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OŽIAI BE VOKIETIJOS »

EINA ANTRADIENIAIS IK 
PENKTADIENIAIS

SĄJUNGOS

PENNSYLVANUA TURIlSU

, RIO DE JANEIRO. — 
, Brazilijos valdžios kariuo

menė užėmė sukilėlių užim
tą Ribeiropolis miestą. 300 
sukilėlių pateko į nelaisvę. 

Tačiau sukilimas vis dar 
neužbaigiamas.

DETROIT. — Ital i j o s 
konsulas įteikė automobilių 
“karaliui” Henry Ford 
Italijos karūnos kryžių, 
kurį paskyrė Italijos kara
lius ir diktatorius Mussoli- 
ni.

y

LA FOLLETTE PRALAI
MĖJO WISCONSIN

t

MILWAUKEE, Wfs. 

Progresyvių respublikonų 
Wįsconsin valstijoj vadas 
gubernatorius Philip F. La 

~^‘Fąį|*ėtte pralaimėjo respub- 
z likonų partijos • pirmuti

niuose rinkimuose.

Rinkimus laimėjo konser
vatorių respublikonų kan
didatas Walter J. Kohler.

La Follette artimas drau
gas senatorius J. J. Blaine 
ir pralaimėjo rinkimus. Jį 
nugalėjo J. B. Chapple, 32 
metų amžiaus, dienraščio 
redaktorius.

La Follette tėvas kelioli- 
ką metų atgal pradėjo pro
gresyvių respublikonų judė
jimą. Jis buvo išstatęs savo 
kandidatūrą į prezidentus. 
Tėvū paskleistais*Tdėjūs at
kakliai platina jo du sūnūs 
— pralaimėjęs rinkimus 
gubernatorius Philip ir se
natorius Bob La Follette.

AMERIKIEČIAI^ ’
LIETUVOJE

l

RŪPINASI PAVARGĖLIAIS

VIEKŠNIAI. Miestelis 
turi didelį parapijos namą, 
kur patalpinta nemaža pa
vargėlių. Nesenai vietos 
klebono kan. Noviekio rū
pesčiu pastatyti antri pa
rapijos namai, kuriuose 
įrengta erdvi salė.

Girdėt, kad neužilgo .vie
toj gyvenančių nuominin
kų, ir šiame name bus įs
teigtas elgetynas. Manoma, 
kad ši labdaringa įstaiga 
tikrai galės išsilaikyti duos- 
nių žmonių aukomis. Aukos 
bus priimamos elgetyne, 
tokiu būdu nebeteks gatvė
se matyti sėdinčių bei slan
kioj ančių vargšų, išmaldos 
beprašančių.

GENEVA, rugsėjo 21. — 
Pasaulinės nusiginklavimo 
konferencijos biuras pradė
jo savo posėdžius be Vokie
tijos atstovų. Vokietijos 
vyriausybė įvykdė savo pa
reiškimą: jei Vokietijai ne
suteikiama lygybės teisė 
ginklavimesir tai jos atsto
vai nusiginklavimo "konfe
rencijos posėdžiuose neda
lyvauja.

Į posėdį buvo atvykęs 
Prancūzijos pre m i e r a s 
Heriot.

DANAI PRIĖMĖ ANGŲ JOS
PRINCĄ

Danija.

M. Ruškys, gyvenęs New 
Yorke, bet dar prieš karą 
grįžęs Lietuvon, dabar gy
vena Marijampolėj ir dirba 
pas notarą Orintą.

i

PRANCŪZIJA LAIKOSI 
AMERIKOS NUOMONĖS 

— -m i

PARYŽIUS. — Prancū
zijos vyriausybė pareiškė 
palaikysianti Amerikos nuo 
monę naujosios valstybės 
Mandžiurijos pripažinimo 
klausimu.

Amerikos vyriausybė at
sisakė pripažinti naują val
stybę, tad ir Prancūzija ne
pripažins.

Mandžiurijos valstybę įs
teigė ir ją ištiktųjų valdo 
Japonija, kuri tačiau sako,

! jog Mandžiuriją yra nepri
klausoma valstybė.

■

37,000 TEISĖTAI GINK
LUOTUS PILIEČIUS

----------------ę

HIRRISBURG, Pa. — 
Valstijos sekretorius parei
škė, jog Pennsylvanijoj 37,-

^ORCESTER. — Olym- 
pia teatre iš balkono buvo 
numesta sięrinč bomba, ku
ri sprogo ir sužeidė 6 mote
ris, iš kurių vieną sunkiai. yfjg gyventojai teisėtai turi

Paleistas
Bombai sprogus, teatre 

kilo didelis triukšmas. Apie 
700 žmonių bufp teatre.

— , , ,,,x

VERŠIS DVIEM GALVOM

Kartenos valsčiuje karvė 
atvedė veršį, kuris turi du 
snukiu, keturias akis, dvi 
ausis ir* keturias lūpas. A- 
pylinkes gyventojai eina po 
kelis kilometrus, norėdami 
tą "gamtos prajųvą pamaty
ti.

įvairius ginklus. Daugiau
sia leidimų ginklams laiky
ti turi išsiėmę kaimų gy
ventojai.

ANGLIKONU VYSKUPAS 
NORI VIENOS BAž- 
. NYČIOS j

ATVYKO INDU VADAS
NEW YORK. - Rugsė

jo 23-d. čia atvyko vienas 
iš svarbiausių Indijos tau
tinio atgimimo judėjimo 
vadų — V. J. Patel; Jis 
pareiškė važinėsiąs 'Ameri
koje, skaitydamas paskai
tas apie indų vado Mahat
ma Gandhi filosofiją.

-«■ _________
Į KAUNAS^ — Rugsėjo 7 

d. sugįrįžo į Kauną pnof. 
Juozas Eretas, paleistas iš 
Marijampolės kalėjimo, ku
riame jis išbuvo apie du 
mėnėsi u pagal karo komen
danto įsakymą. '

Juozas- Ranišauskas, iš 
k Newark, N. J., Amerikoj iš

gyvenęs per 40 metų, nese
nai grįžo Lietuvon, tikslų 
apsigyventi tėvynėj. Jis 
dabar gyvena Kalvarijoj, 
Marijampolės apskrityj. Jis 
yra kilęs iš Punsko, bet jis 
ten nevyksta, nes nenorįs 

’ būti po “ponais.”

GAPONE MĖGINA
GAUTI LAISVI

AT

Chi-

/A 
f.

Jonas Tamulis, siuvėjas 
iš Brooklyn, N. Y., grįžo 
t&vynėn tuoj po karo. Ma
rijampolėj nusipirko namą 
ir gyvena iš nuomų; dyki
nėja kaip kapitalistas.

ATLANTA, Gą. — 
cagos gengsterių buyęs va
das Al Capone rugsėjo 21 d. 
pamėgino vėl kovoti dėl iš
silaisvinimo. Jis įteikė tei
smui prašymą, prašydamas 
paleisti jį iš kalėjimo pagal 
“habcas corpus”1 įstatymą. 
Federalis teismas sutiko jo 
prašymą svarstyti spalių 19 
dieną.

Capone nuteistas 11 me- 
tų kalėjime už nesumokėjir 
mą taksų nuo pajamų, ku
rias jis gaudavo iš šmugė- 
lio.

1>

VOKIETIJA PASITRAUKIA 
Iš NUSIGINKLAVIMO 

KONFERENCIJOSLONDONAS. — Čia įvy
ko Anglijos metodistų susi
važiavimas, kuriame susi
jungė į vieną bendrą tiky
binę organizaciją trys me
todistų šakos.

Londono anglikonų vys
kupas Ingram, sveikinda
mas susijungusius metodis
tus, pareiškė noro išvysti 
visus pasaulio krikščionis, 
susijungusius į vieną 
suotinę Bažnyčią.

ALABAMA EINA ŠLAPYN GENEVA. — Vokietijos 
užsienių reikalų ministeris 
pasiuntė raštą nusiginkla
vimo pasaulinės konferen
cijos pirmininkui anglui 
Arthur Henderson, prane
šant, jog Vokietijos vyriau
sybės atstovai nebedalyvaus 
nusiginklavimo konferenci
jos posėdžiuose, nes didžio
sios valstybės nenori pripa
žinti lygybės Vokietijai ap
sigynimo klausime.

VOVERĖ UŽPUOLĖ
MOTERIŠKĘ

__________ i__ _ 
' * • ■

NATICK. —’Iš kaž kur 
atsiradusi voverė ?. užpuolė 
Helen C. Pearl prie jos na- 
mo- durų ir įkando. Mote
riškei užsidarius, voverė ne
bėgo nuo durų Ir stropiau 
saugojo dūris.

