kiek 

susigiminiavę. 1905 m. tuo
metinis prezidentas Teodo- 

. ’ : ras Ęooseveltas išleido savo 
’? .^giminaitę Oną E J eono r ą 

‘ Rposevelt už savo4 tolimo gi- 
i; minaičio Franklino D. Roo- 
: • '* sevelto. Bet nežiūrint tų 
/ tampresnių ryšių, Šeimyniš- 
) '■ ki Bdoseveltų santykiai nie- 
.? " kad nebuvo perdaug artimi 
į ; ir jų politinės pažiūros bu- 
į * •., vo griežtai -priešingos.' —
* -vieni respublikonai, kiti de

mokratai. Vyresnioji, Te- 
1 * odoro Roosevelfo duktė,

, Alicė Longworth, yra pašie- 
•» . piančiai pareiškusi, jog ki- 

? tados reikėję gerokai pasi-
* - stengti, kad tinkamai palai-

y

1

r

r

Alcksandrąs^kripka teira-l 
vosV ir ieškojo tinkamos 
vietos, kurį būtųgražiojea-j 
pylinkėje, neperbrahgi, sie
kianti miestą, tolokai nuo 
dirbtuvių ir triukšmo. Bet 
atatinkamą vietų pietinėje 
miesto datyj, vadinamoje 
“South Sidė'Mta’Shes,’’.šą-' 
le 'Marąuette parkoj Irčik, I 
rugpjūčio 14 d., 1909 m., nu- j 
pirkta dešimts akerių že
mes. Kongregacijos jr A-., 
kadetui jos rūmų statymas 
ėjo išpalengyo ir tęsėsi tre
jus metus. <1911 męht pra
džioje užbaigta^ rusų staty
mas. Tų pačių metų, vasa
rio 28 d., apsigyveno 15 pir
mųjų Kazimieriečių Seserų

I pirmutiniame . Amerik o j e 
f Šv. Kazimiero Lietuvaičių! 
[Seserų Kongregacijos Vie* 
nuolyne. . v ’

P,aš Amerikos lietuvius 
Į katalikus k ii o. didelis 
r džiaugsmas, kai prakilnio
ji kultūrine įstaiga tapo re
alizuota. Mūsų tauta pra

dėjo šia ‘ įstaiga didžiuotis, __________ _______
kaipo lietuvybės židiniu A-Įlioa'’y§įaus luomąk iut- 
nierikojo. Kmi.Dr. A, Sta-Į į0 pjjiggjgį keliaują Į vajta- 

Įniukynas rūpestingai ėjo.Jungtinių Vaistysią 
pirmutines pareigas ir Kn- įaįig. įvairiais, tikslais ir rei- 

j peliono ir. Tėvo ir Vedėjo. Į kajais.- Šiaurrytinėje pu- 
Jisramiai dąrbavpĄ rūpin- <Jįjpę« Daily

Į damasis "jaunos, Kongrępa-Į jjeWs' dienraščio aukšti ru-

. Sveikatoje. susilp-.Į Žmonių veidai rodo turtą, ir

kolektuoti, kaip p i r m-a. Į didžius siekius- ir pasiryži- 
1918 metais, jis visai nu- muš? į •
silpnojes it gruodžio 15 (Jie- žengiant CahaL gatve tię 

. hą atidavė Viešpačiui -gm' I sio'g į pietūs ties Monroe ir 
tių savo sielą, kad pelnytų I Adams gatvėmis matai žmo- 

įM^uąJ^okestt nių būrius, ^tnyįi^įus^r

hus Dievo garbei ir jo tau-[jų veidai saulės.nukepinti,*

7 NEDARBO SUKURY
. « • -f , • ' . .

’ • r-—--r--:' ; V,

mino. Ir, šįąiidien,;jei Di- 
t is Mokytojas atsilankytų 
gyvds 8dVo Asmenim į dhi- 
ciigos lųiestąj Jis nijrdinin- 
ų tuos herbitiilts . bedarbių 
JūriUs, Įubdrįį tą iškriku
sią mįhį^ it, nepaisydamas 
3ąv.o nuovątgith Visufc, išĮjituą. žmonės daugumoje 
tolo ir iš .;attij pakviestų!labiau susirūpinę pasauli- 
Granto Parkan, į Miehigli- niąis dalykais it mažai lesi
no paežerį, kad atsivėdintų [ domi svarbesnėmis pateigo- 
nųo kaitros; kad išgydytų mis. ’ (

<titos,‘ la^rig išgydymo reika- L Pasaulis mėgino panai- 
Ungį;kųd .pagu^ Dievą, Kurs sutverė
nusiųs ir .visatą Vieni no-
vartų ir abejonių npiųitus;. pftlllirčti, kad ym Die-
kad priduotų gyvumo nusil- vo {r Dievui sutverti, kad 
pusiems ir 'atgaivintų pra-Į 
rastas spėkas; kad,kalbėtų 
ir primintų Dievo karalys
tę užiniršusiems ją. ar atsi- 
meteliams ir paklydėliania; 
kad pamokintų silpnuolius 
hr nušldčjeiiUs palaidoti! 
nuodėmingą praeitį* ir pra
dėti gyventi.naujuoju pado
riu yir tiksliu gyvenimu,
’ ..Ir toji minia, nepasikeis- 
dakna, ir, visi, nežinia, kaip 
Ilgai išbūtų besiklausydami 
Didžiojo Mokytojo nenu- 
pibųstančiųjų gražių, moki
nimų ir neatsigerėdami už 
patiektas' visas malones. Ta-1 
Čiąu, Jis,4 patyręs, kad tie! 
žmones gal alkani,, susirū- 
pintib ir, pasivadinęs mo
kytinius, kaip anuose lai
kuose, . tatių; 6 ‘Gaila man 
m^uuvo, ixcią oucvx j«u ux^« i x *. —’ - ’ c?

dienos jie'sū jft-
įsi" y/— -*7 X''-—?“'"- ^7—- I ,v . ■ . .v - *•

ino nevalgiusius, jie apalps pĮškma ir išdėsto Katalikų •_

Ir, jei nebū- Siūloma įvesti penkių

[Tikybinis atšalimas, nepai
symas principų Kristaus 

[meilės if teisingUttio ir tie
sų, atsidavimo geiduliams 
ir lėbavimui it ištvirkimui 
— padaugino negeistina 
vąrgiį ir sielvartu U* aSato- '-

'turi nemirtingą sielą, skir
tą eiti dangun ar pragaran, 
Antriems .nesmagu prisi
minti Kaskutiių Te i s m ą, 
kuriame Dievo Akyvatao- - 
je reikėt išduoti atskaitą iš 
visų minčių, žodžių, darbų, 
dvasinių ir protinių dovanų. . 
ar materijalinio ir f mansi-) 
nio įgyto lobio bei turto. 
Daug atsisakė tarnauti, gar- ■’ 
binti it mylėti Dievą labiau 

[ už viską kitą ir visada. Įsi
vyravusio šių dienų pago- 

nizmo. dievaičiais yra tur
tas, pavydas, ištvirkimas ir 
geidulingumas. . Pasaulis 
pamiršta Datį Kristų, lįidį 
Mokytoją iŠ Nazareto, ta
čiau, kaį išrištų nedarbor 
problemą ar pagerintų soči- , 
jtainį nuopuolį, reikalinga 

•įaitaoį iiesštai jau trys [pačiam pasauliui, sugrįžti, 
dienos jie-sū manim neva!- Kristų ir-persiimti pa- 
gęs Jei aš paleisiu juos mv Į tiektais Jo mokymais, kaip

kelyj e, nės kai kurie yra at- Dažnyčm.
ėję iš tolo.’’ Ir, jei nebū- jSiūloma įvesti penkių 
Jų duonos iš kur imti,, near dienų .sąyaitęj ar. Šęšių, ya- • 
bejojama, kad Didis Moky- Į landų dieną, o dvasiniam - 
tojas-pakai-tętų duonos pa- Į bei religiniam apsnūdimui 
dauginimo stebuklą. Ir vi- Įreilmlinga daugiau 1 a i k o 
Si valgytų ir prisisotintų;Į pašvęsti dvasiniam bei reli- 
būtij patenkinti ir dėkingi, gjniam gyvenimui . Rėligi-

Šiandien nereikalinga, ja turėtų būtį ne vien tik ' 
įad Didis Mokytojas asme- sekmadienio pareiga, tačiau 
iiiai atlankytų mus, nes pil- įgyvendintą kasdieninio gy- ■ 
hojė tikrenybėje Jis yra gy- veninįo piuevolė.' Tik skąi- 

. vas pucharistijoję S a v b 
Kūnu ir : Krauju ir visa 
bieyybe. Ir nereikalinga 
atkartoti duonos pa'daugiiii- 
mo stebuklo, kuriuo Jėzus 
Kristus suteikė Pirmutinę 
Komuniją Savo m o k y 11- 

. niams ir pasauliui. Per 19 
amžių jau praslinko nuo 
Dįdžiojo . Ketvirtad i e n 1 o 
Paskutinės Vakarienes, ku
rioje duona virto Vięšpa-1 
ties Jėzaus Kūnu, o vynas 

^Švenčiausiuoju Jo Krauju. 
Toje Vakarienėje išganyto
jus. įvykdė Švenčiaus i o j p 
Sakramento Įstatymą. Ir 
Bažnyčios Aukuro _ ___ __ _____ __
čiausiam Sakramente reika- Į 'kaip/aš jus. mylėjau,.

kytų Robsevelto .garbę, f bet I 
dabar girdi, galima paleisti 
vadžias ir važiuoti į -pakal
nę. Mat, Franklinas D. 
Roosevelt nedarąs garbės 
savo vienvardžiams.

Bet vis dėlto demokratų 
kandidatas 1 žygiuoja pir
myn gana sėkmingai. Jis 
visai nemano, kad būti de
mokratu išeitų kokia sarma
ta Roosęveitų. šeimai. 'Jis 
gerai liuvoltia, kad demo
kratai vis dėto 'artimesni 
darbo žmonių reikalams ir 
dės daugiau pastangų jų 
būklei pataisyti. Teodoras 
Roosevelt smarkiai kovojo 
prieš- trustuš, kurie ištiesų 
buvo ir yra pavojingi nor
maliam- Amerikos’ piliečių 
gyvenimui, dal ir Frank
linas eis savo įžymaus vien- 
vardžio pėdomis ir bus ‘ak
tyvus žmonių^ ūžta rėja š< 
Prolribici j os k Į a u s i m e 
Franklin D. Roosevelt yra 
pasireiškęs eiti prie jos pa-1 \
naikinimo, ’ kas, žinoma, pa- garbingą atipini^ į pagerbti, drabužis nusktiręs, apdris- 
keli,a jo populiarumą žmo- Amerįkos beti^viškųjų pa- UęS< išbadėjęs ir vargų sm 
nių akyse, kuriems tas tirO^- rapįjinii]. mokyklų, yaikučių spūstį laukia ir žvelgia: 
taškas ir v kvailas įstatymas] tmkoinis, pastatyta Janą pa- gaį pamatys iškabą Darbų 
dasiėdė iki gyvo kaulo, žo-j bunklas Vienųolyrlo sodne, Agentūrų languose,reika* 
džįu, Roosevelt gabiai moka 1911. m. pastatyta1 tik da- laujant darbininko. Tų a- 
čiupinėfi visuomenės pulsą jis rūmų, kuliuose'ir Sese-1. gentūrų pilna. Geležinke- 
ir siūlo ” atitinkamų ligai 1 rys gyveno ir Aliademikės lių bendrovės užlaiko veltui 
vaistų. Atrodo, kadRoose- mokėsi. 1921 m. dastatyta biurus gauti darbininkų ge*. 
velto tradicija pradeda at- antroji rūmų dalis,' kurią težinkeliąms tiesti ar taisy- 
gyti. , užima- vien Seserys,'o plr- ti. tačiau daugumoje uz-

1 A K. mąją ’ dalį Akademikeš. laiko tuos biūrus dykūnai
• •• . • ; —— - Į X925 m. pristatyta graži ko- tr šalaputriai, tykantieji iš-

plyčra ir erdvi auditorija, gauti iš bedarbio nemenką
I Koplyčia apdovanota ypa- duoklę, duodant prižadą:
linga atlaidų, privilegija j“ Ateik rytoj; geras darbas 
200 dienų, atlaidų aujdėfi- įr g^a- mokestią.” It iąip 
nėmš, už kiekvieną atlanky-Į gyvena vienais prižadais, 
mą. Auditbtiją naudoja |Będarbis, gaunąs dadta už, 
muzikos, gimnastikos ir. prastą atlyginimą ir džiau- 
sporto ląivitamtasi. pačiojeI giasi ir patenkintas: ‘ juk 
Akademijoj^ duodama' ke-[reikia valgyti ir gyventų 
tūrių metų aukštesiiės nio' —""—. 
įvykius.kursai it dvięjų tae- tautos;. kurios yra seniau- 
{ų. komercijos kursai. D tie Sįai\ apsigyvėniitaos Chfea- 

