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Iš Vyčių Seimo
' . . * r ■ .

mentas buvo toks . įšpūdin-CHICAGO, III. — Rug- 
iiūčio 8, 9 ir 10 cL U. Švc. 
?anelės Marijos Gimimo 
)arapijos! patalpose įvyko 
j. Vyčiu metinis seimas, a- 
ne kurio pradžią “Darbi- 
iinke” jau buvo rašyta.

Jspūdingiausis momentas 
eime buvo Lietuvos Pava- 
arihinkų ir L. Vyčių vie- 
iybės aido proklamAvimas.

Pavasarininkų Federaci- 
os įgaliotinis kun. Alfon- 
as Lipnickas pasakė kalbų 
r įteikė vienybes paskelbi
au akta, kurs buvo pasira- 
ytas praėjusių metų gruo- 
Ižio menesį Kaime, įvytu- 
ioje pavasarininkų koiife- 
ęncijoje. L. Vyčių vardu 
ą aktų Lietuvoje pasirašė 
u Ad. Rubliauskaitė-Gaba- 
iausldene ir kun. šlavy- 
as; Pavasarininku vardu 
- J. E. Vyskupas Reinys, 
n’of. Dr. J. Eretas, Dr. J. 
AŪmonas.
Šį istorinės reikšmės do- 

umentų kun. Alt. Lipnic- 
as įteikė Vyčių seimui, 
teikimo momentu seimo 
tstovai ir svečiai sustojo ir 
žgiedojo’ Tautos Himnų.
Salėje viešpatavo mirtina 

da, Seimo dalyvių papra
stas “Draugo” redakto- 
ius L. Šimutis pasakė jaus- 
lingų atsakymo kalba, pa- 
eikšdamas L. Vyčių vardu 
asižadejimų ir pasiryžimų 
endrai su Pavasarininkais 
irbtį Dievui ir Tėvynei;
Pavasarininkų ir Vyčių 

ienybės paskelbimas įvyko
nmo antrosios dienos po- 
ietiniame posėdyje. Mo-

gas, jog .tuojau nutrauktas 
posėdis, nes buvo susidariu
si ypatinga džiaugsmo nuo
taika.

Paskutinę seimo diena 
baigtas rezoliucijų svarsty
mas ir priėmimas. Centro 
valdybos rinkimai buvo 
ypatingai įdomus ir bene 
tai buvo gyviausia seimo 
programos dalis-

Centro valdylia išrinkta 
tokiame sustatė: A. Lapins
kas, Chiėago .— pirminin- 
kasy A.ąJv Mažeika, Brook- 
lyn, N. Y, —: I viee-pirmi- 
nirikas; M. Ž itkus, Clcve- 
land, Ohio — II vice-pir- 
mininkas;. M. Paliliūnaitė, 
Chicago—sekretorė; St. Ali
šauskaitė, Chicago — iždi
ninkė; Ona Valeckatte, S o. 
Boston ir L. Gritis, Chica
go -—iždo globėjai. Spaus
tuvės direktoriais išrinkti 
kun. M. Urbonavičius, M. I. 
C., Al. Manstavičius ir adv. 
K; Savickas,

Seimas užbaigtas malda 
ir Amerikos, Lietuvos ir 
Vyčių himnais.

Seimo dienų vakarais bu
vo atitinkami parengimai; 
rugpiūčio 8 d. suvaidintas 
juokingas, veikalas “And
riejaus šelmystės,’’ rugpjū
čio 9 d. — šokiai, o pasku
tinį vakarų — vakarienė.

Seimui užsibaigus, atsto
vai aplankė šv. Kazimiero 
Seserų. Akademiją, šv. Kry
žiaus ligoninę, dienraščio 
“Draugo” įstaigą, pasauli
nę parodą ir kitas Cliieagos 
įdomybes.

’ SUNKIAI SERGA ’ 
JESKELEVIČIUS

Šiomis dienomis sunkiai 
susirgo J. Jeskelevičius, L. 
D. S. organizacijos uolus 
ir nepamainomas darbinin
kas.

Jis gyvena 4 Bellevue 
Avė., Montello, Mass:

Linkime ir . prašome Auk
ščiausiojo jam sveikatos.
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Eucharistinis Kongresas 
Švėkšnoje

Liepos 23, 24, 25 dd. Tel- nyčios priešakis ir bokštai.
ų vyskupijos kongresas Vakarinėj šv. Sakramento
vėkšnoje sutraukė didelius 
"irius dvasiškuos ir kata- 
kiškosios visuomenės.
Kongreso proga gauta iš. 
\ Tėvo sveikinimas. Pro- 
•ama buvo labai turininga 
visiems kongresas paliko 

idelio įspūdžio savo gausu- 
ai ir tvarka.
Kongrese dalyvavo keturi 

yskupai : J. J. E. E. Kau- 
2 arkivyskupas metropoli- 
is J, Skvireckas, Telšių 
rskupąs A. Karosas ir Pa- 
?vėžio vyskupas K. Palta- 
>kas. Iš visų Lietuvos 
zskupijų susirinko apie 
įsantro šimto dvasiški  jos 

’daug tūkstančių tildiičių- 
i. Laike kongreso išdalin- 
1 virš 20 tūkstančių k'omu- 
ikantų. .Kongresų atidarė 
. E. Telšių vyskupas J. 
taugaįtis. Altorius buvo 
engtas gražiame grafo 
katerio parke ir labai gra- 
ai buvo iliuminuota baž-

adoracijoj ir eisenoj su žva
kėmis dalyvavo keletas tūk- 
stansių žmonių. Eisena su 
šv. Sakramentu, kurių vedė 
J. E. arkivyskupas metro
politas J. Svireėkas, buvo 
apie 2 kilometrų ilgio.. Kon
grese dalyvavo ne tik daug 
suaugusių, bet taip pat di
delė daugybe jaunimo. Be
simokinančiam jaunimui 
buvo atskirai atlaikytos šv. 
mišios, per kurias jauni
mas, pats giedojo.

Apskritai, kongresas la
bai gerai pavyko. Iš viso 
ko aiškiai matyti, kad kata
likybė Lietuvoje žymiai sti
prėja ir kas kart- vis giliau 
žmonių širdyse įsįstiprina. 
Ypač jaunoji karta duoda 
vis gražesnių vilčių.

Girtuoklio burna išdžio
vina kišenes. •

Kielcviename vyno stikle 
yra velniukas.

HONOLULU. — Rugp, 
9 d. Penki Jungtinių Vals
tybių laivyne) lakūnai už
mušti. -orlaivio katastrofoje. 
Tik vienaš mašinisto pagal
bininkas išlikęs gyvas ir 
lengvai tesužėistas.

DĖL GANDŲ APIE MIR- 
TIES SPINDULIUS

Lietuvos spaudės žiniomis 
a 1 koman di ruot ąs i K a una 
latvis aviatorius Celms pa
brėžia įdomių. faktą, kad' 
maždaug toje pat vietoje, 
kur nukrito Darius ir Girė
nas, prieš kurį laiką priver
sti buvo nusileisti ir latvių 
lakūnai. Celmsas pareiškė: 
“Aš nenorėčiau daryti sku
bių išvadų, kol kas tik kon
statuoju keistą supuolimą.” 
Celmsas netiki, kad Vokie
tijoj būtų kažkokį mirties 
spinduliai, kuriais būtų, ga
lima neutralizuoti motoro 
veikimą. Jis prileidžia, 
kad gal būt šiame rajone y- 
ra kažkoks susikryžiavimas 
radio spindulių, kurio at
mosferoje sudaro “mirties 
siitis,” labai pavojingas la
kūnams.

DARIAUS IR GIRĖNO LAI
DOTUVES PAMATYSIME 

PUMOJE
Lietuvos spauda praneša, 

kad gedulingų Dariaus su
tikimą, iškilmes ir laidotu
vių eiseną nufilmavo net 
penki kino aparatai,, tarp 
kurių buvo* Fox ir hartfor-. 
dįetis J. Jaiuišlsoyičius. 
Fox’as padarė taip pat gar
sines nuotraukas ir kaias- 
trofos vietoje.

Karo Laivai Siunčiam i į Kubą.
•• ’ • ■ •■ ■■ ' , ' ■ \ ■ ; • • ; ; ... | 

WASIIINOTOK — Pre- į 
zidento Roosėvelt, įsakymu, 4 
Amerikos karo laivynas pa- 1 
siuntę, du kariškus laivus į 1 
Kuba. Laivai siunčiami 1 
tikslu apsaugoti 'amerikie
čių gyvybes ir flirtų Kubo- ■ 
j e, kur siaučia -.revoliucija,

Kubos’ii ganietis preziden
tas Machado pabėgo oriai-* 
vn.ii į Bahamos ’salas^ kur 
jis pasislėpė po Anglijos vė
liava. Į pabėgusio prezi- 
dento vietą, išrinktas laiki
nas prezidentas Dr, Carlos 
Maniiel de Cespodes, pir
mojo . Kubos respublikoj 
prezidento sūnus; Nauja-. 
sai prezidentas priėmė, prie
saiką ir tuojau pradėjo eiti 

; r ■ i'X;pareigas.
Prieš naująjį prezidentų 

buvo tuojau padarytas pa
sikėsinimas nušauti, tačiau 
kulkos tik sužeidė ilu sar
gybinius kareivius, saugoju
sius prezidento namus.

Nuo rugpiūčio 12 d. iki 
šiolei, kelios 'dešimtys įvai
rių asmenų užmušta ir keli 
šimtai žmonių sužeista.

KAP. DARIUI PATS SAU 
PASISTATĖ; PAMINKLU 

LIETUVOJE
Lietuvos spaudos 

mis, mūsų lakūnas kap. S. 
Darius yra labai daug pasi
darbavęs sporto šiyty Bū
damas Lietuvos aviacijoje 
jis išgavo iš tuolaikinės val
džios sklypų į žemės ir an t 
jos- įr engė LFLH -stadioną, 
kuriuo labai džiaugiasi visi 
Kauno sportininkai ir dė
koja ne kanrįkitam, bet a. 
a. kap. Dariui, “Kad šian
dien sportai* tai p . gausiai 
paplitęs, tai galima dėkoti 
tik a. a. kaįį Dariui, lies 
jis pirmas pramynė Lietu
vos sporto taįĮus,” rašo “D. 
N.” < r . • ’ ■ ’

Šiandien esą tas stadio
nas griaunamas.. Taip pat 
esą norima iškirsti visi Da
riaus pasodinti medeliai.

Rašo:
“Nemanau, kad naujai 

pastatytasis paminklas at
stos tai,, kas žuvusio* didvy
rio buvo • paties padaryta; 
Jis kaip šį. k^tą:r tat in. ta
da aukojo savo darbų, savo 
lėšas ne kam kitam, bet Lie
tuvos gerovei.

“Taigi 'užuot rūpinęsi a. 
a. kap. Dariui ir lak. Girė
nui naujo paminklo pasta
tymui sutvarkykime šį, jo 
paties pasistatytųjį. pamin
klą, kurio kiekviena kerte
lė, kiekvienas takelis. mums 
primins žuvusius didvyrius 
ir jų pasiaukojimų tėvynės 
labui. Kad ir kaip gražų 
paminklą mes pastatysime, 
vistiek jis heatstds to, kurį 
jis pats, sau pasistatė.”

žinio-

JUNGI. VAISI. UŽUO 
JAUTA LIETUVAI

Išardė Cape Cod Klubą
YARMOUTH. — Rug

piūčio 13 d. valstybes poli
cijos 35: nariai slaptai, .ap
lankė klubą “Casa Marsid,” 
kuriame nesenai buvo įren
gtas naktinis klubas su di
džiausiu. gemblinimu.

Kratos laike klube buvo 
daugiau kaip 350 žymių as

menų politikoje ir šiaip vie
najame ųyv^nim^c’.-Polici
ja suėmė 34 asmenis, tarp 
kurių 8 specialūs Yarmouth 
miesto policininkai pilnoje, 
uniformoje. Atimta’ daug 
likerio, konfiskuoti keli ba
rai ir t. t. Ant gemblini- 
ino stahi rasta apie 8000 do
lerių, kurie ir konfiskuoti.

Visi- klube atrasti asme
nys buvo laikinai suimti ir 
išlaikyti per 3 valandas. Vi
sas klubas iškrėstas ir užda
rytas. Klubą laikė Yar- 
molith maudynių klubas,

jviirio inkorporųofojų tarpe 
yra teisėjas Paul M. Švvlff, 
teisėjo Fu W, Svvift sūnus.

T1TUAW1UKRITI-
MO PROTOKOLAS

Lietuvo8 spaudos žinio
mis, Vokietijos oro policija 
jau sustatė protokolą dėl 
mūšių - lakūnų : nukri limo 
Vokietijoje ir persiuntė 
reicho oro ministerijai. 
.Protokolas susideda iš. dau
gelio mašinėle rašytų pus
lapių ir yra' gausingai 
ii i ust motas fotograf i jomis, 
Svarbiausia lelduvo nukri
timo priežastis yra moty
vuojama benzino stoka. Oro 
ministerija, peržiūrėjus, 
persiųs protokolą vokiečių 
užsienių reikalų ministeri
jai; o ši įteiksianti jį Lie
tuvos Pasiuntinybei.

Namų Savininkų 
Dėmesiui

KAUNAS. — Jungtinių 
Valstybių vyriausybė per 
savo atstovą p. Carr pri
siuntė Lietuvos Užsienių 
Reikalų mmisteriui šiokio 
turinio telegramą:

“Savo ir savo krašto, gy 
ventoj ų vardu ' reiškiu gilių 
padėką Lietuvos vyriausy
bei už surengtas valstybines 
laidotuves lakūnams Stepo
nui Dariui ir Stanislovui 
Girėnui, kurie žuvo skris
dami iš Amerikos į savo 
gimtąjį kraštą. Žinios apie 
liūdną šių drąsių lakūnų 
įnirtį taip arti tikslo buvo 
priimtos su dideliu liūdesiu 
visose Juiigt inese Amerikos 
Valstybėse ir Lietuvos vy
riausybės dėkingas ž.vgis, 
pagerbiant jų atrni ni rną, 
surengtomis jiems valstybi
nėmis laidotuvėmis, giliai 
palietė mūsų širdis.”

Jau rašėme, kad keliose 
valstybėse pradėjo veikti 
federalės valdžios įsteigta 
namų savininkų paskolos 
korporacija (Home Ovv- 
ner’s Loan Corporation).

Massachusetts valstybėje 
tos korporacijos veikimų 
sutrukdę kiek legislatura ir 
Intos, priežastys.

Bet ir šioje valstybėje 
greit pradės veikti. Bosto
ne bus centras, kurio įren
gimas jau pradėtas.

Home Ovvner’s Loan kor
poracija pasirinko- Ofisams 
vieta National Shavvmut 
Bankos name, Devonshire 
St.

Kaip tik ofisai vus įren
gti korporacija pradės vei- 
kti: priiminės nantų savi
ninkų aplikacijas ir duos 
paskolas.

Aplikacijos, bus aiškios ir 
jas šiek tiek mokąs anglų 
kalbą žmogus lengvai galės 
išpildyti.

Kas pats negalės išpildy
ti, tam padės korporacijos 
darbininkai.

Paskolas " gauti galės, tik 
tie namų savininkai, kurie 
jau nebegali, išsimokėti, ku
riems graso praradimas jia- 
mo ir kinių namas nęd^ss- 
nis kaip 4 šeimynų. .

Paskolas duos nedidesnes 
kaip $14,000, 15 metų, 5 
iiuoš.

Iš Home Gvmer’s Loan 
korporacijos gauti mortgi- 
čiiis nepatartina' samdyti 
agentus, nes tai būtų berei-. 
kalingas pingų mėtymas.

na negali imti atlyginimo 
už gavimą mortgičiaus iš 
Home Ovvner’s Loan korpo
racijos, nes įstatymais yra 
draudžiama.

Agentas, kas jis nebūtų, 
negali skelbtis, kad jis gali 
gauti paskolas daug grei
čiau, nes jis turįs ryšius.'su 
valdžia ar. jos paskirta ko
misija, ir negali imti atlygi
nimo.

Tokį agentų, jei tik val
džia sužinotų, areštuotų ir 
nubaustų.

Štai ką randame įstaty
muose, skyriuje ’8: ‘.

“No person---------- shall
makc any charge in connee- 
tion vvith a loan. —------ -
exęept ordinary charges 
•authorized and reųuired by 
the Corporation for Servi
ces actually rendered.

“Ponaity, not riiore then 
$10,000 fine or f i ve ' years 
imprisonment, or bnth.”

Vadinasi, jei kas paims 
atlyginimų už patarnavimų 
gauti mortgičius iš Home 
Ovvner’s Loan koimoracijos, 
be jos įgaliojimo, bus bau
džiamas $10,000 . pinigine 
pabauda arba 5 metais ka
lėjimu arba abiem.

Tad šią pasargų turėtų 
imtĄ. dėmesin, namų savinin
kai jr agentai., Labai daž
nai žmonės įkliūva bėdon 
dėl 'nežinojimo įstatymų. 
Bet nežinojimas . įstatymų 
neišteisina nei vieno. : .

Kaip iįk Home. Ovvner’s 
Loan korporacijos ofisai 
bus atidaryti, pranešime 
“Darbininke.”

gūsio prezidento Machadp.
-rėmėjai. . .

ARIZONA Už ATŠAUKY- !
MĮ PRUHIBIGIJOS J

PHOENTK, Arizona. .-H .... 
Šioje jauniausioje, valstybėj 
j e, rugpiūčio 8 d. įvyko- . 
balsavimas, dėl atšaukimo 
prohibicijos. Už panaiki- 
nimą prohibicijos balsavę 
didėlė dauguma. Tai bus 
jau 21 valstybė už prohibi6- 
cijos panaikinimą. * .

ČEVERYKŲ IŠDIRBYSTĖ-
SE DARBININKAI 

LAIMĖJO
WASHINGTONT, D. C.— 

Šiaurinėje Mass. valstybe-^ .' 
je čeverykų išdirbysčių dar
bininkų atstovai susitarė, su 
darbdaviais dėl algų.

Darbininkai gaus 20 nuo
šimčių didesnes algas.

KUNIGAMS PRANEŠIMAS
Kunigų Vienybes Šeimas 

šiais metais įvyks antradie
nį 22 dieną,. Šv. Jurgio pa
rapijos salėje, Chicago, III, 
Seimas prasidės tą dienų iš
kilmingomis Šv. mišiomis 
lygiai 9 vai. ryt ė, Šv, Jųr-; : 
gio bažnyčioje, Tuojaus po 
mišių prasidės sesijos: Visi 
kunigai prašomi būtinai da
lyvauti šv, mišiose. .. .

pirmininkas.
Kaik P. Jf. Jum

, raštįninkąs, .

•. ' i ' 
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Antradienis, rugpiūčio 15,1933

HMMHIMIIIIIIIlimHlMI1

VIETINĖS ŽINIOS
Pasekmingas Užbaigimas

Dvi savaitės mokslo, yiė- 
na atostogų, ir dar clvi sa
vaites mokslo—- ir šv. Pet
ro parapijos vaikučiai už- 
baige lietuviškų mokyklą. 
. Denktadicnį, rugpiučio 
11 ii. lygiai'7:30 vai. vaka? 
re prasidėjo ilgai lauktasis, 
darbžįiai priruoštasis užkili-

Buvo linksma matyti P&’ 
raudonavusius veidelius, 
džiaugsmo pilnų rvaikurių, 
kurie nešė gautąsias dova
nėles parodyti savo mamy
tėms ir tėveliams. Bet kas 
apsakys jausmus motinėlių 
širdyse,, kada jų dukreles ar 
sūneliai sugrįžta prie jų 
viešai pagilii už. savo ■ darb
štumą?

Laike pirmosios pertrau
kos "kalbėjo aukščiausiojo

bes sekė viena paskum kitą, 
nes buvo pasirengta dešim
ties atskirų skyrių, kurių 
mokytoja ar tai mokytojas skyi’iaus mokytojas p. Jes- 
prirengė atitinkama pasiro
dymų; Pradėta nuo ma-Į 
žiaūsio skyriaus. Tiesų pa
sakius, nuo mažiausiųjų 
skyrių, nes. dėl pradinio 
skriaus skaifTirigmiib iiet Į 
.trys mokytojai mokė ir vi
si sykiu prirengė tikrai prį- 
taikintą mokyklos vaizdelį. 
Buvo dianelių ir eilučių, o 
juokų netrūko. Po šio se 
ką vyresnių va įkelių pasi
rodymai. ’ Buvo didelis į- 
vairumas. Suvaidinta ke-

.Metas veikalų; “ Dvasios ma
tėsi estradoj, vaikeliai pa
kliuvę raganos kilpose, iri 
jų netikėtas išsigelbėjimas.” 
Buvo dainelių h* šokių. 
Mergaitės - pašoko mylimą 

’ *;<Sųktinį, ’ ’ gražų “'Noriu 
miego” ir gerai žinomą 
^Klumpakojį.” Puikiai.! 
tik iš lėto užgriežė Vasari

. nes Mokyklos orkestras. 
■Dar veikalas — trys $T.a l 
žiaveidės mergaitės ir vie-| 
nąs gražus vaikinas 
bedelęs ir vargai, jo puoli-1 niišioniis iŠ šv. Juozapo baž
mas, suėmimas policijoj. HyriOs, Gliambcrs St;, West 
" Svarbiausia vakarėlio da- en(p šv. Kryžiaus kapuose, 
lis — tai dovanų išdalini- Maldeii.
tas. Dovanos buvo duotos _____

«« ŽESAUSKIENĖ
mą. Už pasižymėjimų mok-i
sle ir elgesy: Alfonsas Brei-Į Rugp. 14 d. mirė Ona že- 
va ir Alb. Skaperas. UŽ I rauskiene (Lukaitė), 23 m. 
pasižymėjimą moksle ir ti- Imnžiaiu?. Pasam eta o5. 

