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Mūsų organizacijos meti
nis seimas jau visai čia pat. 
Jo pasisekimas ir reikšmė 
priklausys nuo susi važiavai- 
šiųjų atstovi} pareikšimo 
susirūpinimo oi’ganizacijos 
gerinimo klausimais- *

Siaučianti depresija, vi
suomeninis sustin girna sy 
masinis darbininkų nesusi
pratimas yra stambūs reiš- 

• kiniaų ■ kliudantieji darbi
ninkų organizaėijai žengti 
nuolatinio stiprėjimo ke
liais.

Katalikų darbininkų ke
lias labai aiškus. Ji nuro
dė darbininkų išlaisvintojas 
Kristus ir garbingieji Po
piežiai Leonas Kili ir Pi
jus XI.
' Visame gyvenime vyrau

ją- dvi jėgos -- statomoji ir 
griaunamoji.

Katalikams, kaip nuosab 
kiimo dvasios ‘ątstovįams.,. 
nėra reikalo net pagalvoti, 
kurią jėgą pasirinkti, į ? ‘ 
; KataliWHflrtJb"^žmonių* 

jėga yra statomasis darbas. 
. įlusų didžiausi priešai 
šaukdami viso pasaulio pro
letarus vienybėn, pasirėnka 
griaunamąją jėgą. Jų ko
va prieš darbininkų išnau
dotojus remiasi biauriausią 
neapykanta ir kerštų kitos 
klasės atžvilgiu.

Jei revoliuciją įvykdoma 
griaunamąja pajėga, tai jo
kios esminės permainos ne
įvyksta, nes vieton vienų iš
naudotojų atsiranda kiti iš
naudotojai, o vieton vienų 
išnaudojamų . patenka 'kiti, 
žodžiu, neįvyksta glaudaus 
bendradarbiavimo.

Kapitalas ir dalbas yra 
svarbūs gyvenimo reiški
niai. Nei kapitalas negali 
apseiti be darbo, nei darbas 
be kapitalo. Todėl mūsų 
organizacija labai gerai pa
sielgė, nepaniekindama nei 
kapitalo, nei darbo, Bet. 
stengdamasi, suartinti šiuos 
galingus veiksnius tarpusa- 
viam bendradarbiavimui.

Lietuviai Amerikos gy~' 
■ ventojii skaičiuje sudaro 

labai mažą dalelę, o šios da-
* lėlės mūsų organizacija tė
ra vėl dalelė. Ta^l atrody-

• tų, jog mūsų pastangos vei
kti neturėtų reikšmės. Bet 
jei visos dalelės panorėtų 
eiti teisingumo ir meilės ke
liais,; tai gyvenimas visai 
pasikeistų.

Šis metinis seimas tegu 
būna dar vienas įrodymas, 
jog, krikščioniško mokslo 
šviesos lydimi, lietimai dar
bininkai dalyvauja audrin
go. gyvenimo judėjime, su- 

: .gebėciąmi išširįiikti tiesos 
; • švyturį žiaurioje, gyvenimo 

, koYojer dėl pakenčiamo bū- 
. :yio. . • •■'“'t-’

Panorėkime, jog mūsų 
metinis seimas surastų 
praktišlrus būdus, kaip mes 
galėtumėm plačiau pasirei
kšti: kaipo katalikai, kaipo 
lietuviai ir kaipo darbinin
kai. . •

Kadangi šių dienų gyve- 
nįme vienu iš svarbiausiųjų 
veiksnių yra spauda, todėl 
ir šiame seime padarykime 
praktiškus žygius, kaip su
rasti ir įvykdyti priemones 
mūsų -brangųjį, o r g. a n ą 
paskleisti plačiąusiose dar
bininkų masėse.. .

KOMUNISTAI IŠTRĖMĖ 
KANADIETE RAŠYTOJI
MASKVA. — Sovietų 

Rusijos komisarų vyriausy
bė rugsėjo 20 d. ištrėmė Ka- 
hados laikraščių korespon
dentę Rhėa Clyman,. 28 m. 
: Nesenai Londono laikraš
čiuose tilpo jos straipsniai 
ifpte komunistų - gfefptosioe 
policijos veikimą.

Rašytoja Rusijoje išgyve
no 4 metus.

UŽSAKĖ iltUS BALAN 
OŽIU MĖNESIUI

GANDHI RENGIASI MIR
TI DĖL TEISYBĖS .
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Naujas orlaivis “Sikorsky,” kuriame telpa 40 k»|«iį. Nesenai jis buvo Įleistas įvamdenĮ Bridge-, 
port, Uorių. Orlaivio keturi motorai pagaminę. 2300 .wdįų jėgos; jo greitis — 145 mjfiios per valandą.

UNIONTOWN — Sto
nui viešbučio savininkas L. 
H. Heyn užsakė Vokietijo
je 50 backit alaus, .prašyda
mas atsiųsti, į Ameriką kitų 
metų balandžio 15 d.

Heyn pareiškė, jog savo 
ankstyvu užsakymu jis su
taupo po 20 dolerių nuo 
bačkos ir tikisi j jog kitais 
metais prohibieijos įstaty
mo nebebus.

1,120,540 MOKINIU 
NEVI YORKE

ARGENTINOS LIETUVIS 
Išradėjas

v. ’ "

TURĖK BUS TEISIAMAS
ĖALL ĘIVER. — Kežą-, 

ležninkų buvusiain pi-yče- 
riui Šleiniui geistai mi- . 
rus, jo mirties atgarsiai te-- 
besklinda.
. Tardymas dar aiš lciai ne
parodė, , ar B. Šleinys pats, 
nusiniibdijo ar kas kitas nu
nuodijo. Teismo įsakymu 
tebelaikomas areštuotas Jo- 
seph Turėk, buvęs Šleinio 
tarnautojas, kurį ligos pa
tale Šleinys apkaltino ims 
nuodijime, •

Turėk prisipažinęs, jog 
pilko nuodus Bostone Šlei-’ 
nio prašymu ir už jo dųov 
tus pinigus. , ■

Jis* prie Šeinio lovos at
siklaupęs 'prašė: paša k y t i 
tiesą,- bet Šleinys savo ap
kaltinimo nepamainė.
' Jei ir. paaiškės, jog Šlei-* 

hys pats' nuodij osi, bet Tu
rėk bus vistiek teisiamas už- 
pagelbėjimą nusižudyti.

* /Kaip buvo pranešta, Šlei- 
nior.kūnas norėta, palaidoti; 
katalikų kapinėse,^ .bet, Eall 
River vyskupui uždraudus, 
pateko į lenkų nezaležninkų 
rankas*. '

' BOMBAY, Indija, rūgs. 
19;-^- Indijos tautinio atgi
mimo vadas Mahatma Gan- 
dhi, anglų laikomas kalė ji - 
me, nutarė nųsimarinti, pa
reikšdamas protestą prieš 
anglų spaudimą indų tauti
nio judėjimo.

Gandhi nutarimas nuši- 
marhiti sukėlė didelį susi
jaudinimą Indijoje. Ma- 
noma, jog anglai išleis Gąn- 
dhi iš kalėjimo. .

Savo nutarimą Gandhį 
jau rengiasi įvykdyti. Rug
sėjo 18 d. jis pradėjo ma
žiau valgytų o rugsėjo 20 d. 
pradėjo y visai nevalgyti.

ORIO ANGLŪKASiy 
STREIKAS PASIBAIGĖ

.ŽMOGy
. vEįlERSOM,-liaia. Į 
ūkininko Georgė Kawrilią 
ūkį įsibriove juodoji meška. 
Kawrilia ir jja Sūnus mėgi
no išvyti mešką iš ūkio, ta
čiau mešką, su tfip nesutiko' 
ir ji įlipo į 'ųiėd’į Tadą Ū- 
kiniukas paleido:1 kelis šū
vius į , mešką. ‘ Jaį sužeista 
galva išakys,

Sužeista ineška išdribo iš 
medžio. Ttp s SU sūnumi 

: norėjo pėiliiMrįbaįgti. meš
ką.* meška, atši-
‘kclė ii*"užmusuuKif^nką. “65 
inąių amžiaus: Ūkininke 
žihoiia, išvydusį meškos su
triuškintą savo vyrą mirė 
vietoje. • ... .

Meška išbėgo, bet buvo 
pavyta ir užmušta,

GREITAIIKTEISĖ

MEŠKA I SUDEGĖ ŠV. POVILO 
MIESTAS

Argentinos spauda pra
neša* kad koks tai Tomas 
Ernaiidez, kurio tėvas yra 
Čiabuvis,, o motina lietuvai
tėj kilusį iš N. Lietuvos,' 
^lapelytė, turinti savo ūkį 
Chubute, išrado traktoriaus 
patobulinimą, V

. Kada Tomas tarnavo Ar
gentinos kariuomenėj, pre
zidento rūpiuose, jo jaunes- 
i^sįsjbnbjftą Jau
kų darbų, užsikabinus, trak
toriui už dkmens ir apsi
vertus ant jo. "Šis skaudus 
įvykis paskatino Tomą pa
tobulinti traktorių. ■.

Po ketųrių metų intensy
vaus darbo ir kelių tųks? 
tančių dolerių išlaidų To
mas užpatentavo savo išra
dimą “International Pa- 
tent Office” ;. Washingtone 
ir Buenos Airese, kur pa
demonstravo savo* įšradimą 
Argentinos žemes ūkio mi
nisterijos atstovams. Ban
dymai davė. gerų rezultatų.

PRANCŪZAI ATMETA 
VOKIEČIŲ REIKALAVIMUS

' NASHUA,.N. H.—Man- 
cliesterio agentas Homęr 
M. Whittier, 54 metų, už 
nužudymu saVo žmonos nu
teistas nuo 15 iki 20 metu 
kalėjimo. Savo žmona jis 
nušovė rugpiučio 31 d., o 
buvo nuteistas rugsėjo’ 20 d. 
Tai viena iŠ greičiausiai iš
spręstu bylų.

NEW YORK. — Xew 
Yorko miesto viešosiose 
mokyklose šiemet įstojo 1,- 
120,541 mokinys, kas yra 
29,698 mokiniai daugiau^ 
negu pernai.

NETIKRI PINIGAI
Praėjusią savaitę Bosto

ne paskleista daug netikrų 
pinigų po 5 ir 10 dolerių 
banknotais, Padir b t į e j i 
banknotai platinami jau
nuoliu po mažas ‘krautuves 
bei Šiaip įstaigas.

' Slaptosios policijos vado
vybės nuomonė, baiiknotUft 
pagamino prityrę špęGiąlis- 
tai, tik panaudojo jaunuo
lius paslėpti nusikaltimą.

Y patingai* daug' nętiltrų

PARYŽIUS. — Prancū
zijos vyriausybė paskelbė 
savo atsakymą į Vokietijos 
vyriausybės reikalavimą ly
gios teisės • ginkluotis;

Vokiečiai pareikįilavo, 
jog jau atėjo laikas panai
kinti Vokietijai kai ku
inuos sunkumus, užgulusius 
Vokietiją pagal Vęršalęs 
sutartį. Vokiečiai ypatingai 
reikalauja leisti jiems turė
ti didesnę kariuomėnęl -

Prancūzai; . atsakė, jog 
Vokietijos reikalavimą gali 
spręsti tiktai Tautų Sąjun
ga . pagal Versalės sutarties 
nurodymus, • ' ■ ’ •’

HOOVER PAREIŠKIMAS 
DĖLGINKLAVIMOSI 

KLAUSTO

CHICAGO. — Repūbli- 
konų partijos agitacijos 
komitetas pranešė, jog. pre
zidentas Hoover' prieš. rin
kinius pasakys.. dvi;?ar. tris 
kalbas svarbiose yietosėf jo

pinigų* įduota gasolino sto- Į kalboa. nebūsiančios' griež
tose; ; \ ’ j tai partinio pobūdžio.. ,

•WA.SHINGTON.4-' Pre
zidentas Hoover išleido vie
šą pareiškimą pasaulinio, 
nusįginklayįnior klausimu.

. Hoover pareiškė, jog 
Veršalės sutartis yra Euro
pos reikalas/ todėl ■ Ameri
ka .negali kištis į’Vokieti
jos reikalavuną .sutėiliti jai 
lygybės teisę :apsiginMavL 
me. Bet Hoover- pažymi, 
jog Amerika . pageidauja, 
kad visos valstybės daly
vautų nusiginklavimo kbn- 
ferėneijoje.

■Vokietijos •• . vyriausybe 
pagrąsino nebėąiųsianti at-» 
stovų į nusiginklavimo kon- 
Mrėncijiį, jej jąi nebus su-

■ teikta lygybes teise ginkla- 
vimėst.i. - ■_ ...... . /•

INSTABTurkija.— 
Rugsėjo 18 d. kilo gaisras 
Titrsūs mieste; sudegė 144 
namai. Nuostolių apskai
čiuojama. $100,000.

Tursus miestas labai se
nas. Iš. jo kilęs Šv. Povi
las. .

DE VALĖrTFIRMININ- 
KAUS T. SĄJUNGOJE

t*, r --r • -4 -

GENEVA. — Į Čia atvy-. 
ko Airijos prezidentas' De 
Valera, kurs bus Tautų Są
jungos Tarybos rudeninių 
posėdžių pirmininku.

CH. CHAPUN UŽDRAUDĖ 
SŪNUMS VAIDINTI

LOS ANGELES. — Ki
lio teatro artistas Charles; 
Cliaplin buvo iškėlęs bylą 
prie savo divorsuotą žmoną 
artistę Litą Grey Chaplin.

Artisto buvusioji žmona 
norėjo padaryti sutartį, su 
judomųjų paveikslų kom
panija, kad Chaplin du vai-; 
kai, 7 ir 6 metų, Vaidintų.

Tam pasipriešino Chap
lin ir iškėlė teisme bylą, pa
reikšdamas, jog jis drau
džia .savo sūnams būti artis
tais. ■ • •• . . " •

Teismas išsprendė, jog C. 
Chaplin turi teisę neleisti 
savo sūnams vaidinti*

MURRAY CITY. Ohįo, 
rūgs. 19. — Pietinėje Ohio 
valstijas dalyje nuo šiį mcj 
tį vasario 1 d;^ tęsėsi ang* 
liakasių streikas, skilęs dėl 
numažintų algų. • j

. Į streiką įsikišę guberna
torius Georgė White, kurs 
pasiūlė susitaikinimo 10 
punktų programą, kurią ir 
pngliakasiai ir darbaviai 
priėmė. ''

Pagal gubernatoriaus pla
ną priimtas aukštesnis atly
ginimas negu darbdavių nu
matytas. Darbini n k a m s 
bus mokama $3.23 į dieną.

l. ū. S. SEIMO UENG1MO 
IMUOS PRANEŠIMAS

10MIIIJ3NŲD0LERIŲ 
LAIVYNO REIKALAMS
WASHINtGTON.— Lai- 

vyno departamento vado
vybė praneša, jog šiomis 
dienomis bus pradėta staty
bos programa; pagal kurią 
bus išleista $10,000,000.

Daugiausia bus išleista 
Philadelphijoj statomai li
goninei. •

Seimo atstovams, atvykusiemš 
iš tolimesnių kolonijų,-apsistoji
mui rekomenduojam šias vietas;

Į) Thė Ambasador Hotel, 572 
Bases St„ Tel. — 9897. Vienos 
nakvynes kainos: $1.59r-$3.50;

. 2). The . Broadway Chambers, 
383 Haverhill St, Tęl. — 9852. 
Nakvynes kaina — $1«00; '

.3)|Nonntieji apsistoti pas savo 
tautiečins-lietuviusį malonėkit© 
.pranešti, komisijai iš anksto šiuo 
antrašu: K. A. VtftfČius, 94 Brad«.

Iford 81; I*awnence, Mass,
v . Komisiją.

DU MILIJONAI ŪKININKU 
KVIEČIAMI STREIKUOTI

DĖS MOINES, Iowa. O 
Rugpjūčio 8 d. čia pradėtas, 
ūkininkų streikas nesibai
gia. Ūkininkai streikuoją,; 
pąreikšdaipi savo protestą 
prieš, žemas kainas ūkių 
gaminiams ir aukštais kai
nas išdirbysčių gaminiams.

Streiko vadovai kreipėsi 
į 11 vidurinių vakarinių 
valstijų ūkininkus irgi pa
skelbti streiką — ne vežti 
ūkio gaminių į miestus bei 
turgus parduoti tol, koį ne
pasikeis kainos. .

Jei,šis kvietimas būtų iš
klausytas,. į. streiką . išeitų, 
apie* 2 milionu ūkininkų..

NAUJAS SPAUDOS LEIDINYS
N O V E N A
'Prie’ ■ ; • ' . ’*

Šv. Pranciškaus Asyžiečio

Trumpais apmąstymais apie Jo Gyvenimą

Kaina 1S c.
Tai labai naudinga ir reikalinga 
Knygute. Užsisakyti raštu ir asme
niškai įsigyti galima . / \

“DARBININKO” KNYGYNE
366 W. Broadway, So.Boston, Mass.
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CARO PAŽEMINIMAS
Sakoma, kad bUVęfe Žūsi- 

jos caras, Aleksandras I, 
!> labai ntegdavo vaikščioti. 
, Kartą jis nuėjo toliau negu 

paprastai. Pamatęs Atva- 
>. žiojant rogėmis žmogų 

, prašė, kad tas jį nuvežtų į 
> imperatoriaus palocių.

“Gerai/’-tarė vežikasne- 
• pažindamas caro, “aš tams-

- ; tą priveliu arti prin palo- 
ciauš, nes žinau, kad sargai

L

Anėlyte sunkiai sirgo. M 
buvo tik septynių mėnesių 
amžiaus. Jos tėvelis laikė 
jų ant rankų. Prie jo stovė
jo keturių metų dukrele.

- “ Tėveli, ką sakė gydyto-
* jas apie AnėlytęT*

“Dukrelė, jis sakė, kad 
tavo -sesytė eis pas Dievu
lį.” ■

“Ar į Dangų pas Dievu*

<

| Privažiavęs netoli palo-; 
j niaus sustojo. Čia jau ilgo- 
■ ka eilė vežimų stovėjo per- 

samdymui. Aleksandras iš-
j šoko iš vėžimol
’ ? “Aš neturiu su savimi ’ 
i pinigų,,”1 tarė caras j “tams-
į ta čia palauk, aš atsiųsiu
Į tarną sū. užmokesčiu.” :
i n. .' “Ne, ne,” purtydamas 
f; ■ galvą tarė vežikas, “aš jau 
į nevieną' tokį karininką 
j . kaip tamsta čia atvežiau, ir 
i /. jie visi, turi labai menkas
į atmintis. Jei tik. išleįdžįu

ji os iš savo akių tiek ir te-
• matau.” . .

■■■■" “Štaį laikyk mano ap- 
A . siaustą,” tarė Aleksandras, 
•. ■ “jis vertas daugiau nekaip 

tavo kaina. Kuomet tarnas 
atneš tau pinigus atiduok

• jam apsiaustą.”
Už kėlėtos minučių atėjo 

iš palotinus tarnas ir"pM-:
- ‘ dėjo vežikų klausinėti, ku

ris iš jų atvežęs carą. Jie 
A-- visi tylėjo. Jis vėl klausė, 
' ' kuris jų turįs apsiaustą su-

' grąžinti. Vežikas priėjo 
prie tarno, atidavė apsiaus
tų ir priėmė nemažą sumą

• pinigų. Matomai, caras jam 
. . : norėjo atlyginti ir karinin

kų skolas.
Rytojaus * dieną caras 

pėržiu^ejęs savo karinome-: 
f nę prakalbėjo į kpriiiįnlms.,

. “Kariuomenės tvarką gė-
■ • ■‘ .Ta/’ jis tarė, “bet vakar aš 
i- turėjau didelę gėdą nukęs- 
t Ą ti, net turėjau užstatyti Sa~
■ ' / Vo apsiaustą.”

' Karininkai didžiai• nuste- j
> / bę klausėsi jo kalbos. ., 
f -: “Taip, vakar vežikas ne- 

. pasitikėjo, kad aš jam už-
mokėšiu, nes jis sakė, kad 

A v karininkai dažnai pamiršta
/ užmokėti; Tai buvo maū di-!
r dis•pažeminimas ir gedą.”
’ 1’ m

c

“Taip, dukrele.’7
“Tai reikia melstis už ją, 

tėveli.”. i
Ir ji atsiklaupus prie, tė

vo kelių, sudėjo rankutes, 
prieš krūtinėlę ir žiūrėda
ma aukštyn sake A * •

“Geras Dievuli, mano; se
sytė šią naktį at'eis pas Ta
ve. Dievuli, atidaryk dan
gaus duris ir įleisk ją. 
Amen.” . • ' T.

