
VISŲ SALIŲ KATALIKAI DARBININKAI

VIENYKITaS! DARBININKAS
AMERIKOS LIETUVIŲ k K ŠV. JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

BINA ANTRADIENIAIS IB
■ PENKTADIENIAIS •

v •. ■ •■ ■■ ' •

■ 'itjto','’.'!.. eg±Bg=esg=^=aĮj'ir1 .'.r.1............ . . i. 1 »■■■■■■« ...... 1 ■ '.h," i. h u J 1
EINA NUO 1915 METŲ . ' . ' SOUTH BOSTON, MASS„ RUGSSJO-SEČTBMBBR 27 Df 1832 M„ No, 72

* - /•*<*.*’ »
■  . ............ .. . , ,—a.......... ,,,,. -.............................................m ■ ■ 1 , - -a

KAINA 5 CENTAI

BRAZILIJOJE SUKILIMAS 
TEBEVYKSTA

ITALIJA PAGERBĖ HENRY 
FORO ,

NUSIGINKLAVIMO POSĖ
DŽIAI BE VOKIETIJOS

BOMBOS SPROGIME SU
KISTOS 6M0TERYS

RIO DE JANEIRO. -A 
Brazilijos valdžios kariuo
mene užėmė sukilėlių užim
tu RibeirOpolis miestų. 300 
sukilėliU pateko į nelaisvę.

Tačiau sukilimas vis dar 
neužbaigiamas.,

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

LAFOLLETTE PRALAI- 
MĖJOWISCONSIN

iMILWAUKEE,Wis. — 
Progresyvių respublikonų 
Wisconsin valstijoj vadas 
gubernatorius Philip F; La 
Fallette pralaimėjo respub
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- 
kų meti} atgal prade ja pro
gresyvių respublikonų judė
jimų. Jis buvo išstatęs savo 
kaiididatūny į^pfežidentus. 
Tėvo paskleistas idėjas at
kakliai platina jo du sūnūs 
— pralaimėjęs rinkimus 
gubernatorius Philip ir se
natorius Bob La Follette.

RUPINASIPAVAHGfcLIAIS

: VIEKŠNIAI. Miestelis 
turi didelį parapijos namą, 
kur patalpinta nemaža pas 
vargelių. 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
meigtas elgetynas. Manoma, 
-kad ši labdaringa. įstaiga 
tikrai galės išsilaikyti duos- 
nių žmonių aukomis. Aukos 
buš priimamos elgetyne, 
tokiu būdu nebeteks gatvė
se matyti sėdinčių bei slan
kioj ančiij. vargšų, išmaldos 
beprašančių.

PRANCŪZIJA LAIKOSI 
AMERIKOS NUGMMS

GENEVA, rugsėjo 21— 
Pasaulines nusiginklavimo 
konferencijos biuras pradė
jo savo posėdžius be Vokie- 
'tijos atstovų. Vokietijos 
vyriausybe įvykdė savo pa
reiškimų; jei Vokietijai ne- 
suteikiama lygybes teisė 
ginklavimesi, tai jos atsto
vai nusiginklavimo * konfe
rencijos posėdžiuose neda
lyvauja. -

Į posėdį buvo atvykęs 
Prancūzijos ^remieras 
Herįot.

D ANAI PRIĖMĖ ANGLIJOS 
PRINCĮ

. KOPENHAGA, Danija. 
— Danijoje vyksta Angli
jos prekybos paroda, kurių 
atidarė Anglijos sosto įpė
dinis Wales prinoas, atlėkęs 
iš Anglijos orlaiviu.

Atvykusį Anglijos princų 
danai labai maloniai priėmė.

JIEW YORK MAYORO

pia teatre iš balkono buvo 
numesta sierinė^bombą, ku
ri sprogo ir sužeidė 6 mote
ris, iš kuriu vienų sunkiai.

Bombai spr 
kilo didelis' 
700 žmonių bu

s, teatre 
3' triukšmas. Apie 

r teatre.

VERŠIS dvi:
Kartenos valsčiuje karve 

atvedė veršį, kiris turi du 
snukiu, keturia^ akis, dvi 
ausis ir keturis blūpas, A- 
pylinkeš gyvent ijai eina po 
kelis kilometru# norėdami 
tų gamtos praje irų pamaty
ti-

GALVOM

VOVERĖ UtPUOLĖ
MOTERIUKĘ J

NATICK. — Jis kaž kur 
atsiradusi voverę užpuolė 
Helen C. Pearl. prie jos na
mo durų ’ir įkando. Mote
riškei užsidariusį voverė ne
bėgo nūo durų stropiau 
saugojo, duris. I-

AMERIKIEČIAI
LIETUVOJE

PARYŽIUS. — Praheū- 
zijos vyriausybe pareiškė 
palaikysianti Amerikos nuo 
monę naujosios valstybės 
Mandžįurijps pripažinimo 
klausimu.

Amerikos vyriausybė at
sisakė pripažinti naujų val
stybę, taj ir Prancūzija ne
pripažins.

Mandžiurijos valstybę įs-

Mayo?

M. Ruškys, gyvenęs Nevr
Yorke, bet dar prieš karą 
grįžęs Lietuvon, dabar gy- teigė ir ją ištikrųjų valdo 
vena Marijampolėj ii- dirba 
pas notarą Orintą.

Juozas Ranišauskas, iš 
Newark, N. J., Amerikoj iš
gyvenęs per 40 metų, nese
nai grįžo Lietuvon, tikslu 
apsigyventi tėvynėj. Jis 
dabar gyvena Kalvarijoj, 
Marijampolės apskrityje Jis 
yra kilęs iš Punsko, bet jis 
ten nevyksta, nes nenorįs 
būti po “ponais.”

Japonija, kuri tačiau sako, 
jog Mandžįurįja yra nepri
klausoma valstybė. :

GABONE MĖGINA AT-
■ • . ■* '

GAUTI LAISVĘ
’ ‘ Chį-

cagos gengstėrių buvęs va
das Al Capone rugsėjo 21 d. 
pamėgino vėl kovoti dėl iš
silaisvinimo. Jis įteikė tei
smui prašymų, prašydamas 
paleisti jį iš kalėjimo pagal 
‘ ‘habeas corpus” įstatymų. 
Federalis teisinas sutiko jo 
prašymų svarstyti* spalių 19 
dienų. . , . /

Capone nuteistas 11 me
tų kalėjime už nesumokėji- 
mų taksų nuo pajamų, ku
rias jis gaudavo iš šmuge
lio. .

ATLANTA, Ga.

gSffiProf. Eretas ir 
PaleistastUOTUS PILIEČIUS

HTRRISB U KG,’ Pa., — 
Valstijos sekretorius parei
škė, jog Pennsylvanijoj 37,* 
708 gyventojai teisėtai turi, 
įvairius ginklus. Daugiaii- 
sia leidimų ginklams laiky
ti turi išsiėmę kaimų - gy
ventojai.

ANGUKONĮJ VYSKUPAS 
NORI VIENOS BAŽ

NYČIOS

---- r——----— —❖

ATVYKO INDŲ VADAS
NEW YORK — Rugsė- 

jo ' 23 d. čiu?atvyko vienas 
iš: svarbiausių* Indijos tau
tinio atgimimo judėjimo 
vadų —'V..,J. Patel. Jis 
pareiškė važinėsifįs Ameri- 
JroM skaitydamas paskai
tas apie indų vado Mahat
ma Gandhį filosofiją;

LONDONAS.— Čia įvy
ko Anglijos metodistų susi- 
važiavimas,-- kuriame susi
jungė į vienų bendrų tiky
binę organizacijų trys me
todistų šakos.

Londenb anglikonų vys
kupas Ingram, sveikinda
mas susijungusius metodis
tus, pareiškė nord ^-išvysti 
visus pasaulio krikščionis, 
susijungusius į vienų vi
suotinę Bažnyčių.

HŪUVER KREIPSIS Į

ALMAMA EINA ŠLAPYN
MONTGOMERY, Ala.— 

Atstovų rūmai 67 balsais 
prieš 32 nutarė .. pakeisti 
prohibicijps vykdymo įsta
tymų, kurs Alabama valsti
joje draudė pagaminti bei 
parduoti tokiuos lengvuo
sius gėrimus^kurie panašūs 
alaus spalvai, ar turi alaus 
kvapų. . \

NORIMAGBįŽINTI MEK-,

" Jonas Tamulis, siuvėjas 
iš Brboklyn, N. Y., grįžo 
tėvynėn tuoj po karo. Ma
rijampolėj nusipirko namų 
ir gyvena iš nuomų; dyki
nėja kaip kapitalistas.

Ant. Akelis, iŠ Wolcott, 
Conn.,- parvyko rugpiūčio 
mėnesio pradžioj. Šiuo tar
pu apsigyveno-- pas seserį 
Netiekampio kaime, prie 
Marijampolės. Amerikoje 

;. išgyveno per 30 metų; turė
jo pieno, ūkius. Sugrįžęs, 

: jis rado daug atmainų Lie? 
-r fuvoje; netik gamta, bet ir 

■■ t kalba; Dar jis. nežino kuo 
I čionai užsiimsiąs; pirma ge- 
| rai apsidairysiąs.

KAUNAS. — Rugsėjo 7 - 
d. sugrįžo į Kaimų prof., 
Juozas Eretas,. paleistas iš 
Marijampolės kalėjimo, ku
riame -jis išbuvo -apie- dtt— 
mėnesiu pagal karo komen- • 
danto įsakymų.

VOKIETIJA PASITRAUKIA 
Iš NUSIGINKLAVIMO

KONFERENCIJOS

NEW YORK, 
rui James W.alker atsista
tydinus, mayoro . pareigas 
pradėjo eiti miesto tarybos 
pirmininkas Josep V. Mc- 
Kee. ' J

Buvo norėta lapkr. mėner 
šį turėti rinkimus naujam 
majorui _ rinkti’ Reikalas 
pateko į New York valsti
jos aukšČĮaųšiųjį t e i s m ų, 
kurs išsprendė, jog MeKee 
yra teisėtas mayoras iki 
1934 metų sausio men. 1 d. 
Vadinasi, teismas išsprendė, 
jog McKėe išbus mayoro 
Walker nepabaigtų tarny
bos terminą;

licijų. Atvyko'dū policinin
ku, jie mėgino nušauti. vo
verę, bet jai pavyko užlėk
ti į stogą.< Bėgiodama po 
stogą, ji pasislėpė kamine.,

* Atsirado ■ vienas savano
ris, kurs iškrapštė iš kami
no pasislėpusių voverį ir .į- 
teike policijai. : •

Policija nutarė atiduoti
vovferę gyvulių globos drau-. 
gijai, kad ji būtų užmušta. 1

TRIJŲ RAŠYTOJŲ NUOMONE 
APIE ŠOKIUS

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

statymo finansų korporaci
ja rugsėjo 22; d. nutarė su- 
■ :eikti Pėnnsyl vania valsti- 
jai $2,500,000 poskolos.

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

PASITRAUKĖ VENGRIJOS 
VYRIAUSYBĖ

Pins Mickevičius, buvęs 
siuvėjas ' Broioklyių N. Y, 
sugrįžo tuoj po karo;. pirko 
namų Alyvų, gatvėj. Jis kai 
kada, “lyg iš nuobodumo; 
-padirbinėja prie namų dar
bo. ‘Turi dvi dukteris, ku
rių viena dirba, kita gimna

zijų lanko. . Z-s.

BUDAPEŠTAS, Vengri- 
ja. Išbuvęs daugiau me
tus Vengrijos vyriausybės 
priešakyje- ^premiera? Ju* 
liūs Karoiyi su sąvo. įąbįne^ 
tu atsistatydino. .'Vengri-, 
•jos .valdytojas Hortlly atsi
statydinimu priėmė.

Londone trys rašy tojai . 
pareiškė savo nuomonę apie 
šokius. Bemard Shaw pa
reiškė: . “AŠ norėčiau kų 
nors charakteringo pasaky
ti apie tuos ypatingus jude
sius, kuriuos žmonės šokiais 
vadina, bet susilaikysiu, nes 
per daug biauriuosi tuo są
narių narstymu. Jei kas 
privačiai jokius judesius 
darytų, suprantama, būtų 
bepročiu palaikytaSj bet kai 
•jie viešai daromi, tai žmo
nes tuos kvailiškus judesius* 
šokiais vadina.” . ;
’ Dramaturgas Mangham 
taip išsireiškė; “Jei mūšų 
jaunimas išeikvotų t i.e k 
energijos mokslM, kiek išei
kvoja kvailiems šokiams, be 
abejo, mūsų civilizacija pa
darytų didelį šuolį p r i e- 
kin.” •< r-

. Comptown savo nuomonę 
apie ^šokius . pareiškė Šiais 
žodžiais: “Tai ryškiausias 

. mūsų amžiaus nedorovingu
mo išsireiškimas.” ;

NEW YORK. — Respu
blikonu partijos komiteto 
moterų reikalų vedėja A. 
L, Livermore: pranešė, jog 
spalių 7 d. prezidentas Ho- 
over per radio pasakys kal
bų, kurioje kreipsis į Ame
rikos moteris.

IŠDEGINO AKIS VARDAN
MEILĖS

CLEVELA2STD.—- Tūlas 
Ch. J. Malacek, 34 m. pa
milo divorsininkę E~xner, 

24 metų. Ši pareikalavo 
vedybų irA vargšas Malacek 
būva prižadėjęs.

Rugsėjo 23 d. Malacek at
sisakė savo meilužę vesti,, 
teisindamas, jbg jis; duris 
užlaikyti savo“tėyus.

Divorsininkę tuojau už
pylė ant jo Veido deginan
čios rūkšties, kuri išdegino 
veidą ir dešinę a,n’. Gydy
tojai nemano, jog jie išgy
dys ir -kairę akį. Tad vy
rutis gali palikti. visai ak
las.

. (Suimta divorsininkę pa
reiškė: “jei aš negalių jo 
vesti, tai nė viena.kita mer
gina ir netekęs už jo. ”

NEW HAMPSHIRE CER- 
BIAA, E. SMITU

MEKSIKOS MIESTAS'.
Meksikos kongreso par

tijų mažumos atstovai turi 
parengę amnestijos planą, 
pagal Įęurį’ norima išleisti 
plati amnestija, visiems 
Meksikos tremtiniams bei: 
pabėgėliams.

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

Tačiau šiam pasaulymut 
priešinasi vyriausybę re
miančios partijos. .

GENEVA. — Vokietijos , 
užsienių reikalų ministeris 
pasiuntė raštą nusiginkla
vimo pasaulinės konferen* • 
cijos pirmininkui anglui 
Arthur Henderson, prane
šant, jog Vokietijos vyriau- .. 
sybės atstovai nėbedalyvaus. 
-nušiginklavimd konferenci- « 
jos posėdžiuose, nes didžio
sios valstybės nenori pripa
žinti lygybes Vokįęti jai.' ap
sigynimu klausime.

E8AH0ŪZAI PAGERBĖ 
MOKSLININKĄ '. . .

CHICAGO.— Prancūzi
jos konsulas pranešė Člii- 
cagos Universįteto. prezi
dentui Robert Maynard 
Hutchins, jog Prancūzijos, ; 
prez. išrinko, .jį Prancūzė ; 
jos Gargės'Legiopo Vyčiu.

SOVIETAI PRIPAŽINS 
MANOžlURIJį

CHANGCHUN, -L. So- į 
vietų Rusijos užsienių rei- ’ 

, ktlų vice-konūsaras Karak- . 
han pranešė Japonijos am- > 
basadoriui Maskvoje, jog 
valdžia netrūkus pripažins 
Mandžiuriją nepriklausoma 
valstybe; / • \

NAUJAS SPAUDOS LEIDINYS

N O V E N A

1

• . - . , - . «K. «

S v. Pranciškaus Asyžiečio
Stt . '

Trumpais apmąstymais apie Jo Gyvenimą. .

Kaina 15c.

OONCORD, N; H.—New 
Hampshire (Jemokratų par
tijos vadai, besirūpindami 
įvyksiančios, konferencijos 
klausimais, konferencijos 
pirminiūku išrinko Alfred 
E. Smith’o šalininkų vadų 
J. L. Šuilįvam

Tai labai naudinga ir reikalinga 
Knygute. Užsisakyti raštu ir asme
niškai Įsigyti galima

“DARBININKO” KNYGYNE 
366Wi Broadvay, So. Boston, Mass
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JfASONAI GRAUŽIA. LIETU- 
F ’ . VOS KŪNĄ

rų ir cementu suvežt* vietos 
p&pąpijieeiai^ o lėšas parū-
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> ,. ■ i
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•' Tikybos Kampelis
K' _ ■ '• 'U —.--r' ", t

B Klaipėdietis, ’Dr. V. Bar-
L tuška, dienraštyje °Ry- 
K tąą” š. m. Į76 Ni\ skelbia, 
K/< kad Klaipėdos dii#torijos 

pįrniiiiinkąs <Įr, Šreiberis . _ . .
< yla ir KlaipSdos masonų1 PUdl atlaidai., 

iožos pirmininku. Jis, lai-j
>’ r dojant buv, dh’ėktdrijos 

pirmininką Boeleherį, pa- ■

Andrasūnas. Paminklas ga
na didelis i* neblogai pada
rytas; jo ‘atidenginias ati
dėtas — nukeltas į rudenį, 
kuomet įvyksta šioj para-

u
t’

; sužadėjo šventai eiti jo pė- 
doiųis, t esant.. Lietuvos 
piliečiu tarnauti Vokieti* 
M

Kitas žymus Lietuvos

NAUJOS PRAMONES

Kuo šių metų pradžios 
iki šiol, Įąi yrą per. 8 mū
šius, Lietuvoj įsisteigė js 
viso 74 įmones su įdėtu ka
pitalu apie pusantro mili
jono lifii. Bernai pęir 
tį įaiką įsisteigė 47 įmonės 
su 3,^ milijonais litų kapi- 
taĮmĄ . ;;; / '

Įš stambesnių įmonių šie- 
met įsisteigė: vienas audi- 

- f ino fabrikas, viena kojinių
buvo _ maskolių caro rūmųdipbhive, Viena saĮyklos 
patarėjas Grebnicki. Tais džiovykla ir kita. Afįūnų 

. pačiais metais Vilniaus lo
žė uTobulą vienybė” savo 

' 12 narių tarpe turėjo 3 vie
šojo mūsų priešo karinėje 
tarnyboje stovinčius narius

’ ir laike pas save Berlyno 
didžiosios ložės atstovu di- 

** dįjį . ordeųo inkvizitorių 
Karolį baroną V. Klykin^ 
g?.”.

Masonerijos gi tikslas 
yra jgriauti ir^silpninti Ka
talikų Bažnyčią, kuri Lie
tuvoje yra stipriausia tau
tybes ir savarankumo atra- 

. ma.

L L-vuMybes vyras, V. Jį uni- 
yėrsitęto- prof. Jurgutis, ti- 
rinedamas „senąją mūsų 

: tautos praeitį irgi rado
daug žalingų masonų dar
bų. Jis rašo: . <{Net pačioje 
Vilniaus ložės (“Uolusis lie
tuvis” valdyboje 1781 nl._

šiemet įsteigta 22, lentpjū
vių — 9, plytinių 4> Vil
nų karšyklų — 3 ir tt.

PRIGĖRĖ 10 NUOŠIMČIŲ

KUNREĮ.IŲ ■

Lietuvos spauda prane
ša,' kad rugpiūčio mėn. lie
tus netik daug javų sudai
gino, bulvių apipųdė, bet 
nuo jo nukentėjo ir Runke
liai.

LTOĮ§ ^EĮ^IA KINO 
, rniąn kontorą

DIENA APĮ?L£^t,KIAJPfi;4A ••
‘ RASEINIAI. — Ameri

kietis kino* filmuoto jas- p. 
Lukšis pareiškęs spaudai, 
Lįid jis steigsiąs Raseiniuo
se Lietuvos kino f|Įmų kon
tora.

• DQS BANKA

ICLAIPEDA. — Rūgs. 3 
dieną plėšikas išmušė Me- 

; ’iheler banko langą ir pa
grobė pro langą kasininko 

. dėžutę, su 30,000 litų. Beg- 
' . damas susikišo į kišenes

| ■? . 25,000 litų, o 5,000 išbarstė 
į ant gatvės. Šitoks banko
L apiplėšimas yra pirmas
I ‘ Klaipėdoje.
? j L • -+ t ‘ ‘ •
į’ ■’ A :----------- —---------- T--------

] .. .PASTATĖ VYSKUPUI VALAN- 
į čliJI PAMINKLĄ

VILKAVIŠKY ATIDARYTA 
NAUJA ELEKTROS STOTIS 

IR SKERDYKLA

4 '
& ,

' BIRŽAI. — Vietos ka
nauninko rūpesčiu ir ener- 

’ gija Pabiržės miestely šio
mis dienomis baigtas staty
ti parniūkiąs blaivybės ap- 

. . aštalui Lietuvoj. Pamink- 
• luį medžiagų: akmenis, žyy-

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

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

“ ' ' ' " • • ‘ ■ - ■- S.
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MALDAKNYGES
PASINAUDOKIT NUPIGINTA MALDAKNYGIŲ KAINA 
TIK KĄ GAVOME SIUNTINĮ NAUJU MALDAKl^GiŲ 

LABAI PRIEINAMA KAINA

“MALDŲ RINKINĖLIS“
Rainos:

Juodais odos apdarais $1.50 (buvo $1.75) 
Baltais celuiloido apdarais $1.50 (būvi) $L75) 

. Juodais paprastais apdarais .75 (buvo $1.00)
Baltais celuiloido apdarais -90 (buvo $1415) ’ i 

“MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS”
Kainos,:

Juodais paprastais apdarais .30 .
Juodais minkštais apdarais .50 ; -
Juodais odos apdarais . .75

. Baltais celuiloido apdarais .80 
Imant (Udeimį skaičių duodame getą nuolaidą. .

