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VISŲ BALIŲ KATALIKAI DARBININKAI

JUKNA, NUO 1915 MBHJ T

.^RDĖMESUI
Bostyno provincijos Ku

nigy i Vienybes narių* svar
bus stisirinkimaJ įvyks pir- 

h ; madienyj, rūgs. 12 d., Na- 
shua, N. H., Tėvelio A. 
Bružo klebonijoje. Kviečia

me... J
Kun. Pr. AL. Juras, 

pirm.

MONTELLO.MASS.
VĖRVEOKA Į TEISE-- jus;
Mirus Stoughton teisėjui 

Ošcar A. Marclen, čia kilo 
judėjimas išstatyti advo
kato J. M. Vervečkos kan
didatūrą į mirusio teisėjo 
vietą. Daug piliečių yra 
pasiuntę 1 gubernatoriui J. 
B. Ely prašymus, kad adv. 
Vervečka būtų paskirtas 
teisėju. .
IŠLAIKĖ EGZAMINUS

Dr. J. P. Kvaraciejus, 
šiemet baigęs1 Tufts Medi- 
cal School, išlaikė valstijos 
egzaminus, tuomi įgauda
mas teisę laisvai praktikuo-

..IŠVYKO Į ALABAMA
Vladas F. Kiatmis, gyv. 

239 AmesSt,išvyks į 4Įaj_ 
• Lama universitetą. .

Šiemet jis užbaigė aukš
tesniąją mokyklą. Kiaunįs 
yrą žymiausis Montello jau
nuolis plaukikas. '

OiJ....................

STUDENTAI PASIĖMĖ 
KARVES, KIAULES IR

VIŠTAS '

DARBININKAS [
AMERIKOS LIETUVIŲ K K. gV. JUOZAPO DARBININKŲ * SĄJUNGOS ORGANAS i

MINA ANTRADIENIAIS ifc 
PENKTADIENIAIS* r

MONS. SPELUJAIf JAU 
VYSKUPAS

ROMA.— Rugsėjo S d. 
^Popiežiaus sekretorius kar
dinolas Pacelli įšventino 
mons. F. J. Spellman į vys
kupus. . i

Vyskupas Spellman už 
keliolikos dienų atvyks į 
Bostonų, kur jis yra paskir- 
Jas. vyskupu pag<-ll>ininkii.

Vysk. Spellman įšventi
nimo iškilmėse, kurios įvy
ko Šv. Petro bazilikoje, da
lyvavo jo du broliai gydyto
jai.

KUNIGŲ PERMAINOS
7 1 \ “t

J. E. Kardiholo parėdy
mų, nuo rugsėjo 8 d, įvyko 
tokios lietuvių kunigų per
mainos: kun. F. Norbutąs 
iš Cambrid/e lietuvių para
pijos perkeliamas 4 ^st 
Lynn, o kun. J. Plevokas iš 
Newton Cėnter atkeliamas 
į Cambridge lietuvių para
pijų.

GRĮŽTA KUNIGAS 
A. PETRAUSKAS

RUSŠELLVJLLE, Ark. 
.— Norėdami ekonomiškiau 
pragyventi^ du studentai, 
atvykdami į Arkansas tech
nikos mokyklą,, atsivežė dvi 
karves, dvi kiaules ir 30 vi
štų. Jie padarė sutartį su 
viena šeimyna ir už pieną, 
sviestų, lašinius ir kiauši
nius jie gaus kambarį ir už- 
laik-vma.

L. D. S. SEIF

kas lietu-
tokiai .•

KAINA 5 CENTAI

tro Vaty 
F. d. d. La\v-

Mišiomis 
įjos bažny- 

ejo 26 ČL

ANO DARBININKAI 
IVi NUO, KARIUO

MENĖS

LENKIJOS ŪKININKAI 
STREIKUOJA

VATIKANAS, J; Pagal 
pasirašyta sutartį tarp Va* 
tikano ir Italijos vyriausy
bes, apie 2000 italų, dirban- 
tieji prie Vatikano, atlei
džiami nuo Italijos karinės 
prievoles.

».
Lietuvių Darbininkų Sąjungos seimą 

dyba nutarė kviesti 1932 m. rugsėjo 26 ir 
Tfticėį Mass. ■

Seimo atidarymas įvyksta ^kilmingo 
ir pamokslu'Šv. Pranciškaus lietuvių pai 
Čiojė, 94 Bradford St j Lawrenee, Mass., 
9 vai. rytą. . .

Seimo posėdžius pradės Centro Pirm 
viii parapijos svetainėj e* Posėdžių tvarka

L Posėdžių atidarymas;
2. .Sveikinimai;
3. Mandatų priėmimas; .
4/ Seimo prezidiumo, ‘rezoliucijų ir m£ adatų komi

sijų rinkimai; _ : • • y - /
5. Centro Valdyboj/pranešimai * ;

a) Dvasios vado; b) pirmininko, vieę-piTmi;. 
įlinko^ d) iždininko, e)- sekretoriaus^ f) liferati- 
nės komisijos,, g) revizijos komisijoj

6. Centro Valdybos pranešimų svarstyrjiaį;
7. Kun? K.. Urbonavičiaus paskaita;.'. į
8. Rezoliucijų priėmimas; 1 *

- 9,Centro Valdybos r rinkimai; . . - ■
10. Seimo, uždarymas. . - /
yŠeimO metu vakarais‘įvyks įdomūs .paūgimai,-ku

riais rūpinasi vietinę-Lavrrence L. D. S.- kuępa.
Visos kuopos prašomos, atsiųsti savo atstovus ir pa

rūpinti; praktiškų sumanymų.,, / . į.
Dvasios Vadas — Pr* VirmausTcis, 
PirmininkasJ. F. SinilgisĮ /. . *

* Viee-Pirmininkė — • O..>Siaur^ene,
•' ’ / Iždininkas A. _ ..

' Sekretorius — J. B.^Ląuct^ 1 .
------'——2  --- 1—.—_a LJ——-- u j

vice-pirmi-

SHENANDOAH, PA.

PASITRAUKĖ MEKSIKOS 
MINISTERIŲ KABINETAS

Rūgs. 15 d. iš Southamp- 
tbir l aivu ^Ma j estie ” iš Vyk
sta į Ameriką kun. Ą. Pet
rauskas, •C., .žinomas 
misijonierius/ Amerikoje 
j o laukiama apie - rugsėjo 
21 dieną. ? . -

Kun. . A. Petrauskas, M. 
I. G. vėliausiųjų laiku bu
vo Anglijoje ir dabar lan
kėsi Lietuvoje.

ŠIMTArNUKENTĖJO NUO 
POTVYNIO

BROWNSVILLĖ, TėXas.
— Patyinusios upės užliejo 
Rio Grande apylinkę ir 
daugiausia palietė Broivns- 
ville miestą. Šimtai žmonių 
paliko be namų. Nuostoliai 
dar neapskaičiuoti. 
žuvusių ir žmonių. .

MEKSIKA, r— Rugsėjo 
.2 d. pasitraukė ministerių 
kabinėtas,, duodamas progą 
valstybės prezidentui per
tvarkyti vyriausybę. ’ •
; • Ryto jaus dieną atsistaty
dino ir Meksikos preziden
tus Dubioj .

MATŪRAS WALKER 
PASITRAUKĖ

4_____1’

NEW YORK. —• Rugsė
ju Į d. atsistatydino New 
York miėstp majoras Ja
mes J. Walker, kurio termi
nas turėjobaigtis s1933 mze- 
U grpųdžio“ 31 d. r 1 '

BERLYNAS. — Vokie
tijos laikraščiai praneša, 
jog Lenkijos kai kuriose 
dalyse vyksta didelis ūki
ninkų streikas. Lenkijos 
griežta cenzūra nepralei- 
’džia tikrų žinių. Ūkimnkai 
streikuoja, protestuodami 
prieš ūkio gaminių žemas; 
kainas. / . •.

Streiko priežastimi yra 
policijos žiaurumas. Vaka
rinėje Ukrainoje, Volonijo- 
je jr kitur policija; negalė
dama išrinkti mokesčių fe 
ūldninkiį, sudegino kelis 
kaimus.

RENGIA FONDĄ STREI 
KIEKIAMS

v NEWCASTLE, Anglija. 
— Prekybos darbininkų są
jungos metinis kongresas 
-rugsėjo 6 d. nutarė sukelti 
fondų Lancashire'audinyčių 
streildėriams.

SUDEGĖ AUTOMOBILIĮĮ 
-LENKTYNĖSE;

Yra

SURASTA VIETA, Wl.?
KRISTUS PADARE11 ■ 

STEBŪKLį

The
EA8T CAMBR1DGE x 
SAVlNGS BANKA

DARBININKAI PRIĖMĖ 
NUMAŽINTAS ALGAS
BROCKTON. — 15-kos 

batų dirbtuvių darbininkai 
sutiko priimti numažintas 
algas. Jiems mimažuiaina‘ 
po 3 dolerius į savaitę. . •

GENERŪLAŠMGAŪOO
. LENKIJUJE

’ turi malonumo nuoširdžiai 

pakviesti jus apžiūrėti

NAUJO BANKO RŪMUS 
t J . ..

. 292 Cambridge Stęet

A Esat Cąinbridge

Mass&chusKtts ; .
* • * ;

, Nuošimtis Prasideda Rugsėjo 15 

Depozitus Priimame per Paštą

VARŠUVA. Ameri
kos kariuomenės vyriausio 
Štabo viišįninkaš generolas 
McAdoo atvyko į Varšuvą 
dalyvauti lenkų mąnieyiuio^ 
se. , Jį iškilmingai pasitiko 
Pilsudskis su savo adjūtan^ 
Dus* . ■

&en. McAdoo lankėsi 
Prancūzijoje, o iš Lenkijos 
vyksta į ČechoSlovakiją.

Afire^
kas jonas Žemaitis.

Rugp. 26, mirė, veteranas, 
vargonininkas. Jonas Že
maitis. ’

. Palaidotas pirmadieni, 
rugpjūčio 29„ iš Šty Jurgio 
bažnyčios. ’. . * ■

Laidotuvės buvo labai iš
kilmingos.. Šy. Mišias prie po 12,000 
didžiojo altoriaus laikė kun. buvusių 15,000 dolerių. .. 
J.’ Karalius, prie šoninių 
altorių K. KĮevinskas ir A., 
Alauskas. Dalyvavo šie ku
nigai: kun. P. Čėsna ir kun. 
V. Mikaitis iŠ Mahanoy Ci- 
;y, kun. 'S. Norbutąs iš 
■frąėkvillė, kun? J. Klimas 
iš-Mt. C.arniel. kun..dr. Ąlar- 
rusevičius t iš Minersville. 
kun,. Ignas Valančiūnas iš 
Girardyiile? Gražų pamok
slą pasakė kun. K. Klėvins- 
kas? - .

Dalyvavo Schuylkill ir 
Luzernę apskričių vargoni
ninkai: A. Grigoraitis, J. 
AlikutavičiuSj W. J. Shė- 
rant, J. Menčikas,. 2L Varai- 
tis, M. Rauličkąs ir J. Ku
dirka. Jie giedojo Mišias. 
Ypač pažymėtinai gražiai 
sugiedojo per Refertoriiun 
$Dieve Arčiau Tavęs.7’

Į laidotuves būtii suvažia- 
>yę daug daugiau vai’gdni- 
ninkų, bet tą dienų pasitai
kė Vargonininkų Seimas; 
daugumą jų dalyvavo šel
mei • ’ . ‘

Žmonių buvo pilna bažny
čia. ?

Velionis Jonas Žemaitis 
Shenandoąh išvargoninim 
kavo 38 metus.

Velionį žino netik Šiie- 
nandoah apielinkės lietu
viai, bet visos Amerikos lie-

NEW YORK. — Nauja
sis4 mayoras Joseph. McKeė 
sumažino sau algą. 15,000 
dolerių'? metams (pirmiau 
mayoro mėtinė <alga' buvo 
10,0p0 dolerių; dabar bus 
25,000 doh) ir didiesiems 
vaidi.nįnk.amš paskyrė algęs 

Eterių, vieton

Jis pranešė, jog algų ma
žinimas bus tęsiamas ir to
liau. Pagal jo planą, būs 
sutaupyta metams apie du 
milijonu dolerių.

TROCKISRUSILEISTAS 
ČEGHOSLOVAKIJON

PRAGA, rūgs. 9. — Če- 
chosloyakijos vyriau s y b ė 
pagaliau sutiko-- įsileisti iš 
Turkijos .buvusį Rusijos 

•kapo komisarą Trockį, kurs 
dabar gyvena ištrėmime,
Jausenai Trockis prašė 

daugelio valstybių įsileisti 
jį pasigydylno tikslais, bet 
jo prašymas vis buvo atme
tamas. Tarp atsisakiusių
jų valstybių’jį priimti buvo 
Anglija, Vokietija, Ispani
ja ir Olandija.

Prieš įvažiuodamas į če- 
choslovakiją,' Trockis turės 
pasirašyti pasizad ė j i pi. ą, 
jog susilaikys nuo bet ko
kio politiško vedimo.

tuviai. Jis. kone pirmutk 
uis pradėjo rašyti betuyiš- 
kas dainas. Taipgi .jo dąL 
nos skamba pianų rolėse;, ~

Velionis į Šusiyieiiijimų 
įsirašė 1898 in., taigi buvo 
vienas seniausių narių.

■^TasImtmiu^ųTaiku ma- 
yorhs Walker. buvo apkal
tintas prieš gubernatorių 
' loosevelt kaip .netinkamas 
eiti didžiausio kmerįkoš 
miesto viršininko' pareigas;

Walker prašė gubernato- 
trių, kad jis galėtų prie gu
bernatoriaus apklausinėti 
visus tuos liudininkus, ku
rie liudijo prieš Walkėr, ta
čiau gubernatorius nesuti
ko. Tada Walker atsista
tydino ir pareiškė, jog' savd 
bylos- išsprendimą jU palie
ka tiems žmonėms, kurie du 

, kartu išrinko; jį didžiausio 
miesto valdytojui'. .

Manoma, jog J. J. Wal- 
ker šį rudenį bus vėl kandi
datu rriayoro vh»h»i

)Waiker. aiškina, * jog visi 
kaltinimai iškelti prieš jį 
tikslu sugriauti jo gerą var
dą ir ‘ atsiektus? laimėjimus 
politiniame gyvenime., ?

PER ŠVENTES ŽUVO 200
ŽMONIŲ '

jo 5 d* čia įvyko automobi
lių lenktynės, kttfių-žiūrėti 
buvo susirinkę. Apie 1Ų,00() 

išmonių.; •
Geriausiąjį lęnktyniuoto- 

ją Albert Fraser; 27 metų, 
ištiko skaudi nelaimė.. Jo 
automobiliaus gasolino tan
kūs sprogo ir užsidegė visas 
automobilis, kurio liepsnose 
mirtinai sudegė Fraser.

VOKIETIJA NORI BŪTI 
PIRMAEILE TAUTA

Darbo Dienos šventėje A- 
meriko je dėl nelaimingų at
itikimų mirė 200 žmonių. 
Daugiausia, žuvo automobi
lių susidūrimuose.

Nemanai. žmonių prigėrė.. 
•Naujoj. Anglijoj; tą dieną 
automobihai nžrnnSą 3 žino-

: . . 9

nes ir ir 3 prigėrė. ’■

NUKRITO TRAUKINYS
>AfcYžIUS, rūgs; 6. - 

dreitąsis traukinys, ėjęs 'Ri
viera linija, nuimto nuo re
lių. Nelaimėje sunkiai su
žeista v 10 Žmonių. \

VATIKANAS, rugp. 31. 
— Vatikanui pranešta, kad 
Šventoje Žemėje surasta ti
kroji vieta, kur Knstus pą- • 
darė stebuklą, penkiais duo- . 
nos kepalėliais ir dviem žUr . 
vimis pavalgydindamaš 5,r 
000 žinbnhf minią; kaip yra 
pareikštą Švento Morkaus 
evangelijoje. Surastų vie- 
tą pripažino tikrąja Eva- 
rišt Andrew Mader iš Šven
tojo Išgelbėtojo Ordeno. . 
Šis žmogus.- Jemzalėje at- • 
stovauja vokiečių istorinę 
draugiją . Gnerresgess e 1 į-. 
shaft. • ’ ' .

Ketintojo šimtmečio pa
baigoje Šventų Žemę -lankė : 
maldininke Silvia Aąūita- 
riia. . Ji savo piliktam apra
šyme pažymėjo, jog minėta 
stebuklo vietą yra Tiberijų " 
ežero • pakraščiuos. . Kada 
ciesorius Konstantinas, pri-. 
•pažino krikščionybei teises, 
minėtbj / vietoj pastatyta, 
puošni bazilika.

Einant šiuo, aprašymu, • 
nurodytoj vietoj pradėti at- 

į kasinėjimai. Dabar tas 
datb^^davė^ish^vrArf*he  ̂

’ofogaiJ.'ado žemėje bazili
kos liekanas. Bazilikos šie-; 
nds išpuoštos mozaika? Po 
altoriumi/rastas didelis. na- 

: turalus akniuo. Ši s akmuo, 
kaip spėjama, tyra tas,, ant. 
kurio Išgelybetfojaš' sėdėjo,. 
padarydamas stebuklą. į

Tiberijo ežeras yra už 60 
mylių žiemių link nuo Je
ruzalės. . ' -

V BERLYNAS. —• Vokie
tijos krašto apsaugos inini- 
steris generolas Kurt von 
Schleicher spaudos atsto
vams pareiškė, jog Vokieti
ja vištieį: , ginkluošįs, nors 
kitos. Valstybės ir nesutiks, 
suteikti jai tokios teisės. , •

M^ies darysime tai, kas 
reikalinga savo apsaugai. 
Mes nebenorime daugiau 
būti laikoma antros klases 
tauta”— sakė generolas. *

Be to, jis pareiškė, jog 
‘ Vokietijos dabartine yy- 
' riausybė5 pašireiigus . girdi 
rytinę Prūsiją iki paskuti- 
pio Žmogaus.- . .. .

PASITRAUKĖ PILSUDSKIO 
RUDUS

NAUJA SESEE5 LI
NIJA SU LIETUM

'■•W YORK. — Nuo 
spalių 5 d. laivų’ Ii n i j a 
“Seahtic” pradės tiesioginį., 
susisiekimų su Lietuva..

“ Sėaiitię ” linijos laivai 
esą labai patogūs, moderni-‘ 
ški. Juose bus tik viena 
klasė. f

Lietuvių skyriaus vedėjų 
bus Juozas Smitrus, ankš
čiau dirbęs ‘ Scandinaviąn, 
American linijoje., ■ .

L, D. S. SEIMU RENGIMO 
KOMISIJOS PRANEŠIMAS
• Seimo atstovams/ įvykusioms 
iš tolimesnių koloniją, apsistoji
mui rekomenduojam Šias vietosi

1) The Amhasador Motei, 572 
Essex St., TėL -** 9897.' Vienos 
nakvynės kainos: $L5(k-||.5O; ■ 

Y 2) .The Broadway Ch&mbers, 
883 HąverhUi 8t., T*l.9852. 

^Nakvynės kaina• 81.00.
^3UNottntioji apsistoti tms; 8avo 
tantieėiusZliotuvihs, ' nmhmSklte 
pranešti komisijai iš inksto šiuo 
antrašu: K. A. Ven5iįs, 94Brad>

VARŠUVA, rugsėjo. 6^ 
Lenkijos diktatoriaus brch 
lis Jonas'Pilsudski, linansų 
inijiisteįis ir Alfonso Kuėh- 
ne, susisiekiiho nnnisteris. 
pasitraukė iš miništeįių ka* 
binęto. < J jų vietas paskirti ford Mm;
nauji.
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’ MAŽAS DIDVYRIS ” * . “/■•i ’ ,
Kartą viename Lietuvos 

kaime įškylo gaisras. Už
gesinti ugiiį nebuvo galimy
bių. Ir už kalėtos valandų 
kaimo vietoje'.tik juodi de
gėsiai rioksojo. Kaimiečiai 
raudojo netekę namų ir gy; 
yulių. Tačiau vieno yargšo' 

, Žmogelio širdies skansiuas 
vbūyo felespis Už kitų/ Su

degė jo i namai ir kūtės, ne
bėra gyvulių, bet didžiau- 
aiaįskaiismas^ širdies, nebe
mato jis savo vienatinio, sep 

/tynefių metų, sūnaus. Vaik
što jis tarp degėsių ir ver-

, *kia; Užėjo naktis, -bet jis 
atsisėdęs <ant akmens pra
verkė kįuurą naktį. Ryte

* jis išgirdo karves baubimą. 
: .Ir pakėlęs akis'pamatė sa- 

.■ yo kai'vcs ir ęavp sūnų.
• “Mano šuneli, mano šfi- 

z ■ neli,” jis verkdamas tarė, 
ar. tu tildai gyvas, ar man

'• ’jaip rodosi?’7
.• Į'' “Taip ,tėveli j aš gyvas, 

Kai pamačiau kylant gais- 
; rą, begali į kūtę ir išvariau 

karves į ganyklą/’
■‘Mano sūneli, tu. esi did- 

[,f vyris,”..tarė tėvas.
*, /Bet sūnus atsakė: uNe, 

f' •teveli, tai tas, kuyis- nepa-
: • prastus daiktus padaro. Aš 

U Išvariau karves, nes mačiau 
į pavojų ir žinojau, kad taip 
K. reikia, padaryti.’’

“Taippinario sūneli,^ ta?
re tėvas, “tas žmogus, ku- 

[ • ris padaro kas reikia ir ka- 
j . da reikia, tas yra didvyris.” 
’ . / ■ ‘ • T.

. ŠV. PRAHCIškAŲS ■
PATARIMAI'

ti.' , ----- r—ė     .

Kartą, kuomet šv, Joana 
Pranciška de Chantal at
ėjus pas šv. Prancišką Sa
lezietis, klausė’ -patarimo 

/ . dvasiškame v gyvenime, jis 
j -t jai tarė:
/ - “Buk kur Dievas tave

‘ paskyrė ir sąžiningai atlik 
Į: ~ savo pareigas. Buk kai sta- 
L «. tūla prieš Dievą, atniinda- 
i ^ina,. kad'Dievui priklausai, 
Į . kad esi Jo nuosavybė.
[ / : “Jei statula galėtų kalbė-

’ ti,. ir kas nors ją paklaustų,
“Ko. tų čia stovi ?” ji. ūtsa- 

i ‘ ' kytų: „Kad savininkas ma- 
| s ne čia padėjo.”
j ■- “Bet kodėl tu nepasiju- 
/ dini iš vietos f’
Į * “Mano savininko noras.'
j f. yra," kad aš riesi judinčiau. ’ ’
V . “Bet ką tu laimėsi nępa-
V ? -; si judinus stovėdamas ? ”. .