Pas dantistą
—Ko jūs atėjot tiek, 

daug ? Juk tik Jonūkui dan
tį trauksiu... : /

—Mes žiūrėsime ir dejiiio- 
sime, tai. gal. jam bus leng-,’ 
viau!
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Modemieji sdkiai yra nekas lo
ta, = kaip seksualinio organizmo 
simbolizavimas fiziniais, judesiais, 
—rprof. St. Šalkauskis. -

TQŲ AMERIKOS 
SAMOA
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“BALTASIS ŠVEDU BAIVVNAS’* 

’tSplaukimai Vorka:
AI.L.“GlUrSHOLM,” Spalių , 4 
M. L “KUNUmOptf," Spalių Ilk 
S.S. ‘T>ROTTNiWHOLM,’> “ 
M. L. «GinrSHQUIn lapkričio 3 
S;S. “kmorTNlNGHOUt” gruod. 2-
Informacijos aphv laivakortes, ir 
kelione Raunamos veltui, pas mu
sų agentus ar bent kurtoj inusų 
rttfitlnė.|t | ’ .. .

WEDI8H AMERICAN LINE 
State fetr., įBeutoii, Mass.

KATALIKU UNIVERSITETO 
VADOVYBAB PRAMltlMAM

Sąryšyje su Katalikų U- 
niveršfteto atidaryriiu Šio- 
Universiteto vadovybe pra
neša, jog L K Ponas Švie
timo Ministcris š. m./itigp.

26d.^aštU, gautii 27d., 
jĮWeiškė - esminio pobūdžio 
kliūtis, Katalikų Universi
teto reikalu. ’ *

dŠųsidariusioje padėtyje 
įsirašymas į Universitetą ir 
mokslas negali būti numa-į 
tytų laiku pradėti ne nuo i 
Universiteto Vadovybei pii 
klausančių apystovų ir ati-į 
dedama tol, kol. pranyksį 
šfos~ visosktetys.

Universiteto organai 'ir 
Falmltetii branduoliai tęs; 
savo daibą nustatytu pla-į 
nu,. stiprindami mokslo pa-; 
jėgas, rūpindamiesi- aukų; 
rinkimu, kad tuo būdu bū
tų sudaryti dar tvirtesni; 
Šio Katalikų Mokslo ir 
Kultūros Židinio pagrin
dai.

Iš savo pusės Universite
to Vadovybe1 laukia, kad 
katalikų visuomenė * supras 
padėties rimtį ir parodys, 
dar ir pasiryžimą jį turėti 
veikiantį, galimu.

•Katalikų. Universitetas ir 
jo reikšmė — ne trumpalai-

’ • • I‘ * • * •'
kis dalykas, todėl ir pasirį- bet ne ilgis stebina, o rasti

žinias jį turėti, veikiantį, 
galima tikėtis, biiS pakan
kamai tvirtu kol suttiany-

Katalikii , Universiteto i 
Vadovybė- giliai dėkoja vi
siems, mahmūjusjems pa
gerbti atidarytą sayo atsi
lankymu ir npgaih#tauja, 
kad ji negalėjo visų iškil
mių programos* įvykdyti*

Katalikų Universiteto 
reikalais prašoma kreiptis 
kaip ir pirmiau, šiuo adre^ 
su: Kaunas/ Laisvės Alėja 
31a.

fcauįias/lŪ32, rugį. 28d.
’. įc#. TJniv. Vadbiiįfbe. 
~•• 2 1.. ______

ID0MŪ8 RADINIAI 
GIBAIČIUO8E

Šiomis dienomis grįžo išĮ 
GibaiČių (Meškuičių vai.) 
Šiaulių krašto tyriidnkų" 
ekspedicija, kuriai vadova
vo istorikas — archeologas 
p. B. Tarvidas. Gibaičiuose 
buvo archeologiniai senka
pių kasinėjimai - ir rąstą 
daug įdomių dalykų • maž
daug , iš IV—-VII šimtme
čio; viskas atgabenta į 
Šiaulių “Aušros” muziejų. 
Tarp įdomių radinių, ypa
tingai vertas,. sensacingas 

; moters kapo radinys,- ku
rios ilgis 1 mtr; 80 čent. ;

■?!■

S

ffiižišiiiffi

MSl h®
CW., 1S3J. 

. Th« Atn<de«n 
Tobtococo,

ųeųn-Ji

t

^UMytas 
itd. Ftoink-I 

pėdų auldtuftioje iteol 
Mė^iido telegrafo stulpo. -. feid

■.•,••••_■ ■ ■ .... ;• V ■

T1*......  ' ' '1......       i

LDS Kuopų Susirinkimai
NEW HAVMN, CONM.

LDS. 28 kp. mėnesinis susirinki- 
mas įvyks sekmadienį rūgs. 25, ■ 
1 vai, po pietų, bažnytinėj svetai
nėj, “330 Grėen St. Kviečiame na- 
riuą(es) ateiti. Gera proga užsimo- 
Wtf duoklė*. ’ Valdyba

#*.iT!RBUat, bOHfc.
Ru įsojo 25 d., 1 vai. b. p. J- 

vyks LDŠ. 5 kuopei lusirihKimaii 
senos biokyklos Mfaįbaifr, GoŪ- 
gress Ayb. Ateikite Visi. Tfcliyb*

Wrobst^M1Is.
LDS. 7 kuopou BUBirinkimM J-. 

yykfe spalių 2 (L, 6 vai vakare, 
bažnytfngje ' avetalnčje, 41 Proy- 
K&nėe IBI. Vfei bariai bttlfaAi AM 
kite/ neb turime apsvarstyti kda- 
tų svarbių klausimų, Be to, gera 

-proga nžaimokčti dnolrle*.
Vaidirba

prie jos papuošalai. Ant 
kaklo griaučių rasta didelė 
spiralinė žalvario apykak
le; ant kratinės ~ žalvario] 
špilga; viršui, aukščiau pe- Į 
ties .dešinėj griaučių pusėj 
—geležinis peilis' ir antrai 
žalvario špilga; ant abiejų 
rankų — po trikampį žal- 
vario-apyrankį; ^gale kojų 
padėtos primityviškos gele
žinės žirklės. /Toks radinys! 
Lietuvos archeologijai yral 
pirmas, nes su žirklėmis se
noviškas kapas dar niekur 
•nebuvo rastas. Šios moters 
griaučiai jau gerokai ap-

_ *, ■’ x Z • * • ■ > ' m • >|

**

:£

•i<
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KAUKIMAS'.LAI
“Gamta savo Žalumoj” — kaip 
atvaigduota Amerikos Įšįrmiausio gy- f 
vultų tapytojo Paul Bransom • • • 
įkvėpto smailos kovos tarpe draskū - 
no laukinio Šunies ir pikto vilko .. . 
kaip aprėdyta garsioje. jack London ' 
novelėje apie kovą m Salia gamta 
šaltoje šiaurėje. - j _ •

$1

ii

■i

Jo itefa Luckies 
».»lengviausiame cigarete 
1 kokįlcadanors rūkėte

neturi vietos cigaretuose
puikiu tabakas,-jį tinkanioi pa-* 
sendinus, išnokinus, perleidžiamas 
per pagerinamą Lucky Stnkevalyj^ 

• ipo procesą,..kuris žinomas kaip -
IpS perkame puikiausiu patį toąsted’’. Štaikodėlkiėkrienu 
1V1 puikiausią tabaką visame pašau- miesto, miestelio ir sodybos gyven-

lyje, bet nū dar neišaiškiną koM Mas sako, kad Luckiea yra tokie
žmones visur skaito Lucky- Strike lėhgvi cigaretai. ■
lengviausiu ci^aretu. Dalykas tume, . ’ .

. kad mes niekuomet neulmirŠtame
L • teisybės,.jog “Gamta savo Žalumoj JUL. S ‘ ‘
I .Retai Švelniir Lengva”-todėl šis Tos poksIh ltUgvų UcIdfS

** ▼

W/W žinovu tstuyht wttat.knyĮ4j Rūkytą gtrtsttį įsetphiį, srjsiisryią loMltmiiu dtfhit 
tsitJyii.eege fa kttmyftsšf.0 pttisisiyĄ tumu: milko Mkvdjtiiisiiek'įiafidltiki jo i«tl Stendas 

, ! ■ ;t • RALPHE VALbO EMERSON ,
. At H» pjreiįkunm neganitimi paauHuna koJžI prt»uK« ui>Iri» lt priimt Lucky Strikt?

nabhua/n.h.
LDS. 65 kp. mčnefiuiia 8įisirinki- 

toas įvyks spalių 2, tuoj- po pas
katinių mišių, pobažnytinSj sve
tainėj. Kviečiame narius ateiti, nes 
yta keletu kvarbių stūnanymų. 
Taipgi žtsivbfekltė ir shvo drangas 
ptirirfyti prie M oi^ahiriičijok

WORCE8TER, MASĖ. ‘
LDS. 10S kuopos susirinkimas į. 

vyks spalių 2 -, Aušros Vartų pa
rapijos ąalėj,' nuo jaus po sumoa 
Visi nariai prašomi pribūti, nes 
turime svarbių Veikalų.

- " Kviečia Valdyba

iiūniję. Jos.visas kapas at- 
r 'gabentas į “Aušros” anų- 
Į ziejų. Be to, rasta dar gin- 
l taro karoliai, senoviškas 
į kardas ir kitų atcheologi-- 
nių dalykų. Tarp jų užtikta’ 
vietą j— takeliai smėliu iš
barstyti, matyti, kapinės 
buvusios senovėjtvaridn- 
gos, Apie šiuos senkapius 
yra įdomus padu Vilnas — iš 
lūpų į lupūs ėjo legenda ? 
jei kas šią žemę pajudins, 
tam ištiksiąs koks nors ne- 

| malonumas, ir šie senkapiai 
I dėl šios priežasties buvo ne
ariami. Daugelis vietos gy-

I ventojų stebėjosi iš tokios 
Į kraštotyrįninkii “drąsos”, 
bet gi jiems nieko neatsiti-'

I ko blogo.

t. A PHILADELPHIA, PA.
I j)S. 103 kp. mėnesinis susirinkt 

mas įvyks, sekmadienį, spalių 2, 
tuojaus po sumos, šy. Andriejaus 
pat. svetainėj, 1123 Lėmon &L 
Kviečiame narius ir nares ateiti ir 
kurių užvilktos dudklčš užjjimokč- 
tl< Taipgi atsiveskite nors po vie
nų hfcuft barį prie kuopos ’pšriį- 
JyU. VaidyM

BitTlMOM, MD.
Spalių 2 d., sekmadienį, tuoj 

po sumai, parapijos svetaines kam- 
bariu^Be įvyks LDŠ. 30 kp. subi- 
rinkimas. Malonėkite ateiti vlM.

Kviečia Valdyba

Easton, Pi.
titlS. 40 kuopos susirinkimas I- 

vyks spalių 2 d., tuoj po sumos, 
šv. Mykolo parapijos svetainėj. 
Malonėkit visi nariai atsilankyti 
ir mėnesines mokestis užsimokčti..

NL Songaila

MONTELLO,MABS.
LDS. 2 kp. susirinkimas įvyka 

spalių 4, Šv.. Roko pavap. svet. 
Visi nariai prašomi ateiti į šį susi
rinkimą ir užsimokėti senai už
trauktas mėnesines duokles.

SAINT CLAIR, PA. ‘
LDS. 107 kp. mSnesints susirin

kimas įvyks spalių 5, tuoj po su
mos. šv. Kadmiero parap. salėj. 
Kviečiami vis nariai dalyvauti ir 
užsimokėti mėnesines mokestis ir 
naujų narių atsivesti prirašyti.

Valdyba

maž, visi kaimai. įteikė pra- , 
žymus skirstytis į vienkie
mius ir laukia matininkų, 
kai kurie jau 5—7 metai. 
Kaimus skatina skirstytis, 
anksčiau išsiskirsčiusių į 
vienkiemius gražiai. sutvar
kyti ūkiai ir toji aplinkybė, 
kad vienio emiuose- dabar 
mažiau krizė jaučiama ir 
ramesnis gyvenimas yra.

PERKIJNiJA SUDEGINO

Pr, Gedvilo, Marcelino^ 
vienk., Aluntos vabsč^. ploji
mą, su. javais1 ir kitu turtu. 
Nuostolių padaryta apie 
10,800 litų. .• • ’

V ai slapių kaime sudegi
no J. Šlyžio klojimą su ja
me esančiu turtu. Nuostolių 
padalyta 13,700 litų.

Aiitilčių km., Žemaitkie
mio valsč. nūo perkūnijos 
sudegė ’ Ą. ir Si. Misiūnų 
klojimas su javais. Nuosto
lių padalyta 5225 lit. su
mai ' . .

BUS LIETUVOJE 246 POLICI
JOS NUOVADOS

Paskutiniu laiku refor
muojama apskričių polici
jos įstaigų struktūra, Galu
tinai įvykdžius policijos, re
formą vietoj 90 nuovadų 
bus 246. Sąryšy su šia re
forma .įvestas policijos 
vachmistrų institutas, Imtis 

. reikalui esant-: pavaduotų 
policijos valdiųinkus. Iš vi- 

' so vachmistrų bus 102.
14 c t . * • • •.

NORI SKIR^WIS Į VIEN-
: ., KIĖtaJS

GELVONAI, Ukmergės 
* apskr. Šm . valsčiaus, be-

• MIRĖ GENERALVIKARO 
BROLIS

Rugpiūčio 22 d. Telšių. 
Vyskupijos Generalvikaras 
prei. Urbanavičius, lydimas- 
Kunigų Seminarijos pro
kuratoriaus -• kun. Grigalių.-’. 

, no, važiavo Gbiišlaukėn lai
doti a. a. savo brolį Antanų. 
Paskutines Šv. Mišias laikė 
ir į kapus eksportavo pat
sai prel.‘Generalvikaras, o 
pi ie duobes pamokslą pasa
kė kūn. Grigaliūnas.

Voldemaro byloje dėl kro 
nų vyr. tribunolas liudinin
kais nutarė šaulelį Respub
likos prezidentų A. Smeto
ną, ministerį pirmininkų 
Tabelį, dr. Staugaitį, St. 
Šilingą. Lietuvos pasiunti-* 
nį Balutį nutarta nešaukti, 
nes ju. atvykimas surištas 
su žymiomis išlaidomis ir 
be to jis Šioje byloje nieko 
ypatingo negalėtu parody
ti. .• ’ •

Nesigailėk vandens imtai 
lo. fra tauta kultūringesni 
kuri šuūdttdoja daugiai^ 
inmlo^ . \ -v

I LIETUVĄ
• Pėr BREMENĄ . . 

rteičiausialą jurų iatvnls 

BREMĖN 
EUROPA

Pulkus gėldOnkellu suslstekt- 
. mas BREMElUlAViSN i 

LIETUVA
Del Informacijų ktvIpklUsf 

252 Boybton Streat, 
BOSTON MASS, 

noHtm german
L L O Y O

i—
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PENNSYLVANI JOS ŽINIOS
i

ŠV. KAZIMIERO SESERŲ 
. AKADEMIJA RYTUOSE
VILLA JOSEPH MARIS

/ . I

Šią vasarų Šv. Kazimie
ro Seserys nupirko ’ labai 
puikia nuosavybę prie Di
džiojo Philadęlphijos mies- 

- to, labai patogioj vietoj, vi
soms rytų kolonijoms. Vie
ta yra vos tik 6 mylios už 
Philadelpbijos i'yivakariiiio 
rubežiaus ir 12 mylių nuo 
.Trėnton, N. J. Vieta yra 
pačiame centre visų rytinių 
lietuviškų kolonijų, būtent 
Baltimorės, Nęw Ybrko, 
Brooklyno ir Įdėtųjų .anglių , 
miestelių.

Be didžiojo namo, kuria
me šį rudenį bus atidaryta 
Akademija, yra dar 3 kiti 
namai, kurių vieną vartoja 
kaipo įapelioniją, antrą 
darbininkams, trečiame ža
dama atidaryti namą mer
ginoms, kurios po sunkių 
darbų pasaulyje norehj.už
sitikrinti, sau butą, valgį, 
priežiūrą ir . tt. dėl Senatvės. 
Be šių budinki! yra visos ū- 

. kini reikalingos triobos .iš
taisytos, žemes yra 203 ake
liai, kuri beveik visa dirba
ma, išskyrus 20 akerių pui
kaus miško, 8 akeliai sodo 

. ir apie 3 akelius pieveles 
aplink didįjį namą. Pasta*

• Toji išpuošta puikiomis gė
lėmis ir įvairiais 'medžiais. 
Yra per 50 rūšių medžių ir 
Amerikoje augintų ir im- 

; portuotų iš. tolimų Šalių.
Lokacija aukščiausia visoje 
Philadęlphijos ■ apylinkėje,' 
stovi ant aukštos palengva 
kylančios elevacijos, iš kur 
į visas puses gražiausi regi
niai. ' •

sais, ir taipgi “kelių žem- .< 
hipiu” nurodyti kelią auto- J 
mobiliais į iškilmes atvyks- Į 
tantiems. Sehuylldll CoUn-| 
ty rajonas parūpino “ Spe-1 
olai Excųršion’f tra u k i n į 
“Central Railroad of New 
Jersey” gelžkelįu. Brook- 
lyno ir New Yorko rajonai 
ruošiasi atvažiuoti busais. 
Balthnorės ir Philadelphi- 
još- rajonai važiuos busais. Laivas “Miss AniericaX,” Gar Wood valdomas, laimėjęs rungty- 

Į niu pirmenybę St CIair ežere, Detroit, Mich. ’
■- PROGRAMA —-

1. 11 vai, šv. Mišios, . Į v<5 p^e jos mirties va*
2. 11:30 iki 1 vai. laisvas '

atkas, . < j
3.1 vai. iki 3 vai. ątskirii 

chorų koncertai,
4. 4-tą vai. pašventinimas, 

pamokslas ir Palaiminimas.

. SESERŲ VILA
Kun. čepukaitis, Phila- 

delphią, Šv. Andriejaus pa
rapijos klebonas, pranešė, 
jog Seserys Kazimierietės 
kito mėnesio ,p r a d ž i u j c 
šventins .savo naują nuosa- 
ląrbę —> “Vilią Joseph Mar 
ria” Ne\vtown, Pa. Jis už* 
Išvietė klebonus į tas iškil
mes.

Naujuose namuose Sese
rys atidaro aukštesnę mo- 

: Ifyklamergaitėms.—~

TRIUKŠMADARIO
* BYLA

* Rugsėjo Ijl d.-Potovilles 
teisme nagrinėta byla, ku- 
riūje tūlas Karvojus buvo 
kaltinamas kėlime Triukš
mo bažnyčioje. *' Žmogelis 
butų skaudžiai nukentėjęs, 
bet klebonas kun, J. Kara
lius prašė paš’gailoj uno.

; • • K. F. M.

Shenandoali miestas, vie-

montas. Iki šiol senieji 
mistikai nenori pasiduoti, 

t bet jie tutes visk# perduoti 
ir. apyskaitų išduoti nau
jiems, neg tas reikalas yra 
jau perduotas teisman, ir 
nėra abejonės- kad teismas 
palaikys naujų trustisų pu
sę, nes su jais yra dauguma 
žmonių, ir jie yra neabejo- . 
tinais katalikais.

LIETUVIS REPORv

. i

■ 1

■ I

TRAUKINIŲ TVARKA 
Shenandoah ... 
Shaft .. .. ... 
Lošt Creek . 
Frackville .. . 
St. CIair ..... 
Port Carbon .. . 
Postville... ... 
Sehulkill Haven 
Port Člinton .. 
Reading •, .. • 
Franklm Street.
(Reading) .. ..8:53 I 
Wayne Junction ;
Shamokin ... * 6:00
Mt. Carmel .. .. 6:0Q 

k -Mt* Carm.el. Jc. 6.;I7V-
i . > 6:44 

6:50 
6:56 
7:09 
7:39

6:15 
6:21 . 
6:24 |
6:55 !
7:17

; 7:22. '
. 7:45 

7:53 
8:22.

. 8:50

AKADEMIJOS PA
ŠVENTINIMAS

Dalyvaus Jo Eminencija D. 
Kardinolas Douglierty,
Jo Eminenciją Kardino- 

ylas sekmadieni, spalių 2 d. 
paskyrė 4 vai. po pietų nau
josios įstaigos pašventini
mui. Be Kardinolo ir dau
gybės kunigų, iškilmėse da
lyvaus rytinių parapijai 
chorai. Prieš pašventinimo 
pamaldas atskiri chorai tu
rės progos pagal surengtą 
programą . savo dainomi* 
arba giesmelėmis publiką 

. palinksminti. Taipgi laike 
pašventinimo sujungti cho
rai su savo vadais pamaldų 
giesmes atgiedos.