H. C.. Pearl p 
r&ičMfe M 
rku, jie mėgino

KOPENHAGA,
i*"

— Danijoje vyksta Angli
jos prekybos paroda, kurią 
atidarė Anglijos sosto įpė
dinis Wales princas, atlėkęs 
iš Anglijos orlaiviu.

Atvykusį Anglijos princą 
danai labai maloniai priėmė.

NEW YORK MAYORO
RINKIMU NEBUS

Mayo-NEW YORK.
rui James Walker atsista
tydinus, mavoro pareigas 
pradėjo eiti miesto tarybos 
pirmininkas J-osep V. Mc- 
Kee.

Buvo norėta lapkr. mėne
sį turėti rinkimus naujam 
mavorui rinkti. Reikalas * •
pateko į New York valsti
jos aukščiausiąjį teismą, 
kurs išsprendė, jog McKee 
yra teisėtas mayoras iki 
1934 metų sausio mėn. 1 -d. 
Vadinasi, teismas išsprendė, 
jog McKee išbus mavoro 
Walker nepabaigtą tarny
bos terminą.

PENNSYLVANIA GAUNA
$2,500,000 PASKOLOS
WASHINGTON. — At

statymo finansų korporaci
ja rugsėjo 22 d. nutarė su
teikti Pennsylvania valsti
jai $2,500,000 poskolos.

Paskolos reikalu rūpino
si pats gubernatorius Pin- 
chot, reikalaudamas 10,000,- 
000 dolerių.

PASITRAUKĖ VENGRIJOS
VYRIAUSYBĖ.

I

vo-' 
vėrę,‘bet jai pavyko užlėk
ti į stogą. Bėgiodama po 
stogą, ji pasislėpė kamine.

Atsirado vienas savano-< ' J *

ris, kurs iškrapštė iš kami
no pasislėpusią voverį ir į- 
teikė policijai.

Policiją nutarė atiduoti 
voverę gyvulių globos drau
gijai, kad ji būtų užmušta.

«
TRIJŲ RAŠYTOJU NUOMONE

APIE ŠOKIUS

vi-

MONTGOMERY, Ala. — 
Atstovų rūmai 67 balsais 
prieš 32 , nutarė pakeisti 
prohibicijos vykdymo įsta
tymą, kurs Alabama valsti
joje draudė pagaminti bei 
parduoti tokiuos lengvuo
sius gėrimus, kurie panašūs 
alaus spalvai, ar turi alaus 
kvapą.

NORIMA GRĄŽINTI MEK

blikonu partijos komiteto 
moterų reikalu vedėja A. 
L. Livermore pranešė, jog 
spalių 7 d. prezidentas Ho 
over per radio pasakys kal
bą, kurioj £ kreipsis į Ame

rikos moteris.

IŠDEGINU AKIS VARDAN 
MEILĖS

GOŽAI PAGERBĖ

Pius Mickevičius, buvęs 
siuvėjas Brooklyn, N- Y., 
sugrįžo tuoj po karo; pirko 
namą A4wų gatvėj. Jis kai 
kada, lyg iš nuobodumo, 
padirbinėja prie namų dar
bo. Turi dvi dukters, ku
rių viena dirba, kita gimna
ziją lanko.

BUDAPEŠTAS, Vengri
ja. — Išbuvęs daugiau me
tus Vengrijos vyriausybės 
priešakyje, p remi eras Ju
lius Karolyi su savo kabine
tu atsistatydino. Vengri
jos* valdyto jas Horthy atsi- 
statydintnų priėmė.

Londone trys rašv tojai 
pareiškė savo nuomonę apie 
šokius. ’ Bemard Shaw pa
reiškė: “A~ — te
nors cha 
ti apie tuos ypatingus jude
sius, kuriuos žmonės šokiais 
vadina, bet susilaikysiu, nes 
per daug biauriuosi tuo są
narių narstymu. Jei kas 
privačiai tekius judesius 
dažytų, suprantama, būtų 
bepročiu palai 
jie viešai daromi, tai žmo
nės tuos. kvailišku8 judesius 
šokiais vadina.”

Dramaturgas Mangharo 
taip Išsireiškė: “Jei mūsų 
jaunimas išeikvotų tiek 
energijos mokslui, kiek išei- 
kvojazkvaili eitis šokiams, be 
abejo, mūsų civilizacija pa
darytų didelį Šuolį prie-

: “Aš norėčiau ką 
haraKteringo pasakv-

krtas, bet kai 
oiąi. tai žmo-

CLEVELAND. — Tūlas 
Ch. J. Malacek, 34 m. pa
milo divorsininkę Exner, 

24 metų. Ši pareikalavo 
vedybų ir vargšas Malacek 
buvo prižadėjęs.

Rugsėjo 23 d. Malacek at
sisakė saVo meilužę vesti, 
teisindamas, jog jis turįs' 
užlaikyti savo tėvus.

Divorsininkė tuojau už
pylė ant jo veido deginan
čios rūkšties, kuri išdegino 
veidą ir dešinę alų. Gydy
tojai nemano, jog jie išgy
dys ir kairę akį. Tad. vy
rutis gali palikti visai ak
las.

Suimta divorsininkė pa
reiškė: “jei aš nėgaliu jo 
vesti, tai nė viena kita mer
gina ir netekės už jo.”

MEKSIKOS MIESTAS. 
— Meksikos kongreso par
tijų mažumos atstovai turi 
parengę amnestijos planą, 
pagal kurį norima išleisti 
plati amnestija visiems 
Meksikos ' trenttiniams bei 
pabėgėliams, j

Meksikoje įvykus žiau
riai valdymo tvarkai, daug 
armijos generolų ir žymių 
civilių žmonių, norėdami iš
likti gyvi ir išvengti kalė
jimo, pabėgo į įvairias val
stybes. Daugiausia jų ap
sigyveno Amerikos Jungti
nėse Valstybėse.

Tačiau šiam pasaulymui 
priešinasi vyriausybę re
miančios partijos.

CHICAGO. — Prancūzi
jos konsulas pranešė Chi
cagos Universiteto prezi
dentui Robert Maynard 
Hutchins, jog Prancūzijos 
prez. išrinko jį Prancūzi
jos Gargės Legiono Vyčiu.

SOVIETAI PRIPAŽINS 
MANDŽIURIJĄ

CHANGCHUN.
vietų Rusijos užsienių rei- 
ktlų vice-komisaras Karak- 
han pranešė Japonijos am
basadoriui Maskvoje, jog 
valdžia netrūkus pripažins 
Mandžiuriją nepriklausoma 
valstybe.

NAUJAS SPAUDOS LEIDINYS

N O V E N A
j ' ,Pric

Šv. Pranciškaus Asyžiečio
Su •

Trumpais apmąstymais apie Jo Gyvenimą

Kaina ISc.

So-

kin.”

( 1

f

Compto 
apie 
žodžiais: 
mūsų 
/no

CONCORD, N. H.—New 
Hampshire demokratų 
tijos vadai, besi 
įvyksiančios 
klausimais, 
pirmininku išrinko 
E. Smith’o šalininkų vadą 
J. L/Sulhvan.

' Z
f

0” KNYGYNE 
So. Boston, Nass.



žinios Is JLietuvos
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MASONAI GRAUŽIA LIETU
VOS KŪNĄ

Klaipėdos masonų' PUbj atlaidai. ,

-... —gfflr*’-
i

rą ir cementą suvežė vietos 
parapijiečiai, o lėšas parū
pino visų čia kanauninkas 
Andrašūnas. Paminklas ga
na didelis ir Neblogai pada
rytas; jo atidengimas ati
dėtas — nukeltas į rudenį, 
kuomet įvyksta šioj parą-

( - '

Klaipėdietis, Pr. V. Bar- 
tųška, dienraštyje “Ry
tas” š. m. 176 Nr. skelbia, 
kad Klaipėdos direktorijos 
pirmininkas dr. Š|-eį|>eris 
yra ir ~ .
k>žos pirmininku. Jis, lai
dojant buv. direktorijos 
p tnininkų 'Boętcherį, pa- 

. si/, dėjo šventai eiti jo pė
domis, t. y. esant Lietuvos 
piliečiu tarnauti Vokieti
jai. .