. “Aš ne sau čia stovių, bet 
; 4. pildau, norą savo savininko, 
k ’/ įtins mane Čia pastatė.”

/

' * .L
■ -f

• ..t.. »i

. “fet' tu jo npiflatai-L’ ...
“Tiesa, bet jis mane ma

to lytim saii'džiąųgsnią re
gėdamas mane toje vietoje, 
kur jis padėjo.”

“pet.ąr tu nenorėtumei 
t urėti galybės pasijudinti 
ir prieiti arčiau priė savo 
sųvininko?”

“Xe, nes aš noriu pildyti 
valią, savo valdovo.”

Ir Šventoji - Joana Pranei- 
ška ėmė sau į Širdį patari- 
mo žodžius iryęyvenime jos 

-didžiausias troškimas buvo: 
“Visame pildyti Dievo 
šventą valią.” T.

REIKttINGJS AGENTAS
Pardavinėti aliejinius p ė e i u s 

(rapge buCners) pq krautuves. 
Geras uždarbis. Daugiau infor- 
nrącijų suteiksiu per laiškus..

P. KRISmiUN,
80 Ward Si/ Hartford, Conn.•/ . : /■.
p?-1 ' H'   

PERSITIKRINK'
.Trumpa, Greita kelione

Į LIETUVĄ

JURU**
Dideliais, Naujais ir Moder

niškais Mūsą Motorlaiviais

“BALTASIS ŠVEDŲ LAIVYNAS”
ISplaitkimai- jj Ncw Yorkot

j.M. L. “KŲNGSHOLM,” Ilugsejo 15 
I S. S. “DROTTNINGHOLM,” ' ” • 22 
I M. L. “GllII’SHOLM,” Spalių 4

M. L. “KUNGSHOLM,”. Spalių 13 
S. S. ‘‘DRGTTNINGHOLM,” ” 25
Inįforniaciįos ir iliifstruatas cirku- 
lioris su ^emlaaiu lietuviu kalioj 
{jaunamas aąs musiį agcutuš arba 
raStinčj: -

SWEDISH AMERICAN LINE
10 State JStr., Boston, Mass.

Copr.,1981, 
Thė'Ani'tlcin 

Wob*ccoCa

—Ir žalias tabakas 
neturi vietos cigaretuose

t

• ■ e>.- . \ \

. Jo nerd‘Luckies
i. /lenįpiąūsiame cigaretė 

tokį kada'nors rūkėte

MES perkama puikiausią, patį, 
puikiausia tabakaMsame nasau*

puikus tabakas? jį tinkamai pa* 
sendinus, išnokinus, perleidžiamas 
per pagerinamą Lucky Strike yaly- • 

. mo procesą, kuris žinomas kaip -
“It’s toąsted”. štai kojlSĮ kįekvicųo

~ ■ t puikiausių tabakųMsamę pašau- miesto, miUtelio ir sodybgp gyvetp* 
lyie» bet tas dar neišaiškina kodėl tojas sako, kad Luckiea yra |o|Jp

/ žiųpsla visur skaitodLucky SfriĮ^ lępgvi cigaretai. .
lengviausiu cigaretu. Dalykas tame,
kad mes niekuomet neužmirštame • ’WTX<^ f*/^H

L teįsybes, jog ‘“Gamta savo Žalumoj JLV S ,
F-mz3ietai Švelni ir Lengva” - todėl šis tat pakalk lengvų Liicklei (

9[ **)d žmogui 'įtr«iyht gtTtittf knyg^> 'iobultinitit Hįilut įelėmi >
• gaudyti negu jo kaimynai, o įithlatytu namui milko tankmįje, vistitk įaiauUi iįi įo: (įunf įraipfai taką^ * '■

X v . " •/ .. RALPįl VALDO EMERSON.
Ąe iii paidSkitnn neganėtini! paaiškina koja pašautu užginą ic priimi Lucky Strike?

ZitricisdlsdAetuvo’s
PERKA. ARKLIŲ MĖSAI — lį gabalą gipso ir kažkokio

EKSPORTUI į PRANCŪZIJĄ

SILPNI INKSTAI AR 
SVARBIEJI ORGANAI

Air. 1\.. Veželjs, Judianapolfo, luti.,, 
būva varginamas silpnų inkstų ir 
svarbiųjų ęrganų. 'Jis sako: “Aš 
išleidau daug pinigų ’ gydiinuisi. bet 
be pagelbos iki aš pradėjau imti Nu- 
ga-T<m.e. Dabar jnano inkstai ir svar

bieji ui-ganai yra stiprus ir sveiki ir 
aš jaučiuosi daugi geriau, negu jau-,

■ cinus per keletu metų.' Aš rekomen
duoju Nuga-Tone kiekvienam, Įjūris 
kenčia taip, kaip aš kentėjau.”

■ Per 45‘metus Nuga-Tone suteikė 
sveikatų ir stiprumų m Ulonams vyrų 
ir moterų visose pasaulio dalyse. Jis 
išvalo kuuų nu<j nuodų, kurie silpui- 
.ųa vrgahUs ir gimdo ligas. Jis stimu
liuoja Ir susitiprina organus- ir funk- 
cijas, .priduoda jums gerų apetitų, 
suteikia poilsingų, atgaivinantį miė- 
gų ir priverčia jus jaustis daug metų 
■jaunesniu. Nuga-l’ine yra pardavinė
jamas, aptiekinlnkn. Jeigu aptieki- 
ninkas petin*! jo, psiptašykit jį užsa
kyti iš savo urmininkui Būtinai žiū
rėkite, kad gautumėt tikrų ,Nuga-To- 
ije. Jokie kiti vaistai nėra tiek geri.

MARIJAMPOLĖ. — Pa
skutiniuosiuose -turgų o s e 
buvo labiau, kaip visada, 
perkami riebūs’ arkliai ir 
mokama, palyginti, aukštos 
kainos. Už seną, kreivomis 
kojomis, dusulingą, bet įto 
bią kumelę buvo mokama 
150 litų; Turguje vist rie
būs arkliai greit buvo išpir
kti. Pasiteiravus pas vie
tos pirklius dėl padidėju
sios arklių paklausos-,paaiš
kėjo, kąd tuos arklius pirkę 
mėsai Prancūzijos pirkliai.

NULEIDŽIA Į VENTĄ EŽERĄ

žvėries dantų, kurių ilgis 
siekia 7,5 cm., plotis 2,5 čnV 
ir sveria 54 gramus. Vie
ną tokių dantį! turi ir‘Lec
kavos mpkyfojas p. Blausia.

damos vieną antrą — Kup- 
lė — V ėringa. Ir tuodu pi
liakalniu taip ir vadinamu; 
Kūplė ir Veringa.

KLAIPĖDOS LIETUVIŲ GRU- 
, TĖS NdRI SUSIJUNGTI

VARDAI

JONO KM1TO EILES
* Labai graži knyga audeklą Apdarais, 192 pus- 1 

i lapių, tilt už 75 centus., uŪaTbininkiiin prisiuntęs' 
/ • 75 centus gausi Jono Kiųito gražias eiles.

. Jonas Kųūtas vienintėlis Amerikoj lietuvis po
etas. Jo eill‘3 pilnos patrijotiškų jausmų.

f Siųsk užsakymą i ’
•*, • “P ARBĮKIN KĄ”

? 3G6 West Ėrokdvray South Boston, Maas.

UŽVENTIS, Rauliu ap*
Labuųaveles Kątarsįškių 

kaimo ūkininkai  ̂nutarė nu
leisti Xabūnavėlės ežerą į 
Ventą. Tam tikslui reiks 
iškasti perkasą. Su darbi-' 
pinkais jau susitarta. ' Dar
bą manoma netrukus pradė
ti* Išleidus ežerą, būsią nu
sausinta daug pievų.

f RADO fesO >

NAUJAMIESTIS, Pane
vėžio aps. • Bekasinėda- 
mas sayo lauke ūkininkas 
Ik Siauris, užtiko gari didė-

/ ŽVINGIAI. — Kairiaja
me upės Jūros krante, tarp 
Žvingių ir Didkiemio, Vil
kų — Lauko kaime stūkso 
d,u» piliakalniai. Vienas 
stovi visai arti Jūros yagbs 
ir pakilus Upes vandeniui, 
skalauja vakarinį' 30S šoną* 
Antrasis guli visai arti pir
mojo, Šlamės rytų pusėje. 
Įš tų piliakalnių, kai upė 
smarkiau iškyla ir pagriau- 
žia labiau jos šoną, tai kai 
kuomet išslenka žalvario 
dirbinių. Prieš didįjį karą, 
kol nebuvo taip jų krantai 
apžėlę, išslinkimų dažniau 
pasitaikydavo. .

Žmonių padavimuose tiė- 
dii piliakalniu rniųimį, kaip 
pagrimzdę dvarai' su visais 
.turtais. Ir 'dabar neduodą 
vietos gyventojams ramybės 
— kas. šventą feną iŠeinan- 
šios iš. jų nugrimzdusių pi
lių dvi’ panos ir saulės, ato
kaitoje prieš vieną. ‘ antrą 
plaukus Šukuojančios, šauk-

KLAIPĖDA. — Rugp. 
16 d. Šilutėj įvyko lietuvių 
susivienijimo nepaprąstas 
skyrm pirmininkų ir atsto
vu suvažiavimas, kuriame 
taip pat dalyvavo’visų lie
tuviškų organizacijų atsto
vai/ / . ‘ ’ •
Bile kalbėtojų su pasitenki
nimu pažymėjo,, khd nors 
kartą visų lietuviškų parti
jų atstovai bendrai susirin-, 
ko. ‘

Buvo pažymėtu, kad prieš 
kiek laiko lietuvių tarpe 
jautėsi nesantaika, kuri pa
darydavo lietuviams daug- 
žalos. «iąme susivažiavime 
visų organizacijų atstovai 
pąžjmiejo, ,Imd ateity tos

■ I LIETUVA
■ • ! Per BIimiUN^

■ ■' ‘ • gteičiauslafe jurų laivalH

I BREMEN
Puilui geltOkOi

Inas lg BIUCMEIUIVVKN | , ‘ 
■. .. LIETUVA- ‘
■ nei Infornuidjij kreipkite t •
■ -252 Boylston Street, .
■ BOSTON, MASS..
■ NORTH ŠIRMAM
H i y p

. * A • K f

**Mil),ftiWHiilMWbi»i|ii i^i un.n ... .....y m

riąi svetimi lietuvių dva
siai.

Suvažiavimas priėmė ei- 
ę rezoliucijų. Vienoj jų su
važiavimas laiko Klaipėdos 
^raštui pereinamą laikotąr-, 
jį baigtu ir reikalauja, kad 
nitų 'vykdomi statuto nuo- ; > 
statai, .ypač gū parugę lie
čiąs kalbas. ’

JCOKĮOB DAR ĮVYKS PARO
DOS RAULIU APSKRITY 

, feMET

Šiemet* dar numatyta su- 
,1’engti vrna eile .galviją ir . 
ūrldių prieauglio parodėlių 
}r melžimo konkursų. '

Galvijų prieauglio paro
dėlės įvyks: rugsėjo 7 diė- 
ną -Steį^ifeigsc (Žoįnięlio 
y.), rugsė j o 8 d*, fetaio juj, 
lųgsfe JI d, Joniškyje, // 
rūgs. 12 d. Kriukiuose, rug^* • 
Sėjo 14 d; ptaciųauose, rug- 
sėjo ,15 d, BacUilišky, nigs* ; 
16 d. aPpilpj, rūgs. 21 d. , 
Šakynoj" ir irugs.’~23 d. Trys- .' 
kiltose/ . »

Arklių prieauglių paro
dėlės nuniatoma "surengti: 
rūgs, 6 d. Žagarėj, rūgs. 7 
d. Steigvilhiose, nigs. 8 d. 
pakrupjūj ir rūgs. 9 dieną 
ĮCuršėnuose. Šių parodė- ' 
lių datos dar negalutmns ir 
gali, būti kielę pakeistos;

Melžimo koitorsai įvyks: , 
.nigs. 16 d. Pašiaušėj (Pa-” 
dubysio v. rūgs. 23 . d. Try
škių. dvare (Tryškių v.) ir 
rūgs. 25 d. Maciūnų ūky 
(Pašvintinio. v.)* Premijų 
visoms šioms ' parddėlėips 
paskirta*’ 5,400 litų.

- * i-M

TĖVAS PETRULEVIČIŲS S. J 
IŠVYKO Į ^OLANDIJĄ

klaidos nebus {kartojamos 
ir kad bendrą darbą dirbs 
visi kartu. >
! Kalbėdami apie seimelio 
rinkimus, skyrių atstovai 
pareiškė, kad jei Hagos 
sprendimas būtų'padarytas 
prieš rinkimus, seimelio su
dėtis būti} šiandien visai ki
tokia.

..Suvažiavime buvo išreik
štas pageidavimas, kad susi
vienijimo , centras imtųsi 
iniciatyvos : sujungti visas 
lietuviškas organizacijas į 
tam tikrą vienetą, kūlis nu
statytų bendro darbo gaires*' 

H Kai kurie atstovai' nusis
kundė, kad esamoj direkto
rijoj visai. ^neatstovaujami 
lietuviai ir direktorijos na-

. Rugp. 11 d- iš Kauno . į 
Holandiją išvažiavo pagilin •' 
ti studijų Tėvas Petrui evi- 
čius įT. Stoty įo išlydėti 
susirinko' Midelis būrys jo 

‘draugų ir katalikiškų orga
nizacijų atstovi}.

Į LIGMŠNUS BUVO DAUG 
SUVAŽIAVĘ ŽYDŲ

Ttugp. 11 d. į Ligmėnus 
iš laisvosįos ir okupuotos. 
Jjietuvos .i buvo/ suvažiavę 
daug žydų į, vadinamą rau
dų dieną. Iš laisvosios Lie
tuvos buvp nuvykę, per 400 
žydų, o iš okupuotos per" . 
500. Per Ligmėnų kapus 
eina administracijos linija.

fas, kas, būdamas jaunas, netų- f' 
rėja aukštų idealų, iš tikrųjų ngrą 
buvęs jaunąs.—Prof. St, Šalkauk-

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

Lnrrpvos nnKTKBŲ dbjos 
. »O GLOBk. motikob avo. 
>irnilninkč « Eva MurksienČ,

625 E, Bar S t. So. Borion, Mum. 
Yice-pltminlnkč— Ono • SJatfrienė,

443 E; 7fli St, So. Boston, Mass. ;
• Tel. So.- Boston 3422-R

Frot, Rašt — Bronė Cluniene, '
2i) Gould St., !Vert Roxbųry, Mąųa.
Tel. Parkwuy 1804-W . .. .

riji. Bąl|. ~ Mąrjomi Ųar^oęlutįl 
. 33 Navarre St, Rpąlindale, Mass.
> Tol Parkivny O&58AV . .
ŲdininkB — Ona Staniulluti 
. 1QC We»t 8L, Be, Boston. 
TvarkdpH — Oną Miiiirdjen* >■.

1512 Oolumbla Rd., Šo. Poaton, M*M
KaifoR ŪlnfefU “r R* 4ąnuloniwi<

14!W Oolūmbla Rd.> Bo. Bo|t<m, Maw
Dr*brlja mvo ■utirinkimua taiko kM 

antri Utąrofaką kiakvltnb. ničnMio. 
Vjo vU rakai* nohiilnjttipM m* 

. tainij* . .
Vietig draugijoa relkaląl» kralpkiti*

. ii •- •

fe JONO EV. BL. PAŽALPINM 
v DWQS VALDYBA

Pirmininkai *- M. ilobk - , . ' '
.. aę/ift. W U’Ih npr^etttr, Mm

‘ Ttlephone Columbla 6481
Vlce-Pirminlnkaa •*— J, PetrauakM

24 TtfoinM Purk, So. Beųoh* Mum 
prot BišUnlnkM — GUjieckU ’ \

5 TbottM Pulk, So. fto«lon, )(mu
Flh. RnŠtJnlnkai <— M. Seiki* . ‘

250 E. JNlnth Bt,- So. Berietu Mm.
^liniuke* — Ą. 1 "

885 E. Brondvay, So. Borioft, Mua.
Marialkn• J. Brikh .

T Wlnffold St, So. Boston. Mama
Oi'RŲglJa Įniko k« trriK< - v
v nėdSldleėl kMk*l&TO Btčneufo, 2 vai, 

po ptriU> Para>Uo» U ttb
Bt,, So. Burion. MRMk ‘ .

Profėsidnainū hunforlab pramonln*' -
Jral, kurie ękelbtari ‘'Darbininke,” tik* 
rnl verti skaitytojų pnmtov 

Vhi gariiukitu “pftrbiuUkt.* -
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Novena prie šv. Pranciškaus Asyžiečio
su ' '

Su trumpais apmąstymais apie jo gyvenimą
■ Paraše Tėvas Hugolinus Storff, OJM

ĮŽANGINE MALDA, < HIMNAS PRIE ŽV. DVASIOS.

, Dangiškasis Tėve, Amžinasis Die- Ateiki, tverianti Dvasia,
ve, pakelk mūsų ųiiktis ir širdį prie ■ Protus tavų jų aplankyk, 
Tavęs ir padėk mums garbinti Tavo ’ Pripildyk meile dangiška, 
Švenčiausiąjį Vardų ir stebėtinas ma
lones, kuriomis apdovtanojei Tavo is- 
tikimąįį tarnų, šventų Tėv^ Pranciš
kų. .

Dangiškasis Sūnau, Jėzau Kris-
*. tau, pašalink ią mūsų sielų visas nuo-' 

(įėmingas ir blaškančias^ mintis ir iš-v

Tavo sutvertąsias širdis. 
Palaįmintoja, Tu esi 
Aukščiausia Dievo dovana, 
baltinis meilės ir. ugnies, 
Ir patepimas dvasiškas, 
Teikėja vaisių, septynių, 
Tu pirštos Tėvo dešinės, 
Kas jo pažadėta yr’ žmonėms, 
Tu leidi žodžiais tai pareikšt.

'' šviesos užžiebki niūmyse, 
į r Pripildyk meile mūs širdis. 

Sustiprink kuomet silpstame, 
Savo galybe palaikyk.
Priešus nedorus vyk toliau, 
Ramybės teiki mums tuojau, 

*Tave vedėjų sekdami,
Jėzaus Kristaus nuopelnų, apšviesk Kad viso pikto venglumčm, ■

. mus Tavo dangiška „ šviesa ir atgai
vink Tavo meile, kad per šias pamal
das mes geriau pažintume šv. Pranciš
kaus dvasią ir xgalėtumc pasekti. jo 
šventą pavyzdį ir-tuomi užsitarnauti 
jo galingą užtarimą mūsų gyvenime 
ir mirties valandoje. Amen.

(Teve mūsų, Sveika Marija, Gar
bė. Tėvui).

Melskis už mus šv. Tėve Pranciš
kau,

Kad būtume verti Kristaus žadė
jimų.

mokyk mus gerai melstis, kaipvišmo- 
dcei Tavo šventus Apaštalus, kad mesv

. tas pamaldas švi. Pranciškaus . garbei. 
galėtume atlikti su dideliu dievotumą . 
ir suteikti. nuodėmių atleidimą mūsų 
sieloms ir visiems nusidėjėliams, už 
kuriuos kentėjai ir numirei.

Švenčiausioji Dvasia, kuri esi Da
lintoja risų malonių, plaukiančių iš •

Duok Tėvų per Tave pažint, 
Ir Šunų Išganytoją, 
Ir tave, Dvasia abiejų, 
Giliai tikėti visados.
Te Dievui Tėvui būn garbė

* Ir Švinui atsikėlusiam, • 
Draųg su Švenčiausių ja Dvasia 
Nūn ir. per amžių amžius. Amen.

D ARBIKINKA8

j LAKK1SSI

Kun. Vincas Kulikauskas, 
M. t. C., Marijonų pTOvin^ 
cijolas, buvo . 'atvažiavęs J 
Baltimorę pereitų penkta-? 
dienį, ir pasilikt) iki pirma
dienio, ' KeUaVo' is Mari j 0- 
iiu Kolegijos į Oliicagą.. Su 
juo važiavo jaunas lįętųvig, 
vietines p. Atigustauslde- 
nes-Jogminiūtes b r o 1 i S, 
Juodu buvo nuvykę ir į

PROF. KAMPININKO 
IŠTLUM06HIMAI

Lietuvos govermano ga- 
ziet,a “L. Ą.” ėmė ir iške
pė Barbei pyragų, t. y. iš- 
tlumočijo, kas yi*a anonimai 
ir anoninlistai. Esą, ank
sčiau tokį titulą nešiodavo 
kavalieriai.. .Būdavo, vk.ai 
tik kas pamuš jų mylimą 
merginą, tuojau brūkšt, 
brūkšt ii* parašo grornatą. 
kurioj grasina galgonuį 10 
metų, sušaudymų, jei nepa
sitrauks *"11110 Palionės. Po 
laišku nepasirašydavo," Tai 
i r anonimas, anonimistas.

Dabar, esu, tokioms groma- 
toms rašyti pasiėmęs K. A. 
K. Tat jūsų, pašėnavots 
prof. Kampiiiikas it iiori 
pašnekėti apie ką čia ro- 
kunda eina. ■

. Pas mus, Amerike, kai 
.kuris palitikiėrius užsima
no runyti ant kokio miesta- 
vo, Šteitavo ar yisū šteitų 
cino, jis prispausdina daug 
bizniskartą, ant kurių ne 
tik savo pįkčėrį padeda, ale 
dar ištlųmočija apie save, 
kur gimė, augo,.kokias ska
les baigė, kolų pirmiau džia- 
ha turėjo ir t. p. Piliečiai 
tada mato, kas jis per pauk
štis ir ^ar verta už ji vetuo

> VALO D O S: ’

Nito 9 ryto iki 3 po pietų; Subatonfis: nuo 9 ryto iki 12 vai. 
Pirmadienių vakarais nuo, 7 iki 9 tik . dėl depozitų.

, Depozitų nuošimtis eina nuo trečios Seredos kiekvieno menesio. 

Dividentai mokami trečią Sėredą. Balandžio ir Spalių mėnesių. 