Oetų.platinime: zU^ Jurge-Į^tory.St. ’ ■
laitytė. Už pasižymėjimą Laidotuves įvyks ketvir- 
•moksle — A. Stonytė, A, padienį, rugpiūčio 17 dieną 
tiomanas, A. Kanavičiuš Petro lieturių bazny- 
M. Žilinskaitė, A. Staku- Irios.
čiūtė, A. Jakimavičiūtė, M Į Laidotuvėmis rūpinasi 

. ‘ Balukonytė, Pr. Uoškiūtė araborius Juozas Kasparas.
O Martinkiūtė1, O Romiknl '■ ■■ ■” T
ciūtė, Al. Naudžiūnaįto. ud Vyrių 17 Algirdu kuo- 
pasižymėjimo tikietų plati-|l)0S susirinkimas įvyks rug- 
iiime — Juozas Kuduraus-jpkTcio Iii d., 7 vai. vakare, 
kas, J. Petkus, Br. Ado- parapijos svetainėje, 492 E. 
maitytė, - A* Kasparas,.Jo-|7th St., So. Boston, Mass. 
nas Martinkus. E. Sinltevi- Malonėkite visi nariai dą- 
čius, Adelė Našlčniūtė. Už Iby auti.
pavyzdingą elgesį: J. Strari 
kauskns,.. Pr. Bernatonis. 
Darata Griciūtė, O. Čcpli-Į 
kaitė, A. Petkauskas, A 

. Podžiūtė, Joana Burbuliu- .
te,. Paulina Tuleikuitė.

kelevicius. Truputį vėliau 
uiusų mylimasis kun. K- 

Urbi aiavičius kulbė j o. B et 
jis nekalbėjo, tik paklausė 
keleto kiausrnnį.

Vienoje, perti- a u k o j e 
smagiai užgrojo V. Marci- 
nauskas. Galutinai sugie
dotas Lietuvos himnas.

Taip, linksmoj patriotm- 
goj nuotaikoj užsibaigė lie
tuvių vasarinės mokyklos 
mokslo metai.

d. J/. A ritamas.

Nudžiugau,, nes D. Vyčių 
N. A. apskričioišvažiavi
mai visuomet būna pilni gy
vumo ir linksmumo; Kiek
vienas grįžta pilnas .gražių 
įspūdžių —. patenkintas, 
Palanga graži, ežeras vilio- 
jantis.visus traukia važiuo
ti. Taip kalbėjo jaunimas, 
kurį sutikau. Visi pareiš
kė, kad važiuos, ir .tarėsi 
kaip važiuoti. Palanga, to
li, pėsčias nenueisi. y Į

Bet važiavimo klausimas 
greit išsirišo. Vienas iš 
būrelio tuojau pareiškė,, 
kad vietine L. Vyčių kuopa 
turi paėmus specialius bli
aus, kuriais galima nuva
žiuoti už vienų dolerį. Bu
šai išeis nuo bažnytinės sve
tainės.

Visi pareiškė sutikimų: 
važiuosime, važiuosime t

Parėjęs į namus galvojau 
kaip čia įsigyti kelionei bi- 
Jictrj. Bri stąį —šekmd;—suti
kau Vyčių bendradarbe p- 
M. Kilnioniūto ir ji man 
pardavė bilietą. Dabar tik 
laukiu rugpiučio 27 dienos.

Patariau visiems įsigyti 
bilietą iš anksto. Į Palan
gą važiuosime linksmai daį- 
uuodanri. . ,

Pranas

ADVOKATAI

MIRĖ LOMASNEY
12Šeštadienį, rugpiūčio 

dieną mirė žymus demokra
tų pert i jos agitatorius 5Ia.r- 
tin AI. Lomasney, 73 pi. am
žiaus.

Velionis mirė aprūpintas 
šv. Sakramentais.

Laidotuves įvyks trečia
dienį, rųgp. 16 d. 10 vai. ry- 

TĮlte su iškilmingomis gedulo

Alus. niekad nėra taip 
nustelbęs kaip tie, kurie jį 
geria.

DAKTARAI

JAU MAČIAU PLAKATĄ

Prisiekęs Advokatu

JUOZAS B. GAILIUS
Vėda visoKias provas. Daro vi- 
• aus legaliu* dokumentus. •
llTESt (kampas Broadffay)

South Bojrton,Maw.
Telefonai: Šou Boston 2732

. Namų; Talhot 2474

Vienų gražų vakarą, iš
ėjės pasivaikščioti pamary 
ir pasidžiaugti vasaros nia- 
1‘onumu^ išgirsti ką naujo 
ir pasimatyti su draugelis ir 
pažįstamais, susitikau bū
relį jaunimo. Pasisveiki
nau su visais ir štai, vienas 
man' paduoda lapelį. Skaį-

sius Anglijos apskričio iš* 
važiavikii) skelbimas, kuris 
Įvyks Tugpiurio 37 d.,--Pa
langoje, LaNvrėnee-Metlnieni 
Mass.

ąaRBIKIHKgB . : . . .. . . . ' ■ •
ŠV. PETRO LIET. PARAPIJOS

HE T I N 1 S

IŠVAŽIAVIMAS
Su Visakeriopoiuis Įvairybėmis 

Darbo Dienoje

Rugsėjo - Sept. 4 d., 1933
Atnaujintame Munchback’sParke 

i Beech St., Roslindale, Mass.
Tžiįn^a 25c, Vaikams dykai.

, Važiuok nuo Porest Įlills stoties YVashingtoii gatve, 
iki Beech St., Roslindale, Mass.

. . Pįknikieriams sliiriamos net 5 dovanos.
Jei lytų, vietoj išvažiavimo. įvyks Balius ir Biriavc- 

lis svetainėj ir naujai aptvertame kieme, 492 E. 7th St., 
So. Boston, Mass,

Kviočiąini visi bendradarbiauti.

ŠIANDIE ŠVENTĖ
Šiandien, rugpiučio 15 d., 

yra didele šventė. Į Dangų 
Ėmimo Panelės Švenčiau
sios. Katalikai privalomo 
išklausyti šv. mišių., Viso
se katalikų bažnyčiose lai
koma daug šv. mišių. Šv. 
Petro lietuvių bažnyčioje 
šv, mišios laikomos valando
mis 5, 6, 7, 8 ir 9; vakarė 
bus mišparai ir Palaimini
mas. KatocĮroje yra laiko
mos vienos mišios pietų 
metu 12:20 IV M.

^Kai'žygiams, vandenyno 
nugalėtojams, Dariui ir Gi
rėnui dėl tėvynės garbes . 
traging-ai žuvus, Vilniaus 
krašto lietuviai su giliu 
skausmu širdyse jungiasi 
bcncli'amo tautos’ gedule it 
liūdesyje.” ..

GEN. BALBO TELEGRAMA 
LIETUVOS AVIACIJAI

TeL So. Boston 0828
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. GASPER 
(KASPARAVIOIUSii 
Naujoje Vietoje^

525 E. Broadway, S. Boston.
Ofito Volando t:

Nno 9 Iki 12 ryte ir nuo 1 *JO iid 
5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofl* 
gaa uždarytas subatos vakarai* Ir 
oedSldienials, taipgi eetedomh nu* 

12-tos dieną uždaryta#.
Taipgi nuima ir

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

. Tel. So. Boston 2300
414 Broiadway, So. Boston

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12. vai. 
ryto, nuo 1:30 iki 5:3.0 po pietų ir 
nuo 6 iki 9 L vakare. Šventą dieną 

pagal susitarimą.

ŠŪVIAIS SUŽEIDĖ 
VAGILIUKĄ

Rugpiūčio 9 d. poli cistas 
, Stuckman iš D gatvės poli-1 
rijos stotie^ pamatęs va-Į 
žinojau! du vaikinuku vog
tu automobiliu davė ženklą 
.sustoti, bet- jm pradėjo dam 
smarkiau va&ųidL Poji- 
cistas Stockinąn juos vijosi 
Dim-hešter Aveniic ir ma
tydamas, kad vištiek jie no
ri pabėgti, paleido į juos 
keletą šūvių. . Vagiliulm 
automobilius susimušė ant 
Dorchester Aye. tilto ir jie 
ten buvo •areštuoti. ..Buvo, 
tai iiohn Peny, gyv. 41 
Vinton St. ir Daniel Hur- 
ley/ gyv. 244' W. 3rd St. 
Pastarasis mirtinai sužeis
tas ir mažą vilties, kad jis 
išliktu gyvas.

“SAOTi!”
. “Saulutė” eina du kartus per 
mėnesi' 16 pus], didelio, formato su 
spalv.otu yiršeĮiš’, Kaina Lietuvoje, 
metams 12 lit., pusei metą 6 lt., 
Latvijoje, Estijoje, Vokietijoje 
ir kitur metams 15 lit., pusei me
tą 8 lt. I

GRABORIAI

JUSEFH W. GASPEB
(KASPARAS)

G RAB ORIUS 
494 E. Broadway, 

South Boston, Mass.
Tel. So. Boston 1437 J 

Res. 158 W. 7th St.
Tel. So.. Boston 1437 M 

Patarnavimas dienų ir naktį.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
DARBININKAI PERSI

ORGANIZUOJA

Tel,. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki G ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Seredomis nuo. 9 iki 12 v. dieną. 
Sūbatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedėliomiš nuo 9 iki 12 vai. dieną.

(pagal; sutartį}

Tel. Porter 3789 į

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPSYS)

Lietuvi* Gydytojo*
i Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

278 Harvard Street,
i k-amp. Inman arti Central Sq, 

Cambridgė, Mm*.

išgydyti
Tam Tikru Švelniu būdu

Mano rekordas kad tik
rai iSgydau kalba už sa
ve. Aš Giria gabumus, 
.mokslą, . prityrimą ir 
moksliškus įrenginius 
kaip išgydyti •• baisiau
sias ligas, kurioš kanki

na vyrus, • moteris ir kūdikius.. 
Pntatlinas Dykai.

Falando*.: Antradieniai*, ketvirta* 
dienini* ir iefitndlenlaU 10—12 ry
te, 2- 5, Tf-8 vakare; *ekinai|U«* 
niaia 10—12 tiktai.

PIKNIKAS
Rengia

L. 1L K. Saldžiausios Širdies 
Viešpaties Jėzaus Pašalpinė

Draugija
Rugpiučio-August 20, 1933 

Munchback’s Parke, 
Roslindale, Mass.

Pradžia 10 vai. ryte 
Gerbiamieji:—

Kviečiame yi^us Lietuvius ir • 
Lietuvaites vietinius ir iš apy
linkių koloniją atsilankyti į mū
są rengiamą Pikniką. Užtikri
name, kad smagiai ir linksmai 
laiką praleisite, neš bus orkes
tras, prie-kurio galėsite, kiek no
rėsite pasišokti. Yra padaryta 
naują estrada šokiams ir visas] 
parkas atnaujintas. • ]

Bus progos nepriklausantiems] 
prisirašyti prie .virsiuūičtos draugi 
gajos, nes tą die,ną bus nauji na-] 
riai priimami nuo 16 mėtą ik 25 į 
be įstojmo, nuo 25 iki 45 metą Į 
už pusę įstojimo ir su daktaro] 

paliudijimiL Tad gerbiamieji] 
naudokitės proga ir prisirašykite] 
prie geros katalikiškos drąugi-j 
jos. ‘ v. • * 1

Taipgi turėsime gardžią už- 
. kandžių, kuriuos ruošia gabiau-] 

. sios šeimininkės, iš šaltą gėrimė- 
’ lilJU J ■ .. .

Įžanga į ptirką lms‘ 10 ce.ntą, 
kaipo auka ir už tą galėsite lai- 
meti $2<5l). . • ’’

. ž • • Kviečia Rengėjai.
. KliUHHHS'. Važiuokite Iki Forost 

.Hllls, iš ten IkHlhuui Line giitvelmviU. 
iki*-BeiH'h St,, kur bus nurtu’lyin, plk- 

l.uiko vieta,

BROCKTON, Mass. —. 
Čeverykų dirbtuvių darbi- 

, įlinkai.•‘.nepatenkinti B..& S. 
!W. unija ir įtaria, kad ji 
eina išvien su darbdaviais.

Šiandien darbininkas dir
btuvėje yra vergas ir jis 
niekam negali pasiskusti.

Skaudus tylėjimas darbi
ninkų atkreipė akis jautres
nių inteligentų.

Žymius darbininkų ginė
jas p. Goodvvin stojo darbi
ninkų priešaky' ir išaiškino 

1 darbininkų teises ir NRA 
įstatymų. ' •»>! ., .

Jis ragina darbininkus 
organizuotis į uniją, kuri 
gintų jų reikalus: 1) darbi
ninkai turi turėti savo at
stovus dirbtuvėse; 2) darbi
ninkas ar bedarbis turi tei
se pasirinkti sau uniją to
kią, kuri gintų jo reikalus.

KRA įstatymas neskirsto 
darbininkų, kur jie nedirb
tų, kad ir čeverylai išdir
by stė j e.

Šio miesto čeverykii dirb
tuvėse darbi įlinkai y ra ver
čiami priklausydi prie B. 
&. S. W, unijos, Jei kas 
atsisako mokėti į B. & S. 
W. uniją, tai darbdaviai tą 
darbi nink ą s į įaudž i a taip, 

’ kad jis turi pasiduoti arba 
mesti darba.

So. Bmintre.e. čcvcrykij 
dirbtuvėje darbininkai atsi
sakė mokėti į B. & S. W. 
uniją, tai -^kompanija užda
rė dirbtuvę.

ITALįĮ LAKŪNAI NUSILEI
DO PORTUGALIJOJ

LISBON, Portugalija. — 
Gcn. Balbo’s armada, 23 or
laiviais, nutūpė čia. Vie
nas orlaivis besikeldamas 
Azorese apvirto ir vienui la
kūną mirtinai sužeidė, o ki
tus lengviau. Mirtinai su
žeistasis mirė rytojaus die
nų.

... ..jo 25 iki 45 metą
už pusę įstojimo ir su daktaro

Apie musu pigą ir gražų patarnavimų, 
klauskite tų, kuriems mes patarnavome.

JONAS PETRUŠKEVIČIUS IR SŪNŪS
Graboriai ir Balsamuotojai

380 Broadway, So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 0304-W

~^Kar. Italijos .Pasiuntiny- • 
be gavo nuo generolo Balbo 
tokią telegramų.: “Prašau 
pareikšti kariškai Lietuvos 
aviacijai skausmo prislėg
tos kariškos Italijos. avįacL 
jos simpatijos jausmus dėl 
tragiško lietuvių Al iai įtiko 
aviatorių žuvimo.” :

Balbo.

TRYS LIETUVIAI SKAU
TAI PRIGĖRĖ

PAMALDOS Už LAKŪNUS
. LIETUVOS spaudos ži-. 

iriomis, pamaldos, už a. a., 
mūsų lakūnus S.. Darių ir 
Girėną atlaikytos daugelyje 
vietų ir tebelaikomos. Tas 
pats vyksta ir . pas mus. 
Vienur jau atlaikyta, o ki
tur tebesirengiama laikyti. 
T r. visur daroma kuo i ški 1-, 
mingiausjai.

KLAIPĖDA. — ' Liepos 
22 d. įvyko nelaimė K lai-, 
pėdos vandens skautams.- 
Jie laivu ‘‘Budys” plauke 
į Liėpojų, Bet išplaukiant 
iš Klaipėdos uosto, moto
ras prie molų (kranto sie
nos) nustojo’veikti ir ban
gos j į . sudaužė į molus. 3 
skautai: Jesukevirius,. Šid
lauskas ir Amulevieius nu
skendo. Kitus 10 žvejams 
pavyko išgelbėti.

“HHFšmn-
TOJŲ DĖMESIUI 

“Darbininkas” jau priima 1933 
m. Lietuvos Paskolos Boną ku
ponus ui prenumeratas ir kny« 
gas iiŽ pilną ją vertę. Nūklrpę 
1932 m. kuponą siųskite

“DARBININKAS” \
366 West Broadway, 

So. Boston, Mass.

j ĮVAIRŪS SKELBIMAI I

VILNIAUS LIETUVIŲ 
UŽUOJAUTA

i JUOZAS M. DILIS Į
I LAIKRODININKAS | 
:. .j
i Parduodu įvairiausios rūšie*! 
t -t? 1
jauksimus ir sidabrinius daik-| 
| tus. Taipgi ir pataisau.
i 366 W. Broadway

f SO. BOSTON, MASS. I

ZALETSKŲ
MODERNIŠKA

graborystEs įstaiga
FUNERAL HOME

naujoj vietoj
564 E. Broadway So. Boston, Mass.

Tel. So. Boston 0815
Dabai' galėsime dai< geriau lietuviams patarnauti, nes 

mūsą įstaiga tūri visus patogumus. Naujosios mados kanibftr 
riai šermenims DYKAtl Patarnavimas dieną ir naktį.. Pil
nas pasirinkimas metalinių., ir kieto medžio grabą. Užganedi- 
nimas, teisingumus įr nuoširdumas, tai mūsą, aukščiausias . 

. tikslas.
D. A; ZALĖTŠKAS

‘. (Grabbriuš)
F. E, ZĄLETSKIĘNfi 

(Balsamuotoja)

Vilniaus lietuviai per lie
tuvių konsulą Daugpily, p. 
Savickį, prisiuntė tokio tu
rinio užuojautą:

AGENTAI

| INSURANCE
i Apdrausk namus, rakandu* I 
| automobilius pas Ž
į J. S. MESLIS t 
| 455 W. Broądway, So. Boston!

Tel. So. Boston 3612 s

t

K. SIDABRAS
Važiuojant lems į ir iš Lietuvos palai

pinu pasportus ir parduodu 
Laivakortes.

Ąpdraudžiu baksus, namus, rakandus 
ir t. t.

312 W. Broiuhvay, S., Boston. Mass.
Telefonas „South Boston 1798

AGENTŪRA
Parduodame Laivakortes i l1’ 
iš Lietuvos ant patogiausiu ir 
greičiausią laivų.. Sutvarkome 
rei kalingus. dokume n t lis.
PERKAM LIETUVOS BONUS 

UŽ OASH
I N S U R A N C E 

Apdraudžiamo Namus, Rakan
dus, Automobilius ir t, t. 
BROADWAY TRAVEL 

BURBAU
K. 3, V.IESVLA, SaV.‘
366 W. Broadway, 
So. Boston, JWą$s, /

■ f ■ Tol. South lįliiston 1(1620

□

A
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DEDE SALIAMONAS PASAKOJA 
JAUNIMUI

Kadaise gyveno vienas 
. turtingas ir labai gailestin- ’ 

gas žmogus. Norėdamas 
padaryti laimingą ir tur
tingą vieną jaunikaitį savo 
tarną, davė jam kelis laivus 
su. kareiviais, daug pinigų 
ir išsiuntę jį paieškoti to
kios šalies.. kurt jam labiau- 

~ siaiTpafilcfų. -Vdaiinasis far- 
nas padėkojęs savo gerada
riui išklausė jo. patarimų 
bei pamokymų ir. iškeliavo.

Vos tik jis išplaukė į pla
čią, jūrą, pakilo smarki au
drą ir pristūmė jo laivus 

. prie vienos salos. Visi jo 
laixrai sudužo į salos uolas, 
visi jo tarnai ir kareiviai 
nuskendo, tik jis vienas 
šiaip taip išplaukė ant 
kranto. Jisai manydamas, 
kad niekas toje saloje negy
vena, tarėsi į didžiausi var
gą įpuolęs. Bet radęs kelią 
ėjo linksmesnis tikėdamas 
rasiąs žmones. Po kiek lai
ko pamatė didelį miestą. 
Linksmas eina į miestą. Bet 
koks buvo jo nustebimas, 
kuomet besiartindamas į 
miestą- pamate išeinant 
priešais visus miesto gyven
tojus, kurie džiaugsmingai 
šūkaudami, apspito j į iš vi- 

'Sų .pusių ir apšaukė savo 
karaliumi.

. Jaunikaitis negalėjo įsi
tikinti karalium tapęs, bet 
netrukus jis paliovė abejo
jęs, nes buvo .apsuptas di- 

. džiausią pagarba ir links
niai šūkaujant nulydėtas 
miestan. Įvedė jį į puikius 
rūmus, kur tarnai jį apvil
ko puikiais karališkais, rū
bais, ant galvos uždėjo 
brangiais akmenimis pa
puoštą aukso karūną. Pa
galiau žmonių išrinktieji at
ėjo jam pagarbos atiduoti. 
Visa tai jam. atrodė sapnas,, 
bet pagaliau jisai įsitikino, 
jog tikrai paliko karalius ir

tai galėjo atsitikti?
Bet jota būdu jam šios 

paslapties nepasiseki" išaiš
kinti., Vieną dieną jisai 
liepė pašaukti tą poną, kurs 
dažniausia pas jį ateidavo 
ir duodavo išmintus patari- 
mus ir padėdavo jam šalį 
valdyti.

—Ministeii — tarė kara
lius — kas tai yra, kad įna
me savo karaliumi padarę* 
te? Del k*o šios salos gy
ventojai manęs klauso ir 
kuo visa tai baigsis?

—Šviesiausias karaliau— 
atsakė jam rainis!eris -- 
šios salos gyventojai melde 
Dievą, kad kasmet jiems 
■alsiūstu vieną žmogų ją sa
lai , valdyti. Visagalis tei
kėsi išklausyti ją prašymą 
ir kuomet tą pačią dieną į 
salą atvyksta žmogus, kurį 
mes sutinkame ir tuojau 
pakeliame savo karaliumi. 
Bet jo karaliavimas niekuo
met neprasitęsia ilgiau kaip 
metus — kiekvienas būną 
karaliumi lygiai metus; nė 
dienos mažiau arba dau
giau. Tam laikui praėjus 
ateivis būna pašalmamas 
nuo sosto, atimama nuo jo 
visi karaliaus valdžios žen
klai, . aptaisoma jis elgetos 
rūbais, nuvedama jį prie 
jūros kranto, sodinama į 
laivą, iy perkeliama ant sa
los, kurioje niekas-negyve
na, niekas neauga, tiktai 
styro pliki akmens.. Tenai 
karalius, kurs prieš tai vi-, 
sus metus sėdėjo ant sosto 
visoko aptekęs, yra visą ap
leistas, neturi nei pinigą, 
nei maisto, nei draugą ir 
gyvena didžiausiame varge.

—Bet kiti pirm manęs, 
buvusieji ar apie tai žinojo, 

. ar jiems apie tai nieko ne
buvo sakoma ? — užklausė 
karalius.

—Visi jie apie tai žinojo, 
iet neturėjo drąsos bastyti 
apie apverktiną savo padėtį 
ateity — jų akys buvo ,ap- 
temdytos karūnos blizgėji
mu, laikinas laimingumas 
kliudė jiems atsiminti apie 
savo ateitį ir jie visai nesi
rūpino surasti būdą, kaip 
palengvinti nelaimingąjį ša* 
vo likimą, kuris jiems grū* 
mojo. Taip greit visuomet 
praeidavo j(ų laimės metai, 
kad jie nū. nepamatydavo. 
Nelaimes diena visai netikė
tai juos užklupdavo. . ...