Kitas žymus Lietuvos 
valstybės vyras, V. D. uni
versiteto prof. Jurgutis, ti- 
rinėdamas senųjų j 
tautos praeitį ilgi rado' su 3,2 milijonais litų kapi- 

daug žalingi}, masonų dar
bų. Jis rašo: “Net pačioje 
Vįinįaųs ložės “Uolusis lie
tuvis” valdyboje 1781 m. 
buvo maskolių caro rūmų) 
patarėjas j&rėbnicki. Tais1 
pačiais metais Vilniaus lo
žė “Tobula vienybė” savo 
12 narių tarpe turėjo 3 vie
šojo mūsų priešu karinėje 
tarnyboje stovinčius narius 
ir laikė pas save Berlyno 
didžiosios ložės atstovu di
dįjį ordeno inkvizitorių 
Karolį baronų V. Klykin-

Masonerijos gi tikslas 
yra griauti ir silpninti Ka
talikų Bažnyčių, kuri Lie
tuvoje yra stipriausia tau
tybės ir savarankumo atra
ma.

Nuo šių metų , pradžios 
iki šiol, tai yra per 8 mėne
sius, Įjiętųyoj įsisteigė iš 
viso 74 įmonės su įdėtu ka
pitalu apie pusantro mili
jono litų. Pernai rJer tą pa-

mūsų I tį laikų įsisteigė 47 įmonės

) talo.

’ Iš stambesnių įmonių šie
met įsisteigė: vienas audi- 

' mo fabrikas, viena kojinių 
i dirbtuvė, viena salyklos 
džiovykla ir kita. Malūnų 
šiemet įsteigta 22, lentpjū
vių — 9, plytinių — 4, yil- 
nų karšyklų — 3 ir tt.

PRIGĖRĖ 10 NUOŠIMČIŲ

RUNKELIŲ
_______________________ f

Lietuvos spauda prane
ša, kad rugpiučio mėn. lie
tus netik daug javų sudai
gino, bulvių apipūdė, bet 
nuo jo nukentėjo ir runke
liai.

LUKSIS STEIGIA KINO 
FILMŲ KONTORĄ

!

H

DIENĄ APIPLĖŠĖ KLAIPĖ

DOS BANKĄ
---- A   r—;—f - ■>

KLAIPĖDA. — Rūgs. 3
dieną plėšikas išmušė Mc- 
rneler banko langą ir pa
grobė pro langą kasininko 
dėžutę su 30,000 litų. Bėg
damas susikišo į kišenes 
25,000 litų, o 5,000 išbarstė 
ant gatvės. Šitoks banko 
apiplėšimas yra pirmas 
Klaipėdoje.

1 RASEINIAI. -
T-Tiį Uiotis-kujo 2"

Luksis pareiškęs spau 
kad jis steigsiąs Raseiniuo
se Lietuvos kino filmų kon
torų.

.-ii

PASTATĖ VYSKUPUI VALAN
ČIUI PAMINKLĄ

BIRŽAI. — Vietos ka
nauninko rūpesčiu ir ener
gija Pabiržė^ miestely šio
mis dienomis baigtas staty
ti paminklas blaivybės ap
aštalui Lietuvoj. Pamink- 
b i medžiagą: akmenis, žvy- 

i - .................

U v n
Geras laikraštis yra kiekvieno 

sias ir tikriausias draugas.
Dabar visi pripažįsta/kąd iaū 

NINKAS” vertas kiekvieno lietuvio tikroi^franj
vardo. - ' ■

‘{D ARBININKAS” išeina du kartu kiekvieną 
st|yąi|ę—antrpdieniųįs ir penktadieniais. Jąme ra
si pąujausias. ir teisingiausias žinias, gražiausius 
pasiskaitymus. Jis turi jaunimui skyrių. Būna ir 
gražiu juokų. Plačiausios žinios iš nepriklausomos 

Lietuvos-ir Vilniaus krašto.
“Darbininkas” metams... 
“Darbininkas” pusrųcčiui 
Jei imsi tifc vienų kar£ų ’

.... .-4-00
.... Jwl. . gąyalte £

GALI UŽRAŠYTI ĮjAVŲ GIMINĖMS
Į LIETUVĄ

>..•••«• •. ..'••• •*..•••■ ^5ti.00
/........... $i50

SPAUDA YRA DIDŽIAUSIA PASAULY GALYBĖ, TAD 
x IR NAUDOKIS JA

> »DARBlliINK0” SPAUSTUVĖJE
ATLIEKA įvairius skaudos DARBUS
■ . pįlEiNAMOMIŠ KAINOMIS v

Reikale kreipkitės pas

■ “DARBININKAS” ■
366 W. BR0ADWAY SO. BOSTON} MASS.

.Tel. So/ Boston 0620
' •*: * %

a

Metams..
Pusmečiui

l

• *
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Ngvena Prie šv. Pranciškaus Asyžiečio 
f ate apmąstymais apie jo gyvenimą _ 

P«we Hųgolinus Stęrff, Q. f. U. ■■
turini
•v

lėti. Duok Than gyventi ir mirti dėl 
Tavo šventos meilės. Amen.”

SESTAS APMĄSTYMAS.
Sv. Pranciškus artimo meilės pavyzdys.

».

1. Jėzus mylėjo artimą.

Jėzuje Kristuje nematomas Dievas 
paliko mums matomu. Šv. Jonas, tas 
meiles apaštalas, taip gražiai ir vaiz
dingai apie tai kalba: “Dievas yra 
meilė, ir kas meilėje gyvena, tas Die- 
yuje gyvena ir Dievas jame.” Čia 
kalbama apie artimo meilę. Jėzus da
vė mujns kuo gražiausią artimo mei
lės pavyzdį. Dėl mūsų meilės Jis at
ėjo pas mus iš dangaus. Meilė prie 
mūsų privertė Jį apsirinkti vargingą 
ir sųnktj gyvenimą, kad galėtų mus 
visus pamokyti gyventi, ypač varguo
lius it nuskriaustus. Artimo meilė 
buvo Jo viešojo gyvenimo pirmaeili
ais tikslas. Buvo apie Jį pasakyta, 
kad darė visiems gera, mokydamas 
nemokšus, ramindamas nuskriaustus ir 
nusiminusius, gydydamas ligonius ir 
atleisdamas nusidėjėliams jų nusikal
timus. Ir kam Kristus taip kentėjo 
ir baisiai numirė, kai vienas Jo šven
čiausiojo kiaujo lašas būtų galėjęs 
atpirkti visą žmoniją? Ne dėl ko ki
to, tik dėl mūsų meilės. Kad parody
tų neapsakomą savo meilę mums, 
Kristus sako: “Didesnės meilės nieks 
neturi, kaip tas, kurs savo gyvastį 
duoda už savo prietelius.” Ir Jėzus 
tai padarė. Šv. Paulius pasakė: 
“Kristus mus numylėjo ir atidavė sa
ve už mus.” O ką gi apie Jėzaus 
meilę sako mums altorius, Švenčiau
sias Sakramentas ir šv. Komunija?

2. Šv. Pranciškus mylėjo artimą.
Par prieš savo atsivertimą šv. Pran

ciškus rodydavo didelę artimo meilę. 
Jis buvo visuomet gailestingas pavar
gėliams ir net buvo padaręs pasiža
dėjimą niekad neatsakyti prašančiam, 
ypač jei kas Dievo vardų- prašydavo. 
Po atsivertimo ta artimo meilė nuo
latos jame augo. Jis atiduodavo varg
šams viską, ką tik turėjo, net ir dra
bužius. Jei ne'turėjo ką duoti, tai nors 
paguosdavo juos maloniausiais žo
džiais. Jis taip pat lankydavo ligoni
nes ir ten tarnaudavo visokiems ligo
niams, ypač raupsuotiems, nes juose 
matydavo paveikslą nuplaktojo ir/su
žeistojo Išganytojo, “sopulių Žmo
gaus.” Apie tą meilės darbą šv. Pran
ciškus taip rašo savo testameptc: 
“Viešpats tuo būdu suteikė man ma
lonę pradėt mano atgailą, nes man 
dar esant nuodėmėse buvo labai ne
malonu ir biauru žiūrėti į raupsais 
sergančius žmones, ir Viešpats patsai 
nuvedė inape pas raupsuotus ir paro
dė, kaip reikia būti jiems gailestin
gu.” Bet jo meilė prie vargšų nusi
dėjėlių buvo tiesiog neišmatuojama. 
Jis melsdavosi, verkdavo ir dejuodavo 
atsiklaupęs pas altorių, kad išmelstų 
jiems atsivertimą ir tam tikslui jis ne
sigailėjo sunkiausių darbų ir pasišven
timų, keliaudamas po miestus ir kai- 
mus, kad tik pusidėjėlių sielas galė
tų išganyti.

