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Mirė Kan. J. Tumas-Vaižgantai
LOWELL STREIKAS 

TEBEVYKSTA
LOWELL. — Batų. dirb

tuvių darbininkai jau strei
kuoja antras mėnuo.- Darbi
ninkai reikalauja pripažinti 
uniją.

. .iki gegužės 5 d. streikas 
buvo ramus, bet dabar įyyk- 

'r^-sta ^susirėmimai tarp strei- 
kierių ir streiklaužių.

Gegužės 6 d. streikieriaį 
buvo apstoję AUen Wood 
Aul Co. dirbtuvę, kur dirba 

. streiklaužiai.’. Streikietius 
išskirstė policija, panaudo
jusi ašarines bombas. Strei- 
kierių tarpe yra daug lietu
vių. . J ‘

Odos išdlrbyštės dirbuvįų 
darbininkai reikalauja pa

skelti atlyginimų 20 nųošįm- 
■. čių. Tuo reikalu turėjo ke- 

lįs susirinkimus.
American . . Hide ‘ and 

. Leathor Co. dirbtuvėje dir
ba daugelis lietuvių; šios 

* ų dirbtuvės darbininkai jau 
- senai yra. susibūrę į unijų: 
ir. yra vilties, kad dirbtuve 

' pakels atlyginimų.

VETERANŲ PAŠALPŲ 
SUMAŽINIMAS BUS 

PERŽIŪRĖTAS

LOWELL BATŲ DIRBTUVĖ 
NORI PERSIKELTI J

WASHI^OTON. — Prė4 
zidentas Roosevelt" turėjo 
pasitarimų su veteranų or
ganizacijos vyriausiu vadu’ 
Louis Johnson ir biudžeto 
direktoriumi DęUglas. Po; 
pasitarimo išleistas prane
šimas, kuriame nurodoma,; 
kad prezidentas sutiko per-: 
žiūrėti sumažinimų Vetera
nų pašalpų, kad pašalpos, 
tikrai reikalingi veteranai; 
kuomažiausiai nukentėtų.

Šiuo laiku į Washington 
maršuoja daug veteranų, 
reikalaujančių bonų išmo
kėjimo.

Apie 800 veteranų buvo; 
-pasidarę “ kempę/’ netoli; 
kongreso rūmų. Washing-: 
tono policija įsake jiems iš
sikraustyti iš tos vietos ir 
apsistoti kitoje vietoje.

Kongreso narys Fish, 'iŠ 
New Yorko, kongreso posė
dyje apkaltino bonų išmo
kėjimo reikalaujančius ve
teranų marštiotojus komu
nistais. * i.

LOVVELL. —- Jau septinę 
ta savaitė, kaip streikuoja; 
Lowell batų dirbtuvių dar-į 
bininkai. Visos dirbtuvės^ 
uždarytos. Paleisti gandai^ 
kad dvi dirbtuvės noriišsi-; 
keiti iš Lowell į New Hamp- 
shirę valstiją, į Gomerworth‘ 
miestų. Tos dvi dirbtuvės; 
yra Becker Shoė Co. ir AL: 
den Wood Heli Co. į

Apie tai sužinojęs guber-į 
natorius Ely pasiuntė į Loj 
veli savo atstovų tarpinin
kauti darbdaviams ir darbi-- 
pinkams. • ' ; . ;

ROOSEVELT SIŪLO VE
TERANAMS DARBĄ :

Sharkey Pasirašė Sutartį
VOKIEČIŲ STUDENTAI 

SUDEGINO TUKSTAN-.
(MYGU ‘

. BERLYNAS. Gegužės 
■* 10 d. vakare visoje Vokieti

joje vokiečių hitlerininkai 
. studentai sukūrė didėlius 
ugnies laužus, kuriuose su-.

■ • degino jiems nepatinkamų 
rašytojų knygas. Tūkstan
čių tūkstančiai knygų buvo

• išvežta iš viešųjų knygynų, 
privatinių namų ir sukrau
ta į laužus.

Tarp sudegintųjų buvo 
knygos, parašytos amerikie
tes aklos"rašytojos Hėlen 

„ . . HeUer, Jačk London ir kitų 
amerikiečių" rašytojų, Me- 

H . . . tant knygas į laužus, buvo 
y . pranešama tų rašytojų var- 
■ j dai ir smarkiai baubiama.

Labiausiai ^apibaubtį” vo- 
U • kiečių rašytojai Remarųųe 
4 \ ir Luchvig (gimimų žydas), 
“į r\ Remarųne yra parašęs du 
-V romanus, kurių dvasia yra 

nepalanki karui. ' •
. "Deginta knygos, parašy
tos socialistų, žydų įr tokių 
rašytojų, kurie rase už tai
kų ir smerkė karą.

Studentų Šį darbų rėmė 
Hitlerio vyriausybei. Sude
gintų knygų vieton knygy
nuose išstatytos hitlerinin- 

. kų kny  gos* • ; • ■ . '' ’ ’

■< ■ 
Y.

NEW YORK. — Gegu
žės 12 d. pasaulinis bokso 
čempionas Jack Sharkey 
pasirašė 7 Sutartį kumšty
nėms su italų milžinu Pri- 
mo Carnera. J 'Kumštynių 
diena "paskirta birželio 29 . jos įiKų. 
dieną.

Kumštynes rengia Madi-’ 
son Sąuare Garden. Pasi
rašytoje sutartyje : hėya 
punkto, kad Sharkey, jei 
laimės, neturės gimti čem
pionato toje pačioje vado
vybėje. Vadinasi, po kum
štynių, Sharkey, jei laimės, 
galės kumščiuotis kur tifc 
jis norės. >

IŠ kumštynių įeigų Shar
key gaus 42 ir pusė procen- 
tų, , o Carnera gaus tik10 
procentų. Sharkey kumšty
nėms pradės remtis gegužės 
20 dieną.; .

ROOSEVELT ATIDARYS 
PASAULINĘ PARODĄ

. WASHINGTON. — Pre
zidentas Roosevelt priėmė 
pakvietimų atidaryti pasau
linę parodų Chicagoje ge
gužės 27 d. ■

Atidarymo diena buvo 
nuskirta birželio 1 d., bet 
kadangi ta diena buvo ne
patogi prezidentui, tad at
kelta į. gegužės menesio pa
baigų. / / 3^$

ŽMOGUČIAI SMARKIAI 
NUBAUSTI

IŠTEISIMU UŽ GREITĄ 
VASKVIMĄ

—— -----------r- ■ ' 'i .