Naujasis karalius, apim
tas baimes, klausinėjo mi- 

nistorio, kaip apsisaugojus 
nuo laukiamųjų nelaimių ir 
vargi!, jei ir būtų ištremtas.

—Yra tiktai vienas būdas 
— atsakė išmintingasis mi- 
nisteris ■— reikia nusiųsti į 
tą salą darbininkų, pasta
tyti ten sandėlius ir pri
krauti visko, kas tik’ bus gy
venime reikalinga. Todėl 
negalima atidėti nė valan
dėles, nes laikas bėga; tavo 
karaliavimas ’tilc laiminga 
valandėlė, kuria reikia pa
sinaudoti. Nes ji praeis am
žinai ir jau daugiau nebe
grįš, O ištrėmime reikės 
būti tokiose vietose, kur nie
ko nerasi, išskyrus tai, ką 
laimingose- savo gyvenimo 
dienose ten nusigabensi.

Karalius paklausė išmin
tingo patarimo ir nutarė 
tuo pasinaudoti. Į tuščią 
salą nusiuntė daug darbi
ninkų, kad pastatytą ir 
pripildytų sandėlius, išartų 
žemę it pasodinti! sodus; 
paskui nusiuntė ten ištiki
mus savo tarnus, kad visuo
met jį aprūpintų. Paga
liau pastatydino ten pui
kius rūmus, , tanuos gra
žiausiai išpuošė, kad nete
kęs karaliaus karūnos, galėr 
tų ištrėmime gražiai ir link
smai gyventi.

Pagaliau atėjo toji diena, 
kurią jam reikės apleisti 
savo sostą. Ir jis visai ne
nusiminė net džiaugėsi ir 
nekantriai laukė tos valan
dos, kuomet galės pamatyti 
visus savo turtus, jis norė
jo greičiau apsigyventi nau
joje savo valstybėje ir dau
giau jos nebeapleisti.

Linksmai nužengė nuo ne
tvirto savo sosto ir , skubi
nosi į ten, kur nereikės bi
joti. Jisai buvo laimingas, 
nes išmintingai save aprū
pino. _ >

Atsišaukimas į Visuomenę
Turime garbės pranešti, kad kandidatai į-Mariana- 

polis Kolegiją, Thompson, Conn., bus priimami iki rug
sėjo mėn. pradžios. Mokslo metas prasidės rugsėjo (Sep- 
teinber) 8 d. Reikalingas Grahunar School (pradžios 
mokyklos) Įižbaigino; liūdijimąs, Krikšto metrikas ir 
Klebono liūdijimąs. Mokslas su išlaikymu (be keliones 
ir drabužių) $300 mokslo metams.

Gerbiamoji visuomene, kuri dalyvavo Lietuvių Die
nojo, Thompsone turėjo progos pamatyti, kaip didelė ir 
graži Kolegijos nuosavybė ir kaip tvarkingai ir. draus
mingai auklęjąiu jos mokiniai. Prie to, mums lietu
viams labai svttf’bu, kad Tėvų Marijonų Kolegija yra ve
dama lietuviškoje dvasioje. Auklėkime savo inteligentiją 
lietuviškai, lies tik tuo.būdu išsigelbėsime nuo ištautėji- 
ino.- ' . ■ ■ A” •

" Prašymus siųsti šiuo adresu: Rėv. J. J. Jakaitis, 
Mariaiiapolis Gollego, Thompson, Gonm.

'.. Kun. Al. Bųllys, Hf. I. C.
.Laikinasis Provmcijolas.

Gerasis jaunime, ši pasa
ka atvaizduoja mūsų gyve
nimą. Ta sala tai šis mūsų 
pasaulis, tas . vienų mėtį 
karaliavimas tai mūsų gyve
nimas, o toji ištrėmimo sa
la tai mūsų amžinasis pa
saulis — dangus. Kaip per 
tuos karaliavimo — (gyve
nimo šiame pasaulyje)—me
tus pasiruošime, taip gyven
sime anoje amžinoje saloje 
— danguje. Klausyti duo
damu išmintingų patarimų, 
kad apsirūpinus būsiančio
jo savo gyvenimo reikalais 
ir radus toje amžinoje salo
je ne skurdą, vargą, bet 
amžinąją laimę. .

... Jūsų (lede Šaliamionąs.

Gerk kaip žuvis 4— vis tik 
vandenį.

N. A. VTCIįĮGEGUŽINĖ
Kuo senų laikų yrą įsigy

venęs gražus paprotis Lie
tuvos Vyčių Naujos Angli
jos. apskrityje kasmet lie
pos 4 d. turėti taip vadina
mą metinę šventę — gegu
žinę viename iš gražiausių 
visoje Naujoje Anglijoje 
parke Palangoje, Lavvrence, 
JJass.

Prie šilų išvažiavimų Vy
čiai . rengdavosi apie 3—4 
mėnesius, kad kuogeriaii- 
siai prisirengus, kad ne,ap- 
viliis savo brangių svečių— 
kurių gana daug suvažiuo
davo. • •

Paprastai šie išvažiavi
mai yra pasekmingi keliais 
.atvejais: vyčiai gaudavo 
kelis dolerius pelno savo 
reikalams, o visuomene tu
rėdavo taip v a d i n a m a 
“good time,” gražiame Pa
langos pušine.

Įštikrųjų nepaisant koki 
pasitaiko diena Palangoje 
visuomet turėsi malonumą 
pasivaikščioti, sidabriniame 
ežere pašiinaudyti ir valtc- 
lėmis paplaukyti, o jei pa
sitaiko- lietus tai gali ra
miai sau sėdėti po gražiais 
eglių ir pušų sparnais.

Būtų galima dar daug ką 
apie Palangą prirašyti, bet 
manau, kad visi Naujos An
glijos lietuviai žino Palan-’ 
gą kaip savo namus ir ma
nau kad visi sutiks su ma
nim, kad Palanga tai poil
sio vieta iš kurios vakarui 
atėjus, nesinori išvažiuoti.

. Gal ne. vienas ' pasakys,1 
kad taip giri tą Palangą, < 
tai kodėl. šiemet Vyčiai ne
surengė savo gegužines.; 
Taip, Vyčiai jau buvo pra-' 
dėję rengtis ir šiemet Lie- 

. pos 4 d. Kadangi Vyčiai 
yra sūnūs. Tautos ir Bažny
čios, tokiu būdu jie užleido 
šią dieną N. A, Liet. Die
nai, kuri įvyko Thompsone.

Bet', kad Vyčiai nepasi
liktų .skolingi visuomenei, 
jie nutąrą panašų išvažiavi
mą surengti rugpiūčio 27 

. dieną, toje Palangoje, kaip 

..kasmet. '
Prie šio darbo yra įtrauk- 

• tos visų kuopų geriausios 
pajėgos ir aš neabejoju, 
kad šis išvažiavimas bus 

i tiek pat įdomus ir pasek
mingas kaip ir 4 liepos.

Todėl patartina kiekvie
nam važiuoti į Palangą, nes

■ šis išvažiavimas bus kaip ir 
užbaigimas blogi! laikų ir

■ pradėjimas gerų.
. Kas nori turėti “prospe- 
rity” tevažiuoja į Palangą 
rugpiūčio 27 d. 1933.

L4. P. N-ra.

KUNIGŲ VIENYBĖS 
SEIMAS

I '

MGKMITO EILĖS
Tai gražus mūąij. išeivijos 

įžymaus poeto kun. K. Ur
bonavičiaus eilių rinkinys. 

. Šią knygą išgyrė visa rįnh

tėsnioji spauda. Visi gėrisi 
jos turiniu, gėrėsies ir Tam
sta ją įsigyjęs. .. . . •

Knyga gražiai atspausdinu 
?a ir turi 191 pusi. Jos kai-

Jauja i^ikšmingo Seimo* 
Kristaus meilė ir sielą išga
nymas verčia mus dalyvau
ti jame kuo skaitliiigiausiai, 
idant šiais istoriniais metais 
Kunigu Vienybės Seimas 
būtą yaisuigiaūšis, Todėl 
drįstame prašyti provinciją 
Seimui atstovą ir sumany
mų, ’•••

Visus įnešimus prašome

iš .ankšto siųsti inštiinnkiii 
kun. P. M. Jurui, 94 Brad- 
ford St, Lawreiicę,.’ Mass. 
Seimo gi metu adresuokite 
per malonę Rt. Rev. Msgr. 
AL L. Krušas, 3230 South 
Auburn Aye., Ciitcago, 111.

Kun. K. Vtt&į/s, 
. ■ pirinininkas,
Kun. P. M. Juras, 

. raštininkas.

svar
biausiu žmonijai įvykių Ju
biliejiniais Metais ’Ameri- 
kės Lietuvių R. K. Kunigų 
vienybes Seimas įvyks Ėmi
mo į Dangą, švenčiausios P* 
Marijos Oktavoje, rugpiū? 
Čio 22 d., ŠV. Jurgio para
pijos svetainėje, Chieago, 
Illnois. Prasidės 9 Vai. ryto.

Reikšmingi laikai rėika*

Šiais Šventaisiais

ia $1.50. Bet dabar “Darbi* 
nįnko” spaudos vajaus mę» 
tu, gražiais drobes viršeliais 
kaina tik 75 centai j popu
rio viršeliais 50 centu.

Dabar yra geriausias lai
kas įsigyti šią. taip brangią 
ir naudingą eilių knygą.

‘‘DARBININKO’’ ADM., 
366 W. Broadway,. 
South Boston/Masa.

•!

REMKIME SAVUOSIUS <
Mes. ypatingai raginame į 

remti tuos biznierius ir pro-. J 
fesionalus, .kurie skelbiasi ! 
“Darbininke.” .

“Darbininko” Katalogas
Visos knygos žymiai numažinta kaina

ĮVAIRIOS knygos

Auksinio Obuolio Istorija 
(Graikų Mytologijos Žiupsne 
lis) su paveikslais. Lietuvių— 
kalbon išguldo Alyva .*.... ,!

Trys Keleiviai — Krikščio
nis, Žydas ir Turkas. Pamoki
nanti apysaka. . Parado T. Vyš
niauskas. Vertė P. B. , i. /.. .!

. Trumpi Skaitymėliai—labai 
gražūs pasiskaitymai apie į- 
vairius gyvenimo atsitikimus. 
Parašė J. Tąrvydas ........ .25

Turto Norma—moks 1 i š k i.. _ 
pasiskaitymia. Parašė Uosis. „

Gerumas — aprašymas apie 
gerumą per Tėvų Faberą. Fi
lipinų. Vertė Kun. P. L. .... .15

Tabakas—Nuodai — rūky
mo kenksmas ; pagal Dr. Ni- . 
kolskį parengė S. Kaimietis

Užkeita Mergelė su Barzda 
ir Barzdaskutis — apysaka..

Katalikų Bažnyčia ir De
mokratizmas. — Parašė kun. 
Tarnas Žilinskas .. .. .. ..

XXIX Tarptautinis Eucha
ristinis Kongresas., Parašė 
kun. Pr. Bučys, M. I. O. .. 150 

Mūsiškiai Užsienyje. Juo
kingas aprašyriias keliones į 
Paryžių ir atgal Mikalojaus 
ir Glapiros Ivanovą. Išguldė 
Magnus Parvalkietis ....... .25

Kelionė Aplink Pasaulį per 
80 Dienų. — Apie visas de
rybas be galo įdomūs nuoti- 
Idai kelionės per įvairius kra
štus. Parašė Julius Verne. . 
..Vertimas, J.-Balčikonis .. ... 1.00

Pramoninės Demokratijos 
Pagrindai. Parašė Uosis ....

Gegužės Mėnuo — Kun. P. 
Žadeikis ...................

Aritmetikos Uždavinynas 
Vaiką Darbymečiui —Rin

kinėlis kalbos mokslui .....
Petriukas — laiškas vieno 

vaikelio. Vertė‘S. Rakauskas 
Bolševizmas — Kas tai yra 

bolševizmas ir jo vykdymas 
Rusijoje ......................... ...

žaidimą Vainikas — Savy
bės vakarėliams ir ge gulž 1- 
nėms su gaidomis. Sutaisė M. 
Grigonis ............................25

Laimė — (poema). Parašė 
Vaitkus . . . 25

Atsargiai su Ugnimi. Vertė 
iš lenkiško kun. K. š. . . ..

Mūsą Tikėjimas—išaiškini
mas pagrindą mūsų tikėjimo 

Lietuvos ženklai. — Išleido
J. Šeškevičius ir B-vė, Kau
nas ?. ....................... . .. ... .20

fimęs ir Kalbėk: Deklama
cijos, Monologai ir Dialogai. 
Parašė Juozas V. Kovas . ... .20 

Eurharistikos Stacijos. Su
lietuvino Kun. P. Juškaitis ■..

Dangaus Karalienė. Surin
ko kun.-M. Galevičius; .. .. _

Socializmas ir Krikščiony
bė. Prof. V. Jurgučio / 

. žmogus ir Gyvulys. Parašė 
kun. Pr. BuČys .. ... .. .; .15 

Žydas Lietuvoje. Parašė S.
Kaimietis; ,. ...... .. .05 

Maldos Galybė. Istoriškas 
piešinys IV-to šimtmečio kri- 
kčibnybės. Lietuvių kalbon 
išguldė P. B. .. .. ;. .. .. .15 

Apsirikimų Komedija. At
sitikimas iš Amerikoniško gy
venimo. Išguldė L a p š i a u s 
Vaikas .. .... ... I .. ..

Jono Kmito Eilės . . . . ..
Be apdarų . / .... .... 

. Lietuvos Albumas. Su pa
veikslais ir aprašymais .I.... 1.00 

Dr. Vinco Pietario Raštai.
Istorijos apysaka 2. tonini

,25

.25

.25

.10

.15

.25

.50

:.40
.25

.35

.15

.15

.10

.25

.15

.50,

.10

.05

.75

.50

35

Trumpa Apologetika arba 
Katalikų Tikėjimo Apgyni
mas. Parašę kun. V. Zajan- 
čauskas .... .. .. ..

Moterystė ir Šeimyna. Ver
tė J. Gerutis .... .25

Limpamosios Ligos ir kaip 
nuo jų išsisaugoti. Parašyta 
negyvoji gamta: žemė, vmir. 
dųo, oras. Parašė J. Baronas .25

Nauja Skaitymų Knygų — 
(Dalis II). Su paveikslais .. .40

Vaikų Knygelė — su. pa* 
veikslais .. ............................ ... .20

Mano Patyrimai Didžiojoj r _
šė kun. J. F. Jonaitis (Kape
lionas).  .............. .  .. ..

Pamaldų Vadovėlis, Staci
jos, Graudūs Verksmai. Su
darė ir išleido kun. J. Konce
vičius ,... .. .. ...... .,

Vienuolinė Luomą. Vedė 
kun. P. Saurusaitis ,. -15

Moterystės Nesųardomybe.
J. Lcsauskis. Šv. Kazimiero 
Dr-jos leidinys, Kaime........... 10

Sunkiausiais Laikais. Para
šė A, Rucevičius .. .... .. .20

Meilė (Poema). Parašė M.
Gustaitis.............. ..... .. . •. .10

Šv. Gabrielius. Išleido Tė
vas Alfonsas Maria C. P. ..15

RELIGIJOS Mokymo Me
todika, K. J Skruodys . . ....25

Leiskite Mažučiams Ateiti 
Prie Manęs. Sutaisė kunigas 
Pranas............. ..... .-. .... .25

Mūsą Dainiai.. Parašė Ka
rys Puida • i •. .. .. . . .25

Andersono Pasakos —su pa- . 
veikalėliais .. ... ... .. .. .10

Malda. Svarbi Išganymo 
Priemonė. ŠV. Alfonso Liguo- 
ri. Sulietuvino B. A. .. .. .: .10

Novena. Prįo Šv. Pranciš
kaus Asyžiečio su trumpais 
apmąstymais apie Jo gyveni
mų. Parašė Tėvas Hugolinus 
Stroff, O. F. M. Vertė K... .

Valgių Gaminimas ir Namų 
Prižiūrėjimas. Sutaisė Ameri
kos Lietuvaitėj. ... .... - L00

Sveikata arba tiesus ir 
trumpas kelias į sveikatų. Su
taisė Dr, A. L, Graičiimas ,. 1-00

A Brief Idthuanian Grkm- 
mar. Lietuviškai-Anglis kas 
žodynas. Kun. P. Saunusaitis -15

Materijos Keitimosi Orga
nizmuose (Paskaita) L. Vai
lionis .. ...............  .15

Delegatu Kelione Lietuvon 
1916 m, Parašė Dr. J. J. Biel
skis .. .. , ^. .. . . .. .. .15

Vadovėlis išmokti dai 1 i a i 
mišioms tarnauti. Parūpinta 
Seno Bažnyčios Tarno .... ,05

Seselei—-Rūtelei, patarimai 
ir pamokyami mūšų mergai
tėms. Iš vokiško p e r d i r b o 
Kupranas .. ., .. .... .10

Mūsą Jaunuomenės Idealai.....
Paskaita skaityta Ateitininką 
konferencijoje, Voronežo,. 5 
d., birželio, Į917 m. .. .. .10 

šeimyniškiems Vakarėliams
Pramogėlė.. Svirno Žvynė .. ..10 
Iš Adomo Mickevičiaus Raš
tą, Mokykloms parinko M . 
Biržiška ..

Mūšiai prie Nemuųo ir Au
gustavo giriose .. .. .. ..

Pasakėčios, Rinkinėlis kal
bos mokslui............. ...  >10

“Dievo Karalystė Jumyse 
Yra" arba apie gerumo do
rybę. Versta iš lenkų kalbos 
ir išleista rūpinantis P. L. .. .10

Ką Kiekvienas Katalikas 
turi Žinoti arba.mokėti . . .. .05

Kovotojas dėl Vilniaus lie
tuvybės. Kun. J. Ambrazic- .

Karėj, 1916 ir1919 m. Para-

.15

Ąžuolas. A. Vienuolis .. >. .10 
Kas šiandien Kalbama, a.- 

pio Dievą,, Sielą, Religiją, Pa- . 
žangų ir Sodaliziną, Paraše 
Dr. Povilas Mira .... .... 10

Visas Svietas, žeme, kalnai, 
vanduo, tipus, Žmonės, riiies-. 
tai. Sutaisė ir išleido. P. Mi- . 
kolajnis... ^ .■ w -. .10

MALDAKNYGES
Maldų Rinkinėlis, bal t a i s 

viršeliais ...... .. 1.50/.90
Maldų Rinkinėlis, Juodais 

viršeliais . .................. 1.50 .75
Pulkim ant Keliu — “Dar

bininko” spauda. Odos apda
ru .. .. .. .... ... $1.50 2.00

.10

.15

.30

.10

•TEATRAI '
Vienuolio Dispjita su Rabi-. • ,

njį, Yicjio veiksnio juokai Su- . į 
lietuylno Vaidevutis ................. 15.. J

Elgetą Gudrumas, 3-jų vei- ' 
ksmn komedija. Parašė Sei- . ; 
riją Juozukas.......... .  .25 ■ ;

Giliukingas Vyras.. 2-jų alo ' 
tų komedija; parašė S. Ttar- • f 
vydas . .. .... .. ,25 .

Ųbggą Akademija ir Ubą- ■ į. 
gif Balius —■ komedijos .po .' , f
1 aktą. Parašė Seirijų Jdozu- I 
kas .. ........    .35 i

Sniegas—Drama 4-riii ak- e -; 
tų. Vertė Akelaitis .. .. .. .40 • i

Esamas — 3-čia dalis dra- j 
mos “Gims Tautos Genijus.” • ’ ; 
Parašė kun. L. Vaicekauskas .10 :

Visi . Geri — 3.-jų veiksmų . . į 
vaizdelis; parašė F. V. .. . . .10 . |

Patricija, arba nežinamoji ,J 
kankinė — 4-rių aktų drama. . ’; 
Vertė Jonas Tarvydas .. .. .10 ’

Išganymo Apsireiškimai — į 
atėjimas ir. gyvenimas ant že- ’ ■ ;•
uiės Jėzaus Kristaus. Vaidini
mas su gaidomis . . .. .. .

Pramos; 1) Germanas; 2)
Fabiolu 5-kių aktų; 3) Liur- . 
do Stebūlas Lrių aktų; para<-

J. Tarvydai .. .. .. .. .65
Knarkia Paliejus. KęmedĮ- ■ 

ja. Lane akie. Parašė Gineitis • .15
Valkų Teatrai; dalis 1:1).

,75

mę. Surinko Š. Kl,D. k N. ;. .15 
Vaikų Teatrai', dalis 11:1) 

fštlrslme paskui; 2) Antanu
kas. Surinko SK, D. ir N, .. .15kas. Surinko SJ£, D. ir N.

DAINOS

Jaunimo Aidai, M. Ateivis 
Strazdelio Dainos. Parink

tosios kun. A. Strazdo dainos
Svodbos Dainos .’.............
Birutės Dainos .. .... ..
Mūsų Kariuomenės Dainos. 

20 dainų dviems ir trims bal? 
sanis. Parengė A. Vaičiūnas 
karo chorvedys............... 10.

SU GAIDOMIS
M. Petrausko

Jojau Dieną............ ..
Vai aš pakuočiau .. ... 
Ūglio (Laierišku) .. . .■ 
Už šUingėlj .,. ..'.... 
Saulelė raudona .... 
§įų Nakėialy (dzūkiška) 
Skyniau skjTiimėlį.. ... 
Siuntė mano motinėlė 
Ko. liūdit svoteliai? ...

Sasnauskio
Blaivininkų hyrnnas ..

Aleksio
Vyčių hymnas .. .. .. 