Siunčiame pinigus į užsienį- ir išrašome Travellers' Chęąues.

YRA ANT KAMPO BROADWAY IR E STS. PER ' 
BEVEIK 70 METŲį.

♦ #

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
t : - " .

ti, ar ne. . ••
. Bet musu sename krajuj 

nėra' tokių rulių? Pilie
čiams' tęn nereikia vetuoti, 
ba Smetona pats save issi- 
votavo prezidentu iki pat 
-grabo evieko, o į elperius 
sau kraštui mučyti pasirin
ko gimines ir artimuosius

. f tentus. " .
Ale lietuvis kaimietis ir 

nenori būti žabalas. Iš ga- 
zietij matydamas, J^aip deda 
si kitose kontrėse, ir jis no
ri žinoti, kas. per vieni tie 
paukščiai, kurie jį Jvaldo, 
kuriems jis didelius padot7 
kūs moka. Ot, čia ir atsi
rado žmonių, kurie tuos 
paukščius pažįsta; jie pra
dėjo žmonėms tlumočyti, ko
kie žmonės, kokius dinstus 
prie Smetonos užima; tlu- 
močyti jų kilmę, praeitį, vi
sus gražius darbelius; tlu
močyti, kaip •’ kurie jų ba
dais. lietuvius nagaikomįs 
musė, žandarams šnipinėjo; 
Lietuvai valnastį atgavus 
juokdavos iš lietuviškai kal
bančių kareivių; o patys ir 
po šiam česui namuos, ir 
ant atryto lenkiškai ar rusi
škai kalbasi; kuris jų ir 
kada buvo už vogimus ir 
suktybes dželon pakarotas: 
žodžiu ištlumočija visus ko 
gražiausius jų darbelius. Po 
tokio ištlumočijimo lietu
vis kaimietis ir pamato lyg 
ant kokio delno, kokie slau- 
nūs vyraijo sebą krajų įli
nka ir yra uždėję sunkius 
pndotkus ant jo, ,tikro lier 
tuvio kaimiečio, kupros.'

Alę sename mūsų krajuj 
už tokias gro m a t a s* t a i 
smertis ant syk., ČrądCd 
to ir pasidaro anonimas*

Dubinskų Pranukas buvo 
pereitą savaitę išvykęs į Fi-

| ladelf iją.
] "Magdė Kral^auskaitė
Ona Mikutaitėi išvyko pe
reitą penktadienio vakarą į 
New Yorką. Iš ten Važiuos 
laivu tiesiog į Klaipėdą. Se
niai šios panelės ketino grį
žti į Lietuvą, ir . pagaliaiis 
išvažiavo. Pereitą pavasa
rį* p. Mikutaitės giminaitę, 
-Stefanija Miknfaitč išvar 
žiavo, ir dabar jau yra Pa
langoje. -

SITŽEIDĖ
Edvardas MatusėviČius, 

gyvenęs 903-Bayafd St.-4r 
Elena Balsiūtė, nuo Lexing- 
ton St.; buvo sunkiai sužei
sti . važiuojant automobiliu 
šų tėvais Balsiais, ‘ Nelai- 
piė ųyyko pirmadieBiO^ry^ą 
antrą valandą. -Tikimės, 
kad abudu pagerės.

' SERGA : .
Salomėja Daukšienė, 1321

reitą penktadienį, ir -931 
Herkįmer Stį susirgo pe
reitą penktadieni, ir mūsų 
kunigai, ją 'aplankę,siiusiųn-» 
.te į Mercy ligoninę. Sako, 
jai'Viduriai labai prastame 
padė jime, ir koks tai karŠ-

S. \ y ’
' X5ęrnauėldene Ieva, nub 

Lombard St, nuvežta į Bon 
Secours ligoninę. Ji serga 
cukrine lige ir. operaciją 
reikėję jai daryti. „ Linki
me visiems1 ‘ligoniams grei
tos sveikatos: <. t \ -

• z ' Žynys.

Telefonas; Plaza 1350. “

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. PACA STREET, x 
BALTIMORE, MD.

PROGA BEDARBIAMS
Kad pagelbėti bedarbiams * ‘ Dar
bininko” Administracija išmokės 
bedarbiui už jkiekvienį g a it t 
naują mėtinę prenumeratą vieną 
dolerį. . ... . x
Gera proga bedarbiams užsidirb
ti- keletą ar keliolika dolerių. 
Apsukresnieji darbininkai gali 
išsidirbti nuolatinį "ir gerai ap
mokamu darbų, _ ‘
H * -

Visi kiti buvo mano turė
to draugai, bet ne maiio. < .

Nors: akiai dingęs, -vis gi 
atminčiai brangus:
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I
 PRALL BROLIAI

PENTORIAI IR DEKORATORIAI 
; \ ... - ■ 

DARBA ATLIEKAME GERAI IR PIGIAI 
PATARNAVIMAS GERIAUSIAS

46 ARMANDINE ST., DORGHESTER,1US8.J*' . Tet Talbot 0354;- . <’ ' • . '» ] Į

ĮVAIRIOSKjnrū08
Autorinio Obuolio Hįitorijt j 

(Graikų ’ Mythologijoą Žiųpa- 
pelia) su paveikslaii. Lietu
vių kalbon išguldė Alyva——.50a.

Trys Keleiviai—KrikŠčionia,' 
Žydas Ir Turkai. Pamokinan
ti apysaka. Parai! T, Vyš
niauskas. Vert! P* B.-4—-------40o.

Trumpi SkaitymilUi^-labai 
gražūs pasiskaitymai apie į- 
▼airius gyvenimo atsitikimus. 
Parašė J, Tarvydar —«—-45c. 
. Turto Norm*—moksliški pa
siskaitymai. Parašė Uosis——45e.

Gerumas — aprašymas apie 
gerumį per Tėvų Fabera-Fi- 
lipiną. Vertė Kun. P, L. —,15e.

Tabakas—Nuodai rūky
mo kenksmas; pagal d-r* Ni- < 
kolskį parengė S. Kaimietiiu~15e.

Užkeikta Mergelė sa Bars- 
da ir •Barzdaskutis—apysaka 15o.

Katalikų Bažnyčia ir De* 
mokraUamas. — Parašė kun. . 
Tamas-Žilinskąs----- 50o,

Apaštalystės Maldos Statn- 
tas. Vertė Kun. P, Šautu- 
saitis'  —L.——~25o.

XXIX Tarptautinis Eucha
ristinis Kongresas. Parašė 
kun. Pr. Bučys, M. l. :C.^.1.50

Mūsiškiai Užsienyje. Juokin
gas aprašymas kelionės j Pa
ryžių ir. atgal Mikalojaus ir ( 
Glapiros Ivanovų L. Išguldė 
Magnus Parvalkįėtis : .50

Kelionė Aplink Jaunulį per 
80 dienųt^Aidė visas derybas 
be galo įdomūs nuotikiai- ke
lionės per įvairius kraštus. 
Parašė Julius Verne. Vertimas, 
J.’ Balčikonio *100

Pramoninės Demokratjios Pa-: 
griridaL Parašė Uosis ___ 1_ .75e.,

Gegužės Mėnuo — Kun. P. 
Žądėikia. Kaina__i-,--___ 50e.

Aritmetikos Uždavinynas-_25e< 
Vaikų Darbymečiui Rin

kinėlis kalbos mokslui__ ;___ 50e.
Petriukas — laiškai vieno 

vaikelio. Vertė-S. Rakauskas 15g. 
. Bolševizmas — Kas tai yra 
bolševizmą? ir jo vykdymas 
Rusijoj ___ ________________ 15e.

Žaidimų Vainikas—Savybės 
vakarėliamą ir. gegužinėms su ». 
gaidomis. Sutaisė Matas Gri- į 

. ••onįs.t. v,, ./.,-5(į. ■
Laimė —- (poėma). Parašė 

Vaitkus ———----- -——50c.
Atsargiai su Ugnimi Vertė 

iš lenkiško kun. K. fi....... .10c.
• Mūšų Tikėjimas išaiškini
mas pagrindų mūsų tikėjimo. 
Vertė Jonas M. Širvintas—50c, 

Lietuvos ženklai. — Išleido ,
J. Šeškevičius ir B-vė, Kau
las—— ----- - —40c.

Ėmęs ir Kalbėk: Deklama
cijos,, Moholgai ir Dialogai. 
Patašė Juozas V. Kovas —_3l)e:

Graudūs Verksmai. — Ver- v 
te Vysk. A. Baranauskas____10o.

Eucharistiškos Stacijos—Su-
Jietuvino Kun. P. Juškaitis—15c.

Kristaus Kryžius: Stacijos, 
Graudūs Verksmai, Maldos Ge- 
iružės, Birželio ir Spalių roft 
lesiam a Išleido kun. K. A Va- 
.yš ' ___ ----  , •----- . ,...

Dangaus Karalienė. — Su
rinko Kini. M. GaValevičius i 
be apdarų 75 centai, su ap
darais ___ __ ..11.00

Socializmas ir Krikščionybė.
Prof, V, Jųrgpčio iOę

žmogus ir Gyvuolys. Para
še kun. P. Bučys  ____ ____ 39c.

Žydas Lietuvoje. Parašė S.
Kaunietis : ‘ 10c

Maldos Galybė. Istoriškai! 
piešinys TV-to šimtmečio kri
kščionybės Lietuvių kalbon 
išguldė P. B. . - -• į--,-, ,___ 25e.

Apsirikimų Komedija, Atni- 
*«1nmas iš Amerikoniško gyvo 
nimo. Išguldė Lapšiaus Vai-. ' 
fę t . ‘ • ‘.-*IOą

Jono Kmitp Eilės M-OO*
Lietuvos ■' Albumas. Su ps-

vpikslais ir aprašymais_____ 1.50

Trumpa Apologetika arba, 5 
Kat. Tikėjimo Apgynimas, Pa 
rąžė' kum V Zajančauskae—5(k

Maldų Rinkinėlis, baltais 
viršeliais  —$1.75-r-1.2f

Maldų Rinkinėlis, juodais 
birželiais _——4175—

Dr, Vinco Pietario Kaitai. . . 
Istorijos" apysaka. JJu tomai. $1.00

Moterystė ir teimyna. Ver
tė J, Gerdtis —____ _ 4ūe. *

. Gamtos Pradžiamokslis 
Pr. A, Vileišis.___ 50e,
x Limpamosios Ligos ir kaip 
nuo jų išsisaugoti! Parašv 
negyvoji gamta: žemė, v*n- ’ ’. ’ 
duo,..orią,Parašė J. Baronas—5Qe.

Nauja Skaitymui Knyga — 
• (Dalis.11), Su paveikslais-^-iTfio.

Vaikų Knygeli — su pa
veikslais ________— Mm.

Mano Patyrimai Didžiojoj . 
Karėj, 1918 ir 1919 m. Para. ' 
šS Kum J. F, Jonaitis (Ka
pelionas) ' - gffoi

■ Pamaldų Vadovėlis, Stacijos 
Graudūs Verksmai. Sudarė ir j , 7 
išleido Kun. J. .Koncevičiuš,_.10«?

Vienuolinė Luomą, Vertą 
Kuri. P, Saurusąitis ■ : . ■ ..25a. .

Moterystės Nesuąrdomybė. J. 
Lesauskis. S v. Kas. D-jos lei
dinys, Kaune _____ ________ 10a

Šankiausiais Laikais. Parašė 
A.vRucevičius .... ;.... . ...... „40e.

Meilė (Poema). Parašė M. 
Gustaitis ___ _______ 15c,

Aventas Gabrielius. lįleido ‘ 
Tėvas Alfonsas Maria C. P—.25a. z

Religijos Mokymo Metodi- - 
ka. Sutaisė K. J. Skruodys_ 50e.

Leiskite Mažučiams Ateiti 
Prie Manęs. Sutaisė KnPra- 
nas ___ ____ _____ ;  40e.. ■.

Mūsų Dainiai. Parašė Ka
zys Puida    ____ '. ■_____ 50e. 7

Anderseno Pasakos—su pa- \ 
eikslėliais '..... -..... ^..7.'.-.,,------2Oo.

MALDAKNVGES
Pulkim ant Kelių—0D-ko0 

pauda. Odos apdaru $2.00 ir $3.0G
> ; TEATRAI

^ Vienuolio Disputą su Rabi- 
nu, Vieno veiksmo juokai. $ų ' 
lietuvino Vaidevutis —__^__.l&c.

Elgetų .Gudrumas, 3-jų veikė- 
inų Komedija. Parašė Seirijų.

uožukas ——  ___—1—__^-ŽSc^
N epaisytojar—keturių’ veiką- ;

mų drama, Parašė kun./f’r, M..
J uraa. Kairia_ 1____________„35c

Giliukingaa Vyras—2 aktų . 
komedija; parašė S. Tarvy^ 

- das---- :-------r------- ~25c •
. / . , ' ■ 

Ubagų Akademija ir Ubagų .
Balius 4- koriiedijoa po 1 ak * 
tą; Parašė Seirijų Juozukas.—35c, 

Sniegas — Dramą 4-rių ak
tų. Vertė Akelaitis ___1 40*

Esamas—3-čia dalis d namon .
‘Gims Tautos Genijus/•’ Pa-. 

rašė Kun. L Vaicekauskas—JOc .
Visi Geri—3-jų veiksmų vai*- 

delis; -pąrašč F. V. _______ 10c
Patricija, arbą nežinomoji 

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

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

Dramos; 1) Germaną; 2) 
Fabįola—5 aktų;. 3) Liurdo 
Stebūklas..— 4 aktų; parašė 
J . Tarvydas——___ _______ 65c. .

Knarkia Paliepus.—Komedi
ja ųme akte. Išrašė Gineitis 15* 

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

Vaikų Teatrai ? dalis IL 1) ’
IŠtirsime paskui; 2) Antanu
kas. Surinko & K., D.’ ir N._15c t

■ “. . 19-to šimtmečio pabaigos ir 1932 metų mados

IVlkuj IENŲ pranešimai iš madų centrų apiė naujas madas sako, jog • ‘ 
L cigarete .forma valdys .moderniškos pAnelčs naujus’ rudens apval- 

.’ kalūs sn pilno ‘ilgio, rankove, ypatingai išreiškiančia cigaretė formą.
■Kaip šis madą palyginimai parodo, pilno ilgio- rankove yra pripildyta 

kvolduo tos medžiagos, kaip_ ir kito užvardininjo rankove. Viktorijos 
laikų panelė, devyniolikto šimtmečio pabaigoje, didžiavosi ’sU savo 
kumpine *‘leg o’mutton” rankove, o šį rudenį panelė .Amerika atsiduos * 
“dolman” rankovei, kuri ištikruiu vra nepilna, bet vis auganti balionįnč 
rankove. r ‘ ‘ *

Žinoma,, keturiosdešimt metų atgal, kuomet “leg b’mutton*’ rankovė , 
buvo taip visų priimta, cigaretai niekada nebūtų buvę pavartota sąryšyje, 
su .madomis, Lticky Strike cigaretai tuomet dar pebuvo išrasti, o žalias 
tabakas^ .vartotas, tais laikais,'buvo perdaug šiurkštus devyniolikto 
šimtmečio panelėms. Bet dabar, spi^igjninias. išimtinai Lucky Strike 
valymo procesas, duoda Ltickies lengvumą, kurio taip 1932 metų panelė.

• Amerika pageidauja. Kadangi rūkymas šiandiena, yra taip, ijųolatai *. 
‘ . vartojamas moterų tarpe, tai atrodo visai naturaliŠka, kad išsiręiškimas, 

“cigarete .forma’*, būtų pavartota moderniškai tiesiai ir pilnai jaunystės .
. formai., kuri yra rudens: madų įkvėpimu.

\ ?avo iškirpimu, “dolman" rankove leidžia madų išradėjams sustau- 
rinti juosmenį linijas, prikemšant -medžiaga rankovės, viršų priešakyje ir . 
Užpakalyje. Sis duoda astuonių colių platumo priešakį ir užpakalį, ir • 
suteikia reikalingą tiesios linijos’ cigarete formą.

"DARBININKAS"
366 Broadwąy, So. Boston, Mass

1L

5I

/ 436 pualapių didumo . . ,

Kiekviėnąs puslapis labai, gražių* paveikslu pa
puoštas. Kiekvienas lietuvis privalėtų įsigyti šių

J knygą. tFo& kaina buvo $4.00. Dabai* gausi tik už 
$1.00, ■’ •_ * ' :

.’ Reikąl&ukiS
-• * D AR B IN IN KO*

366 We8t Broftdway '' South Bo»ton, Masą,\
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8UBŠOBIFMON RATES: ‘ * PBENoMEBATOB KAINA:
Domestlc yėarly ,....H00 Amerikoje metama ..............HOO
Forelgn yearly..................$5.00 Uieieny metama ...............,$5.00 
Domėsite once per vreetayearly..82,00 Vieną kart sa.valtBjė metama....$2$ 
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DARBININKAS
MS VEST BROADWAY SOUTH BOSTON, 1USS.

TBLRfHONB SOUTH BOSTON 0*0 /•

ŠV. KAZIMIERO SESERŲ 
’ 25 M JUBILEJŲS

^Rugpiūčio 30 d. 1907 ip. 
trys pąsišventusios lietuvai
tės, pdėš Kaupaitė, Dvara- 
nauškaite ir Unguraitė* pri
ėmė šv. Kazimiei’O vienuo
liškus įžadus ir tuomi pada
re pradžią plačiai’iŠšibuj o- 
jusiai ir visiems gerai- žino
mai, gerbiamai ir mylimai 
Šv. Kazimiero Seserą Kon- 
gregacijai. Jos pradžią bu
vo labai sunki ir karti, kaip 
tašai garstyčią grūdas, ir 
reikėjo daug darbo, vargo, 
heroiską pastangą ir p,asi- 
šventimo, kol tasai mažas 
grūdelis išdygo, išleido at
žalą — pagaliau išsivystė į 
didelį medį.

Šv. Kazimiero Seserą 
Kongregacijos sumanytojas 

; ir, kūrėjas buvo a. a. įun. 
Dr. A. štaniukynas. Ty- 

/ lūs, kuklus, bet didelio mok7 
slo, nepaprasto uolumo ir 
geležinės / energijos j vyras;

” jis pasiėmė ant savo pečiu 
tą milžinišką darbą. Iš tie- 
są, tai buvo milžino užsimo-

■ jimas, tuomet atrodęs nedė
kingu,. beveik neįvykdomu 
uždąydniu. Dirva tam srt-

- manymui buvo labai .prasta. 
Mūšą išeivijoj nebuvo nė 
supratimo. apie ąeseris-vie- 
nuoles, nė noro jas pas save 
turėti. Išaugę prie rusą, 
•kurie buvo panaikinę Lie
tuvoj visus vienuolynus, lie
tuviai — išeiviai žiūrėjo Į 
vienuolynus bei vienuoles 
kaipo į svetimus sau asme
nis, kuriuos turėti savo tau
toj nematė nė galimumo, nė 

’ reikalo. Kartais mūšą išei- 
viams tekdavo prisižiūrėti

riuoliniam gyvenime pas Ai
rių seseris Scrantone. . Te
nai- palaipsniui kandidačių 
skaičius kiek padidėjo ir įą 
menkas būrelis įkūrė pirmą 
jau savo /Vienuolyną Mt. 
Carinei, Pa,, kur seserys 
{Karimierietės pradėjo mo
kyti pirmoj lietuviu parapi
jinėj mokykloj. Laikui bė
gant, Kongregacija tiek pa
augėjo, kad atsirado gali
mybės įkurti jau savo* Mo
tinišką Namą, Cliicagoj. 25 
metams praslinkus, jtii ne
be trys Sesutes ‘auklėja mū
są išeivijos vaikus ir jauni
mą, bet per 300, o su posiu- 
laritems bei kandidatėms jįjį 
skaičius siekia bene 500! 
Taip Dievulis gausiai palai-

rią darbą ir. Ūidvy-_ 
rišką pasišventimą, j

Bet grįžkim prie lėšų. Is 
kur jos paimtai Čta vėl 
tenka grįžti prie skaudžią, 
drauge ir brangią atsimini
mą. Čia vėL stoja prieš /akis 

’ kiua. Štaniukyno įsmuk Ir 
matome jį, keliaujantį iš 
kolonijos į koloniją, iš grį
šiąs į grįšią ir .renkantį au
kas. Koks nemalonus dar- 

‘bas! Kiek tenka nukentėti 
priekaištą, įtari n ė j i m ą,‘ 

' Šiurkščią žodžią ir net pa- 
sikoliojiiną! Bet kun. Sta- 

jaiukynas eina pirinym Tar
tum nieko negįrdi, nė nema
to, be.savo išsvajoto,, braą-. 
gaus tikslo, prie kurio jau 
artinasi... Dabar, jam nu
mirus, tie patys žmones, ku
rie Šaltai, o gabir šiurkščiai' 
jį priimdavo, jau leidžia 
savo vaikus į Seserą Kazi- 
mierieeią vedamas mokyk
las, organizuoja ją. rėmėją 
skyrius ir siunčia savę duk
teris į tą patį vienuolyną, 
kinio įsikūrimui pirmiau 
taip priešinosi.. . ; .

Įstabu, 4kaįp tolimėsnėj 
istorijos eigoj paaiškėja 
geni dąrbą vertė ir naudą;. 
Dabar, žiūrint į Šv. Kazi
miero Seserą 25 metą su
kaktį, tilt pasidžiaugti ten
ka, kad ją Kongregacija iš
augo į tokį grąžą religinės 
kultūros medį, po kurio ša
koms mūsą išeivijai taip 
jauku, vėsą....

j • Ir ne tik džiaugtis reikia,' 
! lipt ?‘pmti. Tpniti. TėinfL. K.

naudingam vienuoliu veiki
mui pas įritąs tautas: ai- 
rius, prancūzus, enk u s_. 4niąėJriIi 
Tam vienuolią veikime. — 
daugiausiai mokyklose —, 
mūsiškiai įžiūrėdavo daug 
naudos, ypač vaiką auklėji
me, bet kad / įsikurti tokius 
vienuolynus pas save — nė 
svajoto nesvajojo. Iš kur ’ 
imsi lėšą ir kandidątij-kan- 
didačią? Koks tėvas, ar 
motiną leis savo sūnų ar 
dukterį į; vienuolyną,. kur,' 
anot nežinėlią ir blogos va
lios žmonią pasaką, kandi
datus ir kandidates visaip 
kankindavo nežmoniškais 
paisnikais ir , prisimarini-. 
raajs ir net į karstus (gra
bus) guldydavo! Kas nore-;
tą atiduoti savo vaikelį į to
kią vietą?! . Tegu kiti pa
bando, bet ne aš! ♦

Su tokiomis kliūtimis te
ko kun. Staniukynui susi
durti. Dar nebuvę nū •tin
kamos vienuolyno užuomaz
gos, o jau kilo klausiniai: 
lėšą, patalpos, . mokslo bei 
auklėjimo ir — k'andidačią. 
Bet. tasai ■* garbus didvyris 
kliūčių nenusigando. Pra-1 
dėjęs arti vagą, negrįžo at-. 
gal. Jis vienas viskuo • ir 
rūpinosi. Pirmiausiai išga
vo leidimą iš Hairisburgo, 
Pa., vysk., a- a. J. W. Sha- 
nalian, kurs labai karštai 
ir maloniai tam siimanymui 
pritarė. Scrantono vysku
pas a. a. Hoban *tą leidimą 
pakartojo ir davė galimu
mo, trims mūsą vienuolėms! 
eiti mokslus ir lavintis vie- bet remti, remti, TeirifL. K.