Lietuviškos visuomenes 
patogumui, įvairios komiši- 

,jos rūpinasi transportacija 
taip . traukiniais, kaip bu-

Ashland .. 
Girardville 
Mahanoy Plane 
Meharoy.City 
Tainaąue ... ..
Traulaiiių t va r k a i š I 

Scrantoii bus vėliau paskel
bta. Iš Jersey City ir Eli-I 
zalx'th į I^hiladalphią. regu- 
iariais traukiniais bus ga
lina gauti Exeursion tikie-1 

i:as $2.25 “round trip.” Vi
suose traukiniuose vaikams 
nuo 5 iki 12 metų bilietas 
kainuoja tik pusę suaugu
siu kainos.

landoje.
* Laidotuvių dienoje visose 
Philadęlphijos kataliku ba
žnyčiose 9 vai. rytą sūnaus 
kunigo rūpesčiu buvo atlai
kytos gedulo mišios. Laido
tuvėse dalyvavo 12 Jdmigų.

Palaidota Šv. Kryžiaus 
kapinėse. Pamokslą pasakė 
kleb. kliu. J. J. Kaųlakis. 
Bažnyčįa buvo pilna žmo
nių.

Veli onū Šv, Kazimiero 
parapijiečiams buvo gerai 
žinoma apie 40 metų. Dide
liame nuliūdime paliko' vy
ras, du sūnūs ir duktė Ona.

Laidotuvėse gražiai pa
tarnavo . grdb. Ant. Užu- 
meckis. Automobiliais lydė
jimas buvo parūpintas kūn. 
S. Norbuto; ' '

f Kum į. Narbutui ir visai 
velionės šeimai reiškiame 
gilios užuojautos.
. Tegu ilsisi velionė Vieš
paties ramybėje...' ’

Elzbieta Mastaitis. #

MT. CKRMEL, PA. '

PHILADELPHIA, PA.
AURE kūn. norbuto 

MOTINA
Rugsėjo 8 d. persiskyrė 

su šiūp pasauliu kuri. St.| 
Norbuto motiną E m i 1 i j a 
Norbutienė, 60 metų am
žiaus.. ' .

Velionė sirgo par porą 
■menesių. Mirė savo namuo-i 
se 37 -Tasker St. Priklau
sė prie. beveik visų kataliki
škų draugijų.

Sūnus. Imnigas, nors ir 
tolokai gyvendamas (Trox-

ville, Pa.), dažnai lanke 
sergančią motinėlę. Jis bu-

PRALL BROLIAI
[ PENTORIAI IR DEKORATORIAI ""M.
I ■ ■ ■■■.■ ■'" n®
Į darbą atliekame gerai ir PIGIAI
’ PATARNAVIMAS GERIAUSIAS 0 o(Iį

J 46 ARMANDINE ST., .‘ DORCHESTER, MASS..
į. '..,- M • Tel. Talbot 0354

ATLAIDAI
Š. Kryžiaus Išaukštinimo - 

atlaidai čia visados būdavo 
iškilmingai iniiiiini, bet šie
met jie dvigubai iškilmin
giau praėjo.

Šv. Kryžiaus parapijos 
klebonas kun. Dr. J. Kon
čius tą pąt dieną sušaukė 
Philadęlphijos, provincijos 
Kunigų Vienybės susirinki
mą. Be kaimyniškų para
pijų klebonų, atvyko ir 
Scranton vyskupijos repre; 
zentantai iš Wilkes Bar- 
re, Plymouth ir Hatzleton. 
Atvyko ir seniau čia klebo
navęs kun. K. / $ k r i. p k a, 
Binghamton, N. Y., klebo
nas^

I Žmonių prisirinko pilna 
bažnyčįa, kuri nė Besutalpi
no visų atsilankiusiųjų. Ą- 
pie 1000 priėjo išpažinties, 
ir priėmė Komuniją.

Iškilmingus mišparus at
laikė kun. V. Matulaitis iš 

Į Št. CIair; jam asistavo kun. 
Mockus iš Coąklal? ir kun.

i Mikaitis iš Mahanoy City. 
Pamokslą pasakė kun. Do-

; binis iš> Shamokin.
> Laike sumos, kurią atlai- 
; kė .kun. V. Matulaitis, pa* 
! mokslą pasakė kun. Aiauš- 
[ kas iŠ' Shenandoah. Vakare
> užbaigtuvėsb eėlebrąvo kun. 
i K. ^kripkaj' o'p^tuoMĄ Rū- 
į sake kun. Daūinantas iŠ MI

nersville. ’

KUNIGŲ SUSIRIN
KIMAS

Kunigų Vienybės susirin
kimas įvyko klebonijoj. 
Protokolą priėmus, papra
šyti K. V. Seimo deleg. iš
duoti pranešimus. Seimo ‘ 
delegatas kun. V. Matulai
tis plačiai pranešė apie įvyr 
kusi seimą.

. Kunigų. susidomėjimas 
buvo didelis, ypač tų, kurie 
seimuose jau senai bedaly- 
vavo.

Svarstyta daug vietinių 
reikalų. Apsvarstyta ir nu
tarta užvesti Darbininke^ 

' apylinkes šin iu kroniką ir 
prašyti, kad tas laikraštis 
ditoty nors vieną puslapį 
žinioms iš Pennsylvania, & 
ypač iš Scliuplkįll. lietuviiĮ 
kolonijų

Didžiausįmgųpįtegybe at- 
sir So^šrifflžnM^į^riaus 
redaktoriau?; nes J nė. vienas 
iŠ suširinloisių . ^nedrįso to 
darbo imtis; ‘ < .

Kol atsiras tauį tiliraš re
daktorius, žinios bus paduo
tos iš įvairių kolonijų.4 tie
siog* į “Darbininko” redalr- 
ę W S - .

ST. GLAIRj PA.
IŠTAUTLJĄ

Niekur gal -ištautėjimas 
nevyksta taip greit, kaip 
šioje kolonijoje. Mūsų jau
nimas beveik užmiršo lietu
viškai kalbėti. Štai nesenai 
čia įvyko dviejų lietuvių 
šliubai su slovakėmis. Abi 
poros .. šliiibavosi slavokų 
bažnyčioj.

LAIKAS ATGYTI
L. B. S. vietinės kuopos 

veikimas paskutiniu laiku 
susilpnėjo. Senąi jau bu
vo susirinkimas. Laikas 
atgaivinti veikimą! ‘ V. M.

SBENANDOAH, PA.
> 'NAUJAS VIKARAS .

Kun. Vitas Martusevičius, 
.neseniai baigęs mokslus Ry
me su titulu'D. D., paskir-

■ tas. Šv. , Jurgio parap. antru
■ yilmru. Romoje jis studiją- 
. yo 4 metus? Jo tėveliai gy

vena Minersvillė j.

giausiai lietuviais apgyven
tų kolonijų, Šųandie žymiai 
sumažėjo ne tik lietuviais, 
bet ir abęlnai visais gyven
tojais. Buvo laikas, -kada 
Shenadoris turėjo su vir
šum 30 tūkstančių, gyvento
jų, kurių tarpe buvo apie 7 
taikstančiai lietuvių, bet da
bar gyventojai nupuolė iki

Pereitą savaitę mirė She- 
naclorio laikraščio -HeralcV 
reporteris James Smith, ku
rio vietą užėmė lietuvis P. 
Bajoras, Temple Universi
teto studentas, kuris studi- v 
javo laikraštininkystę — 
“journalism.” I. C. J.

L. D. S. SEIMAS
Lietuvių Darbininkų Sąjungos seimą Centro Val

dyba nutarė Įmesti 1932 m. rugsėjo 26 ir. 27 d. d. Law- 
rence, Mass. , ....

Seimo atidarymas įvyksta iškilmingomis • Mišiomis 
ir, pamokslu Šv. Pranciškaus lietuvių parapijos bažny
čioje, 94 Bradford St., Lavrence, Mass., rugsėjo 26 d. 
9 vai. rytą. . .. •. . / .

Seimo posėdžius pradės Centro Pirmininkas, lietu
vių parapijos svetainėje. Posėdžių tvarka bus tokia:

1. Posėdžių atidarymas;
2. Sveikinimai; z ’ \ v
3* Mandatų priėmimas;

. 4.‘.Seimo prezidiumo, ..rezoliucijų ir mandatų komi
sijų rinkimai; •

5., CentrozValdybos pranešimai;
*• a) Dvasioj vado, b.) pirmininko, e) yice-pirmi-

- ninko, d) iždininko, e) sekretoriaus, f) literati-
, nes komisijos, g) revizijos komisijos; . . . ‘

6, Centro Valdybos pranešimų svarstymas;
7. Kum K. Urbonavičiaus ir Dr. Kašėtos paskaitos.

’ 8. Rezoliucijų priėmimas; j .. •
9,- Centro Valdybos rinkiniai;

10. Seimo uždarymas; . ?
Seimo metu vakarais įvyks įdomūs parengimai, ku

riais rūpinasi vietinė Layrence L. D. S. kuopa. ;
’ Visos kuopos prašomos atsiųsti savo atstovus ir pa; 

rūpmti prąlriiškų sumapynuu / • . . ’
Dyhrios Vadas — Kitn, Pr. Virinfiuslcisi 
Rūmininkas — J. P. Snulgis, .

- Viče-Pirmininkė. —. O. Siguriane, .
. . Iždininkas — zL. Vaįsiauskgs,

. Sekretorius — J; B. Laticka, f 
Kontrolės Komisija r Ą. Kaunietis^ 
Ja^kjevičiiai ir TanMiluas,

20 tūkstančių ir lietuvių 
skaičius daug . sum a ž ė j o. 
Priežastis to visko, yra di
delis nedarbas. Labai di de- 
li$ skaičius gyventojų, ku
rių tarpe daug lietuvių ken
čia skurdą ir badą. Mies
to Labdarybės dr-ja, t a i p 
pat parapijinės labdaringos 
draugijos, deda visas pas

tangas duoti neturtingiems 
Šiokią tokią nors naaistu pa- 
gelbą. ■ Šv. Jurgio^ lietuvių 
parapija irgi turi savo lab
daringą draugiją, kuri'per 
pastariiosius du metu daug 
pavargėlių lietuvių sušelpė.

Del nedarbo daugelis biz
nierių lietuvių, kurie buvo 
biznyje po 20 ar daugiau 
metų subankrutijo. Visi 

■ląidria’geresnių laikų ir yra 
vilties, kad šiek tiek page
rės, nes čion yra turtingos 
anglių kasyklos ir Readin- 
go kompanija jau baigia 
statyti labai didelį breakelį 
anglims valyti, kuris kai
nuos apie 5 milijonus dole
rių.

MAHANOY CITY, PA.

PARAPIJOS REIKALAI '
Nelaimingas parapijos 

senas komitetas tebedaro 
visokias kliūtis. Jie tai da
ro dėl to, kad jų tarpe yra 
žmonių, kurie neprtiktikuo- 
ja savo tikėjimo ir yra net 
Katalikų Bažnyčios prie
šais. . ■ Bet dalykai linksta 

’ geroj on pusėn ir yra vilties, 
kad visos Šv. Jurgio para
pijos bėdos užsibaigs, nes 
komiteto pasekėjų skaičius 
visiškai sumažėjo. Jiems 
pritariančių liko tik sauja/ 
ir dauguma iš jų yra toki, 
kuriems nei 4 bažnyčia, nei 
tikėjimas visiškai nerūpia

Liepos mėnesi, vadovau
jant klebonui ir susiprato* 
siėins katalikams, buvo su* 
šauktas parapijos susirinki
mas tikslu prašalinti esan
čius trustisus ir išrinkti 
naujus. Susirinkimė buvo 
apsvarstyta ir nutarta, ko
dėl yra/ reikalas prašalinti 
senus trustisus ir išrinkti 

‘naujus? Nauji trųstisai iš 
rinkti sekanti: Ęd. Wailaee,’ 
Jurgio Sakalauskas, •;Anta
nas Matulevičius, Albinas 
Norkevičius ir Krist. Zig-

• IŠKILMINGOS LIETU 7 
VIO LAIDOTUVES '

Čia nesenai įvykusių lai- ,.' 
dotuvių lietuviai ilgai ne
pamirš . Juozas Kundrotas,. 
25 metų jaunikaitis, valsti
jos policininkas, našlės 
Kundrotienęs sūnus; “ mirė 
Reading ligoninėje nuo su
žeidimo. Einant, tarnybines 
pareigas, jis buvo numestas 
nuo motociklo tūlo žydo, ' . ; 
lęųrs tiesiog užvažiavo ąuto- 
mubjMu-; ' •

Distrikto policijos virši- *• 
' j ii akas paėmė į savo rankas 

laidotuvių reikalus įr tarp 
velionio draugly surinko. 
$1500, kurie paskirti laido* 
tiivėms. . • . *

Daugiau ^0 poli cininkų 
, su viršininku Prięe prišaky 

atidavė paskutinę pagarbą 
na rūsiam Kundi'otm.

Velionis buvo pun kata* . 
likti ir lietuviu. Priklausė t 
prie vietinės šv. Juozapo 
parapijos, prie Šv. Jono. .1 
draugijos, jo laidotuvėse 
dalyvavo šimtai žmonių.

LIETUVIŲ DIENOS 
PELNAS /-L

Lietuvių Dienos (rugpjū
čio 15 d.) reilialai užbaigti 
ir gautasis pelnas $700 sti 
priedu pusiau, padalinti Se
serims Kazimieriefiems ir 
Pranciškietėms. Sesutės • • 
džiaugiasi it dėkoja visiems ; 
prisidėjušiems lietuvių diė- • 
nos rengimo darbe. V. M. ’•

MINERSVILLE, PA.
. pasisekė

Trečias iš eilės Šv, Prmi^ 
ciškaus parapijos piknikas, 
įvykęs Darbo Dienoję, davė . 
pelno apie $300. Klebonas . ; 
kun. paumimtas daugiau, 
negu patenkintas pasekmė-, 
mis ir dėkingas savo para- , r . 
piečiams,. o ypač jaunu#-' 
menei. , .

SKLEIŠKITE ŠVIESĄ " 

Perskaitę. '‘Darbininką” nenu- ’ 
meskite, bet duokite kitiems pa*; 
įkaityti,. "Tokiu būdų. Bupažin- 
disite kitus su ^Darbininku” ir 
K D.,S. ir atremsite mūsų-ide* 
joa priežę propagandą.J
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NEZALEŽNINKŲ 
KLAIDOS

Btivusis Lawrence neza- 
iežninkų ^dvasiškis” St. 
Šleinys pasimiiū nuo nuo-, 
dų. Kas jam jų davę, kol 
kas neištirta. . Bet. prieš 
miitį jis paliko dokumentų, 
kuriame pareiškia, kad nie- 

T kad nebuvo tikiu kunigu, 
kad gailisi pristojęs prie, 
“tautinės” bažnyčios ir no
ri mirti kataliku. Ir ne tik 
žodžiais tai pareiškė, bet ir 
pasikvietė katalikų kunigų,

( tas jam suteikė visus Ka- 
talikų Bažnyčios patarnavi- 

•' mus. Tuo būdu Šleinys mir
damas pripažino, kad pats 

r '■ buvo klaidoje ir kitus klai-
. ■ dilio.. Tokį pat pareiškimų 
, galėtų padaryti visi neza- 

ležninkų “dvasjškiaij” jei 
• . jie turėtų pakankamai sųži- 

' nes ir drųsos pasakyti tiesų.
Taip vadinama nezalež- 

ninkij sekta yra tikra mūsų 
išeivijos nelaimė. Nezalež- 
ninkystė yra pastatyta ant 

’ , klaidos, paremta Veidmai-
niavimu ir palaikoma žmo
nių tamsumu.' Esminė jos 

. klaida yra ta, kad nezalež- 
minkai neturi ‘ kunigystės,

■ J nes jie atsiskyi^ nuo kata- 
' likų vyskupų, o be vyskupų

negali būt tikrų k u n i g ų,
• nes tik vyskupas gali įšven- 

/ tinti kunigus. Neturėdami 
kunigų, nezaįežninkai netu
rį nė mišių, nė Sakramen
tų/ ir visos jų bažnytinės 
apeigos yra tik tuščia paro
da. Jų “dvasiškiai” puikiai 
tai žino, bet neturi vyriškos 

/ • drųsos prisipažinti ir ap
gaudinėja žmones, kol jų 
neišvaro iš vietos už kokį 
nors, prasižengimų, arba kol 
negailestinga mirtis nepa
žiūri jiems į akis. Tuomet, 
kai žmonių nuomonė miršr

•/■ tanČio akyse neturi jau jo-
■ kios vertės, kaįkurie neza^ 

. ležninkij “dvasiškiai” pri
sipažįsta prie klaidos, bet— 

/ kiek jau žalos padaryta! 
’ ‘. Kas tų atitaisys ? Tūkstam 

• /■ čiai žmęnių atkritę nuo ti
kėjimo ir jau nebegrįžta 
tikrųjų Bažnyčių ar tai dė. 
sarniatos, kad taip ilgai 

’ • ‘ braidžiojo tamsioje klaido-
t -je, ar tai. dėl užsikirtimo, ar I 
į tai dėl tuščiai išeikvotų pi-*[
■ ’ nigų, kuriuos, neapšižiūre- J

j 6, tuip gausiai aukojo Idai- 
y daį ^platinti ir kuriuos. da-; 
į. . bar veltui tikisi atgauti, 
į / .Daugelis žmonių pradžioje

pristojo prįe- nezalęžniųĮnj 
. - iš tiįrįs'šH'dięs, klaidingai 
. manydami, kad tai tikras

katalilcų tikėjimas, tik poli
tiškai atsiskyręs nuo Airių

S

vyskupų ir kaikurię jų va- 
. dai įkalbėdavo žmonėms, 
kad nezaįežninkai tai tikrii 
katalikai, nes, girdi, visos 
jų apeigos tikrai katalikįš- ' 
kos. Žmones urmu stojo į ' 
jų eiles, bet paskui, pamatę 
klaidų, užnųodint'omis ir 
karčiomis širdimis visiškai 

; pametę tikėjimų, taip kad 
. galima sakyti, jog nezalež- 
ninkystė yra tikros durys į 
bedievybę. Nezaležninkų va 
dai tai žino ir todėl pamėg
džioja Katalikų Bažnyčios 
apeigas, . kad tik daugiau 
žmonių įtrauktų į tų balų, 
ir štai dėlko nėzaležninkys- 
te paremta’ veidmainiavi
mu.

•Aišku, kad susikalusieji 
katalikai neina prie neza- 
\ežninkų, nes žinodami es
minį Katalikų Bažnyčios 
mokslų, išsyk įžiūri, nezalež- 
ninku sektos klaidas. Ir iš 
lesų, sveiko proto- žmogus 
orotaųja taip: jeigu jau 
laikytis tikėjimo,, tai tikro-' 
jo, o jau bezdžionininkauti 
;ai gali tik vaikai, silpna- 
močiai ir tamsūnai. Ir štai 
dėlko nezaležninkystę tam- 
sūnų palaikoma.

Mūsų išeivija jau baigia 
persirgti nezaležninkystės 
liga. Bet girdėt, kad neza
ležninkų vadai planuoja 
užnuodyti' ta liga visų Lie-, 
tuvų. Aršiausia, kad tauti
ninkų vyriausybė palankiai 
žiūrį į nezaležninkų pastan
gas įr laisvamanių spauda 
jau gamina dirvų tai sek
tai, kurių, didesniam išpo- 
pulęrizavimui, vadina pa< 
traukiančiu vardu: “tauti
nė bažnyčia.” Kokia bus tų 
pastangų paseka, sunku ko/ 
kas numatyti, bet galima 
drąsiai sakyti, kad pavojus 
yra rimtas, nes Lietuvoj 
nestinga apsileidėlių ir tam- 
stmiL, o toks elementas pats 
tinkamiausias nezalęžnin- 
kams veistis.

Amerikiečiai turėtų per
spėti Lietuvos katalikus 
prieš nauja jiems gręsiantį 
paVojų. K.

Sveikinu visus seime su
važiavusius delegatus, lin
kėdamas vienybės ir meilės, 
jei negalima didesnes tai 
bent tokios/ kokia ji buvo 
pirmaisiais musų brangios 
L. D. S. organizacijos gy
vavimo metųis. Metais, kuo
met pasaulis karo gaisrų 
pašvaistėmis ir žmonių pra
lietu krauju raudonavo/., 
Kada kapitalizmas žiauria 
savo letena nemažiau kaip 
ir dabar . darbininkų klasę 
spaudė, jos ašaras, prakaitų 
ir kraujų gerdamas ir įvai
riausiai išnaudod a m a s... 
Kuomet mūsų brolis ir sese
lė, darbo* peles, dar ir dva
siniame savo gyvenime bu
vo nuodijami komiuii s tų, 
socijalistų .ir kitokių istųl 
skleidžiamomis materializ
mo, marksizmo, liberalizmo 
dujomis,. nuodais platina
mais ųf skleidžiamais lietu
vių amerikičeių spaudoje. 
Jau rodėsi, kad katalikįš- Į 
kajai, o ypač k a t a 1 i k i Š- 
kajai darbininldškai min
čiai galas... kapas... Bet 
štai 'susibūrė pirmas būre
lis, pūslėtomis rauk o m i s 
darbininkų katalikų, vado- 
vaujamas katalikų iųteli- 
gęiitų, kunigų ir moksleivi
jos,.. Sutvėrė L. Ė. S., su
judo, kas gyvas į darbų ir 
trumpu laiku padėtis visai 
pasikeitė..#. .