TaUat Kelpšos
Liaudies dainos (chorui ' . < 

AŠ pas tėvolĮ-MočhitO mano 1S 
Oi. tik lakŠtingčlė-Vanągė* 

lis tupėjo’ .... .. .. .. .. 15
Kad buvau mėrgotė-lr :itlč*

'■ ‘ .. .. .. 15

10

•10 :
.10 •
■10: ■- j

; 10
.15
. .15'.
, .25
. .20
. .20
. .15
. 15 •

.15

.10

.20

v- . MII. M“
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“DARBININKAS”
366 W. Broadway, So. Boston, Mass.
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į" fafr&alenis, nigpMČio 16, ‘

t DARBIJOJ<WAS
r įTheWorker), /
t. i PubHshed eyery Tuesday and Friday exept Holidays šnek as
į New Year, Good Friday, Memorial Day, In.depen.denc e Day,
F Labor Day, Thankagiving and Ohristmas
t -fcy—— • • vLaann josbph's MiEnAMUM a o.assoounoa or iabob

u Mcqnd-«ltM matter Sept 1916ihe port otflca at Bprtoo, Maaa.
fe - wder tka Act of Mareli 1.1879

; lūecep&UMt for malllng at speelal rate of poaiage prorlded for ta Sactlon 11(B 
Act ofOctoberS, 1917, authoriaed pn July 12,1918

$ BUBSCRIPTION BATUS:
į DpaMMitlc yaarly ........$4.00

Kerelgn yearly..................$5.00
*•,. tkHMMtfc once per week yearly. .$2.00 
ldoca per yaarly... .$2.50

PBENUMEBATOS KAINA: 
Amerikoje metama.............. .$400 
Uleleny metama ............... .$6.00 
Vlan< kart aaraltSja metama....$2.00 
Užsieny 1 kart eayaltSJe metama. .$2160 

t T DARBININKAS v
‘ 366 WEST BR0AD5YAY . SOUTH BOSTON, MĄSS.

TEMJPHONH SOUTH BOSTON 0020

nes . ir už jas vėl reikia mo
kėti nąuji mokesčiai. Va
dinasi, aš atimu nuo tavęs 
kapitalą, < o tu mokėk nuo
šimti. Nė žiauriausi kapi
talistai to nedaro. Tas so
cialistų kalboje vadinama 
gerovė, bet mes tai vadinam 
paprasčiausių plėšimu. JT 
tą ispanų socialistų “refor
mą ” . ■‘Nuros ” ’ prilygina 
prie dvarų dalinimo Lietu
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ti faktą koks jis yra ir ko
munistų darbus., noroms-ne- 
noromš įskaityti savo są
skaitom

Pagaliau, kuo blogesni 
Rusijos bolševikų įstatymai 
prieš bažnyčios už. tokius 
pat įstatymus Meksikoje ir 
Ispanijoje ? Juk jie tiesiog 
mikoĮ)ijuoti iš Rusijos bol
ševikų kodekso. Tuo ..budu 
girti Ispanijos yyriausybės 
žygius yra tas pats, ką pri
tarti bolševikų elgesiui Ru
sijoj.

Socialistai mėgsta kitus 
kritikuoti, bet patys kriti
kos . nepakenčia. Kai juos 
kas pakamimtinėja, tai jie 
nustoja pusiausvyros, nėr- 
vuojaši ir visiškai pfaskys- 

L - ta ir suivūgsta. ’ Kas^ komiš- 
F kiaušių —- užbaigia pamok- 
[ slais. Tokį smūgusios kri- 
ų tikos pavyzdį davė “Naujie- 
( nos” savo ginče su “Dar- 

• bininku” dėl katalikų per
sekiojimo Ispanijoj. Tas 
ginčas prasijojo iš “Nau
jienų” pastabų dėl “privilė- 

. gijų,” teikiamų’dvasiški jai
Lietuvoje. Jis palietė ku- 

. nigįij algas, Bažnyčios tur
tus, kunigaikščių bei bajo
rų plėšimą; peršokę į kata
likų persekiojimą Ispani
joj, vėl grįžta prie bajorų, 
baudžiavos, dvarų padalini
mo Lietuvoje — ir baigiasi, 
ar bent kol kas apsistoja 
ties ‘N-mt” . pastaba, kad 

A geda, girdi, laikraščiui (“ D- 
ri’^-ktri”) šitaip žemai nupulti- 
j. ’. Kodėl “Darbininkas" 
į taip žemai nupuolė (anot 
I “N-nų, ’žinoma) ? Kiek su- 

■} sivokiu, tai turi būti del si- 
.< . . • 
t tų priežasčių: kad p. K. 
k (tai aš) suktai argumen- 
f tuo ja; apsimeta nežineliu 
i. . dėl kai kurių istorijos faktų 

. ir tiksliai klaidina savo
E skaityti >jus • naudi >ja ‘ ‘ j c- 
I' zuitiška” taisvkle: “tikslas i” , • - * *•

pateisina priemones " ir p ri-
- kiša ‘ ‘N-noms’' demagogiją.

• Bet skaudžiausia mano nu- 
. puolimo priežastis ar tik ne 

. bus ta, kad socialistams pri
metu bolševikus.
’• Negražu — sako “N-nos” 

F- 4—^. prikaišioti socialistams
į Rusijos. bolševikus, kurie
(juk socialistus žudo kone 

aršiau negu caro valdžia.
Negražu, tai negražu,, bet

t ■ . .■ • ‘ ■ ■ ..
p. . ką aš padarvsiu; kad login-

ga? Ar as kaltas, kad bol- 
t šėrikai iš socialistu išsiru-
g; tūliavo ? Bolševizmas, tai
j logįngą socializmo išdava:
J: tai socializmo viršūnė. židK-
r nyš, finalas, ikūnvtas idea-
p las; bolševikai tai nuosęk-
f. lūs ir legalįški socialistų

vaikai. . Socializmas be bol- 
.šęrizmo, tai kaip kūnas bė 
galvos, svajonė be tikslo. 
Bolševikai socialistus per
sekioja, tas tiesa, bet ar ma
ža yra vaikų, kurie savo te:

. vus persekioja,o vis dėlto 
nepaliauja būti jų vaikais? 
Socialistams sarmata dėl to- 
l<io komunizmo teorijos iš
sivystymo, bet tai yra toluti 

. liausią feą socializmas prak
tikoje galėjo duoti. Reikia, 
tat, suglaudus ausis, priim

4

7 ■
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“N-nos” įrodinėja, kad. 
Lietuvos kunigaikščiai ir 
bajorai vesdavo nuolatinius 
karus ir piešdavo svetimų 
kraštų žmones.. Tas tiesa, 
bet ir kitų kraštų valdovai 
ir juos pakaitomis plėšdavo. 
Užpuldavo juos Vokiečiai, 
rusai, lenkai ir grobdavo jų 
t u r t ą. A t si 1 y g indai i ii, ir 
jie ]nildavo vokiečius, ru
sus, lenkus ir plėšdavo anų 
turtą. Prie, šios progos ar 
nevalia man paklausti: o 
gal plėšdavo vieni kitų baž
nyčias ? Be mažiausios abe
jones. . Kokia tat nauda 
bažnyčiai iš. tų plėšimų ? Ar 
tos dovanos iš bajorų pusės 
nebuvo tik atsiteisimu už 
padarytus jau apiplėšimus .z 
Pagaliau, jei tie .plėšrieji 
bajorai parsiVesdavo būrius 
nelaisyių iš svetimų šalių ir 
prisigamindavo sau vergų 
— baudžiauninkų, tai ką 
tas; bendro turi su bažny
čios nuosavybe.

Beje, apie baudžiaunin
kus. “N-nos” duoda tokį 

r pašiepiantį paklau simą: 
“O gal šv. Juozapo sąjun- 
gos. organas sakys, kad 
baudžiauninkus sutvėrė Po
nas Dievas?" Ne. Ponas 
Dievas sutvėrė tik kas ge
ra. Kas bloga ir nelaimin
ga — patys žmonės jau pa-, 
si rūpina padaryti. Kas
Įkūrė senoviškąją baudžia
vą, tai aš. net neapsimesda- 
mas nežinėliu, negaliu tiks- 
1 iai ] iasakyti, bet Užtat ge
rai žinau, kad modernišką
ją baudžiavą įkūrė socialis- 
t ų vaikai — bolševikai.

“NtUos“ tvirtina, kad so
cialistai, užgrobę Ispanijos 
bažnyčių nuosavybę, pavedė 
ją žmonių gerovei. Prisi
žiūrėkime tai “gerovei” ar
čiau. Ispanijos vyriausybė 
atėmė bažnyčias, bet kai 
žmonėms reikia melstis, tai 
bažnyčias : turi nuomnoti, 
yaklinasi, už: atimtą, nūoka 
\ybę mokėti duokles. Ai- 
ėmė nuo dvasiški jos mokyk
las ir pridirbo . į valstybi-

Dar žodelis apie “jėzui
tišką” taisyklę: ‘Tikslas 
pateisina priemones,” vadi
nasi, savo tikslui atsiekti 
vartok kokias nori, kad ir 
blogiausias priemones. Gud
rūs, bet nesilaiką doros 
principų politikai tą taisyk
lę praktikoje vartodavo 
nuo neatmenamu laikų. To
kio elgesio teoriją ar tik ne 
pirmas bus išdėstęs italų 
politikas Niccolo Machia-. 
velti (1469—1527 K Nesu-, 
prantaftia, kodėl ją primeta 
Jėzuitams, nors jie nei sa
vo . teologijoj, nei mokymo 
rankvedžiuose, imi kokiuose 
kituose raštuose nieko pa
našaus nėra pareiškę. Ir, 
štai, nei iš šio nei. iš to, tą 
elgesio taisyklę . “N-nos” 
prikiša man. Nežinau, 
kaip iš šalies atrodo, bet 
manu tikslas, bent šitam 
straipsnely, yra — trupu
čiuką paglostyti socialistus. 
Tikslas, rodos, ne toks jau 
žiaurus., o gal ir kiek kultū
ringas (mat, kiek paguo- 
džiąs socialistų nervus . •— 
atleiskite už kukiui pasigy
rimą!). Ar tam tikslui var
tojau žiaurias ir neleistinas 
priemones — lai sprendžia 
skaitytojai. K.

Gėrimas pirmiausia ap
temdo. Paskui apsvaigina 
ir apmarina. Galop prakei
kia.

“Draugas” rašo:
“Plieno pramonėje paga-< 

Irau panaikinamos kompa
nijų unijos. J tas unijas 
darbininkai varu buvo įt
raukiami. Šios linijos vei
kė ne darbininkių gerovei,' 
bet jų išnaudojimui. Šių 
unijų, pagalba. ■ kompanijos 
neleido darbininkams tikrii- ? 
jų unijų sudaryti. Darbi
ninkus visur ir visados koin- 
panijų samdomi šnipai se
kiojo. : Jie mate, ką darbi
ninkai veikia ir ką jie kal
ba. Menkiausias jų veiki
mas tikrųjų unijų reikalu 
tuojau buvo sukonęveikia; 
rnas. . Kaltininkai iš darbo 
buvo pavaromi.

“Ekonominio krizio metu,' 
plieno pramonėje tūkstan
čiai darbininkų neturėjo 
darbo. O kurie dirbo, 
tiems iki išoliai buvo moka
mas žinomas alkio atlygini- 
mas. ,
? “Štai gek'žies liejyklose 
darbininkui už 50 valandų 
savaites darbą, mokama 9 
doleriai. Plieno fabrikuo
se už 40 valandų savaitės 
darbą 7 dolerius.

“Dabar šiai pramonei 
prireikė kodą padaryti. Jie 
savo kodu pripažino kom
panijų imi jas ir kelioliką 
centų daugiau atlyginimo. 
Šioms unijoms pasipriešino 

pramonės eaiyiuimo admir 
nistratorius. Tad šis kom- 
panijų unijų . klausimas iŠ 
kodo'išbrauktas ir tokiu-bū
du plieno pramones darbi
ninkams duota proga į tik
rąsias unijas susiorganizuo
ti.

“Taip pat galimas daik
tas, kad kodu ir atlygini- 
nimas bus kiek didesnis nu
statytas..

“Aišku, apie pusė milijo
no geležies ir plieno darbi
ninkų dar gerokai pavargs 
iki į tikras unijas susiorga
nizuos. O paskui bus pro
gos jiems jau drąsiai ir be 
baimes pareikalauti gores
nių sąlygų įr didesnio atly
ginimo. .

■ “Darbininkai. turi „ orga
nizuotis, jei nori savo būvį 
page tint i. Neo rgąn izuotus 
baisiai išnaudoja įvairiausi 
galingojo; kapitalo agentai. 
Neorganizuotus- darbininkus 
ir įvairaus plauko radika- 
kalai savo pastumdėliais da
ro.

“Kaip šiandien dalykai 
stovi, tai jie niekt) gera dar
bininkui nežada. Krašto 
pramones gaivinimo admi- 
piinistracija leidžią pramo
ninkams pigiai apmokėti 
darbininkus. Pigiai atlygi
nami . darbininkai gyvena 
vargą ir jie nuo viešojo šel
pi ino'. pašalinti. Y ra nusta
tyta, kad jei kas ir kelis 
centus per dieną užsidirba, 
tas negali pašalines para
mos gauti.

“Krašto pramones gaivi-

nimo administracijos nusta
tomas atlyginimas yra toli 
nuo žmoniško ir atitinkamo 
gyvenimui atlyginimo,

“Popiežius Leonas XIII 
mokina, kad darbininko at-. 
.lyginimas turi būti toksai, 
■kad jis ne tik patogiau su 
savo šeimyna galėtų-gyven
ti,, bet kad savo ..ekonomiš
kuoju gyvenimu ir taupu
mu galėtų žemės, ar kitą 
kokią privačią savastį įsigy
ti. jei darbininkas neturi 
galimybės įsigyti savasties, 
toksai radikalų įtakon pa
kliūva. Kurie darbininkai 
neturi galimybės savasčių 
įsigyti, jie kitų žmonių sa^ 
vasčių negerbia ir štai toki 
raudonųjų gaivalų sekėjais 
patampa. Jie žino, kad jie 
neturi ko savo prarasti, jei 
sų krašto tvarkos priešais 
susisėbraus.

Taigi, darbininkai turi 
būt -žmontšlcai apmokami. 
Nuo žmoniško apmokėjimo1 
ir pati pirkinio jėga pri
klauso. Su alkio atlygini- 
mu darbininkų mases nesu
kels pirkimo jėgos. '

“Viši darbininkai priva
lo -organizuotis. Tik orga
nizuotai geresnė būtis atsie
kiama.”

NUOTRUPOS
LIETUVOS KATALIKŲ SA- 

VAIRAŠTIS TURI 50,000 
PRENUMERATORIŲ

_ . Sulietuvino A..Matutis.

TUŠTI ŽMONIŲ
SPRENDIMAI

tis Senovės Egypto Legendų)
Kokios? menkos’atrodo visos žmonių sva

jonės ir viltys,, palyginus su neapčiuopamais 
Praamžiaus sprendimais!. Ir. kas gi kame nors 
už Jį yra galingesnis! Nors ir kažin kaip 
žmogus būtų iškilęs dvasios ir kūno galybėje, 
vistiek turi pasiduoti sprendimams, kuriuos 
Praamžius kiekvienam, pažymėjo ugnies vaide
nas Danguje! ;

Šimtametis Ramzės, galingas Egypto valdo- sakė išminčius 
vas, prieš kurio balsą milijonai drebėjo pusę 
•amžiaus, nūngi jautėsi taip silpnas, kaip, kad 
paverstas cėdras.. Smaugiąs slogulys. įveikė 
milžino galiūno krūtinę ir iš jos čiulpė kritu? 
ją. jėgas, net ir sąmonę iš tvirtos jo gaivus. 
Paguldytasr ant Indijos tigro, kailio, merdėjo 
didysis faraonas. . Jo. kojos buvo apdengtos 
triumfaliu Etiopijos kunigaikščio munduru. 
Nors ir Šykštus buvo sau, tačiau jis davė Įsa
kymą kogreičiausiai pašaukti .iš Karnakų šven
tyklos’ išmintingiausiąj į gydyto ją ir jam tarė:

'—Žinau,, jog .pažįsti smarkius vaistus, ku
rie iš karto užmuša arba pagydo. Prirėngk 
gi jų mano, ligai ir tesibaigia tas viskas... taip 
arba kitaip... . ’ ‘

. Gydytojas svyravo valandėlę.
—Atmink, Ramzės, — titre gydytojas, — 

kad nuo. valandos tavo iš aukštojo dangaus 
•\ .nužengimo, Ni litis jau šimtą kartų.išsilb*jo, 
Tat, argi galiu tau suteikti vaistų,’ abejot irių 
net jauniausiam iš tavo karininkų?

Ramzės net atsisėdo, išgirdęs tuos.' gydyto
jo žodžius. ; A

ir Vicnmgumas auga, o šiau
dinių katalikų skaičius ma
žėja-

Sveikiname “M. L.” Lei
dėjus, Redakcijų ir Admi
nistracijų ir linkime iki pa
baigos mėtų pasiekti 100,- 
000 prenumeratų skaičiaus.

VILNIAUS UNIVERSITETO 
REKTORIUS — LIETUVOS 

LENKAS

Laikraščiai . rašo, kad 
naujai išrinktasis Vilniaus 
univeVsįtcto rektorius prof. 
Stanevičius yra. Lietuvos 
lenkas. JimyTa kilus neto
li nuo Butrimonių (Alytaus 
apskr.), iš stambios dvari
ninkų šeimos, kur jo moti
na ir dabar dar valdo dva
ro centrą. . . '

ŠV. PRANCIŠKAUS SESE
RĮ VIENUOLYNO RĖMĖ

JAMS PRANEŠIMAS

štiš, ” , L i etuvos ■, kat alikų sa- 
vaitraštis turi 49.998, prenu
meratorių, kuomet tautinin
kų valdžios: finansuojamas, 
anais metais turėjos, apie 
100,000. skaitytojų, “Mūsų. 
Rytojus” beturi tik 27,427 
skaitytojus.

“Mūsų . Laikraštis” yra 
turiningas ir pigus. Jam 
yra progos gauti dar dau
giau prenumeratų, nes Lie
tuvos katalikų susipratimas

Pąsihmidama C e n f r o 
Valdybos posėdžio, nutari
mu, šiuomi skelbiu, jog- me
tinis Šv. Pranciškaus Sese
rų Vienuolyno Rėmėjų Sei
mas įvyks sekmadienį, 1 d. 
spalių, 1933 m., Šv. Pran
ciškaus Seserų Vienuolyne, 
Pįttsburgli, Pa., pi rmą va- . 
landą po. pietų.

Konstitucijos skyriuje 
sakoma “Rėmėjų skyrius, 
turintis dešimts ar mažiau 
narių, turi teisę Į seimą 
siųsti, vieną atstovą; sky
rius turėdamas daugiau, 
dešimts, skiria |>o vieną al
siovą. nuo kiekvieno dešimts 
narių.” (

Kviečiu visus skyrius iš
rinkti atstovus į seimą; ne 
tik atstovus, bet ir įnešimų, 
kad ši kilni organizacija 
augtų ir bujotų.

Agota M. .
Pirmininkė.

gailesčio apimtas,. įsižiūrėjo į apylinkę.
Menulis,, prie . kurio muilinosi blogą le

mianti. Saturno žvaigždė, auksino spyžinį Ni- 
liaus vandenį, blaškė ailt pievų ir daržų milži
niškų piramidų šešėlius ir aplinkui nušvietė 
kelių mylių klonį. Nors ir buvo vėlyvą nak
tis, tačiau aristokratų rūmuose ir vargdienių 
bakūžėse 'mirksėjo žiburiai,žmonės gi rinkosi 
po atviru dangum. Laivai tankiomis eilėmis, 
spietėsi, kaip didžiausioje išldhnčje; palmių 
paunksnėse, upių pakrantėse, turgavietėse, 
gatvėse ir apie Ramzės palociaus rūmus judė
jo nesuskaitomos minios. O tuo tarpu, buvo 
tokia tyla, kad Horus girdėjo net Vandens bė
gimą ir gailestingus alsavimus bijūnų, ieškan
čių maisto. .

—Ko tie žmonės taip renkasi? — paklau
sė, Horus vieno iŠ dvariškių* rodydamas į ne
suskaitomas minių galvas.

—Trokšta, viešpatie, pasveikinti naują 
faraoną ir iš tavo lūpų išgirsti. apie malones, 
kurias, žadi jiems skirti.

Tą valandą pirmutini kartą didybes mani
ja palietė kunigaikščiu širdį, kaip milžiniškos

Lietuvoje yra žymus ka
talikų ątgi mimas. Spauda 
ir organizacijos stiprėja ir 
auga.

Per pirmąjį šių metų 
pusmetį ūkininkams leidžia
mi katalikų laikraščiai žy
miai pakylo prenumeratų 

I skaičiumi. “Mūsų Laikra-

—Žinok, kad esu labai silpnas, — dreban
čiu balsu pašaukė Ramzės. — Ir tu, kunige, 
•drįsti patarimus maii davinėti! Geriau tylėk 
ir išpildyk tą, ką įsakau. .Juk gyvena trijų 
dešimčių mano anūkas, ir y/edinis • Horus; 
Egyptui nedera tui'ėti valdovą, kurs nepajė
gia užšokti ant žirgo ir rankomis laikyti kala- 
VH°* ‘te fe. ii

Kuomet kunigas — gydytojas drebančia 
ranka jam .padavė baisius vaistus, Ramzės 
juos išgėrė, lyg būtų labai ištroškęs... Paskui 
pasišaukė garsiausią astrologą iš Tėbų ir lie
pė a t virai , išpasakoti viską, ką dangus lemia.

—Saturnas susivienijo su Mėnuliu, — at-
astrologas, — ir tas reiškia 

mirtį vienam tav6 dinastijoje, galingas Ram
zės ; blogai padarei šiandien, gerdamas vaistus, 
nes tušti yra žmonių sprendimai prieš spren

dimus, kuriuos Praamžius kiekvienam pažy
mėjo ugnies raidėmis Danguje!

. —Tiesa, kad Daugus nulėmė mano mirtį, 
— atsake Ramzės. — Ir kada gi tai įvyks ? — 
paklausė gydytojo.

—Prieš saulės tekėjimą, galingasis Ram
zės, arba būsi sveikas ir. tvirtas kaip raganę- jūrų bangos kad paliečia krantus, 
sis, arba, šventasis tavo žiedas atsiras ant Horo 
rankos. .

—Nuveskite, — tarė Ramzės jau silpstan
čiu balsu, — Horą į faraonų sosto salę, kur te
laukia paskutinių mano įsakymų ir žiedo, kad 
nė valandėlei nebūtų pertraukos valdžios vęi- 
l-ųune..