TUR BŪT F'RIES GALĄ (
Kaip jau žinoma, sotie-, 

tai išleidę įtefatynsį kHd
tojais. Dabar gi atrodo, * 
kad jie nori padaryti prie-

nuo gruodžio 31 m 1933 Ui. 
Rusijoj bus leista atidaryti 
pamaldoms tik 20 .bažnyčią, 
Kadangi Rusijoj gyveiia a- 
pie 100 milij oną Žmonią,

itas kuo daugiąūsiaf nuo- - 
itęlią ir —- pabėgti  ̂kol po- 
gnomai dar neprasidėjo. O 
pogromą gali, būt — ib pą- 
tieni8 aukščiaūsiems. komi-

tai viena bažnyčią skiriama 
8 milijonams Dievo gar
bintoją. “Sovietą vyriausy
bė ąakosl nepersekio janti f i-

barams. Žudė Roibespierre 
’—i nužudė ir Robespiertą, 
ta patFgilotina ir jo spran
dui buvo gera. 1

?tą j oš pareiškimą Su fak
tais?. Jei ihelūofi, tai jau 
įelit tlip, kad melas būtą 
nors kiek panašus į tiesą, o 
jagi čia tai išeina ir-kvaila 
t begėdiška taip dumti pa- 

; šaulio akis. x .. i.

OOVlOLlį. pclCLailęf“ 11 v Lclip 

jau šviesi, uPiatilįėtkan 
bepavyko. Dabar karštli- L 
gihgai norima prirengti 
įmones prie “deslatiliet- 
kos. ” Patys bolševiką šu
lai pamate ,kad p a d a r e 
kvailystė, pasižad ė d a m i

Tur būt kas nors nenor
malaus darosi bolševikijoj. 
Tokias desperatingoš prie
mones daromos tik prieš 
galą. Tik tuomet žmones 
baisiai ■ spaudžiama, kai

įvykdyti Rusijoj roją į pen- ' 
kis metus. Nors .dešimtį 
itaetą būtą paskyrę. Dabar 
penki metai baigiasi, ir da
lykai blogiau stovi kaip pir
miau. L Orė jaučiasi tokia >

J J. v Uiti-• JĮOJĮ i’AIlęlr IvvJLo.J' vA» V''vA 

'bolševilcai . būtą pasiryžę
cjLlIiĮOSL ęi lycAvL JKcaS1

sprogs; Nenuostabu, kad 8o- .

p kitaip elgtųsi su jo gyven-
Vietą vadai neteko galvos,

1 ./ K.

, : < 4.^. Klinkner.

Aš ESU KATALIKIŠKOJI
. :' SPAUDA

AŠ esą dešinioji Bažny
čios ranka. •
.Aš esu geriausias Valsty

bės bičiulis.
Aš' esu visada prisirengu

si įdiegti tjU’imisiąjį pątri- 
jotizmą; ištikimą Dievo įsa-, 
kymamš ir Tėvynės įstaty
mams.
.{Aš esu visa pasiruošus 

apginti Bažnyčios^ moky
mus; esu visada sargyboje 
plėsti jos gerbūvį ir nelei
sti Jai kentėti išniekinimą 
ir koliojimą. '

AŠ esu tos’priemonės* ku
riomis da^o Bažnyčią ge
riau žinomą ir labiau gerb
tiną tiems,' kūne Jos nepa
žįsta. . u v .

AŠ esu ‘ dorovines išmin
ties veidrodis.

yertė Sonata

Aš nesti turtiiolią prie-

liūs.
riti

Aš * esu tiesos' sužieduoti
nė ir negaliu būti * bičiulis 
pykčiui, neteisybei ir nuož- 
mumui. t .<
■ Aš. tesu nėftią žitlinįo sar
gūs* ■ ' . •. /. ., f'

Ą&- esti geriausiš draugas 
misijohieriams. ‘ Aš sklei
džiu ją darbuoti istoriją 
toliiniausiiis krikščioniško
jo pasaulio kraštus ir į sa
vo, skiltis talpinu ją atsilie
pimus, prašančius pagalbos 
ir skaitytojams apsakau ją 
nuopelnus. ’ ,

A§. eSU. toji galybėj, kuri 
tiesioginiu būdu remia ir 
plečiasakyklos uždavinį. 
Aš riešu pamokslą į namą 
židinį ir žmoriią minioms.

Aš apsakau tą gerą, kurį 
neša kunigai, {statydami į

* t.

juotoje Lietuvoje
Hikisi&KAl, Švenčlobią 

pskiv — Siame: kaime' gy- 
ena vien lietuviai. Sodžius 
Lidelis, turi 40 ūkininką,

ItKlIiTAB KLEBONAS

RIMŠE, Bl’eslaveą ąpsk, 
—Šios, parapijoj liętūVią 
'amą gyvenimą stidirumstė 
Tetikėtas klebono iškėlimas..

Čia brivęs klebonas kunigas 
Daukša jau iškeltas į gudiš
ką .Zamošos pampi ją? Kun. 
Daukša Rimšoj klebonavo r 
•/aštuonerius metus. \ .

Naujas klebonas kunigas 
Mankauskas čią atvyko lie
pos 30‘d.

NETURTINGAS MIESTELIS

pavoją savo gyvybęMacį 
patarnautą inirštantiems.

Aš apaalcau apie viėnuo- 
lią —’ feerą žygius, kurios 
gyvena,, kad. mokytą jauna- 
mečhtSj slaugią ligonius ir 
globotą tuos, kurie neteko' 
tevąg,lobos/ bėižmoniąpa- 
sigAilęjimo. ar meilės.

Aš esu tiliybinio mokymo 
gaivhįtojas if žadintojas.

Aš Įesu., tas; kurs yra vi
sada j pasirengęs pagerbti' 
vienetą ir kiekvieną asme
nį kurs jstoyi už tai, kds y- 
ra dora ir teisinga.

. Aš duodu tau pasaulio ži
nias.; Aš supažindinu tave 
šu dienos klausimais it rei
kalais. Aš teildit tau įvai- 
riirttą, pasilinksminimo 
tačįaū - nčišgaliu tau duoti 
papiktinimo nei pagoniško
jo pavyzdžio;

.Aš ’ esu skaistusis oras 
nugiedrinti tavo gyvenimą.; 
as esu saulės šviesa, kurį ta- 
Vp namuose šviečia katali
kiškuoju atspindžiu.
Aš esu KATALIKIŠKOJI 
SDAŲDA. •■ ■ ■

Aš esu reikale ir reika
lauju tavo įtekmes ii’ gelbs- 
tinčios paspirties.

Aš pasilieku priklausanti 
nuo tavo finansinio, parėmi
mo mano reikaluose.

/ Aš - esu verta kiekriėno 
gero, kthį gali man duoti ar 
teikti.

■ Dabar yra KATALIKI
ŠKOSIOS SPAUDOS VA
JUS. d ■

Argi pats praleisi tą pro
gą, kad neprisidėtam savo 
dalimi, atidarant man bent 
vieną naują įžangą į namą 
židinį? ■;

Tai padaryk šiandien! 
Nelauk rytojaus !

RATNYČIA, Gardino a.
— Tai nedidejis, neturtui- / 
gas, smėly sulindęs mieste
lis..- Vietos gyventojai lietu- . 
viui ir žydai.
? Pereitais mokslo metais 
čia veikė dvi mokyklos; lie- g 
tuviška ‘ ‘Ryto” ir valdiška 
lenką. Pastarąją Ja_nkA__ 
tiktai žydai. \ '

šv. kAziMiero draugijos
SURINKIMAS . '

•, Susirinkime įvykusiame . 
liepos 17 d..įtrinkta nauja, 
valdvba: kun. V. Taškūnas 
— pirniininkas, kun. N. Ra- 
štutis—iždininkas, R. Bag
donas ^ .sekretorius, kun. • 
Šamb. dr. A, Viskantas ir A, 
Bielinis, — nariai be parei
gi- . ,. ’ .... '

AFERA SU KARALIŠKAIS 
PALAIKAIS •

VILNIUS/— j?e r eit n 
metą rudenį . bekasinėjant 
katedros požemius rasta' ka- 
'ridiij .aukso karūnos ir kiti 
istorijai labai verti daiktai. 
Šios iškasenos btivo profe
soriais Kluso globoj. Nese
niai. paaiškėjo, kad- jišaį . 
tuos istorijos palaikus,'kaip 
rašo aSlowo,’r girtoj kam
panijoj dalindavęs atniin- , 
čiai. Šį dąlyką iškūlė aikŠ- . 
ten savo metu Vilniuj vie
šėjęs, rašytojas Ed. Boye, 
kuris gerdamas ‘■ brudoršaf- , 
tą” su prof. Klosu, gavo iš 
j o" atminčiai gabaliuką Bar
boros Radvilaitės galvos? pa
puošalo. Spaudoj kilo su- *• 
prantamas triukšmas. Bus •’

Profesionalai, biznieriai, praihonin- 
kai, kurie skelbiasi “Darbininke,’* tlk« 
vai verti skaitytojų paramos..

Visi earsinkltgs “Darbininke.”

AMERIKOS LIETUVIŲ R. K.
; FEDERACIJOS SEKRETO

RIAUS XXII KONGRESO 
RAPORTAS

Gerbiamieji XXII Kongreso Atstovai:—.
RŪgpiūcio 25 d., 1931 m. pirmame naujos Valdybos.

* posėdyje, Valdybos noru man teko ir vėl painią Feįjeraci- 
- jos raštinhilio pareigas, todėl man tenka pateikti, Didžiai 

• Gerbiamieji XXII Kongreso . atstovai, pereitų metą Fede- 
. ’ racijas darbą apyskaitą. . .. s
v Pagal mūsų naujos jubiliejiniame Kongrese priimtos
- - konstitucijos patvdrkym^, visas Federacijos vadovaujamas

darbas Skiriamas Pirmipinkūi, raštininkui atlieka raštines

Federacijos ; Centro Valdyba pereitais-metais- padare 
keturis posėdžius. Pirmąjį tuoj po jubiliejinio Kbngre- 
sb, rugpmeio 25 d. ŠV. Petro parapijos klebonijoj South 
Boston^; Dalyvavo’kunigai K-Urbonavičius, H. J. Vai
čiūnas, J. Švagždys įr Pr. Juškaitis, mokyt. Pranas (fa
linis, redak. Antanas F. KiieĮžys ir K. J. Krušinskas. Pla
čiai apsvarsčius. atskilą Federacijos Valdybos lianą pa- 

•.rei^s,’^slęįirioma. pareigoihis sekapmi: į; '(f
- /Kun. aKžimieras Urbonavičius -— Garbės Pimriftinlm,
■ So. Boston, Mass, . ’ : .

Kun. Jonas Ambotas D v. Vadu, Hartford/: Conn. 
Kun, Jonas Švagždys — Pirmininku; Brocktbn, Mass.

• • ATice-Pirniininkai: — Lėbliarddš Šiitttttis, Chieago, Hlj. KATALIKIŠKOS AKCIJOS REIKALU.
kun. H. J.. Vaičiūnas,. Cicero,., iii., Antanas Kneižys, Šoutlį Tinkamai praplėsti Katalikų Akcijos veikimą koloui-
Boston, Mass. jose, reikalinga turėti mūsų' Dvasiškuos nuoširdi. parama.

’ Kun. Norbertas Pakalnis—Iždininku, Brtfoklyn. N- Y. Taigi, tuo reikalu Federacijos Centro Valdyba paraše as-
Revizijos Komisija: (. . meiiidius laiškus visiems lietuvių parapijų Klebonams su
Kąn. Kazimieras Urbonavičius -L Garbes Pirmininku, ^irminiiikdf iždininko -ir Rastinjnko parašais, pranešant

Pranas Galinis, Dorcliester, Masš.. , apie konstitucijoj padarytas pataisas ir prašant paramos
Rugsėjo 7 et 1931 m, tiirSjonlė antrą Centro Valdy- Katalikų Akcijai per f'ederacijos skyrius.

bos susirinkimą, dalyvaujant tfarbės Pirmininkui Kūn. I/trttrell, itass. Klebono Kliu. P. V. S'trakausko pastai!-
K. Ui-bonavičiui, Pirminiiitaii Kun. J. Švagždžiui, Iždk gotais suorganizuotas Lawell’yje 19-tas Sederacijos sky-
ninkui Kun. N, Pakalniui. Reik Komi nariui Kun; Pr Jušr- rius, 4 kurį įsirašė .7 .draugijos, užsimokčdamos metinę
kaičiuiį Vicė-Pirm. A. ^L Kneižiui ir Raštininkui Kaziui; duoklę. ' , • .• ‘
Krušihskui, .Šv* Petro-.parapijos, klebonijoj, So.'.Bostonf A LIETUVIU kolegijos REIKALU.
Mass...- ■ ’ :>f • ■ ' • • Rašyta spaudėje, prašant remti Vienatinę lietuvių ber-

Trecias Centro Valdybos narią susirinkimas laikytas'
1931. to. gruodžio 10-d. pas Dvasios Vadą kleboną, kuri

nąičių Kolegiją., .Tėvai rakinti siųsti saVb sūnėlnis į Tą- 
vų'Marijohų vedamą bernaičių. Kolegiją Ttotapson,. čoun,,

J. Ambotą, Hartford,. Conn. Dalyvauja : Kun. J. Ambo-. gi dukrelės į Seserii Kazitaieriečiiį vedlamą mergaičių Aka*
tas, Garbės Pirmininkas Knn.- K. Urbonavičius, Pirminiu- dėmi ja, Cliicago, 111 1
kas Kun. J. Šva^ždys, Iždininkas Kuli. N..Pakalnis, Vi-
.ce-Pirmininkfts Antanas • Kneižys tr. Raštininkas. Kazys * Vilniaus vadavimo reikalas.

• . % 4 r.^ J
Krušinskas. •' Mūsų supratimu, g-eriauąis būdas Vilniui vaduoti, tai

Ketvirtas .Centro Valdybos ąarią pasitarimai? laikytas kelti pavergtųjų įįetdvią; tautinį susipratimą, šelpiant jų
gegdžės 17 d. 1932 . nu rpšąninko bute, Brooklyn, K ,Y.. kultūrines įstaigas;. Tuo reikalu rašyta spaudoj, raginta

Dalyvauja f Pirmininkas J- ŠtAgždy^ Iždininkas kolonijose minėti spalių Šutą įr tos dienos pajamas skirti
Kuii. Ne Pakalnis'z Vke-PirmiiHnkas L. Šimutis ir Raštiniu- Vilniaus lietuvių reikalams. Dideliam nedarbui siaučiant
Itas;‘K.qK‘t:u^inskąš.\x,čia vi^i*^^‘Kopgresoįij^a^is. sunku Išjoti, f.t^L.ir ^Vą^įaus^lįčlitvių reika*

i ' - Valdyba sutvarkė ir< atspausdino 2000 egžertipliorią ju- ’iamBvtaikų g&uta'iik $98;60, •• . ? ’ ; •.. .^ . ' t. .
biliejinio Ivougreso -priimtos naujos Konstitucijos ir. Ū00 Centro Valdyba savŽ posędyjč 1931 m., gruodžio 10

egzentpliorią jubiliejinio Kongreso protokolą, kurių po eg^’ <L nutarė įsirašyti į. Vilniūi Vaduoti Sąjungą • Vilniui Vg-
žempliorį išsiuntinėta Klobonaihs ir Federacijos skyriams. duoti Sąjunga. yxū išteisi Vilniaus Geležini Fondą?*

T6 fondo ugdymui yra išleisti “Vilniaus Pasai.?. Jau 
esame gavę '“Vilniaus Geležinio Fondo” atsišaukimą, gi . 
pasus paenieme iš Lietuvos Konsulato New Yorke,. pra
džiai 100 pasą ir visą ženklelią po lapą^ . ’

LIETUVOS KATALIKU UNIVERSITETAS.
■'Lietuvos valdžiai Aušiaurinus dabar veikusį prie Vy- . < 

tauto Universiteto. Kataliką Teologijos ir FU-osofijos fa
kultetus, žymiai sumažinant profesūrai skirtas sumas, Lie
tuvos Kataliku Veikimo Centras nutarė Įnirti atskirą Ka
taliką Universitetą- Tuo reikalu paraŠytit keletas .atsišau
kimų spaudon,- paskelbtas. ir Universitetui kurti Komiteto 
atsišaukimas, bet dėl nedarbo aukų gauta iš Šo. Bostoną . 
kolonijos $83.50. . '

Sužinota,; jog šio minėsią 28 dieną, jau atidaromas. 
Lietuvos Katalilrą Universitetas Kaune.

\ Moksleivių šelpimo reikalas. *
r. Federaeijon atsišaukė, prašant pašalpos, vienas clii- 
eagietife studentas, bet nesant .tam tikslui pinigą jo pva-. 
Šynmš nepatenkintas. Dabarir 'vėl jis''prašo,.bent pastai- • ' 
tiniems metamb jį sušelpti.- ‘ ‘ .

Iš'pimiatm gavusią pašalpos studentą Manija Šmoto*. • 
naite iš Kauno atsiteisė visą gautąją paskolą $750.0A

. -sAMttbtnu MpMneiJos 
centro vAbtbąi, :;

:t Eįnant Federacijos, nauja Kottstitueijiu IV straipsniu, - 
perskyrimu.KonifK'sas,'paragrafą Į6 ir ll numeriais, so- 
koifti. asmunyš nominuoti kandidatais būsimai Amerikos ' , 
Liriiiyiu K* K Federacijos Centro Valdybai 1933 
m; Kongresas rinks devynis asmenis į Vaidybą Kandi- . \ t

L
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BLAIVININKŲ SUSrtlBNYMO ŲEKTBd 
VAIZBA

Ktin. J. i. Jakaiti#—ūyml wlaą; tom, Jonan Bakana»—
Kun. J.MaflttlIohlė—I-t*UrTlCfrpiMBi.;Pr. Maniraa—it-atla vica- 
plnti.; v. J. AlaV*dta»-ra«U T tfctt fek, ftercatteh itM, O, $- 
dabrIeūS—1M., 6 Commonw»aith Anų Norceater, Manų to Rai

nys Ir J. Švlrakaa—IMo tiobbėjal; kum frr. J. laikafUa—■redakto
rių Wtadbw ai, X '

Pilnųjų Blaiviųmkų Š. A. 
j-ras Šeimas prasidės rug- 
ijo 11 dienų 11 valahdų ry- 
l Šv, Kazimiero bažnyčio- 
;, Worcester, Mass iškil- 
lingomis šv. našiomis, ku
tas atlaikys Pirm. kun. j. 
. /Bakanas, asistuojant a- 
ylinkės kunigams.
lokalų sakys kun. J. j, Ja- 
aitis, M. X C., kų tik su- 
Fįžęs iš * Lietuvos ir iš Ro- 
kos. ' • ’ k
Delegatai, malonės suši-

■ Jin Ki K tu t . ... :

Be to, visa publika, parapi
jos chorui su p-le E, Kaspa- 
raite priešaky vadovaujant, 
sudainavo keletą liaudies 
dainelių. Dainų žodžiai bu
vo atspausdinti ir išdalinti 
publikai. Žiųonių buvo tiek 
daug, kiek dar niekad nėra 
buvę šios kolonijos išvažia
vimuose. Visi biivo paten
kinti rengėjų maloniu pa
tarnavimu te jaunimo žais
lais te dainomis. Parūpi jai 
liko gryno peltio ^lŪO.Jū.
Valio, nonvoodiečiai! Dar" 
buokitės ir gyvuokite! č

Įkas qirdeti. lietuvių i 
į kolonijose

liūgo organizacijai. Taip
gi, ateidami atsiveskite te 
naujų narių prisirašyti, 

, ; Valdyba.

linkti bažnytinėje salėje 15 
minučių prieš mišias; turė
sime tvarkingai įeiti bažny
čion ir užimti savo vietas.

1 Posėdžiai prasidės 1:3Ū y. 
p. p, Šv. Kazimiero parapi
jos mokykloje.

Valake įvyks vakarienė, 
paįvairinta įspūdinga pro- 
gi’ama. . ■' J • ■ “

Kviečiame visus vadus ir 
narius atsilankyti į seimų.

Kun. J, Dakaras, 
• . Pirmininkas.

VIEŠA PADĖKA
Geriems savo parapijie

čiams reiškiu širdingų padė
kų už surengimų skanios 
sųlauktuvių vakarienės rug- 
piūčio 21 d. š. m.

Savo maldose ir šv. mi
šiose. maldausiu Visagalio 
jums palaimos. ‘ .

& Juškaitis,
- Klebonas.

BLAIVININKŲ SEIMAS
Kaip jau skelbiama, rūg

ėjo 11 d., Woreesteryje į-’ 
yksta Blaiv. Seimas. Sėl
iai būna tilt kartų metuose, 
lės jų laukiame. . Afeiba, 
;reit praeina. Seimuose pū
tavome daiig nutarimų, Jie 
ažniausiųi lieka tik popie- 
yį o į gyvenimų nevykdo- 
ni. Kodėl taip yra? Pa
jauskime savęs kiekvienas.
įPasaulyje visi . žmones 

iripažįsta, kad girtybė yra 
notįna visų nedorybių. Vi* 
ji biaurisi; girtuokliu. Ma- 
;ai,ar visaį negęrįantisžm<> 
jus, pavadintas girtuoklių, 
abai užsigauna. Ir gir
tuoklis, išgirdęs tų. vardą, 
lušigųstaj bjaurisi, jųomi. 
) vienok, kiek daug girtuo^ 
dių yra l Blaivybes drau- : 
pjos jiūnai vieton didėti — 
mažėja. Blaiv. seimai kas
kart mažiaū reikšmingesni, 
tampa; Pagalvoję gerai, 
darykime rimtas išvadas.