W0BURN. — Tūlas Ja
mes B. Housę iš Qūincy bu/ 
yo kaltinamas už greitą va-J 
žiavimą balandžio 16 d, Diš-j 
trikto teisme Housc buvo iŠ-' 
teisintas.. Po bylos panal-j 
kinhno, nes teisėjas pasi-t 
gailėjo kaltinamojo, kadan-( 
gi šis turėję atvažiuoti į tei-į 
smą net iš-Bellows Pails J 
Vt., jffousę /kreipėsi į teisė-/ 
ją, prašydamas išduoti liu-’ 
dijimą -apie jo buvimą teis-Į. 
me?. . -/ ' ’ ■ •_

Teisėjui paklausus, kanJ 

jai reikalinga, House paaiš-| 
kino, kad. važiuodamas į? 
teismą jis btivo sulaikytas; 
Gardner mie^e dėl greito > 

įtaikiusiam po-1 
heininkui: jis paaiškinęs va 
žinojąs į teismą, tai polici-j 
nįnkąs jį paBidęs, bet pa-= 
reikalavęs pritatyti teisino? 
liudijimą, kadi jis tikrai tei-į 
šme buvo. ; r i

Teisėjas hujijųoke ir iš-; 
davė- prašomą! liudijimą,

važiavimo

WASHINGTON.— Pre/ 
zidentas Roosevelt pranešė- 
veteranų vadovybei, kad: 
šiomis Sienomis vyriausybė 
gtli duoti 25,000 veterarų 
darbo mįškuosę. jis taip; 
-pat prarėšė/ Kdil turej6 pa- 
•? arimus š’u kongreso de- 
mokratų vadais dėl išmokė
jimo veteranams bonų. j:

Prez. Roosevelt tuojau 
išleido parėdymą miškų 
darbų vedėjams priimti 25,-: 
OGŲ veteranų darban. Roose-i 
veli, kaip manoma, šiuo lai-; 
ku yra pakeitęs nuomonę 
:dėl bonų išmokėjimo ir ga-j 
limas .dalykas, kad dalis bo- 
ijlų bus apmokėta,. išleidus 
haujų pinigų pagal inflaci-

PEOfelA, III. — Eedera- 
lis teismas nuteisė 6 žmog- 
vagius *(kidnaperius) aukš
tomis bausmėmis. • Mike 
Talarico, Erank Delbono ir 
Joė^Varsalona nubausti 42 
metų kalėjimo t ir po 5000 
dolerių; Wesley E. Prit- 
ciiell nuteistas 22 metais 
kalėjimo ir 5000 dolerių, 
Victor Ciesielski ir Carlo 
Demoiib •— į mėt. kalėjimo.

Vokietijos Fašistų Galybė 
Menkėja

GASDLINU TAKSAI ŪAVe 
$31,877,366

; WASHINGTQN. — Ga- 
solino taksai 1932 metais 
Naujosios Anglijos valsti
jomsdaVę, $31,877,366.

Iš šibs sumos Mašsachu- 
setts gavo daugiau pusės—- 
$16,519,278.; Connecticut ■— 
$4,732,512;Maine— $4,254,- 
376; New Hampshire— $2,- 
638,841; Vermont— $1,874,- 
648 ir Rhęde Island $V 
857,711.

Liepos Ketvirta
LIETUVIS — ŽYMUS DŽIO

VOS GYDYTOJAS.

Kaunas. — Dr. J. Kai
riūkščio išrastas būdas gy
dyti žmones nuo džiovos už
sieniuose žinovų, pripažin
tas dideliu laimėjimu medi
cinoj ir apie tat plačiai ra
šoma ^užsienių medicinos 
spaudoje. '

liedavo Vaižganto vardu,į 
todėl lietuviams jis daų-į 
giausia ir žinomas kaipw 
Vaižgantas; Per savo 
venimą kan. Tumas yra pa-Į 
rašęs per 20 didelių tomų’; 
įvairių raštų ir bendradar-į 
biavęs kelioms dešimtim# 
laikraščių, Žurnalų.

Kan. J. Tumas iškilmine 
gaį ydlstybes lėšomis palai
dotas gegužes 2 d. Bazilikos, 
kriptoje (rūsyje) Kauna/ 
kur amžinai - ilsis kūnai ; 
Maironio, arkivyskupo. Ma* j 
tulėvičiaus... • . . ’

Kanauninkui Tumui mi-s 
rus, .Lietuvių tąuta neteko*' 
vieno savo šviesiausių sūnų,- 
didžiųjų darbininkų. ■ ‘

ŽYDAMS DRAUDŽIAMA 
ŽEMDIRBYSTĖ VOKIE

TIJOJE

f KAUNAS. — Balandžio 
29 d. vakare pasimirė ka
nauninkas Juozas Tumas- 
Vaižgantas, lietuvių rašyto
jas, visuomėnininl^as, laik
raštininkas, prieškarinių 
laikų kovotojas dėl lietuvių 
tautos laisvės, didis tautos 
darbininkas, .

A. a, kan. J. Tumas gimė 
1869 m. Rolpžkio apskr., 
Svėdasų parapijoje, Molai- 
šių kaime. 1893 m.: baigė 
Kauno kunigų seminarijų, 
buvo įšventintas kunigu ir 
paskirtas vikaru į Mintau
ją ' ,

1890 m. įsteigė laikraštį 
u Žemaičių ir Lietuvos Ap
žvalgų,” o 1896 m. išleido 
laikraštį u Tėvynės Sargų,”, 
kurs atliko didelį, vaidmenį 
lietuvių liaudyje, kovojant 
dėl spaudos laisvės.

Daug kartų turėjo Jkeltis 
iš vienos parapijos į. kitų. 
1905 m. sukilimas jį rado 
Vadaktuose; jis sukilime 
aktyviai, dalyvavo. 1908 m. 
vėl perkeltas į kitų parapi
jų, į Pamituvio Stakius, ru- 
sųt valdžiai reikalaujant.. * < 
r 190&.m...kan..;Tumas pęi-, 
sikėlė į Vilnių, kur jis su
organizavo laikraštį “Vil- 
lį,” buvo jo redaktoriumi 
ir leidėju. Dėl lenkininkų 
iutrygų, kan. Tumas turėjo 
iš Vilniaus pasitraukti. 
1911 m. perkeltas į Laižuvą. 
Iš čia jis buvo atvykęs į A- 
merikų, iankėsi po lietuvių 
kolonijas ir sugrįžęs į Lie
tuvą p’arašė pagarsėjusią 
.knygą “Ten gera, kur mu
sų nėra.” ,fl(- 
■1914 metais buvo “Rygos 
Garso” redaktoriumi. Di
džiojo karo laike buvo Ru
sijoje. Veikliai dalyvavo 
lietuvių susirinkim u o s e, 
konferencijose, Lietuvos ne
priklausomybės reikalais 
lankėsi Švedijoje.

Lietuvai atgavus nepri
klausomybę, jis mestojo iš 
visuomeninio darbo ir visur 
gyvdi. dalyvavo. 1922 me
tais pakviestas į universite
tų, kuriame, dėstė lietuvių 
literatūrų., 1929 m. pakel
tas lietuvių literatūros gar
bės daktarų,

Kan. J. Tumas po Savo 
rąstais daugiausia pasiraši-

BERLYNAS. — VokiėtL J 
joje šiomis dienomis bus pa- ; 
skelbtas įstatymas, kurs Už
draus- žydams įsigyti žem^ 
ūkius’, 
WŠti.

Tas pats įstatymas ' į 
draus žemės ūkį parduoti ar 
padalinti tarp įpėdinių. Mi-£ 
rus ūkio savininkui, ūkis* 
atiteks vyriausiam vaikui: 
ar artimiausiam įpėdiniui/ 
bet negalės būti padalintas- 
tarp kelių,

Pradžioje Šis įstatymas | 
veiks tiktai Prūsijoje, būt / 
numatoma, kad jo vykdy- -3 
ii jas tuojau bus ir vįsoje , J 
Vokietijoje. Numatyta, kaį 3 
tik vokiečiai galės būti/ž^, 
mes savininkai, L *2 !