Horus apsiverkė (jis turėjo pilną pasi
gailėjimo širdį), artėjant, jo dėdes mirčiai. Ta
čiau, kad vaisiyiiūs valdyme nebūtų ’ pertrau- 
'kos, pagal įsakymą, jiš nuėjo į faraonų šalę,, 
apspręstas palydovų minios;

Horus atsisėdo ties langu ir. neapsakomo

—O tos- šviesos, aure, ten... ką gi reiškiu J
— klausė Horus toliau. ’

-—Kunigai nuėjo prie tavo motinos ZiTą-. 
ros antkapiu perkelti jos lavoną į faraonų ka- 
takūmbas. . A -:As •

Iloro širdis jaute gailestį, atsiminus, kad 
motinos lavoną, už jos gailestingumą \ ergams, 
rūstusis Ramzės palaidojo vergų tarpe.

—Girdžiu žirgų žvengimą; tarė Horus, 
isiklausydamas; — kas gi ta valanda išvažiuotA- '/ \ ,A. —Kancleris, viešpatie,. liepė parengti žy
gūnus Jotronui, tavo mokytojo sugrąžinimui.
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[Sveikata^Brangus Turtas]
BARTERIJŲ VEIKMĖ 
Rašo Dr. G. Bložis, Qhicago.-

' . (Tęsinys) • ■ Ų
Lietuvių spaudoj jau bu

vo rašyta apie taisyklingą 
valgymą. Tai būtij lyg ne 
vietoj, nes lietuviams, di
džiumoj darbininlyamsy la
bai sunkti to . prisilaikyti. 
Žinodamas tačiau, kad tai
syklingas valgymas' didelę 
rolę lošia sveikatai, aš ir 
noriu keletą žodžių apie tai

Antras dalykas, visuo
met valgį reikia baigti ko- 
kiais žalumynais,. o ne sal
dumynais, . kaip tai: Įdėtu 
obuoliu, kas ' yra paranku 
darbininkui ir į dirbtuvę 
nusinešti. .

Ųyori'hea alvioris — tai

Yra surasta, kad persi
valgęs žmogus turi labai 
tirštas seiles, bent per dvi 
ar tris valandas po vaigy- 

. tilo ir nuo tų tirštį Seilių, 
turinčių. įvairių druskų, y- 
patingai kalkių druskos, ap- 

“ STvethirne vien (ląntys, helT 
ir liežuvis ir kiti burnos 
raumenys, o tas apsivėli- 
maš teikia bakterijoms la
bai gerą maistą. Su persi
valgymu todėl reikia būti 
atsargiems, ypatingai vaką- 
rieiiiau j.ant, nes kuomet 
žmogus miega, tuomet jo 
kūno ir energijos atnaujini
mui maisto tiek daug nerei
kia, kaip darbo valandomis. 
Did(‘snkun aiškumui imkim 
kaipo 'pavyzdį savo kamba
rius, kur gyvename. Kuo
met mes kambariuose esa
me ir nenorime būti storai 
apsivilkę, tuomet pečių kū
rename daugiau. Bet mie
game, kuomet mums šiluma 
nereikalinga, nes esame sto
rai, užsikloję, m pečių kūre
nami4 vistiek, kad noužges-

• tų. Ąš nesakau, kad. mes
turime badauti einant gul
ti; bet daug geriau arba du 
kąsniu . nedavalgyti. negu 
kad j )ū tų per daug/. • ,

nmtn y m ■ ■ - • ...;
nūs, atpirkę savo krauju tė
vynė laisvę, Mažeikius vėl 
pavadino tikruoju jų vardu.

Reivyčių dvarelis dabar 
išdalintas vietos žmonėms;

visiškai sumažėjusi. Pro
jektavusieji statydintis plyr 
tihius pastatus susilaikė ir 
dabar vargu, kada ar bcsta- 
tys ūkininkai iš plytų.

Miestuose statyba taip 
pat žymiai sumažėjusi. O 
jeigu ir statoma tai dau-

i medžią-

NOVENA
Prie Šv. Pranciškaus Asyžiečio

BU -

Trumpais Apmąstymais Apie Jo Gyvenimą -
■ ■ PARAKS '

Tėvas Hugolinus Stnrff, 0. F. M ~
; ■- Verta K.

Šioji knygelė tinka vartoti apmąstymams bile dienai/
Kiekvienas apmąstymas yra sumaniai išskirstytas. į* 

tris punktus. Pirmas punktas nurodo kaip V. Jėzus da-' 
re, Antras, kaip Š v. Pranciškus, trečias, kaip apmąstyto** 
jas privalo elgtis bei daryti. -

nešvarumas, o prie to štai 
kaš prisideda.' Valgant ką 
kielių nuo karūnos, nuo ne
gerai užtaisytų dantų arba giausiai iš - miško 
dėl neatsargaus krapštymo, gos, nes ji veik , per pus da

bar pigesne, negu buvo pir
miau.

t ’ ■

Tokiose aplinkybėse, esant 
plytinės negali normaliai 
veikti, ir be abejo viena po 
kitos turės . bankrutuoti. —- 
sako patys plytinių savinin
kai.

įdrėskiama arba padaromas 
didelis dilginimas . (iritaci- 
ja) smegenų, apie dantis. Ir

yra rezultatas priežastiespradedą bėgti kraują- 
nešvarumo'burnos, dantų ir . - -
bakterijii veikimo burnoje. 
Kas gauna tą ligą, beveik 
jam nerą pasiteisinimo, tu
ri prisiminti vardą tinginio 
arba nemokančio skaityti. 
Nes šiandieniniuose žurna
luose ir laikraščiuose atkar- 
totinai skamba įvairūs įspė
jimai tos ligos. Gal būt, 
kad kai kuriems skaityto
jams neaišku, kas ta pyor- 
thea alviorelis yra. . I’yor- 
rhea atvioretis yra ne“ kas 
Įeitas, kaip pūlių bėgimas iš

tarpo dantų ir - smegenų, 
taip gi prie, to dar priside
da ir smegenų uždegimas.

Dabar turime surasti tam 
priežastį. O priežasčių yra 
gana daug. Bet mes čią su- 
minėsime tik svarbesnes.

Tos priežastys yra neper
matomos taip, kaip ir prie
žastis kitų ligų. Svarbiau
sia priežastis — tai burnos

vandenis, 'o tas krąuja-van- 
denisy turėdamas įvairių 
druskų, sudaro tamsius, kie
tus serumų kalkulus, kurie 
nušistbja ant dantų po liue
sais sniegenų krašteliais. 
Prie to prisideda seilių kal- 
kulis, kuris nusistoja iš tir
štų seilių aplipdydamas 
virš smegenų dantis net ir 
smegenis apie dantis. Ypa
tingai ant priešakinių žemu
tinių iš vidaus ir viršutinių 
kelminių iš lauko pusės. 
Taipgi matome, kad iš tij. 
dviejų kialkulų ir kartais 
dar prisideda burnoj tilte
liai arba blogi dantų užtai
symai, kas sudaro maisto, 
likučiams gerus kampelius, 
o tuose kampeliuose pasida
ro geriausią bakterijoms 
vieta veisti ir bujoti. O 
stapyloeaceus bakterija tai 
tik to. ir laukia, nes ji yra 
gerą pūvių gamintoja.

MIRĖ MURAVJOVO—KORIKO 
AINĖ

PANEVĖŽIO ŽINIOS

. Panevėžio miestas savo 
didumu yra trečias iš Lie
tuvos miestų, jis dabar tu
ri apie 27,000 gyventojų. *

Tačiau pažiūrėjus į mie
sto : gatvių grindinį — ne
kaip atrodo, nes grindinys 
daugkur labai duobėtas. 
•R espublikos gatve buvo ma
noma . išgrįsti ‘ tašytais ak
menimis. Tam tikslui bu
vo norima, panaudoti miesto 
bedarbius, bet pasirodo, kad 
tam darbui reikalinga spe
cialistų darbininkų, o žiu 
pasamdyti savivaldybe ne
turi lėšų. Be to, šiais me
tais savivaldybe yra numa
čiusi imtis naujū gatvių 
grindimo. Tiems darbams 
numatyta. 33,000 litų.

Pradėti Statyti pradžios 
mokyklai 2 ankštų mediniai 
namai Nevėžio gatvėje, prie 
pat geležinkelio stoties, kur 
norima sutalpinti, penki 
komplektai.

Iki šiol jau išduoti 8 lei
dimai mūriniams... namams 
statyti. Taip pat manoma 
išmatuoti miestas.. Dabar 
miestas užima apie 3000 ha 
ir turi 172 gatves, iš kurių 
tik 40 gatvių išgrįstos. .

įvairios žinios
A. A. KUN. ANTANAS RIMA-

VIČIUS 1865—1933 M.

.duoda vien menui paiŠyda-/ 
mas paveikslus.

Savo meną — paveikslų 
galeriją velionis paliko 
Šiaulių nluziejui, o plačią 
biblioteką Rygos arkivysku- 
yjįjosTivasiirei sėiiiinaiTpu. .

Tegu amžina šviesa peiE 
amžius jam šviečia. . •

Mažeikių apskr., Rėivy- 
čių davarely, mirė paskuti
nioji šioje .apylinkėje Mu
ravjovo koriko ai nė EI. 
Postn-ikoviene^- Pats- -PnsU 
nikovas mirė 1919 metais.

Niki įlojus I >ostnikovas 
buvo kariškis ir artimas 
Muravj ovo—koriko gimi
naitis, kuris dalyvavo 1863 
ra. “malšinime” žemaičių 
sukilimo, už ką Muravjo
vo— koriko rūpesčiu 1868 
metais, kaip matoma iš do
kumentų, buvo dovanotas 
Mažeikių apylinkėje Reivy
čių dvarelis iš 135 ha žemės.

Postnikovas gavęs tą do
vaną matyt buvo pasižadė
jęs šioj apylinkėj palikti 
žemaičiams amžiną Murav
jovo — koriko paminklą ir 
visomis jėgomis rusinti šią 
apylinkę. Reivyčių. dvare-, 
lį buvo pavadinęs “Murav- 
j ovka. ” .. Jo past an g< imi s 
1901 m. vasario 1 dieną Ma
žeikiai buvo . pz a va d i n t i 
iiMuravjovo.” Met tą pa
sibaisėtiną pavadinimą. Ma- 

dabar žeikiai . tekentė tik 17 nit. 
iš ūkininkų pusės paklausa 1918 m. rudeni, Lietuvos su

su tais priešais, tai padaryk, kuomet ‘pamatysi 
mąno žiedą aut jo rankos, nes valdovų lūpo
mis kalba nemirštantis Oziris.”

—Neatiduosiu Egypto Etiojiams, — atsa
kė- Horus. — Tačiau, ..susitaikinsiu, nes man 
gaila žmonių kraujo. Tuojau parašyk ediktą 
ir turėk parengtus žygūnus. Kuomet sušvis 
pirmutinė ugnis mano garbei, kad jie bėgtų 
pietų linkon ir nuneštų- taikos malonę Etio
pams. Ir dar parašyk kitą ediktą, kad karo 
lauke nė vienam iš paimtų nelaisvėn nebūtų 
išplėšiamas liežuvis, kol aš viešpatausiu. Taip 
įsakau.

Vadas puolė veidu ant žemės prieš Horą. 
ir pasišalino rašyti įsakymus. Tuo tarpu Ho
rus liepė dvariškiui apžiūrėti savo kojos žai
zdą, nes jam labai skaudėjo.

—Truputį sutino, viešpatie, — tarė dva
riškis. — H kas gi būtų buvęs, jei ne bite, bet 
voras būtų įkandęs?!

Dabar įėjo salėh valstybės kancleris ir, 
žemai nusilenkęs Horui, tarė:

—Gailestingasis Ramzės, matydamas, kad 
Vos tik. kelios minutes beliko jam gyventi, pa
siuntė mane pas tave, įsakydamas: “Eik pas 
Herą ir pildyk jo valią. Nors ir įsakytų ver
gus paleisti iŠ retežių, ė liaudį apdovanoti že
me, tai padaryk, kuomet šventąjį mano žiedą 
pamatysi ant jo rankos, nes valdovų lūpoinis 
kalba nemirštantis Oziris/’

—Mano širdis nesidda taip toli/1— tarė 
Ilorus. — Tačiau,.tuojau parašyk man ediktą, 
'kad liaudžiai sumažinu nuomas ir inokesčius 
imsiau, o vergai turės, tris, laisvas nuo darbo 
dienas savaitėje ir be teismo nebus .baudžiami. 
Ir dar vieną parašyk ediktą, atšaukiantį iŠ iš- 
fiūminib mano. mokytoją Jetroną, kuris ■ yra 
išmintingiausias ir doriausias pilietis visaiiie

Žinios Iš Lietuvo’s
MARIJAMPOLĖS APSKRITY

ŠEŠIOS PLYTINĖS

Marijampolės, apskrity y- 
ra šešios plytų dirbtuvės, 
kuriose per metus pagami
nama apie 2,500,000 štukų 
plytų. Dirbtuvėse dirba .a- 
pie 60 darbininkų uždirbda
mi į dieną po 3 — 4 litus, 
Plytinėse kasmet sukūrena

ma apie 3,000 Mib. indrų 
malkų ir daug durpių. Vie
na iš šiį plytinių dėl dirba
mosios, medžiagos stokos ne
veikia. • Bendrai, paskuti
niais krizės metais plyti
nėse sumažėjęs darbas ir 
•plytų gamyba.

Prieš krizę plytų daug, 
pirkdavę. ūkininkai,

L. D, S. SEIMAS
L. .D. S. metinis seimas į- 

vyks š. m. rugsėjo 11—12 
dd. Šv. Juozapo lietuvių 
parapijos patalpose, Water- 
buiy, Conn. .

Seimo programa bus pra
nešta Vėliau. Visos kuopos 
ir apskričiai prašomi išrin
kti atstovus ir pasirengti 
seimui.

L. D. S. Centras.

Giliai atsiduso Ilorus^ Priminus jam my
limąjį bičiulį, kurį Ramzės ištrėmė iš tėvynės 
Už tai, kad * anūkų ir įpėdinio sielon skiepijo 
karų baisybes ir gailestingumą prislėgtiesiems.

—0 anoji šviesa ten, už Niliaus ?...
—Anoji šviesa, viešpatie, — atsakė dvariš

kis, — sveikina tave iš vienuolyno kalėjimo iš
tikimoji tavo Berenika. jau vyriausias Įm
ingąs išsiuntė jai faraonų laivą. Kada, šven
tasis žiedas sušvis ant tavo rankos, tai atsida
rys sunkieji vienuolyno vartai ir sugrįš prie 
tavęs išilgusi ir mylinti tave Berenika.,...

Išgirdęs tuos žodžius,. Horus jau apie nie
ką kitą daugiau nebeklausinė jo; nutylo ir už
dengė akis rankomis.

Ir staiga Horus suvaitojo iš. skausmo.
—Kas gi pasidarė, viešpatie ?
—Bitę įkando mano koją, — atsake nuba-. 

lęs Horus. Ų
Dvariškis, prie žalios mėnulio šHęsos, ap

žiūrėjo jo koją.
—Padėkok Oziriui. — tarė dvariškis, — 

kad ne voras, kurio įkandimas tokiu, laiku bū
na mirštamas.

(Mat, Egyptiečiai tikėjo, kad Oziris esąs 
teisingumo dievaitis, kuris tuojau po mirties 
sveria velionės gerus ar blogus darbus).

'■ ’ O, kokie tušti yra žmonių sprendimai, pa
lyginus su neapčiubpamais Praamžiaus spren
dimais! • .

Tą valandą vidun įėjo kariuomenės vadas 
ir, nusilenkęs Horui, tarė:. ’

—Didysis Ramzės, jluisdaniasis, kad ne
trukus mirs, pasimitė.mąiie pas tave, įsalmla- 

; imis: “Eik plis Dorą, nes nebeilgai nian Čia 
dėmia gyventi ir. vykdyk jo valią, kaip kad: 
mano vykdai... Nors ir Įsakytų Aukštojo 
Egypto dalį perleisti Etiopams ir susitaikinti

Egypte. Taip įsakau.
. Valstybės kancleris puolė veidu ant žemės. 

Bet, prieš jam išeinant, ediktų rašyti, įėjo 
vyriausias kunigas ir tarė: . '

—Kunigaikšti! ‘ Kiekvieną valandėlę lau
kiama didžiojo Ramzės mirties, o jo širdis .ne
trukus bus ant neklaidingųjų Ozirio svarstyk
lių. Kaip tik šventasis faraonų žiedas atsi
ras ant tavo rankos/įsakyk, o klausysiu, nors 
ir . palieptum Amono šventyklą sunaikinti, nes 
valdovų lūpomis kalba nemirštantis Oziris.

čių pramintas Jupiteris, kuris buvo garbina
mas Tėbuose Aukštąjame. Egypte. Egyptie- 
riai tikėjo, buk Amonas esąs derliaus dievai
tis ir yra didžiai maloningas, kurio palaimos 
šaukėsi įvairiuose neprietekliaus reikaluose).

—Nviiaikinsiu Aniono šventyklos, — atsi- 
liėpo Horus. ;— Tačiau, aš pastatysiu naujas 
šventyklas ir padidinsiu kunigų pajamas. Tik 
reikalauju, kad parašytum ediktą dėl iškilmin
go mano, moliuos Zeforos lavono perkėlimo į 
faraonų katakumhaš, b antrąjį ediktą... apie 
mano mylimos Berenikos paleidimą iš vienuo
lyno kalėjimo. Taip įsakau.

—Išmintingai pradedi, — atsakė vyriau
sias kunigas. — Tiems įsakymams išpildyti 
viskas jau parengta.. Tuojau parašysiu edik
tus, ir kada paliesi juos su faraonų žiedu, už
degsiu štai šitą švyturį, kad žmonėms apreikš
tų žadėtąsias malonės-, o .tavo Berentkąi laisvę 
ir meilę? .

. įėjo išmint i ilgiausias gydytojas iŠ Kailiu
kų. •

Liepos 6 d. Daųgavpilio 
Raudono jo Kryžiaus ligoni
nėje, Latvijoje, mirė meni
ninkas kunigas Antanas Ri- 
mavičnis. Velionis ilgesnį 
laiką jau sirgo širdies liga, 
kuri galų gale nugalėjo žilą 
kunigą. Kun. Rimavičius 
buvo vienas darbščiausių 
kunigų. Visas' jo gyveni-, 
mas buvo didelio darbo ir 
nuolatinio veikimo grandis. 
Be dvasininkui privalomų 
prievolių išpildymo jis bu
vo uolus menininkas. Lais
vesnį laiką jis sunaudodavo 
dailei. Mirdamas jis pali
ko visą galeriją paveikslų 
iš Kristaus ir šventųjų gy
venimo.

Kunigas Antanas Rinia- 
! virius gimė 1865 m. Lietu

voj ir pats buvo lietuvis.
■ Baigęs Šiaulių, gimnaziją 

keletą metų praktikavosi 
' vaistinės mokiniu — prakti- 
‘ kantu. Supratęs turįs dva- 
’ sinį pašaukiiną 1884 m. įs

tojo Petrapilio- dvasinei! se- 
minarijon, kurią baigė po 6 
metų. Kunigo šventinius 
gavo Kaune. Po to vikara
vo Varsavoj, Livanuos, 
Dukstigaloj, Balvoj, Pal
voj jis praleido savo gjnre- 
nimo patį darbščiausią lai
ką. Balvų bažnyčiai jis 
daug pasidarbavo palikda-. 
mas ten įvairius pastatus. 
Po 18 metų jis perkeliamas 
į Andrupenę, kur jį lauke 
vėl naujas darbas. 1921 m. 
jis perkeliamas į Rudzatus, 
vėliau į Šventę ir galų-gale 
į Rubenius. Čia garbusis 
kunigas ir baigia savo ilgo 
ir gražaus gyveni mo ilgą 
siūlą. Senatvės ir ligos 
spaudžiamas 1931 m, velio
nis išeina pensijon ir atsi-

KATINAS MOTERIŠKĘ *
PAPIOVĖ

Kubilių kaime, {Šimonių 
valse., Paiievčiži’o apskr.-, pas 
ūkininką ("'ėsiią tariiavusiaį 
tarnaitei, jai miegant, ka
tinas perkamlo gerklę ir ji 
mirė. Katinui, matyt, pa
sirodė, kad pakaklėj, kas tai, 
kruta ir jis gerklę perkan
do, norėdamas tą krutantį 
daiktą sučiupti. Šiaip mar
gas katinėlis buvo labai ra
mus. ir. žmonių draugystę 
mėgstąs.

"MOmĖliS" METINIS 
NARIŲ SUVAMIMAS'
Lietuvių aukštesnį -moks-* 

lą einantiems šelpti draugia 
ją “Motinėlė” laikys savoi 
narių susirinkimą rugpiū- 
čio mėn. 22 d. 4 vai. po pie-* 
tų Šv. Jurgio parap. svetai
nėje prie 3230 So. Auburrį 
Avė., Chicago, III. •

Pagal josios konstituciją] 
prašymai su liudijimais tu
ri būti . iki tam laikui že-> 
miau pasirašiusiam priduo
ti. ..................’.

Aukos.-ar dovanos sveiki
nant vėl gyvuojančią <£Mo-’ 
tinėlę,” laikančią savo meti
nį susirinkimą, galima siųs-r 
ti Rt. Rev. MsgT. M. Ę< 
Krušas aukščiau minėtu 
antrašu. j ■ . t 1

Kun. M. 'A. Pankus, 
. Pirmininkas* 

' / Kun. Pr. ilf. Juras,
Raštininkas^

DRAUGIJŲ VALDYĘŲ
ADRESAI

•—Viešpatie! — tarė jis. — Visai nestebi? 
na manęs tavo nuliūdimas ir nuhalimas, ka
dangi Ramzės, tavo dėde, jau .miršta... Tas 
galiūnų galiūnas 'negalėjo išlaikyti smarkumo

LIETUVOS PUKTERU DRUJOS 
TO GLOBx MOTINOS ŽVČ.