Važiuokime į .šį BĮ. Sei
mų kuo daugiausiai — visi, 
kuriems blaivybės labas rū
pi, Seime aktyviai daly
vaukime. (įerai pagalvoki
me pirma, negu ka sakysi-

ttie. Rūpinkimės daryti 
daugiau praktiški!, p ne te
oretiškų įnešimi} bei nutari
mų.

Daugelyje kolonijų yra 
neva blaivininkų, bet jio pu
siau mirę. Juos privalome 
atgaivinti. Šiame seime pa
dėkime kertinį akmenį, savo, 
darbui, būtent: uoliau-’sklei
sti blaivybę praktikoje —- 
eiti su blaivybe į patį gyve
nimų.

Kun. R. Juškaitis, 
Red. .

PRAPUOLfi VfeL TRYS LIETU

VIŠKI KIEMAI — JUOŽEMIAI, 

VITGIRIAI IRVYCIŠKIAI

_ Prūsijos minis!.’ paliepė 
juodžemių ir Vitgteių-Sta- 
nių km.* -(Ragainėj krašte) 
nuo lapkričio 1 d. suvieny
ti į vieną kiemų, kuris turės 
vadintis Stanen. Nuo to 
paties laiko ir kiemai Neū- 
lios ir Vyriškiai sudedami 
ir gaunax vardą, Gilgetal.

Tokiu būdu vienas lietu
viško vardo kiemas po kito 
išnaikinami.

-į- • i- • -

NORWŪOD, MASS,
• ■. ' ''' — ■ ‘ t

Per pastarąsiasdvi sa-' 
vuiti Šv. Jurgio .parapijos 
įaseball rųtęlįs lose su se- 
rijiečiais ir miesto policis- 
tais ir pralošė. ’ Daugiau 
lošimų šiais ’ metais nebus, 
nes ratelio mariai išsiskirs* 
te į mokyklas. Kitų metų 
-jie^ada: sudaryti gerų rate
lį ir lo$ti nejuokais. Šiais 
metais ratėliui vadovavo 
FeliksaųBabelas.

IŠVYKOĮCONNEC- 
/‘■-•^ĮCUT-

Pereitų sekmadienį išvy
ko į Wethersl‘ield, Coim. F. 
Babelas, lietuvių basebali- 
ninkų vadas, mokytoj auti, 
jis ten aukštesnioje moky
kloje dėstys komercijų. Pe
liksas, Babeląs yra. baigęs

■ ‘ Nortvood High School 1927 
ir Bųston Universitete ko
mercijos kursų 1931 m. Jis 
yra pasižymėjęs lietuvių ir 
kitataučių tarpę.' Peliksui 
lihkime geriaūsib pasiseki-' 
mo naujame darbe. • ‘ '
PARAPIJOS IšVAŽIA-

•’ VIMA8'.\;
. Sekmadienį, rugpjūčio 2& 
d. įvyka ŠvuAųrgio .parapi
jos išvažiaviiiiąs. Parapi
jos pramogų ^rengėjai prie 
šio .išvažiavimo smarkiai 
rengėsi ir užtat dabar džiau 
giasi to išvažiavimo^ pasek
minis. ‘Pažymėtina tas, 
kad tame išvažiavime sutar
tinai dirbo jaunimas ir se
nesnieji parapijiečiai — 
pirmieji paApijos kni’čjaį 
Jaunimui vadovavo,, moky
tojas Peliksas Babelas. Jis; 
suorganizavo būrį jaunuolių 
sportininkų, kurie akroba- 
tiškais žaislais, iistynėmis, 
kumštynėmis ir kitokiais

___ Sulauktuvių v^karįeiiei 
’ *• ^ aukojo Šie A. Botembergas 

ir J. Morkūnas po $3.751 
K K. #00; N. Na ir A. 
Kapivodienė po $2.00; po 
$1.00 P. Zaletskienė, A. Su- 
dintlenė, Radziukinienė, 
M. Kalinauskienė; po 5Oc. 
P. Kisielienė, Brazinskienė, 
Jankauskiene,. Buėeyičienė, 
Tamošauskienė, /Daiktais: 
po didelį kumpį— M. Hor- 
butas, J. Mockevičius, M. 
Naujokaitė; po vištų: ;K 
Potembergienė, E. Tamoly- 
hiene, A. Jankauskas ir N. 
NA Buvo dar ir daugiau 
aukotojų, kuriems taip pat 
vakarienes rengėjai ir kle
bonas taria nuoširdžių pa
dėką. ; •

Rengėjai Klebonas.
• r -- ------ * 7 i

• ĖXTRA ' ■ / • ’
L. D. S* 84ps kuopos mė

nesinis’ siisirinkiniaa.įvyks 
rugsėjo 11 d* tuoj po su
mos, bažnytinėje svetainėje^ 
\Vindsor St., . Cambrįdgė, 
Mass. Visi nariai kviečia-’ 
mi dalyvauti, nes šiame su
sirinkime turėsime išrinkti 

; ątstovus į L. D. S. seimą, 
kuris įvyks rugsėjo 26 ir 27 
d. d., Laivrenee, Mass. Tu- 
ręsiine aptarti ■ 'organizacr- 
jos reikalus ir įduoti atsto
vams. tinkamų sumanymų į 
seimų. ■ • ’ j

Visų narių praŠOhie užsi
mokėti' savo ’ duokles, kad 
seimo laiku nebūtų mūšų

’ ' kuopoj nei vieno, narte sko-1 žaislais suįdomino publikų

hDS. KuopųSusIrlnkhn'al 1

■ Sekmadienį’ rugsėjo 4 d. 
įvyko $ Y Jurgio draugijos 
susirinkimas. Buvo pakel
tas klausimas priimti Šv. 
-fct^nnero^’augrįds-imriu^ 
į Šv, Jurgte draugijų. tlaug 
kalbėta, bet neprieita prte 
tvarkingo nutarimo. Šv. 
Kazimiero draugija turi, 
mažai 'nariu te norėtų pri
sidėti prie Šv* Jurgio drau
gijos su visu savo turtu.’ 
Kode!'nepriimti.? Daugu
ma tos draugijos narių yra 
ir Šv. Jurgio draugijos na
riais. Be. to, Šv. KažM& 
ro draugijos nariai 'įneša 
200 dolęriUj,kuinuos dar tu
ri* tos draugijos ižde.

Šią savaitę klebonas kun. 
S. I*. Kneižis seminarijoje 
atlieka metines, rekolekei- 
jas. GiįŠ šeštadienio ryte a- 
pie, 10 Valandą.

’ / DKTROIT, MtUtL

LDS.72 kp. susirinkifaiaa įvyks 
sekmadienį, rūgs#. 11 d,, tnųj po 
p&rttidų, Įv, Jurgio parApiįoi mo- 
kyklojė. Visi kuopos dariai yra 
kvie5i4»t»rkWHnkyti | šį mirti* 
Ūmą.

Valdyba

CAMBRIDUfi, MASS.

LDS. 8 kuopos mėnesinis suįii- 
i’inkimns įvyks sekmadienį imas, 
11 dioųą tuoj po sumos, L. baž
nytinėj svetainėj. Visi mulai 
malonėkite.. atsilankyti ir ažsįmo- 
kėti .užvilktus lųokesčiną. Vald.

DAYTON, OHIO

liDS .69 kp. susirinkimas įvyks 
sekmadienį, rugsėjo 11 dį' bažny
tinėj svetainėj'tuo j po^Šurnai. 7~‘

Kuopos i’ašt. Ž. Gudelii

KARTmto/COM

LDS. 5 kp. susirinkimas įvyki 
rūgs. 11 d., tuoj po sumos bažny
tinėj Bvetai^j, 41 Capitol Avenue. 

•Malonėkite vis nariai ateiti, ties y-, 
fa svarbių reikalą dėl kuopos nau
dos/ f ■ -

• Taipgi malonėkite užsimokčti ku 
rią yra užsilikę mėnesinės duok, 
lės. '■ ū LBB.«kp.ražt

HARRISON-KEARNEY, N. J.

L. D. S. 15 kuopos susirinkimas 
įvyks rugsėjo 13 d., parapijos 
Svetafnūje, 6 Pavis Avė. . Visi 
nariai kviečiami atsilankyti.

Valdyba

Sodalietes savo mėnesi
niame sūsirihkime. paaukd? 
JA^5-^.-.?WU?s,.sYętai- 
nes kapiharelib ištaisymui.. 
Taip paį nutarė surengti 
vakarų te visą pelnų šktefį 
tam tikslui. Gražus pavyz
dys ir kitoms draugijoms.

; Pereitą; pirmadienį (La- 
bor Day) ? buyo iiuvykę į 
Lietuvių Kolegiją, Thomp
son, Conn'. p-lės Q. ir B. 
Kųdįrkaitės, J. Kraūnelytė 
ir kiti. Grįžo pilni gražių 
įspūdžių?

Modernieji šokiai yra nė kas ki- 
-tė, kaip seksualinio organizmo 
slmbolizavimas fiziniais judesiais. 
—Prof. Bt. Šalkauskis^ ’

SUSIRINKIMAS

—*——
uit; •

LDS. 75 kp. mSneBiniai snsfrin- a 
kimaį įvyksta kiekvieną mėnesi 
sekmadieny, po 15 d., iTi Petro ir i 
Povilo bažnytinėje svetainėjft.

? Valdyt# :

BROOKLYN, N. Y.
LDS. 12 kp. mėnesinis avsiHnldh ; J 

mąs įvyks rugsčjo 18 d„ 6 $0 v*, 
kare, Karalienės Angelą pnrapijoli 
svetainėj, kampas Robling ir ,8©. ' 
4th gatvių. ,

Taigi malonekitė visi susirinkti 
Įr užsimokėti duokles kurie ęaatė 
skdlipgi. Nepamirškite fr naują 
narių atsivesti prirašyti prie miną * 
brangios organizacijos.

Kviečia Valdyba

C. BROOKLYN, N. Y. . 
t ... j . *

Rūgs. 18 :d., tuoj, po -sūmoą į- 
vyks LDS; 10 kuopos susirinkimia 
vai. Taigi kviečiame višiia nariua 
Ktsilankyti į šį susirinkimą fr dk 
eimokėti mėnesines. Atsiveskite Ir 
savo draūgns prirašyti.

• .■ yaidyiHr

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

sekmacKenį, rūgs. 18 d. 1932 m. 
Svarbu, kad į i į Susirinkimą ateitą 
risi nariai ir bent pa vieną nauji 
najtj atsivestą prirašyti prie nitbą 
brangios organizacijos.

Mi———■ ■ '
. WEBTFIELD, MAŠ8.

* LDS. 111 kuopos, susirinkimas J- 
vyks sekmadienį, . rugst 18 die
ną, tuoj po sumos, ’šv. Kaziihioro 
parapijos salėje. Kviečiami Viii 
nariai ateiti. Taipgi atliveskite 
savo draugus’ prirašyti prie iios 
kilnios organizacijos,

ValŽyh

ATHOL, MASS.
. LDS. 4 kp. mėnesinis susirinkt 

mas įvyks rugsėjo 18 d., tuoj po 
mišparų, šv. Pranciškaus parėpi* 
još salė j.. KvieČiėrrii Visi nariai Ui* 

. siląnkytį ir užsimokėti mlsmaiMB 
mokestis. Taipgi atsiveskite sars 
draugus ir drauges prirašyti pris 

, šios kilnios organizacijos.
Kviečia Valdyt*

L AWRENOE(MASS.
LDS. 70 kp. susirinkimas įvyki 

Aiiigsėjo 18 d, tuoj po 12' vąl..
Kviečiame gausiai sueiti, nes turi
me keletą svarbių sumanymą. At- , 
siveskitė ir savo draugus(es)' pri- j 
rašyti’. Valdyba

' --'A ’ '*•
' PROVIDENCE, R, I. 1 J

LDS. 11 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks, sekmadienį, .rūgs. 18, 'J 
tuoj po sumos, bažnytinėj svotai- l 
nėj. Svarbu, kad visi šiame suvi
rinkime dalyvautą ir užsimokėtą ' 
duokles. Parodykime gražų pavy>-'

1
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datais nominuoti šie darbuotojai: 
Kun. Ignas Albavieius, 
Kun. Jonas Ambbtas,. .
Dr. Petras Atkočiūnas, .
Kun. Jo.has Balkūnas,
Kun, Dr. Antanas Bružas, 
Juozas Bulevičius, . *

- B-iii Bitautienė,
Kun. S..I. Čepanonis, 
Mokytojas Pranas Galinis, 
J. Grebliūnas.
Kun. Pranas J uškaitis,
Kun. Pranas juras.
Kun. J. J. Jakaitis, M. I. C., 
Kum Magnus J. Kazėnas, 
Kazys KrūŠinskas; . . 
Antanas F. Kneižys,

. Vįącas Kudirka,
' Kun. Jonas Lenoevičius,

Juozas B. Laueka,
KuU. J. MaSiulionis, M. I. •C*,,.’.
Kun. Jonas Misįus, •

_ Adv. F. B: Mastauskas, / •
Juozas P,Ą1-aėiuUs, •
Kun. Br. J, Navickas, M., I. O., 
A, Onaitis, . .

‘ Kun. Norbertas Ęakaįniš,’
. Kum Pranas V. Strąkauskas, 

Studentas Petrauskas, ’ ,
/ P-fts ’ Stankevičius, . .

Kųn. Jonas švagždys, ,

į Leonardas Šimutis, *
< Jurgis Tumasonis,

Kum Kaz. Urbonavičius, .. .
Kun. Jeronimas H. Vaičiūnas,
Kun. Pranas Vinnauskis, .
Kun. Jonas Vaišnoras,
Kostas. VaiŠporasį
Kastas A. Vencius, .. ” -
Antanas Žvirblis,
Antanas Žaliaduonis.. . ?..

: w>a!s. \
a j a m A s: ' .

1 • ■ . ? ’ ’ ’ . ' • ' ’ ■

Balansas VUI-20-31 prieš jubiliejinį kongresą
Hartfordu Čorin., Šv. Trejybės parapijos . •
Hartford, Conn. Federacijos skyriaus. duokles ..

' So. Boston, Mass 3 sk. draugiją duokles ...... ... 
Ghicago, I1I\N.' S. 23 sk. draugijų dubklęs. . .....
Brooklyn, N. Yt 39 sk.'S. S. Gyv. Ražąneiaus dr.
Marija Smetpnaite grąžino gautąją stipendiją
Cicero, liįjlSr sk. Vilniaus našlaičiams i . i.. i ?.,.>• 
Šb. Boston, Mass. 3 sk. Vilniaus našlaičiams ....

. ‘go; Boston, Mass. 3 sk. Liet. Kat., Universitetui
-Chicago, .Ui. N. S. 23 sk. Vihjaus haslaieianis:.'.L» 
Cliicago, Ilk*B. P. 19skt-Vilniaus našlaįčiams .. 
Rockford,* IU. 24 sk. draugiją duoklės ..,,. A-

; d^lėAl^pO.
'Nomvaad,-Mass.'- Draugiją diidklos lO sk^s.....
S., Boston. Mass. 3 sfe Liet. Kak.' Universitetui l
So. Boston, Mass. 3 šk. Vilniaus našiaičiaute ,,,
S, Bostoh, Mąsgi 3 sk, draugiją duoklės i

Providenee, R. I. 47 sk. Vilniaus Vad. reikalams 10.00 
IndianaMarbor, Ind. 42 sk. draugiją duoklės, ..’ 
Brooklyn, N\ Y. Fed. apskr. draugiją duoklės . . 
Ghicago, UI. Fed. apskn draugiją duoklės ...... 
juowell, Mass. 49 sk*. draugiją duoklės .......k,. 
Lavvrenee, Mass. 32 sk. draugiją duoklės ....... .
Broekton,. Mass. 9- sk. draugiją duoklės . • 
Siaus City, Iowa Kun. (& M., Čęsna, duoklės <.., 
Brooklyn7<N. Y. Fed. Apskr. draugiją dąoldės ... 
Homestead, Pą. G sk. draugiją duoklės ....... t. . 
Cicero, UI; 12 sk. draugiją duoklės ‘ < 1., ...... 
Nuošimtis už banko je. esonius pinigus .... *.. A

$298.75
5.00
5.00

10.Č0
6.00
i.oo

750.00
24.00
20.00

.... 6350
• • 15.50;

. &60*

.6.00

\ 20.00 
.20.00 

14.00

0>

L. D. S. Ncw ;Yorko ir 
Kew. Jersey apskrities kuo
pti valdybų susirinkimas į- 
vyks Sekmadienį, Rugsėjo- 
Šeptember 11 dieną, 12:30 
vai. dienų, Šv. Trejybės pa
rapijos .svet?J. 207 Adams 
Adams St., Newark, N. J.

Visi minimo apskrities 
kuopų valdybų nariai/ yra 
prašomi būtiiiai atsilankyti 
miniman susiriii k u m a n,
ypač kvįečiąmi Apskrities 
Valdybos nariai. Yra. la
bai svarbių reikalų. Yra dar 
apskrities iždas it kiti da
lykai turi būti aptariami; 
. Visų prašoma pribūti lai
ku— nesivėluoti. ‘

V. Daubaras, 
Apskr. iždininkas, dj kitiems. ’ ’ /

$10.94, už važinėjimą Ud.rtfordąn, Coiin;. į C. Vai- . .
dybos posėdį U931, gruodžio 10 d. $7.86. Viso_ _ 68:80 I
Kun. P. Bieliauskui, Vilniaus Labdarių komitetui A
našlaičių šelpimui A „L ...... J.,.. ... 98,60 j
Kun. V. Mielcška, per Kataliką Veikimo Centrą, : J
Lietuvos Kataliką Universitetui .. .... ....... 83.50 n |
Sekt. K KruŠinskui alga už geg. birž. ir liep. m, -932 • j
Sekretoriui Kaziui Krušinsktii alga Už gegužį, bir- . . ’ • 1
ž^lį ir liepos mėnesius 1932. metų .. . ............  150,00 'j

j
; > . * j*‘ išviso.išmokėta $857.60 .1 

■ • Gauta, išv-iso ‘ ....$1,389.03 , . y

’ • c Išmokėtą išviso 857.90

3.00
■ 10.00 

4.00 
7.00 
9:00 
5.00 
2.00 
2.00 
6.00 

14.00
* 18.70

Gauta išviso $1,389.03
I g m o kė j i m ajf \ .
Kaziln\Knišihskui<alga UŽ rugpiūtį $50,. Kongre 
sau ir Centro Valdybos Jsusirinkimąn kelionės iš- .
laidoj Boston, Mass. rugsėjo 7 d., 1931 m, $23.50 1
Viso .. — m'-*. A — r. .} 73.50
Rūgs. 18,1931 m. už telegramas sveikinimams lai
kė Jcihiliejįnio kongreso 'A .. Ar,, . 16.00 
Lapk. 2, 1931 m. K. krušinskui sek. alga už rūgs, 50.00 
“ Vytauto” Spaustuvei už laiškps ir voką spaudą 40,00 
Gruodžio 26, .1931 tą. Kaziui Krušuiskui Sekreto- 
riaūs alga už spalių ir lapkričio tnen. 1931 m/ .. 100.00 
Gegužio 25, 1932. m, Sekretoriui Kaziui Krušius-.
feūAkįga^ųžIsaiipi^vasuri^ ko^m ir^biiMJkX932 į 200.00

posit Op. rūgs* 22,1931 iki rūgs. £2,1932 UuA .A.. ; - 7.50 
Rugp, 3, 1932 Sekretoriui K; Krnšinskui alga už 
įruodi Ikte m. $50.00 už pašto ženidus ir vokite t , *• ’ * * .j. .. • ,. . ■

<3•i
3

s BaL rugp. 20, 1932 $531.13
Be to, turime vertybiniais popieriais;
18 po $1000 L. 11 B. Bonų su nuoš, už 1932 ni. $1,800.00 
83 po $50 L. L. P. Boną šu nuoš. už 1932 . 4J50M.
•J. Lietuvos Bonas be Įmponą
15 L’.'L. P, Boną kuponą po -įjp.00
6 L. L, P, Boną kuponai,.po $2.50 
1 Ū.nitvd Statęs Bobas i\ 
I3į Draugas.PubJishing Gompany Šerą .. 
ĮvaMą serą M\Ky.. A
Meli’dpoliian Stato Banko Chicngoje kvitas UŽ •'. ' ®
VoS. Boną .,Į. \ 50,00 ||
Liet..Darhm šit nųošiinčiaisi5iWk00 J

’<■ -A.’ -/1 ; . ' j/ Viso $11,550,00
Buvusioji •studentai Fedomcijui skolingi dol, $20,082,50 .
Buvusieji .Ktiid Fed.. skoolingi šveiratfą frankais-146,266.00 ■
Biiv; stttd. Fod, skolingi-Vokietijos markemh 11,124:00 JI

. 4,150.00.
* 50.00
v 75.00 J
; I5.oo '

> . 15 .00 ’
■135.00

225.00 -Į

v

■



H k as girdėti Lietuvių |
KOLONIJOSE

8CRANT0N, PA.
* \ " >

f VASAROS ĮVYKIAI 
VIENUOLYNE

. Šį vasara yra ypatingai 
r minėtina Šv. Pranciškaus 
j- Vienuolijos istorijoj. Tuo
• laiku" netik įvyko dešimties
► metų sukaktis, bet tai su- 
r kakČiai paminėti nauja ko- 
! plytelė liko pastatyta ir pa- 
; šventinta, šiame gražiame 
a Dievnamelyj įvyko metinės 

f - vasaros iškilmės^ A_
Pasibaigus pirmoms re

kolekcijoms, rugpiūčio 1Ž 
d., Šv, Klaros dienoje, įvy
ko Įvilkimo ceremonijos, 
kurias atliko kun. J- Mi- 
sius, asistuojant kun. kape
lionui J. Skripkui ir bro
liui Jonui,. M. S., Jr daly
vaujant kunigams P. C. 

’Česnai, S. Čepananiui, M. 
Urbonui,.. J. Tikučiui, A. 
Jurgaičiui, A. Bružui, N.