F to dar mokoma tauzytas, goję. Ir patys lietuviai ją 
dailės bei meno, siiivimo ir brangina ir spiečiasi apie 
namų iuošoš. * Akademijoj ją, sudarydami jauniausią 
jė dėstomas aukštesnio tao-lit gražiausią lietuvišką kd- 
kslo patnųkos nuo 19ĮS mdjoiiiją Ohičagojė..’/. ' * 
Bet gi pittaoji Ąkadettajosl 

Į laida, ketverius metus įftę* 
| sėjusių, buvo . tik4blK ta 
tais; nūd H iiiętiį bddįį' iieį 
pei’sitraukia B kas taėf 
^ėja sktačiūini. : . ? k

Į ^y. Kaziltaero Kongregą- I 
eijosjit Akademijos rūmai I 
randasi labai gražioje pieti
nėje milžino Chicagos mies* 

į to daly}, „ tta Marųnette 
Įtoad, arti Marąuette Dar- 
koU Tosios gražios apylin- 

įkės palydi lietuviams kitos ’ * 
. 1 ' . ■ ■

Atsilankiusiam /GhiCagon 
ar vietiniains pasitaikėW 
vieną kartų eiti pėkščįam 

[ar važiuoti Madison gatve. 
ŠiaūTvakariilėjd pusėj fiuo

Į Danai gatvės yta U. and N, 
uejo isuugu uiuaiuuvk), geležinkelio stotis, iš ku* 
kaipo lietuvybės židiniu A- Li()S ,mi§tas luomą ir tur-' 
merikoje, Kim.jDi\ A. StarĮj^ .pįįggj^i kėliau ją'į vaka- 

pirmutines pareigas ir
peliono ir Tėvo ir Vedė jo. Į kajais. - Šiaur-iytineje pu- 
Jis ramiai dąrbavo^ yupm-Lg| ^S(>- ^i^gos Daily 
damasis ęaunos, Kongręga-Į dienraščio aukšti rit
ei jos dvasine ir medžiagine Į yeriantieji: padanges,
gerove.- ~ ‘ ‘ •*- _ ______
nėjęs jau ; nebegalėjo tiek[ pasitenkinimą ar' rūpestį,

1918 metais, jis visai nu
silpnėjęs it gruodžio 15 ųiė-

[ ?ią savo sielą, s kad pelnytų j Adams gatvėmis matai žmo-
I

Į už nuveiktus didingus dar-j besitrinančius Šalygatvėse.

tos žmonių naudai. JoĮba(jo alkio, nualpinti; 

Amerįkos betuviškų jų pa- Į fegS< 1^^ įr vargų su-

ŠV. KAZIMIERO AKA
DEMIJA

Lietuviai’katalikai gali 
/ pasidžiaugti išeivijoje turė- 

i darni • Šv. Kazimiero Lietu
vaičių'Seserų Kongregaci- 
ją, kurios gerbtines narės 
pasiaukavusios. Dievui ir 

' Tėvynei, duoda ir teikia pa
tarnavimą Lietuvių Katali
kų parapijinėms •mokyk
loms Tikėjimo ir mokslo 

I ’ reikaluose. Taip pat gali 
p, pasididžiuoti turėdami, tor 
' > kią kultūrinę- mokslo. įstai- 

• -*gą# kaip Šv. Kazimiero A-
į kademijąj kurioje pasįŠven* 

’• tumios Seserys, mokytojos, 
; prigelbsti jų dukterims bai-

■ \ gti aukštesnidosįus mokslus 
. ir priruošia.tapti ir būti gy

venime susipratusiomis lie
tuvaitėmis ir praktiškomis 
katalikėmis. . * .

, • ■ ■ * •

. Šv, Kazimiero Kongrega
cijos ir Akademijos įkūri
mu ir pastatymu tvirtais 

. ■ pagrindais daugiausia iūpi-

T

?
\

nosį ir pasidarbavo garbin
gos atminties kunigas Du 
A. Staniukynaš- Tas gar
bingas vyras, paaukojęs 
Dievui savo gyvenimą, jau 
nuo 1905. metų triūsėsi Lie
tuvaičių Seserų Kongregą-1 
rijos įkūi’imu.ir pats rinko 
aukas, stengdamasis Har-I 
risburgo (Bo.) vyskupijoje 
aprinl|ti vietą ir statyti mo
tiniškuosius nadiuš. Ta
čiau, Dievo Apvaizda pa
skyrė kit^ vietą*: ■ < • .
' Kunigui Dr. A. Staniu-! 
kynui renkant aūkąs di-l 
džiausiu j e Amerikos lietu- 

. vių kolonijoje, Chieagb, Dl.? 
sumanyta steigti Čia ir Lie
tuvaičių Seseių Kongrega
cijos centrą. Tuometinis 
ąrktvyskįtpas E. J. (įuigley I 
sutiko' 'gelbėti tokiame pra
kilniame darbe. A. a. kum 
A, Stdnįukynas, ą. a. kun/ 
p. B* Serafinas ir kunJ

Į vUkaiUs Mądisoiio gat- ' 
ve ties Desplaines, Jeffer- 
jott, Union iį ftačiufe gatvė- ' 
tais tas pats? Būriai ju
da, lyg tątflsi jūra ar trina- 
si šalygatvėse. *Kę vienas 
elgetauja penktuko ; kavai 
ar nakvynei. Valgyklos pi
gios: valgis prašiausias.- 
SFaktvynės pigios? guoliai 
pilni blakių - ir utelių į dan
galai suodini- . Kurs turi 
centų keletą*— gėlai: pa
valgys ir gaus guolį ; kuli 
fietiiri— reikės prasistuttU 
dyti kokioj Aulketoį 'užei
goj Ur /tamsiame.ir dvokian- 
Čiąine užkampyj; o gal tu
rėseiti į paežerį Granto 
Darko pernakvoti ant tuš
čio kieto suolu'ar* numinto^ 
je žolejė,- pasitįąsuš Įaik- 
raštpaldikį ’ ? ? į ; ;

Į šiaurę ties/ Desplainės 
ir Randblph gatvėmis nų^ 

, Madison gatves matomi Kry
žius, . spindąs, tamsumoje 
aukštai. Tai ŠV. Kryžiaus 
Labdarybės misija, užlaiko
ma Katalikų .aukomis; Čia' 

■ daugelis gauna nakv y n ę, 
pašalpos ir'drabužį: kartais 
gaunu ir darbo. -'^Ne vienas“ 
lietuvių 'Skttrduolią ąr Var
ginga šeimyna galina iš čia. 
paspirtį, pašalpą. s '

Tai nedarbo reginys Čhi-1 
cūgoS milžino miesto vienoj 
tik dalyj. Negeriau ir Sta- 
te vieŠvėjeį pažvelgus nuo 
Harrisono gatvės iki Vie- 
puoliktan : Kitose miesto 
dalyse matai tą patį reginį.

Žvelgiant į tą bedarbių 
minią — išalkusią, nualpm 
šią,? ištroškusią, .liguistą ir 
lankančią geresnio rytojaus, 
Atrodo iškrikusi minta be

. • 1 • • • •.
vado, ir palikta lyg avys be 
piemehs. Kur-ne-kur gat-/ 
Vės kertėj pasirodo rėksnys,' 
pasistiebęs ant statinės/ir 
garsiai bešaukiąs išgriauti 
ŠĮ’pasaulį iŠ pat jo pamatų 
ir klausytojams bežadąs jo 
yieton įkurti proletUrišlĄjį 
rojų, a Iš minios; lyg įsim 

•Itttsioė ežero nesuvąldomoš
jąiętUviai /katalikai, tėvai 

ir motinos, turėtų susiru-
; pinti saVo dukterimi^ ir .jas I yiitiys, pasigirstą if keiks- 
į pasiųsti į Šv. Kazimiero A- 1 -1 ~
į kademijąr kurioje, baigusios 
aukštesnius mokslus, jos is-, 
eisi pasdulį, susipratusįos 

l lietiivaitės ir prisiruošusios 
| gyvenime stoti už tikybines 
ir 
ktti * darbuotis, ir gyventi’ 
Dievo garbei ir ’T Č v y n ė s 

I naudai. . • ?'
* *•

pijų.,i£; fžlhetipejiiųai; girdi 
įvaįtifls dejones, siėlvarta- 
Vhnū&ir nusiskundimus.
.Čia, kaiptik .prMiūena 
įspūdingas vaizdas iŠ seno
bės laikų, kai Didis Moky
tojas ■iŠę.N^ąreto.; paliepė 
■įšėlusios' jū^)S;pražiitingotas 
bangoms, nutilti; ir pasidą- 
tė tyla ir žvejams nebebū
to ISgųsties ir visi nūsira-

sti, kilni, sąžininga ir lobu- . 
! la tikėjimo ir religijos įta
ka galį atitaisyti'ekonominį 

. ir sočijalinį skurdą. ‘
I Šių dienų nedarbo suku- 
[ryj, matant tiek vargų ir 
dejonių,, sielvartų ir ašarų, 
nuskurimo ir nusiminimo, 
turėtumėm labiau persiimti 
Kristaus, dvasia, tapti tik
rais krikščionimis ir atida- ‘ 
ryti krikščioniškąją labda
ringąją širdį. Pirmi e j f 
krikščionys buvo žinomi iš 
jų dievotumo ir tiesos ir 
meilės..* Juk Pats Kristus . 
mokė: uAŠ jums duodu 

^Ven-[ nanją įsakymą mylėti kits y

linga ieškoti vidaus ir dva- ^ad ir jūs kits Intą myletū- 
sios, ramybės* ' ? . Į mė. • Iš. to visi pažins jus... .
.. Tikintysis žino tai^

i tuoldis paabejos; (atsimetė-Į Ateikite pas mane visi, 
|is pasityčios. 11 Tačiau, jei kurie vargstate ir esate ap- 
imsitnė patįgyvenimą/ mą- iti-aūti, ii\nš atgaivinsiu... 
tysime pričžastį — dėl ko [Mano 'jungas saldūs ir lim
fose dienose gimė toji ne- no našiu lengva?’ — Ir ne- . 
darbo pastaba, dėl ko nū-j veltui Išganytojas pasisakė 
nioję įsivju’avo nmpykanta,įesąs ir Kelias ir Tiesa ir 
nėrataųmąs, ‘ keiksmai ir. Atsikėlimas ir Gyvenimas, 
piktažodžiavimai. Atsįtoli^ 
nimas Ir nukrypimas nuo 
Didžiojo Mokytojo, mokini
mų pildyti pąliįcĮ|is. tiesas 
pdgreitmo įsišnknėti' ir pra* 
siplėsti visiems blogmnamsi 
kaip ekonominiams, taip 
šocijalįams ir ’ polįtunEUiU

tfatnata.

No kiekvienas galį padą- 
ryti ką nors nepaprasto, bet 
kiekvienas gali nudirbti pa- 
prastą darbą Uėmpraąta 
dvasia. —Booker Washing- 
tom / ... '* ■

t
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Amerikiečiai Lietuvoje
. Buvęs Amerikos lietuvių 
katajikų darbuotojas Stasys 
Daunoras dabar vargoninin
kauja Užpaliuose, Utenos 
apskrity}, >

• Vaelava Abromaitienč, a. 
a. Dr. Juozo Abromaičio 
našle, iš Baliimore, Mdų ne
senai lankėsi savo a. a. vyro 
tėviškėj ,netoliausia nuo 
Marijampolės, Dabar ji iš
vyko į savo tėviškę okupuo
toje Lietuvoje. Savo tėvy
nėj prisirinko ir gerų ir ne 
taip jau visai gerų įspūdžių.

Motiejus. Urbonas, siuvė
jas iš Brooklyn, N. Y., par
vyko tėvynėn liepos mėn.

- pabaigoj. Išvyko į savo tė
viškę Gražulių kaime,* Sim
no valsčiuje, Alytaus aps
krityje. ' -Dar bent pradžio
je turi noro apsigyventi 
Lietuvoje. 1

jų turi tris. Jis savo drau
gui amerikiečiui kapsui L 
Jokimui perša savo apylin
kes gražias žemaitukes. Bet 
tas dar vis suka, apie savo 
tautietes kapsukus.

Stasys Darginavy č i u s-, 
kurs kelČtų motų pbdidžio- 
jo karo grizo tevyųeti, Pa-- 
langoj turi namelį, krautu
vėlę ii* vilutę? *• 1' ' ,

Jonas Klimas, nuslys, gy
venęs Stalnforde ir Bridge- 
porte, Conn., gyvepa savo 
name Mariampolėj, gi tuo 
tarpu stato kita mūr iRį. 
Pirmiau jis rinkoje vaikš
čiodavo su portfeliu ir pirk 
davo veršius ; dabar, kai jau 
baigia statyti savo mūrinį 
namų, metė veršius ir sekio
damas ieškos sau jaunos 

.mergelės. ...

žymuski belgų moksjininkas profesorius Augusta ’Ticcar

(Feliksas Noriais iš Bro
oklyn ir Manchester, Conn., 
pernai parvyko Lietiiyon ir 
gyvena pas savo senutę mo-

7 tiną Viekšniuose. Dabar 
kol'kas .tik sode serbentus 
renka ir maudos stebėtinai 
tyroj .Ventos upėj. Laisvu 
nuo to laiku ieško turtingu 
aštuoniolikinių panelių, iš 
kurių mano išsirinkti sau 
žmonelę.