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

Vice-plrmininkt!— Ono Strturien?, 
443 E. Tth St, So. Boston, Afass. 
Tel. So. Boston 3422-R

Prot, RaSt. *— Brone Ctunienė,
. 29 Gfould S t,. Wąst Rosbury, Mass; 

Tel. Piu'kway 1864-W
rfrų Rait -* Mat foną JttiJtanUrtS

83 Ifavarre St, Rosllndata, Masu. . 
Tel; Parkway 0558-W 

lldlnlnkė — Ona Stanlultute
105 Wret8th St, So. Boston, H«m 

TvarkdurS — Ona MizglrdtenB.
1513 ColumbiH R<L, So. Boston, Mum 

Kaso# GloMJti — U. JanuSonlenS
• 1426 Columbia R(L, So. Bocton, Masti 
Draugija savo uuslrinklmus laiko kiu 

antm rrtaminkij kiokvteno menesio, 
t:80 yaK vakare, pobatayttnflj are- 

‘ talnij.. .
Flaala draugi Joa reikalais kreipkite 

pu >rotokoltj raMfnlnkfr

tv. JONO EV. BL. PAiALPINia 
DB-JOSVALDYBA

Pirm. J. Fotrauškas. /
24 Thomas Bark. SO. Boston, Kmk.

Vlcopiniu-rV. Medoote,
1430 OoiumNa IM.. 8. Doetoa, Mum, 

Prot. RaMČIn (tikas — J. Udneckla
5 ThOtttM ParK Boiaton,

Fin. Raštinlhkiui — l’r, Tuiefkis,
W9 Binven St., "So. -Boston, Mass. 

rMfluinkns A. NatffiMūua*
885 E. Broud\v;ųF, So. Bontoc. MM&. 

Maršalka —• J. Zalkiy
7.WlnfIeId St, So. Bottotų Mum.’ 

Draugija laiko «ti8lriuklmu» kaa trečlf
nedįkaeni klokvfMto to^nreto. 2 yaį 

.po pietų,. Parapijos 'VipSj, 453 K. TUi
S t,' So. Xk«iton, Mas*.

Profc3loynl.'ill blznU-rial, pr-Arnoiilrn 
Kai, kirvio skelbiasi “Parbinljike^ tl¥ 
rai verti skaitytojų pornmre.

VIa! garelnkitSs rDarbtolukay . .
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AMERIKOS " IETUVIŲ SPAUDAI
I. .

- Lietuvoje rašoma knyga, 
apie Darių ir Girėnų, Tam 
tikslui renkama medžiaga. 
Visi prašomi talkon. ..

Lietuvos Aero Khibo pir
mininkas, prof. Z. žrihaitis, 
kreipėsi į a. a. laku” • drau-

■ gus, pažįstamus ir mėjus, 
Amerikoje, prašydan.is su- Visą.

< teikti. Klubui smulkiausias 
’ žinias apie laimini riioši-
mosi kovai su Atlaiitiku.

• Prof, Žemaitis yra atsiun
tęs ir -Lietuvos .Gehėrali-

• niani Konsului New Vorke 
laiškų, kuriame skaitome: 
“Ponui Žade Ulini, 
Liek Goti. Konsului.
Amerikoje.

Besiruošdamas sutikti 
_Įakūnua^Dariiį_ ir Gtrėni.n

Lietuvon \ero Klubas Hu 
buvo nw Jos jų kelionės 
monografi,! leidimo reika
lą. Tačiau iŠ Jcapitono Da 
riaits ir Tninštos mums 
siųstuose

. grafijos Ic/limas. buvo pa?
Žymiėtas esąs dar per anks
tyvas.

. Dabar, esant akyvaizdoje 
įvykusio skaudaus fakto, 
■monografijos leidimas pa
sidarė skubus ir neatidėlio-

• tinas. Šio darbo ėmėsi Lie-
. tuvos Aero Klubas, sudary
damas redakcijos komisijų
iš av. mj.r, Pyragiaus ir av.

; 1 ‘d. Adomavičiaus. Prašo
mų st 11 ulkios medžiagos 1 i ę- 
Čiahč lakūnų pasiruoši-

. , .mą ki ’ mei k. a.: iškarpos
.iš laikvaščių, susirašinėji
mai, skridimo fondo globė
jų bylos ir t. t.
-.Be Šios medž gos mono
grafijos pilnumas yra ne
įmanomas šiuo niv»I.iikiai 
prašome Tamstos, Done

.. Konsule, ne. įsisakyti pade-

ti mums tame darbe, suren- : 
kant visokią inedžiagą, kuri 
Tamstos, nuomonę galėtų 
padėti vispusiškai nušviesti 
lakūnų asmenis ir jų žygį.. 
Neabejojamu, kad tame dar
be Tamstai suteiks pagal
bos Amerikos Lietuvių laik
raščiai ir paskirti asmenys.

surinktų ‘ medžiagų 
prašome prisiųsti galimai 
greičiau, nes knygų norime 
išleisti . jau rugsėjo, mėne
sį.” .
•Mes iš savo pusės prašy

tumėm lakūnų giminių ir 
draugų, skridimo rengėjų 
komitetus ir lakūnų arti- 
mesniuosius pagelbininkus, 
pristatyti minėtam tikslui 
bet kokią medžiagą, taipgi 
.atsiminimus, tiesioginiai 
LietuvosrAero Klubui (ad
resas: . Nepriklausomybės 
aikštė Nr. 2, Kaunas, Li- 
thūania) i, -arba siųsti per 
Lietuvos Konsulatus: C6n- 

liftuose moiu. of W«ania> 11 E‘ 
Bellevue Place, Chieago, 
TU.arba, Consulatė Gene
ral of Lithuania, 11 Waver- 
ly Place, New York City.

II. ■
NAUJI UŽUOJAUTOS 

PAREIŠKIMAI

Dėl tragingos ir didvyriš
kos transatlantiko lakūnų 
Dariaus ir Girėno mirties 
daugelis asmenų raštu ir 
žodžių yra pareiškę užuor 
jautos lakūnų giminėms ir 
Lietuvių Tautai per Lietu
vos Gen. Konsulatą, New 
Yorke. Lietuvos Aero 
Klubas buvo vienas pirmu
tinių, atsiuntusių užuojaii’ 
tos telegramas lakūnų' gimi
nėms Čikagoje.

Prof. ,V. Čepinskis pri
siuntė Lietuvos Generaliam

Konsului štai kokį pareiški
mų:
Didžiai Gerbiamas
Pone Konsule,

Šiuo nuolankiai prašau 
.Tamstų perduoti Vytauto 
Didžiojo Universiteto, visos 
profesūros ir visos studen
tijos, giliausių užuojautų 
karžygiškai žuvusių garbin
gų lietuvių lakūnų, Dariaus 
ir Girėno, tėvams ir gimi
nėms.

Kaip visa Lietuva, taip

kai žuvusių jau
Atlanto vandenyną,, frage- 
Į-di.ja pasiliks mūsų tautos, 
atmintyje, kaip viena tų 
dvasios brangenybių, kurios 
apsupa tautos gyvenimą y- 

: patingu grožiu ir stiprina 
tautos dvasines jėgas sun
kioje kovoje už geresnę at-

•SVARBUS PRANEŠIMAS 
VISUOMENĖS VADAMS

BifiAiMWWiaWllffi5i

Amerikos Lietuvių Kata
likų Studentų Organizaci
jos Centro Valdyba nuošir
džiai, kreipiasi į visus mūsų 
katalikiškųjų parapijų kle
bonus, kunigus, seseris, mo
kytojus ir apskritai į visus 
mūšų lietuviškos katalikiš
kos visuomenės va'dus, viso
se lietuvių Amerikos kolo- 

. T. • • • . - rujose, prasydama dabar su-Kaip visa Lietuva, taip mmui ir musų senų jai kar- d .
. TT . j. i ’r- • • y .v.;„ organizuoti visą moksląir Universitetas . lauke jų tai gražus tikro žmonišku- b

mo, sielos-.skaidrumoj drąsu
mo ir pasiryžimo pavyzdys.

Taipgi prisiuntė užuojau
tos pareiškimus Dr. C. C. 
Kiep, Vokietijos Gėneralis 
Konsulas, J. Nelson Kelly, 
Eloyd Bennett ag&droive 
vedėjas ir P. T. Hanson, 
Švedų Amerikos Unijos vir
šininkas.

Lietuvos Universitetas 
niekuomet neužmirš Da
riaus ir Girėno. Jiedu vi
suomet pasiliks mūsų jau
nimui ir mūsų senų] ai kai

atiykstant, bet žiaurus liki
mas atnešė tikrą tragediją,. 
Deja, žmonijos istorijoje ne 
vieno didvyrio pastangos y- 
ra pasibaigusios tragingai, 
ir vis dėlto, tokios tragedi
jos duoda daug moralinės 
naudos žmonijai. Taip ir 
mūsų garbingų lakūnų, Da
riaus, ir Girėno,, karžj^giš-

SUSIMAIŠĖ
Darata: “Mano tas Pranelis 

tai tikras užuomarša. ’ ’
Angelą: “Iš tikrųjų tai paste

bėjau vakar vakarą, kuomet bu
vome pas Dudulienę. Bešokantį 
jam turėjau kelis Sykius pasakyt, 
kad jis no su manim susižieda
vęs, bot su tavim.”

‘ MOlfELifli C

Įkas girdėti lietuvių!
Į KOLONIJOSE j
g^LLiuurtBin,TiajiiĮrmimimunuųimjmutninTnu:i,uiniuniunriti;n^iitiiumiiiautiuiuiuiuuuiitnumuijr^mmEūmumū’uauĮjmĮn~rf'.

einantį jaunimu į Studen
tų kuopeles (ypač mūsų pa
čių moksleiviją ii* visus auk
štųjų mokyklų studentus ir 
studentes).

Bendrais organizacijos ir 
informacijų reikalais malo
nėkite kreiptis į Centro pir
mininkų —- John Č. Morkū
nas/253 Berlin Si, Roches- 
ter^ N. Y._____ ■__ ’_

'Amerikos Lietuvių Kata
likių Studentų Organizacijos

Dvasios Vadas —
Ktm. Jonas J. Kripas,

Teta sakai, kad atvažiavai auto
mobiliniu — teiftikas sakė, kad 
tavo atnešė piktoji dvasią.”

Jonas G. Morkūnas.

l. 0. S. NARIŲ-BEDARBfĮ 
DĖMESIUI

PHILADELPHiA, PA.

TETOS ATSILANKYMAS
Vincukas; “Tetute, kaip čia 

atėjai pas mus. Gal atvažiavai, 
automob.ilium?”

Teta: “Kodėl klausi, vaikeli? 
Žinai kad atvykau automobi
liam.” ..
i. Vincukas: “Keistas . dalykas.

LENGVA ATSIMINTI

.Profesorius:' .“Meldžiu įpilti 
man į. bonkelę du arbatinius 
šaukštus phonyUsothiocyąnato. ’ ’

Vaistininkas: “Gerai. Tai 
tamsta, profesoriau daktare, nori 
karstyčių aliejaus. ’ ’

Profesorius: “Taip, taip. Sun
ku man atsiminti tą vardą “gar
styčių. aliejus.”

1 -Darbininko” adminis 
traeija išmokės L. D. S. na
riui —- bedarbiui už kiek 
vienų naujų metinę prenu 
meratų vienų dolerį. Daug 
bedarbių naudojasi proga 
Pasinaudok ir Tamsta. Dė 
platesnių informacijų kreip 
kis į “Darbininko” admini 
stracijų, 366 W. Broadway, 
So, Boston, Mass.

KVIETIMAS J PAMAL
DAS UŽ -ŽUVUSIUS-

LAKŪNUS
Brangūs viengenčiai,, visi, 

tam brangi yra atmintis 
mūsų tragiškai žuvusių la
kūnų—-didvyrių, ,a. a, Ste
po Dariaus ir Stasio Girė
no, meldžiame, širdingai, at
silankyti 17 d. rugpiūčio, 8 
vai. ryte į Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčių, AVhar- 
ton g-ve, tarp 3-čios ir 4-tos 
gatvių, kur įvyks iškilmin
gos gėdūlo pamaldos už žu
vusius didvyrius mūsų tau
tos, lakūnus kapitonų Ste
pų Darių iii leitenantų Štai 
sį Girėnų. Po pamaldų, pa
rapijinėje svetainėje bus 
perskaityta užuojautos re
zoliucija. Todėl meldžia
me visų, kas tik turės laiko, 
atsilankyti — dalyvauti to
se pamaldose ir tuo pagerb
ti amžinos atminties didvy
rius,' žuvusius ‘dėl mūsų tau
tos garbes.

Pamaldų Rengimo Komi
tetas: • .

Kazys Dryža,
Antanas Užumeckas, 
Stasys Barauskas.'

—------..._.. . ' J -

ir B. Tūbelis ir A. Jesuke
vičius.

LANKO PARAPIJIE
ČIUS

Pereitų antradienį ir tre
čiadienį mūsų . parapijos, 
klebonas ir vikaras lankė 
parapijiečius, gyvenančius 
prie: •„ Bellevue, Intervale, 
Sawtell, Banks ir Albcrt 
gatvių/. J

Šio mėnesio 20 d., Šv. Ro
ko par. bažnyčioje priims 
Moterystes Sakramentą vie
na iš L. D. S. narių ir žymi 
veikėja katalilni tarpe p-le 
Rožė Svetkūitė su Simonu 
Cinikų. Jiedu prieš kelio- 
liką metų yra atvykę iŠ 

Lietuvos.------- ' - --------
Kazimierai i s.

ElMHURST, PA.

MŪNTELEO, MASS.

vaistų., kuriuos jam daviau.. Taigi, prie .jo 1L 
•’ ko tik vyriausiojo kunigo vietininkas, kad,

kuomet numirs,, nuimtų šventąjį žiedą nuo jo 
rankos it tau' j į atiduotų; kaipo neribotos 
valstybės valdymo ženklų. Tačiau, kas gi su 

. tavim pasidarė, viešpatie ?... — pridėjo.
.. - —Apžiūrėk mano kojų, • ■—.suvaitojo Ho-

■ rus ir puolė, kaip i \muo, nukšinėn kėdėn, ku- 
; rios atrama buvo p, . uosta dviejų erelių gal
vomis.

Gydytojas, atsiklaupęs, apžiūrėjo kojų 
... iv... pasitraukė išsigandęs...

k —-Viešpatie-’— prašneko. — Tave įkando
labai pavojingas voras.
y —Turėčiau gi mirti ?... tokių valandų?...— 

h. paklausė Horils vos tik girdimu balsu.
O po valandėlės pridūrė :

. —Greitai gi tas turi ivvkti ?... Sakyk tie-
. ■ - ■ :

--Dar prieš tai, kai mėnulis pasislėps už 
tos. štai, pahnos..,..

—A, taip! — ats luso„. O Ramzęs, ar 
ilgai d ai gyvens?...

—Ai iš. žinau?...
žiedų.

Tų vaic. ’dų valstybės 
• parašytais ediktais, . . ’

—1\. t > c 1 cri! • dreba
Morus,

DIDELES IŠKILMĖS IR 
IŠVAŽIAVIMAS

Rugpiūčio 20 dieną, 3 va? 
landų po pietų įvyks įspū
dingos iškilmės — būtent, 
Seserų Profesija. Kviečia? 
me visus, o visus dalyvauti 
toje 'dienoje? Taipgi tų pa
čių dienų bus . piknikas Se- 
seiįų Vienuolyno Parke.

Bus visokių įvairumų ir 
pasilinksminimų.

Atskyri], kvietimų žmo
nėms nesįųsimė, nes per 
daug kainuoja, o ypatingai 
šiais sunkiais. laikais.

Kas tik gali praneškite 
kitiems apie virš minėtų į- 
vykį.

Dar kartų kviečiame vi-, 
sus atsilankyti.

SUTUOKTUVES
Rugpiūčio 27 d. Šv. Ro

ko lietuvių bažnyčioje pri
ims moterystės Sakramentų 
Adolfas Kupka ir Ona Moc- 
kiūtė,

TENISO TURNIRAS
Romuvos parke jau pra

sidėjo teniso turniras.' Pe
reitais metais teniso kontes- 
te laimėjo taurę Pranas

Kubilius, kurių dovanojo 
Adomas Overka. -

Šiais metais užsiregistra
vo pavieniai, šie: B. Bartke
vičius, A.Abraeinskas, P. 
Šokas, B. Tūbelis, B. Vo
veris, B. Jesukevičius, V. 
Miliauskas, p. Kubilius, V. 
Krukonis ir A. Jesukevi- 
čius.

Poromis: P. Šokas ir B. 
Voveris, A. Abraeinskas ir 
B. Jesukevičius, B. Bartke
vičius ir P. Kubilius, V. 
Miliauskas ir V. Krukonis,

SKLEISKIT^ ŠVIESĄ
Perskaitę “Darbininkų” neriu- 
meskite, bet duokite kitiems pa
skaityti Tokiu būdu supažin- 
disite kitus su “Darbininku” ir 
L. D. S. ir atremsite mūsų ide 
jos priešų propagandą.

lė nuo Horo kelių. . . ■
—Ar niekas neateina.?... . . ■
—Keturi šimtai.. — prabilo gydytojas.
Horus susimąstė ir... nuslinko : Zeforos 

ediktas pergabenti jos lavoną į faraonų kata- 
kunibus... ’ . " ' • .

—Trys šimtai....
Tas pats likimas įsakymui atšaukti Jęt- 

roną iš ištrėmimo. -
—Du šimtai...
Horo lūpos pamėlynavo. Iš apmirusios 

rankos iškrito karo nelaisviems parašytas edik
tas, o pasiliko vien tik... įsakymas Berenikai 
paleisti iš vienulyno kalėjimo.

—Šimtas!...
Slėpiningos tylos valandoje pasigirdo san

dalų atgarsiai. O salėn įbėgo vyriausiojo ku
nigo vietininkas. Horus. ištiesė rankų, kad...

—Stebūklaš!... — sušuko atbėgusis.. Di
dysis Ramzės atgavo sveikatą... Tvirtai atsi
kėlė iš patalo ir švintant žada važiuoti liūtų 
medžioti. Tavęs gi, Hore, prašo jam bendrau
ti.-

Gęstančiomis savo ėkimis Horus pažvel
gė, už Niliaus, kur mirksėjo šviesa Berenikos 
kalėjime ir dvi ašaros, kruvinos ašaros, nurie
dėjo per jo veido skruostus.

—Neatsakai gi,,Hore?! — paklausė nuste
bęs Ramzės pasiuntinys.

—O .argi nematai, kad jau užgeso, mirė— 
tylomis tarė išmint i ilgiausias gydytojas. iš 
Kąriiakų,

Matote, kokie tušti yra. žmonių sprendi-, 
mai, palyginus su neapčiuopamais sprendi
mais, kuriuos Praamžius kiekvienam pažymė- 

• jo ugnies raidėmis Danguje!

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

Vist žarolnkitgH “Darbininke?*

—Man Sakė vienas iš dvariškių, — tarė 
vyriausias vadas, — nieko nelaukus, kuomet 
Ramzės širdis nustos plakus, kad nuimti šven
tų jį žiedų ir tau jį atnešti. .. " •

-—Dėkoju jums, — tarė Horus. — Gaila 
man... vai, kaip gaila... Tačiau, juk ne vienas, 
aš įnirsiu... Po manęs pasiliks palaima, ra
mybė, žmonių gerovė ir... mano Berenika at
gaus laisvę... .Ar ilgai?... — gydytojo paklau
sė Horus.

—Mirtis yra tūksanties žingsnių nuo ta
vęs, — gailiai atsakė gydytojas.

—Negirdite?... niekas iš ten neateina?...
■-— klausiančiai kalbėjo Horus.

Tyla. Niekas , nieko neatsako.
Mėnulis artinosi prie palmps ir jau palie- 

v te viršutinius jos lapus.

Įspūdingos Rekolekcijos 
moterims. įvyko nuo liepos 
31 dienos iki rugpiūčio 2 
dienos. Vedėjas buvo Tė
vas Bružikas, lietuviu jėzu
itas. Didelis būrys moterų 
buvo susirinkęs ir jos ilgai 
minės tas brangias dieneles, 
nes buvo matyti, kaip gaila 
buvo apleisti taip . ramią 
vietelę.

Seserys Jėzaus 
Nukryžiuoto.

Girtuoklis nuolatos kėsi
nasi į savo gyvastį.

Neleisk riešam namui gy
vuoti tavo privatiškam na- 
me.

gal jau neša tau jo

ministeriai įėjo su

n balsu pašaukė 
idamas jį už 1" . -os, — jei aš tuo- 

' jau numiičinu, ar išpildytu m mano įsaky
mus?.-...,

; . —-Išgyvenk, viešpatie, savo -dėdes amžių! 
atsakė kancleris. Tariau,: jei net paskui 

jį st'Huni prieš Oziriv teismų,..kiekvienas tavo 
ediktą o-b ks- išpildytas, jei juos tik paliesi 
šventuoju faraonų žieįlu.

■,-r-Ži-edū! — pakart o jo Horus. — Tačiau, 
kurgi jis yra?... , .t

—Ilgai?... — sušnabždėjo Horus.
—Astuoni šimtai žingsniu! — atsakė gy

dytojas. — Tr nežinau, viešpatie,,i ar besu- 
skubsi visus ediktus paliesti šventuoju žiedu, 
nors ir tuojau jį atneštų tau...

—Suteik man ediktus, — tarė Horus, 
klausydamasis, ar kartais neateina kas iš Ram
zės rūmų. — O tu, kunige, — kreipėsi į gydy
toja, —sakyk’ gi, kiek man laiko beliko. gy
venti, kad galėčiau užtvirtinti bent brangiau
sius mano įsakymus. .

—šeši šimtai žingsnių,. — sušnabždė j o gy
dytojas., .

Liaudies mokesčių sumažinimo ir vergti 
darbo'dienų nustatymo ediktai krito ant žemės, 
iš TTord-rankų. . \ . . ..

—Penki šimtai...
Susitaikinimo su Etiopais ediktas nupuo-

ĮDOMIAUSIUS LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS LAIKRAŠČIUS

“DRAUGAS,” vienintelis Amerikos lietuvių katalikų 
dienraštis,, išeinąs 2334 S. Oakley Avė.,. Chieago, 
111. Metams $6.00.

“DARBININKAS,” Lietuvių Šv.: Juozapo Darbininku 
Sąjungos organas, išeina dukart į savaitę, 366. AV.

. Broadivay, So. Boston, Mass. Metams $4.00. Pus
mečiui $2.00, '

“GARSAS./’ savaitinis Amerikos L. R. K. Susivienijimo 
organas, išeinąs 73' E. South St, Wilkes-Barre, Ėa. 
Metams -2.00.

“STUDENTŲ ŽODIS,” A. L. K. Studentų organizaci
jos žurnalas, 366 W. Bvoadviiy, So. Boston, Mass. 
Metams $2.00. Į užsienį $3.00. Atskiro nume
rio kaina 20 c. ...