3
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BERLYNAS. —- Vokie-Į Šv.' Tėvų, pas Mussolini,' į •: 
'.Angliju ir į Ameriką. Bet 
me vienas atstovas nėparsi- ? 
vežė, jokių laimėjimų.

Hitleris tikėjosi Italijos ; 
diktatoriaus Mussolini pa

ramos. bet Mussolini atsilie-: 
pė nepalankiai. Amerikoje 
Hitlerio • atstovas ir nieko r 
mepešė, o Anglijoje dar pra- 
Seiau — anglų vyriausybė . 
nepasiuntė net savo atstovo 
vokiečiui išlydėti iš. Londo
no.- •; . ••

Vokietija savo dabartine 
politika liko visai atskirta, ' 
J i reikalauja teisės apsigin
kluoti ir tuomi panaikinti 
Versalės sutartį

Hitler pajuto didelę izo
liacijų ir tuo jau išlėido .dek
retų, sušaukdamas parla
menta į .specialų posėdį, ge
gužės 17 dienų. Parlamen- ■ 
tas buvo paleistas neribo
tam laikui ir Hitler norėjo 
valdyti visiškai \ diktatoriš
kai, tačiau, greitai pamate, 
kad .be tautos atstovybes 
balso toli negali eiti.

Ką pasakys ^parlamentui 
kancleris Hitler, dabar vi
sos didžiosios valstybės lau
kia. Yra nuomonių, jog 
Hitler. pasiūlys ; Vokietijai 
ginkluotis, nežiūrint, jokių 
sutarčių, bet yra nųpmoniųf 
jog jo kalba būsianti nuo
laidi. Gegužės 17 diena tai 
parodys. ; .

tijos , fašistų- Hitlerio vy-: 
; riaušybė, po .didėlių šturmą-; 
vinių viduje, susilaukė dide
lių smūgių užsienio politi
koje. Hitleris manė, jog 
jis išgąsdino, visą pasaulį ir 
laįikė, kad visas pasaulis 
jam nusilenktų ir suteiktų 
teisę smarkiai apsigihkluo- 
ti.

Hitlerisf buvo pasiuntęs 
savo 'Specialius atstovus pas

SOGIALISTAIJUNGIASI
SOKOMUNISTAIS.

Iš ; Worcester praneša, 
kad ten jau suorganizuota 
komisija renkis prie Lie
tuvių Dienos, kuri įvyks 
švę. Marijos lietuvių kole
gijoj, Thompson, Conii.

.Worcesteriečiai.- lau k i a 
tos. dienosi Jie važiuos or
ganizuotai., Žada “Subyty- 
ti” kitas kolonijos gausu-' 
mu.' • ...

WASHINGTON. — So
cialistų partijos sušaukto 
“kontinentalio * kongreso” 
vadai socialistai pradėjo a- 
gitaciją už susijungimą so
cialistų su •komun i s t a i s. 
Tam reikalui išrinktas spe
cialus komitetas, kurs tat- 
sis su komunistų vadais..

Į išrinktąjį komitetą įei
na socialistų , vadas Norman 
Thomas, D. Hoops ir Leo 
Krycki. ' ■ •’

. Štai, socialistai įr sieks 
sudaryti su komunistais 
bendrą frontą, nors sociali-, 
.šiai ir komunistai nedaug 
kuo ir skiriasi. Socializmas 
yra tik perėjimo slenkstis į 
komunizmų, o po to jau di- 
džiausis terorizmas?

SUVAŽINĖJO LIETUVAITĘ
NORTH ANDOVER. — 

Prekinis traukinys mirtinai 
suvažinėjo Oną Sluškonytę, 
6 metų, apie: 200 jardų nuo 
jos nąmų. Mergaitė ’bego 
skersai geležinkelio Tūles ? ’ 
pasitikti savo krikšto, moti- -■ 
nos ir nepamatė einančio. 
traukinio.
; Užmuštosios : mergaitės; j 

tėvas Petras Sluskonis gy* 
vena į Riyer. View St.

j
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35,000 UnkijosKareivių 
Vilniuje

Spauda praneša, kad ba- 
lahdžio-21 dieną, Vilniuje L. 
Tykodidelė lenkų karinome- 
nes paradą, kurioje dalyva
vo pats/palį Pilsudskį.

Oficialiai paradas buvo 
surengtas Vilniaus pagrobi
mui nuo Lietuvos šūkaktu- 
vėms paminėti, bet iš tikrų-

jų buvo padaryta visos Len- 1 
kijos mobilizacijos maniev- 1 
rai. . 1

Vilniuje buvo - susirinkę .j 
per 35,000 ginkluotų karei- 
vių. Be Pilsudskio buvo 3 
ir lenkų ministeris. pirmi- 
ninkas Prystoras ir beveik j 
vįsMenkų generolai. \ J i

***
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BASO KOMPANIJA SU
MOKĖJO MIUJONį

DOLERIU
Boston Consolidated Gas 

Company gegužės 13 dieną 
sumokėjo miestui milijonų 
dolerių taksų , už 1933 me
tus, nors mokėjimo termi
nas yra tįk šiiį metų? spalių 
mėnesį 2 dienų. •

Kompanija su miestu tu-1 
tėjo nesusipratimų dėl josi 
turto įvertinimo..; Iki šiolei I

gtj. Buleyardas įūtų įren-j FEDERAL NATIONAL 
bųtų panašus į Kuboje SVARBŪS dokumentai;

PRAPUOLĖ
gtas gižiausioje ^oripoje it GAMBRIDGE, MASS.

WEPANIJOS’ VES- .
■ THVii:S.,r

Gegužės 21 d. pirmų kar
tų Ganibridge’uje bus per
statoma šis veikalas. Lošė- ' 
jai iš .Norwoo,d. Vadovaus 
kun.' S. KneiŽįs. Rengia 
Čambrdige’ parapija. Pelno 
pusė parapijos naudai. Pm- 
(Iria 7 vai. sukarę. ParapL 
jos s\Rainoje. Nuoširdž-ni. 
prašome skaitlingai atsi
lankyti . ' . ■

Rengėjai.

sirinkime nutarė surengti 
; metinius, gegužės ■ menesio 
šokjus parapijos svetainėjeį 
kitų šeštadienį, gegužės 20 
dienų? , Tam reikalui išriii- ■ 
kta komisija su Juozu Kas- 
parų-piTešakyje. ■ •

Šio'* padengimo pelnas, 
kaip girdėti, geram tikslui. 
Choras' ■ nutarė . dalyvauti 

‘Lietuvių Dienoje, liepos 4 
d., Thompson, Oonn. Kad 
choristams nuvažiavimas 
būtų pigesnis, šokių pelnas 
basius, paskirtas. busų išlai
doms, padengti.

Lietuvos Dukterų Drau
gija gegužės 21 d. 9:30 vai. 
rytų turės savo intencija šv. 
mišias, o Vakare bus nepa
prastas teatras, kurio pro- . 
gramų'. išpildys Lawrenęe 
vaidintojai, kun. Pr. Juro 
vadovaujami.