Paulius Pieža, iš Mas- 
petli, N. Y., kurs šių-vasarų 
lankosi savo' tėvynėj;, dau
giausia laiko praleidžią1 saž 
vo žmonos tėviškėj Mari
jampolėj. Ttumpu laiku 

buvo nuvykęs ir į jo tėviš
kę, ties Kupiškiu.

'ji ji.i iiiĮM ii'ui ui u i

buržuazijai galimybę užpul
ti, *0 paskui pradėti atikų | 
rinkimo vajų, paaiverius 
politiniai^ kankiniais ir tuų 
būdu paslėpus nuo savo ša-’ 
biriukų 'tikrųjį sukliuruMil

LDS. Kuopų Susirinkimai
’4į ’ . k ■ ---

W0R0E8TEil, MASK -
i bDS. 7 kuopos BUairinkimMi į. 
vyks rugsėjo 4. d,, 6 vai. vakare, 
bažnytinėje; ivetąinMjęį 41 Prov 

I idence St. Visi nariai Mitinki atei- 
kitę, nes turime apsvarstyti kęĮ«. 
tą svarbių klausimų. B# to, gen 

f proga užsimokėti duokles.
tttdytoi

• • / NABMUA, k tt. < 
įjllS. 65 kp. mėnesinis susirinki- 

mas įvyks* rūgs. 4 d. tuoj po pas- 
[ kurinių mišių, pobažnytinėj sve 
taiiiėj. Kviečiame narius ateiti, hfeft 
yra keletą svarbių sumanymų. 

Į 'Taipgi atsiveskite ir savo draugus 
' . _ _ . b

i - ’ ■

Bolševikai And iriu 11 s, 
Millerisi Krakaitis pate
kę į’ Dėdės’ Šamo raAkas su- 
riko Vgevalt!” Aukų, au
kų, : dolerių  ̂■. dolerių Į Gelbė
kite laikraštį! Bolševikai 
dairosi ir vieųas kito Iriau- 
šiai "kas čia atsitiko*? Tik 
atsipeikėję suprato, kad tai 
naujas skyniau pasižvėjoti, 
pasak jų tėvo Pruscikos, Į prirašyti prie šios organizacijos, 
dolerių sukliurusiai “Vii- . 2-—' ■.
niaį. ” ... . . MONTEtĄO, JlAflŠ. ’

„Vajus jau prasidėjo. An- tJ)S- 2 ■'?' susirinktais Įvyto 

ramiiio “pamoėni-Į X4. J, X Vyfcjį pi’ft80101 ateiti į |į BUSI’

Pas šitų Bei. Norkų šių 
vasarų lankėsi Auti Šokas, 
skapiškėnas,js RpkiŠkib 
apskrities, grįžęs tėvynėn 
prieš porų mėnesių iš Man- 
cliester, Conn. Jis dar ne
žino tikrai ką teiktu Ieško 
tai ką pirkti, tai panelių, 

arba nueiti į žentus kur tur- 
. tingoj vietoj. Jis galvoja 

' ir apie dvarų centrus.

Vincas Uzdila, iš Roches- 
ter, N. Y., jau rengiasi pri
imti savo tėvynės pilietybę 
ir prie geros progos, įsigy
ti čionais kokių nors nuo
savybę.

ilipęs į 
savo batoną, kuriuo jis buvo įskilęs Į padanges, daugiau kaip 10 r km susuiesdumi sūjlkict rinkimą ir užsimokėti .senai už-
mylių aukštumų. ; dolerių, dolerių. Bet silsi- trauktas mėnesines duokles.

p ■ ' ■ . *• pratę darbininkai uždare . —.
. rrS savo kišenes ir pasakė: ■. ♦ CLAitt, RĄ.

". KIBIRKS1YS . ■
____ v .■ T ' Tik Dėdė Šamas gali bol- mog> azimiero purap. salėj.

. y. , ševiltams šiek tiek pagėlbė- Kviečiami vis nariai dalyvauti ir 
. n Lį uutoisdamas jų vadukus užsimokėti mėnesines mokestis ir

voje labai panašiai rinko ir• ri1rs+n uaujų barių atsivesti prirašyti,
p. Smetbnų prezidentu. Vi- . lada turėtųImn- • r

, -r . • i kinių, ir ių vardu butu g,a-soje Lietuvoje buvo m tebe-L.ma j . ’ ■
1-a aštri eenžura, tūkstan- ■■ . / .
Šiai šnipu silkė opozicijos . Susipratę darbukai, 
pirite ir Ktaiiie Mvo tai- ,be* M
stiprinta ' kariuomenė, taip ^tanuos tarp tesU bol- 
pasakoja tuo: laiku buvę.tmnko lr 
Lietuvoje amerikiečiai. • saai>Ja81’ .1

■ . ,4 '

“BRAUNINGAS 
DIKTAVO”

)Mariampdlėje, pasak “V- 
bes” korespondento, žydų 
banko Valdybos posėdy vie
nas narys pareikalavo ttž- 
protokolubf jo pasiūlymų. 

Į Kiti atsisakė. <• Kilo pešty
nėm ir kaltininkas—primu
štas.

.‘.C L0WEĮ.L, MASS.
LDS. 97 kp. susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį . rugsėjo 8 . dieną, 
vakare. Ateikite visi. Gera proga 
darbininkams prisirašyti prie Vie
nintelės darbininkų organizacijos

Valdybi

' 'Atsigaiveliojęs žyde-
I lis ištraukė iš . kišenės brau- . AR ŽINAI, 
tiingą ir pasiūlė, kad visi • t :---■— ’ ,
Vienbalsiai rankų iškėlimu Kad Cliicagoje Dėdės Šamo 
balsuotų jo*pasiūlymų už- ' ” ” 
pyotokoluot. ' • .. .

Žinoma, brauningui dik
tuojant visi netpo3M^ai<- 
kas iškėlė. . ;

IBROOKLYMO IR *PYL1N-

z Juozas Ūndžius,- brookly- 
. nietis Jau antri metai kai

, . yra Lietuvoj ir‘matyt jis 
liks savo tėvų ūky, BUrvinų

• kaime, netoli Viekšnių. A- 
merikoje jis dirbo ‘‘Laisvė
je/’ dabai* jo kieme ir na
muose yra dideli kryžiai. 
Jaunystėj tėvas siuntė jį į 
kunigų seminarijų, bet Juo
zas nenorėjo būti kunigu, o 
tik Šiaip mokslo (įsigyti, tai 
po kiek laiko ir apleido se
minarijų. Paskui litiejo sa
votiškais keliais.

Anicetas Šlapelis vis dav 
dvejoja apie grįžimų Ame
rikon. Jonas Červokas ta
rne dalyke- ilgi “oii- the 
feiiCe.” . *' 2I-s.

KĖS UETIJVip ŽINIAIJie myli savo tėvynę uel-1 * .. / v
;b} kad ji yra jtįl Aplteč1'

Nors akiai dingęs, vis gi 
atminčiai bratigus.

Viši kiti bitvo mano ta- 
to draugai} bot nemano.

Oi^vldULS,

Central Brooklyne laikęs 
vaistinę Kudirka parvyko 
Lietuvon 1922 m. Jis Pa
langoj nusipirko vilų; gi 
dabar jis turi pasistatęs M- 
tį gurioj yra salė su vd- 

’ SXkla-. "

L
i

Petras Maččnas, siuvėjas; 
grįžo iš Brooklyno prieš de- 

. vynis metus ir nusipirko 
Yaminėsdvarų, 80 įektarų, 
ties Laižuva, Mažeikių ap- 
.skrityj. Užmokėjo Šešis 
tūkstančius dolerių ir prie 
jo' pridėjo apie keturis tūk- 
stančips dolerių. Jis įjAtfe 

' nieko nedirba, dvarų yra a- 
tidavęs pusininkui. Įr jis. 
gyvena neblogai. Jis par
sivežė vienų vaikų, gi ‘dabar

SUSIRINKIMAS

Šiuomi pranešame, kad jūrgis 
Tnmasonis yra įgaliotas rinkti 
‘■Darbininkui’prėnumėtatas ir 
skelbimus*. Jis patarnauja sii. 
Notary* Public' užliūdymū ir pa
gelbsti siųst pinigus. Lietuvon. 
Kreipkitės pas:

I Wrgį tumasonį
423 Grand St arba. 1356 E. 91 St

Brooklyn, Jt Y.

policija išdraskė bolševikų 
lizdų ir areštavo visų jų šta
bų už provokacij inę ‘ korėš- 
ponŪOncijų; «. ,

■ • .1 ;

'Bolševikų .tėvas Prušei- 
ka, gerai žinodamas savo 
Vaikelių triksiis šiaip pori
na: \ • .
‘. “Kodėl Jie tai darė *? Vie
na iš'"dviejų — ar “Vilny” I 
višpatauja tokia redakcinė .* 
anarchija, kad - jon galima 
dėti kadrir. žioplinusių ko-1 
respondencijų, paneigian- 
Čių paprasčiausių elementą-) 
rinį apsisaugojimų, arba — 
viršuj suminėta žinia įdėta 
tiksliai, sužinia, kad davus

jį D. S-. New Yorko ir 
NeW Jersey apskrities kuo- I 
pų valdybų susirinkimas į- 
vyks Sekmadienį} Rugsėjo-11 
September U dienų, 12:301 
vai. dieną, ŠV. Trėjybės pa
rapijos i.svęt., 20t vAdamsI 
Adams St., Newatk, N.' T. Į

Viši minimo apskrities j 
kuopų Valdybų nariai yra;! 
prašomi būtinai atsilankyti 
miniman susirin k i m a n, 
ypač kviečiami Apskrities 
Valdybos nariai. Yra la
bai sVėrbiųVeikalų. (Yra dar 
apskrities iždas ir kiti da-_ 
tykai turi būti aptariami.

Visų prašoma pribūti lai
ku — nesiveluoČi 1 v

V. Daubarai; ' 1
Apskr. iždininkas.

“ŽIDINYS” ' .
ėrot. Dr. V. Mykolaičio-Putino retintu* 
lamu literatūros, mokslo. TlBUomenM Į 
Ir akademiškojo gyvenimo iliustruota* H 
mCneMnll lurnalaa yra tiklMlatialnn, | 

jdomktidat it kiekviena^ 
br&ėllkvlntiidam taiogtn ttokMmiamrfar. It 
lietuvlą tumnlaa Tdtičl vilt paakuMkl; l į 
te u&lsnkyti "tldJnĮ." • • • I

^Židinio" kaina Lietuvoje t rikt. 851( > 
puerti. M It: mctMki 14.50.
pUlnMitii ĮŽLbO. . ’

Adr.: “lldlnye,” Kainai. Ląlivie M 
IK

PASIRINKI SAU GERIAUSIĄ 
DRAUGį

Geras ląikraštis yra kiekvieno" žmogaus geriau-.' 
šias irtikriaiisiaš draugas. ’ • ,

Dabar visiĮ)ripųžįsta, kad Įaikrdštis —DAJkĖt .
NINKAS’f vertas kiekvieno lietuvid tikro draugo ■ 

. Midų. • • • , .‘!{i ••
' . kaftti kiekvieną

savaitę—abtradieniais ir penktadieniais. Jame ra
si naujausias ir teisingiausias žinias, gražiausius 
pasiskaitymus. Jis turi jaunimui skyrių. Būna ii . 

-gražių’ juokų.- PlaČiausioS''žįiiios iš nepriklausomos
Lietuvos ir Vilniaus krašto. ' < :

“Daiįininkas” metams, .,..>.... * .-4.00
- “Dąrbininkas” pusmečiui .......*.$2.00 >’

| * Jei imsi tik vienų kartų į savaitę.»;. $2.00
■ . UALtim^Vrr SAVO ŪINlNfiMS ' . , .

b •. /.,
Metams* #. * *. * .♦ ♦... • *,f? ’ *' ' T-i ‘ ‘ į "'M
Pusmečiui ,.. * *, .L . n /► —

•SPAUJ^ W ŠASAŪLY GALYBE,’ TAD 'I.
I - ■ ' -AinSNAUITOKlS JA " ;

‘‘MRBllttNliį” SPAUSTUVĖJE .
ATLIEKA ĮVAIRIUS spaudos .darbus 

. RRIBINAMOMtS KAINOMIS , '
• itolkąle kreipkitės pas , .

86« W. ®R0AI>WkV ; ’ 80. BOSTON. MA8B.
TeL Sd. Boiton 0620 .

.,. .$5.00 • 
**..$2.50. '

>

- “Kad Jūsų “Pavasaris” 
būtų dar dažnesnis. Taip 
ilgu jo laukti. Gyvendamas 
Užsieny, be “Pavasario” tur 
būt jokių būdu nenurimčiau. 
;Mano myliiiiiausias “Pava
saris!,” ypač šįmet,'labai įdo
mūs” —
Haupstr. 121, Berlin, ShoO- 
nenberg.. Ištrauka ,iš laiško). 
Tokių' laiškų “Pavasaris” 
susilaukia labai daug.