“LAIVAS,”.savaitinis Teini Marijonų žurnalas, 2334 S. 
Oakley Avė., Chieago, Illinois, Metams $2,00.

“MOTERŲ DIRVA,” A. L. R. K. Moterų .Sąjungos mė
nesinis žurnalas, 2322 24th SL, Chieago, III. 
Metams 2.00,

“VYTIS,” Lietuvos Vyčių žurnalas, išeina dukart į me
nesį, 4736 S. Wood Št., Chieago, UI, Metams $2»00,
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WATERBUKY, CONN
, DIDŽIOJO CHORO 

IŠVAŽIAVIMAS
Berietą sekmadienį’ Šv. 

Juozapo parapijos didysis 
choras turėjo savo metinį 
išvažiavimų į ; Lake Com- 
pcjunce, Bristai, (Joniu Va- 
'žiavo dviem dideliais bū* 
Bais tarp 80™100 narių su 
svečiais. Visi turėjo labai 
linksma laika, nes or/is pa
sitaikė labai gražus ir ūpas 
visų buvo aukštame laips
nyje; Apie keturias valan- 

. das maudėsi, o paskui visi 
valgė.. Pavalgę žaidė.ark
liukais, įvairiais vežimėliais. 
Buvo daug TinksmūmcL Da
lyvavo kompozitorius Alek- 
sis, kuris vadovauja chorui 
ir gražiai su juo darbutįjašū 
Gieda bažnyčioj ir dalyvaus 
ja svarbesnėse pramogo
se ar tai būtų miesto, lietu
vių ar parapijos. Be to, da
lyvavo šie kunigai: Kazlau
skas, Kilpas ir Ražaitis. 
Buvo sveriu iš New Bri- 
taiii, Auburn, New York ir 
kitur. Vienu žodžiu, paren
gimas pilnai pavyko. Gra
žiai pasidarbavo pp. Ke- 
nausis, Jesulaičįūtč ir kiti.

Pereitą Savaitę kunigai 
Kripas: ir Kazlauskas buvo 
išvykę kelioms dienoms ą-? 
tostogų. Grįžo JD.< -namus 
sveiki ir raudoni. 0 šią 
savaitę išvažiavo atostogau
ti klebonas kun. Valant įė
jus ir kun. Gauronskas.

SVEČIAI,

Šiomis dienomis iMdcėsi 
trys nauji kunigai: Kemė
šis iš Ne\v.ark Diecezijos, 
Kariūnas ir Ražaitis iŠ 
New Britam.

.Dvi panelės Stankevičiū
tė ir Šimkiūtė iš Scraiiton, 
Pa. lankėsi pas savo gimi
nes ir pažįstamusAVaterbu- 
ry. Džiaugėsi gražiąja 
Connecticut gamta ir IVa- 
terbury ■ o prašmatnybėmis.

Telefonas; Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUGKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. PACA STREET, 
BALTIMORE, MD.

Kun. Gradėelds iš Hart
ford, išvyko dviem savai- .< 
fėhi į Chicagą. Ten žadėjo 
pribūti ir dalyvauti VytSų 
Seime ir pamatyti PąsaiįlL i 
nę Parodą. , Tikimės, kad 
kunigėlis grįš sū geriau- 
•siais įspūdžiais iię seimo nu
tarimais.
C. L. C. METINĖ FIELD 

■DAY
, Kunigai Gradeckis ir 

K ripas stropini darbuojasi, 
kad šių metų C. L. C. Field 
Day būtų kuosekmingiausia, 
kuri. įvyks Rugsėjo (Sep- 
tember) 10 d. Vieta jau 
parinkta... Lake Compoun-

Bristai, Conn. Tikimės 
. sutraukti ikr JOtitl — lOOfl 

žmonių, o ypatingai jauni
mo ši visos (’onnecticut ir 
draugingų , valstybių kaip 
lai, Massąchusetts ir ,tt. 
Viskas priklausys nuo oro, 
nes skelbimai jau atspaus
ti ir bus neužilgo dalinami. 
Prašai ne visų lietuvių, Wa- 
terbury ir Connecticut lie
tuvių kolonijų tą dieną ki
tų pramogų -nerengti, bet 
atvykti pas mus-į Bristo!. 
Fžtikriiiam visiems.good 
t i mes.” įžanga tik kvote- 
ris ir už tą krateri bus ga
lima visus sportus pamaty
ti, kaip, tai, ] lauki mus, bė
gimus, šokimus ir tt. Va
kare bus lietuviški ir ame
rikoniški šokiai. Vadinasi, 
visą dieną už tą menką pi
nigėlį bus galinia linksmai 
ir su savo draugais ir pažį
stamais pasimatyti. Širdin
gai visus-visas kviečiame ir 
žadame visiems-visonis. .ge
rinusį laiką. . Visiems lie
tuviams, tą dieną bus nupi
ginta 20 nuoš. valgiai ir gė
rimai ir žaidimai. Pasima
tysime ten tą dieną. Skai
tykite “Draugą,” “Darbi
ninką ” ir.“Garsą ’ ’ dėl pla
tesnių ir smulkesnių žinu- 
čhu
Lietuvos vyčių iš

važiavimas
Waterbury\> Lietuvos 

Vyčiai turėjo savo metinį 
išvažiavimą pas Jono Vaitu
kaičio . vasamamį į Lake 

turėjo 
Daly- 

žmoniįu

Quassapatig. Visi 
labai linksmą laiką, 
vavb per šimtas

LOS. Kuopų Susirinkimai
- WESTVILLE, ILL,

LDS. 75 kp. mėnesiniai susirin 
kimai įvyksta kiekvieną inSnesį, 
sekmadieny, po 15 d., sv. Petro ir 
Povilo bažnytinėje svetainėje.

Valdyba

WESTFIELDf MASS.
LDS. 111 kuojos susirinkimas į- 

vyks sekmadienį., rui?p. 20 dieną, 
tuoj po . sumos, Šv. Kazimiero 
parapijos salėje. Kviečiami viri 
nariai ateiti Taipgi atsiveskite 
savo draugus prirašyti prie aioi 
kilnios organizacijos.

Valdyba

LAWREN0E, MASS.
LDS. 70 kp susirinkimas įvyks' 

rugp. 20 d.'; tuoj po. 12 valandai.. 
Kviečiame gausiai sueiti, nes turi-. 
mc keletą svarbių sumanymų. At 
siveskite ir savo draugus(es) pri 
rąžyti. ' Valdyba

C. BROOKLYN, N. Y. o

Rugp. 20 d., tuoj po sumos p 
vyks LDS. 10 kuopos susirinkimas 
vai. Taigi kviečiame visus nariui, 
atsilankyti į Sį susirinkimu ir ui- 
sumokėti mėnesines. Atsiveskite ir 
savo draugus prirašyti.

Valdyba
• . . * ‘ė ...

BROOKLYN, N. Y.

LDS. 12 kp. mėnesinis susirinki
mas įy.vks' rugp. 20 d., 6:30. yal. 
v., Karalienės Angelų, parapijos 
svetainėj, kampas Robling ir So 
4th gatvių.

’ Taigi malonėkite yįąi susirinkti 
ir užsimokėti duokles kurie esate 
skolingi. NepnmirSkitę ir naujų 
narių atsivesti prirašyti prie mūsų 
brangios organizacijos.

Kviečia Valdyba

Vyčiai’ yra labai dėkingi. 
Jonui VaifiikaiČiui. (mūs 
bažnyčios zakristijonui) už 
jo vasarnamį. Prie Lake 
iQųa^sapaug daug lietuvių, 
turi ’'vasarnamius kaip tai 
Kankaliai, Jonas Kairys, 
Štokas, , ir daug lutų,

. Musų jaimimas mėgsta 
eiti prie Lake Quassapaug 
į šokius, ' ?. . 
LIETUVAITE KRUTA-

MUOBE PAVEIKS
LUOSE

Teko matyti krutumuose 
paveiksluose mieste ir Wa- 
terbūrietę — lietuvaitę p-lę’- 
Baranauskaitę ( Jttdith B a-' 
ron). Ji paeina iš katali
kiškos šc'iinyiLos. —P-M Ba
ran auskait ė dalyvaudavo
paraĮiijos parengimuose ii* 
lai p pat miesto teatruose. 
Ilgą laiką buvo prie Broąd- 
way, Miami Fla., Chicago ir 
daugely kitų vietų. Tas 
parodo, kad Ir lietuvaitės 
jau pradeda prasimušti... ir 
lenktyniudtis su Sharkey, 
Goodman, Burke, 
Girėnu ir kt.

AVate.rbury yra dar dvi 
Butu vaitos šokikės: Leoną 
AValace (Valentinavičiūtė) 
ir Shirley Mason (Abroma
vičiūtė). Linkime ir jom 
pasisekimo.
LAŪKIA P. LUKŠIO SU

’ • PAVEIKSLAIS:
Watėh‘Tmi’icčiąt Idukia p. 

Lukšio su ihūtamaisiais pa^ 
veikslais kuriuos jisai trau
kė per Lietuvių Dieną AVa- 

• terbury, l’aveikslai gerai 
ir aiškiai išėję. Jis žadėjo 
juos čia rodyti apie šio mė
nesio 15 dieną.

KALBĖJO KUNIGAS
lipnickas

Čia neseniai kalbėjo sve
čias iš Lietuvos kun. .Lip
nickas. Girdėjau, kari daug 
žinai iii j buvo, jo prakalbose 
ir įdomiai klausosi. Malo
nu mntyti ir klausytis savo 
brolių svečių iš;Lietuvos.
MOKYKLOS MERGAI
TĖS SEASIDE PARKE,

BRID'GEPORT
7 ir. 8 skyriaus nioldniai- 

ės, kurie geriausiai mokėjo 
skaityti lietuviškai, gavo 
“raidą” nuo kunigo Kripo 
Į Seaside Park. Tokių bu- 
Vo b mergaites: panelės 
Krmnplevičiutė, ’ Lusaitė, 
Augiūtė, Černauskaitė, Ma- 
tuliauskaitė, ir Katiliūtė. 
Tos mergaitės yra labai ga
bios ir skaito gerai, kad ir 
sunkiausius lietuviškus raš
tus. Jos ne tik mokykloje 
pasižymėjo, bet: ir kito 
skaitymu lietuviškų laikra
ščių. . Tai geras pavyzdys 
visam mūsų jaunimui. Mer- 

, gaitčs maudėsi Seaside Pk., 
Bridgeport, o paskui nuvy
ko į Savin Rock, New Ha- 
yei i. Važiavo i r : kli erikas 
Aianskas .iš AVaterbury.

Dariu.

Rugpjūčio 6 d., įvyko Tre
tininkų bendri pietūs naš
laičių name. Dalyvavo ir

ĮVAIRENYBES
Z. .

AR MAŽĖJA ŽEMĖS SUKIMĄ- 
į SIS APIE AŠĮ?

Per vieną iš paskutinių 
posėdžių Šveicarijos ' astro
nominė draugija svarsje 
klausiniu, kuriuo jau seniai 
domisi nuikslininkai, būtent, 
ar mažėja žemės sukimosi 
apie ašį greitumas? Ki
taip sakant, buvo kalbama
si, ar dienos, amžiams bė
gant, eina ilgyn? Mat, ka
dangi dienos ilgumas pri
klauso nuo žemės sukimosi 
apie savo ašį, todėl jei že
li ie p radot ų sukti s lėčiau^ 
tai ir žemiška para, o reiš
kia ir dienos ir natos tada 
pailgėtų.

Žymus .anglų žemes tyri
nėtojas Darvinas apskaįčia-? 
vo, kad. prieš daugelį mili
jonų metų žemė apsisukda
vo apie ašį žymiai greičiau, 
būtent, .tik pey keturias va
landas. Reiškia, tada die
nos ir naktys /teturėjo tik 
po dvi valandas. Laikui 
begąnt, mėnulio ir saulės į- 
takoj, žemės sukimasis vis 
mažėjęs, kol pasiekęs da
bartinių 25 valandų. Bet 
jei sukimosi greitumas ma
žėjo praeity, ja i jis turis

mažėti it ateity. Vadinasi, 
pil’daugelio milijonų mettt 
žemė visai gali sustoti, suk
tis apie ašį, ir tada vienoj 
jos pusėj būtų amžina die
na, o antroj — amžina nak
tis. Garsus nstronbmaš 
IL»Hey,. palyginęs paros' il
gumo nratavimųs senovės: 
grailnj atstronomų ir dabar
tinius, mano, kad per pas
kutinius 2000 metų paros 
ilgumas padidėjo 4 minutė
mis; t. y. kad žemės suki
masis apie ašį pailgėjo tiek 
minučių. Keturios minu- 
tės^ r< >dos, mažas^-laiko, to
pas, bet, iš ties'ęų tai būtų 
labai daug, jei 'žemės suki
ntasis taip greitai ųiažetą, 
nes tada jau po .300 milijo
nų mėtų žt'inė visai susto
tų suktis.

Švedų astronomijos drau
gija,. išnagrinėjusi visus ži
nomus davinius, priėjo iš
vados, kad šiuo tarpu dar 
nėra tikrų įrodymų, kad 
žemės sukimosi greitumas 
mažėtų. Reiškia, žemės pa
ra neina ilgyn. Tad nėra, 
ir pavojaus, kad žmonija 
sulauktų tokio laiko, kai 

vienoj pusėj bus amžina 
diena, 6 antroj — naktis.

MŪSŲ GERADARIAMS
Širdingai dėkojame Jums 

už atsilankymą į Vilią Juo
zapo Marijos. •

Daug džiaugsmo suteikė
te mums, kad dalyvavote iš
kilmėse pašventinime mūsų 
koplytėlės.

Dėkojame kun. J., Čėpu- 
kaičiui už pašventinimą niū- 
sų Maldos Namelio; kun. L. 
Merideliui už turiningą ir 
įspūdingą pamokslą; kun. 
J. ’Halaburdąi už malonų 
priėmimą svečių kunigų.. 
Tariame ačiū gerbiamiems 
svečiams kunigams už atsi
lankymą: kun. A. 'Milukui 
— Maspeth, N. Y"., kun. J.. 
Lietuvninkui — Baltimore, 
Md., kun. J. Matulaičiui — 
Št. Člair. Iki., kun. G. In- 
čiūrai—Kingston, Pa., kun. 
E. Paukštei— Chęster, Pa., 
kun. I. Zimbliui — Rich- 
innhd, Pa., kun. S. Norbu- 
tui — Frackville, Pa., kun. 
P. Garmui — Reading, Pa., 
kun.. J. Aleksį Cinui — Ma^- 
petli, N. Y., kun. P. Gasiu- 
nui — Chicago, III., kūn. P• 
Laumakiuį — Shenandoah, 
Pa., , kun. A. Alauskui — 
Philadelphia, Pa., kun. K. 
itęidošiui — Baltinio re, 
Md.j kun. V. Martusėvičiui

Dvasios Vadas kun. J. Kaz
lauskas.

Labai, malonu, kad: mūsų 
t retini likai, pradeda - dau
giau veikti labdarybės sry- 
iyjo. •..•••

jriiterb'iiriętjs.

Padėkime Užbaigti Vytauto 
Muziejų Kaune

— Philadelphia, Pa., kun. 
G. Rapier, S. M. ■— Laug- 
horne, Pa., kun. Glass — 
Lan gliorne, Pa.

Dėkojame už atsilanky-? 
Iną Sesutėms JJranciškie- 
tems — Idiįladęlphia, Pa., 
Sesutėms Dominikonėms —■ 
Philadelphia, Fa., Sesu
tėms Pranciškietėms r— 
Trentoiij N. J., Sesutėms iš 
Vilios Šv. Philoinenos ir .Se
sutėms Šv. Kazimiero — 
Scranton, Pa.

Dėkojame Ministrantams 
už gražų patarnavimą išošė 
iškilmėse.

Dėkojame gerbiamiems 
vargonininkams už atšilau-: 
kymą: pp. J. Ilodeliui, R. 
Juškai, R. Staniškiui, ir J. 
Sliicrantui.

Širdingą ačių tariame 
mūsų Rėmėjoms .Philadel- 
phietėms. iš Šv. Kazimiero, 
ir šv. Andriejaus parapijų 
už jų pasidarbavimą.

Padėlios žodį tariame ir 
svečiams ir viešnioms 
Cliicagos, pp. 
Petrošienei.

Žodžiu; tariame ačiū vi
siems mūsų geradariams, 
kurie dalyvavote iškilniose/

Daug daugiau norėtume, 
padėkoti, bet žodžiai per 
silpni išreikšti Jums mūsų 
širdies jausmus. Ncšura- 
,šytuš dėkos jausmus, sųdė- 
sinio prie Dievulio alto
riaus, mūsų naujame Mal
dos Namelyje. . Jis kaipo 
hiusųi Geriausias. Tėvas pa- 
Jaimihs Jus visus ir atlygins

Pavykę arelukktūros pa
statai dažnai geriau repre
zentuoja kraštą . negu, bet 
kokia propaganda. Taip' 
pa vyzdžiui Eifelio Bokštas 
Paryžiuje puikiai atstovau
ja visai Prancūzijai; Par
lamento Rūmai Londone — 
visai Anglijai; Jurgio Va
šingtono Paminklas — vi- 

sai Amerikai; Šv, Petro 
Baziliką — Romai, ir t. t; 
Vytauto Muziejui Kaune y- 
rą lemtą tokią pat rolę vai
dinti-, reprezentuojant Lie- 
tųvąF. Tas didingas pasta
tas Kaime, vykdomas išim
tinai lietuvių visuomenės 
■aukomis, yra taipgi lietuvių 
tautos pastangų ir vienybes 
simbolis. Užbaigtas Vytau
to Muziejus nepaprastai pa
puoš Kauną, o sykių ir vi
są Lietuvą.

Muziejus pradėtas staty
ti 1930 metais,, tai yra, Vy* 
tauto Didžiojo Metais., Mu
ziejus dar nebaigtas statyti, 
bet jau visai netoli galo. 
Lietuvos žmonės deda visas 
pastangas, kad bent ši:/.:: 
melais darbą užbaigti. Bet 
ar pasiseks? Tai prigulės 
lino to, kiek ten Lietuvoje 
ir čia mes Amerikoje sumo
sime tam tikslui c-eiitų. Au
kotojų vardai bus Muzieju
je. įamžinti ar tai ant mar
muro lentos; ar aukso kny
goje. Jau no vienas Amp

yrą ten savo 
Būtų ypaf iii- 
svarbu, kad

tuvių stipresnių bent orga* 
nizari jų: susi vieni j i m ų,- 
draugi jų, klubų, vardai.

Todėl ir aš pavelijau sau 
kreiptis į brolius amerikie
čius su šiuo kvietimu: tei
kitės ateiti Į talką, kad.hen
ri romis pastangoms galėtu
mėm ši .metą visiškai už
baigti statyti Vytauto Mu
ziejui Kaune! . Organizaci
jų ir pavienių asmenų nors 
ir mažiausias aukas Lietu
vos Generalinis Konsulatas 

. NmV—Yorke m lelai —priimK 
nes ir pci\siiin(ii..iės į Kauną.

P. Ž(((leiJiis,
Lietuvos Gvn. Konsulas..

siais

rikes lietuvis 
vardų Įrašęs, 
gai gražu, ir 
.Vytauto. Muziejuje Kaune
žibėtų amžiais Amerikos lie-

Jums šimteriopai už Jūsų 
prielankumų mums.

Jums vis dėkingos
. Seserys Sy. Kazimiero.

is
..Juškienei ii’

t JAUNĖJU DRAUGAS

1930 motų pradžioje pra
dėtas leisti Lietuvoje. sim
patiškas j aunėsnic s i e m s. 
moksleiviams skiriamas mė
nesinis iliustruotas žurnalas

“Ateities Spinduliai.” 
rado didelio pritarimo ir A- 
nienkos besimokančios jau
nuomenės tarpe, nes šis žur
nalas dvelkia jaunatve ir 
optižmu ugdydamas prisiri
šimą prie doros, tikybos ir 
tėvynes.

Nepamirškite ir 1933 me
tams šį įdomų žurnalą užsi
prenumeruoti, nes pirmųjų 
keturių šimtų metinių apsi
mokėjusių pr-rių kas ket
virtas asmuo gaus nemoka
mai po komplektą (tris to
mus) įdomaus Kari . May 
veikalo “Per Dykumą,” ku
ri,s perkąri! kainuoja 8 lt;

Pr-tos kaina: mokslei 
viams mot. 6 lt., pusm. 3 lt 
(Lietuvoje,, i nei. 4 lt.), ne
moksi eiviams met. 10 lt. 
pušnį. 5 lt. (Lietuvoje, met. 
8 lt).

Adresas: “At- Spindu
liai,” Kaunas, Laisvės Al.

PASIRINKI SAU GERIAUSIĄ 
DRAUGĄ

Geras laikraštis yra kiekvieno žmogaus geriau- | 
sias ir tikriausias draugas. I

Dabar visi pripažįsta, kad laikraštis “DARBI | 
NINKAS” verias kiekvieno lietuvio tikro draugo f 
vardo. |

“DARBININKAS^ išeina du kartu kiekvieną | 
savaitę—antradieniais ir penktadieniais, Jame ra- w 
si naujausias ir teisingiausias žinias, gražiausius | 
pasiskaitimus. Jis turi jaunimui skyrių. Būna ir | 
gražių juokų. Plačiausios žinios iš nepriklausomos | 
Lietuvos ir A7ilnjaus krašto. |

“Darbininkas” metams.-- - - ----- - -  .-4.00 =
“Darbininkas” pusmečiui ...... ..$2.00 i 
Jei imsi tik vieną kartą į savaitę.... $2.00

GALI UŽRAŠYTI SAVO GIMINĖMS J
Į LIETUVĄ

Metams,. .$5.00 J
Pusmečiui ...................... .$2.50 i

SPAUDA YRA DIDŽIAUSIA PASAULY GALYBĖ, TAD i 
IR NAUDOKIS JA i

‘‘DARBININKO” SPAUSTUVĖJE i
ATLIEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBUS i

PRIEINAMOMIS KAINOMIS ’
" . Reikalo kreipkitės pas •

“D A R BININ K A S ” »•.
Į 866 W. BR0ADWAY SO. BOSTON, MASS, .