. Iš kaito laisvamaniai sta
tė amžinų atilsį. “Ateityje” 
A. Rimkos lūpomis kėlė 
klausimų, L. -D. S. ir jos 
organui 11 Darbin i n k u i: ” 
■^ūt. ar: ne būt ? ir atsakė

’ kad nebūt...
Socialdemokratai • visur: 

ignoravo ir nesiskaitė.;. .
Bėt viskas mainos; ant šio 

; margo svieto... “Ateities” 
jau ir vardas užmirštamas, 
o e<Darbiiiinkas,r ir LDS.

( gyvuoja. Tebeneša kataliki
škojo mokslo šviesų, tebene- j 
ša žmonėms darbininlmnis 
jų luomo, jų klases reika
luose reilialingas žinias, pa
laiko jų vienybę-..

Nežinau kaip tamstoms 
atrodo dalykai gyvenant A- 
iner iko j e, bet man gyvenant 
Lietuvoje ir sekant ameri
kiečių spaudų, atrodo, kad | 
L. D. S. kaip anais savo 
įsikūrimo laikais,^ taip ir! 
dabar yra labai reikalinga 
ir naudinga organizacija, 
kad jos organas “Darbinin
kas” nors ir nėra toks, ko
kiu* jškarto norėta jis atei
tyje padaryti, bet yra gana 
'rimtas katalikiškas laikraš- 
.tis ir visais, būdais remtinas 
ir palaikytinas.

Linkiu seime ramiai, nuo
dugniai svarstyt visus iš
keltus organizacijos reika
lus taip, kad iš to būtai naū-

J. P. Pilipąu'skas.

MINUS

Teras valstijoje auga ntekam nevartojama žole, kurty texieciai va
diną “velnio batu šniūreliais.” Chemikas B. 0; Roark savo rhiu 

r kpšerlaiko.'tą žolę. Darant bandymus paaiškėjo,rjog- toje žolėje yra 
daug stiprių nuodų, kurie užmuša vabzdžius. Vabzdžiams nuodys 
ti Amerika gabeną nuodus iš kitur. Jei pavyktų šie bandymai, tai 
įTeras valstiją praturtėtų. . ;

DkVSKOS BUVIMAS LIETUVOJt - - . A • • - • ■ .

Mano tevelia Jonas A< 
•Matas yra man pasakojęs i 
apie tokį įvykį:

Papilės valsčiuje, Šiaulių 
apskrityje, prie Ventos

da. organizacijos ateičiai, 
kad pati organizacija aug
tų, plėbotųsi ir tobulėtų.

Jūsų 7
F.Viraka<s, 

Kaunas, Lietuva.
A932;pi.

L. 0. S. SEIMUI PASI- 
DEN61MAS

*

JONO KM1TO EILES

Naktis ir diena viskų sergsti. Jos praeina, bet ne
nyksta' — tai laikas. t ‘ -

Laikas bėga greitai. Bėga be perstojo^, v,te n o d ū 
greitumu. Žmogus vejasi laikų, bet jo sparnai pei’silpni 
vytis ir jo dienos pertrumpos, o lėkimas pergreitas.

It* laikas bėga, ir vejasi mirtis, įr šaukia varpai, ir . 
kviečia amžinybę, .

Ir kas rytas ir. kus vakaras miršta žmogus.
Visi mirė, visi* mirs. Taip nulemta, Ir jau nebepri- - 

kelsi iš kapų nei levo, nėĮ sūnaus. s
Tačiau verkia motina mylimo sūnaus, lieja karčias 

ašaras ant tėvų kapo vaikai ir rauda artimieji netekę 
brangaus draugo't .

■ * “ ’ • * . *

Tačiau neverkit tų, kurie mirė susenę ar paliegę.
Jų dienos jau buvo išgyventos. .
Verkit tų, kum žmoni jai ar tautai gera darė, kurie 

išganymų nešė, kurie mirė savo darbo nebaigę, mirė ne
tikėtai ar nuo niekšo rankos;

1 Verkit tų, kurių dvasia nemirštama per amžius keb 
lia žmones t kilnų darbų, į pasiaukojimų, kurie ir mirę 
gyvi. , . • ,. . .

kranto buvo dvaras, kurį 
■rusų valdžia išdalino ir ap
gyvenamo rusus, kuriuos 
lietuviai vadindavo “pasi- 
lenščikais” arba , tiesiog 
“staravieriais.” Kada jie, 
kaip naujakuriai, pradėjo 
statyti namus, jiems prirei
kė plytų. Kadangi* palei 
Ventos krantus buvo nema
ži molio sluoksniai^ tai sta- 
raviemi pradėjo . kasti ir 
gaminti plytas.

Giliau-pakasus- pasirodė, 
jog esama druskos. Vietos 
gyventojai,- sužinoję apie 
atradimų druskos, pradėjo 
kasti ir nešti į namus iškas-

Kadangi druska nebuvus 
švari, tai žmonės patys jos 
nevalgę, bet vartojo gyvu
liams. ”

• ? * " * • v ♦ ' -

Apie tai sužinojo ’■ tusų 
valdžia ir pasiuntė karei
vius į tų vietų, uždrausda- 
rni žmonėms kasinėti.’

Mano,, tėvelis tuo laiku 
turėjęs . 18 metų. Vienų 
šventadienį po pamaldų jis 
sumanęs apžiūrėti druskos 
vietų. Saugotojai kareiviai 
jį įleidę apžiūrėti. Jis para
gavęs druskos. Druska bu
vusi sūri,, bet nešvari — su 
žemėmis^ susimaišiusi.

Vėliau rusai duobę už
vertę ir užlyginę. Žmonės 
gųl dėl baimės daugiau ne- 
bekasę. ■

Taigi, šis pasakojimas 
rodo, jog Lietuvoj yra dra
skos.. Minėtas druskos sluo
ksnis buvęs rastas apie pu
sę kilometro nuo kapinių, 
kur palaidotas lietuvių žy
mus x rašytojas, Simonas 
Daukantas.. . .

D. J. &JATAS, 
Waterbury, Conn.

Štai jau 550 metų nubėgo amžinybėn nuo to laiko,- 
kai Krėvės pilyj klastingai, nuo niekšo rankos , žuvo vi
sos tautos mylimas ir kaimynų gerbiamas didvyris. Did
vyris, kurio išmintis, kardas ir skydas keturiasdešimt su 
viršum metų dangstė Lietuvos laisvę. ;

' Ir žuvo kilnus senis Kęstutis, Didysis Lietuvos Ku
nigaikštis, ne nuo žiauraus vokiečio ar klastingo lenko . 
rankos, bet tikro brolio sūnaus, suniekšejusio ir už įno
ris meilę pardavusio tautos garbę — Jogailos.

Pavydo ir piktų patarėjų sugundytas, jis klastingai 
laėmė Kęstutį nelaisvėn ir apkaltinę Krėvės pilyj. Vė
liau davė įsakymų -'pasmaugti.

I1\ mirė Kęstutis nebaigęs savo darbo, neišgyvenęs 
savo dienų. Šu juo kartu žuvo jo mylimoji žmona Bi
rutė ir visi kirtimieji. Tik* sūnui i Vytautui pasisekė; pa
bėgti. * •'■’../'

Ir nuliūdo visa Lietuva, ir skaudžiai/dejavo lietu
viai, netekę gero valdovo ir lenkų engiami.

Kęstutis per visų savo amžių nenuilstamai, nesigai
lėdamas nei sveikatos, nei, gyvybės, kovojo už Lietuvos 
laišVę. < • - . f /-• /' •

Didžiausiiis priešas buvo vokiečiai. Ir Kęstučiui/ 
daugiausia šu jais reikėjo kovoti. Vokiečiai užl>uldinė- 
jo. dažnai, todėl visados reikėjo būti pasirengusiam puo- 
Ėmus atremti; , / .

Kelis kartus buvo patekęs vokiečių nelaisvėn, bet 
vis pabėgo. ‘ "' ■■■

Kęstutis buvo gerbiamas ne vien savo tautos, bet ir 
priešų. Štai lenkų ir vokiečių metraštininkai vadina ji 
tauriausiu taj laikų ricierium ir teisingiausiu žmogum.

Ir jam mirus džiaugės Lietuvos priešai, nes mirė 
didžiausias jų blogų darbų naikintojas.

■■-•/•' * •' ■ /

Ir verkė kiekvienas Lietuvos gyventojas, nes mirė 
valdovas, kuris buvo visiems teisingas, nežiūrint .tautos 
nei tikybos, nes mirė valdovas, kuriam rūpėjo teisingu
mas ir savo tautos laisvė. .

L. ' D.S1.' metinis seimas 
įvyksta t iilg s e j <0'26 — ^7: • 
dienomis Lawrence, Mass.. 
Seimo’ rengimo, vietinė ko
misija su klebonu \kun. P. 

į Juru ir K.{ Venciu priešaky, 
deda visas pastangas, kad 
seimo delegatai įr svečiai 
būtų viskuo aprūpintu ■ . .

Pirmos dienos vakare pa
rapijos svetainėje įvyks 
muzikaįė programa su įvai
riais pdmargmimais.

Seime kim. K. Urljonavi- 
čias skaitys, paskaitų svar
biais lietuvių darbi n i n k ų 
reikalais.

Dr. Kašėta,. lawrencietis, 
skaitys , paskaitų apie darbi
ninkų klausimų medicinos 
šviesoje. .

įKun. Jonas Balkonas, iš 
Brooklyn, N. Y. abiejų die
nų rytais’bažnyčioje pasa
kys dvi svarbias* konfepu- 

I ei jas.
Kun. A.* Petrauskas, M.. 

I. C. ir kun. P. Juskaitis, 
nesenai sugrįžę iš Lietuvos, 
supažindins seimo dalyvius 
su. darbininkų klausimu 

[Lietuvoje bei Europoje. . 
J Seimas pramatomas gau- 
Į'singas. Kuopos/ dar neiš
rinkusios savo atstovų, pra
šomos tai padaryti.

Visi atstovai, kurie norės 
lietuvių . šeimynose b u t ų 
nakvynėms, maloniai prašo
mi apie tai iš; anksto pra- 

Įnešti rengimo komisijai: 
Mr. K. Vencius, 94 /Brad- 
ford St., LūVrence, Mass. 
saugesnis nuo patekimo 
kaįėjinjų.' \
Kuopos bei atskiri asmens, 

siusiant ięjL., syėikin i mus, 
I prašomi’naudotis šiuo adre- 

| su: Rev. P. M. Juras, 94 
**- - ! * Bradfdrd St.f Law r e n c e;

Mass. ■ / • ’• ?, '

i:
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Labai, graži knyga audeklo apdarais, 192 pus- 
lapių, tik už 75 centus. “Darbininkui” prisiuntęs |

. 75 ‘ centais gausi Jono Kmito gražias eiles. • I
Jonas Kinitaš vienintelis Ąmerikoj lietuvis po-. | 

etas. Jo eiles pilnos patrįjotiskų jausmų. i
‘ ( uzlakymą’L ’• 'Ai

■' ■. •: - |
•*D AfeBlNlNKĄ’^

866 West Broadway South Boston, Mass. į

Į

“MRMINKO” SKMTY- 
TOJŲ DĖMESIUI

“Darbininka4”jau priima 1932 
m. LietuVos Paskolos Bonų ku
ponus už prenuirieratas ir kny. 
gan už pilnų jų vertę. Nukirpę 
1933 m; kuponį, siųskite \
- ■ - 4- A v-• .v ' ?■»' >' .

“bk&BttrmKd’’ m,
• 366 W, Broadvay, >. .

South Boston, Mm

Štai šiandie, po pusšešto šimto ilgų metų, po giėd- • 
rių ir apsiniaukusių Lietuvai dienų, mes liūdim, minė
dami to garbaus tautos didfyrio mirties sukaktuves. 
Liūdimę, nes dabar trūksta Lietuvai įr lietuvių tautai 
Kęstučių. / . •

Ir štai dabar įneš norėtumėm prikelti tų garbų se
nelį iŠ kapų milžinų, norėtumėm kartu su Maironiu : “iš
girsti nors, vienų, bet gyvų žodelį iš senovės laikų.” . ' ■
• ~ j.

Bet Kęstutis mirė. Jau 30 nebeprikelsim.
Mums liko, tik jo darbas, v4 jo dvasia nemirštama,. 

kiužos vedaipi mūsų tėvai išsivadavo iš rusų jungo, ku-: 
rios vedami - mūsų broliai nusiliratė žiaurios vokiečių' 
okupantų tironijos.

Tad. ir jnes imkime nors dalį, Kęstučio, taurumo,. 
kilnumo ir teisingumo ir kurkime-žmonijai ir tautui iš- ; 
ganymų.' / ‘ ; ' •

Skaitykite ir Platinkite

“ŪARB ĮNINKĄ’’
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virpėti, kaip kas nors už
simena jiems apie .vaikus. 
Taip, vaikai nusveria visą 
tėvų gyvenimą.

Tėvams, ypatingai moti
nai, joks rūpestis vaikais 
nėi%t per sunkus. Kas gali ’ 
aprašyti motinos džiaugs- į 
mą, kuiį ji patiria, maty
dama savo vaikelį, pirmu 
Žingsniu žengiantį, pirmą 
žodį tariantį! Kiek jinai, 
patiria malonumo, kuęmet 
jos vaikai mokykloje moky
tojų giriami, žmonių ger
biami. Bet kas atspės mo
tinos širdies tą šventą jau- 

I smą, kuomet jinai mato sa
vo- dukrelę, vienuoles rūbą 

I imančią, kad paliktų Kris
taus sužieduotine, arba sa
vo sūnų, prie Dievo alto
riaus bežengiantį, kad atna
šautų nekruviną Mišri} au
ką!

Šalia džiaugsmo vaikai 
dažnai teikia savo tėvams 
ir nemaža skausmo. Kiek 

Į skausmo patiria motinos 
I širdis, budinti prie sergan- 
] čio ar mirštančio kūdikio 
I lovos! Tik motiniška mei

lė, kurią jai įdiegė Auks-; 
Į či ausis, duoda jai pakanka-? 
linai jėgos iškem'ėti tuos šir- 
] dies skausmus. Dar didesnį 
1 skausmą toji širdis patiria, 
kaLfcičatjaidikis,.. vyru. ir 

į moterimi užaugęs, teikia sa- 
I yo seniems tėveliams Vien 

rūpesčio ir skausmo, eida- 
Įmas netinkamais pražūties 
ir nuodėmių keliais.

j Deja, labai dažnai atsi
tinka; kad vaiki} nędorovės 
priežastimi yra patys tėvai. 
Žmonių priežodis • s a k o: 
4‘Koki tėvai—toki vaikai.” 
Visiems žinoma, kad vaikai 

i nuo pat mažens seka tėvų 
pavyzdį. Jeigu tėvai rieda- ' 
ri, girtuokliai, koki gali bū
ti jų vaikai?. Atsitinka, 
kad kartais yr,a ir getų vai
ki} iš.girtuoklių tėvų, bet tai 
jau retas, atsitikimas. Pa
prastai, girtuoklių tėvų vai- 

Į kai palieka panašūs savo tė- 
| vams. Iš kūdikystės pri- 
| pratę prie svąigalii, visam 
į amžiui palieka giituokliais.

Įžvelkime gi:«au į girtuo-; 
kliu šeimą: kaip jie gyvena, 

į koks jų Vaikų likimas ? Gir
tuoklio gyvenimas visiškai 
suiręs, nes jame nė Dievo: 
baimes, nė aidimo meiles 
nerasi. Toki namai pilnai 
atsako lietuviškam posakiui 
— 44 Narnai — pragarai.” 

| Tokiuose namuose teišgirsi 
barnius, keiksmus ir pikta-.: 
žodžiavimus. Tokios šeimos 
Vaikai? Tetai nueina geru ke
liu, retai tokioje šeimoje už
auga doras žmogus, girtuo-- 
Idio šeima niekad savo sū
naus kunigu, savo, dukrelės 
vienuolę, neturės.

Tėvų teikiamas . blogas 
pavyzdys tiek paveikia vai
kus, kad jie, negali. bfitį ge
rais. DrižiiiaUsiaJokiųhelr 
mų*vaikai išbėga iš namu, 
bastosi5' po gatves, po svetU 
mus .miestus;. palieka vari

«. (Stud V. Šaulio paskaita, skai
tyta Blaivininką Seime,

t W6rcester, Mass.)

Šeima yra prakilni gyve
nimo įstaiga^ Ja remiasi 
visi mūsų visuomenės reika
lai. Ką mes darome — ar 
steigiame draugijas? stato
me, bažnyčias, mokyklas — 

' visa darome šeimoms, ku
rios susijungę sudaro vieną 
didelę šeimą, visuomenę. 

. Šeima ne vienam asmeniui 
reikalinga, bet plačiajai vi-j 
suomenei. Tai, kas yra rei-į 
kalinga visuomenei, dar rei-j 
kalingiau šeimai, nuo ku-1 
rios priklauso visas visuo-1 
meninis gyvenimas ir doro-{ 

. 've. Štai kaip glaudžiai yra 1 
susiėję šiųodvi bendruome- Į 
nes!

Visuomenė turi savo va-Į 
dus ir nusistatymo, sulygi 
kuriais, visa yra tvarkoma. | 
Esama įstatymų,,už kuriui 
sulaužymą žmonės yra bau-J 
džiami ne vien pinigų su-| 
mokėjimu, bet dažnai kalė-j 
jimū, kartais net mirtimi. 
Kodėl'tai daroma? Ai* dėl-j 
įo, kad teisėjas turi malo
numo ir džiaugsmo, kuomet] 
gali nusikaltėlį nubausti?] 

■ Ne. Jie tai daro dėlto, kadi
* yra pagrindo, jog tasai 

. žmogus gali kitus užkrėsti
savo nędorovės liga ir, to
kiu būdu, sunaikinti-1 visą j 
visuomeninį gyvenimą.

Piliečiai renka vyriausy- 
. bę, kuri surasti], priemones 

tuos visus blogumus panai
kinti ir duotų nurodymų, 
kaip žmonės privalo gyven
ti, kad išvengtų nemalonu
mų ir prasikaltimų. Pana
šiai esama ir su šeimomis. 
Joms irgi yra duodami nu
rodymai ir patarimai, ypa
tingai tėvams, kad jie gale-j 
tų tinkamai eiti savo aukš-1 
tąsias pareigas. Tos kilnio
sios tėvų pareigos yra tin
kamas vaikų auklėjimas do
rovėje ir Dievo baimėje, Į 
kad juos prirengtų ateinan
čiam savystoviam gyveni-i 
mui, o • |

Skaitome romėnų gyveni-1 
me'apie garbingąją Urachų į 
Šeimą, kuri pasižymėjo sa
vo kovose už darbininkų 
gerovę. Kartą Urachų šei
mos motiną Korneliją ap-| 
lankė turtinga Romos mat
roną. Jinai didžiavosi sa
vo turtais, rodydama įvai
rių brangenybių dėžę, pa
slėptą po drabužiais. Tuo 
tarpu į kambarį įėjo abudu 
Kornelijos sūnų. Jinai pa
rodė juodu turtingajai mat- 

, - runai, sakydama: ‘1 Štai ma- j 
no brangiausias turtas!” 
Turtuolė sarmatoje nuleido 
akis;. ' i

Mūsų gyvenimo pavyzdys!
Išganytojas yra pasakęs: 

. “Kur tavo turtai, tenai ir 
' tavo širdis !” Kas yra di- 
džiausis šeimos, turtas? Ką 
tėvai daugiausia brangina?

1 . - Koks^rtas sų?ayi tęyųįšir-
• : dis? .r-— .Vaikai/ ^K^diingi

i vaikai yrą didžiausis- tetų
[y titrtas/taį jų. širdies jąūs-I"• inai tuojau atsiliepia ir ima

j imas ir elektros kėdė. Ne-- 
geniai teko skaityti laikraš
tyje, kad vienas vyras bu- 
|n .paspnerktas nužudyti, 
įes * buvo žmogų užmušęs. 
Prasikaltėlio būta kataliko. 
Prieš mirtį, i susitaikęs su 
Viešpačiu Dievu, jisai ta- 
ie jį .lydėjusiam kunigui : 
“Teve, ne as vienas turė
čiau eiti į šį mirties kamba- 
rįl ' Su manim turėtų eiti ir , 
mano tėvai.”— 44Apsaugok, 
Viešpatie, pertarė kunigas, 
sode! tamsta laip kalbi?’— 
f • . ^4 į ,

?/4DeIto, atsakė prasikaltė
lis, kad aš girtas būdamas 
papildžiau žmogžud y s t ę;, 
bet girtuokliauti mane iš
tuokė mario .paties tęvai.’’ 
Nelaimingas žmogus, bet 
dar nelaimingesni jojo tė
vai, kurių atminimas pra
keikimu palydimas!