Knygute labai tinkamos, dovanos vaikučiams prie pir-
1 . mos Komunijos ir kitoms iškilmėm#. •;
į Visus užsakymus siųskite sekančiu antrašu:
I “P ARBINI1JĘ A8” ’ į
| 866 Broadway, -- So. Boston, Mass. į

‘ t. ■ ' ’ . * ' • K » . ’•

8. •
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yra kiekvieno žmogaus geriam • 
sias ir tikmįxs|as draugas, ‘ / « - , \

Dabąr vįsį prįi)ažįat% Jkftdkikraštis
vertas ,kįekvįęnQ Įįetųvjo tįkyo ^R^0 

vardo. • \ p i-'- .

savaitę—antradieniais įr penktadieniais. Jame ra* & 
si hhįijąųšjas ir tedsingiaįisias- žinias, į
pasiskaitymus. Jis turi j^ųniniųi skyrių. Būna įę j 
gražių juokų. Pląčiausios žįnios įą nepriklausomos 
Lietuvos ir Vilniaus krašto*;' ; ' .'

**Darbininkas,? metams. *, 1 «..../,-4.00
’. <£Darįinhikas? puBincČiui ,.;,.. .$2.0(5" ;

Jei imsi tik Vieną kartį į savditę L /.$2.00
' QALI UŽRAŠYTI SAVO GIMDOMS '

. jLiEįwĄ . ■•-j
Ąlętams,.; „,...... v i < • .... .$5«0p ’

/‘“fiisinečhinJTr;.. • .^2.50:
SPAUDA YRA DIDŽIAUSIA PASAULY GALYBĖ, TAD 

IR NAUDOKIS JĄ * . / T

spaustuvėje ,
, AIĮJRK* ĮVAIRIUS 3PAVPGS P^RBffS . 

. beįeinamomis Jfaivomis. ;
’ . . ■ ‘ Reikale kreipkitės pas ’

“DARBININAAS”
I 366 BROAD^Ay Sp. BOSTON,

Tel. So. ^b?tQU,Q6žlį , .

i 
i

‘ i •

i’ < Novena Prie šv. Pranciškaus Asyžiečio 
t
X ♦ ’ • * Pamip T«vm Hų|0linu6 Storff, O. F. M.

Kunigaikščio Gedimino 
Polikuonis 

*■ • . ,4 • . * ■ .‘ . 1

rusų ląįraščiųosę., Visuome
nėj pąsiręįškįą, jis- ir iki 
šiol, ir vis f parodo daug ini
ciatyvos. Pįrminįiikąųja Įie 
tuvių bajorų ’ draugijai.: 
Prisilaiko stipriai 'tautiškų 
pažiūrų, ‘ tačiau,nepriklauso, 
jokihi partijai.1 Pats yįk* 
senovės^1 lietuvi)} tikėjimo,' 
bet didžiai ^ė^hiabir- katalL 
įų bei‘‘ęVangėlikiį tikybas, 

. o socialistų > nemėgsta: . $is 
’ yra’ amžinas ' blaivininkas, 
' negeria ir nerūko. * ’
į.■ Pirmasis jo . sūnus, Keis- 
tutis, buvo bolševikų sušau
dytas 1918 m. • Antrasis — 
Laiminga'š ^Žeihgfhio'1 jau- 

. autis —- studijuoja Lietu- 
Vos Universitete. ** Tūri dvi' 
dukterį: klinvydę ir Poįa- 

v’ / v ' r :■ 
> pažiūrint ' gražaus am
žiaus, jis dar gerai atrodo- 
ir, matyti, Dievas jam ilgų 

; amžių yra skyręs. ■

NEIŠTIRTAS PILIAKALNIS

1 Š. ih. rugsėjo, 7 d. suėjo . 
70 metų amžiaus kunigaikš
čiui jonui Cfediminui' Ber- 
žanskiui Klausučiui, • kuris 
giminę išveda iŠ Didž. Lie
tuvos Kunigaikščio Q.edi- 
mino sūnaus Klausučio, jis 
yra gimęs Žemaičių' krašte, 
1862 m. . rūgs, męp,* 7;;dįj. 
Clįniųa^ijų fyaįgę ’ 1883,JP- 
Šiauliuose, o' universiteto • 
matematikos skyrių Petra
pily 1888 m. 1889 m. įsto
jo į tušu valstybės tarnybų, 
kur ištarnavo iki bolševikų 
perversmo, pasiekdamas 
net valstybės patarėjo ti
tulo. Susikūlus nepriklau
somai Lietuvai, 1918 m . įs
tojo į jos tarnybų 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 Beržaiiskis Klau
sutis yra lietuvių atgimimo 
tautinis kovotojas,, dar 
“Aušros” gadynės vyras. 
Daug prisidėjo prie iško
vojimo pamaldų ir pamok
slų lietuvių kalba PetrapL 
lio katalikų bažnyčiose, jis 
taip pat išrūpinu Vilniaus 
rusų IĮ gimnazijoj 1905 m. 
ir-Rygos Aleksandro gim
nazijoj 1908 m., kur niokė- 

. si jo sūnus, jau miręs Keis
tutis, lietuvių kalbos pamo
kas įr tikybos dėstymų lie
tuvių kalba. Dalyvavo D. 
Vilniaus Seimo darbuose. 
Bendradarbiavo Aušros” 
gadynės lietuviškuose' laik
raščiuose. Rinko medžiagų 
lietuvių tautos istorijai, 
mitologijai, heraldikai; Ka
da 1905 nu Rusų caras..pa
skelbė žodžio ir sužinos lai
svės manifestų, kunigaikš
tis Jonas tų metų spalių 22 
dienų nusiuntė carui diplo
matinę telegraihų, 4 dėkoda
mas, jog. leista trims mili
jonams lietuvių tęvų kalbą 
kalbėti. Ši telegrama buvo 
ištišai atspausdinta Rusi
jos Vyriausybės Žiniose ir

i ■
A Iv. Ptancišta meilės peraĮ^ms.

L J*rt|3 Kristus kuo labiay|įą( ^ylejo

5 Mūsų .Išganytojos savo .pająo k a le
6 ant kalno aiškiai pasako; aNcmajiy->

. k||ė, Įęąd A| afėjau papąikmti Įstn- 
X tymą f ąy. T’ranhšus, Abejau ne panai-
£ mti, tik papndyti” Kai vienas įsta-

' tymo mokytojas paklauso' J ūžausi 
^^^ ^M^^tujaUrįoks^^djdžiatisiąš įsa-*

Jkynįas is|atyįner*,. Viešpats jam .ątL
• sake; “Mylėsi Viešpatį, tavo Dievą, 

A visa tavo širįimi, visą tavo siela, v£
. • sa-tavo mintimi, Tąs yrt didžiausias 

4^ . ir pirmas įsakymas.” . ĄįšRu, kad - 
X iliekąs taip tobulai to įsakymo hevyk- 
X 4e> įaip patsai Kristus. Jis visų pir- 
X ma ir kibiausiai myli savą paįn^ięką- 
X . jį Tėvą. Kristus pasakė savo Apaš
ai • ląlamš: “Kad. pasaulis žinotų, kad AŠ 
X . ’ myliu Tėvą, ir kaip Tėvas davė Man

įsakymą, tąįp’Ąš ^įrau.”; Žydams gį 
Jis pasakė : “Aš visados taip darati 
kaip Jąųi patinka?’ Bet tikroji mei- . 
lė snjųiigia mylimuosius iasnjienįs, ir : 
juo didesne meile, juo tampresnis sp- 
siyienijimąs. Tąigi dėlto Kristus ir 
pasakė: “Aš ir Tėvas viena esava.”

. Kad įrodytų savo meilę' prie .. Tėvo, =
: Kristus visados, uoliąi skelbė ir platį- 

V . po Jo garbę. Jis pats pasakė: “ĄŠ
garbinu Mano Tėvą.” “Ir Da.hgiškm

' sis Tėvas i^kiįmingai. pareiškė; “Tasai ■ .
; yrą .Mano mylimasai. Sūnus, kuriame 

aš turiu sau pasimėgimo.”,.

. i, Šv. Prąncįškus būvą meilės 
.V J. i. -Serafinas.

f * /' v ' ■ ’ •
■A ■ syųkit būtų aprašyti karktos 
X > ’ flievo meiles didybę, kuri degė šveni- 
X to ^raneiškaus-širdyje.. Jo meilė prie 
5' f$įeyo' buyd;daųgįau angeliška kaip

vadiiRna svry ,■» 
, ... Prąntiškų Šeraiįšku, ■ lies jis atrodė

** kaip’koks dangaus Serafinas.'.' Tos jy*.
’ ros - ir. kh’rtfos,. t)ievo “ meilės 5 k u p I-. 

ųas^ jis da^hąj ^aųkįavp.: “Mano Dįe- 
—i ir mapo viskas.” Šau. jis piyko

OBELIAI, Rokiškio-aps. 
Papilių kaimo laukuose 
stūkso ,±o pat vardo /pilia
kalnis. Jis- yrat didokas, 

‘turtingas padavimais. Ligi 
šipliai jokia mokslo įstaiga 
piliakalniu dar nesusido
mėjo. O susidomėti yrą 
kuo, nes piliakalny sęnienų 
nestinga. ir,, plūgu 
(ąriant;' dažnai, žmonės ką 
nors išaria.' -

Į, - ---------------- 1. . Iii| ....... įi'į, I 1.1. ■ y ■■

'paties‘Atsimainymo bažny
čiose. ' ' ' \ , ;
/. Senįąitsias pa^apiįo/iiūsi

BROOKLYW |fl APYUN- 
KĖS LIETUVIU ŽINIAI
ŠiųomĮ pranešame, kad Jurgjį 

Tumasąnis: yra Įgaliotas rinkti 
PDarbinįnkuį” prenumeratą ir 
skelbimusj Jis patarnauja M 
Notąry PnbĮįo užlijldyinu įr pa* 
gelbsti siįst pinigus Lietuvon. 

I0?eipkit6s pas: '
JURGITtJMASOMI 

4Ž3 Graąd Sį%rba^^ įb<jĮ 
■ y®* * * ■.

r ra •lėti. Lųok man gyventi ir mirti dėl 
Tavu šventos; meiliu .Amen.”

1 ? My, Pranciškus artimo meilės pavyzdys.
. • I.. Jėjua mylėjo artimą,

Jėzuje Kristuje nematomas. Dievas 
pąliko mums matomu, šv. Jonas, tas 
meilės apaštalas, taip gražiai ir vaiz
dingai. apie tai kalba: “Dievas yra 
meile, ir. kas meilėje gyvena, tas Dio- 
Viije gyvena ir pievas jame/’ . .^ią 
įr^jjama' aphr tiriųnų rgeilį Jėzus da
vė niums kuo gražiausią artimo mei
lės pavyzdį. Dėl mūsą meiles Jis ap. 
ėjo pas mus iš dangaus. Meile prie 
musų privertė Jį apsirinkti vargingą 
ir sunku gyvenimą,.. kad galėtų mus 
visus pamokyti gyventi, ypač vargud- 
įįus ir nuskriaustus. Artimo , meilė 
buvo Jo vietojo gyvenįmo piimaeili- 
nis tikslas. Buvo apie Jį pasakyta, 
kad darė vįsįeins gera, mokydamas 
nemokšas, ramindamas nuskriaustus ir 
nusiminusius;.' gydydamas ligonius ir ■ 

( atleisdamas nusidėjėliams jų nusikal
timus.. Ir kam Kristus taip keitėjo 
ir baisiai numirė, kai vienas Jo Švon-

’ čiausiojo kraujo lašas būtų gulėjęs ▼£ 
ątpirkti. visą žmoniją? Nę dėl ko ki- «►' 
fo, tik dėl mūsų meilės, Kad parodiy- 
tų neapsakomą savo meilę mums, <♦ 
Kristus, sako : “Didesnes meilės nieks 
ųeturi, kaip , tas, kurs savo- gyvastį

- duoda'uŽ sayo prietelius.” Ir Jėzus ..
; tai padarė. Šv. Paulius pasakė: . 1' 

' “Kristus mus numylėjo ir atidavė sa* ■
.ve u? mus.” O ką- gi apie Jėzaus db‘- 
meilę sako mums altorius, Švenčiau- . V 
sia$ Sakramentas ir šv. Komunija?

. . ♦> .
2. Šv. Pranciškus mylėjo artimą,- A

Dar prieš savo atsivertimą šv. Pran- V 
eiškus rodydavo didelį artimo meilę. -v

'xjis buvo visdompt gailestingas pavar- V ‘ 

dėjimą niekad' neatsakyti prašančiam, ♦> 
. ypač jei kas Dievo vardu, prašydavo. <♦ 
.Po atsivertimo ta.artimo meilė nuo- . A 
lotos jame augo.- Jis* atiduodavo varg- . &
šams viską, ką tik turėjo, net ir dra- A 
bužius. Jei neturėjo ką duoti, tai nors Ą 
paguosdavo juos maloniausiais žo-

■ džiais. Jis taip pat lankydavo ligoni- X
* • t ■

ypač raupsuotiems, iies juose .. T

f

1'j? ./ y&s ir mano viekas.” Sau. jis pjcko 
kft° netroSkoį. kaip tik Dievo .meiles. ________ ___ _________ r ______

paguosdavo juos maloniausiais žo-

iies ir ten tarnaudavo visokiems Įigo- T ■ 
niams,- ypač raupsuotiems, iies juose ;. V. 
matydavo paveikslu nuplaktojo ir su- f ; 

žeistojo Išganytojo, “sopulių Žmd- 
gaus.” Apie tą meilės darbą šV Pran- V 
eiškus taip. , rašo savo testamegtci 
u Viešpats tuo būdu'suteikė man ma- .
lonę pradėt mano atgailą,, nes man 4 
dar esant .nuodėmėse. buvo labai ne- V 
malonu įr Įiauru žiūrėti į raupsais 
sergančius žmones, ir Viešpats> patsai ■ ■ 
nuvedė mape pas raupsuotus "ir paro- 
dė, kaip reikia būti jiems > gailestin- 
gir?’ Bet jo meile prie vargšą nusi-.

’ dčjėlią v buvo tiesiog, neišmatuojama. 
Jis melšdavęši, verkdavo ir dejuodavo 
atsiklaupęs pas altorių, kad išmelstų . < y

; jiems atsivertimą ir tam tikslui jis ne- y . 
šigailėjo sunkiausių darbų ir pasišven- <$►' 

, t imu keliaudamas po miestus, ir kai-
mus, kad tik pusidejelių sielas galė- ♦♦♦ 

. tų išganyti.. . Y
3. Ar tu myli artimą? X '. '

Kristus,- pareiškęs, kad Dievo meilė ■ 
yra didžiausias ir pirmas įsakymas, 
tuojau pridėjo: “O antras jam pana^ 
šus yra: “mylėsi kava artimą kaip 
patsai save.” Nė vieno Idto įsakymo 
Kristus taip primygtinai nepakarto jo 
savo Apaštalams, kaip Dievo ir arti
mo meilės įsakymą: “ Tas yra Mano 
įsakymas, kad: mylėtumėte viens kitą, 

v kaip kad Aš jus pamylėjau.”' ^Nau
ją įsakymą duodu jums,, kad mylėtu- - 

. meto viens kitą, kaip, kad Aš jus pa- 
my lejam Iš ti> žmonės . Žinos, kadi j vis 
Mano'mokiniai, jei turėsite meilę viens <1 
prie kito?’ Dabar paklausk savęs j

■ * 5 Ar mylį, tavo artimą kaip Kristus - 
tave numylėję? Ar matai Kristų pa- 

... vargelių ir skurdžių asmenyje?” Kri-
sius pasakė: “Ištieeų sakau jums, ką . iį 
padarysite vienam šitų mažutėlių, • .J 
Mąn padUrėtc?’ Ai* darai bent kilį- . 
•kbriūos gailostnigųš dųrbus artimo

artimo rinkalmns, jo atvertimni ir sic- 
los išganymui t šv. Denis sako: ‘ ‘ RfL J

fmu yra visų j

bus šgko: “Būk užtikrintas, fiaū šio- J
Jų išganymo darbas iabiansUi Dievui. 1

Norėdamas tai įrodyti- darbais, jis 
troško viską paaukoti ir Dievui atl*

V duoti. Tam tikslui jis išvyko į sara- 
■į£ cenų žemę, kad ten, skelbdamas tiems 
X z ‘ musulmonams Evangeliją, galėtų užsL 
,.X1 ?■ pelnyti. kankinio i vainiką, vis Dievo

didesnei garbei. Bęt vieton kruvino 
£ kankinti)' vainiko, Dievas, jam skyrė 
j* -kitą .-v- nekruviną kankinystės karš- 
f čiausios Dievo meilės vainiką, kurs jį ■ ■ .

' padare panašiu į Jėzų ĮLi-istų. Tą , 
-^f. : degančią meileš ugnį šv?. Į?raneiškųs
V mėgino .perduoti. kitiems. Apie ją daž- 

;. nai kalbėdavo .pamoksluose ir šiaip
■ 'jau pasišnekėjimuose, ir žmonės, jo

X klausydami, patys nejučiomis ta mei- 
le užsidegdavo. Jis dažnai su ašaro
mis. nusiškūsdavo, kad ‘Dievas nėra 
žmonių mylimas: “Mano .meilė nu
kryžiuota, bet nęra mylima/’ taip 
dažnai dejuodamas sakydavo. •

3, Ar tų tikrai myli pievą?

i Ar gali tikrai pasakyt, kad Dievo 
meilė dega tavo' širdyje? Ar jauti tik- 

meilę., prie Jėzaus, Tavo brangaus 
Išganytojo? Bet Jėzus Krislus yra 
pasakęs: “Jei Mane myi|, užlaikyk 

»' Maiio įsakymus.” Įr vėl: “Tas, ku
ris vyįrip . Map<o įsakymus įrf laiko 

' juos, tas manė myli, b 'kas mane my-'.
Ii, tas bus Mano .Tėvo, ir Aš jį mylė
siu ir jam pasireikšiu.” . Geriausias

; būdas įsigyti tyrą Dievo meilę yra
■ joks: dažnai apmąstyti Jo neapribo- . 1^'' tą* didenybę ir tobulybę, kad Jis yra

Jį. • nepabaigtiai geras ir skaistus, malonus 
L ir gailestingas, Toą mintys uždegs ta- 
| . vyje filtrą Dievo meilę,' plaukiančią' 
L' iš geros valios. ‘ Tai vėl ^psvąrstyk, 
į ’ kaip Dievas tau asmeniškai buvo ge- 
£, ras. Klausyk, kaip visi sutvėrimai

r šaukią į tave, kaip į $v. Pranciškų* .

r . “štai mes visi, esame gerojo Dievo 
K sutverti tavo labui, kad pažintum ir 
k- kylėtum gerąjį.pievą.” Tu turi jau- 
> . • ’ sti, kad Dievas yra tavo didžiausias 
> . geradaris ir todėl esi Jum kaltas meV ..... ___________ _ w v

. lę išdidžiausią. dėkingumą. :$mok, ' ' kūn^f^^U^ •

b ' f. kad geriausiai Dievui jjatta, jei tą- v. nvtinw reikalams, jo atvertimui ir bU-

. yo lūpomis ri Širdimi Ją$? kalbėsi: ; los išganymui? šv. Denis sako: “Rū-

> . H0, .grasai DiėVO, ‘ pinl^artimų sielų išganymu yra visų

ji- mylėti tik Tavo- vieną hbi%uM&l dieviškiausiai darlms?? šv. Brunei^

iiž viską, dabar iv per amžius. Duok' 
c mąnvisdąugiauirūąugiaūTavemy-'

• - ■ ■ . ■ .■ . • • < . • . ' ’ii
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GALUTINAI!...

O Lietuva I Džiaugtis aš galiu, 
Nes meile aš gilia

’ ' Ir jausmu amžinu
■ tave jau myliu!

Bet sūnūs visi Tavo
Tos laimes neragavo,
...Tat teikis duot nors sykį 
Ir nuo kelio tol nuklydę

Sugrįžtu vėl į avydę y- - • 
Į brolišką Vienybę!

Tada mūs vėliava vienybės 
Plevėsuotų aukštybėse. .
Ir nušvistų ji padangėj, 
Mūsų brangioj Tėvynėj.

Plytaitis.