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

,4 “Pavasario” Redakcijos
Augusto BMMk nauĮasis Italijos ir Administracijos adresais: 
ambasadorius Amerikai, turtin. Kaunas,. Mickevičiaus gt. 28.

j gas italas, 47 metu, dar nevedęs, i ___ .  ______ I------- —■

'riVAŪNIS"
švenčia savo 20 m. jubiliejų. 5

Didėle dalis Lietuvos ir 
užsienio, lietuvių jaunimo 
jau 20 metų su didžiausiu 
džiaugsinū. pasitinka kiek
vienų gyvų,- linksmų, įdomų 
šio laikraščio numerį. “Pa
vasaris ” gi džiaugiasi, kad 
jam pasisekė atspėti lietu
vių jaunimo širdį, atspėti 
kas lietuviui miela ir bran- 

i.ku*‘ * ./ * 
|L “Pavasarį” skaitydami, 

sužinosite, kas dedasi Lietu-
Į yęj, kaip gyvena ir juda, lif 
I kę Lietuvoj,, Jūsų broliai ir 

sesutės.- / f ; 
L- “Pavasary** \ rasite • daug
gražių Lietuvos r istorijos a- 
pySakĮi} rasite apdainuotas 
Jūsų tėvynės lauktis, senų te, 
yęlių • bakūžes. “Pavasaris” 
^VęJ^iąf Lįetiivoš mišinį oru

i ir/š)^mba/Lietuvos paukšte* 
Į Įlių tlainonus. , / \ . •
i “Pavasary’ rasite vaidin 
J ii tinkami} komedijų, molio- 
į logUj šposų, gražių apysakų, 
r aprašymų, labai daug gražių 
I Ltotaoš-įgj^ėntįno pavęil<s-

3 “Pavasaris”, skirtas, yK 
į sam pasauly išsibaščiusiam, 
JI lietuvių jaunimui.. ? * ’

»ĮKlMlitiii«*iĮ ■*<

ČtttVtttAND, omo
Ruusėjo 2 9 vai. vakari,

įįetuvių Salėj įvyks LDS. 51 kp. -J 
mėneginifl auiirinkimai. Gttblaml ? 
nariai prašoki kUritinteU. Valdyba i,

•. ■— į - ■ į
PHILADELPHIA, PA. *

LDS. 13 kp. Bunirinkimas įvyki į 
penktadienį, nigs. 2 d., v, 
vakare, mokyklos kambary. ĄteL 
kitę gausiai. Nepamirškite užaimo- ‘ 
keti .duokles, Valdyba. <

■ 1
BRIOHTON, MASB. /

Lt)S. 22 kp. Btisirinkitiins. Įvytai 
poiikta.dienį, nigs. 2 d,, 7:30 vai, 
rak., Lincoln Svetainėj; 26 Lincoln 
St. Ateikite visi. Valdyba

fitlŽAfeĖTtt, N. J. '
LDS. 16 kp. susirinkimas įvyki 

rugsėjo 3 dieną, --7 v abaūd ą 
vakare, bažnytinėje svetainšjt* 
Nariai kviečiami gausiai, ateiti įr 
atsivysi! savo draugus(es). prira
šyti., ’ Valdyba

EASTON, PĄ, .
LDS. 40 kuopos susirinkimai p 

vyles rūgs., 4 d„ tuoj po sumos, 
g v. Mykolo ’ parapijos svetainėj. 
Malonėkit ;visi nariai atsilankyti 
ir mėnesines mokestis užsimokėti,

M. Songaila

N. S. PHILADĖLPHIA( PA.
LDS. 103 kp. mėnesinis susirinki

mas į vyles sekmadienį, rūgs. 4 d. į 
tuojau? po Sumos, šv. Andriejaui , 
par. svetainėj,. 1123 Lempu St * 
Kviečiamą, narius ir nares ateiti ir 
kurių užvilktos duoklės ilžsimokė- 
IX Taipgi atsiveškitė hors po vie
ną naują narį prie kuopos prirą- 
fcyti. '■ Valdyba

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

vyks rūgs. 4, Aušros Vartų pa- įl; 
rapijoS salėj, tilo j aus po 'surOOIi*/ 
Visi nariai prašomi pribūti, titfl • 
turime svarbių reikalą.'

Kviečia Valdyba /

BALTIMORB, MD. J
Rūgs. 4 d„ sekmadienį,.; tuoj 

po sumai, parapijos svetainės kam- į 
bariuose įvyks LDS. 30 kp. sūri- 
rinkimas. Malonėkite ateiti visi »■

i / , Kviečia . Valdytai

9
1

'i

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

O betgi mažai kas apie juos ži
noma, nes retas kas turi' progos 
susidurti betarpiškai su Vilniaus 
krašto lietuviais.

Jeigu įdomaujasi Vilniaus kraš
to gj^venimu. svetimtaučiai, tai 
juo labiau turi jtio įdomautis lie
tuviai.

■ Deja. Daugeliui lietuvių, gyvė
li ančių tolimuose kraštuose, už jū
rų marių Vilniaus krašto lietuvių 
gyvenimas yra nežinomas,

, T:ą spragą galėtų išlygihtį ei
nąs jau. ketvirtus metus Vilniuje 
lietuvių laikraštis ' > :

“VILNIAUS RYTOJŪS?’ .
**Viintiųa Ryto just’ rašo pla

čiausiai apie viso Vilniaus Icrašto 
lietuvių gyvenimą, nušviesdamas 

; jį vispusiškai.
‘ ‘VilniaUs Rytojų.’ ‘ skaitydamas 

’ sužinosi, kur. Vii niaus krašte. lie
tuvis veikia,, o * kur džiaugiasi,

sužinosi ko jįš siekia ir kaip jii 
gyvena/ . .

*4Vilniaus Rytojus ’ ’ Meiną zdu j 
kartūs . per savaitę. . > .
“Vilniaus Rytojuj,” stovinčia- ? Ą 

mc Vilniaus krašto lietuvių tautP 
nėję sargyboje, lyg veidrody, at- 
sispindi visa tai, kaš dedasi G©*' ’ 
dimino, Vytauto tėvynėje. . .

. Todėl kiekvienas lietuvis lai 
skub'a užsisakyti “Vilniaus Ryto-

'
Rašykite šiuo adresu j Vilnonui.

sv. Janska 8—1 “Vilniaus Ryto ° 
jus?*.. ■ . '

kainą Užsienyje visiems metami J 
1 doleris.

■ t

DIDŽIOJO NEW YORK’O 
APYLINKĖS LIETU

VIAMS , '
Žinomi pranešama gerk. lietu

viams, kad JURGIS TPMASO- 
NIS yra įgaliotas rinkti l‘Darbb> 
rijiku?* prenumeratas, skelbimus 
ir tt Jis taipgi patarnauja lie
tuviams visuose jų reikaluos 
.kaip Viešas Notaras. Jo antrašas:

121 Union Avė., kampas Grand 
St, arba 1356 East 91th Streit, 
Brooklyn,N.Y. . f

PRALL BROLIAI
PURTOMAI IR DEKORATORIAI -

\ darb^atjjekame ,$brai ir pigiai :
[ ■ • O

46ARMA1(DINESL, > noRaHlSTl^MS

rn Taltot 03M
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U
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■ •
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M vilktuvės įr procesija.
I Apie antrą valandą'p. pA 

1 iškilmės prasidėjo; žmonių 
didis skaičius susirinką m 
visų iipylinldų, Nors ne

si mažai žmonių yra mate šias 
ATVIDA? 7nniQ iškilmes, vienok ddekvienas A i ?lnAw 4uUlu I laukė valandos.- Štai jaus-l 

" . -* ■“—-"T . J nungi Šeserų halsai jšipyiiėĮ 
Šiame atsiliepimė nore* ; giežias giesmes, kada^p^o- į ' 

čiau tarti gilios padėkos žo- sesija artinos prie altoriališl ‘ 
džius “Ex-Lo\velliečiui” Už . - t
visas suteiktas žinutes,,-Pm^jus 
fimčias Levvellio tol™ totums nw-
kurtos tilpo ‘‘Darbininke” ^7 4“^ 
tūlas ; at^al. Visos f ^ogum, pneme] 

teisingos, atviros, nors gale-J 
jo kai kuriose vietose būti f 
dar atviresnes. ' • . į

- Labai gaila Lowellįo ko
lonijos, jog socialinis gyve- į 
iiimo vėžys ėdii^nsą^jbsl 
sveikatą. Yrajuoiiai veid- 
inainingiį vadų, kurie.. blc>-Į 
gaiš koltais hąndė ir bando 
nuvesti, savo brolius vilnie
čius. Vieni, kovodami prieš Į 
Katalikų Bažnyčią, arda viu 
sus gražiausios kolonijos 
pijonierių. atliktus garbin- 

‘ gus darbus. Kiti, būdauTi 
Amerikos 4Bootlegerių’ są
jungos nariai, skandina sa
vo brolius lietuvius girtuo
klystėje, ypatingai jauni- j 
mą... vaikinus.

Nenoriu, jog iš. Ex-Lo- 
welliečio.’7 žinučių visuome-U^aį^^u šv. Sakihmen- | 
ne suprastų, kad Lowellio į0/ . • . I
lietuviai jna paskutines lū- Sekantieji kunigai., daly- 
sies tamsūnėliai. Tai butų vav0 iškilmėse: ■ ’ • 
netiesa. Čia yra daug ge- Ą. Sinkęvičius, Ply
tos valios žmonelių. Šir- in9uthį Pa., J. M. Miliaus^ 

. dingi ir uolumo pilni dir-j'kas, Wilkes Barte, Pa., J. 

. ba gražiausius darbus, ne-l q ’ Kundreskas, Luzerne, 
Šančius gąrjbę Bažnyčiai ir pa>j Ezerskis, Forest 
Lietuvių Tautai. . ‘ City, Pa., C; Mųrray, Mt.

Saloti, kad visi Lotyęilip Rose, Pa., L. Mendelis, Bąl-

KAS GIRDĖTI,LIETUVIUI 
KOLONIJOSE

GIEVEIAND, 0. 1
Kaip visur, ■ taip ir čia: 
noks gyvenimo veikimas 
ra liguistas ir apmiręs, nes 
abartinis nedarbas tebe- 
argina visus.

Tūkstančiai šeimynų, jų 
irpe daug lietuvių, liko 
mžinai nuskliausti; vienus 
aūkai išvarė iš namų; kitų 
tankuose uždarė , pinigus; 
torą iš z bado mirk, bot ne- 
:ausjJ - _ ■
Nors miesto paga 1 b o s 

kyriai kiek išgalėdami du»o- 
la’ .tūkstančiams šeimynų 
pagelbą' — valgio, bet eka- 
langi per visokias įstaigų 
tarnautojų rankas^eina pa- 
*elb^ badaujantiems^ tai 
kol^pasiekia patį asmenį, tai 
jau gerokai lieka aplaižy
ta..’. . Lietuviškas priežodis 
sako :■:Sudrumstame Van
deny gera žuvaut.” Taip 
ir dabar yra: kas alksta, tai 

alksta, o kas juos gelbsti, 
tai tas turtus susikrauna. 
Yra dar ir dirbančių"žmo- 
nių ,bet algas taip nukapo
jo, kad jau negali nei pra
gyvenimo su savo Šeima pa
daryti. Kol kas nieko gero 
nesiipato.,

Anglų spaudos dienraš
čiai retkarčiais paduoda ži
nių, kad darbai tuo jaus pra
dės judėt geriau; paskelb
tą dieną Šimtai, darbininkų 
suplaukia prie laikrašty pa
minėtos dirbtuvės vartų, 
bet gauna atsakymą: 4‘šian
dieną nereikia nei vieno, ei
kit namo.”. O jeigu kokia, 
dirbtuvė kad Ir .pareikalau
ja kelių darbininkų, tai iš 
Šimto darbininkų- pasirenka 
vieną. ’ ’.

Dabar baisus darbininko, 
išnaudojimas ir išjuokimas,

• tik stebėtis .reikią iš tokių 
beširdžių iuoksįo vyrų — 
tai Amerikos . šviesuomenės 
Vaisiai.... Dabar yra dau
giau kalbama ir spaudoje 

* rašoma, j og kitą mėnesį vi
sos dirbtuvės visu smarku
mu ims dirbti, ir geri laikai 
Jau Čia pat už vartų.

■ Bet žmonės per vargą į- 
gauna daugiau proto, ir jau 
nebetiki visoms raminan
čioms žinioms ir kalboms, 

, nes tokios kalbos bei žinios
yra tuščias burbulas. Da- 

' bar tik visi laukia ateinan- 
Į Čių rudens , rinkimų ir turi rai, jog geros valios Lowel-

Į juodą rųbą, kaipo žepklą 
[ šio "atsižadėjimo. Didį įs
pūdį. padare kiekviemun, 
kada-naujokės, nusunkia
mos gelių vainiką, priėmė 

l ūrškėčiiis, kurie apgaubė'se
sučių galvas ir juodą kry-l 
žiu, kinis apsimkino jųjų Į 
pečius. •••'■_ .