3. Ar tu myli artimą?

Kristus, pareiškęs, kad Dievo meilė 
yra didžiausias ir pirmas įsakymas, 
tuojau pridėjo: “O antras jam pana
šus yra: “mylėsi tavo artimą kaip 
patsai save.” Nė vieno kito įsakymo r 
Kristus taip primygtinai nepakartojo __ 
savo Apaštalams, kaip Dievo ir arti
mo meilės įsakymą: “Tas yra Mano 
įsakymas, kad mylėtumėte viens kitą, 
kaip kad Aš jas pamylėjau.” “Nau
ją isakymą duodu jums, kad mylėtu
mėte viens kitą, kaip kad Aš jus pa
mylėjau. Iš to žmonės žinos, kad jūs 
Mano mokiniai, jei turėsite meilę viens 
prie kito.” Dabar paklausk savęs; 
“Ar myli tavo artimą kaip Kristus 
tave numylėjo! . Ar matai Kristų pa
vargėlių ir skurdžių asmenyje?” Kri
stus pasakė: “IŠtiėsų sakau jums, ką 
padarysite vienam šitų mažutėlių, 
Man padarėte.” Ar darai bent įiai- 
kuriuos gailestingus dąrbus artimo 
kūnui?' O kaip darbuojiesi dvasiniams 
artimo reikalams, jo atvertimui ir sie
las išganymui? §v. Denis sako: “Rū
pintis artimų sielų išganymu yra visų 
dieviškiausias darbas.” šv. Pranciš
kūs sako: “Būk užtikrintas, kad sie
lų išganymo cįarbaa labiausiai Dievui

PENKTAS APMĄSTYMAS.

$y. Pranciškos jgeiĮės Serafinas.

Į. Jeęųs grisjių Rup labiausiai mylėjo

ūsų Išganytojas savo pamoksle 
ant kalno aiškiai pasakė: “Nemany
kite, kad Aš- atėjau panaikinti Įsta
tymą ar Pražasus, Atėjau ne panai
kinti, tik papildyti.” Kai vienas įsta
tymo mokytojas paklausę Jėzaus. 
“Mokytojau, koks yra didžiausias |sa- 
(kynias įstatyme!”, Viešpats jam at
sakė: “Mylėsi Viešpatį, tavo Dievą, 
visa tavo širdimi, visa tavo siela, vi
sa tavo mintimi. Tas yra didžiausias 
ir pirmas įsakymas.” Aišku, kad 
niekas taip tobulai to įsakymo nevyk
dė, kaip patsai Kristus. Jis visų, pir
ma ir labiausiai myli savo Dąngiškų- 
jį Tėvą. Kristus pasakė savo Apaš
talams: “Kad pasaulis žinotų, kad Aš 
myliu Tėvą, ir kaip Tetas davė Man 
įsakymą, taip Aš darau.” Žydams gi 
Jis pasakė: “Aš visados taip’ darau 
kaip Jam patinka.” Bet tikroji mei
lė sujungia mylimuoshis asmenis, ir 
juo didesnė meilė, juo tampresnis su
sivienijimas. Taigi dėlto Kristus ir 
pasakė: “Aš ir Tėvas viena esava.” 
Kad įrodytų savo meilę prie Tėvo, 
Kristus visados uoliai skelbė ir plati
no Jo garbę. Jis pats pasakė: “Aš 
garbinu Mano Tėvą.” “Ir Dapgiška- 
sis Tėvas iškilmingai pareiškė; “Tasai 
yra Mano mylimasai Sūnus, kuriame 
aš turiu sau pasimėgimo.”

2. $v. Pranciškus buvo meilės 
Serafinas.

Ištiesų sunku būtų aprašyti karštos 
Dievo meilės didybę, kuri degė šven
to Pranciškaus širdyje. Jo meilė prie 
Dievo buvo daugiau angeliška kaip 
žmogiška. Todėl' jį ir vadinama šv.

~ , nes jis atrodė
dangaus Serafinas. Tos ty

ros ir įcarštos Dievo meilės k u p I- 
nas, jis dažnai šaukdavo; “Mano Die
vas Ir mano viskas.” Sau jis nieko 
kito netroško, kaip tik Dievo meilės. 
Norėdamas tai įrodyti darbais, jis 
troško viską paaukoti ir Dievui ati
duoti. Tam tikslui jis išvyko į sara- 
cenij žemę, kad ten, skelbdamas tiems 
musulmonams Evangeliją, galėtų užsi
pelnyti kankinio vainiką, vis Dievo 

• didesnei garbei. Bet vieton kruvino 
kankinio vainiko, Dievas jam skyrė 
kitą — nekruviną kankinystės karš
čiausios Dievo meilės vainiką, kurs jį 
padarė panašiu į Jėzų Kristų. Tą 
degančią meilės ugnį šv. Pranciškus 
mėgino perduoti kitiems. Apie ją daž
nai kalbėdavo pamoksluose. ir šiaip 
-jau pasišnekėjimuose, ir žmonės, jo 
klausydami, patys nejučiomis ta mei- 

‘ le užsidegdavo. Jis dažnai su ašaro
mis nusiskūsdavo, kad Dievas nėra 
žmonių mylimas: “Mano meile nu- 
kryžiuota, bet nėra mylima,” taip 
dažnai dejuodamas sakydavo.

. 3. Ar tu tikrai myli Dievą?

Ar gali tikrai pasakyt, kad Dievo 
meilė dega tavo širdyje? As jauti .tik
rą meilę prie Jėzaus, Tavo brangaus 
išganytojo? Bei Jėzus Kristus yrą 
pasakęs: “Jei Mane myli, užlaikyk 
Mano įsakymus.” Ir vėl:' “Tas, ku
ris vykdo Mapo įsakymus iū laiko 
juos, tas mane^myli, o kas mane my- 

. lį, tas bus Mano Tėvo, ir Aš išmylė
siu ir jam pasiręikšiu. ” geriausias 
būdas įsigyti tyrą Dievo nteilę yra 

. toks: dažnai apmąstyti Jo neapribo
tą didenybę ir tobulybę, kad Jis yra 
nepabaigtai gėras ir skaistus, malonus 
ir gailestingas. Tos mintys uždegs ta
vyje tikrą Dievo meilę, plaukiančią 
iš geros valios. Tai vėl apsvąrstyk, 
kaip Dievas tau asmeniškai buvo ge
ras. Klausyk, kaip visi sutvėrimai 
šaukia į taye, kaip į iv. Pranciškų; 
“ŠJai mes visi esame gerojo‘Dievo 
sutverti tavo labui, kad pažintum ir 
mylėtum gerąjį pievą.” Tu turi jan- 

w sti, kad Dievas yra tavo didžiausias 
geradaris ir todėl esi Jam kaltas met- 
lo ‘ir didžiausią dėkingumą, žinok,
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Kunigaikščio
Polikuonis

Š. m. rugsėjo 7 d. suėjo 
70 metų amžiaus kunigaikš
čiui Jonui Gediminui Ber- 
žanskiui Klausučiui, kuris 
giminę, išveda iš Didž. Lie
tuvos Kunigaikščio Gedi
mino sūnaus Klausučio. Jis 
yra gimęs Žemaičių krašte, 
1862 m. rųgs. mėn. <7'd. 
G " ’ “ '"'883 m.

rstteto
Aineri-

VILKAVIŠKY ATIDARYTA 
NAUJA ELEKTROS STOTIS 

IR SKERDYKLA
- i

rusi} lairaščiuose. Visuome
nėj pasireiškia jis ir iki 
šiol, ir vis parode daug ini
ciatyvos. Pirmininkauja lie 
tuvių bajorų draugijai. 
Prisilaiko stipriai tautiškų 
pažiūri), tačiau nepriklauso 
jokiai partijai. Pats yra 

ės lietuvių tikėjimo, 
i__gerbia ir katali- 

tikybas,. 
s ?sta.. ' Jis

yra amžinas blaivininkas, 
negeria ir nerūko.

Pirmasis jo sūnus, Keis
tutis, buvo jbolševikų sušau
dytas 1918 j m. Antrasis — 
Laimingas Žemgalio Jau
nutis — studijuoja Lietu
vos uji i veršį 
dukteri: Mii 
tų. ' -

Nežiūrintį gražaus am
žiaus. jis dar gerai 'atrodo 
ir, matyti, Dievas jam ilgų 
amžių yra skyręs.

g * --
šen 
bet

I T i ¥ i
i;'. .. ,
y Pranciškų Serafišku,

1matematikos, skyrių Petra
pily 1888 m. 1889 m. įsto
jo į rusų valstybes tarnybų, 
kur ištarnavo iki bolševikų 
perversmo, pasiekdamas 
net valstybės pakarėjo ti
tulo. Susikūrus nepriklau
somai Lietuvai, 1918 m. įs
tojo į jos tarnybą ir buvo 
priskirtas prie finansų mi
nisterijos, kur tebedirba ir 
iki šiol, kaipo tos ministe- 

-rijos patarėjas ir mokesčių 
reikalų inspektorius.