KIPŠAS MANO DARŽE

Įkyrėjo man pasaulio ci
vilizacija. Pasiryžau mes
ti ją ir ieškoti ramybės toli, 
toli nuo visų žmonių akių. 
Turėdamas tą mintį, išsirin
kau gyvenamąją vietą, žmo
nių apleistą Iloreanas sa
lą, Ramiajame vandenyne 
— Giilapagose. .

Čionais mano apsigyveni
mas butui ramybės daržas— 
tik mano kaimynai nemyli 
inŪuęs.“ Taip*, kaimynai ’— 
bet gyvuliai:, karvės, kiau
lės, asilai ir . šunys. Kadai
se jie buvo naminiai gyvu-j 

. liaį. Bet, žmogaus'ilgai ne
matę, jie: persikeitė į bai
sius laukinius žvėris. Iš vi- 
^ų jų, laukinis semias buvo 
mano didžiausia priešas. 
Jis perlisdavo kuolų tvorą]
ir išknisdavo mano daržą.

Vieną rytą nuėjau į dar
žą. Nustebau pamatęs gy
vulį, kurs išrodė man kaip 
kokia juoda telyčia. Bet 
padariau klaidą. Tai buvo 
baisus, juodas šernas. J b 
aplankymo pasekmės — tai 
mdno salotų diegelių sunai
kinimas.

AŠ- mačiau jį daug' kartu, 
pamatęs mane, jis perlen- 
da tvoros plyšį ir dūlina 
«au į mišką. Nuv a r y t a s. 
laukia kol aš prasišalinsiu. 
Nežvėriškai kriuksėdamas, 
jis pasielgė lyg nedraugiš
kas šuo, pavarytas nuo pie
tų, ieškodamas progos su
grįžti.

Supratau, kad ką ’nor& 
reikia daryti, kad praŠalin- 

. Čiau mano negeistiną svetį.
Bandžiau nušauti jį. Kur 
tau jį nudėsi. Skuta taip 

’ stora, kad kulkos nušoksta.

&

Šernas vis ramiai knisdavo 
mano darže. 1

Norėjau nunuodinti jį. 
Bet, jis užuodęs nuodus ba
naliose, jų nelytėjo. Ką gi 
daryti? Tada aš padariau 
blynų iš miltų ir nuodų. Ša
ldau, dabar mirtis jam. Se
kantį rytą nudžiugau. Pa
mačiau, kad dingo keli bly
nai. Tuose blynuose buvo 
užtektinai nuodų du tokiu 
šernu- numarinti. Bef/ žitfc 
rėk! Dienai nepasibaigus 
— jis sugrįžta sveikas!.

Sutaisiau sląstuš. Priren
gi:;:! viską, kad vagis, eida
mas mėsos, patraukti! šniū
rą, kurs nuvestu ant jo gal 
vos didelį rąstą. P a b a n- 
džiau slastus. Dirba.

Tą naktį laukiau,?, ar ne
bus girdėtis jo mirties ki\u-
ksėj lino, ifc »k j negirdėjau. 
Ryte pabudęs, nubėgau pa
žiūrėti kas atsitiko. Šelmis l 
Rąstas gulėjo\ ant žemes, 
bet po jo nėra mūsų šerno. 
Užpykęs ant manęs iškniso 
geroką slastų dalį.

Sumaniau naują būdą. 
Pilies velnišką žvėrį nelie
ka nieko kito, kaip tik vel
niškas būdas. • Turėjau šiek 
tiek parako. Iškasiau duO-- 
bę. Įdėjau parako, daug 
mėsos gabalėlių, jį privy- 
lioti. Vėl taip sutaisiau, 
kad, guziką paspaudus, ga
lėčiau suteigti mano kipšui 
mirties smūgį.

Laukiau. Ūmai girdėjau, 
kaip Seimas draskė mėsą. 
Juokiaus. Jo mirtis. Bet, 
kur tau! Tris sykius pa

spaudžiau guziką .— nieks
.neatsitiko. Nubėgau į.vietą, 
kur duobę buvau-iškasęs.

Kad jį galas! Štai, prieš 
mano akis išknista duobė— 
ir joje guli pusiau suėsti' 
parako gabalėliai! ’ -

Nenorėdamas turėjau pa
daryti paliaubai ' Vis mff- l 
no daržas neilgai išliks, jei
gu dar toliaus lankysis juo? 
dasis kipšas. Daržo išlai* 
kymo paskatintas/ vėl iška
siau duobę ženįėje. Vėl įdė
jau parako. Apkaišiau duo
be akmenimis. Vėl kilo ge
riausiai išvedžiau. Paskui 
įdėjau mėsos privilioti.

Arčiau1, atsistojau. Norė
jau matyti, nors iš tolo, ar 
šernas vėl sues, paraką... Pa
prastu laiku šernas prisiar
tino ir. pradėjo ėsti. . 
kiau sau-r x<Šerne', paskuti- -~ 
nį sykį pas mane lankais;” l Bet gaila, Jog daugelis 
Ir,' taip pakakęs, paspau- laikrašeip vedėjų, kad pri- 
dižau guzikų. ' eitų prie nelplltOringo akai-

\ /, _ I tytojaus, pasirinko nedorą
Koks sprogimas! Gausus-L .Bada: nataika.

juodi dūmai liejosi iš duo
bės. Akmenys įcrito.. Ne
laukdamas, kol dūmai pra
sišalins, nubėgau į tą vietą. | 
Kas tenai bėga sau į miš
ką? Tai mūsų šernas! Švei- 
kas! •. ■ '.. ’ ■

Vis sprogimas padarė 
jam ką nors. Pabūgo ma- 
nęs. Dažnai matau jį miš
ke. Bet niekados daugiau 
neatsilanko į mano daržą.

A Sulietuvino—
Kazys Adna>.

Miisų “Pažangiai” Spauda Kuapii Susirinkimai
Mūsų laikrąstija, iki šiol, 

turėjo atlikti visa, kas'tik 
buvo galima, žmonių švieti
mo ir informavimo srity j. 
Dar daugiau ji turėjo 
net ir skaitytojus sau išsi
mokyti. Kės, niekas'negali 
ginčyti, pusė gal ir daugiau, 
lietuvių, atvažiavusių prieš 
karą, buvo Visai beraščiai 
ir vargiai paskaitą. Ir štai 
ta vargše jaunute- m ū s ų 
laikraštija turėjo auklėti 
viešąją nuomonę; turėjo sa
vo skaitytojus lavinti ir Uu- 
kieti. ? .

ga- Ir ji tai darė kaip. mokė-

RAUDONB ARZDŽIO 
DEJAVIMAI

WORCESTER, MA88.
. LDS. 7 kuopei ausitinkirnaa į. 

vyks spalių 2 d.r<6 vai vakare, 
bažnytinėje svetainėje, 41 Prov* 
idence St. Visi nariai btltinai atei
kite, nes turime aptvarstyti kele
tą ayąrbių klausimų. Be to, tėra 
proga užsimokėti duoklei. ,

Valdfbu

ii; neleistiną būdą r pataika
vimą žmogaus blogiems pa- 
linkimams. Jie pataikavo 
žmogui — žvėriui^ jo cha-

nios. Be to, dar jos moka 
pagaminti valgius.. Už tai 
ir kitataučiai džiaugiasi pa
gavę lietuvaitę savo pinklė
se. v ’ ~ :

Atbudo iš ilgo miego Pro? 
videneo jaunimas. Jie įsteįd 
gė Vyenpkuopąi.''>'Atvykauš- 
vieną kartą į susirinkimą ir I 
mačiau jų gerą lietuvišką 
dvasią. Tikiu, jog daug ge
ro jie nuveiks savo parapi
joje. Geros kloties 1

? Kai kuriose lietuvių ko-- 
lonijosę pasireiškė galinga 
mandagumo srovė.. Lietu
vaites taip išpanejo, jog jos 
reikalauja mandagių vaiki- 
nij. Kas būsi Žinau, kad 
mūsų lietuvių vaikinai ne
pasiduos mandagumo at
žvilgiu itali jonui, airiui ar
ba kitam. „

Kazys A'dna.

ŠIRDPERŠOS 
. Mažai kentėjęs neturi 'ma
nyti esąs pilnai laimingas? 
tik nukentėjusis randą to
bulo malonumo' iŠ išgydytos 
žaizdos į- toks mąlon urnas 
negali būti ' lyginamas sū 

[sveikojo vadinama laime. 
[ Jei kenti, pratilinfc ašarotas 
[ akis ir sveikai u ų s r 3 U o kl 
KAip keista, jog mergina/ 
sulaukusi devyniolikos me
tų, gali be tėvų leidimo ište
kėti; bet jinai turi- Jaukti 
dvidešimts; vienų metų; kol 

J gaus teisę balsuot. Atrodo,, 
jog reikalaujama pilnesnio 

I proto balsavimui, negu ųa- 
mij tvarkymui ir vaikučių 
prižiūrėjimui. Kūme tiesa? lr‘

Linksmos atostogų die
nos pasibaigė. Užteko gų-1 
glinėtį pamarėsė. Grįžo į 
mokyklas mūsų lietuvių vil
tis—jaunimas. Praside
da nauji mokslo metai. Ką į 
nuveiks tas jaunimas šie
met? . '■ •

į PRALL BROLIAI 
] Į PĖNTORIAI IR DEKORATORIAI

i DARBĄ ATLIEKAME GERAI IR PIGIAI 
PATARNAVIMAS GERIAUSIAS

.U j 46 ARMANDINB ST., ’ DORCHESTER. MASS.

•L| 1 ,'Tel. Talbot 0354

iniškuniui ir pagaliąu jo bė*| 
gėdiškumui.

Taip buvo seniau, taip y- 
ra dabar.

Ir štai kas ypač krinta į 
akį,' kad taip daro vadina
moji ^pažangioji” lietuvių 
spauda, kuri rankioja įvai-
-rias gyvenimo šiukšles ir] NĄSHUA, 
jas Už pigią kainą teikia LDS. 65 kp, mėnesinis susirinki 
skaitančiajai visuomeneiJ-mas įvyks spalių 2, tuoj po pas-

, Visokios rūšies -paleistuvys- Į pobažnytinsj sye-
. • v -• v. . tamėj. Kviečiame narius ateiti, nėst<įS aprasmejama. vyhoja.i- yra kckt, svnrbiį auwnyra^ 

čia forma, užmušimai ir ki- Taipgi atsiveskite ir buvo draugu* 
tokie prasikaltimai' visokių Prirašyti prie šios organizacijos, 
typų, kurieinš ^religija ir “—
įsitikinimai nesvarbu,” pa- WORGE$TER, mąss. 
: v, . A . . LDS,. 108 kuopos susirinkimas b.ĮjesMiffiai^v^BnĮilyyk^pA^rAaSr^Wr^ 
draugės,” sąmoningai tai- Lapijos salėj, tuojaus po sumos, 
pinama tokiuose laikraš- Visi nariai prašomi pribūti, ne? 
TJinnsp turime svarbių reikalų. *
-r! i,. , .: _ I : . Kviečia Valdyk
Ir štai tos spaudos leide-Į . .

jai nepasitenkindami »epd-Į MONTELLO, MASS. - 
matuotų faktų apibendrini- TTio o i „ • • v-L':. . /. LDS. 2 kp. susirinkimas įvyks
mu, nepasitenkindami ne- LpaIil| 4 .§v: Bolfo parap. svct. 
švarių paskalų leidiniu, lei- [ Visi nariai prašomi ateiti į šį susi- 
džia visokiems “maikiams” rinkM ū užsimokėti senai, už- 
savo laikraščiuose savo :
jos priešų vardus valkioti, 
juos terlioti, nuolatos sklei
sti šmeižtus—nuolatos savo 
bendradarbius, savo skaity
tojus ir korespondentus de
moralizuoti, skleisti minio* 
je neapykantą, pagiežą ir 
nepasitikėjimą.

Iš. tokios daugelio spau
dos redaktorių taktikos ir

•mo ir atsirado visas Mioji-įP°’«mai>
. v .... . , bariuose įvyks LDS. 30 kp. s.u«

mosi, žodynas, pilnas įvai- [rinkimas. Malonėkite ateiti viri 
riaušių “smalavyrių, kroko- l Kviečia Valdyba

- "Keleivis visų kuom gėri
si, bet jo akys pajunta jau
kiausiąjį jausmą, kai regi 
savo tėvynės vėliavą sveti- 

I mame krašte. Tėvynės vė
liava jam, lyg našlaičiui mo
tinos paveikslas. 1

Jei turi darbą, kuri priver
stinai turi atlikti, dėkok 
Dievui, — nes, save priver- 

[ sdamas, išdirbsi Valią ir pri- 
į prasi būti visu kitom paten
kintas ir tuo pačiu būti vi
sados linksmas.

Lietuviai-amerikiečiai tu- Į 
ri, lietuvišką žodyną. Buvu- Į 
sis Lietuvos senos gadynės] 
knygnešys Antanas Lalisl vengt; 
sutaisė jį spaudon apie 1905 Į Reik, dieną ir naktį tiesą 
m. Geras ir Naudingas žo-Įginį__ , 
dynas susipažinti su neži-Į ‘ Tai taip gyvent. . K 
nomais lietuviškais žodžiais 
ir jų prasme. y . ;

Vertai gyvent — 
reik dirbt ir vargt; T 
;Reik visuomet gi blogo

Vertai gyvent reik' daug 
viltis, • ' •

Nes nežinai kada mirtis
. Smailiais pirštais privers

. T. « ‘ ’1' takis—
Tai taip verta gyvent.

. Vertai gyvent—reik ram?

Andai, nieko neveikda- 
mas, pavarčiau Jono Kmito 
eilių knygos lapus. Štai ką 
atverčiau: 4 ^Pamačius j au
na lietuvaitę, mums- .links-Į dyt sielą; -

I ma daros ant s i r d i e s. ” I Vwi j I žino, j 6g kurią 
|Lpaūk .
Ue. -N^^u ^r d^g išaugi ^ Bausme, bus už laiką tųš- 
| I štinti Aiuelikos liet u vi ų Rią-^ ,
| merginas, bet jįĮ yra ■grikj . T«į taip vertą gyvent.;.

Jt | žios, molonaus būdo? ir lipš-į

Bausme bus už laiką tųš-

GLEVELAND, OHIO
Spalių. 7 dieną, 8 vai. vakare,' i 

Lietuvių Salėj įvykę LDS, 51 kp. 
mėnesinis susirinkimas. Gerbiami 
nariai prašomi susirinkti. Valdyba

DAYTON, OHIO '
LDS. 69 kp. susirinkimas įvyki 

sekmadienį, spalių 9 d<> bažny
tinėj svetainėj tuoj po Sumai.

z Kuopos rašt. Z. Gudelis

[ HARTFORD, OONN.
LDS, 6 kp. susirinkimas įvyki 

[spalių 9 d., tuoj po suirtos bažny- 
[ tinėj svetainėj, 41 Capitol Avenue. 
Malonėkite vis nariai ateiti, nes y- 

[ ra svarbių reikalų dėl kuopos nau* 
doe.

Taipgi malonėkite užsimokėti kU 
rių yra užsilikę mėnesinės duok* „ 
!&. LDS.6,kp. rašt.

DETROIT, MICH.
LDS, 72 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, spalių 11 d., tuoj po 
panūstų, šy. Jifrgio parapi jom mo
kyki oje. Visi kbopos nariai yra 
kviečiami atsilankyti į šį ausirin 
kįmą.

N., S. PHILADRLPHIA, PA.

LDS. 103 kp, mėnesinis susirinki 
mas įvyks sekmadienį, spalių .2, 
tuojaus po sumos, šv. Andriejauj 

Į par. svetainėj, 1123 Lemon St
Kviečiame narius ir narėms ateiti ir 
kiirių užvilktos duoki Bs užsimoki 
ti. Taipgi atsiveskite nors po vie 
nų naujoj narį prie kuopoj prira 
Syti. Valdyba

BALTIMORE, MD.
laikraštinės etikos suprati-Į Spalių 2 d., sekmadienį, tuoj 

i-
_• * j—a_  . j bariuose įvyks LDS. 30 kp. susi-

riaušių ^smalavyrių,. kroko- Į 
dilai” etČL ’ > ą- '

. Tai- štai kokį turtą neša 
mūsų “pažangos” skleidė
jai !. Jie be mažiausio skru- į 
pulo neša tą turtą į mūsų 
tautą, į mūsų perijodinę > 
spaudą. .

Jie neša Sąmoningai, nes 
kas jiems rūpi apie tautos 
dorovę; Jiems rūpi biznis 
ir... dar kai kas.

Toliau, tie redaktoriai ne7 
sigėdi įžeidinėti kitų žmo
nių jausmų, jie nemoka ar 
nenori gerbti kitų žmonių 
įsitikinimų, jiems nieko ąė- 
ra šventa? nebent.... doleris. 
—Ir, vadinas, toji spauda 
“pažangioji” ir jos redak
toriai kultūringi!

Nebent mes vadinsime pa
žanga, kad ji savo purvino
mis klumpėmis įsibriovė į 
tūkstančių žmonių giliausias 
vietas ii* ten ėmė,viską spar
dyti, mindžioti. Nebent tai 
vadinsime pažanga, jei p. 
“pažangiosios ’ ’ špa u d o s 
skleidėjai ♦spiaudo. į »savo 
motinų ir, greičiausia,'savo 
pačių jaunų ir nekaltų die
nų sąžinę, jausmus. Pa'ga-, 
liau/nebent tos spaudos mo
rališką bankrotą ir nacha.- 
liškumą viešai spjaudyti g 

švenčiausius žmonių jaus
mus vadinsimi pažanga. Ne
bent....
. • ■ . . J, P. Pilipoiitskas;

SKLEISKITE ŠVIESĄ

Perskaitę "Darbininką” nenu- 
meskite, bet duokite kitiems pa
skaityti Tokiu būdu supažin- 
disite kitus su “Darbininku” ir 
L. D. ,S.‘ ir ątremsite mūšų idė»

Valdyba

HARRISON-KEARNEY, N. J.
L. D. S. 15 kuopos susirinkimas 

‘įvyks .spalių: 11 (liepą,, parapijos 
svetainėje, 6 . Davis' Avė; J Viši 
nariai kviečiami atsilankyti.

Į <. Valdyba

■ WESTVILLE, IĖL.
. LDS. 75 kp. niSnesiniaį suairin- 
kimai įvyksta kiekvieną mėnesį, 
sekmadieny, po 15 d., šv. Petro ir 
Povilo bažnytinėje svetainėje.

Valdybą.

WESTFIELD, MASS.
LDS. 111 kuopos susirinkimas į- 

vyks sekmadienį, spalių 16 die-
I rią, tuoj po sumos, Šv. Kaahniero. 
parapijos „salėje. Kviečiami viri

| nariai ateiti. Taipgi atsiveskite
-... r,' | saVė -dHi?^ prfrafiyti-prie šioi./

EASTON, PA- ' I kalnios organizacijos.
LDS. 40 kuopos susirinkimaš į-J, Valdyba

vyks spalnj. 2 d., tuoj po sumos. | U «
šv. Mykolo parapijos svetainėj. BROOKLYN, N. Y. ,
Malonėkit visi nariai atsilankyti Spaliu 16 d., tuoj po sumos-į- 
ir mėnesines mokestis užsimokėti: K1* PDS. 10 kuopos susirinkimas

* jf. Songaila vaI kviečiame visus narinė - . 
[atsilankyti į 5į susirinkimą ir už- . .
I simokėti mėnesines. Atsiveskite ir 
savo draugus prirašyti. ...

Valdyba

mos. Šv. . Kazimiero parap. salėj; NEW BRITAIN, CONN.
| LDS. 36 kp. susirinkimas įvykt 
sekmadienį, spalių 16 d., 1932 m/ 
Svarbu, kad į šį susirinkimą ateitų J 

Į visi narini ir bent po vieną naują f 
[ airį atsivestų prirašyti prie Mūsų 
| brangios organizacijoj

; ATHOL, MASS.
LDS. 4 kp. mėnesinis susirinki- • 

mas įvyks spalių 16 d.^ tuoj po- 
miSparų, šv. Pranciškaus parapi- 

„______ jos salėj. Kviečiami viri nariai at
1 BRIGHTON, MASE. silankyti ir. užsimokėti mėnesine 

LDS. 22 kp. susirinkimas įvyks [mokestis. Taipgi, atsiveskite saro ...
penktadienį, spalių 7 d, 7:30 v. draugus ir drauges prirašyti pris 
'•ak., Lincoln Svetainėj. 26 Lincoln kilnios organięącijos..
St. j Ateikite viri, Valdyba J . Kviečia Valdyba

ELIZABETH, N. J.
LDS- 16 kp. susirinkimas įvyki 

spalių mėn. 1 dieną, 7 valandą 
vakarė, bažnytinėje svetainėje 
Nariai kviečiami gausiai ateiti ir 
atsivesti savo draugus (es) prira 
Syti. Valdyba

ŠAINT CLAIR, PA.
LDS. 107 kp. JriSnesinis susirin-1 "av‘ 

kinjas įvyks spalių 5, tuoj po.su- 
1
IvieČiartii vis nariai dalyvauti ir 
užsimokėti mėnesines mokestis ir 
naujų narių atsivesti prirašyti. z

Valdyba

PHILADELPHIA, PA.
LDS. 13 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, spalių 7 d;, 7:30 v. 
vakare, mokyklos kambary. Atei
kite gausiai. Nepamirškite užsimo
kėti duokles. Valdyba

. . lovellmass.
LDS. 97 kp. BUsirinkirnas įvyks 

ketvirtadienį spalių m, 8 dienų 
vakare. Ateikite visi. Gera proga 
darbininkams prisirašyti prie' vie- 
nintėlčs darbininkų organizacijos

■■ Valdybi

. CAMBRIDGE, MASS.
LDS. 8 kuopos mėnesinis susi

rinkimas - įvyks sekmadicn. špii* 
•lių 9 d., tuoj po sumos, L. baž
nytinėj svetainSj. Visi nariai 
malonBkiU atsilank^’ti ir užsimo
kėti užvilktus mokesčius. Vald.