£ S., ’J. Vaišnorui ir A Abro
maičiui. Rytą įvilkimų lai
kė įspūdingą pamokslą sakė 
kun.. P. C. Česna, o po pie
tų kun. A. Bružas.

Sekančios šu . apeig a 
apturėjo Šv. Pranciška Mich.

: abitą: . ‘
. Sesuo M. Pins (Janavi

čiūte) iš ŠV. Juozapo para-.
4 pi jos, Mahąnoy ’City, Pa<; 

; Sesuo Įf. Tarcisia (Ptašni- 
kaite) ir Sesuo M. Perpe- 

, tua (Zinkevičiūtė), irgi iš 
minėtos parapijos; Sesuo 

- M. Jastma (Esinaneįūte) iš
Šv. Vincento parapijos,. Es-

• plen, Pa.; Sesuo M.. Mėree- 
t 4es (Žekiūtė) iš Šv. Stanis- 
k lovo parapijos, Steuben- 
.. ville, O.; Sesuo M. Ui-suli-

na, (SikorskMtė) irgi iš Šv.
; Kazimiero parapijos,' Pitts- 
.. burgh, Pa.; Sesuo M. Ani- 
‘ broza (Grublauskaitė) Šv. 
, Petro1 ir Povilo parapijos, 

Grahd Rapids, Mich.; Se
suo M. Georgiana (Utąriū- 
tė) Šv. Jurgio parapijos,

: , Shenandoah, PalSesuo M.
• - Robertą (Pusteivičiūtė) Šv.

_ Kazimiero parapijos, _SL 
Clair, Pa.; Sesuo M. Este
ra (Taboriūtė) Šv. Petro ir 
Povilo parapijos, • Grand 
Rapids, Mieli; Sesuo Mari- 

r ja Evaristą. (Stąniuiiūtė)
Šv. Juozapo parapijos, ^a- 

.tėrbury, Conm; Sesuo M.
J Alverna ' (Valaičiūtė) Šv. 

Jurgio parapijos, Detroit, 
Mich.; Sesuo M. Adella 
jKolašiūtė) Šv. Juozapo 
parapijos, Du Bois, Pa.; 
Sesuo M. Tekia (Určiniū- 
eė3 Šv. Juozapo parapijos, 
)yatėrbųiųr,. Comi.; .Sesuo 
M. Pierrė . (Gaudešiūtė) -iš 
Šv, Petro ir Povilo parąpi-

; jos, Elizabeth, N. J.; Sesuo 
y M. Donatą (Maleškaitė) iš

f

?

’TJDARBININKAS

Kazimiera parapijos Pitts- pat visiems kitiems atšilau- j 
burgh, Pa>; Sesuo-^M. Li-hciusiems svečiams. Ypatin- 
guorija, (Vitkauskaitėj "Šv.~ -- 
Petro ir Povilo parapijos, 
TamaquaA Pa. ; Sesuo M. 
Veronika r(Seštokaite) Šv. 
Jurgio parapijos, Detroit, 
Michigan.

Pasibaigus šioms minė
toms iškilmėms^ rugpiūčio 
16 d., prasidėjo antrus re-, 
kolekcijos, vedamos labai 
iškalbingo kun. J. Brūžįkoį i 
S. J. kurios tęsėsi iki pat 
naujos koplytėlės pašventį- 

į mo ir 10* metų Sukaktuvių > 
Šventės, rugpiūčio 25 d. J 
šias nepaprastas pamaldas 
atvyko Jo ‘Eksc. vyskupas 
H.xCv Boyle, .skaitlingas bū- 

j^A^wsiŠ^jos^j^alilpį 
tybėš ir Klusnumo, ir tuo j Federacijos kongreso dele- 
pačiu lafimųgijo juodus ve- Į gatai ir /kiti pakviesti sve- 
lionus., Įžadų darymas įvy- į . kuriems, rpo pamaldų 
ko per Šv. Mišias, kuriasbuvo paruošta, puota, Kun. 
atlaike kun. J.^^ MĮsiųs, asis-.Į Jt Ambotas atlaikė Šv. tū
tuojant kun. J. Skripkui ir §į.as> laike kurių kun.1 J. Na;

rBroliui Jbnui. Ta^i įvykiui viekas, M. I. C,, pasakę pa- 
pritaikytą pamoksiu pasakė 
kun. M. Urbonas. Sekan
čios priėmė laikinius įža
dus: j

Sesuo‘M.. Šalome (Zala- 
pūkaitė) ir Sesud M. Erne- 
stina (Bulevičiūte) iš Šv, j 
Petro ir Povilo parapijos, 
Elizabeth, N. J.; Sesuo M. 
Eugenija (Milinaite) Šv. 

’ Juigio parapijos, Detroit, 
l.; Sesuo M, Annella. 

(Goberįūtė) Šv..: Trejybės 
parapijos, Hartford, Conn.; 
Sesuo M. Amata (Girdzi
jauskaitė) Šy. Juozapo pa
rapijos, Waterbury,'Coun.,l 
Sesuo M. Alma (Žalįmaitė) 
Jėzaus į Dangtį Įžengimo 
parapijos, Pittsburgh, Pa. ; 
Sesuo M. Lorenė (Armaha- 
vičiūtėj Šv. Kazimiero pa
rapijos, Pittsburgh, Pa. ;< 
Sesuo M« Ruth (Balčiūnai-Į 
fe) Šv. Juozapo parapijos, r 
Du Bbis, Pa.; Sesuo M. Te- 
ophilia _(Goberiūtė) Užgį- 
mimo parapijos, . •Chicago.l 
III.; Se: >m M. Savera '(Stul- 
pinaitej ’ dęrbury, Conn.;
Sesuo M. Sofija (Šilingui- 
tė) Šv. Andriejaus parapi
jos, New Britain, ■ Ct.: Se
suo M. Dominika (Daube- 
riūtė) Šv. Antano parapi
jos, Chk. • *. III. ir Sesuo 
M. Syly-erstkv. (Klemaitė) I 
Sopulingos Motinos parapi
jos, Harrison, N. J.

Kelioms dienoms praslin-. , ...» i ka
kas, Sese; —'• . < FJ ' ’ 0 Q
padare .Įau paskutinį ir ga.-| Įįy - ■ . iflk , I
lutin, žingsnį || ĮĮJ . / . ■ įV | JT <1 Z1 Li
me” gyvenime. RugpiucioIH ? mmOHĄ H. 
lį" d. septynios Seserys]. y. <. ‘ ' - • • * . :. I :
prieš ‘ išstatytą, Šv. Sakra
mentą . ištarė savo ‘amžinus 
įžadus, ir žeūklų. Savo jau 
iiiekad heatmaniomo sužie- 
davimo, apturėjo sidabrinį 
žiedą. Padariusios, tą svar
bų žingsnį buvo sekančios : ■

Sesuo M. RaimundaI-. 
(Braukiūtė) 18 Šv. Kazi
miero parapijos, Port Car- , 
bon, Pa.;. Sesuo M. Įgnatia 
(Kiserauskaitė) Šy. Pętrd 
parapijos, Kenosha,” Wis.; 
Sesuo M. Laurencija (Chr 
stiah) Šv, Trejybės parapL 
jos,. Hartford, Conn.; Sesuo 
M, Bemadetta (Astrauskai
tė) Šv. Vincento parapijos, i 

Pa.; Sesuo M> Ka
rolina (Sti ^lauskaitė) Šv.

Šv. .Juozapo parapijos. Du 
Bois, Pa.; Sesuo M. Dolo-I 
res (Vošk-uūčiūtėJ' iš Šv. 
Jurgio pr. Mos, Detroit 
Mich.; St M. "Ancilla 
(Verkauskaite) iš Šv.-Ka
zimiero parapijos, Nashua 
N. H. ir Sesuo* Akvina (Ži- 
dinavičiūtė) iš Apreiškimo 
parapijos, Brooklyn, N, Y.,

Rugpiūčio 13 d. 13 nau- 
jokių, kurios sėkmingai iš
pildė savo kanonišką novi- 
cij ato-laiką, sudčjo Įniki-

gą padėką irgi reiškia kal
bėtojams pietų laike: Lietu
vos viee-konsului P. Daud- 
žv^džiui, adv. F. Mastaus- 
kui, L. Šijnučiui, kun. Ju
rui, kun. MaČiulioniui ir Im
tiems. 1 v ■ '

‘ Praneliikaus 
' Seserys.

1 tCHARRON’S
PIANAI—RADIOS ' 

ŠALDYTUVAI
Aliejau* pečiai, Skalbiamo*

mažino*
20 TRUMBULLJJTBMTT

WOB0BSTZR, MA«1

tdigvp* ĮIly(ro*—x>d ?
I | miUtlHiiliMHIIIlilMIlOltlUlIHIflMlttittlIlIlihaMtMIlilu

Į

šias, laike kurių kun.'J. Na-

['mokslą. Planai, šiai istori
nei dienai pasisekę, gėriau- 

• šiai, už ką Sesėryš reiškią 
nuoširdų ačiū pirmiausiai 
visiems atsilankiusiemsku
nigams,-visiems Federacijos 
delegatams, kun. J. Čižaus-' 
kui ir ponui ir poniai Ci- 
žauskams, kurie savo artis
tišku. muzikaliu pagražini-, 
mu laike apeigų, koplyčioj 

Į ir puotoj nemažai prisidėjo 
prie pasisekimo tos dienos. 
Seserys padėkų teikia taip

nikuose, kaip kad šiais me
tais. .G.

DAUG VESTUVIŲ • 
Šio menesio 5 d. Austos 

Vartų parapijoj buvo dide
lės iškilmes, bažnyčia mir
gėjo nuo žvakių šviesos ir 
gražių 'žalumynų, • • .

Sekančios keturios poros 
priėmė tį. dieną moterystes 
sakramentą:

Bartkus Jonas ir Kasoke- 
vičiūtė. Agota; _

Guerin Jonas ir Elena 
Budaitė; . *

MonkevičiusPetras ir Ci-
• raitė Elena?' z

Vaitkevičius J o n a s i i 
Moliutė Ieva.

Reikia tikėtis, jog tos 
jiaaijos_šeimbs bus doros ir 
lietuvybės židiniais. ■

KRIKŠTAS
Antanas ir Marijona Sa- 

lasevičįai susilaukė dukre
les, kuri buvo. pakrikštyta 
rugsėjo 5 d, vardu Pranciš- 
ka-Elena.
- Kūmai buvo Lapinskas 
Petras ir Čepulytė Marijo
na, B.

BENDRAS DARBAS
Šv.. Vardo Marijos drau

gija, didžiausia moterų dr- 
ja Worcesteryje, rengia dįr 
delį pikniką — išvažiavimą 

' rugsėjo 11. d. Maironio Pk. 
Piknikas prasidės 1 vai, po

WORGESTER, MASS. V *
PASISEK?;’ PIKNIKAS

Aušros Vartų parap. tu
re joj paskutinį Šiais metais^ 
didžiulį pikniką rugsėjo 4 
dieną. Nors ir pasitaikė net 
pergražiausis’' oras, bet pa- 
ua^jieČiaUIf7visi^Ti*ijatF 
čiantieji žmonės, suprasta* 
ini gerų tĮkšįų svarbą, skai
tlingai į jį atsilankė.

Buvo matyti ne m a ž a s 
skaičius svečių iš artimųjų

1 lietuvių kolonijų, net kele
tas buvo iŠ New Yorko ir iš 
Pa. .’ z ‘ '

Labai, gražiai grojo Piga^ 
gos vedamas orkestras, kurs 
suteikė daug linksmumo su
sirinkusiems. Pasigėrėtinai 

‘ darbavos visos organizacijos 
ir savo maloniu darbštu-

■ mu užsipelnė visų simpati- 
/ją- J •;

Tad tenka pasidžiaugti, 
pasigėrėti ir sykiu palinkę- i pietų. - ‘ r

. ti jr ateinantiems metanas r Pelnas , šio pikniko bus 
I taip gražiai darbuotis pik-Į skiriamas lygiai ;Šv. Kaži-

miero ir Aušros Vartų, pa- I nu. upė, kuri labai tinka 
rupijoms. Taigi visi VTor- maudymuisi, žuvavimuiir 
cesterio lietuviai sukruskit.lt. t

Bus visokių užkandžių. I 
galėsit pasimaudyt ir links-1 
mai praleįsit įaikų. Gros juda. . AudinyČios dilba, 
Šimkaus orkestras visokius bet matosi pulkai darbinin- 
šokius. *

Abiejų 'parapijų chorai 
yrą užkviesti, tai išgirsite 
naujausių lietuviškų dainų.
1 Kviečia visus nuoširdžiai 
valdyba. •

"I GAMBRIDGE, MJtSS.

DARBAI- • • 
Darbai jau kiek, geriau

“Darbininko”

kų, vaikščiojančių, nuo vie- ? 
noą dirbtuvės prie kitos. , 

Pernai užsidarė du ban
kai, kurių, vienaą-įau išmo- 

[ kėjo 25 procentą, . - 
PARDUOS NAMUS

Miesto valdyba paskelbė, 
jog už 1219 namų neužmo
kėti mokesčiai. Jie paskir
ti pardavimui. Namų ne- 
laimingų savininkų .sąraše 
matytis ir lietuvių vardų,

Korespondentas. - • • •

Rėmėjų

VAJUS

KUNIGŲ PERMAINOS !
Kųn. F. Norbutas, para

pijos vikaras, rugsėjo 8 d. 
Jo Eminencijoj kardinolo, 
perlmltasįAVestLynrųŠy. 
Patriko parapiją.

Kun. F. Norbuto vieton į 
Gambridge atkeliama kųn. 
Jonas Plevokas, kurs per 
tris menesius darbavosi Šv. l 
'Bernardo parapijoje West 
Newtone. Abiem kunigė
liams linkime geriausios 
kloties naujose vietose.

parapijinei . .'
MOKYKLA

(Rugsėjo. 8 d. parapijos 
mokykla pradės savo Sep
tintus mokslo metus. 9 vai, 
ryte bus iškilmingos šv. mi
šios, kurias laikys pats kle
bonas. Ąsistoje bus vikaras 
kun. J. Plevokas ir klier. J, 
Petrauskas. Pamokslą sa? 
kys klebonas F. Juškaitįs. 
Po mišių , tuoj bus suteikta 
palaiminimas su Švenčiau
siu. . .

Praeitame' sekmadienyje 
klebonas ragino ir prašė lei
sti vaikelius parapijinėn 
mokyklon.’, Čia vaikeliai 
netik skaitytį rašyt, bus iš- 

, mokyti ;.bęt ir geriau Diė< 
vą pažinti, Jį mylėti ir Jam 
tarnauti bus mokomį. Ka
talikų tėvų pareiga leisti 
vaikelius katalikiškon. mo
kyklon. .. Tėvai atminkite 
šią pareigą. ■■ *

• ■ ’ ■ Vietinis.

irwp™KRi-
■ ČIOKUOPOMS

L. Vyčių N. A. apskričio 
pusmetinis suvažiavimas'į- ? 

įvyksta 1932 metų October- 
Bpalių 16 d*, Šv. Jurgio pa
rapijos svetainėje, ^St. Ja-' 
mes Ąve., Norwood, Mass. .

Visų apskričio kuopų pa- 
l’reiga kuo skaitlingiau daly
vauti šiame suvažiavime ir 
aptarti planus tolimesniam 
veikimui.. Aptarti taip, kad 

Į galėtumėm suben drinti vei
kimą visose- kolonijose ir 

1 šindingiau vieni kitiems pa
dėti* Vienybėje — galybe. 
Laikykimės šio posakio. Su
praskime jį tinkamai, o.ta
da galėsime smagiau varyti, 
pradalgius tame bare, ku- ; 
riuos mums pradėjo mūsų 
pirmtakųnąi. . Tad visi į 
darbą! —Visos kuopos kvie-( 

Ičiamos dalyvauti šiame , su
važiavime,

Kun. P. M. Juras, .
Dvasios Vadas, 

tf. J. Averfca,
. Pirmininkas, a i! * * *

. O Valepitukevičiūte,
1 Raštininke. ’

baigiasi

* Paduokite savo vardą ir pa- 
v ardę ir mokestį L. D. S. na- 
riams—organizatoriams dar 
prieš tą dieną, kad galėtumė
te dalyvauti kontestiniame 
dovanų laimejime.

I Rėmėjo mokestis 10c.
. • -f • • . ‘

L0WELL, MASS.
PAVYKĘS PIKNIKAS Į 
.Rugpiūčio 28 d. Apašta

lavimo draugija surengė 
pikniką labai gražiame. K. 
of ,.C. pk, Tyngsboro, Mass.

Lowell .' lietuviai pirmą 
kartą1 šioje vietoje turėjo] 
parengimą. Šeimininkėmis 

o Baumilienė, Jurevi
čienė ir Blaževičienė, ku
rios rūpestingai dirbo.

Bet negalima nutylėti ir 
trūkūmų Tokiame gerame 
parke reikėtų platesniu ma-j 
štabu rengti — suorgani
zuoti sportininkus, . daini
ninkus. Reikėtą sutrauk
ti mažiausia 2000 žmonių.

.Girdėjau, jog. rugsėjo 11 
d.ianie parke įvyks parapi
jos piknikas, kuris tikrai 
bus įdomus. Prie parko y-

Įvairios liušies Sieninius

KALENDORIUS
, LletuviSljus, Amerikoniškus. Ir

• JmDortuotus išdirba ' '
S. L. Z APE N A S

292Lawrence St„ 
'I

Lawrencė, Mass.

Tel. 28231

Prekes Šiemet žemos. .

STKES&SYKES
P. A. Syke* ir B, G. Syke* 
LI1TUVIAI ADVOKATAI

• ‘ Ofisas:
SANBORN BLOOK

, 681 ‘ Wwhington St? • 
N0RW00Di MASS.

* Tek Nūnvood. 0330 ’ 
Gyvenimo vieta: 

.32 Walnut Are.
Jei. Nonvood 1315'W

■ : ■ r ■.? ' »i ” ' ■ yr--—;—/• - 1

į PERKAME BONOS ;
Ar turi Lietuvos Boną? 

Nes mes perkam Lietuvos 
Bonus ir mokam pagal die- 
nos kursą.' Tuojau praneš* 
kitę mums, kokį turit Boną, 
ir kiek yra prie jo kuponų. 
Greitai gausi atsakymą ir » 
pasiūlymą grynaįs pinigais. 
Prie progos aplankykit 
mus.v . A -
« Musų krautuve atdara ir .

Į vakarais iki 9 valandai.
parduodam laivakortesrir 

siunčiam pinigus—doleriais j 
Į j Lietuvą, Lenkiją ir Jjatyl* 
ją- •••’ ■' A ' :

Musų krautuve didele. 
Turime visokių drabužių ir .

| čeverykų (shoes). Laikom 
taipgi plačių čeverykų .vy- . 
ram ir moterim.

. Nuo dabar ant čeverykų, 
skrybėlių, marškinių ir kaį • 
drų numušama 25 nuošimtį, f 

Malonėkit mūs nepamiršt,
AMIRIOAR DKY G00DB

i 8TOIA
E BARTKEVIčItlS, Savininke, 

678 No. Mala Street,
| MONTKILO, MASS.

' ?.

■ - >(•!** a.-—

sukruskit.lt


V
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VIETINE S-ŽINIO 8,W.

Alllq ' J. .......... ............

PARAFUOS IŠVAUAVI- 
msnmo

Nors ypatingo pasirengi
mo parapijos antram išva
davimui nedaryta iŠ prie
žasties neseniai buvusių B. 
Vyrių seimo , didžiulių pa
rengimų .ir dėl rengimosi 
Dainų' Šventei,-tųdųus Dar
bo Dienoje įvykęs išvažiavi
mas buvo gvažmdr sekmiii- 

? gas. ■ 1
* -—Nuo bažnyčioj uittvežfa 

. Kęstučio daržan žmonių G 
bųsaį ir 3 : trekui, Buvo 
daug privųtiškijautomobi- 

4 liti ir trokų-trokelių. Taip
ogi nemaža žmonių priūžė 

', -gatvekariaįs ir pokštu

ADVOKATAI
(JUOZAS ONYSĮ
I ADVOKATAS Į

414 BroaiTOiB. BPątoų.’Mass, 
Tel. So. Boston 0948

GYVENIMO ' -
Tel. Jpąrl^viiy 1804-vy

Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B, GAILIUS 
Veda visokias provaš. Daro vi- 

suą lęgalw4qkuuieptiyi,
817 E St. (kampas Broadway) 

. South .Boston, Maja. .„.y 
. Telefonai Šou Boston 3732

■ Namij; Tąįbpt 3474

Iš ryta oras buvo tiesiog 
viliojus j laukus. Apip pir
mų valandų po pietų South 
Dostonė gerokai palijo. Be 
abejo, tas įtaikė namuose 
nemaža norinčių Važiuotf pa- 
rapijoį piknikan. . O pgm- 
rodė, kati Kęstučio' JūrŽa 
lietaus 10 lašo nenukrito.

Orkestras,, sporto progra
ma, užkandžiai, brangios 
dovanos buvo • tie faktoriai 
kibai nuotaikaus pikniko.

Dovanų aukotojų tarpe 
. matėme kum K. Urboną vi
riu, p. p. Majauskaitę, Dilį, 
Romaną ir Akunevičių.

Emiliją Čeplilmite laimė
jo. $25.00 aukso, O. Šlikai- 
te — sąmovorų, P. Apšėgie- 
nė, fonografa. Laikrodį lai
mėjo . jesukevičius Įr. radio 
laimėjo numerio 892 sąvi- 
tninkas< . .

Daug įdomumo sukėlė vir
ves traukimas. Viena pusę 
laikė Citjr Point šalininkai, 
o kitų — ^Darbininko?” ar-Į 
timiausi prieteliai. Laimė
jo .^Darbininko” prietelįų 

' grupe, kurios dalyviai gavo 
po cigarų, •’ ." ••

j Žodžiu, antras parapijos 
.piknikas buvo gražios nuo-! 
taikos ir ’pasekmmgasį. Di-l 
džiulė garbė, tenka, už taip 
nuoširdų pasįdarbayima šei- 
miiiiiikems, šeimininkui ir 
visiems jų padėjėjams. Di
delis kreditas visiems' prie 

‘išvažiavimo bet kuo prisį- 
dėjusiems. ; ; ‘ R.

L

KAZ, J, KALINAUSKAS
• .?■ ADVOKATAS 

“.Darbininko*’ Name 
(antros lubos, Boom 1).

366’Broadway, So. Boston,
Tel. So. Boston 3357 • 
,Bostono Ofisas; '.