Kunigaikštis Jonas Ge
diminas Beržanškis Klau
sutis yra lietuvių atginiimo 
tautinis kovotojas, dar 
“Aušros” gadynės vyras. 
Daug prisidėjo prie iško
vojimo pamaldų ir pamok
slų lietuvių kalba Petrapi
lio katalikų bažnyčiose. Jis 
taip pat išrūpino Vilniaus 
rusų JI gimnažijoj 1905 m. 
ir Rygos ĄJeksandro gim
nazijoj 1908 m., kur mokė
si jo sūnus, jau miręs Keis
tutis, lietuvių kalbos pamo
kas ir tikybos dėstymą lie
tuvių kalba. Dalyvavo D. 
Vilniaus Seimo darbuose. 
Bendradarbiavo “Aušros” 
gadjmės lietuviškuose laik
raščiuose. Rihko medžiagą 
lietuvių tautos istorijai, 
mitologijai, heraldikai- Ka
da 1905. m. Rusų caras pa
skelbė žodžio įr sąžinės lai
svės manifestą, kunigaikš
tis Jonas tų metų spalių 22 
dieną nusiuntė catrui diplo
matinę telegramą, dėkoda
mas,* jog leista trims mili
jonams lietuvių tėvų kalbai 
kalbėta. Ši telegrama buvo 
ištisai atspausdinta Rusi
jos Žmiose įt’

I
1

Pereitj savaitę Vilkaviš
ky atidarytos dvi svarbios 
miestui įmonės — elektros 
stotis ir skerdykla.

Elektros stotis miestui 
kaštavo daugiau kąip 250 
tūkstančių, litų. Tam reika
lui Vilkaviškio savivaldy
bė gavo iš vyriausybės pas
kolą. -Modemiškai įrengta 
skerdykla kaštavo miestui 
apie 130,000 litų.

įtete. Turi dvi 
invydę ir Poja-

NEIŠTIRTAS PILIAKALNIS

1

I
I

OBELIAI, Rokiškio aps. 
Papilių kaimo laukuose 
stūkso to pat vardo pilia
kalnis. Jis yra didokas, 
turtingas padavimais. Ligi 
šioliai jokia mokslo įstaiga 
piliakalniu dar nesusido
mėjo. O susidomėti yra 
kuo, bės piliakalny senienų 
nestinga. Net ir plūgu 
ariant, dažnai žmonės ką 
nors išariau _____________

paties Atsimainymo bažny
čiose.

Seniausias pavapi jonas.
. ■ ... - ...

BUOMO 10 AFYUN- 
Fys loiny wi 
p

šiuomi pranešame; kad Jurgis 
Tnmasoniš ■ yrą įgaliotai rinkti 
“Darbininkui” prenumeratas ir 
skelbimu*. Jis patarnauja su 
Notary Public uflifldymu ir pa
gelbsti siųrt pinigus Lietuvon. 
Kreipkitės pas: ■*C"**‘%
- ~JUR(^ TUMASONfcT

423 Grandysi. ar& 1356 E. 91 St
Brooklyn,* T.

T St

-»

♦>

įį __ __ ______ ___ _ _ _
kad geriausiai. Dievui patiksi, jei te

kalbėsi: 
liu Tave ir no- 
ieną labiausia! 

ir per amžius. Duok 
t įr daugiau Tave my-

■ ' . įtA, A. A
■4-vVVItMlfY

lūpomis ir širdimi Jani 
O, geriasi Dieve, mj 
u mylėti tik Tave ' 
ž 'viską, dabar 
an vis jaugiau

>■ A .♦. A. .A
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oniobili

BANKAS

LAIKRODININKAS

PRISIEKUS ADVOKATAS

Paveikslus rodys 
J. Urbonas.

nigų fondas, 
davimu, bus

<fe galės 
■kriviai.

ypač šįmet, labai įdo-
— K. RakausJzaitč

“PAVASARIS”

Mirusios Baliūnienės vy-■ * 
ras praneša, jog jo įnirusio
ji žmona sirgo tik 3 savai
tes.

Bijau.
— Kvailiuti,

1NSURANCE
Apdransk namus, rakandus 

automobilius pas 
J. S. MESLĮS

342 Broadway, So. Boston 
TeL S. B. 1798 ar 2613 '

Nesenai įšventintas vysku
pas F. J. Spellman, kurs 
paskirtai Bostono arkivys
kupijos vyskupu pagelbi- 
ninku, rugsėjo 27 d. išnyk
sta iš Romos i Bostoną.

Rugsėjo 23 d. Popiežius 
Pijus XI prMme vyękup$ 
Spelhnan ir turėjo su juo 
dviejų valandų jMisikatbėji- 
mą. Vyskupas Spcllman 

atsisveikino su Popiežiumi

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

Rugsėjo 23 
iškilrųiųgai atiį 

Ųostppę oĮiaiyil 
vietoje nauja ] 
rios įrcųgipias k 
000. Šioje pati 
būti laikomi 25

Waltham aukštesnės mo
kyklos (high school-) kapi
tonu šiems metams išrink
tas Vitas Blekaitis, apie 
kurį “Boston Herald” la
bai gražiai aprašo, pažymė
damas, jog Blekaitis yra 
smalkus lietuvis, labai grei
tas, aukšto laipsnio sporti
ninkas.

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai. kurie skelbiasi “Darbininke," tik
rai verti skaitytojų paramos.

Visi Karšinki tės “Darbininke."

Pats suprato
—Ko taip susikrimtęs?

’ —Įsivaizduokite sau, kas 
pasakė p. 
aš esu kvailas. Įdomu bū 
tij. sužinot, kas išdrįso toki:; 
melagystę pramanyt?
- —Jaii turbūt n i e k a s L 
Gal p. Direktorius pats su
sigalvojo. i

Keliolika dienų atgal 
Massachusetts valstijoj ne
va susidarė “prohibicijos 
panaikinimo” partija, kuri 
savo kandidatu į guberna
torius išstatė Patrick H. 
Ųolierty iš Avon. Vėliau 
pasirodė, jog- kandidatūrai 
patvirtinti surinkti para
šai nėra tvarkoje.

Mūši; vaikai
Vaikas: ■_— Mama,! aš pa- 

papsiu nitaft tą io * jos pa 
daryk dramblį. >

Motina: — Bet vai keli 
kaip galima padaryt iš mu
sės dramblį ?

Vaikas (nustebęs): — 0

Našlaitis

Vargšas:— Kaip ponui 
negėda duot keletą centų? 
Tamstos sūnus dešimt kar
tų už tamstą biednesnis ir 
jis davė visą dolerį.

Turtuolis:— Sūnus gali 
po daug dalyt vargšams, 
nes jis tūri tėvą turtuolį, o 
aš esu nelaimingas našlai-

:rašeio numerį. “Fa 
” gi džiaugiasi, kad

Policija, belankydama S. 
Epd, užklupo slaptą saliūną. 
Policijai į jį įėjus, pabėgo 
ir kostumeriai, ir savinin
kas. Policija prie baro at
rado ręgisterį su 80 dolerių. 
Pinigus paėmė ir paliko 
raštelį, kuriame pažymėjo, 
jog pinigų savininkas gali 
ateiti į policiją ir atsiimti 
‘pinigus.

Micliael Gagio atvyko į 
policiją! ir pasisekė esųs. pi
nigų savininku. Poli c i j a 
tuojau jį suėmė ir apkalti
no likerio ndegališkame už
laikyme. Dabar jo laukia 
teismas. Jei bus pripažin
tas kaltu, tai Gagio gali bū
ti nubaustas $500.

ti tinkamų komedijų, mono
logų, šposų, gražių apysakų, 
aprašymų, labai daug gražių 
Lietuvos gyvenimo paveiks
lų.

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

“Kad Jūsų “Pavasaris” 
būtii dar dažnesnis. Taip 
ilgu jo laukti. Gyvendamas 
užsieny, be “Pavasario” tur 
būt jokiu būdu nenurimčiau. 
Mano mylimiausias “Pava
saris,’ 
mus” 
Haupstr. 121, Berlin, Shoe- 
nenberg. Ištrauka iš laiško). 
Tokių laiškų “Pavasaris” 
susilaukia labai daug.