BROOKLYN, N. T.
LDS.' 12 kp. mčn^sihis susirinki- 

mas įvyks Ispąlhj 16 d^ 6:30 v. 
kare, Karalienės Angelų parapijos 
RvetainŠj, kampns Robling ir So- 
41b gatvių.

Taigi malonėkite visi Busirinkti 
ir užsimokėti duokles kurie esate 
skolingi. Nepamirškite ir naujų 
narių atsivesti prirašyti prie mūsą 
brangios Organizacijos. .

Kviečia Valdybe

LAWREN0E, MAS8.
LDS. 70 kp Susirinkimus įvyks 

spalių m. 16 d., tuoj po 12 vai, 
kviečiame gausiai sueiti, nes turi-, 
me keletą svarbių sumanymų.. AL 
siveskite ir savo draugus (es) pri- 
rašyti \ y . Valdyba

? Antpl&ukokBbogyvenimM, tfa
— gyvenimu k*bo mirtb, tiee mirtim

Leonas Liev§a. jos priešų propagandą. -- ■ įįįy

PROVIDENGE, R. I.
LDS. i.l kp; mėnesinis susirinki 

mas įvyks sekin^imį spalių 16, . 
tuoj po sumos, bažnytinėj avėtai 
n?j. Svarbu, kad visi iiamė susi, 
rinkimo dalyvautų Ir uŽrimokėtą 
duokles. Patikėkime gražų pavyt* * 
dį kiliems.
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DARBININKAS
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BAINT JPĄĮIP^’S XJT^UANIĄ^T Jt a AS800IĄTI0N OF LABOR 
' BnUr*J m paattir S«pt IX lOTfi u Bnrtotj, Mam.

im*r OAAct ofMarel) 3, lf7p. 1
Accaptancą for miline at ipedal rąU of poatage prorlded for ln Sectiov m 

Actof OctoberS 1917,anthorlwl on Jnlyli 1»18
. BŪBSCRĮpTION RATK8:

Domeatlc jratrly ..MOO
'yoariy. .icdo

£ . Domeatlc onefr per weak y«arly..|2.oo
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. <iietuvių Darbininkų. Są- išlaikytų; Tąigir visi mes 
’* junga buvo įkurta 17 metų dąrbmhikai ir turime spie-' 
' * atgal tuo tikslu, kacį-kata^ -stisr-į vienintelę orgamzacl-._ 
. - likai darbininkai'mūsų isei- ‘ 

vijoj susiburtų į vieningų 
OTgmnzaeiją. Reikalas bu
vo labai gyvas, nes tolygios 
'organizacijos visai netūrė-

- ” j ome. Kan. F. Kemėšio va- 
. dovaujami, katalikai darbi

ninkai stojo darban ir įkū
rė centralinę^L. D. S. orga
nizaciją, kuri apėmė visas

* kolonijas. Ji pastatyta ant 
grynai katalikiškų princi-

' pų. Pagrindinė L. D. S. 
idėja paremta Leono XIII

> enciklika Rerum 'Kovarunf, 
kurioj e išdėstytas katalikų 

, darbininkų klausimas pagal
' Bažnyčios mokslų, kurs gi

na darbininkų teises prieš
\ išnaudotojus ir liepia ati

duoti jiems kas teisinga ir 
žiūrėti į juos visų pirma 
kaip į žmones, turinčius sie-

' lų ir prieš Dievą ne tik ly-
; . giUs kapitalistams; beį da.

; gi už juos geresnius, nes 
.: pats Kristus labai išgyrė

4 neturtėlius ir pasmerkė 
. ? turčius. ;

. j Mūsų L. D. S. organiza
cija paliko ištikima savo 
pagrindiniems idealams. Ji 
niekad nenutolo nuo Bažny
čios mokslo, bet ytin jame 
sustiprėjo. Jos or g a n d s 
“Darbininkas” yra grynai

. katalikiškas ir kaipo toks 
' pilnai atitinka L. D. S. sie- 

kiams.

Kas metai męs turime 
Seimą 'kuriame uoliai svar-

. stome savo reikalus, kurie 1‘notas ir . duoda savaitines ap-
ypač dabartiniais laikaisi

’ yrą labai svarbūs. Mes tu
rime atsiminti, kad L. D. S.

; ... yra vieną svarbiausiųjų 
mūšų išeivijos organizacijų,

- nes paliečia darbininkus, o 
. mūsų išeiviai juk beveik vi*-

si darbininkai.' Turčių ir 
kapitalistų mes neturime.
Jei kuriam lietuviui išei
viui pavyko įsigyti kokią 

. nuosavybę, ar pramoiielę,
; tai jis tai atsiekė tik sun

kiai dirbdamas ir vis tebe-
\ dirba, kad savo nuosavybę <Ad

ją, kuri, vengdama kenks
mingų ardymo šūkių sten
giasi visus darbininkus; su
jungti į vieningą kūnų. To
ji organizacija tai L. D. S. 
d oje mes turime, saugią už
eigų nuo visokių ištauteji- 
mo ir ištvirkimo audrų.

L. D; S, Seimas šiais me> 
tais bds labai gyvas. Pat
sai katalikų darbininkų vy
kiausias Vadas, šv. Tėvas 
kviečia mus į talkų — vie
ningai katalikų akcijai iš
vystyti; , Taigi tasai mūsų 
Seimas, bus bendrų pajėgų 
sutraukimas — mobilizaci
ja. Sūdarykim vienų stip
rių katalikų darbininkų ar
mijų, nes labai sunki kova 
muš laukia K.

KUN. JONAS BALKUNAS,

ir visas katalikiškas cere-Į darysite visokių gerų d&Į‘-' SVARRĮK ARfjHFflLOflU 
«mminfc‘3 . ’■ hii vmn« ifisn niiRtanmist1 nilVHMIMTMy...bų — visos jūsų pastangosmOUŪąS'i' • ; ( i vxsu» ptt.si<wif;us

' ' Kaip pava<įuitĮ t okiusįnii'Sis pH“8- ąeį nemokSsi- 
•UatalijtuB, kurie aųnkiai u ‘........ ..................
pi'dlLaĮtjĮoįaįB Bkntįkaįs pw . „ , . . ...
kirai-pronuĮperu&ja beujie* bataUKls^oji spau-

■ ‘yįikus; laikrąj«itpf h Į

<įa,. kad iŠ ausies

veste JStonpip kad sugriau- telikti spaudą, noticsiogmiai 
: 4 : tiKJifnį J Pati Diev.-į,

įtuįs yia žmogaus ir visos
yisatos Kūrėjąš ?

Kaip, aį^volgty į tokius
VatalikiiS1 tėvus, kurie gar-1
ąiai ąkaitydųiĮĮį bedkvįšką-

lųija’aš^, vaikučiams įdie
gia ^cdįęvybeš clvasią įr tai. 
yjua, •kųu. pagoniška ir seto-Į 
'diską# , ?

Skaitytojau dūrintieji a-J 
kis, matyte inąto, kad . gy-1 
venime taip yra iT nieko ne-1 
sako ir tyli. Kun. ,Piv. J,

■ Vaitukaitis gyvai nu r o d o 
kiekvienain kataliko paręi-

♦ _ .. *■ ■ J _ . >. ■ ■ j i

SUSEKIMAS VATIKANE 
MIESTE ,

- VATIKANAS. Beve- '• 
dąht Vatikane statybos dar
bus, atsitiktinai atkasti ko- •* 
Įi senovės romėnų kapai. V- 
rą žmoni,a, kad senovės ro- 

_ . „ menai pasirinkdavo kapams
din būdu kat’alikij spaudą. vidų didelių konsularinių 
rįmia tas, kuris neprįtafia kelių pašaliais.. 
nMiepalaiko nekatąlikųL Tr. . .• • ,,• ?
spaudos;, tiesioginiai remia . ■Mda paskelbtas sis radi-

- ... rj mas, mokslininkai- tuojau
ėmė galvoti, ar tik. toje vie
toje, kur rasti, kapai, nebus 
ir garsioji Via Triunifąlis, 
kurios viena dalis jau buvo 
atkasta Lęono IV gatvėje, o. 
kita—artį Ji v, J lyasios Baž- _ 
nyčios. . ' . . . •

Trečioji to paties kelio 
dalis.,, rasta Vatikane, ar
cheologams yra labai svar
bi, nes leidžia nustatyti, jo 
tikrumą. Ir ypatingai svar* 
bi ■ dėl to, kad patvirtina 
šv. Petro kapo autentišku
mų, kurį iki šiol kai kurie 
pseudomoksliĮlmkąi vis drį
so ginčyti, neigdami dviejų 
tūkstančių metų padavimų, 
dabar patvirtintų konkre
čiais archeologijos mokslo 
daviniais.

to ųauęfotte apsigynimo ir 
puolimo gibkhb kurs yra

. užlateo He&vfete 8pw- polius. Leonas KilI-yte
<Ją, hd. iŠ Sirdiėš išrautų P^afea; ‘'Vįsij 
savo sielos išganytoji ir pa- Į pftTeiga- yra uolini repiti kn- 
vnoln SĖĖnmn.. kad suariau- W

: tį . iifcėjitetį į Patį Dievtj, 

yisatos Kūrėju f
Kaip, atsižvolgtr į tokius 

katalikiis1 tėvus, kurio gar-

—p* • * **^Twr*M*
pareiga yra uoliai remti M* 
T - . -■ - * ' & ' - -i L

L
ir ticsioginiaį. Ketįcsiogi-

L. P. S. Literatinės Komisijos narys, geimo metu pasakęs du pa
mokslus. « . •' '■’

PASAULIEČIŲ APAŠTA
LAVIMAS IR SPAUDA

“MŪSĮI LAIKRAŠTĮ'’
Brolius amerikiečius kviečiame 

užsisakyti >
“Mūsų Laikraštis”. yra did

žiausias ir įdomiausias iš visų 
Lietuvoje leidžiamų savaitrais- 
čių; geriausiai informuoja Lietu
vos visuomenę apie savo krašto 
ir plačiojo pasaulio įvykius; vi- 
ad pilnas rimtų ir objektyvių 
traipsnių, gražių pasiskaitymų^ 
iorespondencijų, dainų, paveiks
lų įr. t t. '. '

“Mnsii. L^kraštis” ŠaudiU 
plačiausiai . skaitomas. Lietuvos 
kaime ir mieste,.nes savo plačiu 
•uriniu visus patenkina. Taip pat 

virš 2000 prenumeratorių turi 
užsieniečių lietuvių tarpe, kurių 
didelę dauguma yra broliai ame
rikiečiai. ■

“Mūsų Ldikraštis” kas savai 
te išeina po 12 puslapių, iliust

žvalgas iš religinio, kultūrinio, 
visuomeninio, ekonominio ir po
litinio gyvenimo sričių. ..
/‘Mūsų Laikraitį” leidžia Ka

talikų Veikimo Centras. Kaina 
metams: Lietuvoj 4 litai, užsie
niuose —• 12 litų.

tas, kuris kiek galėdamas! 
padeda katalikų spaudai iš
likti ir klestėti. Esatim įsi- 

I tikinę, kad ligi šiol šioje 
srityje per- mažai pasidar
buota.” '

f- Kun. prof: Di’.JtrMaiiaur 
skas, kalbėdamas K. V. C, 

į konferencijoje apie pasau
liečių apaštalavimų, štai ką 
pasakė: “Į katal i k i š k o s 

gas, kurias kiekvienas '^tū- Raudos platinimų turime 
ri gerai žinotu kas . ir koįie ka^° i 'švenčiausių 
yra Bažnyčios mokymą i, p^sų pareigą, tiesiog apas- 
kad galėtų / kitus mokinti. .tlkrai> kas
Katalikas negalės apginti Platina palaiko katalikų 
savo religijos, jei jis nėra sJ?abdų, atlieka apaštaĮayi- 
mokytaš tikyboje. Jis tu- P110 darbų ir dorovę. \ 
ri būti apsipažinęs su Ka* O /dabartinis Popiežius 
talikų Bažnyčios tiesų ir Pijus XI sako;’: “Katali- 
pratybų visais klausimais J kiškosios spaudos įtekmių 
kaip ir dėl ko ir kam. Tai gumas ir galybė yra taip di- 
yra tikrieji vyrai, kurie pa- dingą,, kad ir mažas paši- 

tys gali apsiginti mio be- darbavimas teisingosios 
dievių puolimo religijos da- spaudos naudai visada, esti 
lykuosė ir apginti Bažnyčių, didėlės, svarbos, nes gimdo 
Kad ąpsipažintum su-Kata- išganingas pasekmes. Kas. 
likų Bažnyčios mokymais, bus nuveikta bei pąsįdar- 
reikia prie to-pratintis nuo buota ypatingai dėl katali- 
jaunatvės iš . katalikiškųjų kiškossios spaudos, aš būsiu 
mokyklų,’ sakyklos, religi- tos. nuomones, kad tai visa 
nių pamokų, itr-šijų, reko- asmeniškai daroma man- pa
sekei jų. ir 'dvasiškųjų kny- čiam. Kątalildškoji spauda 
gii skaitymo, Katalikui mano širdžiai yrą labai ar- 
Bažnycios mokymų žiiioji- tima ir. aš tikiuos iš'jos su
ma s yra išganingas kiekvie-l laukti daug gero.” 1 / , 
nam. . Juodkas daugiau ži- skaitytojai, aš tikiu, jog 
hq apie tikėjimų/ tuo labiau į§ nurodytų pavyzdžių su- 
aifcosi tikėjimo ir daugiau! prasite savo (kaipo katali- 
jį gerbia, myli, didžiuojasi. 
Taigi,, pasauliečių apaštala
vimas kiekvienam katalikui, 
kurs yra apsipažinęs tikėji
mo dalykuose, šiandien rei
kia^ pagal Popiežiaus Pi
jaus XI minių, kad tų savo 
.žinojimų stengtųsi įdiegti į 
kitų -savo brolių širdį, tvir
tinant juose tikėjimų, ska
tinant kitus į tikrąjį apaš
talavimų, atverčiant pakly
dėlius ir pagonis- į tikrąjį 
tikėjimą, iškeliant Kristaus 
vėliavų pasaulio viršūnėse Į 
ir gyvenant krikščioniškuo
ju gyvenimu duoti garbę ir 
šlovę Kristui K a r a 1 i u i, Į 
“Kurs yra .ištikimas liudy
tojas,, numirusiųjų pirmgi- 
mis ir žemės karalių Kuni
gaikštis, Kurs mus mylėjo 
ir. apiplovė mus savo krau
ju nuo mūsų nuodėmių, ir 
padarė iŠ mūsų^aralystę. ir 
kunigus Dievui Savo Tė
vui; Jam garbė įr viešpata
vimas per. amžių ‘amžius” 

, (Apr. J, 5—t6)/?
pasauliečių : apašpiląvi- 

mas didelį išganingą darbų 
atliks. ne tik savo naudai, 
bet ir pasitarnaus. Katalikų 
Bažnyčiai. , Pasiklausyki-1 
me, ką apie spaudą sako 

’ Katalikų Bažnyčios vadai, 
Popiežius Pijus X, kulbė* 
damas apie katalikų spau
dą išsirpįš^e-.sJįfu^H 
tuf BtSysitd*baW^  ̂
gsįte misijas, steigsite mo
kyklas, labdarybės įstaigas,

■

f

$

Šakoma, jei šiandien gy
ventų šv. Povilas, tai Kris
taus ; Evangelijai garsinti ir 
Jo Karalystei plėšt žemėje, 
jis panaudotų spaudų. O* 
katalikiškoji spauda, kaip 
tik ir eina tas pareigas, ku
rias Išganytojas įpareigojo 
savo apaštalams ir busian- 
tiems kunigams* jiemjjsakjį 
damas.: “Eikite ir mokyki^ 
te visas tautas.^, mokydami 
juos laikyti visą, ką tik esu ; 
jums įsakęs” (Mat; 28,19). : 
Ir katalikiškoji spauda vi
sada buvo ištikima Kristaiis 
įsteigta j ai Bažnyčiai ir Jai' 
ištikimai tarnavo, nešdama 
Kristaus. Evangelijos užda
vinius ir džiaugsmingų nuo
taikų į tolimiausius pasau
lio kraštus, gaivindama do
rovę ir artimo, meilę, staty
dama tvirtus pagrindus pa
doriai visuomenės tvarkai 

: ir valstybių pastovumui, o 
pačiai žmonijai buvo pa
guodos šaltinis, giedrios vil
ties kūrėja, visuomeninių 
žaizdų gydytoja įr krikščio
niškos labdarybės žadinto

ja;
Kaip tik tuo atžvilgiu y- 

ra susidomėjusi Katalikiš
koji Ąkcija, kuri per spau-. 
dų ii1 gyvu žodžiu-ragina iš
tikimuosius suprasti savo 
tikėjimo kilnius uždavinius 
ir savo-(kaipo ištikimų ka
talikų) gy venimp pateigus 
rūpestingai vykdyti Kris
taus Karaliaus garbei ir Jo. 
Karalystes plėtimui čia, Že- 

/rnėje. .
Jeį lietuviai katalikai su

siprastų, kad yra tikri ka* 
talikai ir suprastų katalikų 

. pareigas,. tai'mūsų tautos 
gyvenime nebūtų tiek atska
lūnų ir bedievių, nebūtų ič- 
tvirkusio gyvenimo ir divor-. 

,:są Šeimose, negyvuotij pa- 
gpnizmas ■ .namuose įr tėvai 
■nesiųstų--savo valkų. į viešas 
•mokyklas, namh židiny ne
būtų vietos ; bedieTV i švk?ai 
spaud'ai^kuri neigia* Dievo 
esiiiią, pajuokia ;ir šmeižia 
katalilnĮ tikėjimų, ir paties

kataliko, kiirs remia tokių 
bedieviškų-spaudų, pašiepia 
švenčiausius jo įsitikinimus 
fr daro jį apakėliu ir išda
viku, kurs po kojų mindžio
ja savo tikėjimą įr naikina 
išganymo malonės.

Skaitytojai gali man pri
mesti, jog neteisybę rašau. 
Tačiau, Jmkime patį gyve
nimą ii pažvelgsime į kai- 
Suriuoš ' katalikus,, kurie 
sekmadieniais ir šventomis 
dienomis eina bažn y č i o n 
Ališių klausyti, atlieka- iš
pažintį ir priima Patį Die
vų. į savo širdį, o parėję į 
narnąs tuojau ima bedieviš
kų j į laikraštį į rankas ir jį. 
skaito prie mažų vaikų, 
prie tų vaikų, “kurių yrą 
Dangaus Karalystė” > (Mat 
'19,

Skaitytojai, geri katali
kai, žino, kad . bedieviškoji 
ląikrąštiją griauna tikėji
mą? neigia Dievo esimą, net 
Paties Dievo vardų . rašo 
mažąja raide “d,” niekina 
ir šmeižia katalikų dvasiš- 
kiją. . •

Argi ne skaudi tiesa ?
Taigi, kaip reikia supras

ti tokį pasielgimą tų katali
kų, kurie save vadina ge
rais katalikais ir pildo ka
talikiškas pareigas, o iŠ baž
nyčios parėję namon skaito 
bedieviškąjį.laikraštį ir per
siima bedieviškais įspūdžiais 
ir pragaro dvasia, kad ką\ 
riautų prieš Katalikų Baž
nyčią, iškartų visus ^katali
kų kunigus, panaikintų ku
nigų “išinyšlytų1”' išpažijitį

“DARBININKO” SKAITY-
tojų Dėmesiui

“Darbininkas” jau priimu 1932 
m. Idetuvoe Paskolos ku
ponus už prenumeratas ir. 
gas ųŽ piįnų jų/yertį. NuJdrpę 

1932jm. kuponų siųskite ■ ,
v *■ V;/.J*’ / .r. * /•“DJhRBnteO’I^ApM., {

, , . 866 W* Broadway, > 
Bouth Boston, Mass.

kyti savo pareigą to šauki
mo obalsius vykdyti gyve
nimam Turime atsimintų 
kad pasauliečių apaštalavi
mo pareigos yra imti Kris^ 
tų į savo gyvenimų: į savo 
širdį, į savo protų, į savo 
sielų, ir į savo visų kūnų — 
Kristaus Karalystės ’ plėti
mui čia, žemėje, kadangi 
“ar gyvename, gyvo n :a m e 
Viešpačiui (Kristui Kara
liui); ar mirštame, Viešpa- 
Čiui (Kristui Karai i ui), 
mirštame” (Rom. 14, 8), ’

Samata.