Vakaras bus. paįvairintas 
orkestru, pijanistais ir dai
nininkais, Todėl patartina . 
iš j Anksto ’ tikįętus . įsi^ytL ; - 
Pamatysite *criaugG .‘(cLotoių1’'U 
dalykų gegužės 21 d.

esantį garsų bulevarda.
Naujojo bųlevardo įren* 

girnas pakeltų North Ęnd 
apylinkės -nuosavybių kai
nas, būtų didelis pagražini
mas Bostono miestui, sutei
ktų darbo daugeliui darbi- 

jninkij. , , ’

p Šio bųlevardo įrengimas 
būtų' mayoro Curlcy viešų
jų darbų 4r. Bostono pagra- 

‘ ginimo programos paskuti- 
< ■ . • .. : r i , L nis punktas. ' i ..

gaso kompanijos  ̂turtas bu- ■ ■

dolerių, bet kompanija ko- SŪNUS SUVAŽINĖJO i 
vojo,’ kad turto įvertinimas ‘rftlfi 11
būtų sumažintas iki 21 jnili- IE r U UŽMUŠĖJU
juo dolerių. Pagaliau buvo ' ——— / :
[susitarta,, kad kompanijos Josęph Galvi, m., stiva- 

I (arto nuosavybė už 1931 ir Į žinojo . automobiliųmi Jo- 
1932 metus, būtų .įvertintai seph šillipę, 36 metų am- 

L..24?5OO,000 d^leTUl-_ Tokiaižians, ki^^^
Įpat suma įvertinta.nuosąyy- Kalėdas . buvo .paleistas i? 
r bė ir šiais metais. • [kalėjimo, kame jis išsėdėjo 

. .. -----—7-7—' ' .1.6 metus.6 mėnesius už už-

' KALINIU RIAUŠĖS* p®^,^060 ¥'■ ... . Įscpii Calyi tęvo....
Praėjusios savaites gale -. J* SiŲipo buvo nuteistas; 

Conoord kalejiihė' laike 24 pŪ0 metų kalėji-
va Janių kaliniai sukėlė dvė- nioę kuriame- jis atliko tik 
jas riaušes* Riaušės įvyko trečdalį bausmęs. ir buvo 

] gegužes 13 d/per yakarįe- Priristas is kalėjimo, gubėr- 
nę ir gegužės 1’4 d. per pie-y-1^™^ pasigailėjus: 

J £ųs. V atgytos: laike kali- M1 s paleistas per Kalėdas ir
įiiiai ėmė indus nuo stalų įr wmai gyveno savo namuo- 
mUė į šalis. LWės, stik4^« Visų; laikų vengė'ateiti 
Lines, šaukštai ' ŠkrajOjo* po i jis užmušęs
salę, kurioje duodami Val-I '^,oceo CaĮvi. Bet gegužės 

kiai ■ * n< ’ * . . 11 dienų jis atvyko į tų vie-
f Riaukiu mėtį šeši kaliniai H namo sto-
fc vienas’ kalėjo 'šai-gjis K .S>gą,

šfažeiš^.! ■■■ridfep- ^^iiiaip^0 

Į triukšmavo, dap.* neišaiškin
ta. Manoma, jog keli “lydė-j

Iriai” tai suorganizavo.ma
lonumo lėliai. "

1 . Suareštuotieji. <|irbtųvės
-i - -, r i ♦ vedėjai yra šįe:Michael 

1. a e a aringu jg^urag^gįan, 45 metų;
rusa tgį» jažymys Ncw York
1 r artimo tikroji meile prak-1- ' ’ — • - -
tikoje. • J

Draugija nutarė kviėsti L 
yiW parapijos merginas iv 
pioieris, geras pyragų kepė
jas, į susirinkimų, pų gegu
žinių pamaldų, gegužės 17 
dienų. Tuomet jus aptars 
kaip įvykdyti viešų pyragų 
išpardavinėjimų — Bakery 
Sale labdarybės tikslams.'

Draugija nutarė sutengti 
neturtingiems . vaikučiams 
pramogų Pirmos šv. Komu
nijos dienoje, gegužes 27 d.

a. m'iMiimiiliiHHiiM.ii>iiiiiiiiiiiiiilMiiiuini»«»««»im<Hn

PAMINĖJO MOTINOS .
OlENį

įPrisjusį sekmadienį, ge-
14 jįieųųy 8o. Ęostpno 

b|į|}zuotas jaunimas pa- 
piyo Motinos Dienų. 9 $0 

rytų Vyriai, Sodalietės 
^JĮflbksleiviai įrgųnizuotaį 
foįo išklausyti šv. mišių, 
Įįj?^ buvo užprašę Vyriai. 
( laikę įr prįtai-
įįjtų paipokslų pgsakf kun. 
į!- {TrĮx?nąvįriųs. Laike F, $p$įų jaunimas mgųnį-l 
Įįptųį priėmė fe. Komųni-I 

Lf . .v; * Iparilisi^ bažnytine-. 
Ifaįčję įyyko pn8?yriaį,[ 

jųį^e pasĮ^staF ijųo- j 
$Briųis įųlįpl.ėmis. ;Kų|- 
gų jjpn. Pr. yįriųųųskįsJ 
juk K. Prbonavieiuę, jlį.Į 
j Landžius, Pr. S. Galinis, ] 
op. K. Jenkus, jįjįųvęs kuo- 
08-,pirmininkas D. J. Ayer-Į 
n. ŠodaĮieČių pirmininkė] 
ii Grabijolįūtė> kuopos pir
ininkas K. J. . Ambrozas, 
fcy Py* j^yp^a ir kiti. Šei- 
įnįnkių vardų žodį tarė 
Kr. Kųvriiūtė. Beįmininkę- 
lig, buvo p, p,. BarolieneJ 
askevięienėj v Jjingevičienė 
t Slatkevirienė..

yal. yakai‘0 kuopos 
ri^ritbjhi sųyaidino ketų- j 
Eų'yęįfeųių. drajm^ 
os Sunūs.” \ . r

vaį$Įno Pr. Averkad liį .& narius ir ^Darbmin-'ĮĮ 
KA-vęririene, Br..KavpiįĮ^Įls^.R'- . ;; . ■■ • ]1

lUri^U.p-’ Iš į .DUKTERŲ
L pųmputis? (J. Matųliaus-Į PIIOIDiyKIMn I
paitėj. V. Tamuliūnas, M. | OTalniNKiHlU ‘ . 
^rileyičius, J, GriciūhaS. s Į t —— • I
rirtraukos laike B?.’ aa. • ■ U Ęiikte^ drauguos ęe-,/ 
įąis papasakojo įspūdžius.] =1^ 9U‘ susmuO®c nu-įj 
r savo kelionės po Mažąjį H? . dMįS,
^uv?, o M. ■ Kitaoniūtėp^^ daIyyautcLaAyr..n- 
įainavo porą dainų. : > Sv. Braškaus ketum 

~ . . ., | Į arapijos 30 meių sukaktų- 1
H IDnADIIdPI DVBAPAI iskilmėsey prisidėti vre- 1 
FlASUAiliNuI r 1 fiAuAI . [v5 parapijos . iŠVažiavneol 
į • 7.. —-------- — 1 engime įr paskirta 25 dole- į

i“ 
iici mokyklai. . t

Draugijos valdyba ir.ko- 
]tųisija. smarkiai darbuojasi 
i eatriii, įvyksiančiam gęmi- 