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

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

Nedėkinga
—Tokio nedėkingumo dar 

pasauly nematyta.
—Kas tokio?
—Įsivaizduok sau! Prieš 

šventes užsakiau uošvienei 
naujus <ĮąnĮjs.

—Ęas gi,
—() per šventes ji mane 

jais sukandžiojo.
Beveik paaiškėjo, jog gu- 

liermitoriaus Ely priešai, 
norėdami suskaldyti demo
kratų balsus, įkalbėjo Do- 
hoity būti “naujos parti
jos” kandidatą.

Švenčia savo 20 m. jubiliejų.
Didelė dalis Lietuvos ir 

užsienio lietuvių jaunimo 
jau 20 metų su didžiausiu 
džiaugsmu pasitinka kiek
vieną g 
šio laik 
vasaris 
jam pasisekė atspėti lietu
vių jaunimo širdį, atspėti 
kas lietuviui miela ir bran
gu.

“Pavasarį” skaitydami, 
sužiųosįtė, kas dėdąsi Lietu
voj, kaip gyvena ir juda, li- 
^ę Lietuvoj, Jūsų grobai įp 
sesutės.

“Pavasary” rasite daug 
gražių Lietuvos istorijos a- 
pysakii, rasite apdainuotas 
Jūsų tėvynės laukus, senų tė 
vėlių bakūžes. “Pavasaris” 
įveikia Lietuvos miškų oru 
ir skamba Lietuvos paukšte
lių dainomis.

“Pavasary” rasite vaidin

Susikrimto

, Motina (matydama sūnų 
Direktoriui, kad

- *tąį>siverkusĮ, grįžtant iš mo
kyklos) :— Jonuk, ko ver
ki?

Sūnus:— Mūsų mo...ky... 
tojas, kurs taip ilgai sirgo...

Motina:— Numirė! Oi! 
tai vargšas žmogelis!

Sūnus:— Ne... iš...gijo. _ 
Pas dantistą

daug? Jūk tik Jonukui dan 
tį trauksiu...

—Mes žiūrėsime ir dejuo
sime, tai gal jam bus ieng 
viau!

Puikiausi Drama, Įrodanti 
Viršgamtišką Jėgų Veikimą 
|vč. Marijai Tarpininkaujant.

Pasirodę Panelė švenčiausia. 
Laikomos iškilmingos šv.. Mi
šios. Procesiją eilin eilės.

Milijonai baisiausią ligonių, 
besiartinančiu prie gydančio-' 
jo šaltinėlio. Tūkstančiai pa
sveikimą palaiką, šimtai pą- 
sveikjmą.

Visa tai gabiausiai supinta 
į garbingą. krutamą paveiks
lų veikalą, kuri pamatysite. 
Vaikams 3 vai. p. p. — 15c. 
Suaugusiems 7 r. v. — 25c.

‘TtlT *r

Vilniaus Ryto

Visame pasaulyje kalbamą ir 
rašoma apie Vilniaus kraštą, apie 
jo gyventojus lietuvius.

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

Jeigu įdomaujasi Vilniaus kraš
to gyvenimu svetimtaučiai, • tai 
juo labiau turi juo įdomautis lie
tuviai

Deja. Daugeliui lietuvią, gyve
nančią tolimuose kraštuose, už jū
rą marią Vilniaus krašto lietuvių 
gyvenimas yra nežinomas.

Tą. spragą galėtą išlyginti ei
nąs jau ketvirtus metus Vilniuje 
lietuvių laikraštis

“VILNIAUS RYTOJUS.”
“Vilniaus Rytojus” rašo pla

čiausiai apie viso Vilniaus krašto 
lietuvią gyvenimą, nušvisdamas 
jį vispusiškai.

“yilniaus Rytojų” skaitydamas 
sužinosi, kur Vilniaus krašte lie
tuvis verkia, o kur džiaugiasi, 
sužinosi ko jis siekia ir kaip jis 
gyvena. -

“Vilniaus Rytojus” išeina du 
kartus per > savaitę.

“Vilniaus Rytojuj,” stovinčia-

Ito biblioteką, 
■i,” didžiausi • z • 1 * * ’ ros, mokslo, vIr'

Turtingiausia pasaulyje valstybė
—Ar žinai, jkuri pasauly

je valstybė yra turtingiau
sia?

— ?
—Lenkija.
—Kodėl? "

"—Visiems zinopia, kad 
žydai yra turtingiausi pa- 

I šaulio žmonės, o kadangi 
Lenkijoje daugiausia gyve
na žydų, todėl....

LIETUVOS PUKTKRŲ DB-JOSi i 
TO GLOBk MOTINOS AVČ.

Urmininke — Eva Marksienė, I
625 E. 8th SL, So. Boston, Mass. 

Vice-pirm minkė— Ono Sianrienė, 
; 443 E. Tth St., So. Boston, Mass. 1 

Tek So. Boston 3422-R
Prot. Rašt. — Bronė Ciunienė,

29 Gould SL, \Vest Rosbury, Mass. 
Tel. I*arkway 1864-W 

yla. Ražu — Marjona Markoniutc
33 Navarre SL, Roslindale, Mass. 

Tel. I’arkway 0558-W 
Iždininkė — Oua Stanluliutė

105 West 6th SL, Sb. Boston, Mass. 
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė 

1512 Columbia Rd., So. Boston, Mass. 
Kasos Globėja— E. Jannšonienė 

1426 Oolumbia R4.. So. Ęoston, Mass 
Draugija savo susi rinkimas laiko kas 
: antra utarninią kiekvieno mėnesio, 

?:30 vai. vakare, pobažnytlnėj sve
tainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
dm protokolu raitininke. 1

t-i -e k į neskaitytą bent - nuo 1996- me+ą- - 

pradžios.
“Židinio kaina Amerikoje: met. 

—$4.50, pusm.—$2.50; Lietuvoje:
Tik paabndyk — mūsą nerūgosi. i 

met. — 35 lt., pusm. — 20 It.
Adresas: KAUNAS, Laisvės A- 

lėja Nr. 3.

Į Parduodu įvairiausios rūšies 
Į auksinius ir sidabrinius daik- 
Į tus. Taipgi ir pataisau.

366 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.
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Vilniaus pasai platinami 
visoje' Amerikoje, tik pas 
mus apie juos dar negirdė- 
tis.

J. Stačiokas, kompoz. J. 
Žilevičiaus mokinys, gavo 
vietą, pas kun. Jurai t į, 
AthoĮ Mass.

4
“Saulutg” eina du kartus per 

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

Adresai: Jurbarkas, “Saulute* 
Administracijai.

> - Modernieji šokiai yra ne kai ki
ta, kaip seksualinio organizmo 
umbolizavimas fiziniais judesiais. 
—Pro f. S t. Šalkauskis.

Šiais metais parapijos 
mokyklą lanko daug vaiku
čių. Juo daugiau — tuo 
geriau.

200 akrų, Otsego Co., N. Y. 20 
gyvulių, arklių, vištų, įrankių, 
javų, traktorius. $6500. Lengvos 
sąlygos. Rašykite:

MR. DOUGLAS, 
» Fort Plain, N. Y.

Šiuomi pranešama gerb. lietu
viams, kad JURGIS TUMASO 
NIS yra įgaliotas rinkti “Darbi
ninkui” prenumeratas, skelbimus 
ir tt. Ji§ taipgi patarnauja lie
tuviams visuose jų reikaluose, 
kaip Viešas Notaras. Jo antrašas: 
121 Union Avė., kampas Graad 
St., arba 1356 Rast 91th Street, 
Brooklyn, N. Y.

JZIOJO NEW
IŠ APREIŠKIMO P«HP. S“

BROOKLYN, N. Y.
PARAPIJOS VAKARAS.

Piknikui pavykus dabar 
yr,a rengiamas parapijos 
vakaras, sekmadienį, spalių 
16 d. Bus suvaidintas juo
kingas veikalas “Mulkin
tojas ir mulkinyčia.” Vai
dins choro nariai. Be to, 
bus balius zir grajis geras 
orkestras. Bus ir kitokių 
įvairių pamarginimų, lai
mėjimų ir tt.

Tai bus šeimyniškas pa
rapijos vakaras. Tikietai 
iš anksto parduodami po 40 
centų, o tą vakarą prie du
rų jau bus po 50c. Prie su
rengimo prisideda visos 
parapijos draugijos.

MAŽOJO CHORO 
. KONCERTAS.