•/
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■. “ŽIDINYS”
Prof. Dr. V. Mykolaičio-Putino redagu® 
jama» literatūros, mokslo, viBUojnėn&i 
Ir akademiškojo gyvenimo. lllnstruotaa 
m&nesinls Žurnalas .'yra didžiausias, 
rimčiausias., įdomiausias ir kiekvienam 
prasi lavinusiam žmogui tinkamiausias 
Beraviu žurnalas. TodSl-Tlsi paskubėki
te užsisakyti “Židinį.’’ • .

“Židinio” kaina Lietuvoje: mat 35 l,,x 
pusm. 20 1L; Amerikoje metams 34.50, 
pusmečiui $2.50. .

Adr.: "židinys.” Kaunas. Laisves AI

Labai grąžiknyga audeklo apdarais, 192 pus
lapių, tik už 75 centus. “Darbininkui” prisiuntęs 
75 centas gausi Jono Kmito gražiaS feiles*

Jonus Kmitas vienintelis Amerikoj lietuvis po
etas. Jo' eilės pilnos patrij otiškų jausmų;

Siųsk užsakymą į

‘‘DARBININKĄ”
• 866 West Broadway «. 8outhBoBton,Mass. |

kų) pareigas remti ir palai
kyti katalikiškųjų spaudų, 
o iš savo namų mesti bedie
viškųjų spaudų. i Tie kata- 
likai, kurie ligi’šiol kalėjo 
bedieviškosios spaudos ver
gijoje, tenusikrato pragari- 

I škųjų pančių, kurie varžė 
jų laisvę ir stum$ prie be
dugnės, juos ten {murkdyti 
ir paskui gražiai tik nusi
šypsoti- pro didelius įvairia
spalvius akinius. Taigi, 
kiekvienas katalikas fti ri 
susiprasti, kad. šventoji jo 
pareiga yra remti ir palai
kyti katalikiškųjų spaudų, 
nes ji iškelia skaitytojų į 
padanges, prie jo Kūrėjo— 
Amžinosios Saulės ir po 
snukių dienos rūpesčių bei 
vargų leidžia vargšui žmo
geliui pasišildyti, pailsėti.. 
ir atsigaivinti. , :

Kaip išganinga būt ų 
mums katalikams, kad visi 
katalikai, suprastų savo už
davinį ir tikslų.. To d e i 
mums .būtinai reikia jung
tis į Katalikiškųjų Akcijų 

Į ir žinoti, kad Popiežiaus 
pijaus XI Šaukimas į tik? 
rųjį apaštalavimų yra be 
galo reikšmingas “įr katali
kai turėtų susidomėti, ir lai-

BROLIAI IŠEIVIAI 1
TSvynčs likimas, jos lalmčjlmai ir ne- 

lalnišs, jos sielvartai ir bėdos Jums vi- į 
siems, be abejojimo, rupi. Jums taip 
pat rupi, kad Tėvynėje taurauti} Ir 
klestėtu teisėtumas ir laisvė.- Jus taip 
pat niekinat priespaudos nevalią ir ne
ribotu sauvaliavimą su Švenčiausiomis 
žmoulą teisėmis ir laisve. — Jus norite* 
kad ir toli būdami, kad ir plačiyju ma<* 
rlu atskirti, pažinti Tėvynės būvį, koks 
jis tikrumoj yra. — Sitais visais at
žvilgiais Jums labai yra pravartu 13* 
siraSytl

“DARBININKAS” ugdo tiesos . ir 
laisvės meilę.

“DARBININKAS” moko neapkęsti 
priespaudos smurto ir niekinti didvalr 
dą veidmainystę.

“DARBININKUI” visur ir visados 
rupi darbo žmonių reikalai.

“DARBININKAS” turi labai įdomias 
savo “radio Šypsenas.”

"DARBININKĄ” redaguoja profeao- 
rius PR. DOVYDAITIS. * i

S/ctfbSJcite kad iSsiraiyti “DARBIimiy 
K4” patys ir iiraipkite ji tavo 
nčms Lietuvoje. ■ ' . ' • ■

Amerikoje. "Darbininkas” kaštuoja 
Į1.20, o Lietuvoj tik 60 amerltainižinj 
centų.

“Darbininkas,”
" ‘‘DARBININKO” adretast Llthna- 

nia, Kaunas, Nepriklausomybė# alkiu 
M* • .

“SAW8įtJ z
“SARGYBĄ” skaitydamas tas! Šiuos 

įkyrius: 1) Aleksio popullatteacljoa Ir 
vlsuomenas klausiniu. 2) blaivybės, S)' 
ūkio, 4) sveikatos, 5) gydytojo patari
mu, 6) advokato patarimu, 7) apžval- 
a (politikos, visuomenės kultūros lt 
konoralj03 gyvenimo), 8) priošalkolinin 
Judėjimas (Lietuvoje ir užsienyje)* 0)1 
Knygą pasaulis ir 10) Įvairenybės.

"SARGYBOJE” ražu: vysk, M. Rafc 
nys, prof. P. Kuraitis, Vydūnus, kan. 
Tumas, prof. Ketn&Hs, dr. JL PaČkaus- 
kaitė, dr. A. Gylys,, dr; jur. RaulinpRIb, 
agr. Valatka, dr. K, Pakitus, dr. D. JuM- : 
ka.Ir kiti.

Adresas; Kaupas, Liaudies natnaL 
“SARGYBOS” adm.

Skaitykite ir Platinkite ;
“DARBININKĄ”
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KONGRESAS IR IMIGRACIJA
(Straipsnis, pagamintai? R fe a d 
Lūwis, Foreign, La&guage In 
formation. Service direktoriaus).

Visi tie,. kurie prisideda 
prie kovos dubti nąujam a- ; 
merikieeiui taip vadinamų 
4 sąnari* deal/ gali palankiai 
žiūrėti į 72-ti’o kongreso 
pirmos sesijos rekordų. Tei
sybė, daugumas iš devynių 
devynių immigrac’’jos ir na- ( 

■tiimlizacijoš priimtų Įstaty-: 
nnj turi avižos svarbos, ir 
teisybė, kad tas kongresas 
visai nesvarsto svarbesnių 

;hyhi. Tūkstančiai ateivių 
bus nepatenkinti, nes pasiū
lymas legalizuoti įvažiavi
mą ateivių, kurie atvyko i 
Su v. Valstijas be peržiūrė
jimo tarp birželio 3 d., 1921 
nu, ir liepos 1 d., 1924 m.

. nepasiekė balsavimo laips
nio. Pasiūlymas -suvienyti 
šeimynas, teikiant Ameri
kos. piliečių seniems tėvams 
nekvotinį stovį, irgi nesvar
stytas. Taipgi naturaliza-. 
cijos kaina nesumažinta, ne
paisant .faido, -kad dabarti
nės aukštos kainos sulaiko 
daugybę ateivių nuo Ameri
kos pilietybės privilegijų. 
Bet visvien kelios konstruk
tyvios bylos tapo Įstatymais 
ir mažai prieš ateivius pa
siūlymų buvo svarstoma.

Foreign Language Infor
mation Service netik akty
viai dalyvavo ir ragi
no priėmimų į s t a t y m lį 
suvienyti pers k a 1 d y t a s 
šeimynas, pal e n g v i n t i 
įstatymus, bet stipriai pro
testavo prieš. neteisingus 
žingsnius prieš ateivius.
Pav. Emergency Highway 

Construction bylą, kaip ori
ginališkai Buto priimta, 
draudė pasamdymą ateivių 
viešam darbui. Foreign 
Langnage Information Ser
vice vedė tam tikrą kovų 
prieš tų aprūpinimą, su pa
sekme, kad, kuomet prezi
dentas Hoover’is pasirašė 
po ta byla liepos 21 d;, tas 
žingsnis, prieš ateivius buvo 
išbrauktas iš svarbios pašal
pos bylos.

Nei Atstovų Butas nei 
Senatas prielankiai nepri
ėmė įvairius užregistravi
mo sumanymus ir bylas. 
Byla, kuri nuolat sumažin
tų imigracijų, nukertant da
bartines kvotas net 90 pro
centų, nors buvo Namo In)- 
migracijos Komiteto prie
lankiai raportuotas, nepa
siekė balsavimo.

Senatas irgi nesvarsto ’ kame laive, nepertrauks 
pasiūlymo, kurį Namo Bu- ' 
tas priėmė, prašalinti ir ne
įleisk ateivius komunistus. 
Daugelis senatorių inanė, 
kad neįeik ateivius praša
linti ir išdeportuoti dėl jų 
Įsitikinimų ir veikimų, jie 
tikėjo, jog ateiviai turi kai- 
kurias pačias teises su pilie 
čiais.

Iš pasiūlymų, kurie tapo 
Įstat\vmias, gal svaigiausias 
buvo priedas prie aprūpini- 
mo išdeĮ.'irtavimo akto, ku
ris nuolat Įuašalina iš Suv. 
Valstijų’ateivi, kuris syki 
buvo išdeporfuotas. . Šitas 
varžingas ir nctctsnrgas už
draudimas suskaldė ne vie
na šeimyną. Po nauju įs
tatymu . ateivis, kuris sykį 
išdeportuotas gali vienu me
tu po išdeportav. ir prieš 
išvažiuosiant iš svetimos ša
lies, prasyti Darbo Sekreto
riaus leidimo vėl būti įleis
tu i šią šalį. Jeigu Darbo 
Sekretorius duos leidimą, 
ir ateivis „kitaip įleidžia
mas, jis gali sugrįžti į Suv. 
Valstijas.

Amerikos pilietis irgi ga
vo daugiaus lygių teisių su 
nauju įstatymu, kuris tei
kia nekvotinį stovį atei
viams vyrams, jeigu apsive
dė prieš liepos 1 d., 1932 
m. vieton birželio 1 d., 1928 
m. kaip pirmiau stovėjo. 
Bet šita permaina neneš 
daug naudos, nes tik kelios 
šalys — Albanija, Rumuni
ja,. Syrija ir Turki ja — ne
išbaigė kvotos \ dabartiniu 
laiku. Tiek daug vizų atsa
kyta. dėl “ galimybės tapti 
visuomeniška sunkenybe,’* 
jog kvotos kitų šalių neiš
sibaigė ' imigracijos metais 
baigiant birželio. 30 d. Vy
rai Amerikos piliečių, ku
rių apsivedimas įvyko po 
liepos 1 d., 1932 m., gaus 
tik pariiiktinės kvotos sto-

r VI- ' ' ’ / ' . : .
Natūralizacijos įstatymas 

turi kelias permainas. At
važiavimo certifikatai. ne
bus reikalauti nuo ateivių, 
kurk atvažiavo į Suv. Val
stijas prieš birželio 29 d. 
1906 m. ir nuo piliečių, ku
rie ieško atskirų certifika- 
tų, nes įgijo pibetystę tėvų 
natūrai izarimu arba vyro 
naturalizavimu.

Taigi išbuvimas iš Suvie
nytų Valstijų ateivio, kuris 
buvo legališkai įleistas, beį 
kuris tarnauja anierikoniš-

!
I

Į VERTI PARĖMIMO

PROFESIONALAI,

‘ PRAMONININKAI, BIZNIERIAI 
KURIE SKELBIASI 

•“DARBININKĖ”

TIKRAI VERTI SKAITYTOJŲ 
PARAMOS.

VISI GARSlNKITfiŠ *

“DĄRRININKE” ' .

nuolatinės rezidencijos na
tūralizacijos tĮkslaipsr

Amerikos pilietybę teikia?- 
imt vietiniams gyvėnįojums 
Virgin Salos, kurie birželio 
28 d., 1932 m. gyveno konti
nentinėms Suv. Valstijoms, 
Virgin Saloj j Puerto Ęico 
ir CanaljZone, kurie nėr pį“ 
liečia! arba pavaldiniai 1d- 
(• >s svetimos šalies,

Kelios peripainos mūsų 
imigracijos įstatymuose tu
ri būti pažymėtos, StucĮeiP 
tai, laikina; Įleisti į S. Val
stijas mokslo tikslams, pri
valo pristatyti boną, patik
rinti išvykimų iš Suv. Vals- * 
tijų, kuomet laikas gyventi : 
užsibaigs.

Pagal dabartinį imigraci
jos aktų iš 1924 in. ateiviai, 
kurie įleidžiami į Suv. Val
stijas pirkliauti, po komer
cijos ir navigacijos sutarti
mi, skaitomi neimigrantais. 
Pirmiaus pripažino tik su
tartis, Įvestas iki 1924 •m.

Instrumentiniai muzikan
tai nebus Įleisti i Suv. Val
stijas su darbo kontraktais, 
tik jeigu yra pirmos rūšies 
artistai. Šitas kontraktinio 
darbo priedas priimtas ap
saugoti Amerikos muzikali-. 
tus dabartinėse sunkiose 
dienose.

Galų gale, nepaisant kiek 
rašytų ir kalbėtų prieš atei
vius, ir nepaisant kvailo rei
kalavimo didelės tautiškos 
organizacijos,. patriotiškos, 
kad visi nedirbantieji atei
viai būtų išdeportuoti, 72 
Kongreso priimti įstaty
mai, liečiant ateivius, yra 
žmoniški, ir ateinančiais 
rinkimais pasirodys dar di
desnė proga pripažinti nau
jo amerikiečio teises. Nors 
ateinantieji rinkimai visai 
nepalies imigracijos ir -na
tūralizacijos klausimų, bet 
balsuotojai turi teisę žinoti, 
ką Įvairūs kandidatai į At
stovui Butų ir Senatą mas
to apie kaikuriuos klausi
mus.

Ar kandidatas stovi už 
arba prieš skirtingumą tar
pe čia gimusių ateivių ir 
piliečių, tokiuose svarbiuose 
klausimuose kaip darbų, pa
šalimą ir senatvės pensijas ?

Ai- jis stovi už arba prieš 
sumažinimų, dabartinių auk
štų natūralizacijos kainų ir 
palengvinimų pilietystės.

Kaip jie. žiūri Į suvieni
jimą šeini ynų ir įleidimų į 
Suv. Valstijas artimų gimi
nių, tų, kurie jau čionais 
gyvena ?

Ar duotų ateiviams, ku
rie Įvažiavo be peržiūrėji
mo prieš liepos 1 d., 192-: 
m. teisę legalizuoti savo re
zidencijų, kad galėtų tapti 
Amerikos piliečiais ?

Ar jie žmoniškiau pasiel
gtų . su išdeportavimais, įs- 
i V -• / , . ..... -.j 'i

’ KUN. PRANCIŠKUS VIRMAUSKIS,
L. D. $. Centro Dvasios Vadas, L. D. S. Seimo pirmą dieną atlaikęs 
i.lrilmingas šv. Mišias,

NAUJI RASTAI
Mūsų Vilniaus po c z į j a. 

Iliustruota Vilniaus poezi- 
antologija. Redagavo Simas 
Mi(/linas/ Pusi. 224. “Saka- 
o” Bendrovės 1 e. i d i n y s. 
Naunas, 1932 m.

Per kelio!ikų melų nuo 
Vilniaus net (‘kimo .mūsų 
dainiai yra daug dainavę ir 
apsčiai sukūrę poezijos a- 
ne Vilnių, Lietuvos sosti
nę/ kurių klastingas lenkas 
magrobė ir skurde skandina. 
Tikrai naudingo darbo pa
siėmė Simas Miglinas sure
daguodamas šią taip nau
dingą, ypač jaunimui, la
biausia gi. niokvkliniam, po
ezijų knygą, kurios pasiro
dymas jau nuo seniai buvo 
bageidau j amas. Džiugi n am 
:is reiškinys, kad Vilniaus 
dausiina yra pajudinę ir 
kai kurie užsienio poetai, 
tikrieji mūsų bendramaiiiai 
kovoj dėl Vilniaus atvada
vimų. Tokių kitataučių po
etų kūrybas apie Vilui ų 
randam 1). K. Balmonto, 
Otto Loscli’oj M. K. Sarbie
vijaus. Z ;

Visa ši Vilniaus poezijos 
antologija susk irstyta i 
šiuos skyrius1: 1) Gražus tu, 
Vilniau! 2) Mūsų Vilnius! 
3) Vilniuj — lenkai!... 4) 
Mes be Vilniaus nenurim
sim! 5) Visi Į Vilnių, tų 
mvliina šąli! —Kiekvienam 
skyriui duota, po'keletą ir 
keliolika atitinkamu geres
niųjų ir jaunesniųjų mūsų 
poetų eilėraščių.

Autorių gausumu ši Vil
niaus poezijos antologija 
gali pralenkti daug kitų pa
našios rūšies antologijų. 
Del to išėjęs margas, Įvari. 
rus audimas. Toji poezija 

. yra skiriama kiekvienam 
lietuviui, kuriam tik rūpi 

. . (ir Visiems turi rūpėti)

!

I

ADMINISTRACIJA. B

| i

leigiant tam : tikrą taiybą, 
kuri svarstrtii ateivių pra
šymus, kaip ragino garsu
sis Wicker.sham Komitetas l

■ Tie visi Yra svarbūs, klaii- 
-i o

'šiniai, kurių atsakymas už- 
infėt'ėštioja 40 milijonų a- 
merikiečių, kurtę patys ™

“Darbininko” Katalogas
Trumpa Apologetika arba

Vilimus klausinias. Iš tik
rųjų, taip ir turėtų būti, nes 
poezijos .žodis gali ypatingai 
nuteikti jaunimų ir sukelti 
kiekvieno tautiečio krūtinė

je šventojo pasiryžimo jėgų.
Rinktinių mūsų tėvynės sū
nų Įkvėptas žodis turėtų 
prisidėti prie, mylimo mūsų 
Vilniaus atvadavimo. Todėl 
šių eilėraščių rinkinys tebū
nie kaip maldų Knyga us 
Vilnių, Lietuvos sostinę, ku
rios Įkvėpti žodžiai ir kar- 
žiginga didvyrių dvasia 
gesio prarastos uKs ipri- O 
prisidėtų prie didesnio il
gesio prarastos mūsų sosti
nės, prie didesnio jos atmi
nimo ir greitesnio išvadavi
mo.

Šios poezijų knygos išlei
dimo darbų “Sakalo” Ben> 
drovč atliko gana gražiai, 
Įiapuošdama jų gana dailiu 
viršeliu ir keletą pritaikinu 
tų tekstui vaizdelių, kas vi
sam leidiniui priduoda dau
giau vertės estetiniu atžvil
giu. A. T.

imigrantai arba vaikai imi
grantų. Ir tuos klausimus 
turi atsakyti tie, kurie ieš
ko vietų* mūsų tautiškoj, vai 
tižioj.

Telefonas; Plaza 13,5Q.

JONAS GREBUAUGKAS 
v Gfaborius ir Balsamuotojag' 

423 S. PACA STREET, 
BALTIMORE, MD.

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke,” tik 
rai verti skaitytoji} paramos.

Visi garsinki tęs “Darbininke.”

"ŽVAIGŽDUTĖ”
Mėnesinis vaiku paveiksluotas 

laikraštis.
Eina septinti mėtai kas mėnuo 

32 pusi, didumo.
Tėvai, auklėtojai, šeimininkai!
Jūs trokštate savo vaikams lai

mės. Tai pradėkite jiems tą lai
mę kurti jau nuo mažų dienų. Pats 
pirmas tam darbas — tai įpratin 
ti vaikas dar mažose dienose pa 
mylėti visa, kas gera ir gražu. Tai 
yra visai nesunku ir nebrangu 
Štai “Žvaigždutė” leidžiama vai
kams šviesti, dorinti ir lavinti. 
Būk tikrai vaikams geras ir pa
daryk jiems šiemet gražią dova
nėlę: užsakyk jiems “Žvaigždu
tę, ” kuri kas mėnuo jiems duos j- 
domių skaitymėlių, įvairių žinių, 
mįslių, galvosūkių. Bus ir Tau 
malonu, kai. vaikas skaitys ir 
džiaugsis.
Juk visai, maža kaštuoja —- vos 4 
lit.’ metams. ..

Kaina.Angelo Sargo Vaikų Są
jungos nariams 3 lit., o visiems ki
tiems 4 lit.. metams.. Užsienyje 8 
litai metanus 4 litai pusei metų. .

Priedu duodama loterijos bilie
tas. •
- Adresas: “žvaigždutės” 
Administracija. Kaunas, Liaudie!1 
Namai.

{VAIRIOS KNYGOS
Auksinio Obuolio Historiją 

(Graikų. Mythologijos. žiuy*» . 
nelis) 8ti pavcikslaib. Lietu 
vių kalbon išguldė Alyva.—.-J>0<

. Trys Keleiviai-- Krikščiony, 
Žįydas ir Turkas. Pamokinan
ti apysaka. Parašė T. Vyš
niauskas. Vertė P. B._—x—-40f

Trumpi Skaitymėliai—labai 
gražūs pasiskaitymai apie į- 
vairius gyvenimo ątBitįkhnua 
Pnraš$ J . Tarvydas 1____ «45c

Turto Norma—moksliški pa
siskaitymai Parašė Uosis---45'

Gerumas — » praš.y m us apie 
gerumą per Tėvą Pabyrą Iš
lipiną. Vertė Kun P. L .. „_16<

Tabakas—Nuodai — rūky
mo kenksmas; panai d rą Ni- 
kolukį parengė S. Kaimietis... 15<

Užkeikta Mergele sa Barz
da ir Barzdaskutį.!—apysaką 15c

Katalikų Bažnyčia Ir Do- 
laokraUznias.. — Parašė kuL. 
Tanias Žilinskas 50c.