Bę sielos nuostolių ęsama 
ir žemiškųjų vargų. Gir
tuoklio namuose viešpatau
ja neturtas* vargas ir skur
das. Šeimynai, trūksta mai
sto, nes tėvas visą hždarbį 
prageria. Stoka maisto su
kelia ligas, neduoda jau
nuoliui išaugti pilnoje svei
katoje ir jisai Visą savo gy
venimą palieka liguistas 
žmogus. Ligonio vaikai, 
tartum prakeikimo sekami* 
nesulaukia ligoms galo, pa
tys besikamuodami ir tas 
pačias ligas savo ainiams 
perleisdatni.

Trūkstą maisto, trūksta 
drabužių. Vaikai negali 
niekur pasirodyti, su sveti
mais susitikti, nes nuplyšę, 
(apdriskę. .. Iš tolo pažinsi; 
kad. tenai ’eina girtuoklio 
žmona Urba jojo vaikai. Su 
tokiais niekas nenori nieko 
bendra turėti. Sunku to
kiems jaunuoliams ir dar
bas gauti: niekas jais nepa
sitiki. Visur reiškiasi ta 
pati mintis: 4 (Obuolys neto
li nuo obels krinta.”

Neturtas trukdo vaikų 
pažangą moksle.. Iš kur 
girtuoklis ims pinigt} savo 
vaikams mokslui, , kad viską 
prageria ? Vaikai, tolau bū
du, neturi galimybės įgyti 
aukštesnio mokslo; turi pa
silikti tokiais pat, kaip tė- 

: vai kad buvo. Girtuokliai 
tęvai suardo savo vaikų 

. skaisčiąją ateitį ir nugram
zdina juos į skurdą.

Girtuokliai tėvai n u s i- 
skundžia, kad Dievas jiems 
nelaimina, kad gyvenimas 
nesiseka. Nenuostabu. Kaip 
tasgi gyvenimas gali sektis, 
jeigu žmogus patsai savo ir 
savo vaikų laimę prigirdo 
degtinėje!

Tenka iš tokių žmonių iš
girsti nuSiskuridimo, kad 
vaikai neklauso. Nusiskųs
ti lengviau, negu patyrinė
ti tas priežastis, kurios pa
dare jų vaikus neklusniais, 
nesukalbamais. Girtuok
liai tėvai nenori prisipažin
ti, kad jųjų nuolatinis grr- 
tuvimas, barniai, keiksmai, 
skurdas privedė vaikus prie 
nędorovės, neklusnumo ■ ir 
piktadarybes../

Kokia baisi turi būtį ta 
visuomenė, kurioje esama 
daug gįrtnpkjių! / Niekute*

suomėnė/Mirio je šeimos .ne- 
auklėja pavo vaikų blaivy- 
bčjė, bet paskendę gįrtuok

MMM

giais! Esą, jei ne šiemet, tai; 
tikrai kitais metais reikės: 
mokėti. Paskui vienas pas 
kitą ėjo, šnekučiavosi, būk 
neapsimoka vieniems me
tams keisti mokyklą, nes 
tikrai mikūs vėl grįžti, iš- 
kur atėjo. Girdint tokias 
kalbas, koktu darosi,, ypač, 
kuomet pasirodo, jog. tokie 
pasakotojai skaitosi gerais 
žmonėmis. 7—-h

•Pirmiausia, tokie lieŽuv- 
ninkai turėtų susiprasti, 
kad inūšų feažnyčld įsakr • 
'visiems Katalikams • savo 
vaikus siųsti į ICatalikt} 
mokyklą, nes yra didelis 
pavojus, jog vaikai visai 
savo tikėjimą praras, jeigu 
jie gali savo vaikus siųsti į 
katalikų mokyklą ir ne- 

; siunčia tik dėl šykštmnd, 
jiė didžiai .nusideda Dievo 

‘ akyse. Bet pažvelgus to
liau, ir pastebėjus, .jog čia 

\ kunigai pasiryžę tą mokyk
lą visiems dykai užleisti, ir: 
padengti jos išlaidas kitais 
būdais ir dar bematant, kad 

: tie kunigai lanko visų na- 
: mus ir asmeniškai kviečia 
f tėvus savo vaikelius atleisti 
: ir ant galo išgirdus kad at- 

1 siranda tokių, kurie nęti 
‘ sąyo vaikus nesiunčia, bet 
: ir kitų atgrasina, gąsdindar 

mi, jog kunigai meluoja;
’ tikrai galima sakyti, kad 

tokie žmonės sunkiai atsa-
* kys prieš Dievą., Kunigams 
tegalima išreikšti paguodos

< Ir džiaugsmo, kad nevisi to
kie. Te mūsų kunigai bei 
seserys nežiūri tokių nemav 
lonumų, bet savo darbą va- 
to tolyn Dievo, garbei!...

40 VALANDŲ PHI- 
LADELPII l.JOJ.

’* « * ■ .

Rugsėjo 18 L kun. Męn- 
delis buvo išvykęs į Fila
delfiją . 40 vai. atlaidams. 
Kuri. Ignas . Ziriiblys, Šv. ( 
Jurgio parapijos klebonas, 
buvo pakvietęs , kun. Men- 
delį sakyti pamokslus per
dėm ild antradienio. Šiuo 
savo važiavimu mūsų kuni
gas visose - Filadelfijos pa
rapijose bus dalyvavęs pa- 
maldose iT pasakęs pamoks
lus. Kiek terika girdėti, vi- 

’l sur savo programas atlieka 
> Į su pasisekimu; tat ir. tiki-

blaivi šeima! Namuose vi-. pijiėČiąi neapsivylė. Kdn. 
so pilna; vaikams nereikia: Mendclis sugrįžo prieš pir- 
bastytis po svetimus kam
pus ; jie visuomet s o t u s, 
gražiai pasirengę, siekia 
aukštesnio mokslo, nes .tė
vai savo pavyzdžiu juos ve
da kaip į žemišką, taip , ir 
dangaus laimę. Blaivybe y- 
ra tas gaivmąs šaltinis, iš 
kurio tryška Šaimynos ir 
Visuomenės laimė.

Blaivininkai, garbingai 
^enkitei tu^ kriniu^bliu,  ̂ne-

Švyturį stiprindami, jos- do
rovę ir ‘skindami jai takus 
į šviesesnę ateitį!

SIUVĖJŲ; STREIKAI.
, Rugsėjo 12 d. įvyko dide- 
is siuvėjui susirinkimas, 
kuriame dalyvavo apie £,* 
O0O. - darbiiūnkų. Pasakė 
kalbas siuvėjų unijos pir
mininkas Killman,. felum- 
beigis, ir (Movannitti, ita
las. Buvo nutarta išeiti ry
tojaus dieną iš darbo ir įve
sti streiką, kol darbdaviai 
nepakels visą algas. Daba', 
jau baigiasi trečia savaitė 
kaip darbininkai streikuo
ji. Kai kur darbdaviai nu
sileido, ir darbininkai iško
vojo 20 nuoš. daugiau ai-; 
gos. Bet dar didesnė pusė 
be darbo, ir nežinia. kada, 
susitaikins. Kadangi .dau
guma lietuvių dirba siuvė
ją darbą, mūsų žmonės la
bai turi kęsti dėl nedarbo,; 
Tačiau, jei laimės streiką, 
jųjų būvis žymiai pagerės.

BAIGS MOKSLUS.' i

Rugsėjo 22 d. įvyko slau
gytojų. mokslo užbaigimas 
Springfield State ligoninės 
mokykloje, Sykesville, Md. 
Tarpe baigusią mokslus bu
vo ir p. Oria Vaškėvičiūtė, 
visiems gerai pažįstama uo
li parapijietė, Nekalto Pra
sidėjimo Draugijos narė. 
Linkime naujai slaugytojai 
greit rasti vietą ligoninėje 
ir gailestingumo darbą gra
žiai pirmyn tęsti.

MUSŲ MOKYKLĄ.
Kunigams einant per pa

rapiją, raginant parąpiįie- 
eitis vaikučius siųsti į. § v., 
Alfonso mokyklą, įvyko ke
letas keistų susidūrimų^ Vi- 

’ šų pirma, buvo paskelbta, 
■ jog mokykla ‘bus visiškai; 

’ nemokama. Tokiu, būdu no-į 
reta lietuvišką-katalilėšką 
mokslo židinį atverti vi- 
šiems BaltimorėJ lietu-; 
viams už tokį pat mokestį, 
kaip ir viešoji — t. y. dy
kai. Bet vi$ dėlto atsirado 
tokie žmonės, kurie drįso 
išvadinti kunigus melą-;

lybėje ugdo neturtą, nedo- 
Tovę ir nemoksią. Kokia 
baisį atsakomybė krinta ant 
tų tėvui, kurie taip mažai 
tekreipia dėmesio į savo 
vaiku blaivinimą! ■

Kokia laiminga yra toji mes, kad Šv. Jurgio para-

ĮVAIBIOS KSJOOŠ . i 
Iktikrihlo Obuolio MMuriji 

Graiką Mythologijos Žiups- 
idfe) zu paveikslais. Lletu
nų kalbou išguldė Alyva——50c 

Tryb KeleiriM-Krikščionfe, 
tydirt ir'Turkas. PantokinHa- 
f apysaka. Parašė T* Vyš- 

aiauskas. Vertė P. £L— -------40e
, Trumpi Skaltymėllai—labai • 
jražūs pasiskititymai apie i- 
airius gyvenimo atritikimuft 
Paraše U. Tarvydas,t.... ,„r^...45e.
Tuftb Norma—moksliški pk- 

riskaitymąt Parašė Uosis——45o 
Dertttnas — apr^S.ymas kpte 

T6va FaberfcFl- 
lipinu Vertė Kum , P. L. „.15c 
. Tabakas—Nuodai rūky
mo kenksmas; p^at d-rų Ni- 
kotekį parengė S. Kaunietis—15o 

Uškeikta Mergelė su Barz-' 
da. Ir Batidaikūtb—upj'satrk 15c 

Kataliku Bažnyčia, ir D»- 
mokraUzmaa. •— Parašė kun. . 
Painas Žilinską^——a—50g

Apaštalystes. Maldės titėtm .5 
— Vertė Kun. P. ‘Šutini

ai t is ......... ..... ... ... :
kklX Tarptautinis Ėucha- 

istinh KongTesas. Parašė 
kati. Pr. Bočys, if. L C.__^_1.50 

Mūsiškiai Užsienyje. Juokin
gas aprašymas kelionės į Pa
ryžių ir atgal Mikalojaus ir 
Glapiros Ivanovą... Išguldė 
Maginis Parvalkietis .50 

kelionė Aplink Pasaulį ^pėr 
80 dienų—Apie visas, derybas 
6e galo įdomūs nuotikiai ke
lionės .per įvairius kraštus. 
Parašė*Julius Verne. Vertimas, 
j. Balčikonio '

Pramoninės Dė'mokrat j los Pa- 
grindai. Parašė Uosis __ ____ 75e. 1
\ Gegužės Mėnuo — Kun. P. 
Žadeikia. Kaina —___-j__ 50c. ,

kritmetikbs Uždavinynnš—25c. 
Vaiką Darbymečiui — Rin- 

kinėlis kalbos mokslui------ ---50c.
: Petriukas — laiškai vieno 
Valkelio. Vertė S. Rakauskais 15c.

ŠolševizmasKas tai yri 
bolševizmas ir jo vykdymas 

, Rusijoj 15č.
Žaidimą Vainikai—Savybės 

vakarėliams ir gegužinėms bu 
gaidomis. Sutaisė Matas Gri
gonis _ ____ _____ —__ _ ...lj;.50c.

,, Laimė1— (poėma).: Parai?
Vaitkus_____ _____ __ ___ ___ 50c.

Atsargiai su Ugnimi. Vertė 
iš lenkiško kun. K. A.,:L.z.M0c.

Mūsą Tikėjimas — išaiškini
mas pagrindą mūsą tikėjimo. 
Vertė .Jonas M. Širvintas__ _50c.

Lietuvos Ženklai. — Išleido 
J. Šeškevičius ir B-vč, Kau- 

. tas A—jl—-__ ............— ...40c.
feinęs Ir Kalbėk : Deklarrm- 

Ąįjoš, Monolgai ir. Dialogai. 
Parašė Juozas V. Kovas___ 30c,

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

Eucharistiškos Stacijos-Su- 
ietųVino Kun. P; JuŠkaitis_ 15c.

Kristaus Kryžius: Stacijos, .
Ir^udūs Verksmai, Maldos Qe- 
£i»ži?st. Blrželin ir Spalių mfc-. 
■esUms. Išleido kun. K. A. Va- 

, ye -----------25c..
Dangaus Karalienė. — Su

rinko Kun. M. Gavalevičius; 
be apdarą 75 centai, su ap
darais .... •—

Socializmas Įr Krikščionybė. 
ProL V. JurguČio —,—10c.

Žmogui ir GyVUolys. pata
šė kun. P. Bučys —__—30c.

žydas Lietuvoje. Parašė S. . 
kaimietis __10c.

Maldos Galybė .. tetoriškai 
biešinys IV-to Šimtmečio kri- 
kl^ionvbės Lietuvių kalbon 
išguldė P. B ..25c.
, Apsirikimą Komedija. Atsi
tikimas iš Arnerikonilko gyva 

. nimo. Išguldė Dapšians Vai
kas —_L—T:-------10a

Jono Kmito Eilės ....... $1.00
Lietuvos Albumas. Su .pa

veikslais ir aprašymais—J ,J—1 fin

$i.o6<

“Darbininko” Katalogas
Apologetika arba 

Kat. Tįk$Jiino Apgynimas. 
nuK kun. V» Žajančauskaa—

Maldą RinkinSUs, baltais 
viršeliaii

i • ' 
Maldą Rinkinėlis, juodais 

viršeliais —__|175—-1JM

Dr, Vinco Pietario Raštai. 
Ulorįus apysaka. Du toinai.

Moterystė b ieimyna. Ver
te J. Ueraus _ 40a |

Gamto* Pradžiamokslis — 3
Dr. A^. Vileišis.^_____.............ĘOfr į

LinipamosiOfl Dgoa jr kaip j 
auo ją išsisaugiHU Parėlt 
Ąefįyvoji gauna: žeinė, vai- 
Ino, oras. Vucašė J. Utirouas—50ę J

Nauja Šitai tymui Knyga—- 
(Dšh« ll): Su paveikslais.—J&a 

Vaiką Knygelį — au pa
veikslais ........... .30*.

Mano patyrimai Didžiojoj
T 1414 m.

16 Kun. J. F, Jonaitis 
geltonas) ,
. Pamaldų Vadovėlis, Sthcijo# .y 
Graudūs Verksniai. Sudarė ir ’ -
išleido Kam. ’j. Koncevičius..—10#. 3

Vienuolinė LuOma. Vertė 
Kun. P/ Saurusaitis „25a. 

Moterystes Neauardomybė. J, 
Lesauskis. ’Šr. Kak. D-joe ieV 
dihys, Kaune —;_____ _10a. ■

Sunkiausiais Laikais. ParažS 
A. Buceviėins     AOe.

Meile (Poema). Paraše M. ' t 
Gustaitis —j__L.... ...-<..1.58,

Aventas Gabrielius, teleido 
Tėvas Alfonsas Maria C. P—25ė*

Religijos Mokymo Metodi- ? 
ka, .Sutaisė K. j. Skruodys—50o.

Leisldte Mažučiams Ateiti 
Prie Manęs. Sutaisė KnPra- ?, 
nas—__________ ;_ ___ ;_____40ė( •

Mūsą Dainiai. Parašė Ka
zys Puida _________ į—__ —ROtt.

Anderseno pasakos—su pa- 
eilrslėliaiS _—:----- j---- ,——2Gb. :

MALDAKNYGES . '

- Puikini ant Kelią—“ D-ko” 
pauda. Odos apdaru $2.00 ir Ž3.00

TEATRAI
Vienuolę Disputą su Rabi- .

nu.. Vieno veiksmo juokai. Šu- i,
lietuvino Vaidevutis ----- ------ Ifio. /

Elgetą Gudrumas, 3-ją Veika- t ' 
ihą komedija. Pkriišė Seirijų 
uozukas ---------- --■'

Nepaisyloja—keturių veiks- ’ • : 
Oių drama.. Parašė kun. Pr.,lL ’ 
juras. Kaina——:.———.85#

GUiukingas Vyrai—2 *k£ą 
komedija; parašė S. Tarvy
das ___________-___ ___ —25^

Ubagą Akademija ir Ubagą 
Balius — komedijos po lik 
tą. Parašu Seirijų Juozukas—35a, 

Sniegas —Drama A-rią ak
tą. Vertfi Akelaitis ... ‘ >

Maumas—3-čia dalis drimaoz 
'Gims Tautos Genijus.” Pa-

Kud. L. Vaieekauskkš__10a;
Viši Geri—3-jų veiksmą vaiz

delis; parašė F. V. -ĮOa 
Patricija, arba nežinomoji 

tankinė 4 aktą- drama. 
Vertė Jonas TarVydąs ____10a >

Išganymo ApsIreiMriinai •— 
atėjimas ir ^yvetiimM tnt ie-. 
mės J&htri Kristaus. Viidini- 
mas su gaidomis ,___ —........ —75a,

. Dramos; 1) Germaną,; 21 
Fabiola—4 aktą; 3) tiurdo 
Stebuklas 4 aktą; parašė /• 
J. Tarvydas Ą....____ —65*«
/ Knarkia PaltepUą-*-Komedi- \ ' 

fa į-me akte. I šrašė Giimtis ISA, 
Vaikų Teatrai: dalis 1:1): .

Pagahok kq darai j 2) Jono 
laimė j 3) Pasakyk mano lai-* r 
tnę. Surinko S. K., D, ir N.—15a,

V?Jką Teatrai: dalis II: JJ .„ 
Htirsime paskui; 2). Antanu- : „ 
Ms. Šuniuko Š. K., D> ir N—1M .

*

5j

i

C.
• i ■

•3 •

S

mą įnusų Radlo koncertą, 
kuriame, jis vadovavo kaijj 
ir pereitais metais.

Kas nemyli savo tėvynės, 
negali nięko mylėti.
’ ProfcBlonuhil, biznieriai, ..pramonin
kai, kurie skelbiasi uDamntaW’ tik* 
Vai verti skaitytojų paramos.

• Visi aai'sĮnklt&i “Darbininke.”,.

366 Broadivay; So. Boston, j

I AR TURI LABAI GRAŽIU KNYGĄ .

Į LIETUVOS ALBUMAS
!| 436 puslapių didumo

L . Kidcvien’as puslapis labai gražiu paveikslą pa-
I puoštas. Kiekvienas lietuvis privalėtą įsigyti Šią 
j Įmygą,. Jos kaina buvo $4.00. Dabar gausi tik už
I $1M \ > , •. '_•? " **>••
1 ? ‘ . *•-"> WWlaukiš *
1 ■ j /■ ‘ rD ARB WiNO°. . .
Į 866 Wcst Broadvvay . r South Boston, Ma®k

:S

Telefonas ;!Plažai350.

Graborius. ir Balniuuotoj'as’i 
423 S. PAGA STREET, ? 
■ BALTIMORE, MD.
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’ Naujai įt Mgusi Gyvo
jo Rožančiaus draugija tu
rį60 narių.

KAS GIRDĖTI,LIETUVIUI 
KOLONIJOSE

WATERBURY, CONN.
į- ; - . 1 ■
į Šv. Juozapo Lietuvių 
^arapijc ;yks 40 Valan
dų atlaicu gsėjo 26 ir 27. 
•Turėsime ci^..g kmiigii dva* 

‘Kiškai pagelbai. Vietos ir 
b apylinkės lietuviai pašL 
! naudokite ta d - Ine proga 

ir JDb* v b maloneii/s! * .
O; ‘‘Vėl, rugsėjo 27 d.

2 valandą po pietų čia bus 
Kunigų Vienybės New 

' York, New Jersej^ ir Con- 
t necticut provincijos susi

rinkimas.
i- Kaip pasauliečius, taip ir 
^dvasiškius širdingai, kvie

siu prie dvasiški} darbų. '.
Kun. J. J* Valantiejus.