Šioje parapijoje gyvuoja 
mažas, ne skaičiumi narių, 
bet narių metais, suside
dantis iš mokyklos mergai
čių. Taigi šis choras nutari 
surengti koncertą spalių 30 
dieną. Be to, bus suvaidin
tas veikalas “Prie Dan
gaus Vartų”. Koncertinę 
dalį išpildys choras, solis
tės ir muzikaliais instru
mentais. Verta paremti, nes 
visi norime, kad augantis 
jaunimas lavintųsi nuziko- 
je. Gerą proga atsilankyti į 
tą parengimą ir priduoti 
jaunoms . mieloms...Jaugiau 
energijos dirbti mūsų pa
rapijoje. Todėl visi ateiki
te į rengiamą jaunamečių 
choro koncertą, spalių 30 d. 

N.

kas ir Drignienė, mėsą. Prie 
stalų (dviejų) dirbo Ražan- 
čiaus draugijos ir Moterų 
Sąjungos kuopos narės. Li
ko gražaus pelno.

Kun. S. P. Remeika Lie
tuvoje jaučiasi labai gerai 
ir netrukus grįš Amerikon. 
Manoma, kad jis jau bus 
Brooklyne ir dalyvaus pa
rapijos baliuje spalių 19 d.

C. BROOKLYN, N. Y.

atstovas iš Nėw Yorko. Ši
ta kompanija leidžia moky
klom vadovėlius ir, tartasi 
dėl patalpinimo vadovėliuo
se 25 mūsų liaudies dainij 
vaikų choreliui. Dalykas 
labai reikšmingas, nes Ame
rikos ynokyklų vaikučiai 
dar mokyklos suole, patirs 
apie lietuvių tautą kaipo 
idealią, poetingą, dainų šalį. 
Ir galime pasitikėti, kad 
kompozitorius J. Žilevičius 
juokės parinkti tinkamiau
sias 25 daineles iš visų mū
sų tūkstančių dainelių.

N.

NEWARK, N. J.
CHORISTŲ VESTUVES

Rugsėjo 18 d. įvyko cho
ro narių O. Sudžiūtus ir J. 
Sevičiaus vestuves. Jauno
ji per paskutinius 4 metus 
buvo choro finansų rašti
ninkė. gabi vaidintoja.

Kleb. kun. J. Kelmelis 
suteikė iškilmingą šlittbą. 
Choras sugiedojo “Veni 
Creatęr”, A. Verba solo 
“Avė Maria”; jaunuosius 
išeinant iš bažnyčios paly
dėjo A. Stanšauskas iškil
mingu vargonų maršu.

Vestuvių pokylis buvo 
gražus. Dalyvavo daug sve
čių. Choras įteikė dovaną. 
Klebonas pareiškė savo lin
kėjimus.

Jaunoji visados buvo 
choro pavyzdinga narė*. 
Tad, Onele, nenuleisk dar
bo rstnkų ir dabar. ,

Jaunasis ir daug dirbo 
chore. Jaunajai porai lin
kime laimės naujame gyve
nimo kely.

Paukštelių.

X •

L. D. S. 10 kp. ir Mote
rų Sąjungos 35 kp. išvažia
vimas, Forest Parke įvyko 
rugsėjo 11 d. Pelną pasida- 
lyjome pusiau.

Išvažiavime dirbo šie: A 
Spaičys, T. Jekupčionienė 
ir M. Brangaitienė.

Rengėjai dėkoja klebonui 
kun. N. Pakalniui ir kun. J. 
Balkūnui už dalyvavimą ir 
pavaišinimą.

Pereitą sekmadienį įvyko 
susirinkimas ir nut arta 
rengti margumynų vakarą, 
20 d. lapkričio. Pelnas pu
siau su parapija.

Valio, sąjungietės!
Kuopos korespondentė

Iš KARALIENĖS ANGELU 
PARAFUOS.

Praeitam draugijų pikni-

BROOKLYN, N. Y
IŠVAŽIAVIMAS 

PAVYKO.

Didžiojo New Yorko Fed. 
Apskrities išvažiavimas, 
rugsėjo 18 d. Forest Par
ke, pavyko. Oras buvo gra
žus, tai publikos buvo daug, 
tik nelaimingas nedarbas 
daug kenkė padaryti dides
nį pelną.

Tą pačią dieną buvo taip
gi ir Šv. Rožančiaus Drau
gijos išvažiavimas toje pat 
vietoje. Kaip joms pasise
kė, neteko sužinoti.

Federacijos Apskrities 
piknike daugiausia pasi
darbavo p-nios: Pažerckie- 
nė, Šarkauskienė, taipgi p. 
Pažerskis su - visa šeima. 
Labai jiems už tai dėkų.

Rapori.

Pasikalbėjus draugiškai 
su kompozitorium J. Žile
vičium, paaiškėjo, kad šie 
metai jam žymesni kaipo 
kūrybiniai. Daugelis vei
kalų jau “kelionėje” išvy
sti pasaulio šviesą, be ką tik 
pasirodžiusių bažny t i n i ų 
giesmių jaunimui, dviem ir 
vienam balsui, su vargonais. 
Išleido Vargonininkų Są
junga, 25 metų jubiliejui 
paminėti.

Išėjo jau operetė “Lietu
vaitė,” kompoz. J. Žilevi
čiaus Operetėj figūruoja so
lo, duetai, choras, melode
klamacija su choru.

Baigiama rašyti kantata, 
kurios išpildymas trūks a- 
pie pusę valandos. Įeina 
baritonas solo, mišrus kvar
tetas su solo, mišrus choras, 
faufaros fortepijonui pri

tariant. Leidžią Vytauto 
Didžiojo Komitetas.

aiZABETH, N. J.
Rugsėjo 17 d. pas klebo

ną I. Simonaitį lankėsi J. 
M. Prelatas Krušas iš Chi- 
cagos. Jis dabar grįžta lan
kęsis vasarą Lietuvoje, ku
pinas įspūdžių ir patyręs 
tikrą dabartinę jos padėtį.

/ ____________________ •

V argonų meis t e r i s - A. 
Radzevičius yisą sav a i t ę 
dirbo, betaisydamas mūsų 

bažnyčios vargonus. Dabar 
vargonai gerai skamba.

t ■

Pasiųsta spausdinti kompl 
J. Žilevičiaus Sasnausko 
Biografija, brošiūrinio po
būdžio su iliustracijomis. 
Leidžia New Yorko apylin
kės kunigai su vargoninin
kais. Spausdinama Lietu
voje.

Išeina didelis veikalas, be 
abejo komp. Žilevi č fa u s,- 
“Muzikos Žinynas.” Lei
džia vargon. X. Strumskiš^ 
spausdinamas Lietuvoje ir 
skiriamas gimna z i j o m s, 
progimnazijoms, mokytojų 
seminarijoms ir kitoms auk
štesnėms mokykloms. Tai 
pirmas šios rūšies rašinys 
lietuvių kalboje, apimantis 
elementarę teoriją, harmo
niją, kontro-punkto, instru- 
mentaciją, pasaulinę muzi
kos istoriją, plačią lietuvių 
muzikos istoriją, ir lietuvių 
liaudies muzikos instrumen
tai.

Du paskutiniai veikalai, 
manoma, pasirodys dar šiais 
metais.

Šiomis dienomis pas kom
pozitorių J. Žilevičių lankė* 

Ginn and Co.” firmos

NUSISEKĘS CHORO 
parengimas

• Sekmadienis. Rudens o- 
ras nepaprastai gražus ir 
malonus. Dangus pasipuo
šęs žavėjančiai gražia mėly
ne— Ant j oš graži saulutė 
rutuliuojasi
žaizdama ir švelniais bei 
maloniais spinduliais bu
čiuoja savo neatstojančią 
sekėją — žemelę ir j o s 
skruzdėlyną — žmoniją.

“Skrisk. Skraj ū n ė 1 i, 
Patersonan, nes, kaip skel- 
bia laikraščiai, rugsėjo 18 
d.—“gražus teatras ir kon
certas, tariau sau nutrauk
damas akis nuo mėlynės, o 
mintis nuo aukštybių. 
“Verta ten vykti, nes 
sprendžiant iš radio pusva
landžio choro teatras ir 
koncertas galį būti įdo
mūs.” Dar paantrinau sa
vo pasiryžimą^ Patikrinęs 
savo kuklias finansines iš
gales ir sutvarkęs savo tu
aletą, pasileidau kelionėn.-

Štai nenuorama plunks 
na griaužia prie parapijos 
svetainės. Dar gerai apsi
žiūrėjęs apie save žengiu 
svetainėn, ir o Jurgutėliau, 
kiek besama susirinkusių
jų. Ir ne veltui vietinis 
klebonas atidaromoje kal
boje pasakė, kad kaip jis 
Patersono, tai tiek nematęs 
šioje sagėje svečrų.' Ir tie
sa. Štai be vietinio klebo
no kun. Stonio-; matosi Lie
tuvos vice kons. p. Daudž- 
vardis, pp. Jankus, Vismi
nas, Dulkė, Hodelis, vis tai 
kaimyninių parapijų šau
nių chorų vedėjai, o ten p- 
lė Petraitytė, keletas solis
tų bei dainininkų kitų cho
rų, o ir vietinių tūzų nema
žai; tai parapijos trustisai, 
kolektoriai ir šiaip įvairūs 
Patersono visuomenės vei
kėjai bei vadai. Tikrai 
šiuo kartu rinktinė ir gra
ži publika. Matyt, kilnio
ji patersonieeių visuomenės 
dalis dailę mėgsta ir ją į- 
vertina.