. Tel. So. Boston 0626 !

i
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“DARBININKAS” 
VISIEMS LABAI 

PATIKO

Įsojo ' jU<)-

Žuvus lietuviams lakū
nams Dariui ir Girėnui, vi
si laikraščiai tą įvykį sten
gėsi plačiai aprašyti-. Bei 
“DarbininkasM . gražiausiai 
pagerbė mūsų didvyriits. 
Sužinojęs apie n ei a i m ę, 
“Darbininkas’
dųoSe remilose, kas sudarė 
gražu. įspūdį, “Darbinin
ką” Brooklyne išplatinome 
pusantro tūkstančio egzem
pliorių/ Nors daug kai
nuojantis,- bot labai gražus 
ir girtinas leidėjų 'darbas. 
Žmonės užtat “Darbininką” 
pamėgo/ Labiausiai patiko 
tie numeriai, kuriuose tilpo 
'daugybė gražių aprašymų 
apie lakūnus, jų žuvimo 
priežastis ir iš Lietuvos 
gautos specialūs laidotuvių 
nuotraukos. ' Žmonės labai 
noriai pirko. Kurie dar ne* 
turite, galite gauti Lietuvių 
Universaliame Biure, 423 
Grand St., Brooklyn, N. Y,

Pasibaigus dainų progra
mai, klebonas kun. N, Pa
kalnis pranešę, kad kun. 
Laurinaitis organizuoja ir 
mergaičių chorą. “Galėtų 
sudaryti chorą ir tėvai,” 
sako kun. Pakalnis, “bet 
tėveliai gal , nenorės tokio 
.užsiėmimo.”

Taip pat kalbėjo ir kun. 
Laurinaitis. Piknikas pa
sibaigė labai giąžia nuotai
ka* Visi grįžo į namus la
bai užganėdinti.;

■ Matęs ir ir dėjęs.

0. BROOKLYN, N. Y.
■ BERNIUKŲ CHORAS

. PATIKO ŽMONĖMS
Sekmadienis, saulutė 

šviečia. Dievas nuims da
vė vėl gražią dieną pikni
kui. Per visą popietį žino- . 
nes važiavo gatvekariais į 
Klinton Parką, Maspethan 
į Švento Jurgio parapijos 

•pikniką. Suvažiavę rado 
svetaine parėdytą vėliavo
mis. Orkestras grojo; sta
lai buvo apkrauti viliojan
čiais valgiais. . Štai, pasi
girsta iš garsiakalbio klebo
no kun. N., Pakalnio balsas. 

. Žmonės greit susirinko ar
čiau garsiakalbio pasiklau
syti klebono kalbos.

Klebonas kun. N. Pakal
nis susirinkusią minią žmo
nių supažindino su nauju 
berniukų choru ir jo vedė
ju kun. Laurinaičiu. Pa
kvietė chorą sudainuoti lie
tuviškų daiiieliit.

/•. Berniukij choras, vado
vaujant kun. Laurinaičiui 
ir ^akompanuojant j aunam 
pianistui Bertuliukui, su
dainavo šias dainas: “Pa- 

’ sveikinimas, ” ‘ “ Vilniaus
kalneliai,” “Kas do dyvas 
daroš” ir giesmę “Avė Ma
ria Jr Balsai gražus ir su
tartinai dainavo. Žmonėms 
net ašaras ištraukė, ypač 
dainuojant “Vilniaus kalne
liai.” •

L. D4 S* 10 kuopos, susi
rinkimas ivvks 20 dieną šio 
mėiiesioj Šv,’ Jurgio parapi
jos • svetainėje, toj po su
mos. ••‘•Malonėkite visi na
riai susirinkti ir užsimokė
ti savo duokles ir atsiveski
te. naujų narių. . Artinasi 
L. D. S. seimas, kuris įvyks 
rugsėjo 11 ir 12 dieną. Su
gurinkite visi, nes reikia iš
rinkti atstovus į seimą. 
Taipgi L. D. S. 10 kuopa 
rengia nepaprastą išvažiavi
mą — pikniką, kuris įvyks 
27 dieną rugpiūčio, Forest 
Parke. L. D. S. 10 kuopą 
kviečia iš’ visų kraštų, Bro- 
oklyno ir apylinkės lietu
vius atvykti, nes bus gert 
ir valgyt. Be to, bus įvai
rių pamargmimų.

Valdyba.

gatai. Be to, šis susirinki- 
maš aptars lakūnų pamin- 
įln reikalą. • , ■•
‘ PARAPIJA FOREST 

PARKE
Įeina madon ir parapi

joms važiuoti į Forest Pk. 
piltiiikauti.- Štai rugpiūčio 
20 d. važiuoja Karalienės 
Angelų parapija. Ruošia 
pikniką Rožančiaus drau
gija parapijos naudai. Bno- 
oklynieeiai prašomi tą sek
madienį nekitur, bet į Fo
rest parką traukti. Para- 
ji j os mažasis choras pa
dainuos, pašoks. Bus už
kietinai gėmnų ir užkan
džių.

PER RADIO
Ketvirtadienio vakarais 

7;45 “Lietuvos Daina” dai
nuoja per radioWLWL. 
Radin \VMBQ — ketvirta
dienio vakarais taipgi per- 
uoda lietuvišką valandą as

tuoniomis. Tik vedėjas p. 
Matusevičius galėtų estetįš- 
kiau jį vesti. Žinia, tie 
skelbimai remia tą valandą, 
bei ir gadina.... R a dio gar
sini mas lietuvių vardą pa
girtina.

SVARBUS PRANE- ' 
ŠIMAS >

Dažnai pasitaiko, kad tą 
pačią ‘ dieną kelios draugi
jos rengia savo pramogas. 
Tas ateityje turėtų susi
tvarkyti, nes toki parengi
mai yra nenaudingi. Kad 
tai neįvyktų, šiuomi prane-. 
šame visuomenei, kad š. m. 
Lapkričio-November 26 d. 
— paskutinį sekniaclienį 
prieš adventus — Brookly- 
no Dfaugij*ų Federacija 
rengia pirmą salioninį va
karą — balių. Visų drau
gijų ir pavienių grupių 
prašome tą dieną nieko ne
rengti.

'Rengėjai

BROOKLYN, N. Y.
FEDERACIJOS PRIEŠ- 

SEIMINIS PASITA
RIMAS

. Federacijos apskritys sa
vo prieškongresinį susirin
kimą šaulda rug'p. 18 d. 8 
vak vakare, Karalienės An
gelų parapijos salėje. Vi
sų draugijų išrinkti nariai 
ir valdybos su. veikėjais 
prašomi dalyvauti, kadangi 
bus tariami kongresui įne
šimai, instruktuojami dele-

FEDERACIJOS APSKR. 
IŠVAŽIAVIMAS 

NUSISEKĖ
Didižojo New ’Yorko Fe

deracijos apskričio išvažia
vimas liepos 30 dieną gana 
gerai pavyko. Oras buvo 
visą dieną nepaprastai ma
lonus: nei šaltas, nei šiltas, 
:ai ir, gerbiamos publikos 
pusėtinai 'dalyvavo. Lietu
viai Forest Parką pamilo, 
neš čia atvažiavęs ’ žmogus, 
>o dideliais medžiais, aukš
toje vietoje, jautiesi kaip 
Lietuvoje — laisvas, kaip 
paukšt ėlis.

Pikniko-iŠvažiavimo 'rei
kalams daugiausia pasidar
bavo p.p. Dumblienė ir 
Daubarienė. Jos turėjo 
daug darbo, nes joms buvo 
pavesta visi reikalingi daik
tai surengti ir surinkti. Be 
to,, mūsų. nenuilstantis gerb. 
darbuotojas, Jurgis Žerūliš, 
su troku surinko visus dai
ktus ir atvežė parkan. 
Jiems, tat, priklauso širdin-* 
ga padėka nuo apskričio. 
Parke gi darbavosi: ponios 
Daubarienė, Dumblienė, 
Stagniuniene ir Radzevičie
nė. Vyrai: p.p. Daubaras,' 
Petras Lukas. Visiems 
šiems irgi priklauso padėka, 
nes jie daug, daug pasidar
bavo.

Koresp.

GBELT NECK, L. I,, N. Y

!

=

Visiems, Visiems!
LIETUVIŲ UNIVERSALIS BIURAS

Atsilankę į Brooklyn įvairiausia proga ne
pamirškite užeiti pas mus ir pasikviesti į savo 
namus lietuvių prietelių ir patarėjų—-laikraštį 
“ Darbininką. ” J*ei Jumyse kils graži mintis 
ką nors gera įsigyti ar savo pieteliams pado
vanoti naują- maldaknygę, rožančių ar gražią 
•stovyĮelę, užeikite -—Jūsų visuomet laukiame., 
LIETUVIŲ ; UNIVERSALIS BIURAS, Ine.

'Buvusi “VYTAUTO SPAUSTUVE”

423 Grand. Stl . . Brooklyn, N* Y.
ŠTagg 2-2133 ‘ .

!
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GRAŽIAI DARBUOJASI 
Pereitą sekmadienį, Great 

Neeko Federacijos skyrius 
surengė pikniką. Nors ne
patogus brookliniečiams su-, 
sisekimas, bet jų čia atva
žiavo ganą daug. Gi pa
tys. gretnildečiai, matyt, bu
vo susirinkę visi be išimties, 
kas sudarė gražų įspūdį ir 
svečiams. Nors skyrius y- 
ra vos prieš penketą mene
sių susiorganizavęs, bet jau 
suskubo gerai. susitvarkyti, 
suorganizuoti; gražų. 'didžių
jų ir mažųjų chorą, moKyk-

Bažnytinis Vadovėlis
Praėjusių metų Kunigų 

Vienybės Seimas nutarė iš- 
eisti Bažnytinį Pamaldoms 

Vadovėlį. Vadovėlio tikslas 
suvienodinti pamaldas, duč-
■ i žmonėms progą aktyviau 
dalyvauti pamaldose ir kar
tu, kad žmonėms būtų pato
gi maldų knygelė. Išrinktoji 
komisija pagailimo projek
tą, kuris priimtas su patai
somis ir beliko tik sutvar* 
vyti medžiagą ir išleisti. 
Bet Kunigai Vienybes Val
dybai susidarę nepergalimo
ji kliūtis, tai: surasti leidė
jus arba pagaminti išleidi
mo lėšas, ir užtai Vadovėlis 
dar neišleistas. Todėl sekan
tis Kunigų Vienj’bes seimas 
turės progą dar kartą per-? 
vratmėti Vadovėlio turinį, 
patikrinti, medžiagą ir su
rasti Vadovėliui lėšų.

Kad Vadovėlis Įtiek ga
lint išeitų tobulesnis, čia 
spausdinam visą jo numaty
tąjį turinį, ir prašome visų 
kunigų ir šiaip jau supran
tančių dalyką, gerai turinį 
pasvarstyti ir savo pastabas 
ar pataisas pareikšti tuo- 
jaus Kunigų Vienybės Cen
tro Valdybai arba nors į- 
teikti Kunigū Vienybės sei
mui rugpiūčio 22 dieną, 
Chicago, III.

Pirm negu patieksiu Va
dovėlio turinį aš pats noriu 
keletą pastabų padaryti.

1. Buvo pageidavimų, kad 
Vadovėliu įdėti įvairias 
Noyeiias. Bet daug patogiau 
yra turėti Novenoms atski
ras knygutės. Jaū keletas 
tokių yra išleista.. Ir vėl, 
Vadovėlis išeitų labai dide
lis, nepatogus ir brangus.

2. Paskutinis Kunigų 
Vienybės seimas prie . turi? 
nio pridėjo 'dar priedą: Se^ 
noviški poteriai ir Palai- 
ntihtas Dievas. Vadovėlio 
tilįslas yrė;suvienodinti pri
dedamąsias pamaldas. Taigi 
jeigu ir tolinus taip pat vie
noje bažn y č i o j e kalbės 
“Švęskis .Vardas Tavo... 
Melskis už mus griešnus... 
Palaimintas... Gavėnioje 
vieton “Garbinkime Švenč. 
Sak r amen t ą”... giedos 
“Kursai kentėjai”... ir tt., o 
kitoje kalbės “Teesie Šven
tas Tavo Vardas..., Melsk už

; mus nusidėjėlius... Garbiu- 
i kime... ir tt.”, tai vėl bus 
( maišalienė, vienodumo ne-<
■ bus ir Vadovėlio tikslo dalis;

žlugs. Lai kiekvienas gerai
■ ir drąsiai tą punktą pasvar

sto.
3. Kadangi jau mūsų kal

boje yra pilnai gražių mal
dų ir giesmių, tad L Vado
vėlį nemanoma gaminti nau
jų maldų ar giesmių, bet tik 
parinkti jau plačiai varto
jamų ir vyskupų patvirtin
tų; taip, kad Vadovėlio mal
dos ir giesmes atitiktų dau-

lėlę ir turėjo net antrą taip 
gražų parengimą, šį kar
tą, matyt gerai pasisieke, 
bot' tai y • ■•: r i arėjo būti, n es 
visi uoliai dirbo. Valio gret- 
n i kiečiai. Čyruokite ilgus 
metus ir būkite pavyzdžiu 
kitiems. ’

Vietinis.

gelio jau vartojamų malda
knygių. Visos giesmės bus 
su vieno balso melioęlijomis. 
Daug jų nededama, kad ne
išeiti j perdaug stora knyga.

. Štai pilnas numatomojo 
^Bažnytinio Vadovėlio turi- 
nys: . ." /■ ■ ' ' <

.' Prakalbą. ,
Viešpaties Malda.;, t .

: į Angelo, pasveikinimas.
’ Apaštalų Tikybos , tIšpa- 
ižininias, .. U

Švenčiausios Tre j y b ė s 
Garbinimas.

Dešimts Dievo Įsakymų.
Penki Bažnyčios Įsaky

mai*
Septyni Sakramentai.
Penkios Dalys Atgailos.
Tikėjimo, Vilties, Meilės 

ir Gailesčio Aktai.
Viešpaties Angelas. 
Maldelė už mirusius.
Malda prieš ir po valgio.
Pulkim ant kelių.
Mišių Maldos,
Mišparai.
Maldos prieš Išpažintį.
Maldos po Išpažinties.
Aįaldos prieš Komuniją.
Maldos po Komunijos.

Gegužės mėnesio pamaldos: 
Litanija į P. Švenčiausią. 
Pavedimas savęs Švenč.

Marijai Panai. ■
Sveika Marija Motina 

Dievo.
Birželio mėnesio pamaldos: 

Linksmybė mano.
Švenč. . Jėzaus Širdies Li

tanija. , /
Atsiteisimo malda į Sal

džiausią ją Širdį;
Novena į Šventą Dvasią:

Litanija į Šv. Dvasią.
Ateik Dvasia Šventoji.

Spalių mėn. pamaldos:
■ Rąžančius.
Malda į šv. Juozapą.
Gyvojo Ražančiaus Įsta

tai. . . /
Šventoji Valanda: ” . . j .

Tegul būna garbinamas.
O salutaris, Tantum ergo

i. ir Oratio (lotyniškai).
Dievas mūsų.
Šventas Dieve.
Prieš taip didį Sakra

mentą.
Šventas, šventas.
Švenčiausio Sakramento

Litanija. '
Atlyginimo aktas.
Palaiminimo prašymas.
Garbinimai.
Garbinkime Švenč. Sak

ramentą.
Maldos Apaštalystė.
Pasiaukojimas Švenč.

zaus Širdžiai.
Kryžiaus Keliai.
Graudus Verksmai.
Kursai kentėjai.
Generole Absoliucija šv. 

Pranciškaus III Ord.
. Šv. Tėvo palhiminimas.

Tikėjimo Išpažinimas. .
Blaivybės Įžadai. . .
Saldžiausio Jėzaus Vardo 

Litanija.
Visų •Šventų Litanija.
Litanija prie mirštančio.

.. Maldos po skaityti], mišių. 
Giesmės: .
Advento:

. Iš aukšto balsą girdime.
Kalėdų:

Sveikas Jėza'u gimusis.
Gul šiandieną.

Tttephone: STAGG 2—0708

DU. BUDAS K. VENCIUS
DANTĮ ST'AS

Namą Telefoną®: Mlchlgan 2—4278

« ----- VA LA N D O S : |
Nuę 9—12 iš ryto, 2—8 vak. |
fii?eHtadieniai« ausitaru* |

499 GRAND STREET |
(kampas Upion Avė.)’, |

ra BROOKLYN, N. Y. |

Gavėnios:
Alyvų daržely. . '
Venkit Angelai. .'r
Jėzau Kristau maloniau- 

sis.
Kryžiau medų

Velykų:..
Per Tavo Šventą Atsikė

limą. ,
Linksma dieną. . ,

Dievo Kūno:
Garbę ir Šlovę.

Giesmės į Panelę švenč.’:
Sveika Marija Dangaus

Švenčiausia Pana; - 
Vėlinių dienoje:

Diena rūsčio.
Įvairios' giesmes:

Jėzau prie manęs ateiki e.
Labanaktį, Jėzau.

Priedas :•
Senoviški poteriai.
Palaimintas Dievas.

Ktrn. K. 'LVasys,
K. V. Pirmininkas.

Jė-

“PAVASARIS”
švenčia, savo 20 m. jubiliejy.

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. .' ’ j ■

“Pavasarį” skaitydami, 
sužinosite, kas dedasi Lietu
voj, kaip gyvena ir juda, li
kę Lietuvoj, Jūsų broliai ir 
sesutės.
. “ Pavasary’ ’ rasite daug 
gražių Lietuvos istorijos a- 
pysakų, rasite apdainuotas 
Jūsų tėvynės laukus, senų te 
vejių bakūžes. 'c ‘Pavasaris ’ ’ 
dvelkia Lietuvos miškų oru 
ir skamba Lietuvos paukšte
lių dainomis.

“Pavasary’- rasite vaidin 
ti tinkamų komedijų, mono
logų, šposų, gražių apysakų, 
aprašymų, labai daug gražių 
Lietuvos gyvenimo paveiks
lų. ; .

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

“Kad Jūsų “Pavasaris” 
būtų 'dar 'dažnesnis. Taip 
ilgu jo laukti. Gyvendamas 
užsieny, be “Pavasario” tur 
būt jokiu būdu nenurimčiau. 
Mano mylimiausias “Pava
saris,” ypač šįmet, labai įdo
mus” — K. Baltuškaitė, 
Haupstr. 121, Berlim Slioe- 
nenberg. Ištrauka iš laiško). 
Tokių laiškų “Pavasaris” 
susilaukia labai daug.

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

“Pavasario” Redakcijos 
ii’ Administracijos adresas f 
Kaunas, Mickevičiaus gt. 28,-

BROLIAI IŠEIVIAI
Tėvynes likimas, Jos laimėjimai, ir ne- 

laimes, jos sielvartai Ir bėdos Jums vi
siems, be abejojimo, rupi. Jums taip- 
pat rupi, kad TCvynCJe taurautų Ir 
klestėtų tėlsetumas ir laisve, Jus taip 
pat niekinat priespaudos nevalių ir ne
ribotų sauvaliavimų su Švenčiausiomis 
žmonių teisėmis Ir laisve. —Jus norite, 
kad Ir toli, būdami, kad Ir plačiųjų mar 
rlų atskirti, pažinti TCvynčs būvį, koks 
jis tikrumoj yra. — Sitais visais at
žvilgiais Jums labai yra pravartu 18- 
plraSytl

“DARBININKAS" ugdo tiesos ir 
laisves meilę.

“DARBININKAS” moko neapkęsti 
priespaudos smurto Ir niekinti didval- 
dų veidmainystę.
~ “DilRBTNINKUI” visur ir Vftffldoir 
rupi darbo žmonių reikalai.

“DARBININKAS” turi labai Įdomias 
savo “RADTO ŠYPSENAS.”

“DARBiNiNKĄ” redaguoja profeso
rius PR. DOVYDAITIS.

. 'Skilkite kad išsiraSyti "DARBIim 
KĄ.” patu8 ir iSraSykite jį tavo fflmU 
nBmt Lietuvoje.

Amerikoje “Darbininkas” kaStuoJa 
$1.20, o Lietuvoj tik 60. amerikoniškų 
centų.

“Darbininkas,”
“DARBININKO” adresas: Llthuft. 

nla, Kaunas, Nepriklausomybes aikšte

. KLASČIAUS

I CLINTON PARKAS
I piknikams, baliams, koncertams, 
lokiams Ir visokiems pasilinksmini- 
| maras smagiausia vieta Brook- 
I lyne-Maspethe. Jau laikai n£slsa- 
Į Ryti salę žiemos sezonui.
I kamp. Maspeth ,ir Betts Avė. g 
Į JONAS KLASČIUS, Sav, | 
| Maspeth, N. Y. Į

BROOKLYNO FED. APSK. 
DR-JŲ PRAMOGOS

Rugp. 27 d., V. dr-jos No.
1, (ApreiSk. par.) išvažiavimas: | 
Forest Bark.

Rugp. 27 d. H D. S. 10 kp. iš-:
važiavimas į Forest -Parką. I 

Rugsfljo 3 d. Mot. Sąj. 29 kp. Į 
iSvaž. Forest Park.

■

Tol. Evergreen 6-5310

J9SEPH GARSZVA
G RABORIUŠ

BALSAMUOTOJAS
231 REDFORD AVENUB 

BROOKLYN/N. Y.

,11,11, I i IHI—-■ i I III .. ■>
Tel. Stagg 2—45043 Notary PnbHe

M. P. BALUS INC.
BIELIAUSKAS

. Graborius ir Balsamnotoji*

660 Grand St, Brooklyn, N.Y.

Tel. StPgę 2—4)788 DJotary Public

JOSEPH LEVANDA 
(LevandnuskM) 

GRAB0BIŪ8
107 Union Avė., Brooklyn, N.Y,

Telephone Stagg 2-4400 
NOTARY PUBLIC 

ALEKS. RADZEVIČIUS
G R A B O R I U S 

402 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijos
Bažnyčią

Parsamdau Automobilius Ves
tuvėms, Krikštynoms ir viso

kiems pokyliams

Tei. Newtown 9—4464

ANT. J. VALANTIEJUS
GRASOMUS IR 

BALSAM'UOTOJAS
Apdruuda Visose Sakose 

Notary Public
6441 — 72-nd Street, 

Arti Grnud SL 
MASPĖTH, L. L, N. Y .

* i . LAUKUS, Fotoįį rafas 

Z! 4 liedf<)•</ 4<’e., BruMyn
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