Rugsėjo 14 d. Šv. Vardo | 
draugija turėjo, savo pa
maldas, kurių metu klebo
nas kini. Strakauskas pasa
ko pamokslą. 4 ? dienomis 
vėliau draugija in eorpore 
ėjo prie Komunijos. ;

T. Barisaitė sugrįžo iš li
goninės. Po operacijos jau- 
4iasigėram Į i_veiklLjauni- 
mo veikime. '

P. A.,’ Strakauskienė, kle
bono motina, sugrįžo iŠ Lie
tuvos pilna gražių įspū
džių.

WORCESTER, MASS,
VARGŠUI PINIGĖLĮ.
Labdarų} draugijos me

tinė gėlių diena rugsėjo 24 
diena -—•še»k!,l'’‘’‘i<-

Vb?cesterio lietuviai i.
- laukime kitataučių para

mos, bet mes patys aukoki
me toje dienoje, nes tai 
mūsų pačių reikalas. Kas 
negali aukoti, ateikite į Šv. 
Kazimiero parapijos salę 
rugsėjo 23 d. 7:30 vai. va
kare? Ten bus išdalinta gė
lės ir dėžutės tiems, kurie 
eis pardavinėti gėlių miesto 
gatvėse. Nuoširdžiai ’e- 

? mame visus prie šio kįl- 
naus darbo prisidėti.

'Labdariu Komitetas.

lowell, MASS.
.•: ŽINUTĖJ.

*

■«

I PROVIDENCE. R. I.

LIETUVIŲ PARAPIJOS

PIKNIKAS
. - , _rv¥Kll-—

Sekmadienį, Rugsėjo 25 d.

“KLAIPĖDOS” PARKE

| 
Ė Ė i 
T Ė

Į 
-I.

SI I 
I

X’

. Varg. S. Blaževičiūtė su
grįžo iŠ atostogų, kurias 
praleido Pennsylvania val
stijoje.

K. Baumilas, važiuoda- 
•; automobiliu, užkliudė 

pienininko Svinerskįo ark
lį ir vežimą. Arklys užmuš- 
taSi Reikalas pateko į teis
mą.

PROGRAMA BUS ĮVAIRI: 
■S ' ' K?

Dainės, Žaislai, Sportas..

Kviečiame visus, vietinius lietuvius ir iš visos Nau
jusAriglijos atvykti įjįparapijos pikniką.* ..

t

-RENGĖJAI.

Leonaitis, J. Penkauskaitė, 
•'K. Skuropskis. A, M, Ma
šiotus, V. Burdulis, jaunas 
energingas vargonininkas, 
taipgi ir klebonas kun. J. 
Anuotas, pp. Povilaitytė, 
Žalioniene ir Leoniūtienė. .

ąB.

parapijos choras, vadovam. “Vilniaus Pasų” ir ženkle- 
[ jant p. V. Burduliuiį bus’ lių platinimui. Planuojama 

parengti keletą prąmpgų: 
prakalbų, paskaitų su judo- 
mais paveikslais apie Vil
nių, Vietos liet. VVS% sky
riaus nąrių. troškimas yla 
sukelti kapitalą Vilniaus 
vadavimo . darbams, o to
kiam dideliam darbui yra 
daug geros valios patriotin- 
gų yęikėji}, kaip A. Straz
das, J. Pętrukėvičius, sekę.

jant p. V. Burduliuiį bus 
suvaidinta trijų veiksmų 
drama “Ugninis Ratas”.

DAYTON, ORIO
Šiomis dienomis įstbjo į 

Daytono Universitetą S. 
Kavaliauskaš, Jr. studijuo
ti komerciją.

DETROIT, MICH.
Lietuvis, ądv. J. P. Uvick 

kandidatuoja į miesto ir 
apskrities iždininkus.

. Bordo dirbtuvė pradėjo 
darbą. ————r—

Mirė M Kairumas, 66 m. 
amžiaus/- Palaidotas iškil
mingai su bažnytinėmis ap
eigomis iŠ. Šv. Antano baž
nyčios;. •

6

ŽALIOS GAMTOS PAVO
JINGUMAS

Bankininkas Tom K. Smith iš 
St. Louis, Mo., išrinktas vienu & 
žymiausią Si. Lotus piliečiu, pa
siaukojusiu visuomenės gerovei, 
Prie pažymėjimo jam įteikta do
vana 1000 dolerių, kuriuos jis 
tuojau atidavė labdarybės reika
lams. Nežinomas asmuo įsteigė 
St. Louis mieste fondą, iš kurio 
per dešimt metą bus duodama 
polOOOdolerią žyniiausiems^mie- 
sto piliečiams, '

Tas, kas, būdamas jaunąs, netu
rėjo aukštą idealų, iš tikrųjų nėra 
buvęs jaunas.—Prof. St. Šalkąus- 
iriil.* * ■

Alįesto valdyba paėmė I 
nagan tuos.žmones, kurie 
turi bankuose pinigų, o iš 
miesto ima pašalpą. Kele
tas lietuvių ir partaukti į 
teismu atsakomybę.

. > Reporteris.

Marijos Vaikeliai nupir
ko naują-juodą arnotą. V

Bažnytine svetaine re^ 
montuojama. Taisomi * nau
ji i langai ir prausynės. 
Bąrbas bus greit užbaig-

i A. 'SIETIS IR
• J. POiELIŪNAS

. Užlaikome visokios rūšies
. minkštus . kinius.
Talpiu- iierkrąūstonifc rakandus.
57*K ' -vt St., Hartford, Conn.

Tol 6-0823

f

t

J

NORWOOD, MASS.
grįžo iš Kanados.

Pereitą savaitę buvo, iš
vydę į Qt -bec, Canada ądv.* 
B. Sykes su žmona ir jos 
tėvais pp. Baudeliūnais. iš 
BrightOn, Mass. Grįžo lai
mingai, pilni gražių įspū
džių.

Linkėsi gailioje Šv. 
Onos De Bv^pre ir kitose 
bažnyčiose.

PAKVIESTI UKRAI
NIEČIAI. ■ ’ -

j Kleb. kun. Ambotas pra- 
: nešė pakviesiąs * vietos uk
rainiečius ’ dalyvaut spalių 
9-tos dienos programoj.- 
Taipgi nutarta pakviesti p. 
J. Januškevičių (jeigu jis 
laiku sugrįš iš Vilniaus) 
padaryti. pranešimą apie 
.Vilniaus lietuvių gyvenimą 
ir abelnai apie Vilniją len
kiu okupacijoje :

j Išrinkta komisija “Vil- 
Į niaus Pasų*’ ir ženklelių 
Į platinimui iš Elz. Povilai

tytės, J.Sekio, d\ Jamiškę- 
vičio, K. Pąteęko, A. Ma
šioto ir į sekr. Leonaičio; 
publikos . ir svečių priėmi
mui homisįja iŠ r Žalionie- 
nės ir Leonaitienės; prie 
kitų kontrolės ir tvarkos

. darbų komisija iš: Šim- 
Įkaus, Ą. Strazdo ir Berno
to; p. Gaūčas* -išrinktas 
įžangos bilietų pardavimui.

Pereitą, sekmadienį įvyko 
L. D. S. 3 kp. susirinkimas? 
Išrinkta delegatai į seimą 
ir padaryta keletas įnešimų.

HARTFORD, GONN.

£
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DYKAI 7 DIENU BANDY 
MAS KENČIANTIEMS NUO
? . REUMATIZMO"

Jęigu jus kenčiate 
nuė> reumatizmo, jus' 
dabar galite ‘ gmiti 
Rose Rheuma Tabs, 
įrodytų ir išbandytu

r gyduolę.. Dykai .7 D.
Bandymui, ši pap
rasta -namu gyduo
le jau pagelbėjo šim. 
tams. Nešiųskitei, pi
nigų •?— tiktai savo 

• vardų ir adresą ant 
žemiau sekančio ku
pono. ' .

Dykai Dėl Skaitytoją
Hbandykitc šių gyduole petys pa- 
geibu NĖMOKAMO BANDYMO. Iš- 
pildykite kuponų Ir prlalųsklte jf 
geltai, pirm, išsibaigs šis duosnus 
p^Mvmąg/ ___
Rot Uieuina Ta ’;■ •' Depth 
8510 V Irving Avė., Ohicago, X' 
Meldžiu prisiųsti man pilnų Pakt 
IĮ RoKe Rlieumu Tabs, apmokėtų 
persiuntimu. .Aš vartosiu jas 7 die
nas ir tada ęats .nųsifepi^Blų ar n8 
noriu jų daugiam
Vardan . T.. „t............
Adresas ,.,. ..... , •»... »*
Miestas ... ..........•,,,.

PL ANUO  J AMAS VEI

KIMAS.
Iš pasikalbėjimo su V V S. 

skyr. valdybos nariais, ‘pa
tyriau, jog yra daromi pla
nai platesniam: veikimui 
sekančią žiemą, ypatingai

Sodalivijos draugijos na
res jau susipirko rakandus 
į savo kambarį ir rengiasi 
prie įkurtuvių.

u

SYKES & SYKE S
P. A. Sykes ir B. G. Sykes 

. LIETUVIAI ADVOKATAI

SANBORN BLOCK 
681Washington St. 
N0RW00D, MASS.
Tel. Nonvood 0330 

Gyvenimo- vieta:' 
32 Walnut Avė.

Tėl. Nomvood 1315AV- -.

1 ■..•••

Victor Radio
Turime Didelį Steką Naujausių 
Victor Radio, Todėl Parduodam 
StebetuMU. Pigiai. Proga Jums 
Sutaiipint Pinigų!

H

B.

PUIKUS MODELIS

TIKRA NAUJENYBĖ

Golfininkas Olin Dutre, Santa. 
Monica, Kalif., laimėjęs St. Paul 
mieste profesionalą, golfininką 
čempionatą.

Rūgs. 15 d. yko Vilniui 
„Vaduoti S-gos skyriaus na
rių susirinkimas, kuriame 
buvo apkalbėta abelni V. 
V. S. skyriaus veikimo rei
kalai, ypač.“ prisirengimas 
spalių 9-tai.

Teko patirti, kad spalių
9 dieną Hartfordą - VVS. | Mlh„,
rengiamoj programoj daly- Į ft ii 1 n p n 11J O- t
vaus ir kalbės vice-konsUlas I į U H n ii n u n u
p. Baužvardiš iš New Yor- f PIANAI—RADIOB |
t < 4 ^.mv-Mv’1' ŠALDYTUVAI |. taipgi lapoito. vAdyJ Į pe^ai, Skalbitunos Į
bos narių teko patirti, kad | mažino« Į
programa bus labai įdomi | 30 STRIKT . |
ir graži. Be vice-konsulo p.j

Į 
j

MODEL R-78
Eight Tube Superheterodyne * BI-ACOUSTIC Superheterodyne.
Console. ' • ’ “B” Amplification.

Nęw TypeRadiotrons. Twęlve New‘Type Compensation.
Automatic VolUpie Control. Automatic Tone Compensation.

. Tone Control. Dual Automatic Volume Čontrol.
Radiotrons; 3RCA-58, ToneEąualizer.
. 3 RCA-56,1RČA-247, Extended Mušical Range.

i.UK-280. .. . ‘ ToneControl.
Height, 38į inch.; vddth, 23 Improved Dynamic Spcaker..

inch.; depth, ll^inch. Radiotrons: 5 RCA-56,
• 4RCA-58,2RCA-46, -

. . ' • • V . 1RCA-82.
. Height, 43”;width,281,r;

. ’ . '' depth;

Didžiausią, nuolaidą duodam už jusą sena/ radio, nežiūrint jo 
stovio, tai dabar geriausias laikas IŠMAINYTI JUSU SENĄ 
RADIO ANT NAUJO, MODERNIŠKO. •"* ' •.

Už mažą primokėsimą jus turėsit naujausio ištobulinimo ra
dio ir galėsite gėrėtis puikiais radio progtamais. .

RCA VICTOR, RADIO yra tikrai geriausias, su Įo kaina ir 
[gerumu, nėra lygaus. Užeikit pėrsitikrint kiek mes galime, 
jums sutaupyti

Jeigu reikalaujat tikrai geri} Rekordu, atsiminkite, kad pas 
mus jus rasite didžiausi pasirinkimą.
Mes perkame. Lietuvos Bonus ir mokame pilną kaina ją vertes.

Geo. Masilonis
UaužyardŽio, kalbės kleb;Į myg^lhNurfUmKJ | 377 BrOHdW&y, ,So. BoStOIl, MSSS.
kun. J* Ambotas, dalyvaus Į|kun. X Ambotas, dalyvaus

TtLIMJO

PERKAME BONUS
Ar. turi Lietuvos Boną? 

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

Muši} krautuve atdara ir 
val<arais. iki 9 valandai.'

Parduodam laivakortes’ ir 
siunčiam pinigus—doleriais 
i Lietuvą, Lenkiją ir Latvi
ją :
:. Musų krautuvė d i d e 1 ė< 
Turime visokių drabužių ir 
čeverykų (shoes). Laikom 
taipgi plačių čeverykų vy- 
ram ir moterim.

Nuo dabar ant čeverykų, 
skrybėlių,■ marškinių ir kal- 
drų numušama 25 nuošimtį.

Malonėkit mus nepamiršt.
. AMERICAN DRY GOODS 

STORE
P. BARTKEVIČIUS, Savininkas^ 

678 Na, Main Street, . 
MONTELLO, MASS.

REIKALINGAS AGENTAS
Pardavinėti aliejinius pečius 

(rąjįge biimers) po krautuves. 
Geras uždarbis. Daugiau infor
maciją suteiksiu per laiškus,

P. KRISCHUN,
80- Ward St., Hartford, Conn.

Nesupranta geriau niekas, 
kaip Amerikos pionieriai 
pareiškime tiesos, jog Gam
ta savo Žalumoj retai ŠveL . 
ni ir lengva. Ieškodami sau 

'laisves, plaukia tie drąsus 
pionieriai iš Europos į nau
ją šalį, turtingą žaliomis 
medžiagomis, bet kurioje jų 
laukė pavojai iš visų pusių. 
Kaip šie. užsigtild i n ę a s- 
mens sutikb pavojus ir iš
augino didžias galimybes 
šioje šalyje, yra tai vienas 
iš įdomiausių istorijos lapų 

i pasaulyje, . .
. Čia Ameriko je, šie pi r- * 
>. mįeji gyventojai? rado d.au- 
t gyl>ė jiems nepažystamų au 
’ galų, kum. visai buvo nepa- 
*' n ašūs į. tuos, kuriuos j k 
■ V6r®ęlniąniąii. Vienas iš" 

tų. buvo tabakas. Jie vei- 
. kiai patyrei, jog indi,jonai 

gaudavo daug pasitenkini? . 
mo, rūkydami tabako lapus.. 
Kuomet šie sėsliai'pabandė 
rūkyti tabako lapus, jie ir- • 
gi gavo daug pasitėnkinimo 
iš kvąpshių dūmų. Žinoma, 
jie rūkė žalią'tabaką,*lies 
tik tokio teturėjo. ■

• Lueky ■ Strike Išdirbėjai 
perka , tik pasaulio puikiau
si tabaką.. Žinovai pirkliai, 
daugiau kaip šimte didžiau-' 
šių šalių pasaulio prekyvie
čių, nuolatos ieško jūsų Lu- 
ėkiems geriausio naminio ir 
turkiško tabako. Be to,, dį- 
deli pagerinimai buvo pa
daryta tabake, tinkamai, jį . 
auginant, taip kad tabakas 
supirktas Lūck i. a.m s yra . 
daug aukštesnės rūšies, ne
gu tas,, kur* pirmieji sėsliai 
rado indi jonų:. vart o j a n t. 
Bet tas dar neišaiškina, ko
dėl žmonės visur pripažįsta 
Lucky' Strike kaipo leng
viausi cigarotą. '

• Dideli pagerinimai buvo" M 
padaryti tabako gamyboje, J 
o Luckies išdirbėjai nieka
da nepamiršta., tiesos,, jog 
Gamta savo Žalumoj retai 
švelni ir lengva, Ir todėl • 
puikus tabakas, Jį tinkamai 
pasendinus ir. išnokinus, y- . 
ra perleidžiamas per . page
rinantį irvienintelį Lucky 
Strike valymo, procesą, Jni- A 
•ris yra apibrėžtas žodžiais 
“lis Toasted.” Spraginimo 
procesas priduoda malonų 
lengvumą, kurio, neturi joks ' 
kitas, cigaretes. Šis valymo 
procesas vartojimas leidžia 
jums gauti pasitenidnimo iš. 
cigareto, kuriame nesiran
da Žalio tabako. (Ądv.)

s
Mį'iĮĮifrĮĮĮĮ Įg|ĮĮj|Tii.Ti '* i"~'Hnii nu h

YRA ANT KAMPO BR0ADWAY IR E STĖ. PER, 
BEVEIK 70 METŲ

Depozitą nuošimtis eina nuo trecios Seredos kiekvieno menesio. 

Dividentai mokami trecią Bevedą Balandžio ir Spalių menesių. 

Siunčiame'pinigus.į užsienį ir išrašome Travellers Clieąues.

;. ; ' VALANDOS!'

Nuo 9 iyto iki 3 po pietą. Šubatomis; nuo t) ryto iki 12 vai 
Pirmadienių vakarais nuo 7 iki 9 tik dėl depozitą.

SOUTH BOSTON SAV1HGS BANK

X

| 
Ė
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SEN AI LA ŪKT A

Valgių Gaminimo ir Namų Prižiūrėjimo 
v KNYGA JAU GATAVA

. ‘Joje Telpa Apie 400 Receptu Del Gaminimo įvairiu Valdu 
Puslapių 173/ paveikslais . ' •

KAINA SU PRISIUNTIMU $1.00
Sveikatos, atžvilgiu ta ^knyga turėtu rastis, kiekvienoj

- • . •? Lietuvių šelmėj ~
‘ • . Užsakymus siųskite šiuo ailivsui • ••

AMERIKOS LIETUVIS
14 Vemmr Street * — .
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KĘSTUČIO SUKAKTIES 
MINĖJIMAS

Šį sekmadienį, rugsėjo 
25 ei./ sukanka 550 metų 
nuo Didžiojo Lietuvos Ku
nigaikščio Kęstučio mir
ties. Šiai sukakčiai paminė
ti yra rengiaųia atitinkama 
programa, kuri įvyks 7 vai.; 
Vak. bažnytinėje svetaine-: 
je.

Susirinkusius su Kęstu-; 
cio nuopelnaisLietuvai su- 

. pažindins kun. K. LTrbona- 
-- Virius, kun. JA-Virmauskis, 

; mokyt. Pranas Galinis ir 
stud*. J. P. Pitipauskas. 
Bus įvairių pamargintoj. 
Paminėtina, jog rengėjų

ADVOKATAI

pakviestas maloniai sutiko 
dalyvauti smuikininkas ai* 
tištaš A. ŽydanaviČiust ku
ris pagros smuiku.

Į šį paminėjimų rengėjai 
kviečia plačiųjų visuomenę. 
Jokios įžangos nebus.

Dveji metai atgal iškil
mingai minėjome Vytauto 
500 metų sukaktį, o šį sek
madienį ’ nors kukliai pa- 
gerbkirne Vytųuto tęvų Kę
stutį, kurs visų savo amžių 

'gynė Lietuyų nuo nuožmių 
priešų, it* išaugino lietuvių 
tautai didįjį vadą Vytautą.. 

—; Paigi, Kęstučio inii'ties 
i 550 metų sukakties minėji
mo programa įvyksta šį 
sekmadienį,, rugsėjo 25 J., 
7 vai. vakarė, bažnytinėje 
svetainėje, 50 W. Bifth št. 
Įžanga visiems veltui.

■ K. Fedęfacifoš 3 Skyrius

7-tos gatvės* 1
į 1:30 vai. po pietų kateki- 
zavimo pamoto bažnyčio
je- .

Syvai, po pietų susirinki
mus draugijų valdybų —. 
visų bažnytinėje' salėje.