89 State. Street, Room 63 
Tel.|Hubbard 9396

Gyvenimo; 33 Bosemont Street, 
Tel. Talbot 2S78 Dorčhester, Mass.

Tel. S. B. 0441,

PR.J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

414 Broadway, So. Boston.
Roout 3»

Gyvenimo vieta t 39 Green S t,
Hudson, Mass.

TeL Hudson 622.
...^--------'............-L...-i.;.. —-

Tel. Šo. Bqatqn

A.O.šALNA«ttNA
LIETUVIS ADVOKATAS

Baigęs du Universitetu 
CORNĖLL UNIVERSĮTY su AJB. 
G. VTASųiNGTON UNIV. suEĮJB.' 

^Darbininko” Name 
(Įjutros teWl

866 Broadway, South Boston 
| Rezidencija
| 805 Harvtird S t, Cambrldge, Mase.

Tel, Universlty 1468—J. ,

J4j1|1l IJI|. . I ' l'IUIIUI AffllĄIJU.. ' ' 1.11 nillLl'

PRISIEKĘS ADVOKATAS

JOSEPH P. WALSK
A D V O K A T AI

* Edwar R. (teplen 
Albert Adcteon ■ , 
■Benjamm Obesfcy

OFISO tVEWAŠ 
: I9R9A i,

18 HĮ.,. MoAton. W»;

Tcįpfaųus: Capltol 9880 
Ofiio v^ląUdq«

9 vai. iki 5 VHk

_ ■,ą_- *-r -*• ► ■> .*■ ‘*'5'/' 1 * "HS '.Art- ♦,* »*F v* - «

pETUVOS DUKTERŲ PO b-LOBA MOTINOS ŠVČ., DRAUGIJA, -.?

■*

*■ •

niRHTNTNKią

Ivaškų drųbiižiųi, baldai 
(fiuniture) Jį* visa ’ turėta 
nuosavybe visiškai sudegu. 

‘Apdraudė buvo išsibaigusi 
ir. neatnaiijintaj todėl Ivaš
kai paliko taip, kaip pa
spruko iš liepsnų,

ši didi,nelaime giliai su
jaudino soutbbostonįečius. 
Apie nelaimė' buvo praneš
ta parapijos piknike, Nors 

■ jau buvo vėlokas ' vakaras, 
bet geraširdžiai įmonės pa- 
.sįsiūlė. pareikšti* savo užųo^ 
jautų nelųiiųės ištiktai, šei
mynai ir sudėjo aukų,

Sekantieji aukojo;
Kun. P. Viiinauskis , — 

$5100 j po $1.00 ’ — J. Lips- 
kas, vJ.~ D. -K., P. Meškaus
kas, Apšegfenėj D. Bučys, 
O.; Cibulskieiiė, O Danielie
nė, J. Kmionienė, S. Kavo
lis, Supremavičiai, N. N.,

M. G rilevicius, K. Niauro
jus, V, Širka, J. Griciūnaš; 
po 50ė—Arijohda, Laukai
tienė, j, Deikus, S. G., ’N.,
N. , N.. K, A. feezgėvičienė;
po 25c— Pavilionis, A. Gor- 
šky. • • ■ ’ '

racijos veikime. Priklau
sė elmre,/altm$st ubse ir Ma
li jog Vaikeliuose. Visi* jį 
mylėjo kaip gero budo.

Visi Andriaus įrąugai 
linki jam gražiausio pasise- 
Jdmo Lietuvių Kolegijoje.

»..■ 4. Al, Ąritarmi^

Į OAITABAI -
Tel. So. Barton ot»

0B, M. v, GASPEH 
(lųapAftAvičma 
.Naujoje Vietoje,

52$ E. Broadvvay, $. Boston.
' . Ąfto'

Nuo O Iki 12 ryt®. Jr ąuo 1:80 Iki 
5 Ir nuo 6 Iki 8 viL vaknre. Ofi- 
«as uždaryta* subuton vakariu Ir 
ąfHWUĮ|Iąift taipgi ^pdpjąU P04 
____ l&tMdfeng uždarytai._ 
Taipgi nutina ir

L.

Lietuvį

-T

JOALINAOSKAS) . ,
1 414 Broadway, So. Bosniu .

pr Im. atdaro nuo 10 ijtf43 nų.
. ryto, nuo 1:80 IW 5:39 po ploi «♦'

**H4* Q lk| U ^rpntl 
pagal BU^^rlmg

? IŠVYKO 1 KOLEGIJĄ j 
. . . . -- - . -T-’ I , Į
j Rugsėjo d. į/švč. I 
rijos kolegiją, Thompson, 
Conn., išvyko Andrius Nau- Į 
džiūnas, šiais metais baigęs Į 
Boston College aukštesnių-] 
ją mokyldtį. ■ . T

Išvakarėse -buvo siiretigr 
f tos išleistuvės. Po užkąn-l 
džių įvyko programėlė, ku- 
riį vedė A. Jųrgekutis. Da- į 

flyviai pasakfe.^ikjdliėlesJ 
Į Tarp kitų kalbėtojų buyo 
kHerikas Ą Baltiišiųnaš.

Marijos Vaikelių "atstovas 
y. Marcinauskas įteikė do
vanėlę Audriui, buvdsįam 
draugijos pmųinmkui? ; 

Į Aiidriuš _ pašižymėjo pa- 
SKAUDŽIAI NUKENT^- p..—------

joretsKAT pijjs skelbimai :
Praėjusio pirmadienio 1 

rugsėjo 5 d., naktį kilęs gai-b—-——7——*—7, 
sras sunaikino Mizgirdų na-į f ’ f . =
mų, 1514 C.olumbia Rd., So. J 
Bostone. Name gyveno .trys Į į 
šeimynos : Aleksandro Ivas- ; 
kos, prancūzų ir žydų. . J I į 
'.. Gaisras kilęs pirmame 
aukšte ir tuojau liepsnos 
apėmė visų namų iš vidaus.

Ai; Ivaška su savo |eimy- ( 
na gyveno antrame aukšte; 
žydų šeimyna trečiame ir] 
prancūzų — pirmame.

Gaisras taip greitai plė-1 
tėsų jog pabudę gyventojai 
pasijuto liepsnomis' apsuptu 
Laimingiausiai išsigelbėjo] 
piimo aukšto gyventojai, 
kurie+išvengė, sužeidimų, ir 
išgelbėjo dalį nuosavybes. ?

Tragiškiausia atsitjko^_  . . . . .
trecio aukšto gyvento jums. PASALDINK GHEHIMį 
Gaisro liepsnose, mirtinai1 * * ’. *- . ■<- y ± *
sudegė žydas Jacohs sli sa
vo 11 metų sūnumu Jacobš 
žhiona šoko per. langų ir li
ko simkiai sužalota — su
laužyta koja ir visas kūnas Į r ą į įniGAS, Savininkė

GAISRO LIEPSNOSE^ 
DB 2 ŽMONĖS

Į JO M. 1B I
laikrodpunką^

Į Parduodu įvairiausios rūšies;
Į auksinius ir sidabrinius daik-J
Įtus. Taipgi ir pataisau. -i

36Q I#. Broadway
į SO. BOSTON, MASS. \-j

J •■. ■ ■. ■ .■■ v ■?■ ■ ■

Tel. So. Boston 2^0 .

. . Lietuvis tatia|gįs ’ ■ ’ \

tA, L.KAPOČIUS '
W. ^ro&d^ąy, BpaĮfig

Ofiso vąkindos nup 9 UU 12, jūąo ' 
l:30?-6 ir . nuo. 6:30—9 vakare. 
Sęredomls nuo 9—12 vai;- dieną.

Į Šubatomls nuo 9 Į|t Q vąl vakarė.
NedėliomĮa nuo Q Iki 12 yal. dieną" 

(pagal sutarti) ‘ ?■

• T«l. S. B. 2805-R.
/ lietuvis ‘,f

Linksmas Piknikui'
Jonas Bubnis, 46 m. gyv, - x - ”■ s •' ‘

18 Rochester 8t., So, Bos- 
ton, Mass; rugsėjo 24. ėjo 
gatve, 0ity,Point, So. Bos- 

’fon, ųnt jo užvažiavo nuto- 
niobilis, milauždamas tankų 

. ir kojM Nugabentas i Oar- 
ney ligoninę, kur dar kalbė- 

I Jo su saviškiais ir kunigu. Į
Gavęs Bažnyčios paskutMl 
aprūpinimų, mirė tų pačių 
dienų 12’valandų.

L Velionis atvyko' Ameri- 
I kon iš* Suvalkijos 1907 m.

t Paliko žmonų ir keturis 
vaikus.' Vyriausioji duktė 
jfra 20 metų, mažiausioji 20 į 

j-mėnesuį?— -.
l Bažnytiškįii palaidotas

tuvių bažnyčios, -.

IŠVAŽIUOJA Į LIETUVĄ I
1. . Leonas, Sčesnulevi c i u šs 
J įuietuvos kariuom0nės at- 
{sargos karininkas, rugsėjo

. 9. dienų išvažiuoja į Lietu- 
|ĮĮ va,' pasiiindąmas su savimi 
B šunų Liutavaių jr dukterį 
Į Emilijų? Jam pranešta, jog 
Į jo tėvas advokatas Serijų-1 
Į levięiųs,. gyvenąs Alytuj e,. 
ĮĮ sunkiai serga, todėl jis ir 
u skubinasi aplankyti sergan

ti tėvų./1’
| l L. Šeesnulęvieiaus žmona 
JĮ su ^mažesne dukrele pasilie- 
B ka gyventi pas.-savo tėvus I p. p.? Romanus.

I i lHAli OABBl

I kretoj aklą *tUląj 
| ?S29^- ąinu U- amplijonir 
j kpBsį tąklose) nkyap/eugrą^UviSvĮo-
II sij tjąkamu Jauny .
1 J. £ BĄŽĄKARNIS, O. D. 

*447 Broadway», JĮouth^oąton

spurti 
Uel. I*orter 3789 ■ /? ]

JOHNBEPSIIIS.IlĮ.DJ Į ’ .(BSpąrfii /z i. •Lfetpri|ę <?y4ytoją» ’. - ■
Ofiso Valandoj: ^—4 ir 7—0 

Į ’ 278 ffamrd Street, 
Įkamp. IjimatP'arti Central Sq, 

O^mįridgc,

■ L K ui'.'

i rlĮMųnUHH
Dabar laikas susitaisyti sava. 

drabužius dėt rudens.'arba žiemos J 
sezono. x

Siuvu, pibtefiškus ir. vyriškus 
drabužius? . padarau įkerai ir pi
giau negu kur. kitur. Tad? saVas I 
pas savų. Prašome užeiti.
. KAROLIS JANĘUNAVIČIUS, 
673 E ’ 8tį §t-, Spv Boston, l^ąsą.

J Tel. Šo. Boston 2756-M.

[ Stanley, išdjrbystčs gėrimais. Rėk 
I kalauk jų >yisose Icrautuveso. Pri* 
Statoje tonikų Į piknikus, vestu
ves, krautuves?

J STANLEY BOTTLING C0.| 
sutrenktas. ' » Į107 W. sįth8t. S. Boston,-Massj

■ Al, Ivaška SU žmona pa- . . Tek So. Boston 2802-M . I
budo, &i: jų kambariuose M 
jmi degė šio ims;' A- Ivaška. rRlĮJIuUUuM 
tuojau-iššoka iš mitra ųųjš* So. Bostone. — 3 šeimynų 17

‘to Mn; jnžw»pwlw-fe"?1’:*T™?u\uv-‘ 
gų Išmoto Ubu, suiioĮių AH.pą^^oda laliai priciuaiųal $500 
giųiaųtųįr. t Išlošti Bmpkites, m e, cth st..
tŠVo rųnkas ir pati iššoko. ! 3-cias aukštas. • • ‘ . R-9-1

I

•*.

SEKMADIENY, RUa°Š5J0^?SE%mURB). 11 D., 1032 M.

Gražiame Burke * q
SPQT BONU, ■ • p$QNJ|IUM, MASS.
gerbuMejI:^ . T. . , ... . ,A.

VisUH vietinius ir iš ttplėlinkęs lietimus kvimame atsilankyti 
Į j šį rengiamą pilnuKiį. VM« Yrii graži .Tarpo mižl^ ir ežero' yra 
gražės ž°lytmif kur galėsite linksmai laiką praleisti, ir pakvėpuoti. 
tyru' oru. Privažiąvimim nutomobiliaid ir galvokarinis yra .goraa.

ŠIįi vietą nevisuomet galimą gauti, tadjjųuni ir seni ųteimtjitį 
Į Sclunadicbį, Rugsėjo 11 d. v|si važiuokite į SP0T. PDNp.
į Koihisija rtipinas, kad visiems tinkamai patarnauti su viso-?
Į kinis garduinynais. į. Kviečia RENGIMO KOMISIJA^ ‘_

Keltodis; Važiuoti reikia iki SglMvan Square, iš ten paimti Stono-* 
hum karą ir važiuoti; iki SPOT P’OND. Ten ir pikniko vieta. >
C~. - -y" ■ i/:."" - - ' ■

Į miteto ižduiuikas A, P, Ne- Policijoje paaiškėję jog 
įviera, perduodamas , seimo Ilotvard 18 metų atgal buvo ‘ į 

paleistas iš kalėjimo, kur . J 
jis buvo išbuvęs 17 metų už J 
vagystę. .35. metai atgal jis^ ? 1 
buvo'nuteistas kalėjimu ild u
gyvos galvos, bet vėliau su- ?a 
silaukė pasigailėjimo. 1 7]

Išleistas iš kalėjimo, jis į 
aj)sivede ir susilaukė duk
ters. Jo žmona visai heži- į 
mojo,, jog josz vyras kada 
nors buvo nuteistas. '

Dabar Hmyard. grėsė vėl 
kalėjimas iki gyvos galvos; •'■ 
u'ž sulaužymų pašigųitejimo •? 
taisyklių; Bet gųberuato- ••' 
rius įly pasigailėjo ir; pa
leido į laisvę. • ' ' ' .. .

parengimų pelnų kuopos, iž- 
I dmbikui S. GrigųnaviSiui, 
dčkpjo visiems narihms?ųŽ. 
grąžų bendvadarbląv'ima. ■ • 

rugsėjo 5 d. iš^Vv Petro lie- J<uopa .pAskp’ė 50 dole- 
■ tuvių bažnyčios, _ | liij. ^ukų Centrui, linkeda-:

mg, jog centras pavyzdin
gai vadovautų . organizaci
jai. • • ; ' \ ; .. . .. ■

Į kuopų. įstojo VL Juške
vičius, jiriimdamas . iškil
mingų priesaikų.
; Pa,susiruikimo gariai tu

rėjo “surprise paij;y”.tik- 
ką iš Lietuvos grįžusiam 
Pranui Galiniui Įiriimti ir 
sęimo gerai užbaigai'pami
nėki.: Kuopos pirmininkas.

1 D. J. Avcrka pasvei kino 
kuopos vardu sugrįžusį Pr. 

Į Galinį, .kurs padėkojo. Vy
čiams už nuoširdumų. •>

Draugiškos pramogėlėj 
šeimininku buvo Juozas 
Kašperas, Iqų’S‘. pąt^ paga- 

j mino skanius užkandžius,
1 Į po kurių įvylco pasilinksuji- 

uimas,.... griežiant,- vyčio.P 
. Antanėlio oikestriii.

L; Vyčių 17 kuopos .susi-Į ‘ 
rinkime, ’ įvykusiame rugp. . 
31 d-?, išklausyta 20-to sei
mų rengimo komiteto galu
tino.pranešimo. .Paaiškėjo, 
jog seimas ir finansiniu at- 
žyjlgiū . pavyko gerai. y’Ko- |

LANKĖSI
Brn

Pereitų savaitę, lankęsi 
“Darbininko’’ redakei joj 

; r P. Plaukis ir Kadžiš iš Aiii-
• ’ ."'"'f sterdam, N., Y. • • * '

AGENTAI %

/ HUTIIENAE ŽAIBAS '
Rugsėjo 2 d. MassMiU- , 

setts, ir New Etųrnp^iin. ’ 
valstijose siaubusi audrų pų- ■ 
darė gerokai nuostolių. .... . . •* ■ ■ . . • ■ ■ K ' 

Žaibas,, miitniųi nutrenks
Jurėka JI StenwalĮ,. 48 nje- - 
ftų ' moteiųŠk^ gyvenusių 
Nortoner Ji nutrenkta’ prie 
savo namų.’ ... K

Žaibas gerokai pritręnke 
keliolika asmenų, tai?p: kii- * 
rių yra Jonas Sėdlųliskas, 
16 metų; gyv. 8 IVachusett ; 
>St, Voreester, Mass.. - . K y

- LIETUVIS ... Į 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAI j

Vąląndąs; |- 
Nuo 2 iki 4. d., nuo 7 iki 8’ vąk, į 

. 478, Gąllivąn Boulevard į 
[ DORCHESTĘR, MASS. ’i 
t ■. \■. - ; >__ |

Telefonus Talbot 0847 |

APSIVOGĖ VARGO PRI-
L INSURANCE p SPAUSTAS
; Apdrausk napius, rakandus f

, j '■ automobilius pas * ią I . J. s. MĘSĮją , j 
ė Į Į342 Eįroadway, . Bostoid
II, • Tel S, B. 1798 ar 2613

PBIEBEB(IWĮ1YW 
REIKIA KBEIFTIS

_ delel pagydymo TlgoMą i Į 
5^ kraujo, nervą ir chrohlF 11 
c? d ką ligą. Kurie kenčiate I | 

ttd nuo reumatlsmo, skaudu- Į 
ĮHJ' lią, vo&ą, šutlniiėą aroįi j 

Šiaip Xbklu kąąa U8U. to* |
y7|\ rttūmet kreiptis tuojauš. Į | 

. " r. Atminkit, pašltoĮravImia, į
! patarimai dykai visą S{ mėhesk Į Į
0r.6raft,»rJS'^ 

YataMfat Antradieniais, ketvirta | 
ąienlaU lr MiadlMįlale Hh-11 rr } 
K 7-« Trtkre; ątituMk | 
n^ili 10-13 tiW • Į

C. J. WEISUL
AGENTŪRA - I 

■ LAIVAKORTĖS -j. I
4 jr iš. Lietuvos patogiau-1 

i siais geliais, greičiausiais I 
. T laiyais.? ’ -I

Sutvarkomu visus doku-Į 
mentus taisyklįškai.

BONUS '■ ’ .. I
Perkame Lietuvos banus] 
už CASH, mokame auks-| 
ojąiįĮsi^ įainas. . * |

INSURANCE I
\ Apdraudžia m nam us,I 

krautuves, rakandus, aud 
' tomobilius ir kas tik rei- 

. kalinga.
. (Į. 4 WEI$IL ACEĘNTŪRA 

^DarJjįniį^d** Name
' * < / 366 W. Broadway, •. 

SOUTĘ BOSTON, MASS.
' Tel. 8. Boston 0620 .

Praėjusia savaitę Bosto
ne jukelė; daug kalbi} vieno 
nelaimingo senio nelaimin
gas įvykis, "

į Krank IIoward, 72 metų, 
į gyv. Medforde, tur i n t i s 
žmonų ir jaunį dukrų, pa
sijuto beturįs tik 2 dolerių.. 
Beveik dveji metai kaip jis 

LjietekO-.dąrbo; • Per tų laikų 
išleido visas sutaupąs. . - ~

Nuejęs į miesto krautu
vės, jis pasidavė pagundai 
ir pavogė, .batų porų. Krau
tuves detektyvas jį suome ir 
pristatė į policija. •'

DR.J.LANBŽIBS'STYMOMB
LIETUVIS GYDYTOJAS Hl CHmURGAS ‘ ‘ -

Gydo aitrias lt kronlSkas Ilgas vyrą, motetą Ir valiai. Vartoja J 
X-Bay nparatą, ntyrimįi^vlijiirląį ir plauėią ilgą. Wamtew>ja' 
kraują,* Slapumą, ir ąpląąčląląą buvo laboratorijoj. Suteikia patari* '

' mą lttlSkaiB kitur gyvenantiems. 15 metų praktlkoB, .
0 OFISO VALANDOS : 2—4 p.p. ; 7r-8:80 vak. , Tek S. X 2712. » J

49aN‘ BROADWAK SOUTH BOSTON. MASIL J
(j.HUIIIlUUtUnlIlHtHIIlMIhlHMIlIlHIUUIMMiUlIUlIlHHnUlIlMHtIMtUltKiflIHllllOHHiUlUH’lIlUHUHHttIinnuUliHUIIHttĮ į

GRABORIAI
Office Telephonė UntveyslĮy 1057 

Bes. Tel Unlversity 1957

ADAM mm & SUN
Undertaker $ Embalmer 

. LIETUVIS GRABOIUUS IB * 
BALSAMUOTOJĄS

Bagrabus ątHelcū gerai Ir pigią! 
Kaina.vienoda visur. Vieta atdarą 
dieną Jr. naktį;

883 Cambridge Street

10 intervale St, Mosteltos ¥•«! 
Tel. Brocktgn 5188 '
•mC WWWWFW

l J.'l. .K1'-**1 I "T“ • 1 1 J" IJIUJŲ9YI , 

PATARNAVIMAS PIEN4.
■ ■ IK JUSTI

■D. A. ZAIETSKAS
1 GRAB0RIU3IB
. BAISAKPOTCĮJĄS

877 k 44$ Cainbridįe Strąąt ...
1 Cambridge, Mass, * 

TelcphoneūnlvorAUy 8831-W.

LIETUVIS GRABORIUS
Ląidotuvių reikale visuomet ir visiems 
maloniai ir tinkami patarnauju. Gi- 
.lite kreiptis bite laiku, dienį ar naktį, 
o tuį visuomet pasirengęs kiekvienim 
pareikalavimui. Už yaž’mvimų į kitus 

[miestus jokio atlyginimo nereikalauju.

.i*

16-18 Intervale »t, 
Mont’ėlte, Magi. \ 

! Tol Broridon. 4110

258
Si Hoatom M*«. 1 
. Tel. S. Boston 4488

X

t •
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ŠVČ. PAN. APREIŠKIMO 
PARAPIJA

| MOKYKLA* BUS ATIDA- 
I RYTA'BUGŠeJO 12 D.
i Per du sekmadienius šios 

parapijos kunigai skelbė iš 
t sakyklos kaip šventas ir 

j svarbus tikslas, kad visi 
■ krikščionys savo vaikučius 
ū ir me^aites leisti]. į katali- 

! kiškas mokyklas, ypatingai 
į į mūsų lietuvišką parapijos 
< mokyklą. Lietuviams turė- 

tų būti didėlishžiaiigsmas, 
k kad Brooklyne randasi ‘vie

na didele lietuviška mokyk
la, kurioje moko Dominikie^ 
čių Sesutės ir vietinės para
pijos kunigai.