Del ko anos taip padarė? 
. Viską, ką pasaulis niekina 
ir laiko neprotingu, jos pa- 

Į siskyrė kaipo savo dalį. O 
Į tai dėl Jėzaus meilės, trokš
damos Jam Vienam tetar
nauti. 'Sesutėms padarant 
savo įžadus, pralotas J<. V? 
Miliauskas »pasakė turinin
gą pamokslą. Po to Tėvas 
Anselnfas, pasijionistas, pa

I sake'pamokslą anglų kalbo- 
| je, . Iškilmės pasibaigė su

mą, kurs įvyks rugsėjo 26 
—27 d. d., Lmvrence, Mass.

Kad viskas būtų tvarko
je,Skuopos prašomos išrink
ti atstovus ir suteikti ži
nias žemiau nurodytu adre- 

•• • ... . •
širdingai ačiū L. D* S. 28 

kuopai, New Haven, pirmu
tiniai. atsiliepusiai su pra
nešimu. Jos atstovu išrink
tas Yr Norkums,

‘B.^ličiūni&nc^ 7 . •
Apskrities Raštininkė, 

’ ' 74 Beldeil SŲ-
• L New Britam, Comi

SEIMAS

Pasižymėjusiu Šunn legiono pirmininke Diana Belais apdovanojo 
mędalium paveiksle matomą šunj, kurs tris vasaras vedžiojo savo 
aklą šeimininką W. R. Duckett į Columbia. universiteta i vasarinę 
mokyklą. • ' :

Tėvas J. Bružika^, Jėzui
tas . Didis skaitlius moterų 
susirinko sdstiprinti dva
sioje šiuo Dievo ‘ malonės 
laiku;’ Attikusios šias reko
lekcijas, džiaugėsi išgirdu- 
sios’. turiningus ir' pamoki
nančius . žodžius,- Palikda
mos visos gailėjosi šios ra
mios vietelės, kur ne tik sie
lą pastiprino, bet ir kūnui 
buvo atilsis., i B.

WATERBIIRLČONN.

Pilnųjų Blaivininkų S. 
A... 22:ras_ Seimas busRugsė
jo 11 dieną, Šv. Kazimiero 
parapijos salėje, Worcester, 
Mass.

I * • • * .

Prašoma visų Blaivinin
kų kuopų tinkamai prisi
rengti, ir atstovauti skaitlin
gai. •. . x

Seimo tvarka bus paskei 
bta-vėliaus. \ f .

Kun. J. J. Bąkanas, . M

Žinomi pranešu Vi s o m s, 
kuopomis, kad 22-ras* seimas 
bus rugsėjo 11 dieną, Šv,’ 
Kazimiero salėje, Woroes- 

1 ter, Mass. Prašoma, kad * 
visų Blaivininkų kuopų vai- * 
dybos prisiųstų žinių, kiek 

-kuopose yra narių, kiek 
prisirašė naujų ir kiek mi- > 
re, nes seime reikės išduoti 
raportas. Todėl centro raš
tininkas turi iš kalno viską 
sutvarkyti.' Be to, kurios 
kuopos nėra užsimokėjusios 
po 25 centus nuo nario į 

♦centrą, iki malonės tą pada
lyti prieš seimą, Kad jų at- * 
"stovaf Jturėtų pilną balsą 7 
Seime. . Žinias, apie narius 
siųskite : V. »T. Blavackas, 
7 Mott Street., Worcester, ' 
Mass., b Čekius išrašykite 
“Ona Sidabrienė” ir siųs:. 

kitę raštininkui. ,
V, J. Blavackds,

. P. B. S. A. Rast.

pirmininkas,
V.' J. Blavackaš, 

raštininkas.

Nesigailėk vandens ir mui 
lo. Ta tauta kultūringesnė 
kuri '■ sunaudo ja daiigiaU * **

| muilo. ■ ; ,

sVictor Radio

■ f,-1 „Vlai yra. girtuoklėliai ir. jimore, -McL, V. Šimkonįs, 
kad jų draugijos vi'en tiki 
gėrime skandinu savo , na-Į 

, rius, irgi nebūtų tiesa. Ne
seniai f teko man dalyvauti 
Aušros Vartų Moterų drau
gijos metiniame 'išvažiavi
me. Nepastebėjau, kad bū
tų tenai pardavinėjama gir-1 
tuokįiiĄ gėrimai. > Antrą tu- 
-rėjo išvažiavimą Šy. Vardo 
Vyrų draugija. Pavyzdin
gai ir dorai priėmė savo 
svečius. \

Nežiūrint, kur eisime, vi
suomet rasime 14 išmatų, ’ ’ 
Loįvellio kolonįja kaipo na
rė socialinės žmonių draugia 
jos irgi toje srityje nesiski
ria, čia irgi tūrlbūti tų “iš
matų.” Kuomet, kūnas iŠ- 
siberią šašais,, tai ženklas, Į 
jog greitai apsivalys. ,Taįp 
ir LoXvelHo kolonija šiomis 
dienomis einą per savo ap
sivalymo kelionė. Žinau ge-

DARBAI
Labai senai nematyti ži

nučių’ iš WaįerbUry api< 
darbus, o čia 'darbas beveik 
išėjo iš mados?. ’ ~ Darbinin
kai tyli ir ląiįki& geresnių 
'laiku.'. x '

viltį, jog įvyks permainos.
Darbininkai susiprasldt 

■' Jš m&sto, kad rinkimų die
noje būtumėt pikiai tvirti, 

t tįmįo nusistatymo paduot 
'savo balsus už tinkamus 
Kandidatus. z.. • 7 7.
7 . JūriĮ Bangai

r Nemanyk, kad be tavęs 
7 niekas tiesos neišmano—A- 
7 iąbai. ...

j
t

lio Ii e v aviai vilniečiai rū
pestingai dirba, kad si; ko
lonija sykiu galėtu žygiuo
ti su kitomis lietuviu kolo
nijomis ar tai Bažnyčios ar 
Tautos darbuose;
7 Kun. W. Sirakauskas 

Šv. Juozapo parapijos 
klebonas.

ELMHURST, PA.
' ..

Telefonas; Plaza 1350,

f JONAS GRERUAUCKAS
Graboriusir Balsamuotojas 

423 S. PACA STREET, 
. BALTIMORĖ, md,

Pittston,. Pa., Tėvas L. . Kurie darbininkai dirba, 
Brigmanas, ’Harvey’s Lakė, tąi tik po 15 valandų į ša
pą, . ‘ . . Įvaitę,' tad labai sunku pra-
. Sekančios kandidates pri- gyventi.. {. U- L. 
imtos kaipo naujokės:' T j t

Ona Kamarą u š k a i t ė, !š KANADOS PADANGĖS 
Scranton, Pa., Viri priėmė’  
"vardą Sesuo Eulalia nuo TORONTO, ONT.

i Is. šv. Jono nar. gyvenimo. 
r Nemažai laiko Toro n t o 
lietuviai katalikai va r^ o, 
rūpestingai pergyveno tiky
binį gyvenimą, rfėturėdami 
nei lietuvio kunigo nei. savo 
bažnyčios, lankėsi į Katali
kų Bažnyčias! Bet visgi ne
išnyko iš torontięčių lietu
vių tikėjimas ir lietuvybe ir 
šiandie jau galima ką kitą 
pamatyti Toronto'; lietuvių 
Imtalikų ■ gyvenime. Jau
daugiau 3 metai kaip To- 
ronto lietuviai turi savo pa- 

' išpiją ir visą parapijos 
tvarką; lietuviai turi savo 
bažnytėlę, salę, .kleboniją. 
Klebonų yra kun. P; Gar
mus. Dar nėra metų laiko,

I kaip čia jis pasiėmė rūpes
tingas pareigas vadovauti, 

hietuviū katalikų reįĮmląms.- 
I Klebonas 'visuomet x teikia 
ptprpnto lietuviams katali
kams gražiausius patari
mus, visokiuose. reikaluose,’’ 

I tiėk tikybinius, tiek asmeni
nius. Kun. P. Giįrinus ’vei- 
kią visose Srityse; 7 

.. Sulaukęs sekmadienio,;iš
klausęs gražioje tvarkoje 
pamaldų, turiningo pamok
slo; žmogus jautiesi, kaip įs 

I mokyklos pai‘ejęs..‘ ...

Dieviškos Apveizdos; Elea- . 
nora7 Karbauskaite, Phiįa- 
delphia, Pa., kuri priėmė}

i vardą Sesuo Incarnata nuo
i Dieviškos Ramybės;. Mari
ja Aleknavičiūtė, Liizeme, 
Pa., kuri priėmė vardą Se
suo Maria Assumpta nuo 
nuo Angelų; Alena Versau-

[ skaitė, Pitfston, Pa., kuri 
priėmė vardą Sesuo Myko-

I la nuo Kristaus Karaliaus, z
I ‘ ‘ t ■ .1

^Sekančios sudėjo .įžadus: 
Sesuo Morta, ^ęrniūfę,

nuo Penkių Žaizdų,-Kings- 
toil, Pa. ; ' j

Sesuo Angelą,. Cepukevi-j 
čiūtė, nuo Jėzaus ir Mari
jos, Scranton, Pa.; *

| Sesuo Latirina, Zekiūtč, 
nuo Dvasios Šventos, Lnžer?
ne,,Pa.-;. : \
. Sesuo Marija Stanislova,' 
Petldūtė, *nuo Šv. Sakrą?
mento, Scranton,: Pd;;" Jy * <

Sesuo Gerardą, VaiČtiliū- 
tė, nuo. Merdėjančios 'Šir
dies Jėzaus; 'Kingston, Pa,;

VaitųleviČiūtė, nuo. Dieviš
kos Meilūs, Scranton, Pa,;

Sesuo Negilia Marija, 
Skopiate, nuo Sopulingos

IŠKILMĖS’ .•

įspūdingos iškilmes įvy*
ko rugpiūčio 15, dieną Jė-| Motinos, Hartford, Conn. 
mus Nukryžiuota /Seserų Į . 
vienuolyne —

Motetu rekolekcijas nuo 
Sesęrų; ap-l rugpiūčio 23 ilp 26 d, vėcle

. Parapija kolonijoje jun
gia. visus. katalikus į gražų 
sugyvenimą,. Čia yra. vie
na kita katalikiška draugi
ja, gražiai veikianti. Para
pijoj yra veikiantis chorus, 
kuriani vadovauja vargoni
ninkė p-lėr O. PikuČiūtė. 
Choras kas, sekmadiems 
gražiomis giesmėmis Sutar
tinai įvairina pamaldas baž- 
nyčioje. . . T
: Be to, choras daug kartų £ 
jau pasirodė įvairiuose pa- r 
rengimuose, kaip koncertuo- t
se, .piknikuos^ per radią | Turime Didelį Staką Naujausių i 
pija tūrėjo surengus du pik-. I. VlCtor Radio, Todcl PaĮUĮIlOddlIl. p 
iiikur Pirmam choras, išpil- ! Stebėtinai Pigiai. Proga Jums Su- I 
.dė gražią damų programą, [s .• .e . . 7 • ’ P
kuri sužavėjo visus daly- i taupint Pinigų U ; t
vius. Abu. parapijos pikni
kai buvo pusėtinai skaitlin
gi žmonėm/s, linksma pro-1 
grama, įvairiais išlaimėjf- 
mai,. lenktyniavimais, žaidi- 
inais, šokiais.

r /Katalikų veikimas Čia žy- 
i ’miai pagerėjo. Dar tik -rei-j 

kalinga padidinti /didesne 
meilę viens kitam, vienybę 
kataliliybės ir; lietuvybės 
darbe, ypač jaunimas turi 

■ kaip daiigiaus stengtis pa
rodyti vienybės, energijos 
veikimo, o tuomet dar pa
kils, padidės katalikų, lįetu- 

.yių Toronto judėjimas ir 
gyvenimas. Tad' į. darbą 
broliai, sesers. Kas kaip

;■ galėdainij o bus mūsų lai-] 
mojimas dar didesnis! 7 '

t - Dr.aUguį(‘tis4

L ū. S. CONNECTICUT 
APSKRITIES KUOPIj -

*untuis Modelis

; TIKRA NAUJENYBĖ

i s

s

Apskrities L. D. S. kuo
poms jau yra žinoma iŠ at-. 
stovų, pareiškimų bei iš or
gane tilpusio protokolo, jog 
apskritis inisamdys auto- 
mdbilių kuopų atstovams, 

i vykstantiems į L?rD7 S. sei- Į 
s ■ ; . . - ' . , ,, . \ .■ |

' ' CHARRON'S i
PIANAI—RADIO8 |

7. ŠALDYTUVAI ■’ f I
Aliejaus peČiai, Skalbiamos į 

mašinos r - s
M mūra ytt t * si

W0RCffl8Tl^*MAB«. i
7’’ ’ TOL <9430 \.-.į
Lrairds Išlyga—-B« JfnoiįhiHelj

* • « ■■ r ' i

X

=

MODEL R-78 JI 

BI-ACOUSTIC Superheterodyne. I 
‘‘B” Amplification. ' ;• įj
Twelye New Type Radiotrons. jį 
Automatic Tone Compenšation. 
Dual Autamatic Vpįume Control. P 
Tone Ėųualizers. |
Extended Mųsical Rangė. b

Tone Control, . . J
s „■ . M Improved Dynamic Sneaker. g
^Height, 331 ibch.; width, 23 Raįiotron^ 5 RCA-56, 
g inch; depth, 111 indi. 4 RCA-58, 2 RCA-46, 8
I ’ • * 1 RCA-82. t
| Height, 43”; width, 28į”; jį
I •' ' 1 \ ■ ’depth^U”J v į

| Didžiausia nuolaidą duodam už jūsų seną radio, težiūrint jo J į 
k stovio, tai dabar’ geriausias laikas IŠMAINYT JUSIJ SENĄ g 
| RADIO ANT NAUJO, MODERNIŠKO. * P .