7 vai. 4 vakare įvairi pro** 
gramas, bažnytinėje salėje, 
L. D. K. Kęstučio 550 metų 
mirtięs. sukaktuvių paminė
jimas. Įėjimas be įžangos.* ’

Pirmadienį, 7:30 vai. va-; 
kare Novenos į Šv. PraiK 
ciškn pradžia — tretiniu* 
kams, . i

Šeštadienį pradžia Ra- 
jaučiaus pamaldų. \

spalių 9 d. 2 yąl, po pie
tų Vilniaus užgDobmio pra
kalbos* ' .

j Spaliu 10 d^ 7 vai vakare 
metinių misijų vyrams ir 
vaikinams pradžia*

Dumu

PDNZI PRAŠYMAS
atmestas

■■■■■MŠessrjsEseaesBaMme^MtiMMiM* 
Tel. Bo, Boetori OMt 

lutvvibd amtBtajI
DR. M. VCAPEI 

(KAspARAvičitm 
Mriujoje Vietoje,

5K M, Brom&y, < Jtatofe 
’ . VeMbikMi;,' . ;

m*uldarjtiui iūb*to« vakar** te 
D*d«ldfcni<I». tklpgl 

l&tt* dieną ’ufeirjt*!.

d*

A....... '■ 1 i ■■ - '' ■=

Prisiekęs Advokatas

JUOZAS 8. DAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi

sus legalius dokumentai.
817 fe St (kampas Broadway) 

South Boston, Mase.
Telefonas: Šou Boston 2732 

Nariuj; Talbot 2474

IŠGIRSIME KUNIGĄ 
J. VAITIEKŪNį

JUOZAS CUNYS
ADVOKATAS

j 414 Broadway, S. Boston, Mass.į 
Į Tel. So. Boston 6948 Į 
s k I. .E
i *' • .u“* i
| Tel. Varksyay ISGd-’.V

KAŽ. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS 

“Darbininko” Name » 
(antros lubos, Iloom i) 

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

Bostono Ofisas:
89 State Street, Room 63 ‘ 

: Tel, Hubbard D396 
gyvenimo: 33 Rosemont Street, 

Tel. Talbot 2878 Dorėhester, Mass,

Tel. Š- B. 0441.

PA. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

414 Brbadway, So. Boston.
Room 3.

Gyvenimo vieta; 30 Green St,
Hudson, Mass.

Tek Hudson 622.

Lietuvių tautos gedulo ir 
pasiryžimo diena artėja. 
Tai spalių 9 — Vilniaus už
grobimo diena.

k K. Federacijos 3 sky
rius savą paskutiniame su
sirinkime priėmė galutiną 
programą tai svarbiai die
nai .paminėti..

Tarp pakviestų jų kalbė
tojų pažymėtinas kun. Jo
nas Vaitiekūnas, Providen- 
ęe, JL Ž^JieUmų-parapijos- 
klebonas, keli mėnesiai at
gal ištremtas iš Lietuvos.

‘ l t

Spalių 9. d.> minėjnno; 
programos piiinoji dalis į- 
vyks bažnyčioje,' kur 9:30 
vai. rytą bus atlaikytos mi
šios už Žuvusius kovose, dėl 
Lietuvos, laisves. Pamaldo
se dalyvauti kviečiamos vi
sti katalikų draugijų valdy
bos in corpore.

2 vak po pietų Alunicipal 
• Building \ svetainėje įvyks 
minėjimo programos antro
ji dalis.

MERGINOS, MOKYKITĖS 
TAISYTI PLAUKUS

Bukit riepriklausom^k, .mes išmo- , 
kisim pilną kursą į trumpą lai-, 
ką.. Mažas mokestis. Ateikit arba 
rašykit. . .

FINI—AČADEMY
414 Broadway, S. Boston, Mass.

Pei-m. wąvę $2.00

| JUOZAS Nl. OIUS |
LAIKRODININKAS f 

; Parduodu įvairiausios rūšies | 
= auksinius, ir sidabrinius daik-f 
Ėtus. Taipgi , ir pataisau. |

f 366 W. Broadvvay į
į SO. BOŽTOfe, MAfcfe į

PATARIMAS VISIEMS!
Dabar Jaikas. susitaisyti savo 

drabužius dėl rudens arba žiemos 
sezono, r . ■ ” .

drabužius. Padarau gerai ir pi
giau negu kur kitur. Tad savas 
pas savą. Prašome užeiti, .

KAROLIS JANKUNAVIČIUS, 
673 E. 8tii St, Šo. Boston, Mass.

•Tel. $o-. Boston 2756-M

PASALDINK GYVENIMĄ 
Stanley išdirbystęs gėrimais. Rei
kalauk įij_ visose krautuvėse. Pri
statome toniką į piknikus, vestu
ves, krautuves.

STANLEY 80nUH6C0,l

-r—' ■■-'■-r-
Tel. So. Boston 3520

A. O.ŠALNA-SHAUNA
LIETUVIS AbVOtkTAS

Baigei du Universitetu 
CORNELL UNIVERSITV su A. B. 
G. WASHINGTON U^IV.su LliB.

^Darbininkė” Name
(antros lubos)

1
3M Broadway, South Boston

Rezidencija
805 Harvnrd St, Cambridge, Mas*.

Tel. Unlverslty 1463-J.

Sekmadienį rūgs. 25 d.,, 
.pamaldos, susirinkimai ir 
imtekizavimo pamokos į- 
vykš pastoviu laiku (Stam 
dard T iinė).

‘ 10:30 vai. ryte katekiza- 
vimo painokos, salėje imt

IŠRENDAVOJA ~
Broadtvay, tarpe- F ir Dprchestcr 
Sts., 3 kambariu, ofisas. , Renda 
labai maža. Kreipkitės;

C. H. THORNTON, 
459 Broadway, So. Boston

Tel. Šo. Boston 1830
prisiekęs Advokatas

JOSEPft P. WALSH
ADVOKATAI

v. Edwar B. Coplon 
Albert Adelson . 
Beįijamin Chesky

• ORIŠO VEDĖJAS 
jonas J. Romanas

kimball Btfilding 
Telefonas.- Capitol 9880 

0 f įso valau d o 8 
9 vai. ild .5 vai.

MUZIKOS MOKYKLA 
.. Mokytoja ir Akompanįatž 

Pabaigus. Faelton Pianoforte 
Sčhool

M.TREINAVĮčIUTĖ, 
444 Ėaat 'Sbcth Street, 

* SOUTH BOSTON, MASS.

--------■..................... .. ... , . t r....------------

^DRAUGIJŲ VALDYBŲ
. ADRESAI

l >|. I!."! ' ! ■ I.Į '.I.iĄH, ’ i '

|U1TUV(MI PUKOfeV DRJOMllV, JONOEV.BL, PMALflMlt
>0 GLOBA MOTINOS m | ’ DR-JOS VALDYBA 

Pla? tSSijistėr, MSm
Nuteistasis’ keTeriems 

mietams kalėjimo žinomas 
Žmugehiinkas Ponzi buvo 

padavęs prašymą pasigaile- ___ ____ _____
jimo komitetai. Komitetas ”&*^bŠS5£

norėjo būti atvestas į komi
tetoposėdį, kad pats paais- hMdimnkri^^On*’ 8t*nlullut8

’irminlnks Eva. MarkalenS, ” 
62S E. 8th St, 8b. Boston, Masą.

Į Ylce-tilnnlninkM— Ono 8fawrle®Ą 
443 E. 7tli St,. So. Boston, Mas*,

| tat 8o, Boaton 8422-R ■
; Z-'^z 7!__y„_yf- . ,'į 29 Gould Bt, We»t Roxbury, Maia.

to prašymą atmetė. Ponzi iei. Parkway i894-w
“ e t .1 yin, Rait — Marjon* Markoniuti
norėjo būti atvestas l komi-1 33 Navarro sų Rotllndale, Masu, 
teto posėdį, kad pats paaiš- jjkiimnk&^fcQn* šūnluauti 

kintų savo prašymą, Tas
“ ' * ‘ ;wv,w 1512 ColuinblH Rd., Bo. ąoė^on.MM*.

Kaso* Globfeja — M. Januionlenfi
1 11406 OblUMbltt »d., Boston,' MliiM

Draugija bato susirinkimu* laiko i^u 
antrą ntnmlnką. kiekvieno mSneaio, 
7:86 vat vakeie, pobalnytmej sY* 
talnoj. ■ ‘ ‘ ■

I VLėal* Aratigįjd* reikalai* kreipkite 
j pas protokolu raltlnlnkik .

pageidavimas irgi atmes-| 
tąs,. „ • ’

Tada Ponzi padavė skun
dą teismui, bet ir čia jo 
prašymas atmestas. Ponzi 
pasilieka kalėjime.

v
.tartUlJiUt.

Lietuvis DantiitM

(GALINAUbkAB^ 

414Broadway, So. Boston 
Tel. So. Boetoo 2300 

Ofisas atdaras nuo 10 llį 12 t*L 
ryto, nuo 1:80 iki 5:80 po Riet Ir 
rittd 6 Iki 9 rakate. ftVen^ 'dtiną 

pagal ouoiteriin*
■ ', ’ i ■ . < • .

Tel. So. Boston; 26^0 ; į

Lietuvis Dantistas

A.'L KWIJŠ
231 W. Bmdway, So, Boston:
Ofiso valamids nūo U iki 12, bito.J 
1:80—6 Ir iiuo 6 :30—$ ' -ikare.; 
Seredoinis nuo 0—12 vai* dieną.
Sukatomis nuo 9 iki 6 vai vakarė.1 
Nedaliomis nuo.9 iki 12 vai. dieną i 

(pagal sutarti). , 1

.....-.......H......................................................... ■- į

tai. s. S. 2»(O. ;
XifetUVI8

OPTŪMETRISTAS
į^> ij^žamfauoju aklo 

' priskiriu akinius 
ir4v*«,-iik» 'atitkh- 

i/Or ŽŽtfiJrbl?j 
kote (aklose} akyte iūgrękiriu Švie
sų tinkamu liflte* «

J. L. O. D.
447 Broadway, Sputh Boston

iTcl., Portcr 3789 ; .7' ,

IjOHN REPSHIS, M. D.
(HEPiVb^ J

I
į Ofl»o Valandos'; >—4 Ir T—O 

278 Harvard Street, 
Įkamp. Inman arti Central Sq, 
i 4 Oimbridge, tesu.

107 XV. Iixlh Št. Š. Boston, Mass. j
Tel. So. Boston 2802-Al j "

SVARBUS PRANEšlMAS|i„ 
AUTOMOBILISTAMS

Mes atidarėm automobiliiĮ taisy
mo vieta. Taisom yisokios rūšies 
au^3niobilius. Taipgi ištaisom su
lankstytus fendęrs ir bodies ir

REIKAMNGI KETURI
- ' '

kad butų reikalingi, įtaisymai ir 
prieinama repdn. i tes turite ta
kius kambarius ižretfdayęjiinub 
prašome pranešti. ‘ OJatbininko” 
Adm. ‘ .. .

Prot Raitininkas — £ 61Jri*dt» X , 
5-Thomw Pįirkį 80, Boston, Mm* > 

rin. Rsitlnlokas M. felM* 
266 M Nlnth St; So, Boston, Mm*

itdlnfnkM — A. NmnUMtoM
885 ®. Broad^fty, Bo. Boeton, MMB 

Marlalka «- J. Žalkl* > ‘ >

. tOtofėhl ktokVWo Si 'VH.
402 JB. Tth

. *• ------—^* »x
Profesionalai, blzn|erlaL praiąonty 

kai, kurte skelbiasi ^Darbiu ihlte,0 tffo ; 
rnl verti skaityto ją paramą*,

Vlpl gatulnkitte "Darbininkė.” ..
__ =   ____ !    —: -  —i *.

štovn ir tt. Iš Viso kandi- 

MUZIKOS MUKHM I v Giibėrųatorins Žily demo-]
— -L__JJkrątų sąraše neturėjb sau

Šių metų birželio iriėriesį priešininkų, todėl jis nomi- 
M. Trcinavičiūte, gyv. <44 nuotas vienbalsiai.
E. 6th St., So. „Boston, bai- JJęmokrątų kand i d at u 
gė muzikos mokyklą “Eael- leitenanto ; gubernatoriaus 
ten Pianoforte SeIiool.,’ , I vietai išrinktus Swift, 5įo- 

! Mokslo . paskūtjiĮiaisiaisĮ^111^0 Vyčių vadas šioje 
metais ji buvo mokykloje valstijoje. , ’•
mokytoja asistentė ir ture- South Bostone įdomlatt- 
jo gerą progą iie tik gerai | s^a kova ėjo tarp valstijos 
išmokti, bet ir įgyti.dideliu senatoriaus TyVohig ir kam 
patyrimo mokymo darbe, dittato Ed. Ė. Carnoll. Rili*' 
Minėtoje mokykloje p. Trei-J Hmus laimėjo *E. C. Car- 
navičiūte yi*a teėjusi ųna-į i’hĮt kurs stoiil0D'400 balsų 
no koncertus. daugiau už savo priešiniu-.

M. Trėinavičiūtė dabar 0^ gai^ d OattonW 
padėjo duoti muzikos >- kandidatu vais
iukas labai pi'ieinamoiiiis'l —os vietai.
Sąlygomis. Be to, ji yra ge
ra akotiipanistė.

■: ■■ i ■

LIETUVIS Į

| ĮGYDY’TOJAS it CHlilURGAfeI 

| V a 1 a n d o s: Į
|Nuo 2 iki 4 d., nuo 7 iki 8 yak. k 
s* 5
į 478 Gallivan Boulevard | 

_______  _____ į DORCHESTEB, MASS.
apipentgiam. aTisoni ignitions ir T]/ Telefonas Talbot 0847 f 
generatorius. Darbas Užtikrintas ž • X
ir. kainos pigios. Vieta vadinusis Įp------ - — ' ’'■'------------ ;----

STEVE’S REPAIR ŠNOP, 
565 Eighth St., So. Boston, Mass J 

Tel. So. Boston ŽSfel-R I
STĖVE JANELtoAS, Sav., bu- :. 
vęs Broadvay 'G'arage vedėjas. Į

3

[ GAMBfiiD&E, M*SS.

1

*:

Tikrieji rinkimai įvyks 
lapkričio 8 dieną.

CARROIL NOMNUOTAS 
—— APKALTINTAS

! Praėjusį antradienį, rug
sėjo 21 d., Massaclius e tt s.| 
.valstijoje-. įvyW < pirmieji 
rinlcįmai, kuriuose demo
kratai ir respublikonai iš
rinko savo kandidatus įvai-į 
iionis vietoms—'gubeniato-| 
riaus, leitenanto-gubematd- 
riaus, valstijos iždininko, [ 
sekretoriaus, senatorių, at-

Buvęs prohibieijos agėn* 
tas"d? jT.*ĖTėdericks apkal
tintas ėmime ir davime, ky
šių. Jį kaltina prokuroro 
pagelbininkas .Eljliu D,. 
Stele, lietuviams gerai ži
nomas Lietuvoj' gimęs žy
das. ' . . ■

fefeSTGlOI . □ 
1 Rugsėjo 18 d. įvykuŽLme ; 1 
parapijos veikėjų' susirinku* T/* 
liie tartasi/spalių 12 d. ba
liaus reikalais, . -.:

baliaus parengimo reika
lų vyriausiu tvarkytoju klė- t • 1 
bonas kun. P, įTuškaitis į>a- . į 
kvietė vikarą kun. J. Ple- ;4 
voką, kurs maloniai pakvie- X į 
timą priėmė ir tuojau grife*' 
besi darbo. . *

Baliaus tikietai plakto- 7/ 
rni geriausiu pasisekimu* , 
Paskelbtas platinimo kontę-' 
stas, kurio laimėtojui bus 
suteigta brangi dovarig, par
vežta net iš Europos.

. Baliaus metu bus valėo 
Šokimd koritestas. Lairiiėj’u- 

' šiai porai bus įteikta p-les .*• t 
Birigelytės dovanota graži..-/ 
taurė, j 7 ’ k ” -

Linkėtina, kad parengi- 
mo darbas iššiplėtų plačiau- ty’ 
šiai ir atneštų gerus vaisius* <.•

-7

•'<i-

r

AGENTAS

IHSIIRANGE j
Apdrausk namus, rakandus . J 

automobilius pas ' i 
J. S. MESLIS ’..y į 

342 Broadway, So, Boston;
Tel. S. B. 1798 ar 26*13 J

MUZIKOS MOKYKLA I
Lietuviai! Kurie norite pamo-Į 

lęųiti savo berniukus ar .mergai-1 
tęs muzikos, pradėkite leisti da
bar. Mokinu savo studijoj, taip-] 
gi. einu ir į namus; Namie esnj 
vakarais hr sekmadieniais, Tele-. 
fonas South Boston I9G3-j/ 'i
VALENT. PALTANAVIČIUTE 

912?East Broadwąy, 
South Boston, Mms.

LIKVIDUOJA '
Cambridge parsiduoda ant Mag- 
nolią Ate£ 11 kambarį namas. 
Pastatytas tik 5 metai. Visi’įtaL. 
Šui. ® Šteąnilieatp vieta . dėl gara- 
ilžiaįis.. Daj'sidndda ruž kiek mo* 
įėta. feoj^ P*r 16 Jie^ą^fĄve; 
Tel. Utyversity 26G&AV; ‘ ,

i- • * ’ •• • •

•X

PRIE GERO GYDYTOJO
t delel pagydymo visokiu 

kraujo, nervu Ir chronHh 
ku Hm]. Kurt* kenoktt 
nuo rSumatirmo, fckaufitf- 

miŲ, vdiJfi, sutlmAu kŪA 
Šiaip kokiu kuttb ligą; tu* 

^[1 rStumSt krelptiB tudjąu*. 
‘ Atminkit pasiteiravimą*, 

patarimai Sykai visą šĮ mCnesį.' 
Di.Grt,327&t 

Taląndoą: Antradieniais, ketvirta 
ditenihlk ir fleitadienlalš 10—1J ry
ti*, ^—5, 7—« vakare: **km*iU» 
nfid* 10—IJ tlktab ; ,

G. J. Vi EISIU
AGENTŪRA I 

LAIVAKORTĖS , ’ ;' j 
į ir iš Liėtūvos pš.tdgEau-1 
siais keliais, , greiciausiaisl 
'laivais, '. ?tyI 

, . Sutvarkėme visus doku-1 
mentus taisykliškai. . 1 

BONUS 1
Perkame Lietuvos bonus] 
už CASH, mokame * aukš-Į 
čiausiaškainas. '' I 

lW&ANUE • I
Apdraudžiam namu s,I 
krautuves, rakandus, au-1 

. tomobilius ir kas tik iei-1 
kalinga. I

C. J. WEISUL AGENTŪRA] 
“DarTnninko” Name 

866 W. Broadway, 
S0W ĖOSTON, MASS.

Tėi, S. feobtoh 0620 
toli Įl .. •!■' Įjiig. .1 1U .11 lĮ*iniaĮ**i

■■ f-,-:..,,,..——į-.—-—■ j.,-,..."t '‘-a. l
PfofėšiOnAlo paslaptis . T“ J

Teisėjas: —•Kaltinama- j 
šis man pasakyk, kokiuo bū- • 
du atidarei ned e g a iri ą j ą i 
tą. '■ '' ' i

Kaltinamasis:; — To ne’ J 
galiu išduot, ponas teisėjau, ,4 
mano profesijos paslaptis. • į

Boksmmkų čempionas 
Jack. Sharkey šią savaitę 
sugrįžo iš atostogų, kurias 
praleido Kew Hanipsliire ir 
Mainė, bežuvaiidamaš ir po 
kalnus bevaikščiodamas. . ; i 
. . Sharkey . žada pradėti 
tuoj treniruotis^, ries bijo: 
palikti sunkus. Šiemetį jis, 

| matyti, daugiau, nesikųmš- 
čitioš,. nes nėra sū kuo.

Savo titulą jis teė$ ap
ginti kitų metų vasarą? .

Pė egžafaunp . <
L Tėvas (sūnui) :. -+- Atsa
kinėjai gerai? .. s." .
. ?ūnųs :• ~ Labai. gerai. 
Net manęs prašę, kad. po. 
metų ta pat pakartočiau to-Į 
ję pat klasėje. . į.

I GRADDRIAI : ! >
i Ab Jį Ii ■ tĮ

ghteįiiii' ■iTMnrtrrii •
Office Telephone ■

Be*. Tek Unlverslty 1957 '

Undertakey A JEnjbidnier 
LIETUVIS GltABOIUUS ra 

, BALSAMUOTOJĄS 
Pagrobus atlleku fcerjil ir pltUŪ 
Kaina vienoda visur. Vffetą atdara 
dieną Ir imktį. 1 *
n-i Stot —
EAST dkMBĖIDGS:

y, y skyrius. . - • 
10 Intervale-.Št,. Montello, Mas*. 

Tel.'Broektou 5188

4

■i

į

6.1. IMETSltAS
• • • . t.

v $77Ir W Č&ribfidge Street 
' t&ribridge, Masi.

’ Tsfer&ona Udiveralty 88S1-W.