Įž.-o 21 d., bažnytinėje sųlrje, 
17 ;8.0 yal. vak. Narės leukty-l 
li auja tikietų paTdavimė,] 

įlips vakaras bus nepaprnš-T 
•Į-tai gražus ir įdomus. Vai’] 
jdri.s Lawrence aiuscal, kum] 
Į P ir. Juro vadovaujami, tj-i- 
| jų veiksmų įrųmų' *' Meilės ] 
] Galybė.” Grieš V. Dragūno I 
Į orkestras. Pianu ; pask ipn-] 

[įl-.rife dar negirdėta pianistė 
į JĮ: Gailiūnienė,- ęvlo padai-j 
Į irios M. ^Imoniųfe Nanri 

j.o§ narės, 16—25 metų, pri- 
] imamos uždykų ir .be gyc" 
1 į c jo, o 25—45 metų už pusę . 
|ihtdjimo. ' ' : R. J

^G.egužės3Qd. visai arte ja.į 
Romuvos parkas, MentelloJ 

; Mass., pagražintas, pagerin
tas laukia gausingo L*D. S. 
Naujos Anglijos : apskričio 
išvažiavimą/— gegužinės, j

Southbostoniecįai į šių di
džiulę pavasario šventę va- Į 
žįųos . automobiliais ir bu- 
sais. - L. D. S* pirma kuopa i 
organizuoja ekskursijų. .Ke-[ 
Lionė busais į abi puses kaš
tuos tik 75 centai. Bušai iš
eis nuo Šv. Petro bažnyčios] 
gegužes 30 d. 10 vai. ryta.] 
Kelionė smagų įdomi, uepa-l 
prastai pigi. Patartina jau, 
dabar įsigyti kelionės .tildė-] 

|tą. • . ; =
or Sūnūs.” • Šį istorinį vei-;L T.ikietai gaunami, pas L.

j bau, 43 m., New Britain, 
L.ĮC.omi.t John Mardirosian, 

.45 m., New York ir Hagop 
j Ashodįan, 45 m., N. Haii-

- Įson.

Policija*tikisir kad suim
toji gengė dirbo ir platino 
netiki’us sidabrinius pini
gus ųpie metus laiko; jie 
turėjo savo agentus, visoje 

[Amerikoje, ypač rytinėse ir 
Žiburinėse dalyse. • •

Kratos metu, suimtieji 
[ asmenys buvo užsiėmę, prie 
mašinų gaminime pinigų ir 

Į visai nelaukė netikėtų sve-| 
Irių. • Kratos ‘laike atrųsta 
apie 100 pųsdolerių, gatavai 
padirbtų, v . . J

‘ Pinigdirbiųnis. biznis se
kėsi gerai, nors manoma, 
kad vieno pusdolerio paga- 

įmįnimas jiems kainuodavęs 
apie 24 centus.

Dirbtuveje’buvo įrengti 
[slapti signalai, kurie, pritah 
[kriti, nelaimei išvengti, bet 
jpolicija taip staiga užklupo, 

[kai ‘‘mašinistams”' .neteko 
[panaudoti nei slaptų signa- 
rlii, rieį slaptų, durų.

![ " CAKTARAI "
I

Tek So. Boston 0828

I
’ LIETUVIS DANTISTAS

Bi, M. V, 6ASPĖB
■1 .. ■’ (AABP.VIIA.■: 't

Naujoje Vietoje, '. y'- 
525 E. Broadwąy, S. Boston.bfljo Valandai:

IĮ Nuo 0 iki 12 ryte Ir nuo 1:8O !kf 
$ ir ąuo 6 iki 8 vnL yakąrp. Ofi- • 

L bals uždarytae gubatos vakarai* Ir 
r oądgldieulala, taipgi ssredomia uur 
J . 12-tos dieną Uždaryta*.

|| Taipgi nuimu ir X^ra^

^Gegužės 12 diena vakare I rni ąuka parapijos vasari 
labdarybės draugija turėjo 
susirinkimą. Kun. Pr. Vir* 
jauskis priminė daug gali-! 
įių. ^labdaringi]. darbų ‘nik

Lietuvis Dantistas .

DU. S. A. 6ALVARISKI
- (GALINAUSKAS)

i Tel. So' Borion . 2300
414 Broadway, So. Boston

Ofisas atdaras nuo .10 iki 12 vai,-, 
ryto, nuo 1:30 iki. 5:30 popietų ir 
nuo 6 iki 9 1. vakare, švęntiį diena 

pagal sūsitafimsj.

SUVAŽINĖJO EINANTĮ 
ŠALIGATViU f

UWS MAILIUS ]
Yis<?kiM provąi. P&rp tVi 

fu* lepdhi*.dokumentu*. j 
[117 E Si . (kampo Broadway)| 
£ . South. Boeton? Ėtag. j
b TW*fonaa:Šou Boeton $732 
R??- iteii; iSdbot 2474

Tel. SO. Boston 2660 ’ .. |

Lietuvis Dantistas -■-

A. L. KAPOČIUS
■ S •

251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki . 12, nuo. 
1:3Q iki 6 ir nuo 6:30 iki 9. v. y. 
Seredomiš nuo 3 iki 12 ir., dienų.

■ Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nėdeiiomis. nuo 9 iki 12 vai. dienų.

(pagal sutartį)

. Tūlas Gari-G. Greene ra
miai ėjo šalygatriu p r oi 
brangenybių kraut ų y ę, į 
W inf er gatvėj e, . Visai ne
tikėtai užvažiavo jį autoino- 

įbįlius ir išstūmė jį riet pro 
(krautuvės langus. Automo- 
lįbiliaus vairuotojas Annan- 

do Bemardini,. 51. Thomas 
Bark, §0. Boston, aiškina, 

1 jog.jis pametęs kontrolę ir! 
negalėjęs sulaikyti automo
bilių. Greene l sunkiai su-1 
.žeistas,

NAUJAS RIKARDAS

E PRISIEKĘS ADVOKATAS 

MSERUMUALSU 
B/' ADVOKATAI , 
r « Edwar R. Coplen 
r , Albert Adelson 
k : Harold Aranofsky 
r Benjamin Chesky 
I"

Jotm J. BonnuxM 
bjK Temont St., Boaton, Mana, 
g 310 Kimball Building . 
L Telefonas : Capit°l 9880 
į i » Q y 41 in (lo i 
fe ■ 9 yjl. iki ė V»l.
fet)UTH BOSTONO OFISAS 
P 456 W. JBroadway.
r Nuo 5 iki 7 v. vakare 
FTelefonas South Boston 3612 
........... . .......toiii Iiiiliiiiįjiiii 1111 IBI

Šiomis dienomis paaiškė
jo, kad 1932 m. balandžio 
mėnesį pradingo uždaryto 
Kederal . National banko 
svarbios knygos, kuriose 
buyo labai svambūs užrašai 
apie banko turtų ir veikimų. 
Knygos prapuolė po to^ kai 
imited ręrialai buvo perduo
ti į resyverio rankas,

Švųrhių dp|<ųpientų din- 
imas užtemdė tyi’riėjimą. 