1 Apaštalystės Maldos Stata-
; tas. — Vertė Kun. P. Šauni- 

saitis _ _______________ _25a
XXIX Tarptautinis Eucha

ristinis Kongresas. Parašė 
kun. Pr. Bueys, M. I. C___ X50

Mūsiškiai Užsienyje. Juokin
gas aprašymas kelionės i Pa
ryžių ir atgal Mikalojaus ir 
Glapiros Ivanovų ... Išguldė 
Magnus Parvalkietiš

Kelionė Aplink Pasaulį per 
80 dienų—Apie visas derybas 
be galo įdomūs nuotikiai ke
lionės per įvairius kraštus. 
Parašė Julius Verne. Vertimas, 
J. Balčikonio_____ _______ j£LO(l

Pramoninės Demokratjios Pa
grindai. Parašė Uosis , . 75c

Gegužės Mėnuo — Kun. P.
Žadeikių. Kaina 50c

Aritmetikos Uždavinynas.—25c 
Vaikų Darbymečiui — Rin

kinėlis kalbos mokslui------- 50c.
Petriukas — laiškai vieno 

vaikelio. Vertė S. Rakauskas 15c
Bolševizmas — Kas tai yra 

bolševizmas ir jo vykdymas 
Rusijoj 15c

Žaidimų Vainikas—Savybės 
vakarėliams ir gegužinėms su 
gaidomis. Sutaisė Matas Gri
gonis __ ______ ;____________50o.

Laimė (poėma). Parašė ! 
Vaitkus 50a.

Atsargiai su Ugnimi. Vertė 
iš lenkiško kun. K. Š...____10c.

Mūsų Tikčjimaa — išaiškini
mas pagrindų mūsų tikėjimo. 
Vertė Jonas M. Širvintas-----50c.

Lietuvos Ženklai. —- Išleido
J; Šeškevičius ir B-vė, Kau
las __ —-----------------------—40c.

fimęs ir Kalbėk: Deklama
cijos, Monolgai ir Dialogai. 
Parašė Juozas V. Kovas -___30o.
s Graudūs Verksmai. — Ver
tė Vysk. A. Baranauskas___ 10c.

Eucharistiškos Stacijos—Su
lietuvino Kun. P. Juškaitis—15o.

Kristaus Kryžius: Stacijos, 
Graudūs Veiksmai, Maldos Ge- * 
gūžės, Birželio ir Spalių mė- 
lesiams. Išleido kun. K. A. Va- 
ye_____________________ 25c.

Dangaus Karalienė. — Su
rinko Kun. M. GavaleviČius; 
be apdarų 75 centai, su ap
darais _______________ '—$1.00

Socializmas ir Krikščionybė.
Prof. V. Jurgučio ——----- i—10c.

Žmogus ir Gyvuolys. Para
šė kun. P. Bučys 30o.

Žydas Lietuvoje. Parašė S.
Kaimietis į------- - —:— -------10c.

Maldos Galybė'. Istoriškas 
piešinys IV-to šimtmečio kri
kščionybės. Lietuvių kalbon 
išguldė P. B_____________—25c.

Apsirikimų Komedija. Atsi
tikimas iŠ Amerikoniško gyve 
nimo. Išguldė Lapšiaus Vai
kas _______________ ___ ;----10 c

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

veikslais ir aprašymais-—i—.1.50

.50

Kai. Tikėjimą Apgynimas. Pa 
rašė knn. V.. Žajančauskaa—60o

Maldų Rinkinėlis, baltais i 
viršeliais __ -_ ■__ $1.75—1-2$ !

' Maldų Rinkinėlis, juodais | 
viršeliais ,—____ ___ ^$175—1.25 |

Dr. Vinco Pietario Raštai, 
istorijos apysaka. Du tomai. $1.00 I

Moterystė ir fteimyna. Ver
tė J. Gerutis__ ______4.__ 40a.

Gamtos Pradžiamokslis t-

Dr. A. Vileišis__ ____ ^rii
Limpamosiom Ligos u kaip 

nuo jų išsisaugoti t i'nrašv 
negyvoji gamta, žemė, van
duo, oras. Parąšė J. Hurou:iB.„50e,

Nauja Skaitymui Knyga — 
(Dalis 11). Su paveikslais___

Vaikų Knygelė — su pa
veikslais ___ ;____ ________

Mano Patyrimai Didžiojoj _' j__
Karėj, 1918 ir 1919 m. Para 
$S Kun. J. F. Jonaitis (Ka
pelionas) __ ;__ :________ ;__20$

Pamaldii Vadovėlis, Stacijom 
Graudūs VerkšmaL Sudarė ir . 
išleido Kun.. J, Koncevieius..—10<j, •’

Vienuolinė Luomą. Vertė
Kun. P* Saurusaitis __ 1__ —26c,

Moterystės Nesuardomybė. J, •
Lesauskis. Šv. Kas. D-jos lei
dinys, Kaune _____________ 10a

Sunkiausiais Laikais. Parašė
A. Rucevičius___:_____ 1___ 4Qo.

Mėilo (Poema). Parašė M.
Gustaitis 15o(

Aventas Gabrielius.* • Išleido
Tėvas Alfonsas Maria C. P__25c.

Religijos Mokymo Metodi
ka, Sutaisė K. J. Skruodys—50c.

Leiskite Mažučiams Ateiti
Prie Manęs. Sutaisė Kūpri
nąs ____________ :_________ 40e<

Mūsų Dainiai. Parašė Ka
sys Puidą----------------------50e.

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

MALDAKNYGES
Pulkim ant Kelių—“D-ko” 

panda. Odos apdaru $2.00 ir $3.00
TEATRAI

Vienuolio Disputą su Rabi- 
nu. Vieno veiksmo juokai. Su
lietuvino Vaidevutis —— ----il£o.

Elgetų Gudrumas, 3-jų veiks
mų komedija. Parašė Seirijų 
uoiukas------------------——25o.

Nepaisytojo—keturių veiks
mų drama. Parašė kun. Pr. M.
Juras, Kainą------ 1—i-----------35a

Giliukingas Vyras—2 aktų 
komedija; parašė S. Tarvy
das ------------------- --------------25*!

Ubagų Akademija ir Ubagų
Balius.— komedijos po 1 ak- .’ 
tą. Parašė Seirijų Juozukas—35c»

Sniegas — Drama 4-rių ak
tų. Vertė Akelaitis , i.....,.40<L

JSsumas—3-čia dalis dramos .
‘Gims Tautos Genijus.” Pa
rašė Kun. L. Vaicekauskas—_10tJ

Visi Geri—3-jų veiksmų vaiz
delis; parašė F. V. —-------10«

Patriciją, arba nežinomoji 
kankinė — 4 aktų drama. 
Vertė Jonas Tarvydas___ _ 10«.

Išganymo Apsireiškimai — 
atėjimas ir gyvenimas ant že
mės Jėzaus Kristaus. Vaidini- . 
mas su gaidomis —------- --- —750«

Dramos; 1) Germaną; 2).
Fabiola—5 aktų; 3) Liurdo
Stebuklas -- 4 aktų; parašė
J. Tarvydas.—__________ _J55e,

Knarkia Paliepus.—Komedi- - 
ja 1-me akte. Išrašė Gineitis 15c.

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

1 Vailcų.Teatrai: dalis II: U
Ištirsime paskui; 2) Antanu-

i kas. Surinko S. K., D. ir N.—Į5c«

"DARBININKAS”
366 Broadway, So. Boston, Masi

1 AR TURI LABAI GRAŽIĄ KNYGĄ

| LIETUVOS ALBUMAS
| 436 puslapių didUmo

Kiekvienas puslapis labai, gražiu paveikslu pa-
I puoštas. Kiekvienas lietuvis privalėtų įsigyti šių 
į knyga. Jos kaina buvo $4.00. Dabar gausi tik už .
I . $J.oo. • . t ;
į Reikalauk iš . ’
T ' “DARBINiNK 0”
b 306 West Broadway South Boston, Mass.
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ĮVAIRENYBES
‘ prof. Kampininkas rašo, mauti ir staiga bėgti, kiel 
į kad lietuvi''-1/*’m- ’ baP u’i- 
į kaire it visoks i* ko^ėg . 1 
’viams Čieagoje ‘‘verkiau 
į Teikia senio Šliupo, kad ji;
į 6ią m tarpe paiūdlm pada- 
.Tytų ii? ražumą iš kito galo 
į galvą. ‘ suvarytų. Ba ■ da-

‘ bar jų tarpe tikras bebelio 
. bokštas :■ šeyras laisvamanis
Socialistas, ar balšavikas, 
nulydėjes nabaŠninką į tau
tiškas kapines, iš sąrinatos 
neturi kur akių dėti. * . Ii, 
lydi laisvai; nuly dėjus pa
stato prie duobės kokį bal- 
šaviką apie Rasiejų 'pakal- 
beti, paskui nabašnikų pyp- 

. kių. ir cigaretų durnais pa
rūko ir užkasa . Po kurio 
laiko, žiūrėk, ant kapo jau 
ir išdygęs ponmikas su kry
žium. Ar gi tai ne strošnas 
iŠmevožįjimas bedievių vie- 
roš? Ne kryžius ant pom- 
pikij reiktų statyti, ale Šliu
po, Markso ir Trockio sta
tulas. ' ' J’ '

(Iš “Draugo”)

tik i*gal<" lama.'. v,vai, 
.utie Brovė i ūglis į vežimą 

pradėjo bėgti paskui, norė- 
flami jį sulaikyti. Vos spė
jo jie tik pasprukti iš tos 
vietos, kur. dirbo, kaip stai
ga dideliu milžinišku smar
kumu. užgriuvo kasyklos. 
Arklys ir vyrai liko gyvi.

tyt, pas abu buvo gerokai 
pagaląsti. Kada Pasida di
džiuodamasis patikrino, kad 
Zvizdoriko žmona greit su 
juo persiskirs, pastarasis: 
šoko ant Pasidos ir vienu 
užsimojimu jiukandtf jam 
nosį. Tada- ir antras, pasi
tikėdamas savo dantų aštru
mu, nutvėręs priešo ranką, 
greit hukaiido visus jo pirš
tus. . Kai kaimynai juos 
perskyrė vienas ieškojo no
sies, o antrasis pirštą.

SVOGŪNŲ IR ČESNAKO
<1UDA

VĖŽIO GYDYMAS BIČIŲ 
NUODAIS

KIEK ŽMOGUS VARTOJA 
ŽODŽIŲ?

Bielgrado laikraščiai rašo, 
kad Bielgrado universiteto 
medicinos fakulteto labara- ( 
torijOj padaryta, išradimas 
pagydyti vėžį. .

Šis (kirbas, pradėtas ir 
beveik L ; tas nesenai tra
giškai žuvusio prof.. Yva- 
noviči aus, tęsiamas j o 'mo
kinio daktaro Šachovičiaiis.

Tirdami sergančių vėžiu 
statistiką abu mokslininkai 
pastebėjo <1 tarp jų nė
ra nė vien. tininko.

Jau senai buvo žinoma, 
kad vėžio apimtų audinių, 
uždegimas panaikina vėžio 
sutinimus. Iš antros pusės 
bičių nuodai, -kaip žinome, 
sukelia uždegimo reiški
mus. Byšiuni su ta štasti- 
stika ui '.slininkai ėmė tir
ti bičių nuodų veikimą į vė
žio sutmimus pas kiškius. 
Rezultatai buvo patenkina
mi. Vėžio sutinimai suma
žėjo jau po trečios injekci
jos.. bičių ’ų, bet g__
tinai neišnj Todėl to
liau buvo ieškoma tokios 
substancijos^ kuri sujung
ta. su bičių nuodais padėtu 
galutinai panaikinti vėžio 
sutinimus. Dr. šaehovičius 
rado šią substanciją pa
čiuose šių sutinimų produk
tuose.

Šiuos rezultatus Dr. Ša- 
chovičius pranešė Pary
žiaus mokslų akėdami jai.

š’v<> laiku’ tie tyrinėji
mai vedami toliau.

- Senovėj, ypač rytuose, 
žmonės vartodavo daug svo
gūnų ir Česimko, tvirtinda
mi esą tai -u sveika, 
'(LB : žydai, kaipo iš ry
tų auv si tauta, dar ir šian- 

, dein mėgsta svogūnus ir 
česnaką).

Vėlesnių laikį gydytojai
Šitą nuomonę paneigė kai
po nieku nepamatuotą*

; Tačiau naujų laikų tyri
mai parodė, jog iš tikrųjų 
ir svogūnai ir česnakas tu
ri tdm tikrąi skystimą, sie-

I ros alylįj kiirįs naudingas 
■į. prie įvairių odos ligų, žar

nų. ligų, šunvočių ir sulaiko 
sklezbzą (gyslų sukieteji- 

.nią).
i Sieros ai vii dabar simni-

* na • laborai^* ,jvse, * • 
j kad nebūtinai reikia valg;.

ti svogūnus ir česnaką. Ta- 
j čiau, kas nebijo šitų augalų
• kvapo, tas su naudą savo 
į. sveikatai gali juos valgyti. 
J Taigi, ne viską reikia neig- 
į ti ir atmesti Jsą senieji tvir

tindavo. Daug žmonių svo
gūnų, rodos, vartoja nema
ža. Pasirodo, kad gerai da- j zdorikas sužinojo ir sutikęs 
re.

AŠTRŪS DANTYS

i Lenkijoj, viename kaime
ly, kaimiečio Zvizdo r i k o 
žmona apgaudinėjo savo vy
rą. Ji ilgą laiką slapta gy
veno su to pat kaimo ūki-

! ninku Pasida. Tačiau Zvi-

KAIPGYVULIAI SAVO JAUT
RUMU ŽMONES IŠGELBSTI

Kad gyvuliai yra žymiai 
Jautresni, negu žmonės, da
lykas visiems yra aiškus.

- Ypatingai yra jautrūs ark
lys ir šuo. Jie dažnai nu
jaučia artinantis žvėris ar

' kitą kokį pavojų, kai žmo
gus dar nieko pastebėti ne
guli. Arklys tuoj pasida- 
ro neramus, o šuo pradeda 

'kaukti, m a norime papa
sakoti vieną paskutinių jų

“iij )j. Vienoj.-
\Ir je. dirbo vie- 

Jis ilgą eilę 
metą tyliai .raukė prikrau-

į tų. anglių vežimą ir visados
. į . buvo ramus.

J dieną,, prade,, H.Žko neri-1

’ tmglių 
į. nas ark

Pasida norėjo jį pabarti už 
svetimos žmonos ?viliojimą.

Pradžioj jie pasikeitė žo 
džiais, kaip pridera garbin
gais save laikantiems len
kams, bet paskui žodžius 
pakeitė dantys, kurie, ma-

Sako, juo žmogaus varto
jamų. žodžių kiekis yra di
desnis, tuo ir jo galvojimas 
platesnis. Žmogus, anot S i r 
Max Muler’o, galvoja, mąs
to žodžiais, ne.vaizdais. To 
paties kalbininko buvo pa
skelbta 1860 metais Oxfor- 
do universitete, kad viduti
niškai imant, paprastas an
glas kaimietis tada vartoda
vęs nedaugiau 300 žodžių. 
Šiandien gyvenimas jau 
t’ek pažengė, kad kasdie
niam vartojimui reikia kur 
kas daugiau žodžių.

Vokietis kalbininkas Dr. 
Kari Lokotsch yra parinkęs 
gana įdomių faktų apie kal
boje vartojomų žodžių skai
čių Amerikoje, Europoje ir 
Azijoje. Jis panaudojo ir 
kitų žmonių surinktus toje 
srityje davinius. Taip tū
la p. Winfield S. Hali Ame
rikoje užrašinėjo visus savo 

»’alu-| >iaimo sūnaus išmoktus ir iš
tariamus žodžius; 17 mėne
sių amžiaus jis vartojo 232 
žodžius; sulaukęs 6 metų 
amžiaus, jis mokėjo ir var
tojo 2,688 žodžius. Pana
šius tyrinėjimus atliko Vo
kietijoj kalbininkas Wundt. 
Jo patyrimu, dviejų motų 
amžiaus mergaitė mokėjo ir 
vartojo 489 žodžius, kita gi 
to paties amžiaus mergaite 
vartojo 1,128 žodžius. Pa
ėmus dėmesin šių laikų kul
tūrą, su jos gausinga litera
tūra, periodiene spauda, ra- 
dio ir tt., neišvengiamai pri
einama išvados, kad šiendie 
vartojame ir žinome dau
giau žodžių, negu mūsų tė
veliai ir seneliai. Pavyz
džiui, amerikietis profeso
rius E. S. Holden atžymėjo 
garsiame VVebsterio žodyne 
visus pažįstamus jam žo
džius ir pasirodė jį§ žinojęs 
33,456 žodžius. Tarp uni
versiteto studentų užeita ne 
maža žmonių, žinančių po 
25,000, 35,000, 50,000 ir net 

60,000 žodžiui. .'
Homero “Iliadoje” ’su-

KUNIGAIKŠTIS JONAS GEDIMINAS BERŽANSKIS , KLAUSU
TIS, Lietuvos finansų mimstėiiios tarnautojas, rugsėjo 7 dieną 
sulaukės 70 metii amžiaus. Šukaktuvią proga, buvo surengtas ati
tinkamas paminėjimas.

KAS GIRDĖTI. LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

DETROIT, M1GH.
LANKĖS f SVEČIAI

Pas p. p. Ta meilus nese
nai laukėsi p. p. Mikučio- 
niai iš Nashua, N. II, V. 
Mikučionis yra p. Tamelie- 
nes brolis, Nashua turįs re
ni estate biznį.

Tumeliai yra seni Det- 
roit gyventojai, šv. Jurgio 
Kirapijos darbuotojai. Sa

vo svečius jie nuoširdžiai

vaišino ir aprodė žymesnes 
vietas. / /

Svečiai Mikučioniai ap
lanke muzikus Bizauskus; 
apsilankė ir parapijos ge
gužinėje. Viskuo buvo pa- 
tenkinai.

Kapsų Agiiąiia.

ŽMOGUS SU DVIEM
ŠIRDIMIS

tačiau vieną

skaitomą 9,000 žodžių. Shp- 
mspcare, kurio žodynas bu
vo ląbai gausus, vartojo 20,- 
000 žodžių. Ligšiol dar nė- 
ąpskaičiuota, kiek žodžių 
vartojo tokie garsūs rašyto
jai, kai Charles Dickens, 
Emile Zola, (loethe, Ruec- 
<ert ir kiti.

Pas žmones, kuriuos va
diname primityviais, užei
namas labai gausingas žody
nas. Meksiko actekų žody
ne, surašytame 1550 m., yra 
per 13,000 žodžių, Lauki
niai žmonės yaagan, nepa
žįstantieji dar nei marški
nių nei kelnių, vartoja 30,- 
000 žodžių. Arabų žodynas, 
sako, esąs pasakiškas: jis 
turįs šimtus žodžių, kupra
nugariui, penkis šimtus žo
džių liūtui ir tūkstantį žo
džių kardui pavadinti. Ara
bijoje neseniai buvusios, 
“kalbos lenktynės,” kuriose 
arabai kalbėtojai kalbėję 
per kiaurą dieną, nepanau
doję to paties žodžio du 
kartu... '» “L. A.”

ŽALIUOJANTI AIRIJA
Kiekvienas mūsų tur būt 

yra girdėjęs ar skaitęs apie 
airius ir jų perkentėtas ko
vas dėl tikėjimo ir savo 
kraštd nepriklausomy b ė s. 
Airijos plotas nemažas, ap
ima vadinamą Trlaudijos 
salą, tačiau gyventojų ten 
netirštai gyvena, vos 4 su 
viršum milijonai, kurių t 
su virš milijonų yra katali- 
kai..

Irlandija. yra vadinama 
“Žalioji sala,” nes turi la
bai daug pievų,, todėl žmo

ii

Už vandenyno 
airiai e m ė 
išvadavimui, 
slapta airių 

sąjunga, kuri

PITTSBURGIT, Pa. — 
Edward R. Reynolds išgy
veno 32 metus ir tik dabar 
sužinojo, jog jis turi dvi 
širdis.

Kiek laiko atgal, vienas 
gydytojas, tvarkydamas 
Reynolds nulaužtą m/iką, 
surado, jog jo širdis dešinė
je pusėje/

Dabar jis norėjo įstoti į 
vieną kompaniją dirbti. Be
tyrinėdami jo sveikatą, gy
dytojai surado, jog Rey
nolds turi dvi širdis — vie
na kairėje pusėje, kita — 
dešinoje, Kairėje pusėje 
esanti širdis mažesne, bet 
sveika ir veikia gerai, kaip 
ir dešinėje pusėje,

Reynolds pareiškė, jog jis 
apie tai nežinojęs ir neturė
jęs jokių nemalonumų dėl 
širdies.