Parapijos kunigai ir se
sutės, kurios yra pUsišven- 
tusios darbuotis lietuviams 
Širdingai kvi e Č i a visus 
Brooklyho lietuvius katalį- 
ku& kad atvestų Savo vaike
lius į mūsų pavyzdingą mo•• 
.kyldą užregistruoti. Visi 
lietuvių parapijų vaikučiai 
bus noriai priimti. Čia bus 
proga jūsų vaikeliams iš 
mokti lietuviškai, nes para
pijos kunigai ir astuonios

- lietuvės sesutės moko lietu-
• viškaį.

Kad. suprastumėte, kokį 
Šventą darbą mūsų mokyk-

■ la nuveikė, tik pažvelgiate 
žemiau ir pastebėsite^ kad 
mes turime daug pąšauki-

’ mų į dvasišką lupmą! Tą 
- gej$ ii’ šventą sėklą išėjo į 

. sielas kunigai ir sesutės Ap-
- reiškimo parapijos. Tai 

stengkitės atsiųsti savo vai-
l' kučiiis į mūsų mokyklą. -
’ Štai pašaukimai į dvasiš

ką luomą Apreiškimo para
pijoje:

Seserų Dominikiečių vie
nuolyne yra jau pilnos šese-

x rys. ir jau moko Brooklyno 
. vyskupijoj. Sesutės Roše 
Dominici, gavus aukštes-

; mins laipsnius, išvyko į Por
to. Rico mokytojauti. Pro
fesiją padare ir jos tebėra 
noviciate t Sesutė Rose Ve
ra ir Tatila. Įvilktos į 
Honiinikonųipibiią ir nanju-

• kęst (Elena Nastęr) Karo
lina Teresė, /(Alviera Jųod- 
žiąviČiūtė) Rose Georgette, 
(Agnės Bogart) Agnės Je-

3 ■ romina. Kandidatės į vle- 
■niiolįfną 30 d. rugsėjo*. Ona 
Žebrauskaitė, Elena Sle-- 
džius, Elena Mažeikaitė, 
Monika, Kulokaitė, Ona 
Sanda. Antanina Židanavi-

' 'čiuke įstojo į Ptaneiškiečiii 
i yiėniiolyną ir gavo vardą 
t.\ Sesuo Aąiiinas. Vaikinai

’ įstoję i “Christian Bro- 
- žAers’/^tanislovas Ar^iro-

zė," Jonas Krikščiūnas, Ka- 
zinūeras Marma, priims 

mKA? NUKELTAS
iMaspetho. N. Y. VieŠt)aties At

simainymo parapijos piknikas, 
kuris turėjo būti Rugsėjo 11d> 
parapijos sode, nukeltas j Rugšė- 

; jo 18 dieną. .
Tai bus paskutinis šio sezono 

piknikas. Visus vietinius, Queens 

. atsilankyti.

J

profesiją: Brolis Klementi- 
nas Jonas (Steponas Po
cius) rūgs. 8 d. ir Stanislo
vas Masiulis bus įvilktas į 
Christian Brothers rūgs. 8 
d. Mergaitės, kurios lanko 
Dominikiečių prirengimo 
Aukštesniąją mokyklą: O- 
na MikHsevičiūtė, Adelė 
Naster, Adele Čeponis,. Flo- 
reiiae Dragūnaitė, Virginia 
Bogaraitė. - Bfooklytio vys
kupijos Seminarijoj moki
nasi ; Vincentas Pinkus, 
Bruno Kruzas, Valtėr Ma> 
siuli s. r Š5Tento Juozapo Se
minarijoj, N. Y, Kazimie
ras Masaitis. .

vo gentims tokios laisvės, 
kokia naudojamės .Jungti
nėse Amerikos Valstijose;

Kadangi Prot Prąnas 
Dovydaitis, Prof. Juozas 
Eretas ir Dr. J. Leimbnas 
apkaitinti' ne teismo, bet 
carų činauninkų būdu 
vien dėlto, kad'jie neprita
ria neteisėtai . valdžiai, ir 
kad jie yrą katalikiškai nu- 
sistačiusios jaunimo organi
zacijos vadais '; *

Todėl, mūsų*’ 29-tos kųo-

pasibjaurėjimą tokiu tauti
ninkų valdžios agentų žy
giu, reikalaudamos . TUO- 
JAUS paliuosįioti nekaltai 
įkalintus t katalikų jaunuo
menės Pavasarininkų Są
jungos vadus. (Dr. .Leimo-' 
nas jau paleistas. Red.) <

Toliaus, nutarta Šį prote
stą pasiųsti Lietuvon per 
jos atstovą Washingtone,D. 
C. persiuntimui savo val
džiai ir paskelbti Jungtinių 
Am. Valstijų lietuvių Spau
doje.,
. /Kuopospirmininkė

tj. Mikulskiene,
' Kuopos raštininkė 

*. E. Willis.

kas, A. Sutkus, vice-pirm. 
Marozas ir ižd. Moliušis. 
Turėjo pasitarimą su vietos 
veikėjais Susiv, namo, 22 S. 
9th St., Brooklyne, atre- 
montavimo it kitais klausi
mais. ■‘ t Rep.

Iš KARALIENĖS ANGELŲ 
PARAPIJOS.

Bxtr& telegrama iš Pan.' Švč. 
Apreiškimo parapijos, BrooMyri, 
N.’Y. Karaliam ir Karalienės rin
kimas įvyks parapijos PIKNIKE, 
rugsėjo 11 d., 1932 m., KlasČiaus 
Parke, Masneth, L. I,

:Kandidatų sąrašas iki 
-rugsėjo;6 d., 1932 m. *

Karalius:

N. N. 1279 balsus
N. N. No. 2 402 balsu
Kaz. Baltrušaitis 135 b.
Juozas Markūnas 100 b.
Antanas Eimutis 61 b.'

Karalienė:

S. Samalioniūtė 1210 b.
- Sesuo Nikodemą 441 b.
' Albina Juškaitė 292 b.
M. Palioniūtė 257 b.
Kiti kandidatai-1 ė s po 

mažiau turi balsų. Galima 
tikėtis, kad iki pikniko die
nos suplauks daugiau balsų. 
O gal žmonės, pamylėję de
mokratiją nenorės visai ka- 
ralių-karalįenių, o gal toji [ sės ir pas K. Dumblius ir 
nelemta “depresija” kalta: P.:Laurinaičius. Mhz. Žal- 
jūk po 1 centą už balsą, rb- nieraitis dalyvavo Vargoni- 
dos, būtų galima sukrauti | ninku Seime. _ Amšterda- 
net milijoną balsų. Apvai- [ miečiams labai patiko Jonės 
nikąVimas* Karaliaus-Kara-1 
lienės vistiek įvyks tame 
piknike. Girdėt, specialiai, 
importuojama iš Europos 
rūbai. Bus palydovai (pa
ges) ir laimaitės Karaliui 
ir Karalienei.

Taigi visi į pikniką! Rifg- 
sėjo 11 d., 1932 m./garsio
je Klasčiaus salėje—Parke,

■ Maspeth. ‘

BROOKLYNE
w Pereitą savaitę pas J. P. 
Mačiulius Svečiavosi am- 
sterdamįečiai: Ęp. Kerbėįių 
ir Ruselį Šeimos, muz. K. 

f Žalnieraitis ir jų dvasips 
vadas kun. Orvidas. Sve
čiai bei viešnios turėjo vai-

Kvieslys.

DRAUGIJŲ IŠ VAŽI A-
. . , ' VIMAŠ -

Šį sekmadienį Fdrfest Pk. 
; vyksta partapijos~7dfąu^jų 
išvažiavimas. ĮŠvąŽidvime 
dalyvaus visizL. O. O. na
riai ir didysis choras. Cho
ras padainuos dainelių; Bus 
visokių žaidimų. . Parapi
jos biznieriai suauįavo gė
rimus ir valgius , ir bus ga
una gardžiai valgyti ir ger- 
;i. Įžangos nereikės mokė
ti. Pelnas atiduodamas pa
rapijai. Piknike bus ir 
Moterų Sąjungos vietinės 
kuopos atskiras stalas. Mo
terys,savo pikniko visą pelį- 
ną skiria parapijai. Kun. 
Jonas'Balkūhas į)rašd visų’ 
lietuvių važiuoti šį sekma
dienį į Forest Parką.

/Rūgs. 2 d. mirė Kazys 
Vyšniauskas ir palaidotas 
Šv. ‘Jono kapuose nigs. 5 d. 
Rūgs. 6 d. palaidotas Šv. 
jono kapuose-Petras 'Star
kus. Rugs.rŪ\d.t Kalvarijos 
kapuose palaicfctūs Antanas 
Šeštokas, kun. J. šeštoko 
pusbrolis. Antanas Šešto
kas staiga mirė bevaikščio
jant xgatvėjerugš. 2 d. Lai
dotuvėse dalyvavo jo* gimi
naitis* kun.J. Simonaitis, 
kuris atlaikė mišias su asi- 
sta.

ir Rackway kurortai, kur 
keletą sykių pasimaudė ir 
•aplankę įžymesnes New Yor- 
ko įstaigas—gry^ Amster
daman rugsėjo 2 dieną.

Kazio Skarulio žmona su
silaukė sveikos ir gražios 
dukrelės.

Pereitą savaitę Brookly- 
ne lankęsi LRKS A. centro 
valdybos nariai: pirminiu-

Jau draugijos ruošiasi 
prie rudeninio baliaus rink
dami narius į beildrą-komi
tetą.' Baliaus pelitas/ bus 
klebonijos, permali avojimui. 
Baliaus metų bus pasveikin
tas sugrįžęs klebonas. Gan
dai apie klebono nesveika
tą neteisingi.

Kas, nemyli savo tėvynės, 
negali nieko mylėti. ĮBgrrfh

PROTESTAS. i
Am. Lietuvių R. K. Mo

terų Sąjungos 29-toji kub- 
;pa laikytame savu susirin
kime, Tugpiūčįb 17 d., 1932 
m., Apreiškimo Pan. ŠvČ. Į 
parapijos salėje, North 5th 
ir Havemeyer St.', Srook- 
lyn, N. Y., išklausę prahe- l 
šinio apie Lietuvos Pavasa
rininkų Sąjungos vadų are
štavimą iv įkalinimą jų Ma
rijampolėje, dalyvės vien-’ 
balsiai priėmė sekamą -pro
testo rezoliuciją:-

Kadangi dauguma iš mū
sų turėjome apleistį'savo i * 
gimtįnję Lietuvą dėlto, kad Į 
Rusijos piįespauda buvo J | 
nepakenčiama; ’ t

Kadangi kuriantis Lietu- Į | 
' vos Respublikai, mes ją vi-j j

: ir Brooklyiio lietuvius prašome . soke^opM reiman^• — So. Bpiton, Mus.
| mOS Slllaul^.l'1 J—Jietuv^^l^je SO* j liti m į tunu tHt litu m itiHt ntiiHiim 1 f 111 m 111111  ti 111111111 ti i niįMi į 1111 į urtm I

MALDAKNYGES

ROCHESTER, N. Y.
SUKAKTIS

Rugpiūčio 21 d. mūsų ge
ri ir labai pavyzdingi parė
pi jonai pp. Ąntanas ir Ago
ta Lavonai minėjo šeimyni
ško gyvenimo 25 metų su
kaktį. Klebonas atlaikė iš
kilmingas Šv. mišias ,jubili
atų įiitencijat Goriems pa- 
rapijonams linkime sulauk
ti įr auksinio jubiliejaus..

■ ■ BAZARAS
_ Nazaras, užsibaigęs rug- 
piūČio 2X d., buvo labai pa
sekmingas. Gryno pelno 
liko 723 doleriai. Nors sun
kūs nedarbo laikai, *kada 
daugelis mūsų žmonių skur
sta ir vaikšto pusiau alka
ni, bet visgi atsiliepė labai 
gerai, apsilankydami į ba- 
zarą ir prisidėdami prie pa
sekmių. Buvo tikėtasi dau
giau pelno, bet tam paken
kė ir Ojas, nes vieną vaka
rą lietus lijo, o kitais; va
karais buvo šalta. Klebo
nas širdingai''dėkoja trusti- 
stams, komitetonariams, 
kurie nenuilstančiai dirbo, 
taipgi ir atsilankiusiems už 
tas pasekmes., z

. Mokyklos atida-
. RYMAS.
Rugsėjo. 6 dieną iškilmių- 

gbifiis Šv. Mišiomis 8-tą v. 
iš ryto atsidarė ’Lįetuvių 
parapijinė mokykla. Sek
madienyje prieš atidarymą 
klebonas kun. Jonas ‘Bak
šys, kuris yra didelis -lietu
vybės mylėtojas, per pamo
kslą kvietė visus lietuvius 
sįijsti savo vaikučius j lie-. 
tūvių katalikišką mokyklą, 
kurioje netiktai vaikučiai 
bus gerai išmokyti, išlavinti 
mokslo dirvoje, bet taip pat 
ir Dievo ir Tėvynės .meilė
je. Per paskutiniuosius du 
sezonus mūsų mokykla atsi
žymėjo labai aukštai moks
lo dalykuose, todėl tikimasi, 
jog ir šiais mokslo metais 
gerai pasirodys. ; Išskyrus 
Sesutę mokytoją M. Člari- 
hą, kitos 4 yra nhujos, ku
rios irgi sunkiai dirbs mo- 
kydamos vaikučius,- kad tik
tai palaikytų Šv. Jurgio lie
tuvių katalikiškos mokyklos 
vardą .kaipo geriausios mo
kyklos Rochesterio mieste..

Tftiephone: STAGG 2-0706 - /'VALANDOS: 

MDI iniC V VCMPIIIC Nuo ryto’***• l ULAuAO Al YlIIUIUu Šventadieniai au.itaru* 
DANTĮ S TAS <98 GKAND STREBT 
_RAV? * (kampa® Union Avė.)

Namų Telefonas: Mlchigan 2—4273 B R O O K L Y N, N. Y.

LIETUVIŲ DEMOKRATŲ 
SUSIRINKIMAS

Rugsėjo 14. dieną Brook- 
lyno lietuvių demok r a t ų 
klubo susirinkimas žada bū- .A. — \ ’• 
ti skaitlingas, nes, matyt, 
eina smarkūs prisirengimai 
prie rudenį būsimų rinki
mų. Yra jau dabar pram#- 
tomą, jog respublikonai ir 
demokratai imsis "nejuokais 
ir toje, pūsėje bus pergalę^ 
kuri bus geriau prisirengu
si. Taigi įr lietuviai demo
kratai jau iš kalno pradeda' 
judėti, rengtis prie “imty
nių.” ; \

Kaip neimsi, bet Brook- 
Jyno lietuviai demokratai 
tikisi laimėti. Susirinkimas 
įvyks Liet. Piliečių klubo 
salėj,, 80 UnionAve.,Brookr 
lyn, K Y. Nariai kviečia
mi ir prašomi , atsivesti 

; savo draugus ir juos prira
šyti. '

TalephoneiSTAGG 2—0106

DR. A. PETRIKĄ 
t • '(»xntox)' ■ 

LIETUVIS DENTI8TAS 
sižlB.4thSt., Brooklyn, If.T.

Z-fipinjhilUj Dtagnof 
. Gano AnėaMika 

VALANDOS t 
Nuo 9 Wl ryte iki 8 vai. vakara. 
Penktadieniais Ir iventadlealala 

tik ausltarua.

Tel. Greenpoint 9—2320

JOSEPHGARS7.VA
G R AB ORIU S

—-IR- • -
BALSAMUOTOJAS
231 REDFORD AVENUE

BROOKLYN, N. Y-

1 ‘KLASČIAUS V

| CLINTON PARKAS
| piknikams, baliams, koncertams, 
s Šokiams Ir visokiems Daslllūksmlnl 
| mąms smagiausia vieta# Brook- 

lyne-Maspethė. Jau laikau užslsa- 
|;kytl salį, žiemos sezonui.
= kamp. Maspeth ir Betts Avė.-;
I JONAS KLASČIUS/ Sav,
j Maspeth; N. Y.l . ■

PARAPIJOS PIKNIKAS
Rugsėjo. 11. d., Kląsčiaus 

Pąrke, Maspethey įvyksta 
Apreiškimo parapijos, pik
nikas, į *kųrį įžanga parapi- 
jieciams bus veltui; Jau iš
siųsta kiekvienai, Šeimai po 
du tiki etų, iš viso per 2200 
tikietų. Tai. kiek žmonių 
galjjna* laukti! Šiaine pik
nike. bus renkami Karalius 
ir Karalienė. Visi žingev 
dauja. pamatyti kas bus įš- 
rinktasi Jeigu nori, kad 
tavo “favorite,” tai klok 
kuodaugiausia balsų po vie
ną centą. Tik kantrybės, 
palauk savaitę — kitą ir iš
girsi — matysi. P^ Klas
čius, girdėt, rengiasi priim-1 
ti > didesnę publiką negu f 
Lietuvių Dienoje; tik visi*' 

melskitės, kad oras būtų 
gražus ir Šiltas..

Tel. Newtown 9—4464

ANT, J. VALANTIEJUS
ORATORIUS IR , 

BALSAMUOTOJAS
ApdrrijjdR Visose Sakose

Notnry Public .
5441 ■— 72rnd Street,

Arti Grnnd St.
. ' MASPETH/L. I., N. Y. ' .

Tel. Stagg 2—3043 Notnry Bubile.

M. P. BALTAS INC.
. BTELIAUŠKAS ‘ 

Graborius ir Balsamnotoja*

660 Grarid St;, Brooklyn, N.Y.

Tel. Stagg 2—0783 Notary Public

JOSEPH LEVANDA '
GRABOKIUI 

107 tfc ton Avė., Brooklyn, JT T,

j:

i • £ 
|

PASiNAUDOKIT NUPIGINTA MALDAKNYGIŲ KAINA 
TIK KĄ GAVOME SIUNTINĮ NAUJŲ MALDAKNYGIŲ

> LABAI PRIEINAMA KAINA

‘‘MALDŲ^ RINKINĖLIS* ?
Komos:., /

Juodais odos apdarais $1.50 (buvB -
Baltais celuiloido apdarais $1.50 (bbjrb
Juodais . paprastais apdarais .76 (buvo $1.0Qį '
Baltais celuiloidoapdarais >90 (buvo $125)

“MAŽAS NAUJAS ■AUKSO AITORIŪS” , , | 
Kainos: ■ Į

'Juodais , paprastais apdarais .30 . I
Juodais minkštai^ apdarais X.5Q ’ Į
Juodais odos apdarais .75 į
Baltais' celuiloido apdarais .80 . > . I

Imant didesnį skaičių duodame gjerą ntioiaid$ Į
Knygutės labai tinkamos, dovanos vaikučiams prię plis I 

mos Komunijos ir kitoms iškilmėms..
Visus užsakymus siuskite sekančiu antrašu: , ’ I

Rugsėjo 11 d., 6 vai. va
karė Katalikių t Moterų pa- 
šalpinė draugija rengia W 
karienę. Jos turi daug lig<K 
niį ir jų iždas yra. pusėti
nai išsemtas', todėl rengėjos 
širdingai ^kviečia visus pa- 
rapijonus skaitlingai daly
vauti.1 . :

Musų, moterį], dratfgija 
nėra niekur atsilikusi dar
buotėje parapijai,. bažny* 
šiai ir mokyklai ir kaiku- 
riuose dalykuose dar pra
lenkia vyrų dideles ir tur
ingas draugijas, todėl jos 
užsitarnauja visti paramos 
ir todėl visi yra prašąmi 
dalyvauti toje vakarienėje, 
o nebūsite apvilti. .

• : * • Vyturys.

BROLIAI IŠEIVIAI j
T6vynčf» likimas, Jos laimėjimai Ir 

laimes, jos slelvaHal ir bėdos .Toms vi-: 
šiems, be abejojimo,' rupi. Jums taip 

4>at rupi, kad Tėvynėje tnurauhi Ir. 
Irlestčti} teisėtumas ir laisve. Jus taip 
pat niekinat priespaudos nevali Ir ne
ribotu eanvaliavimę su švenčiausiomis • 
žmonių teisėmis ir laisve. — Jųš norite, 
kad ir toli būdami, kad Ir plačiŲbj ma 
rfy atskirti, pažinti TSvynės buvf, koky 
jis tikrumoj yra. —*• šitais visais at
žvilgiais Jums- labai yra pravartu lė 
atrašyti * ,,

“DARBININKAS’^ ugdo tiesos Ir 
lalsvCš meilę. • • \ 

“DARBININKAS” moko neapkęsti 
priespaudos smurto; Ir niekinti dtdval- 
dy veidmainyste., 
. “DARBININKUI" visur Ir vlsadoa 
rupi darbo Žmonių'-reikalai..

“DARBININKAS" turi labai Įdomias 
savo "Radto šypsenas.” 

B “DARBININKĄ" redaguoja profaao- 
rhis PR. DOVYDAITIS.

StoiMcite kad4itira(vt^T)A REINIU- 
K4” ir iJfntfpkUa įf Uvo pinti- 
tiįtha Jįietttvoje.

Amerikoje “Darbininkas* kaštuoja 
>iM o Lietuvoj tik 60 amerikonišku 
.centą.. • <• . ' > -

v/‘Darbininkas,’’ 
“DARBININKO", «dre«ia.‘ titbua- 

nln, Kaunas, Neprlklnuaomybšs alk*ta

Teleplione Stagg 2-4409 
NOTAIIY PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS
G R A B O RITI S 

402 Metropolitan Avė, 
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijos 
. Bažnyčią *

' Parsanidaii Automobilius Ves
tuvėms, Krikštynoms ir yisb-
' < Iriems pokyliams

SKLEISKITE ŠVIESĄ

perskaitę “Darbininką“ nenu- 

meskite, bet duokite kitiems. pa*
’ • ■ *• 

skaityti. Tokiu būdu supažin- 
i

disite kitus su “Darbininku“ .ir
1. D. S. ir atraite ętoj M.- 

jospriešų propagandą.

W'>7'. LAUKI .S.
214 ReiPiI'd Lt’

Ėvergr^en ti—4014 ,

WHMW>
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