1 Už mažą primokėjimą jus turėsit naujausios ištobulinimo ra- R ; 
jį dip ir galėsit^ gėrėtis.puikiais radio pmgramais. ų

t į RCA VICTOK RADIO yra tikrai geriausias, stt jo kainą ir jį . ’ 
jį gerumu, nėra lygaūs. Užeikit persitikrint kiek mes galime o 
o • jums sutaupyk ’ 7. / >

H Jeigu reikalaujat tikrai gerų^Rekordu, atsiminkite; kad pas -jį 
g mus jus rasite didžiausi pasirinkimą. . J

j į Mes perkame Lietuvos Bonus ir mokame pilną kainą jų vertės; H

Ui Geo. Masilionis
| 377 Broadway, So. Boston, Mass. 7

! Eight Tube Superheterodyne
, Console. .»
* New Type RadiotrOns.
> Automatic Volume Control.
| Jone Control.
, Radiotrons; 3 RCA-58,
*• 3 RCA-56. 1 RCA-247,
i 1UX-280.

f inch.; depth, llf indi.
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VIETINES’ŽINIOS
■ SUGHĮžUPMAlINIS PAMFIMflIlMAB

Praėjusį šeštadienį, rug-Į .Rugp. 26 d. vakare baz* 
piūčio 27 d., vėlai Vakare plytinėje salėje’ buvo šv. 
sugrįžo Pranas Galinis. Petro lietuviij' pm< veikuno

Br. Galinis ,išvykęs į Eu-Į komisijos .paški^tihis susi- 
ropą birželio mėnesio gale, Į rinkimas antro pikniko rei-

. lankėsi Prancūzijoje, Švei-Į kalė.’ « V p * •» h i p” 
catijoje, Latvijoje, Vokieti-Į Šiemet, kaip >ir kitais me- 
joje, Lenkijoje, okupuotoje Į tais, parapijai; susidaro 
Lietuvoje ir daugiausia lai-Į daug išlaidų ~~ ypač patai
ko praleido nepriklausomo-Isymams. Šiemet tenka tai-

’ je Lietuvoje. . I syti parapijos nuosavybę 
? Mtioširdžiausiai buv.ęs |W gatvėj. Tpdėl ir. di- 
priimtas Vilniuje, kur lietu- įdėlis antras šią vasarą pilę-1 
viii veiftėjąi pareiškę jam Fuikas yra pTavartirmūsii di- 
daug nuoširdumo. j džiillei parapijai. .

' tatuvoje B buvo susiti- '5U a
fes Wkau, f? Kemešiu ir'M®8’:

’* daugeliu katalikų visuomet Aass« • \
nėš veikėju. Pr..aalmiSno-į piuapijos aptius prk-

■ ' aplaiiliyti jmvmi-i-]’1*“8 rugsėjo 5 d. 
ninką 3 kėngrešėlius, bet ' 
jie jie valdžios buvo neleis-Į1

• ■ ti. • • A •'. • •* ’ i 7 ■

• Ą. Galinis surinko bei tu^° l3ai'kįuI- ?• . 
pats pagamino daug įdomuj Parke nuo 10 vai. 
nuotrauką — pavę i k s 1 ą, 
prisirinko daug faktą apie 
Lietuvos ir Europos gyve
nimą, todėl mūsų yisuoniė- 
ųei jėks tomis žiniomis pa-Į 
sunaudoti-',ar tiesiog iš Pr, 
Galimo kalbos ai* - iš jo 
straipsnelių, pateksiančių į 
<JDarbBunk,a.‘’,

pilnos bedarbių, i Dauguma 
lietuvių skusta: ' • v 
.' ; ____ —■■ '

APVOGĖ TEISĖJį
... t ’ ' -A-........... — ■ ' ' "

Teatro tarnautojas Bene 
J. Chirest, 2S Wettj, gyvy 
Somerville,' buto , suimtdį 
rugp. .26 d. kaip įtariąj^A 

; asmuo. Suėiūtfeo mcytu jis’ 
buvo apsii'engę® .teisėja Ę. 
M. įmitli drabužiais; , ' \

$uin|tasis policijai prisi
pažino per paskutines tris 
savaites įvykdęs 7 vagystes.

TJž vagystę jį teis tas pats 
teisėjas, kurį jis apvogė. ?

VIS APGAUUINeJIMAI

VERTI PARĖMIMO

PRAMOHn|IMKAI, ?I?i*l W4I r;

TIKRAI VB^TI srjllTYTO^
. .. .\.' 

VISI GARŠINKITSS

. • ADMpnSTKAPUA.

Šis arklys peršoko per tvorą 8 
pėdų A colių aukštumo, Tai re
kordas arklių šokime, šio ark- 
lio savininku yra Jim McSleVe, 
Stocktoii, Kalifornijoje.

. j • . - .-t
ir sporte dalyvauti. -Įfai įs-i ’ § 
tojo į;St, Jolms mokyki * 1 
teų jis buvo pakviestas į „ f 
futbolo tymų « Ton jis bų*."> 1 
vo geriausis ‘guard? VelimUJ^ 
jis žaidė Georgetmvn ųnl-* | 
versiteto futbolo tyme/kipr ; i 
buvo susižeidęs ranką, t 4

Šiemet Albertas baigė j 
Boston College* įr gavo dar- ‘ J 
bą prie marketų*. Iiaidsia* J 
ine iš jo žymaus k'oineisan- ’ j 
to. '--'J

'I
2 
I

FEDERACIJOS 
, SUSIRINKIMAS

..Antradienį, rūgpiūeio. 30 
d;, 7:30 vai. vakare bažnyti- 

. nėję svetainėje kviečiamas 
federacijos r 3-Čio skyriaus 

susirinkimas. .

h HŪ^TūčmTgATprmBrir 
Marine road miesto darbų 

[skyriaus atėjo alkanas 
ksępli Cocciotia, 20 motų, gy
venantis A V 6tlų8t, Š. Bos
tone^ parode miesto įrašai* 

„ . . pos kortelę ir paprašė dar-
Busai Užsakyti, kmie veš bo. '

_icrū_ už 25 centus piknilderius Kortelėje buvo įrašytas 
Į nuo bažnyčios tiesiog Kęs- svetimas vardas- ir kai dar

bininkų ‘ užrašinėtojas pa-.
ryto Į klausę korteles antros da- 

iki vakarui gros triubomis lies, jaunuolis, norėję pasi- 
aptaisytas dutomobilis. Šį šalinti., a Užrašinėtojas pa: 
automobilinį instrumentą manė, jog jaunuolis pąvo- 
piknilderiams užfun d i n a|Į gęs svetbną kortelę ii* ap- 
Dr. C. Lyons per' Juozapo Fgavingu būdu norįs gąuti 

: KasperO pasidarbavimą.1 Į 

Pirmininkas V. Valatka 
pranešė užsakęs saldainių, 
šaltakošės ir toniko. : .

Šeimininkės turi, padarę 
visą planą kaip . geriausiai 
pavaišinti visus piknikai! 
atsilankiusius... svečius. ]

J. Kasperas rūpinasi 
slų programa, i

Kun,. Pr. ‘ Aukštikalnis, 
S, J, su Jonu Mėšlių rug- 
nūčio 26 d. išvyko automo- 
)iliii į New York, iš kur su
grįš rugsėjo 2 d. Iš ten juo
du parsiveš kun. A, Mėšlį 
S. J..? ’ ' '

KATALIKU SPAUDOS 
. SEKMADIENIS

r

zai-

’ Užrašinėtojas ptj:
Šiuo metu Bostono arki

vyskupijos bažnyčiose sek
madieniai paskiriami kata-

I, VYČIŲ SUSIRINKIMAS
■ . < , ■ . ■

K Vyčių 17 Algirdo kp. 
susirinkimas - kviečiamas šį 
trečiadienį rugpiūcio 31 d., 
'7:30 vai. y ak. parapijos svė- 
tainėje, 492 E. Seventli St.

Visi nariai kviečiami bū
tinai atsilankyti. Išklausy-Į 
sime seimo rengimo komite
to ir seimo atstovu prane
šimu. y Kuopos Valdyba.

^<Ji^f,, Žintelis, iš. West.. | 
End, futbolą žaisti 'pradėjo ' i 
Boston. English Migli mo-; 
kykloję. 1929 mi. jis įstojo ' « 
į Holy Cross kolegiją,, kur i 
praėjusiais metais labai pa- • '■ 
sižymejo futbolo žaidime. 
Ypatingai jo vardas pakilo, 
kai.' jis padare -1oūchdown- ■■. < 
prieš Boston College. *

Šie metąi Jam paskutiniai • 
kolegijoje; ' Tikime, jog jis 

1 pasirodys dar > geriau, negu * 
kaip ligi šiolei. •, ‘

ikųspąudai. Pamokslinjn^ 
liai sako 'pamokslus tik apie 
kataliką spaudą. Prie baž

nyčių užrašiiiėjamį. katali
ką laikraščiai bei knygos.

Pirmasis Imtalikų spau
dos sekmadienis įvyko Wal- 
pole, Masš.,-rugpiūčio 21 cl.

MOKYTOJŲ SUSIRIN- 
KIIIUS

Braėjushp savaitę Boston 
Collėge aukštesnėje mokyk
loje posėdžiavo, 1500. moky
toją, kurie 1 kldusę. įvairių 
paįSkaitii apie tikybinį mo
kymą bei ^uklėjįmą. Visi 
šie mokytojai buvo iš Bos
tono. arldvy skupi j os 146. pa
rapinių mokyklų.

KAS NfiUJA BROADWAY?
/Jurgis Vasiliauskas, da-l 

bar gyvenąs’ So. Bostone, y-| 
ra atvažiavęs iš Sliamboldn, 
Ta. Ten jis buvo aukštes
niosios mokyklos' geras fut
bolininkas .. Baseball rate-1 
lyjc jis žaidė mėtytoju• — 
piteher. 1924 m. Jųrgis pa
sižymėjo žaidime prieš Coal 
Jligli, padarydama^ “home- 
run'” ,ir tris <^štrikout?, 
Futbolą žaidžiant, jis .buvo 
gerokai sužeistas, bet ture 1 
jo “Pennsylvania Šehool- 
boy Champion ’ ’ vardą.

^Adolfas Janulis, iš. Por- 
cliester žaidė viėneris metus 
Dorchcster Higir mokyklos 
ratelyje.- Jis dabar lankys * 
Providęnce College, kur ■ 
žais ir futbolą. Vėliau su
žinosim, kaip jam seksis. A .

darbo, Pašaukta ' policija, 
suėmė jaunuolį.

Cocciotio papasakojo Ci
ty Poįnt policijos / stotyje, 
jog‘rugp. 22 d. vakare jis 
sutikęs nepažįstamą žmogų 
ir paprašęs 50 centų val
giui. Nepažįstamasis - davęs 

r jam 50 centų ir ’daį'bo kor
telę; liepdamas nueiti į mie
sto darbo vietą ir ten dirbti 
vieną dieną* Jaunuolis įmn 
patikėjo , ir atėjo dirbti.

Policija suprato, jog tas 
nežinomas asmuo norėjo pa
sinaudoti . jaunuolio darbu 
ir Vėliąivųž jaunuolio dirb- 
fą/lięnos>dar^ą gauti 5 do-

LIETUVIS DANTISTAS

1 DAKTARAI
TeL So. Boston 0828 ta

DR. M. V. GASPEB
(KASPA^AVlOmS "

. Napjojpl Vietoje, 
; 525 E. Broaūwy, S* Boston.
;.; . Ofito Valandot:
Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1:80 lk| 
5 Ir nuo 6 Iki 8 vai. vakare, Ofl« 
na Uždarytas subaios vakarais ir 
nedėldieniais, taipgi seredomis nne 

Į2-tos dieąąuždaryta®.
Taipgi nuiintĮ if

Pačioje u jaunatvej e. 
32 metų, Adelė Pašakarnie- 
Aė, paaukojo savo’ gyvybę, 
gėmant jos kūdikėliui, Cąr- 
ney ligoninėje, i-ugp..26 <Ll.iėritis; ■■ VįdlnasVjisjiorė.

vos
Lietuvis Dantistas

[ 2 vai. naktį. Ęaktarai darė Į j0 gauti H50, nieko hedirb- 
damas tą dieną, tik alkanam 
jaunuoliui davęs 50 centų.