Dokumentai buvo išimti iš 
apsaugos sandelio. Apie tai 
tik dabar pranešta. ' 
Užsidarius Nedorai Natio-. 
nal bąnkųį, nukentėjo 60,- 
000 depozitorių, kuriu depo
zitai tame banke -siekė 30 
milijonų dolerių. ;

AUTOMOBILIAI SUVAŽI- 
NĖJ0 67 VAIKUS

Sll

nulipo žemėn ir priėjo prie 
automobiliaus . pasikalbėti. 
Ir štai.petikėtai kitas auto
mobilius, sukdamasis iš gat
vės kampo,, užvažiavo ir 
partrenkė Sillipo. Pasiro
dei, kad automobilių, vairavo 
užmuštojo Rocco Galvi sū
nūsi Joseph Galvi. Sillipo 
labai sunkiai sužeistas.

. Nuo Naujų Metų iki šio: 
aiko Massachusetts. valsti

joje .automobiliai suyažiiiė- 
'jo 67 vaikus,; kas yra .23 
langiau negu pernai tuo 
’ aiku. Iš viso Šiais metais 
Alassachusetts valstijoje, au
tomobilių nelaimėse užmuš
ta 313 žmonių, pemri tuo 
pačiu laiku užmušta 291.

Automobilių . nela. i m i ų 
skaičius šiemet ypaę padi
dėjo, prisimenant faktų, 
vad šiais metais įregistruo
ta 45,000 automobilių ma7 
žįau, negu pernai. / ’. ’ ‘ • . ■ •. ’ • \ i . ’ ■ < ■ • 5 j

HARVARDONAUJAS 
PREZĮŪENTAS

BELMONTE NEBUS
ALAUS

5 Tel. Porter .3789 j

JOHN REPSHIS, M. U.
Š (REPBYB) .
| . . Lietuvis Gydytoju
| Ofiso Valandos: 2—4 U Į—C

.J .. 278 Hąrvard Street,
- Ikamp. Inman arti' Central Sq,-1TT ' . ~ . ATT i r

Į Ombridge, Mmb/' f Hanoyer,: >Saleni ir VVebs-Į

S

-■

: SUĖMĖ PINIGŲ
DIRRĖJDS I

Slaptoji policija . praejn-l 
kibs savaitės - gale surado t 
įsląptų ne'fikrų jmiįgi} dirb
tuvę, esaiičių Korth Hąnsdn ‘ 
Ąkyje. pirįtuvė įjuyo va-- 
romų eįektra it .jos įrgngi4

BŪTI SVEIKU
*. JŪS visuomet norit

Ilgai isistovtąęs kraujas, nėrvos, 
dusulys,.Odos ir įsisenėjusios ligos, 
patrūkimas, kojų skaudėjimas, pt- 
—’ les. ir votys, nuplikimas, 

nugaros., skaudoj i iria s, 
reumatizmas, malina ir 
rlebumiis iSgydomas be 
jokio skausmo. ir nSrtf 
reikalo ISllkti iš darbo. 
Apžiūrėjimas dykai. Gy

duoles . duoda. Mažas užmokestis.

P(,Grailj,327JE:t£. 
falondati Antradieniai*, ketvlrta- 
dleniaU lr fežtadlenlal* 10—12 rj- 
te, 2- 5, T—8 Vakar*; *^unaii^ 

, nlalR 10—12 Ūktai

Bostono maydras James 
M.Ciirley patiekė planą 

George Robėrt White fondo 
globėjams, siūlydamas pa
daryti nauja didelį bulevar- 

[dą P}’ie North Ehd, tarp

gatvių. Naujojo bule- 
| vardu projekto planas ja u I 
patiektas fondo globėjams*

Naujojo bųlevardo . įren- 
giūias kainuotų apie 400,-j 
f00. dolerių; jam įrengti 
reikėtų -išpirkti 18 sklypų 
žemes, kuri įvertinama 225,4 

: 000 dolerių. . . . Į 
, Šio bulevardo . įrengimų j 
niayoras Curley.turėjo min-j 
Lyje nuo. jo-..admįnisti’aeijos 
pirmojo- termino ir tik da-Į 

[bar jis mario galutiniu įremi

Belmonte miesto gyvento
jai gegužės 8 d. turėjo bal
savimą alaus pardavinėji
mo. klausimu, Balsavimas 
išėjo sausųjų naudai 120 
balsų. Už leidimą alų par
duoti bąlsavo Į792: gyvento^ 
jai, o prieš —1912. Balsa
vime dalyvavo tik trečdalis 

[ miesto, gyventojų.

[ GRABURIAI

JDSEPH W. CASPEB
. (KASPARAS)

G RAB ORITT-S 
454 Ę, Broadway, ‘ 

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

Res.i58w.7tOt’*
Tel. So. Boston 1437 M . 

Patarnavįinas dieną ir naktį.

J. JI, lAįETSIAS
GRABOĘIUS IR . 

BĄLSĄMUOTOJAS

. 877 Oambridge JBt, 
; Uambridge/Mcisš'

Res. 564 East Broadway
Sp., Boetpn, Mass,

Tolepbione S. Boston 0815

Harvardo universiteto va
dovybę nau ju prezidentu iš
rinko chemijos departa
mento vedėjų profesorių 
Dr. James B. Conant, 40 m. 
amžiaus. . •

irių jasai Harvardo pre
zidentas prof. Conant.u yra 
vienas iš žymiausių chemi
jos mokslo žinovų, nors dar 
ir jaunas vyras. Chemijos 
mokslui, palinkimų jis tiirė- 
įo jau nuo vaikystės dienų. 
Lankydamas Roxbury La- 
tm School, ‘ jis stebino mo
kytojus savo gabumais...
Harvardo ųiiiversiteta Dr. 

Conant baigė 1913 m., o fi
losofijos daktaro laipsnį ga
vo 1916 metais. Laike di- 
džiojo kuro jis dirbo jehemL 
jos skyriuje Washingtone 
ir Clevelande. 1919 m. bu
vo pakviestus į Harvardu 
profesorium (asistentu ir 
greit liko paskirtas nuola
tiniu profesoriumi, b pas- 
kutiniuoju laiku buvo čhe- 
tįiijos departamento vedėju.1

Dr. Conant yra išleidęs 
kelis svarbius mokslinius 
veikalus iš chemijos, srities 
ir yra laikomas rimtu kan
didatu Kobeii'O. pteniijai 
laimėti. . Jis yra vedęs ir 
turi du’ sūnus.. Jo žhioiia 
yra mirusio žymaus cliemi- 
ko Įh\ Richavdš duktė.

1 CHORU ŠOKIAI

ĮVAIRŪS SKELBIMAI 
PARSIDUODA NAMAS

2 šeimynų ir grošerne. Prie, gro- . 
semeg yra 3 gyvenimui kamba
riai.’ . Savininkas galima matyti 
tik po 5 vai. vakare. Priežastis 
pardavimo,, savininkas turi kitžį 
užsiėmimą. ,. ■ . ' ■
'281 E St’, Šo. Boston, Mass.