■ą ir persikelti į Ameriką. 
IMiau 1845—-46 metais ne
derlius ir badas daug airių 
išnaikino ir masėmis vertė 
emigruoti svetur. Iš 8 mi- 
ijonų su viršum gyventoju 

tebuvo palikę vos keli mili
jonai.

Tačiau tikėjimas ir t an
os išlaikymo troškimas ai

rių tarpe nebuvo palaužtas. 
Airija pasiliko gyva. Ža
liuojanti kaip ir jos krašto 
paviršius.
iškeliavusieji 
dirbti šalies 
Ten susidaro 
respublikos ; 
1916 m. pakele savo balsą. 
Tada anglai ome kovoti siu 
airių tautiškumu. Nusavin
ta jų žemes, jos atiduotos 
karininkams, valdininkams 
ir kitiems perėjūnams. Bet 
ir čia anglai turėjo padary
ti nusileidimų.

Prasidėjus didžiajam ka
rui Airijos laisvės kovoto
jų priešakyje atsistojo de 
Valera, nepalaužiamas ko
votojas dėl Airijos atsisky
rimo nuo Anglijos. Didžia
jam kare Anglija ne tik ne
gavo iš Airijos kareivių, 
bet dar turėjo ten pasiųsti 
savo įgulos, saugoti, kad ai
riai nesųkiltu. 1918—24 
indais' buvo smarkios ang
lų ir airių kovos, daug krau 
jo pralieta, bet Airijai buvo 
suteikta autonomija —ji Įs
teigė savo parlamentą, bu
vo priimta konstitucija.’

Dabar airiai vėl pakėlė 
balsą, nes šiemet išrinktasis 
koniškas, o Airijos prezi
dentu išrinktas tas patsai 
•de Valera, kuris ves toliau 
Airiją laisves atgavimo ke
liu. ’ ‘ “M. L.”

auginimu. Iš vakarų Airi
jos krautus skalauna Atlan
to bangos, grūdindamos gy
ventojų būdą, o iš antros 
vos siaura vandens juosta 
teskiria nuo Didžiosios Bri
tanijos salos;, kurioj įsikū
rusi galingoji Anglijos val
stybė.

. Trlaudijos gyventojai ai
riai verčiasi žuvininkyste, 
augina bulves ir nedaug ja
vų, o jos žemes gelmėse yrt 
akmenines anglies, geležie! 
rūdos, švino ir kiek aukso 
bei sidabro. Todėl supran
tama, kodėl Irlandija ir pa
teko po Anglijos valdžion, 
ir šitmečius turėjo kovoti 

: al si griebdama po truput i 
prarastų, savo laisvių.

Airiai kaip minėjome yra 
beveik išimtinai katalikai, 
labai anksti, dar 431 m. ka
talikybę priėdę. Airius 
apkrikštijo šv. Patrikas, 

aptarti planus tolimesniam! I>ražydusi Airijoj kataliky- 
veikimui. Aptarti taip, kad, pą vr.liau p<ir keljs šinitme- 
galėtumėm subendrinti vei-'(\jns nešė krikščionybės švie- 
kimą • visose kolonijose irI Ka dar neapkrikštytoms Eu- 
šindingiau vieni kitiems pa
dėti. Vienybėje — galybe. 
Laikykimės šio posakio. Su- 
lųuskime jį tinkamai,- o ta
da galesipie smagiau varyti 
pradalgius tame bare, ku
riuos mums pradėjo musų 
pirmtakūnai. ’ Tad \visi i 
darbą! Visos kuopos kvie
čiamos dalyvauti šiame su
važiavime. . .

K u n. P, JI. Juras, 
.. Dvasios Vadas, 

D. J. A veidai t 
. Pirmininkas,- 

()t Vai'enfiikeriėiriię,. 
Raštininke.

Ne kiele vienas gali pada
ryti ką nors nepaprasto, bet 
kiekvienas gali nudirbti pa
prastą darbą nepaprasta 
dvasia.—Booker Washing- 
ton.

lS

L. Vyčiu N. A. apskričio 
pusmetinis suvažiavimas į- 
vyksta 1932 metu Oetober- 
Spalių 16 d., §v. Jurgio pa
rapijos svetainėje, St. Ja
mes Avė., Noiavood, Mass.

Visu apskričio kuopų pa
reiga kuo skaitlingiau daly
vauti šiame suvažiavime ir

Nesigailėk vandens ir mui 
lo. Ta tania kultūringesnė 
kuri sunaudoja daugiau 
muilo.

KALINGAS AGENTAS
Pardavinėti aliejinius pečius 

(rauge burners) po krautuves. 
Geras uždarbis. Daugiau infor- 
m’aėiją suteiksiu per laiškus.

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

A. KAUNIETIS IB 
J. POTELIŪNAS

Užlaikome visokios rūšies 
minkštus gėrimus. 

Taipgi perkraustome rakandus. 
57 Bonner St., Hartford, Conn.

Tol. 6-0823 .

JAUNYSTE
Ištiesus ji sparnus,
Ar sunku jai bebus
Nuskrist už kalnų tolimų, 
" ■'onių akimis matomų 

autis mėlynės žaviosios,
K u umums džiaugsmas visados? . /••

Tai jaunystė, ž’ėmai atėjus 
Pavasaris!
Tai galybė, Tautui reikėjus
Ir ateitis!
Sų ja nulėksi, pasaulį tu
Ir už kalnų mėlynų, <
ir.kaip saulėleidžio degėsiai

•". • Gražūs bus Tavo laikai!
■ . • Plylaitis,

Tas, kas, būdamas jnnhas, netu 
r?,Jo aukšti) idealų, iš tikrųjų net*, 
buvęs jaunas.—Prof. St. finlknns

■ kis... . '

ropos tautoms ir kitiems 
kraštams. Jos vienuolynui 
davė daug garsių Evangeli
jos!, šviesos nešėjų pagonų 
kraštams^ Airių krašto bu
vo labai gražiai pražydęs 
krikščioniškasis menas, o jų 
kryžiai dar ir šiandien ly
giai kaip ir m ūsų _ ki;aš 
hežydi savo daile*

12 šimtmety prasi d e j 
Airijos kryžiaus keliai, nes 
buvo pavergta anglų. Airi
ja pasidaro .anglų kolonija; 
Airiai katalikai, daug išken
tėjo persekiojami.. Anglijos 
karalių protestantų,, d a u g* 
buvo jų kraujo pralieta tuo
se persokių j imnoše. Dau
gybe Airijos goriausių sūnų

e

CHARRON’S
PIANAI—RADIOS 

ŠALDYTUVAI
Aliejaus pečiai, Skalbiamos 

mašinos
20 TRUMBULL STREET

WOItOESTER, MABS.
Tol 4-9430

Lengvoj Išlydo*—-Be Nuošimčio

SYKES & SYKES 
P. A. Sykes ir B. G. Sykes 
LIETUVIAI ADVOKATAI

SANBORN BLOCK 
681 Wašhington St. 
NORWOOD, MASS. 
Tol. Nonvood 0330

Gyvenimo vieta: 
32 Walnut Avė.

Tol. Nonvood T315AV

SENA I LAUK TA -

Valgių Gaminimo ir Namų Prižiūrėjimo
KNYGA JAU GATAVA

Joje Telpa Apie 400 Receptų Del Gaminimo Įvairių Valgių 
. Puslapiu 173. Su paveikslais '

KAINA SU PRISIUNTIMU $1.00
Sveikatos atžvilgiu ta knyga turėtų rastis kiekvienoj 

Lietuvių šeimoj
: Užsakymus siuskite šiuo adresu.: . ■
AMERIKOS LIETUVIS

14 Vernon Street ----- Worcester, Mass,
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VIĘTINE8'ZINĮOS
■’i

VYSKUPAS SPELLMAN
VYKSTA BOSTONAN

Nesenai įšventintas vyska
pas F. J, Spellman, kurs 
paskirtas Bostono arkivys* 
kupijos vyskupu pagėlbi- 
ninku, rugsėjų 27 d. išvyk
sta iš Romos į - Bostoną.

Rugsėjo 23 (L Popiežius 
Pijus XI priėmė vyskupą 
Spellman ir turėjo su juo 
dviejų valandų pasikalbėji
mą. Vyskupas Spelhnan 
atsisveikino su Popiežiumi 
ilgam laikui. ■

Palaimindamas naująjį 
vyskupą, popiežius apdova
lio j < > jį kiyžiu, ganytojišlču 
žiedu ir dviem pagerijiino 
aukso medaliais.

Prasidėjo tyriiiėj imas. 
Doherjy rugsėjo 22 cį.’ įią- 
reiškė, _jog dabar jis neturi 
jpkio noro būti gubernato
rių ir savo kandidatūrą iš
statė kelių asmenų įkalbė
tas ir už. ką gavės aįlygi- 
uimiĮ. Žmones, rinkusieji 
kandidatūros paremi ui u i 
| arašus, buvo gerai, apmo
kami. •

Beveik paaiškėjo, jog gu
bernatoriaus Ęly priešai, 
norėdami suskaldyti- demo
kratų halsus, įkalbėjo Do- 
herty būti “naujos pąrti-

PALIKO 1100,000
KNYGOMS

UŽDARYTAS BANKAS 
MOKĖS 50 POCENTy
Uždaryto banko Charles- 

towu Trust Po. reik a 1 ų 
tvarkytojai pranešė, jog 
taupymo skyriaus depozitu- 
riai spalių 17 d. gaus 50 
procentų įdėtų pinigų, o 
komercinio skyriaus 25 pro
centus.

Bankų komisijonier i u s 
. , Guy pasirūpino, kad Natio

nal Shaivniut bankas paim
tų uždaryto banko daugelį 
assetų, kuriuos sudarė likę 

. kasoje pinigai, šėrąi, bondT. 
sai, morgičiai iv kitokios 
atsakomybes.

“PROHIBICIJOS PANAI
KINIMO”PARTIJOS KAN

DIDATAS APKLAU- 
SINĖJAMAS

Keliolika dienu atgal 
Massachusetts valstijoj .ne
va susidarė “proliibicijos 
panaikinimo” pantija^ kuri 
savo kandidatu į guberna
torius išstatė Pat riek H. 
Dolierty iš Avon. Vėliau 
pasirodė, jog kandidatūrai 
patvirtinti surinkti para
šai nėra tvarkoje.

ADVOKATAI ■
prisiekę? Mvpfcątaą

JUOZAS B. GAILIUS
V ėda visokias provas. Daro vi

lus legalius dokumentu*.

817 E St. ^kampas ^roądway) 
South Boston, Mas*.

Telefonas: Šou Boston 2732
Namą ; Talbot 2474

PRISIEKUS ADVOKATAS

J8SEPH P.WALSH
AD VOK A TAI.
Edwar R. Coplcn
Albert. Adelson
Benjainin Chėsky
OFISO VEDĖJAS
Jonas J. Romanas

18 Temopt St., Bosfob, JJfass.
Kįmbail Builtįing

Telefonas; Oapitol 9880
P f.į s o v a la n d ę s 

.9 vai. iki 5 vąl.
- ’ M

Praėjusią savaitę prįę 
1U15 Blue lįill avė., gatve 
kuris mirtinai. suvažinėjo 
Aliee Clancy, 12 m< Bėgda
ma nito dviejų automobi
lių, ji nepamato einančio 
gatvekario, kurs . iiupiovč 
jai abi kojas. Po kelių 
.valandų ji įniro miesto H- 
gdninėjė.

rolina E. Pcabody, gyvenusi 
Canibridge, savo testamente 
paskyrė $‘100,000 Harvardo 
universiteto knygoms pirk-

Paliktasis pinigui fondas, 
mirusios pageidavimu, biis 
pavadintas jos tėvo Andrew 
Preston Peabody vardu.

Kitas nemažas pinigų su
mas velionė paliko labda
ringoms draugijoms bei baž
nyčioms.* -X

DĖL $80 PATEKO DIDE
LĖM BĖDON

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

Mielinei Gagio atvyko į

nigų savininku. Poli e i j a 
tuojau jį suėmė ir apkalti
no likerio nelegališkame už
laikyme. Dabar jo laukia 
teismas. Jei bus pripažin
tas kaltu, tai Gagio gali bū
ti nubaustas $500.

BIEKAITIS-WALTHAM
KAPITONAS •

Rugsėjo 23 d, pa pietų 
iškilmingai atidaryta Kast 
Bostone orlaivių sustojimo 
v ie1 < > j e nauju } iat ai i )a, ku
rios Įrengimas kainavo $25,- 
000. fiioje“ patalpoje galės 
būti laikomi 25 orlaiviai.

AValtliain aukštesnės mo
kyklos (high school) kapi
tonu šiems metams išrink
tas Vitas Šlekaitis, apie 
kurį “Boston Herald” la
bai gražiai aprašo, pažymė
damas, jog Blekaitis yra 
smarkus lietuvis, labai grei
tas, aukšto laipsnio sportB. 
įlinkas. .

-Futbolo ratelio žaidėjų 
daugumų nudaro italai, ta
čiau kapitonu išrinktas ‘ lie
tuvis.

MUZIKOS muitu
Mokytoją. |r. A^Oįnpąjįiš^;

Pabaigus jFąelton Pianofortė 
$cjiool

M.
444 Rast $įxth Street, . '■ 

SOUTH BOSTON,' MASS.

Juokeliai' -
. .Kliringai i juk tėvelis visupąict suka,.

Lietuvių kalboje.yra vįe-1 mama darai is baisės
nas žodis toks, kurį net ^’dmblį. F. A ,

gerinusi kalbiu įnikai r a š o 
klaidingai. . *•
.—Koks tai žodis yra?
-^“Kiąiįihgai.”

Rugsėjo 23 d. savo 
muose pasimirė T e r e s ė 
Adomavičiene, 48 metų, gy
venusi Waltliain, Mass. Ve
lionė sirgo apie 2 metus.

Velionės kūnas laidoja
mas antradienį, rugsėjo 27

na-

Teisme

—Tūri. įaiusta kukį nė ju
damą turtą? . .
turiu ?

—() kokį?
—1 ligojusį au| < >moĮj i lį.

Turtingiausia pasaulyje valstybe
—Ar žinai, kuri pasauly

je valstybe yra turtingiau
sia ?

•—Lenkija.
—Kodėl?
—Visiems žinoma, k a d 

žydai yra turtingiausi pą- 
šaulio žmonės, o kadangi 
Lenkijoje daugiausia gyve
na žydų, todėl....

Nugirsta.

—Atsiprašau, ponas 
turi ant ko atsisėsti.

—Kaip tik priešingai, ant 
ko sėst turiu, tik kėdės ne
turiu.

ne-

kur 9 vai. rytą bus atlaiky
tos gedulingos pamaldos.

Dideliame nuliūdime pa
liko velionės vyras, du sū
nūs ir dvi dukterys.

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

Veltui rūpinies reikalais, už ku
riuos tau teismo dienoje nereikės 
atsakyti, už ką nebusi nei baudžia 
mas, nej giriamas. “Darbo vertė,”

i DAKTARAI
TeL So. Boston 0828

> LIETUVIS DANTISTAS

DR. M.V.GASPER 
(KASPARAVIČIUS 
Naujoje Vietoje,

525 E. Broadway, S. Boston.
Ofiso Valandos:

Nuo 9 Iki 12 ryte ir nuo 1:3O 1Ų.
5 |r nuo 6 iki 8 ya|. vakarei Ofl- 
8ass uždarytas subatos vakarais Ir 
nedSfdieniaiB, taipgi sereitfoniū nM 

12-tos dieną uždarytas.
Taipgi niiĮtnu ir X-ray

Lietuviu Dantistas

DR.S. A. GALVABISK1
(GĄLINĄUSKAS)

414 Ęroadway, So. Bogtęą
- TeJ. So. Boston 2ą00

Ofisas atdaras nuo 10 Iki 12 VaL 
ryta, nuo 1:30 Iki 5:30 po pletir 
nuo 6 iki 9 vakare. Šventą dieną 

pagal susitarimą *

TeL So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 Iki 12, nuo 
1:80—6 ir nuo 6:30—9 vakare. 
Seredonils nuo 9—12 vai. dieną. 
Sukatomis nuo 9 iki 6 vai vakare. 
Nedaliomis nuo 0 Iki 12 vai. dieną 

(pagal sutartų

*9
Tek Portor 3789

JOHN REPSH1S, M. D.
. .(RHPMTB).

UetayijB dyilytojjiui

- 278 Harifard Street,
kamp. Inman arti- Čęntral Sq, 

Cambridge, Man.

Nedėkinga
—Toįdo įiedėkįugumo dar 

pasauly nematyta,
—-Kas tokio ?
-—Įsivaizduok sau! Prieš 

šventes užsakiau uošvienei 
naujus dantis.

—Kas gi,
—O per šventes ji mane 

jais sukandžiojo.

Jis bijo
linkt aras: — I >ai< o d y k 

vaike man liežuvį.
Vaikam—- Bijau.
Daktaras: — K va i liuli,

Im bijai i -
Vaikas: — Kai liežuvi 

parodau, tai tėtis muša.

Pafs supratę
—Ko taip susikrimtęs ? .
—Įsivaizduokite sau, kas 

pasakė p. Direktoriui, kad 
aš esu kvailas. Įdomu bū
tų sužinot, kas išdrįso tokią 
melagystę pramanyt ?

—J au turbūt n i e kas !... 
Gal p. Direktorius pats su
sigalvojo.

Mūsą vaikai
Vaikas: — Mama! aš pa

gausiu musę, o tu iš jos pa
daryk dramblį.

Motina: —- Bet vai k c 1 i, 
kaip galima padaryt iš mu
šės dramblį ?

Vaikas (nustebęs): — O

MM—MM—„-Į r.  ■ 1 ..........._*_■ ■■ ■ *** . I

LOURDO STĘBUKLĄJ f į
PAVEIKSLUOSE j

SEKNAPIĘRĮrSPALlŲ 2 D„ 1932 ■ ■
ŠV. PETHO PAR. BAŽNYTINĖJE SALĖJE |

SOUTH BOSTON. MĄ8S/ ’ . . »>• i

Našlaįt-is
Vargšas:— Kaip ponui 

negėda duot keletą centų ? 
Tamstos sūnus dešimt kar
tų už tamstą biednešnis ir 
jis davė, visą dolerį.

Turtuolis:— Sūnus gali 
po daug dalyt vargšams, 
nes jis turi tėvą turtuolį, o 
aš esu 
tis.

Puikiausi Drama, Įrodanti * -1 
Vįršgaintišku Jęgu Veikimą < 
švč. Marijai Tai’piuhikaujant.\(i(;- ■

Pasirodo Panele Švenčiausia.
Laikęmos iškilmingos šyr Mi- ./ i. 
šios. Procesiją eilių eilės. , . ‘ i

Milijonai baisiausią ligonių, ” ,, 
besiartinančiu prie gydančio
jo šaltinėlio. Tūkstančiai pa- ’ 
sveikimą palaiką. Šimtai pa-.’* 
sveikimą, ’

Visa tai gabiausiai supinta . 
Į g^rbingiĮ krutamą’ paveiks- 
lą veikalą, kuri pamatysite. 
Vaikams 3 vai. p. n. — Įčo, -/; į 
Suaugusiems 7 v. v. 25c. , k ;

-. • * • f t ,

Pa,veikslus rodys .
J. Urbonas.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

nelaiiiiiiigas našiai-

Susikrimto

Motina (matydama sūnų 
apsiverkusį, grįžtant iš mo
kyklos) Jonuk, ko ver
ki?

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

Motina:— Numirė! Oi! 
tai vargšas žmogelis!

Būnus:— Ne..,. iš...gijo.
Pas dantistą

-^Ko jūs atėjot tiek 
daug? Jūk tik Jonukui dan
tį trauksiu...

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

LIETUVOS miKTERŲ DBJOS 
PO GLOBIU MOTINOS iVO.

’lrminhikė — Eva Marksienė,
625 E. 8th St., So. Boston, Mass. 

Vice-pirmlnlnkv— Ouo Siaurienė,
443 E. 7th St., So. Boston, Mass. .
Tek So. Boston 3422-It

Prot. Ilašt. — Brone CIunlenG,
29 Gould St, \Vest Roxbuiy, Mass.
Tel, l’arkvvay 1864-W

FLn. RaSt. — Marjona Markonlutfl
33 Navarre St., Rosllndale, Mass.

Tel. Parkway O558-.W
Iždininkė —: Ona Stanlullutė

105 West (Jth St, So. Boston, Mass. 
Tvarkdarė — Ona Mizgirdlenfi

1512 Colinnbhi Rd., So. Boston, Męlss. 
Kasos Globėja, — E. JanuSonlenė

1426 <k>lunjbla Rd., Sfo. Boston, Maes 
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrą utaminką kiekvieno mėnesio, 
7:30 vai. vakare, pobažnytinėj sve
tainėj,

Visata draugijos reikalais kreipkitės 
pas protoicolli raitininke.

SV. JONO EV. BL. PASĄLPINfiS 
D R-JO S VALDYBA

Pirmininkas — M. Žloba
86 Mt Ida Ud., Borchester, Mass.