Policija ieško darbo kop
telės tikro savininko,' tačiau 
dar nesurado.

operaciją motinai, kad iš-1 
į gelbėtu kūdikį. . Kūdikėlio 
gyvybe apsaugota. Motina 
gi nebeišlaikė.

(Velionė ’ po . tėvais yra 
lDvareckaitė.' Devyneri me
tai kaip ėmė šliubą su Anr 
tanu Pašakąrniu, Šv. Petro 
lietuviu bažnyčioje.

ADVOKATAI. |LSre sražiaisu-
Rugp. 29 d', iškilmingai 

bažnytiškai palaidota.
Liūdi jos vyras Antanas, 

šešių metu sūnelis, * motinė
lė, sesuo ir daugelis pažįsta^ 
mu.. .

AGENTAI

. (GALINAUSKAS)

114 Broadway, So. Boston
* Tel* So. Boston 2300

Ofisas atdaras nuo 10 Iki 12 vai 
ryto, nuo 1:80 Iki 5:80 po pietą 
nuo 6 Iki 9 Takare. šventą dieną.

pagal pusltarlnją <

NORI STATYTI NAUJIį 
MIESTO ROTUŠĘ

-r - / i

May oras Janies M. Cur- 
ley turi planą kitais metais 
pradėti statyti naują mies
to rotušę (City Hali). Sta
tymo darbas tęstųsi du me
tus. / ’ '■

Naujoji rotušė, būtų 15. 
aukštų ir jos statyba kai- 
nuotipkeliolika milijonų do
lerių.

- ^ Prisiekęs Advokatą!

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provos. Daro vi- 

SUS legalius dokumentui.
817 BSt. (kamp^Į Broadway) 

South Boston, Man.
. Telefonas: Šou Boston 2732 

■<* Namą ; Talbot 2474

‘ PRISIEKĘS .ADVOKATAS.

JOSEPH P, WALSH
ADV0feATAI

» Edwar R. Coplen - 
/ Albert: Addson'

Benjamin Chesky
OFISO VEDĖ JAS
'Jonas J. Romanas

18 Tein^l
ŠIO ^ulldjŲr

‘ Telefonas * Cupitol 0880
O f į s į y a 1 a n 4 o' a

9 vgl. iki 5 vai.

/

Į INSURANCE | 
| Apdraus^ pamuš, rakandus ė 
š automobiliu# pas Ė 
| ta J, S. MESLĮS 
! 342 Broadway, $o. Boston; 
| Tel. S. B. 1798 ar 2613

Tel. So. Boston 2$J0

Lietuvis Pahtistas

A. L KAPOČIUS
251 W. BrQadway, Sp. Boston 
Ofiso vijaudoS nuo 0 Iki 12, nuo 
1:30—6 Ir nuo . 6:30—9 vakare.“ 
Seredomis nuo 9—12 yal. dieną. 
Sukatomis nuo Q jki 6 vai. vakare. 
Nedėliomls nuo 9 Iki 12 vai. dieną

: (pagal sutarti) , -

RADOSENŲPINIGy
Miesto gatvių darbinin

kai, betaisydami Brightone 
Bicker gatvę, iškasė apie 
100 eėntinių moiietip

Iš pradžių darbininkai 
labai apsidžiaugė, manyda
mi 'suradę aukso kasyklas, 
bet didesnių pinigų, kaip 
vienas centas, jie nerado.

Taip, draugai, ; mes turi-, i 
me daug. jaunuoliu, gerai > •. 
pasižyminčių sporte ir mok- į 
sle. ■ Šbime ^kybiuje aš ir 
toliau stengsiuos bent truin- ■ 

Antanas Ruseckas lanke pai aprašyti mūsų jaunuo-.
št. Micliaels kolegiją ir bu- bų pasižymėjimus. ■ 
vo liockey ratelyje. 1927 m.I ■ . ■ , Jiiozas.ZUciz/' 
jo ratėlik luimėjo: VermontJ -______ ?’ ’ -

ptaclW - y ^DARBININKO” SKAITY-
Juozas AiitanęUs, tanky-, TOJU DĖMESIUI „ 

damas Eiiglisli Higli inoky-  •
Idą, 1925 m. buvo geriausis L “Darbininkas” jau priima 1982 ‘ 
dųdorius. .. Tais metais: jis hnį Lietuvos Paskolos Bonų. ku-. 

„buvo išrinktas mokyklos .oi’- ponus už prenumeratas įr kpy, 
kęstro vadu. Mokyklos vir-Į gas už pilną jų vertę: Niijniįiį' 

nelis buvo gęriausis orkest- l 
to vedėjas, kokio mokyklą 
mefurėjo!. Na, ir dabar' Juo
zas yra gero orkestro geras 
vedėjas, •• ;|

ponus už prenumeratas įr kpy*

Šininkai sakė, jog J. Anta- 1'932 m. kuęoną siųskite
“DARBININKO” ADM.f ’ ‘ 

36Q W. Broądway, /.
South Boston, Mass. . ’ .

' "SARGTBJ” ,
“SARGYBĄ” skaitydamas rasi Šluos ’ . 

skyrius: 1) Mokslo populiarizacijos Ir 
visuomenes klausimui 2) blaivybes, 3) 
ūkio, 4) sveikatos, 5) gydytojo patari* 

omą, (?) advokato patarimą, 7) apžval- 
a (politikos, visuomenes kultūros Ir ę- . 
konomljos gyvenimo), 8) priegalkollnis 
judOJimas (Lietuvoje ir užąlenyj^),. 9) 
Knygą pasaulis tr 10) įvairenybes.
. “SARGYBOJE” rašo: vysk. M. Re!- 

I prof. P. Kuraitis, Vydūnas, kan. 
I Tumas', .profj Kemėšis, dr, Mf Pačkaus- . 
| kaltė, dr. A. Gylys, dr. jur. Raulhiaitls, 

‘agr. Valatka, dr. fe, Pakštas, dr. D.. JŪS* * 
. ka ir kiti, / ‘ ’
_Adresas: Kaunas, Liaudies namai. ' 

|"SARGYBOS”adm.

AB)ertas Kiburis lankė. 
Boston Latin Sshool, kur 
jam neužteko laiko mokytis

ĮVAIRUS SKELBIMAI Į 
NAUJA IIETUIĮIŠKA

BR0ADWAY BEAUTY SHOP

dj. wįgUL
I . BUVO KANAM I 'W”;—■BNTaRA*-

G^tlTAS x 
1 V pKrARNAVIMAX

• 1AĮVAI ’ 1

■i' t 3 t • ta? V A /< > C ’ f Į

,Prąėjusią, ^Yąitę lankėsi 
lianądoje^B’B. S. 1-nios 
kuopos narys įV$U|a§ Širlta| 
drauge su savo ^giminaičiu 
P. Sirka.

Įdomią kelionę juodu į- 
vykdė . autoinoBiliu,' aplan
kydami Įžymesiies vietas.

Montreale juodu aplankei
lietuvių, parapijos Idėbopą « . ,v.. • ...
kun. J. Bo|wb kurs'apre- * . . . viako
d0 ilont^ale . prnšnrtrij- .,c / WBW1 lamoftA, 
be.s- • • .. .. J. 36SWwt'Broaawax>

Kanadoje «r siaučiantis p. sou^s boston, masu. • 
didelis nedai’btis. Gatves Į Tel, South Boston 0620

T£uo.Bondnofc2b •' •

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

INSURANCE

Tek Portėr 3789 , |

JUHN REPSHIS, M. D.
(ĘBt8X|S) ’ ;

. Lietuvi* Gydytoju
Ofiso Valandos : 2—4 Ir T—O

278 Harvard Street, 
kamp. Innian arti Central š<j> 

Oambridgė, Maii.

Rugpiūcio 26 d., penkta- 
dieni,; karštis siekė 91 laip- 
šnįj 'kas yra pirmas karias 
per. tris mėnesius šioje va
saroje. • <į900 m. rugpiūcio 
26 d. karštis Meke 97 laips
nius. . r

Atliekame visokius grožės darbus,] 
kaip tai i kerpani ir garbia u oj am Į 
plaukus. .“ į

I£alua už permaneht ?4.00 arba 2 I 
už $%X). Imant Finger arba. Marcei j 
'\ravfi jčiuedarae sljampoo dykai, per I 
Visą mėiiės] nuo Liepos 29 iki Jiug- j 
pluėio <29 dienos. ■ >' - ■ • V T

Naudoki les Kia progų. ■ . . |
■ ' • ■ • • ..i r, ■»*•.• • (• • |

. 254 W. ųroąchvay, ,.
BGUTfe BOSTON, MASS.

• •' tel. 0779-W I

GRABORIAI

•1l
' i

PRIE GERO GYDYTOJO 
REIKIA KREIPTIS

delei pagydymo vlMokin „4 
kraujo, nervu ir chroniF 
ką ligą. Kurie kenčiat# į 
nuo reuniątiinio, akaųdu- 

? Įlą, vočių, aųtlnimų grbg 
Šiaip kokių kūno ligų, tu
rėtumėt kreiptis tuojau®.

. Atminkit, pajsitelravlMiM, 
puttti’Jinfli dykai visą š) mėnesi.

Ot.D<327B's;:£ ■
Fal«n40i: Antradieniai*, ketvirta 
dl»nialėlrlaitadlenl*H 1Q—11 rt

NUMAŽINS AUTOMORI- 
. LIUŲ'APORAUDOS .

; Apdrirtidos.. skyrius, ąu- 
rinjtęs. reikalingas žinias j į- 
sįtikŠsio, jog sekančiais;me
tais aiitomobniĮJį apdraudos 
inokes.tis turės būti suma
žintas ^Bostone bent vienu 
doleriu. . ’

IiiinzAS m. mus
Į: LAĮKĘODININSAS ' |

I Parduoda įvairiausios rtŪieąl

1
 auksinius ir sidabrinius daik»L| 
tus. Taipgi ir pataisau. 11

i 306 W, Broadway į
Į 80. BOSTON. MAS8. |

Office Telephone UnIversĮty 1957 
Bes. Tel. Universlty 1&7

ADAM OWIRKA& SUN
Underfaker & Kmbalmer
LIETUVIS GRABOmUS IR

BALSAMUpTOJAS.. ’ 
Pagralius atlieku gerai Ir. plglaU 
Kainu vienoda' visur. Vieta atdara ; 
dieną; ir uakt). •

883 Oambridgo Stmt * 
EAąi cambridgę mjlss.

8KY11IUS.
1b Intervale SU Montello, Ma>a 

' ■ Tel. Broclri^ 5188
b nu i i.11^
• ‘ j

PATARNAVIMASDIEN<
; ir nAk^i .

D. A. Z A L ET S KAS
'toBsaius.ia 

B4L8AMV0T0JM
W te 443 Canbrid<» BteM* 

. O»mbridg», Miu.
. Telephone Unlnraltjr

f
4

. T

•>

H
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£ Antradienis, rogpiūgto 30, 1932

Į IŠ DIDŽIOJO NEW YORK O IR NĘW JERSEY
?
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Iš DIDŽIOJO NEW YORKO:
FEDERACIJOS APSKR.

DARBUOTĖS

BROOKIYN, N. Y.
LIETUVIAI -NETIKRŲ 
PINIGŲ PLATINTOJAI

i Šiomis dienomis * buvo a- 
Į reštuoti tryp lietuviai;: Yin- 
cas Simonaitis,- Mikas ’Su- 
bas ir. Wiw Kasper už į ne
tilau pinigų platininių^ Si
monaitis platinęs $20, Sa
bas $10 ir Kasper tik daly
vavęs;

Pirmas nuteistas } trims 
mėnesiams į kalėjimų ir $1 

[pabaudos,-antrasis —-pen- 
kiems metams į kalėjimų ir 
$1 pabaudos, o trečiasis iš
teisintas.

getb. clionj ir jų vadųpi’i-Į mii vrh nvi i V1|M||AQ 
' šidet/prie sudarymoprogra- HALKpi DYLA AAUiUUu 

mos. Kviesti kalbėtojus ku-Į 850,008 DOLERIU 
ingus: Aleksiūnų ir Lence- * • . • , ' . r
vičin ir kitus.- ________ .

* pavesta sekretoriui, gi su- 
taisymas valgomų daiktų 
pavesta p. Pažereckiėnei.
/ Pirmininkas praneša, kadi 

. yra gavęs iš Lietuvos Gene-1 
ralio Konsulato New Yor- 
ke Vilniaus Geležinio Fon
do pasų ir ženklelių. Ra
gina dalyvius, kad jie savo 

. draugijų susirinkimuose ra
gintų tuos pasus platinti. 
Pasus ir ženklelius galima

.. gauti pas D. N. Federaci- 
t: jos Apskrities pirmininkų 

p. K. Krušinskų.