^21

IllIJ.LAttŽSIIS-SMMMS f
LIETUVIS QYi>yTOJA» IR eUlRURGAS

Gydo aStrlas . lr kronikas llgim vyrų, motoru k valką. Vartoja ė 
X-Ray ūDiiriitHi iMįrrlmuI yMurią Ir plaučių Ilgą. Eknunlnuoju

■I f ■ kriiiijfl, SlapBaif, ir ftįliaątJirius šuvp laboratorijoj. Sutelkia • bariai* r i 
.f mą laigitaU kitur meunfttlehi&. 15 kietą praktiko*. . * .' i
’ OFISO VALANDOS: 2—4 p.p.J T—8:30 vak. Tel. S. B. Ž71&'

i : 498 E. BSOJUjM*. ’ SOUTH uostot, MkDs. ; ’ 
į.ti.iiiuiKiHUluiiiiuMiiHKmuiiiiiiluluiiiniiiiinHitiiiminiitiiiHiiiliUHiliih'iiiituHhįiunimiiniiiiiOiiiinmilUUiitntI

LIETUVIS GRABORIUS '

Laidotuvių reikale visuomet ir visiems 
maloniai' ir tinkamai patarnauju. G«- 
lite kreiptis bite laiku, diėną ar nattj, 

aš visuomet prisirengs kiekvienam
' ■pareikalavimui. Už vailavinią į kitus 

miestus jokio atlyginimo be reikalauju*

J, AKUNEVICH
/ (AKVfefeVlCIUfe) ,

10*1)8 Yntervals fet/ fc&fc Brotdvmy,
jMonHĮlb)'Mtsš., > Jb. Iftiflk
’Tel. Brookton 4110 ; 'ttl. fe, feoston 4480

IV.su


s, rugsėjo 23, 1932 . TFKRBIN IKK 1

Telephone: STAGG 2—0706

lis DIDŽIOJO NEW YORK’ O IR NEW JERSEY
- ■ * 7. ■   ; ./ V' • . »' *7

r-:----------------------- • r ■ • . 7 "■ . .. . ' T-..............»..• . . ; ■ ■ ' . , , •

B ŠV. JURGIO PARAP.
VAŽIUOJA Į IŠKIL- 

r ' MES. • 
' ■ . • . '
„ ' —Seserų Kazimieriečių 

Vilios Joseplf Marįe, New- 
' town, Pa. (netoli Phila- 

delphijos) pašventinimas į- 
vyks sekmadienį, antrą die
ną spalių, ketvirtų valandą 
(Standard Time) po pietų. 
Sekanti asmenys išvažiuoja 
į iškilmes: Amelija Klum- 
bienė, Petronėlė Jurevičiū
te, Uršule Kulikauskiene,

Antano ir Onos Bėres- 
dukrele pakrikštyta rugsė
jo 18 dienų vardu Barbora 
Ruth.’ Krikšto tėvais buvo 
Juozas Urbonas ir Ona 
Adambvich, / *
« * - - .-n, .1 ...... . «■

Domininkas Vaškas ir 
Bronislava PetruįeviČiūtė 
susituoks rugsėjo 28 diena.

' Į Lietuvių Ąviaci jos Die
nos iškilmes, rugsėjo 25 d. 
rengiasi daug parapijiečių. 
Iškilmių programa žada 
būti labai įdomi. ■ # Šie mėiynmaršldniai su savo kapitonu Nathan N. Post laimėjo dvi taures iš laivyno už pasižymėji

mu kurį jie padarė važinėdami savo laivu “Detroit.”

į 1 T Telephone: STAGG 2—0706

7J DB.BLRDAS K. VENCIUS
II XI " a /ii t et m A ėiDANTISTAS 

X—HAY
Namų Telefonas t Michlgnn 2—4273

VALANDOS; 
Nuo 9—12 13 ryto, 2—8 vak.

Šventadieniais susitarus 
499 GRANU STREET 

(kampas Union Avė.) 
BR O'OK LY N, N. Y,g rW—.- ----- . —

Qiiiliiiiuiiiiiiiliii«iii(iiituiiuii<liiiitlli<«O«|iiiiiii<iiiuii<<i>u*iu<«<iiiu<«<iHiititiii<|iHii(iili<i...... |

ja Bertulienė, Kotrįna Žvi- 
niene, Magdalena Brangai- 
tienė, Ona -Šarkaitė,. Anta
nas Daukantas, Ona KuL 
bokieiie, O. Kajausldenė, 
M. Fogelmanienė, M. Pa- 

; kinkiene, *
Pašventinimo Vilios įš- 

: .idlmėš bus labai įdomios, 
Jo Eminenciją D. Kardi* 
uolas Dougherty iškilmėse 
pats dalyvaus. Geistina, 
kad dar .ętagiaus važiuo
jančių į iškilmes atsirastų; 
Bus’as pribtis sekmadienį, 
antrą dieną spalių, lygiai 
dvyliktą valandą prie baž- 

■ nyčįos. Tikietas ten ir, atgal
tik $1.50. Tikietų galima 
gauti klebonijoje.

. kat. Mokykla įau
~ . PRASIDĖJO.
. Sekmadienį, rugsėjo 18 
dieną, tuojaus po 9 vai. Mi- 
šių įvyko mokinių registrą- 

B ciją'. Klasių pertvarkymas 
bus sekmadi^iį * rugsėjo 25 

\ dieną. Rugsėjo 18 dieną 
mokytojai turėjo konferen- 

t ciją klebonijoje. . -
k 'Mokytojų sąstatas: . . 
J; . Juozas Aiitahavičius, Pr. 
I’ Raugalas, Juozas Dailydė,

Mykolas Antanavičius, Sie
ja Jautakiūtė, Gracija Jau-
fakiiite, Marija Turebeiziū-

‘ te, Rožė Šeputąitė, Pranas
* „Bulovas, Stefanija Jakūp- 

čioniūte, Alena Markuniū- 
tė, Antanas Gervė. •*

Mirė Ignacas Kriąučiū- 
. nas rugsėjo 12 dieną.^ Pa- 

- laidotas su bažnytinėmis 
apeigomis rugsėjo 15 dieną.

. NEBARK, N. J.
Trejybes lietuvių parapi

jos milžiniškas metinis ba- 
zaras įvyks 23 dieną rugsė
jo ir tęsis iki spalių-Oėt. 2 
d., 1932 m. Bazaras bus ne
paprastas su visokiais pa- 
marginimais: Maskolišlia ir 
Lietuviška orkestrą* grieš 
visokius šokius, bus prakal
bos, teatrai,z solo, ristynes, 
kumštynės , (boxing) ir vi
sokį .laimėjimai.. Parapi
jiečiai uoliai darbuojasi ik 
mano padaryti dau^ naudos 
savo parapijai. Klebonas 
ragina visus new,arkiečius 
prie to prakilnaus darbo, o 
kaimynus ir svečius prašo 
su parama.

Kun. I. Kelmelis,

Spalių 15 d. choro meti
niai šokiai.

- m-m* x. ‘^į,-, ?;.» j, *. <f ' .

Spalių 30 d. choro teat
ras.

Lapkričio 19 d. choro an
trieji šokiai.

Lapkričio .20 d. choras 
rengia operetę. Visi remki- 
tė jaųhiino-parengimus.

Dabar yra Vilniaus pasų 
platinimo laikas. Įsigykite.

. ' Ėiidenettei

PARSIDUODA OKĖ
200 akrų, Otšego Co., -N-.' Y. 20 
gyvulių; arklių, vištų, įrankių, 
javų, traktorius. $6500. Lengvos 
sąlygos; Rašykite:

MR. DOUGLAS, 
Fort Plain, N. Y.

f
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LIETUVIŲ
AVIACIJOS DIENA

Rugsėjo-Sept. 25 d.,1932
KLAŠČIAUS PARKE, MASPETH, N. Y.

x Pradžia 2 valandą po.pietų..
PR OGRAMA: .

' Skraidymas Orlaivių/ Chorai, Kalbės, Dainos, šokiai.
DALYVAUS:

Kapitonas Steponas Darius, Lakūnas Stasys Girėnas.
K A L B Ė S:

Liet. Konsulato atstovas Dd.' B. K. Vencius, Kap. S. Darius. 
Dalyvaus Lietuvių Parapijų Chorai: Elisabeiho, Harrisono, 
Jeisey City, Apreiškimo par,, šv. Jurgi par., Karalienės An- 

‘ .gėlų par. ir Aušros Vartų iš Nėw Yorko.
' : Visi chorai sudainuos bendrai ir pavieniai, 

Karalienės Angelų parapijos choras, vadovaujamas .p.
Dulkės, dainuos naują ir tai dienai paruoštą dainą.

DALYVAUS ŠIE ĮŽYMUS SOLISTAI:
ĮČ. Kriaučiūnas, K. Hoffmanas, B. Brundrienė, A. Janavičiūtė,

E; Ramoškaite, Z, Vitaltiene. - •/ . M
į ■ Geras, parinktas vietos, lietuvių orkestras grieš šokiams.

Garsiakalbiai bus. įrengti salėje, taip, kad. kalbos ir dainos, 
bus visur aiškiai girdimos, visi vietos lietuviai kviečiami da

lyvauti šiame parengime. Tuo.suteiksite paramą musų drąsuo
liams kap. S..‘Darių! ir S. Girėnui. . ■

p.

AVIACIJOS DIENOS NEWARKE, IttSPETHE18 
HDLMES AIRPORTE RUGSĖJO-25 DIENĄ

Lietuvių aviacijos Ke- 
Warko .diena įvyks rugsėjo 
25 d. Willicks Barm, Lin- 
den, N. J. * ;t .

Programa* labai įvairi: 
figųrmis skraidymas, para
šiutu nusileidimas ir tt. Po 
to kapitonas S. Darius ve
žios Pirmojo Lietuvių Skri 
dimo - per Atlantą — New 
York—Kaunas narius rė
mėjus. .

Pradžia 10- vai. ryte: L 
žanga 25 centai. Automobi
liams vieta nemokamai.

Kelrodis: Važiuojant iš 
Nevvarko .Lincoln Hįghway 
No. 1 iki Wood Avė., Lin- 
den, į dešinę. Paima, prie 
Sunny Pield golf cburse. 
Važiuojant iš Elizabetho, 
imt Bus Ko. 44 ir išlipti 
Wcod Avė. . ’ ‘
MAŠPETHE PROGRA

MA ĮVAIRI.
AĮaspetho aviacijos diena 

įvyksta, irgi sekmadienį 
rugsėjo 25 d., KlasČiaus 
Clinton Parke, Betts ir 
Maspeth Avės., Maspetli, 
L. I. Apie 4 vab (po pietų 
kap. S. Darius ir lak. S. 
Girėnas atskris su savo or
laiviu iš.Lindeno virš par
ko ir parodys ore savo ga
bumus. * .

Muzikale ir kalbų pro> 
grama prasidės 6 vai. p. p. 
Kalbėtojų tarpe, bus kap. S. 
Darius ir dak. S. Girėnas. 
Muzikalę programą išpil- 

} dys Elizabetli, Harrison ir 
Brooklyno visų trijų para-

* pijų chorai. . .
Solistų, tarpe dalyvauja 

Kazys Hoffmanas, A. Ja- 
i navičiutė, K. Kraučiūnas ir i < •
Į kt. Tuojaus po programos 
Į bus Šokiai. .
i , Kad visi dalyviai geriau 

galetiį girdėti visą progra-i 
I mą, svetainėje ir darže bus 
I įrengti garsiakalbiai

Parkas bus' atidarytas 2 
Į vai. po pietų, Įžanga 50c. ,

pogi jį lengva pasiekti au
tomobiliais ir Northern 
Boulęvard.Skraidymas šio 
je vietoje prasidės po 4 vai. 
po pietų kur visi brookly- 
niečiai rėmėjai. turės pro
gos ir pasiskraidyti.

Jeigu kap. Š. Darius ne
spės visit norinčių- oru pa
lekioti patenkinti, tai jie 
tai galės padaryti tbje pa
čioje vietoje . pirmadienį, 
rugsėjo 26 d. 'V.

Visuomenė yra kviečia
ma visus. Šiuos parengimus 
paremti ir tinkamai' prisir 

‘dėti, kad šis darbas duotų 
tikrai gerų pasekmių. •

A‘. J M.

Ė

FEDERACIJOS APSKR.I 
MITINGAS.

Didž. New Yorko Fed. 
Apskrities mėnesinis mitin
gas įvyks rugsėjo 30 d., 8

i vai. vakare, Karalienės An
gelų par. svetainėj. Visi, 
kaip kuopų, skyrių, taip 
draugijų atstovai, esate pra 
šomi skaitlingai susirinkti.

BSII ".. ... i ,UU"J .... .............i.....T
Telephone: STAGG 2—0106

DR. t. PETRIKU
■ (wnicK)' ' 

LIETUVIS DENTISTAS
2218.4thSt, Brooklyn, N. Y.

Z«Spin4uHų Dįagnoea 
Gąeo Anestetilba 
VALATeTOSs 

Nuo 9 wl. ryte Ikt 8 vai. vakare. 
PenktacHenlalB Ir Mventadlenlate 

tik ausltarum

veiks; Pirmos pąmokos ir . Sekret.
įsirašymas bus rugsėjo 29 : __——;
dienS, 5 valanda p.> pietų. |§ APREIŠKIMO PARAP.
Pąmokos yisadą bus laiko- • - - ----
mos ketvirtadieniais 5—7 v. ’ * KRIKŠTAI
vakare ir šeštadieniais 2—4 ; ;
vai. po pietų. Šiomis dienomis apkrikš-

*——— T tyta 'Marcelė-Elėha, dukre-
Spalių 2 d. po ražančiaus lė žinomų Kazimiero ir

žąnčiąus draugijos susirin-. .. 
kirnas. Tą rytą busf iškil- 

; mingos mišios ir narės eis 
in ėorpore prie šv. Komuni- 

• jus.

Jau prasidės rudeninis 
sezonas parapijos veikime. 
Sų spalių 2 d.,! sekmadieniu 
bus'kalbamas šv. rąžančius:: 
sekmadieniais, trečiadie
niais ir penktadieniais.

~—v . ..
* Parapijos baliaus komi

teto susirinkimas įvyksta šį 
sekmadienį tuęj po sumos. 
Balius tikrai įvyks spalių 
19 dieną, KlasČiaus salėje. 
Tikietai jau paruošti. Kai
na tik 1 doleris.

Rūgs. 25 d. susituoks Te
resė Karpauskaitė su Jonu 
Pudzinskį.

pamaldų įvyks metinis Ra-Į Elenos Skarulių.

ŠUSITUOKL.
Rugsėjo 18 d. susituokė 

Juozas Kyietkauskas su 
Magdalena Benediktavi- 
čiute. Tai nauja, pavyzdin
ga ir gerai žinoma porelė.

IŠLEISTUVĖS. ' "

Šeštadienį, rugsėjo 17. d., 
įvyko išleistuvių vakaras, 
kurį' surengė Ąlumnieęių 
draugija, pagerbti savo na
rius- Vladą Masiulį, buvusį 
pirmininką ir Bronį Kru
zą; vykstančius į dvasinę 
seminariją. Tame vakare, 
jiems įteiktos . dovanos ir 
palinkėta laimės- ir pasise- 

rkimo. Grąžtai . darbavosi 
— mergaitės.

už 6 metų jų į-

Tel, Greenpoint 9—2320

JOSEPH GARSZVA
GRABORIUS 

TR,
BALSAMUOTOJAS 
231 REDFORD AVENUE 

BROOKLYN, N.Y.

Klierikas A. Petrauskas 
išvyksta į seminariją tęsti 
mokslus rūgs. 25 d. šiemet 
vyskūpij oš seminar i j o j e 
esama penkių lietuvių.

Važiavimas į Šv. Juoza
po Vilą atidėtas į spalių 2 
d. Tpdėl yra daugiau laiko 

. prisiruošti ir įsigyti, buso 
tildetus,* kiirių 
gauti klebonijose.

Moterų Sąjungos vietinė 
kuopa laike savo susirinki- aluninietes 
mą nigs. 12 d. Jos išrinko įa^syne 
dvi nares 4 parapijos ba- L-cntitoo į kunigus. .* " * 
liaus bendrą komitetą. Bėn- e / .
dro komiteto susirnįkįinas x iiimiio DADEMOlliAC 
numatomas rūgs; 25 d. tuo- SAUNUo rAntllUlmAO , 
jau po sumos.. . . _• Rugsėjo . 25 d., Klasčiaūs

'■—. Clinton Parke įvyks šaunus 
• Moterų Sąjungos. kuopa parengimas tikslų paremtj 
taipgi išnešė rezoliųci j ą Į<ap_ Dariaus skridimą is 
prieš neleidimą, katalikų u-Į.j^ew 'Yorko Kaunan ir iš- 
niversitęto Lietuvoje. Jas kjįoįngai užbaigti vasari- 
seks kitos-draugijos parapi
ne- '

Rūgs. 25 d. susituoks Dr. 
Rizzo šu Magdalena. Mika
lauskaitę. 

• fį ’ ■” ’ '■ • I
Parapijoje išparduota 10 

į. D. S. vajaus knygučių.

a

KLASČIAUS

CLINTONPARKAS
piknikams, baliams, koncertams, 

Šokiams Ir visokiems pasilinksmini* 
>mutns smagiausia vieta - Brook- 
lyne-Maspęthe. Jau laikas, užsisa
kyti salę žiemos sezonui.
kamp. Maspeth ir Betts Avė.

JONĄS KLASČIUS, Sav,
. Maspetį, N. Y.2 . uJL4| <•>!• «l»p‘

Tel. Newtowh 9—4464

ANT. J.VALANTIEJUS
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
j Apdratala Visose šakose 

. F|atftry Public
5441 72-hd Street,

Arti Grumi St., ' 
.. MASPKTB, L. L. N. V.

Tel. Stagg 2—5048 . Notary Public

M. P. DALIAS INC.
RIKLIA OMAS 

Graboriusir BalsamuotojM 
660 Grand St„ Brooklyn, N.Y.

■

busvažinėjami
HOLMESAlRPORTE.

Kadangi Brooklyno r$- 
, rojams yra toloka važiuoti 
į Lindeną, tai buvo gauta 
Vieta Čia pat, įlolmes Air- 
porte, • Jacksoh Heights, L. 
L rugsėjo 25 ir 26 dd. ir 
kiiųis yra tik pora mylių 
nuo Kiečiaus svetaines, 
važiuojant Bettš Avė. Tai*

Katekizacijos ir lietuvių 
kalbos mokykla š i ėmėt

h i /LIETUVIŲ - y I

L AVIACIJOS DIENA 
Rugsėjo-Sept 25,1932 Į

I 4 WllllCKS FARM -1
• '•; LINDEN, N> J. ? ' ' H

į .- f Prasidės-19 vai. iyto. f ; . ' 4
! 777 7 ■-7 v ..

Programa bus labai įvairi: Eigutinis skraidys y 
I® ..- mas, aeroplano saugumo demonstravimas,'parąšiu- U 

tu misileidiLas. • • • ;

\ Kapitonas S., Darius vežios Pitmojų Lietuvių 
Skridimo per Atlantiką — Nęw York—Kaunas 

.Narius^Rėtftejus. . ' . . .. J
*Įžaųga 25c. .7

mų pramogų sezoną.
Programoj dalyvauti jau 

yra pasižadėję Apreiškimo 
Pan. Švč., Karalienės An
gelų ir ŠV. Jurgio parapijų 
chorai. Yra užkviesta visa 
eilė įžymesnių solistų ir so
lisčių. Kalbėtojais numa
tyta kun.N. Pakalnis, kap. 
Darius ir Dr. Vencius, Pra- 

[ džia nuo 2 vai. po piet. La
kūnai skraidys aplink Klas- 

Į čiaus parką 4 vai. Mužika
is programa 6 vai. ir po to

I seks šokiai, iki vėlumos.
‘Taipgi “Lietuvių Aviaci

jos Diena” įvyks ne Cui’tis 
Field, North" Beach, kaip 
kady buvo, spaudoje paskelb
ta ,bet Klascįaus Clinton 
Parke. Reiškia, dviejų pa
rengimų komitetai, susitarė

KlasČiaus Parke parengi
mu, kuris jau iš anksto bu- 
Vo ruošiamas. .

TeL Stagg 2—0783 Notary Public

JOSEPH LEVANDA 
(Levandatukaa) 

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

Telephone Stagg 2-4409 
NOTARY PUBLIC 

MEKS. RADZEVIČIUS
G R A B O R I U S

402 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijos 
Bažnyčią

Parsamdau Antcęnobilius Ves
tuvėms, Krikštynoms ir viso^ 

kiems pokyliams

Bendrojo parengimo val
dyba : J. P. Mačiulis, pirm.; • 
D. Klinga, vicė-pirm.; J. 
Valaitis, sekr.; J. Klasčius, . • 
ižd. ir p. Rudnilias — ižd. 
globėjas. Programos komi* . .-

I ir nutarė pasitenkinti vienu\šiją: A. Visminas, J. Bnm-. ‘ 
džą ir P. Dulkė. Nariai: J. 
Sinkus, J. Vaškas, Kružin- 

:. - taitis ir kt. Rep.

VO7. LAliKl. S,
T 2'4 B.’d'o.J .it<-

•i¥l. fcvergtėen

*•

Bruoklvn

l

L W l r »t ,įOWW."WRWI. jyį
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