Telephone Columbla 5431 
Vice pirmininkas — J. Petrauskas

24 Thomas Park, So. Boston, Mas^. 
-Prot Raštininkas — J. Gllneckls

5 Thomas Park, So, Boston, Mas*. 
Vin. Raštininkas — M. Sėlkls

256 E. Ninth St., So. Boston, Maso. 
Iždininkas — A. NaudžlAnas

885 E. Broadw(iy, So. Boston, Mare. 
Maršalka — J. Zuikis

7 Wlnfleld St, So. Boston, Mass. 
Draugija .laiko suslrlnklnujs kas trečl*

n ėdė Idlenj kiekvieno mėnesio, 2 vaji 
po pietų, Parapijos salėj, 492 B. 7th 
St., So. Boston, Mass.

Profesionalai, biznieriai,, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbin i rike,” tik
rai verti skaitytojų paramos.

i Visi enrsinkitės "Darbininke."

neskaitytą bent nuo 1930 metą į p

“PAVASARIS”
šrencia ^savo 20 m. jubiliejų.

Didelė dalis Lietuvos ir 
užsienio lietuvių jaunimo 
jau 20 metų su didžiausiu 
džiaugsmu pasitinka kiek
vieną gyvą, linksmą, įdomų 
šio laikraščio numerį. “Pa
vasaris” gi džiaugiasi, kad 
jam pasisekė atspėti lietu-, 
vių jaunimo širdį, atspėti 
kas lietuviui miela ir bran
gu.

“Pavasarį” skaitydami, 
sužinosite, kas dedasi Lietu
voj, kaip gyvena ir juda, li
kę Lietuvoj, Jūsų broliai ir 
sesutes.

“Pavasary” rasite daug 
gražių Lietuvos istorijos a- 
pysakų, rasite apdainuotas 
Jūsų tėvynes laukus, senų te 
vėlių bakūžes. “ Pavasaris ’ ’ 
dvelkia Lietuvos miškų oru 
ir skamba Lietuvos paukšte
lių Rainomis.

“Pavasary” rasite vaidin

PRIE GERO GYDYTOJO
Celei pagydymo visokią

< kraujo, nertą ir chrpnlS- 
ką ligą. Kuria kenčiate 
nuo reumatizmo, skaudu- 

' lių, vočių, sutinimą arba 
šiaip kokią kūno ligą, tu
rėtumėt kreiptis ’tuojauą.

* Atminkit, puslteiravlmasį 
patarimai dykai visiį ši mėnesi.
0f.G*327£S'& 

Valandos; Antradieniais, ketvirta- 
dieniniu Ir S^tndlėnlali J.9—A3 JT 1 
ta, 2—6, 7—8 vakare: taknaAH- '

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

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

“Kad Jūsų “Pavasaris” 
būtų dar dažnesnis. Taip 
ilgu jo laukti. Gyvendamas 
užsieny, be “Pavasario” tur 
būt jokiu būdu nenurimčiau. 
Alano mylimiausias “Pava
saris,” ypač šįmet, labai įdo
mus” — K, Ralfauskaitc, 
Haupstr, 121, Berlin, Shoo- 
nenberg. Ištrauka.iš laiško). 
Tokių laiŠkii ‘ ‘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.

. ’ i - . . - • :

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

pradžios.
“Židinio kaina Amerikoje: met. 

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

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

lūja Nr. 3.

“VILNIAUS RYTOJUS”

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

10 DIDŽIULIU TOMŲ
(turinčių arti 5000 pusi.) 

•uošia kiekvieno lietuvio inteligen* 
to biblioteką, kuris skaitė “ Židi
nį, ° didžiausią mėnesinį literatū
ros, mokslo, visuomenės ir akade- 
miš.kojo gyvenimą žurnalą, nuo 
pat jo leidimo pradžios. Bet “Ži
dinys” darosi kaskart įdomesnis, 
ir tiesiog būtų nedovanotina, jei
gu kuris inteligentas, vistiek ku
rios profesijos jis bebūtų, ir kur 
begyventų, jo neprenumeruotų ir

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

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

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

Deja. Daugeliui lietuvių, gyve- 
nam*iti tolimuose kraštuose, už jū
rų nrarin Vilniaus krašto lietuvių 
gyvenimas yra nežinomas.

Tą spragą galėtų išlyginti ei
nąs jau ketvirtus metus Vilniuje 
lietuviu laikraštis

“VILNIAUS RYTOJUS.“
‘ ‘ V ilniaus Ryto j us “ rašo pla

čiausiai apie viso Vilniąus krašto 
lietuvių gyvenimą, nušviesdamas 
jį vispusiškai.

‘ ‘-Vilniaus Rytojų’ ’ skaitydamas 
sužinosi, kur Vilniaus krašte lie
tuvis verkia, o kur džiaugiasi, 
sužinosi, ko jis siekia ir kaip jis 
gyvena.
“Vilniaus Rytojus“ išeina du 

karius per savaitę. E.
.*‘Vilniaus Rytojuj,” stoyinvia- 

ine Vilniaus krašto lietuvių tauti
nėje sargyboją, lyg veidrody, at
sispindi visa iaii kas dedasi Ge
dimino, Vytauto tėvynėje..

Todėl kiek\ ienas lietuvis lai 
skuba užsisakyti “Vilniaus Ryto
jų*”

Rašykite šiuo adresu; Vilno, ui, 
sv. Janska 8—1 “Vilniaus Ryto 
jus.“

Kaina užsienyje visiems metams 
1 doleris.

JUOZAS M. raus
LAIKRODININKAS

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

366 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.

Z

!

AGENTAI

INSURANCE
Apdruusk namus, rakandus 

automobilius pas 
J. S. MESLIS 

|342 Broadway, go. Boston! 
| Tel. S. B. 1798 ar 2613 i

E

GRABORIAI
'Office Telepliohė Unlverslty Į957 

Res. Tel. University 1957

ADAM OVVIRKA& SUN
Undertaker & Embalmer 
LIETUVIS GRABOŪIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Pagrobus atlieku gerai Ir pigiai. 
Kaina vienoda visur. Vieta atdara 
dienų Ir naktį.

883 Canibridge Street
EAST CAMBRIDGE MASS.

: , . ' SKYRIUS
10 Intervale St., Montello, Mare, 

Tel. Breckton 5188
E

PATARNAVIMAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

D. A. ZAUTSKAS
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
877 ir 448 Caąibridge Street 

Cąmbridg-e, Mfiss. . • 
Telephonfc. Ūntverslty 8831*W.
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IŠ APREIŠKIMO PARAP. 
BBOOKLYN, N. Y

' PARAPIJOS VAKARAS.
Piknikui pavykus dabar 

yr,a rengiamas parapijos 
Vakaras, sekmadienį, spalių 
16 d. Bus suvaidintas juo
kingas veikalas “Mulkiu- 
toj as ir mulkinyči a. ” Vai
dins choro nariai. Be to, 
bus. balius ir grajis geras 
orkestras. Bus ir kitokių 
įvairių pamarginimų, lai- 
mėjimų ir tt.___  ' '7

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 nutarė 
surengti koncertą spalių 30 
dieną. Be to, bus suvaidin
tas veikalas “Prie Dan
gaus Vartų”. Koncertinę 
dalį išpildys choras, solis
tes ir muzikaliais instru- 

‘*mentais. Verta paremti, nes 
visi norime, kad augantis 
jaunimas lavintųsi nuziko- 
je. Gera proga atsilankyti į 
tą parengimą ir priduoti 
jaunoms sieloms daugiau 
energijos dirbti, mūsų pa
rapijoje. Todėl visi ateiki
te į rengiamą jaunamečių 
choro koncertą, spalių 30 d.

i ■ N. N.

p. Gailskis alų, p. Šrupskis | atstovas iš New Yorko. Ši
ta kompanija leidžia moky
klom vadovėlius ii* tartasi^ 
dėl patalpinimo vadovėliuo
se 25 mūsų liaudies dainų 
Vaikį* choreliui. Dalykas 
labai reikšmingas, nes Ame
rikos mokyklų vaikučiai 
dar mokyklos suole patirs 
apie lietuvių tautą kaipo 
idealią, poetingą, dainų šalį. 
Ir galime pasitikėti, kad 
kompozitorius J. Žilevičius 
mokės parinkti tinkamiau
sias 25 daineles iš visų mū
sų tūkstančių dainelių.

duoną, Vikrikas, Butaus- 
kąs ir Drigniene mėsą. Prie 
stalų (dvįejų) dirbo Ražan- 
čiaus draugijos ir Moterų* 
Sąjungos kuopos narės/ Li
ko gražaus pelno.

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

C. BROŪKLYN, N. Y.
L. D. S. 10 kp. ir Mote

rų Sąjungos 35 kp. išvažia
vimas, Forest Parke įvyko 
rugsėjo 11 d. Pelną pasida- 
yjome 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 margumynii vakarą, 
20 d. lapkričio. Pelnas pu
siau su parapija.

Valio, sąjungietės!
K u opos kerespondėnte

BROOKLYN, N. Y;

NEWARK, N. J.
•4. * < - ’

iškilmingą šliubą. 
sugiedojo “Veni 

, /Y. Verfen solo 
jaunuosius

CĘORISTŲ VESTUVĖS

Rugšejp 18 d.. įvyko cho
ro narių O. Sudžiūtos ir J. 
Sevičiaus vestuvės. Jauno
ji per paskutinius 4 metus 
buvo choro finansų rašti-

* ninkė, gabi vaidintoja.
7 Kleb. kun. J. Kelmelis 
suteikė

j . Choras 
j 7 Creator"
,/< Avė Maria” 

j išeinant iš bažnyčios paly- 
j *>dėjo A; Stanšauskas ‘ iškil

mingu vargonų maišu.
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 rankii ir dabar. 7 

. Jaunasis ii* daug dirbo 
chore. Jaunajai porai lin
kime laimės naujame gyvė
lumo kely. •.

7 Paukštelis.

IŠVAŽIAVIMAS 
PAVYKO? ■'

Didžiojo Nėw 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: Pažerckiė- 
nė, Barkauskienė, taipgi p. 
Pažerskis su visa šeima. 
Labai jięms už tai dėkų.

Rapart.

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 
pasirodžiusią bažny t i n i ų 

giesmių jaunimui, dviem ir 
vienam balsui, su vargonais. 
Išleido Vargonininkų Są
junga, 25 metų jubiliejui 
įaminėti.

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 chopas, 
fanfaros fortepijonui pri

tariant. Leidžia Vytauto 
Didžiojo Komitetas.

EUZABETH, 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.

Vargonų meis t ė r i s A. 
Radzevičius visą savaitę 
dirbo, betaisydamas mūsų 
bažnyčios vargonus. Dabar 
vargonai gerai skamba.

PATERSON, N. J.
NUSISEKĘS CHORO 

PARENGIMAS ?

. Sekmadienis. Rudens o- 
ras nepaprastai gražus ir 
malonus. Dangus pasipuo
šęs žavėjančiai gražia melj7’- 
ne... Ant jos graži saulutė 
rutuliuojasi —.vakarop lyg 
žaizdaina ir švelniais bei 
maloniais spinduliais bu
čiuoja savo neatstoja učių 
sekėją — žemelę ir j o s

Į skruzdėlyną — žmoniją.
1 “Skrisk. Skrūjūnūlį, 
Pateršoiian, ries, kaip skel
bia laikraščiai, rugsėjo 18

Į d.—“ gražus teatras ir kon
certas, tariau sali nutrauk
damas akis nuo mėlynės, o 
mintis nuo aukštybių. 
“Verta ten v y k t i, nes 

Į sprendžiant iš radio pusva
landžio choro teatras ir 
koncertas gali 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' Ju'rgutėliau, 
kiek besama susirinkusių
jų. Ir ne veltui vietinis 
kleboną^ atidaromoje kal- 
boje pasaite,; kdd kaip jis 
Patersorib, ‘Vai Vi'ek nėiriatęs 
šioje salėje svečių. Ii* tie-

■ sa. Štai be Vietinio klebo
no kuri. Stofiio, matosi Lie
tuvos viče koris, p. Daudž- 
vąrdis, pp. Jankus, Vismi
nas, Dulkėj Hodelis, vis tai 
kaimyninių parapijų’ Šau
nių chorų vedėjai, o ffen p- 
le Petraitytėj 'keletas solis
tų bei dainininkų kitų cho
rų, o ir vietinių tūzų nema- 

3 I žai; tai parapijos trustisai, 
£eį | kolektoriai ii* Šiaip įvairūs.

Patersono visuomenės vei
kėjai bei vadai. Tikrai 
šiuo kartu rinktinė ir gra-

Matyt, kilnio-

terį Eleną.* Mergaitę suau
gusi. Norėtų mesti nubuo- 
džius namus ir ištekėti, bet 
ievas nori išleisti tik už 
kurčio. Elena tvirto būdo. 
Ji netekės už bent ko/bet 
už sau tinkamo vyro. Šiai 
rolei atlikti labai vykusiai 
paimta p-le Elena Marčins- 
kaitė. Jos ir būdas tai ro
lei pilnai atatiko. Tat Ele
nos vąidinimas 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 savo pono širdį pa- 
gauti\r jam įtikti, bet sy
kiu pasinaudodamas jo kur
tumu, jį pašiepia. Kaip 
negali būti puikiau, tą ro
lę atliko Juozas Mil č i u s. 
Be kitų artistiškų gabumų, 
turi ir gražią aiškią kalbą. 
Neapleisk, lavinkis.

Štai atsiranda apsukrus 
žentas Kazys, kuris nelem
tų ap 
papd
jimą. Būdamas gudrus, 
susiorentuoja apystovose, 
nuduoda kurčių, tuomi į- 
tinka tėvui Dilbai ir vėliau 
laimi sau Elenos širdį. Šią I 
rolę vykusiai suvaidino Po
vilas Dutkus. Daug davė 
gražių dalykų, tik patarti
na daūgiaū lavintis lietuvių 
kalboje. ‘ 
' Nors trumpą sargo rolę, 
bet puikiai suvaidino Miko- 
las Tacioiiis. 1
Tikrai vaidinirrias geriau

siai pavyko ir skaitlinga 
publika gardžiai prisijuoki- 
no. Turint galvoje, kad 
tik vienas JI Spranaitis jau

> scenoj buvęs, o kiti visi tik
■ pirmą - sykį pasirodė, tay fofe, neblogai. 'Sekantis

ybių verči amas 
į klaikų pade-

Iš KARALIENĖS ANGELU 
PARAPIJOS.

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

. Praeit am draugijų pikni
kui aukojo p. G inkus. i re 
eream’ą, p, Klasčius sodę,

Telephone: STAGG 2—0706

DR. DIADAS K. VENCIUS
DANTISTAS 

X—RAY
Namų Telefonas: Mlchlgan 2—4278

VALANDOS: 
Nuo 9—12 15 ryto, 2—8 vale. 

Šventadieniais susitarus 
499 GRANU STREET 

(kampas Union Avė.}
B R 0 0 K L Y N, N. Y.Namų Telefonas: Mlchlgan 2—4278 K o*U n. JU x JN, K. x. r

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, kuriąs 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 
nėi per radio, nes ryškiau 
visi balsai buvo girdimi, 
pasaulio graetaoi shrdlu u T

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

I vumą, 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-

Telephoiie: STAGG 2—0106

DR. A. PETRIKĄ
(ivntacy 

LIETUVIS DENTISTAS
221 S. <th St., Brooklyn, N. Y.

Z-Spindulių DtapnoM 
Gaza Anetletika

VALANDOS:
Nuo 9 vai. ryte iki 8 vaL vakare. 
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus.

Tėl. Greęnpoint 9—2320

JOSEPH GARSZVA
G RAB ORIUS

BALSAMUOTOJAS
231 REDFORD AVENUB 

BROOKLYN, N. Y.
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KLASČIAUS

CLINTON PARKAS
Piknikams, baliams, ’ koncertams, 

šokiams Ir visokiems pasilinksmini
mams smagiausia vieta Brook
lyn e-Maspethe^ Jau laikas užsisa
kyti salę žiemos sezonui.
kamp. Maspeth ir Betts Avė.

JONAS KLASČIUS. Sav,
Maspeth, N. Y.

Tel. Newtown 9—4464

ANT. J. VALANTIEJUS
GRABORIUS IR

BALSĄMUOTOJAS
Apdranda- Visose šakose

Notary Public
5441 — 72-nd Street,

Arti Grand St.
MASPETH, L. L, N. Y.,

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

Išeina didelis veikalas, be 
abejo komp. Žilevi č i a u s, Į 
4 i Muzikos Žinynas. ” __ _
džia vargom X. Strumskis, Į 
spausdinamas Lietuvoj e ir Į •/ 
skiriamas gimna z i j b m s, F 
progimnazijoms, mokytojui ^ publika, 
seminarijoms ir kitoms' auk- Patersoniečių visuomenės
štesnėms mokykloms. TaiĮ^1^ dailę mėgsta ir ją į- 
pirmas šios rūšies rašinys Į vertaa.
lietuvių kalboje,'apimantis Nespėjaus gerai ir apsi- 
elementarę teorija, harmo- dairyti, kaip štai po trum- 
niją, kontro-punkto, instru- Pos ^ebono kalbos, atsida- 
mentaciją, pasaulinę muzi- r™ scena- Vaidinama plačiai 
kos istoriją, plačią lietuvių juokinga komedija
muzikos istoriją, ir lietuvių Į Kurčias žentas. Joje at- 
liaudies muzikos instrumen- vaizduojamas senas dvari- 
įaį ninkas kurČiUolis Dilba, ku-

Du paskutiniai veikalai, Į r^s iėško savo dukteriai 
kurčio žento.. Svarbiausio
ji rolė. Dilbos. Ji su vaidi
nama visai artistiškai. Per 
visą vaidinimą judėjimai, 
gestikuliacija bėį mimika 
puiki, kalba taisyklinga. 
Žiūrėdamas scenon, regis, 
matai tikrą kurčių Dilbą. 
Ęef pašalinus-balsą ir ne
ėmus grimą, , pamatai ne 

Dilbą, bet visiems getai ži
nomą ii* visų gerbiamą, di
delį Patersono veikėją Jo- 
ną^Spranaitį. Joneli, tik
rai puikų Dilbą davei šia
me vakare.

Dilba turi vienturtę duk-

manoma, pasirodys dar šiais 
metais.

Vilniaus pasai platinami 
visoje Amerikoje, tik pas 
mus apie juos dar negirdėk 
tis.

Šiomis dienomis pas kom
pozitorių J. Žilevičių lanke- 
si “Giiin and Co.” , firmos

J. Stačiokas, kompoz. J. 
Žilevičiaus mokinys, gavo 
vietą pas kuri. Jurai t į, 
Athol, Mass. •

Repori.
Modernieji žokiai yra ne kas ki

ta, kaip seksualinio organizmo 
simbolizavimas fiziniais judesiais. 
—Prof. St. Šalkauskis.

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

Kas dar pagirtina, tai 
artistų puikus žinojimas 
savo rolių. Dažnai scenom 
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
sekimas, . Įdomu buvo tai 
išgirsti choro dainas ne per 
radio mašinas, bet bętarpiš-

pasirodymas — tai didelė 
drama. Tik nepamiršk at
vykti.”

“Tat iki pasimatymui se
kančiame parengime.”

Skrajūnas.

DIDŽIOJO NEW YORK’O 
APYLINKĖS LIETU

VIAMS
Šiuomi pranešama geri), lietu

viams, kad JURGIS TUMASO- 
NIS yra įgaliotas rinkti “Darbi
ninkui” prenumeratas, skelbimus 
ir tt. Jis taipgi patarnauja lie
tuviams visuose jįj reikaluose, 
kaip Viešas Notaras. Jo antrašas: 
121 Union Avė,, kampas Grand 
St., arba 1356 East 91th Street, 
Brooklyn, N. Y,

“SAULUTĘ!”
“SauiutS” eina du kartus per 

inčnesį 16 pusi, didelio fęnnato su 
spalvotu viršeliu. Kaina Lietuvoje, 
metams 12 lit., pusei metų 6 lt., 
Latvijoje, Estijoje, Vokietijoje 
ir kitur metams 15 lit., pušei me
tų 8 lt.

Adresas:,; Jurbarkas, ■“Saulutės 
Administracijai

Tel. Stagg 2—5048 Notiiry PubHe

M. P. RAILAS INC.
BIELIAUSKAS 

Graborius ir Balsamuotojas 

660 Grand St., Brooklyn, N.Y.

Tel. Stagg 2—0783 Notary Public

JOSEPH LEVANDA 
(Levandnuskas) 

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

Teleplione Stagg 2-4409 
NOTARY PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS
G RAB ORIUS

402 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijos
Bažnyčią

Parsamdau Automobilius Ves
tuvėms, Krikštynoms ir viso

kiems pokyliams

Nors ak fa i -dingęs, vis gi 
atminčiai brangus.

PARSIDUODA ŪKĖ
200 akrų, Otsogo Co„ N, Y. 20 
gyvulių, arklių, vištų, įrankių, 
javų, traktorius; $6500. Lengvos 
sąlygos, Rašykite:

. MR. D0UGLAS, ' 
Fort Plain, N. Y.

MOT. LAUKUS, Fotogra
214 Bedtord Brooklyn

’iVl. Evergreen 0—4614*
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