Į BEAUTYSHOPPEį 
| (L Street Beauty Shop) Į

■| Kampas f. ir 6th Sts.> |
| . Soi Boston, Mass. |
= Tel. S o. Boston 4645-11 |
E Atdara nuo 9 v. iki 8 v. |
č CAROLINE CASPER,. Savininkė | 
Į Eugene Permanet Wave $5.00 Į 
j Victęry " •
I (Phanta System) 
| Finger AVave ,

’ | ■ Marcei Wave ...

’• I
CUli 10c |

k.- * < 35c j 
• • •k ’3oc B

I JUOZAS M. DILIS |
i - i
| LAIKRODININKAS

(
Parduodu įvairiausios’ rūšies 
auksinius ir sidabrinius dąik-

|tiis. Taipgi ir pataisau,
| ~ 366 W. Broadway
I SO. BOSTON/ MASS.

į INSURANCE I
5 Apdruusk namus, rakandu* !
1 automobilius pas I 
į . ‘ t J, S. MESIIS { 
1455 W. Broedvvay, So. Boston!
1 .. Tel. So. Boston 3613 ‘ .

^Parapijos choras saro su-

| INSURANCE T
| APDItAUDŽIA VISKĄ. t

K. J. VIESULĄ, I 
| 360 West BmdW» - f '.
i ’. '• So. Boston, Mtes. i 

» -Tek• So.: Boston, .0020 t
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Nutautėjimas Ir Mes

MUSŲ JAUNUOMENE

Visiems yra aiškus gam
tos dėsnis, kad varnas išpe
ri varniukus, žvirblis žvirb- 
liukuSį O vanagas vanagiu- 

. kus* Tas pat ir žmonių tar
pe. . - Kapitalistai auklėja 
savo vaikus kapitalistais, 
katalikai — katalikais. Ki
taip, rodos, ir būti negali,

Mūšių D. Ji* S. organe . 
.. “Darbininke” yra vedamas 

jaunimo skyrius; kataliko 
■ akimis žiūrint tai yra labai 

svarbus ir naudingas sky- 
’. • . rius, daug svarbesnis negu 

ne vieno mūsų organizacijas 
* nario yra manoma. *.

Tas-skyrius mūsų jau
nuolius įpratina* į lietuvių

* . kalbą, įpratina į lietuviškos
spaudos • skaitymą, duoda 
jaunuoliams daug tinkamo, 
d6ro, lengvo, katalikiško 
Skaitymo, kurio viena kita

# • mintis į jo jauną Širdelę
. taip įsmenga,, kad jis -savo 

Msą gyvenimą to nepamirš 
- ,.iį ne kartą nuo prasižengi

mų bus* sulaikytas* o ,n* _
Bet to; dar “Darbininke” 

telpa jaunimo skyriuje yra 
dar per maža. , - Ėelkėtų tą 
skyrių, sustiprinti, išjJvštų

• * įtraukti kuodąugiausią jau- 
; nimo ir’ pratinti jį į darbi-

r-. •»jiškų reikalų pažinimą, 
kad iš jaunuolių išaugtų no 
tuščiavidurės sporto gėlėlės, 
panašios kapitalistų vai
kams, bet rimti kandidatai 

- \ į tikrai dorus sumanius dar
bininkus, specialistus savo/ 
Sritysę. Mums reiki^jau- 
nuolių, kurie galėtų užimti 
organizacijose tėvų vietas.

• Juk ateis ir jų. eilė? kada j ie 
liūs pajėga kovose prieš ka- 
pitalištų ir komunistų sky- 
mūš. Kaip jie bus tam dąr- 

x bui pasirengę, toki iš jų bus 
vadai, toki kareiviai. ‘

: Dietuvoję yra suorgani
zuota “Darbo jaunimo .Są
junga.” . Jos reikalais pra
ėjusių metij vasarą Dr. K.

< Ambrozaitis yra skaitęs pa- 
škaitą, Jhirios ištrauką Čia 
paduodame, kad ir ameri
kiečiai lietuviai, ypač L. D.

- S. nariai, susipažintų su 
darbo jaunimo uždaviniais. 
Štai tos paskaitos/mintys:4 
. “Suprasti kąs yrą darbo 
jaunimas. yra visai • lengva 
tam, kas turi sveiką supra-

JI <

tima apie visuomenę* Kas 
tauta ir tautos gyvenimą 
supranta kaip gyvą orga- 
nizmą, tam yrą aiškios ir 

; tos tautos dalys iš kurių jos 
kūnas .susideda. O svar
biausios tautos kūno dalys 
yra atskiri visuomenės luo
mai, kurie tautoje gyvena ir 
dirba;pavyzdžiui,darbinin- 
kai, darbdaviai, dvaįškįai,- 
kariškiai ir kt.

Toliau, kaip kiekviename 
gyvename organizme atski
ros kūno dalys turi dar ki
tas, savas, mažesnes daleles, 
taip lygiai ir visuomenės 
luomai nėra vienstypiai, bet 
yra sudėtingi. ‘ O gi įsižiū
rėdami į darbo visuomenė 
mes ir matome, kad be įvai
rių. skirtingų profesijų, ■ joje 

‘veikia ir auga jauna galia, 
jaunas organizmas, kuris iš
augęs jau visai susilieja- su 
darbo visuomene, sutampa 
su ja. Tokiu būdu mes ir 
galime tvirtinti, kad darbo 
jaunimas yya gyvoji darbo 
visuomenės dalis, juda
mas darbo visuomenės na
rni darbo, jaunimas tik 
per darbo visuomenę, oj ne 
pro ją ir ne šalimais,, jun- 

> giasi su . visa tauta, su. vi
suomene. Pavyzdžiui, viena 
kuri rankos dalis tik per 
ranką ir tesusijungia su vi
su kūnu. 1

ir visai tautai be
galiniai; svarbu yra, kad 
darbo jaunimas gyvai su
taptų su,darbo visuomene, 

! nes tik gyvai sutapęs _sų 
• darbo ’ visuomene dar b o 

jaunimas gali įeiti į glaudų 
ir gyvą. bendravimą su visa 
tauta. -Būdamas, gyv ą j a 
darbo visuomenės dalimi, 
darbo jaunimas turi pažin
ti savo teises ir pareigas ir 
darbo visuomenės profesija 
turi suprasti ir pergyventi, 
kaip žmogaus pašaukimą ei
nantį iš ' Dievo, o ne kaip 
prakeikimą, einantį iš luo
minės neapykantos. Dar
bo jaunimas turi visapusiš
kai pažinti darbo, visuome
nės teises ir pareigas, pra
tintis darbo ir kovos parei
gai, kad subrendęs jisai ga
lėtų gražiai sutapti, susilie
ti su darbo visuomene kaip 
tas visuomenės k r a u j a s, 
kaip jos galią ir vada. Iš 
antro Šono, į dirbdamas ir

;'Kaip saulė nusileidžia, 
au ir tamsa užviešpatau

ja.” Tai senovės lietuvių 
patarlė, kurią galima prily

ginti -prie Amerikos lietu
vių gyvenančių vakaruose, 

kovodamas, kaip darbo vi
suomenės augančioj! ir vei- 
.rianČio ji valia, darbo jauni
mas turi siekti, kad jo vei
kimas darbo visuomenėje 
būti! toks, kad galų gale ji- 
Xai susilietų su visu tautos 
gyvenimu, jį visą apimtų, 
sutapdamas su aukščiau
siais tautos dvasiniais ir 
medžiaginiais idealais* . .