RugpiūČio 19 d. Didžiojoj 
New Yorko Tedera ei j o si 
Apskrities susirinkimas į- 
vyko Karalienės Angelų pa
rapijos svetainėje. Atida
rė pirmininkas K. KruŠinš- 
kas malda.

Pereitu išvažiavimo pa-! 
sėkmės apkalbėjus, prieita

į . prieL^išyados^ kad reikia 
I rengt , antrų išvažiavimų. 
Į - Nutarta gauti permit’ų rųg- 

sejow 4 dienai, Forest. Par- 
| ke. /Be to, prašytį parapijų

U

S ------------------- —

ROCHESTER, N. Y.

Kvietimai NEW, y0RK. — Susida- 
riusį piliečių “grupė pasiry
žo pašalinti New Yorko ma- 
yorų Jimrny Walker, .apkal
tindama jį netinkamumu 

( aukštai vietai. Walkęr val
dymui peržiūrėti komisijai 
vadovavo teisėjas Seabury. 
Jis surinko daug žįnių ir į- 
teikė gubernatoriui F. D.

L Roosevęlt, kad mayoras bū- 
i tų pašalintas^

Seabury tyrinėjimas ir 
bylos parengimas New York 
miestui kainavo 750,000 do
lerių.

Dabar reikalas pat e k p 
pas gubernatorių Rooševelt, 
lauš pats visų byla peržiū
ri . Šiuo metu jis apklausi
nėj a inayorų Walker ir jo 

Į liudininkus. Gubėr n a 16- 
riaus tyrinėjimas New Yor
ko miestui kainuos 100,000 
dolerių. -
, Walker aiškina, jog visį- 
jo apkaltinimai yra netei
singi ir surengti jo politir. 
hių priešų. 4 . •.;>

IŠ APREIŠKIMOPARAP.

Telephune: STAGG 2-0706

DR.BLADAS K. .VENCIUS
DANTISTAS 

X—RAY
Namų Telefono#: Mlchigtm 2—4273. *

VALANDOS: 
Nuo 0—12 iŠ ryto, 2—8 vak. f 

Sveritaiiėniait tuaitarut
499 GRAND STREET \ 

(kampas Union Avė.) 
BROOKLYN, N. Y.

į"' '• '■> ii' . ;■ ,  , u •

Chičag-oie pagreitintu laiku staton 
naujieji namai bus įrengti dar j»

d nauji pašto runtai. bvs m<w 
•ies .pasaulinę pa rodą..

ierrtiškiauji namai. Tikimasi, jog

. r* • ’ ' ‘ • ’ • •

ĮVAIRIOJ 
eini ė ii$TCMe diičd

S ŽINIOS
Ypatingai ^mokslininkai

NUSINUODIJU ŠEIMY
NOS 7 NAR|AI.

uAULE UZ rtiflo KUuli
- / 31 DIENI 7 '►susirupin^ kad dangus tų 

'diena nebūtų debesuotas. 
Pats pilnasis užtemimas tę
sis tik 3 ar 5 minutes, tad 
mokslininkai bus ' sukaupę 
visas jėgas per tų trumpų 
laikų •pasinamoti' įdomiu 
1 VTl Tl Al i TYi 11

LGUISVILLE, Ky.—Nuo 
užnuodinto Valgio mirė Gal/ 
lahan šeimynos^ tėvui ir 3 
vaikai/, 2 vaikai nuo valgio 
turi užnuodįntas jaknas ir 
nėra, jiems vilties išgyti. Li
kusieji 4 vaikai atsikėlė ve-

Šį treSadienį, rugpiūčio 
31 d., bus visiškas saulės 
užtemimas. '

Saulės užtemimas bus ge-
Tiausiai. matomas M a i.n e 
valstijoje, kur,mokslininkai 
įsirengė observatorijos sto
tis, kad galėtų gerai stebėti 
užtemimo veiksmų.

.j- lai ir j Lems iicucko paragau
ti užnuodinto valgio.
.a Policija ir teismas sten
giasi išaiškinti dideles ne-

I laimės priežastį. Yra nuo-

Modernieji Šokiai yra ne kas ki
ta, kaip seksualihio ' organizmo 
simbolizavimas fiziniais judesiais. 
—Prof. St. Šalkauskis.

“Darbininko”

menės? jog gal patys tėvai 
norėjor Užnuodyti 'visa šei
mynų, bet nerandama tai 
nuomonei titro’pablato. tū- 
įi mano, jog valgius užnuo
dijęs koks nors Šeimynos 
priešas,' tačiau išlikusieji 
gyvį 4 vaikai aiškina, jog 
jų Šeimyna'neturėjusi jokių 
priedų. \ .

Taleplione: STAGG 2—0108

DR. A. PETRIKĄ
. 'ijtfnrtcry \ 

LIETUVIS DENTISTAB
221 B. 4th St., Brooklyn, N. Y.

J.SpiMiui/v Diagno^t 
Aneiletifa 

. VALANDOS ;
Nuo & vai ryte Iki 8 vai. vakare.
Penktadieniais. Ir Iventadienlatt 

tik Nusitarus.
■s-as^;u?r —n ■ i ii’n ni
-Į. ' . -j ■

UŽ JAMAIGA GINGER 
.. GAUS $22,000

Td. Čreenpoint 9—2320

JOSEPH GARSZVA

PAAIŠKINIMAS
- / . Rašytojui buvo ‘priduotas 

skundas, kad aprašymai nė- 
h- ra. labiau pagražinti. "Bet 
r rašytojas gali tiek atsakyti, 
‘ kad visi atsitikimai yra 

’ faip aprašomi, kaip yra ma
tomi, nes nieko" nėra pride
dama ar atimama. Ir atei: 
tyje visos žinutės mano pra
neštos bus taip apsakytos,
kaip aš jas matau. . ■ . • v. . . -

/ ••_____ ' Į Sodaliemų mergaičių dr-
RRAA^I YM i! Y josisusirinkimas įvyko rug- 
DliUUnLįli| Iii I, jpiūčio 22 d. Susirinkimų 

------- ~±“- atidarė klebonas kun. Pau-
AIIRĖ PERKŪNAS Į lionis , malda. Mūsiį dvi

; .Šiomis dienęmis mirė' Jo- draugės sodalietės Ona Za- 
nas Perkūnas, kuris 1^14 barauskaitė ir Elena Sležiū 
' metais  ̂Hoosick Falls, N. te išvyksta į vienuolynų/

- AL dėl pasakytos prakalbos, Mums labai gaila netekti 
kąįp jiš pats pasakojo “mi-Į <
nios įkaušusių” buvo su- Visos Sodalietės linkini jom 
muštas. stiprybės ir kantrybėj tame

Perkūnas pasi ž y m ė j o
priešingų socialistų įsitiki
nimams žmonių šmeižimų.

.. t Jis savo prakalbomis pakir- 
į to sau sveikatų. Perkūnas 
v ligoninėje išgulėjo 10 me- 

tų. Per kelis metus buvo 
suparaližuotas. Jojo drau
gai komunistai ir socialistai

. susiskaldę mažai 3110 besi
rūpino, jei neskaityti to di-

, delio susirūpinimo nepri-
Ieistbpric jo kunigo, kuris 

į jį, nors prieš mirtį būtų* su- 
>' raminęs ir sustiprinęs. . £ I ■» U n. ■■■ ■ n ■

į y Jeigu aš turėčiau dvylik 
| sūnų, norėčiau, kad jie bū- l bimtis. ' ■ 
Į ?tų ištikimi tėvynei. I Eidiikaitytė.

darbščių ir geni draugių.

r- ■ ' ' • ' . ' ' ' ' t- ‘ - f . . • ■ . ’

Rėmėjų

IT B TTTI!V Au U d
baigiasi

Rugsėjo 15, 1932į"

‘ WORCESTĖR. —' 1930 
metais tūli Joseph Oroteau' 
ir Harry J. LeBuff išgėrė 
Jamaica gingęr. ir po to ap
sirgo. Buvo pripažinta, jog 
gėrimas buvo užnuodytas.

Nukentėjusieji iškėlė by- i lų .prieš gėrimų 3 pardavė
jus. Teismas paskyrė ad
vokatų George H. Mirick 

rpatarėju auditor ištirti, 
kiek nuostolių nukenteju
slėms padaiĄia. * "

Auditorius teismui pta- 
nešėj, jog LeBuff turi gauti 

Į $15,000, o Croteau $7,000.
Abu nukentėjusieji buvo 

iš dalies paraližųoti nuo ,to 
gėrimo.

KATALIKAI NESUSITA- 
RIA SUFAŠISTAIS

—IR— . •
BALSAMUOTOJAS 
231 REDFORD AVENUE ' 

BROOĘIVN.'.'h. Y. ,.

KLASČIAU^ <’■■■

Į CUNTON PARKAS
j Plkhlkdms, baliams, koncertams, 
Į-Soklams Ir visokiems pasilinksmini- >• 
| nuuns smagiausia vieta . Brook- t. 
f lyne-Miispethe. Jau laikas užslsa- 
= kytl salę žiemos sezonui. ' ' ■ •<.
I kamp. Maspeth ir Betfs. Avė.
Į JONAS KLASČIUS, Say,*
Į 'Maspeth, N. Y, / 
fŠI,ii......ĮKiiiHiiiiuiiiiitKiiiiiiniMiiiiĮiiiiiiniMiiiliiiniiKf Q

Tel. Newtow 9—4464

ANT. J. VALANTIEMS
.GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS ' 
Apdrapda Visose Šokome ;

5 Nota r# Pubffė
5441 — 72-nd Street, 

ArtlGrnndSt.
. MASPETH, L. I., N. I.

s
i

pąsaųjdme darbuotis Dievo 
Garbei ir žmonijos naudai.
, Kun. K. Paulįohis pra
nešė, kad parapijos n pikni
kas įvyks rugsėjį H d Dar 
niekad neturėjom# pikniko 
Karalių ir Karalienių. / Ši
tame piknike bus'jie. išrink
ti’ Kviečia visų jaunimų 
dalyvauti. Gal jums teks 
ta laimę būti, pikniko “Ka
ralium ir Karaliene.” Bab 
kavinio tikietu galima gau
ti pas sodalieteš ir kleboni
joj. Tik po centų. O į pik
nikų įžangos nebus.;
■' Sodalietės išrinktos dar-

BERLYNAS.— Čia įvy- 
f ko derybos tarp kataliku 

Centro, partijos vado Dr. 
’ Bruening ir fašistu atstovo 

Strasser dėl sildarymo vy
riausybės.;/, x

Jei katalikų partija silsi-. 
. į tartu su hitlerininkais, taiI išios abi partijos turėtu di- 

■ . dplę paramų parlamente.
Bet kadangi fašistai nepa
rodo . . jokio tvarkingumo, 
pasižymi vien trhikšmavi- 
mu, tad katalikai labai at
sargiai elgiasi" su įvairiais 
pakvietimais deryboms.

iMUSSnLINITEBEGRįSO
KARDU <

Tel. Stegg 2—5048 Notary Public

' M. P. RAILAS INC.
BTIDLI Ą ŪSKAS 

Graborius ir Balsam aotojū 

660 Grand Št., Brooklyn, N.Y.

Tel. Stagg 2—0783 Nota ry. Public

JOSEPH LEVANDA
* (Levandauskas)

G B AB ORI Vii
107 Union Avė., Brooklyn, N. Y.

, i .... .. .. . ■ ............ ■ ,v

Paduokite savo vardą ir pa? 
vardę ir mokestį L- D* S. na-| 
ria 'ganizatoi 

ią,kadprieš
te dalyvauti _kontestiniame 
dovanų ląimejime.

Rėmėjo mokestis 10c.

. PĘRITGIA, Italija. ^ — 
] Naujo fontano • atidarymo 

„j iškilmėse dalyvavo ir Itali- 
jos. premięras Benito Mus-

, I soliriL; /
j $avo * kalboje^ Mušsolini
I ■ , ■ T ’ Y JI-1, !.' * ■ : I H >■ <• ., taip pasakė : .

J ^Vandilo-’iį patalpa tiems 
ŪSU; Į žmonėms, kurie dirba ir 

gardas, valdžios priešams.’*

- Tas, kas, būdamas jaunas, netu
rėjo aukotų ideali, ii tikrųjų nėra 
buvęs jaunas:—Prof, St. Šnlkaiu^ 
kil. *. •.

Teleplione Štagg 2 4409. . - 
.NOTABY BUBUO -

AEEKS. RADZEVIČIUS
G R A B O RI U S

402 Metropolitan Ave.« 
BROOKLYN, N. Y.

PrieSaia . Apreiškimo parapijos 
Bažnyčią

Parsatndau Automobilius* Ves
tuvėms, Krikštynoms ir višo- 

kiems pokyliams ‘ •

A

SKLEISKITE ŠVIESA* .

Perskaitę . Darbininku*’ nedu- 

meskite,\ bet duokite* kitiems pa- 

skaityti. Tokiu būdu supažin- . ; 

disite kitus su “Darbininku0 ir 

L. IX\S. ir štremsite mūsųide- ' 

jos prieŽų propagandų.

*
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