Nespėjaus gerai ir apsi
dairyti, kaip štai po trum
pos klebono kalbos, atsida
ro scena. Vaidinama plačiai 
žinoma juokinga komedija 
“Kurčias žentas.” Joje at
vaizduojamas senas dvari
ninkas kurčiuolis Dilba, ku
ris ieško savo dukteriai 
kurčio žento.
ji rolė Dilbos. Ji suvaidi
nama visai artistiškai. Per 
visą vaidinimą judėjimai, 
gestikuliacija bei mimika 
puiki, kalba v taisyklinga. 
Žiūrėdamas scenon, regis, 
matai tikrą kurčių Dilbą. 
Bet pašalinus balsą ir nu
ėmus grimą, pamatai ne 

Dilbą, bet visiems gerai ži
nomą ir visų gerbiamą, di
delį Patersono veikėją Jo
ną Spranaitį. J oneli, tik
rai puikų Dilfcą davei šia
me* vakare. |į|

terį Eleną. Mergaitė suau
gusi. Norėtų mesti nubuo- 
džius namus ir ištekėti, bes 
tėvas nori išleisti tik už 
kurčio. Elena tvirto būdo. 
Ji netekės už bent ko, bet 
už sau tinkamo tyro. Šiai 
rolei atlikti labai vykusiai 
paimta p-lė Elena Marėms- 
kaitė. Jos ir būdas tai ro
lei pilnai atatiko. Tat Ele
nos vaidinimas puikiai at
liekamas ir tikrai sveikinti
nas. Patartina scenoj la
vintis ir toliau, nes talentas 
yra. $

Dilba turi ir tarną Simo
ną. Tai gudrus tarnas. Jis 
sugeba sav6 pono širdį pa
gauti ir jam įtikti, bet sy
kiu pasinaudodamas jo kur
tumu, jį pašiepia. Kaip 
negali būti puikj.au, tą ro
lę atliko Juozas Mile i u s. 
Be kitų/artistiškų gabumų, 
turi ir gražią aiškią kalbą. 
Neapleisk, lavinkis.

Štai atsiranda apsukrus 
žentas Kazys, kuris nelem
tų aplinkybių vėrei amas 
papuola į klaikų padė
jimą. Būdamas gudrus, 
susiorentuoja apystovose, 
nuduoda kurčių, tuomi į- 
tinka tėvui Dilbai ir vėliau 
laimi sau Elenos širdį. Šią 

, rolę vykusiai suvaidino Po
vilas Dutkus. Daug davė 

i gražių dalykų, tik patarti
na daugiau lavintis lietuvių 

i kalboje.
. Nors trumpą sargo rolę, 
bet puikiai suvaidino Miko- 
las Taeionis. 1

Tikrai vaidinimas geriau
siai pavyko ir skaitlinga 
publika gardžiai prisijuoki- 
no. Turint galvoje, kad 
tik vienas J. Spranaitis jau 
scenoj buvęs, o kiti visi tik

tikrai choras turi artistiškų 
pajėgų ir drąsiai gali su 
snukesniais dalykais sceno
je pasirodyti.

Kas dar pagirtina, tai 
artistų puikus žinojimas 
savo rolių. Dažnai scenos 
mėgėjų teatruose pasitaiko, 
kad šnibždos balsas daugiau 
girdžiamas, negu pačių ar
tistų. Čia šnibždos nebuvo 
girdžiama, matyt, visai jo 
nebuvo. Tai yra labai gir
tinas ir visiems sektinas.

Visame vaidinime matė
si, kad ten esama artistiš
kos rankos įdėtos ir tikrai 
neapsirikau, nes to vaidini
mo režisieriu būta artisto 
P. Petraičio, tos parapijos 
choro vedėjo. Daug matyt 
darbo įdėta, bet ir išėjo taip 
tobulai, kad vien pasigerė
jimo įspūdį paliko ir be 
abejo sekančiuose art. Pet
raičio parengimuose nebe
tilps publika kukliose para
pijos salės sienose, bet rei
kės ieškoti erdvesnės vietos.

Antroji programos dalis 
buvo koncertas. Šv. Kazi
miero /parapijos chorą gir- 
rėjau dainuojant per radio. 
Puikus buvo tuomet pasi- 

I sekimas. Įdomu buvo tai 
{išgirsti choro dainas ne per 

^>ilba turi vienturtę dūk- Į radio maši nas, bet betarpis-

4

kai iš lūpų salėje. Ir neil
gai trūkus atsidaro scena, 
kurioj pasirodo skoningai 
sutvarkytas choras. Chori
stų besama 35. Jų tarpe 
gražūs ir vyrų būrelis. Bal
sai tikrai geri ir su tuo cho
ru galima didelius dalykus 
nuveikti. Dainavo tas pa
čias dainas, kurias ir per 
radio pusvalandį, apie ką 
plačiau mano plunksnos bu
vo paliesta. Tat tą, kas te
nai buvo pasakyta, nieko 
atimti nebereikia, jei bent 
pridėti, kad visos dainos 
buvo labai puikiai sudai
nuotos, o net, dar tobuliau 
nei per radio, nes ryškiau 
visi balsai buvo girdimi, 
pasaulio graetaoi shrdlu ui

Ir taip pasinėrus dailės 
pasaulio grožybėse, nepasi- 
jutau, kai pranešė, kad pro
gramas baigta ir prasidedi! 
linksmoji dalis, šokiai. Ne
iškentėjęs vienoje ir kitoje 
dalyje parodyt savo akty- 

4vumą, skubinaus į savo ke
turių sienų lizdą, o išeida
mas dar susiduriau su šiuo 
vakaro režisieriu ir choro 
vedėju art. P. Petraičiu.

“Na sveikas ir būk pa
sveikintas, Petriuk, už tokį 
puikų programo parengi
mą,” * tariau jam nuošir
džiai. “Kaip tau sekas. 
Ar vėl nepasirodysi viešu- 
moj su savo choru” tęsiau, 
neduodamas jam prasižioti.

“Ačiū, ačiū,” — tarė ma
loniai šypsodamas art. Pet
raitis. “Einasi, kaip ma- 

Sekan t i s 
pasirodymas — tai didelė 
drama. Tik nepamiršk 
vykti.”

“Tat iki pasimatymui 
kančiame parengime.” 

Skrajūnas.

Telephone: STAGG 2—0106

DR. A. PETRIKĄ
(KTKCK) 

LIETUVIS DENTISTAS

221 S. 4th St., Brooklyn, H. Y.
2Xa«Moa»

Guzo AneatetHf 
VALANDOS: 

Nuo 9 vaL ryte iki 8 vaL vakar* 
Penktadieniais ir Sventadienlala 

tik susitarus.

KLASčIAUS

CLINTON PARKAS
piknikams, baliams, koncertams, 

šokiams ir visokiems pasilinksmini
mams smagiausia vieta Jirook- 
lyne-Maspethe. Jau laikus užsisa
kyti salę žiemos sezonai.
kamp. Maspeth ir Betts Av®.

JONAS KLASČIUS. Sav
Maspeth, N. Y.

Tel. Newtown 9—4464

ANT. J. VALANTIEMS
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Apdranda Visose šakose 

Notary Public
5441 — 72-nd Street, 

Arti Grund St. 
MASPETH, L. T.. N. Y.

Notary Rubli*Tel. Stagg 2—5O40 1

M. P. BALLAS INO.
BIELIAUSKAS 

Graborius ir Balsamuotojaa 

660 Grand St., Brooklyn, N.Y.

Telephone Stagg 2-4409 
NOTARY I’UBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS
GRABORIUS*

402 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijos 
Bažnyčių

Parsamdau Automobilius'Ves
tuvėms, Krikštynoms ir viso

kiems pokyliams

Nors akiai dingęs, vis gi 
atminčiai brangus.

puikj.au