Tuo būdu aiškėja kas yra 
darbo jaunimas. Būtent, 
darbo jaunimas yra gyvoji, 
neatskiriama darbo visuo
menes dalis, ir dėl to darbo 
jaunimas negali veikti at
skirai nuo darbo visuome
nės, ir negali , veikti prieš 
darbo visuomenę, jai arba 
sau pačiam /nepakenkda
mas, 
neš

V 
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Gegužes Menuo
Gegužinėms pamaldoms vadovėlis. .

Pagal..vokiškuosius rašytojus spaudon prirengė 
Pranciškui Žad&ikis. Knyga 184 Pūsk Joje telpa gra
žūs skaitymai kiekvienai dienai per visa gegužės mėnesį.

\ ... Kaina 25 centai
Šią gražią ir naudingą Įmygą turėtų įsigyti visi..

“DARBININKAS/ .*
366 W. Broadway, •'». So. Bostont Mass,

Kaip darbo vįsuome- .i 
veikiančioji ir augan- j 

Čioji galia ir valia, darbo 
jaunimas privalo vispusiš- 
<ai pažinti darbo žmonių 
gyvenimą, darbo žmonių 
pašaukimą, socialines darbo 
žmonių teises ir pareigas. 
Darbo jaunimas protu ir 
širdimi pergyvendamas dar
bo visuomenės vargus, pri- ' 
valo nuolat pratintis su tais 
vargais kovoti, mokytis juos, 
pašalinti, privalo išmokti 
aukotis ginant savo teises ir 
siekiant didžiųjų idealų. 
Darbo jaunimas, kuris nesį- 
pratins kovoti už savo ir 
savo brolių teises, kuris ne- 
šipratins kovoti ir savo pro
fesijos pareigai, kuris slap
tai ar viešai bėgs į kitas or
ganizacijas, ieškodamas pa
togumų — toks jaunimas y- 
ra darbo visuomenės išdavi? 
kas, yra dezertyras, aplei
dęs kovos fronto pozicijas, 
toks jaunimas yrą tik nulū
žusi šakelė nuo , didži o j o 
darbo visuomenės medžio.

Darbo jaunimas, kaip gy
vo ji..darbo visuomenės da
lis, kaip darbo. visuomenės 
aktyvas, privalo praeiti vi
są darbo visuomenės užda- 
vinių ir pareigų mokyklą. 

. Vyriausias tos. mokyklos 
tikslas ir yra tas,. kad. dar? 
bo jaunimas plačiai ir vis
pusiškai pažintų ir pajaus- 

.tų teises ir. pareigas savęs, 
darbo visuomenės, ir. visos 
tautos atžvilgiu,”

Susipažinę su Dr. K. Am- 
brozaicio mintimis, L. D. S. 
nariai ir jaunuoliai turėtų 
šį dalyką plačiau apsvars- 
.tyti įr gyvenime vykdyti. 
Jaunimo įtraukimas į dar
bo visuomenes judėjimą yra 
labai svarbus, neiŠvengtinas 
reikalas. ;.

Apsižiūrėkime aplinkui 
ir pamatysime, kad sociali
stai, komunistai, liberalai 
tųoini senai rūpinasi, Jei 
jie savo kiaidiiigas idėjas 
taip uoliai jaunimui skiepe 
ja, tad ar tai nėra paragini
mas. mums rimtai tuo susi- 

’rūpįnti ir nuoširdžiai .pa
dirbėti. / _■

•\ F. Vertikas.

Kaip “Draugas,” taip 
pat ir uVytįš” savo atsaky
muose į Naujos Anglijos 
katalikų^ konferencijos re
zoliuciją nieko nauja nepa
sakė.

“Draugo” sporto sky
riaus vedimas anglų kalboje 
ir vietą užimantieji “perso
nalai” bei daviniai lietuvy
bei, atneš tiek naudos, kaip 
šiaudas škęstąnčiam.

“Vytis*1, lietuvybei, jei 
greitai nekeis savo progra
mos, nieko gera nerodo, bet 
žalingą ateitį ir gėdą suma- 
ny rojams bei. pat orėj ams. 
“Vytyje*’ talpinami apra
šymai apie personalui vie
tos ąnghį laikraščiuose; ne
rasiu vietoj nes nėra para
šyti taisyklif-gai ir naudo
jama kalba j^umime nekelia 
dvasios, bei jn slopiau. O 
kituose • ang ukupse straipš- 
naarše neskir’rmt nei uūuj'i 
m ’u kalbom skyiiius io- 
dakioriaus straipsnių, irgi 
iiūra jaun.* t.ui jokių kelian
čių entuziazmo mine i ų. 
Kiek toks planas atneš 
mums Amerikoj gyvenan
tiems lietuviams naudos, 
matematikos eksperto. ne
reikia, neš rezultatas — ze- 
ro* . v ■

1 Kai kalbame apie “Vy- 
Jęio” angliškumą, metasi 

man ii< jo dabartinis lietu- 
/iškurnąs. Pirmame pusla
py lietuvių kalba į paskuti-, 
nę kolumną nuskirta ir net 
nėra redakcinip ^straipsnio.

Bekalbant apie redakto
rių, prisiminsiu, kad, nuva
žiavęs į tą garsią Chicagą 
ir dalyvavęs dėdės laidotu
vėse, turėdamas truputį lai
ko, užėjau į savo organiza
cijos centrą. Gatvė nebiz- 
jiiška ir arti prie “stokjar
dų.” Įėjęs vidun, pastebė
jau porą darbininkų ir vie
no paklausiau ar nebūtų ga
lima / su gerbiamu redakto- 
rium pakalbėti. Vaikinas, o 
gal ir nė vytis,, pasakė, kad 
redaktorius nebus iki po 
pietų; na, atvažiavęs ilgoką 
kelionę, vaikinui. pasakiau, 
kkd palauksiu. Vaikinas 
biivo mandagaus būdo ir 
prašė prisėsti. Atėjo pietūs 
ii- praslinko keletas, valan
dų, o redaktoriaus vis nesi
mato. Suskambina telefonas 
ir vaikinas man sako re
daktorius negalįs pribūti; 
neš važiuojąs į.radio stotį. 
Paprūse, • kad ateičiau kitą 
dieną. Kadangi jau buvau 
praleidęs keletą valandų ir 
tikslo nepasiekiau, tad bijo
jau, kad ir rytojaus dieną 
neįvyktų ta pati istorija. 
Išėjau iš redakcijos ir lei
daus pas . savo gimines bei^KaiSJis 
ar timuosius ^asmenis, Turė
jau daug vietų pasižymėjęs. 
Vienoje šeimynoje‘.apie 10 
valandą vakaro su draugais 
atšįsveikinus, vaikas tėvo 
paklausė, kodėl svečias ne
laukia radio valandos ir 
(i tu-u-du *? pasiklaus y t i.
Draugas kviečia pasilikti ir 
ragina nesiskubinti, nes 
“^Vycid” reduktorius . duo
siąs pranešimus. Vaikąs ra
dio užstato, ir‘jau kalbama

apie kokias imperijas, bot 
aš. nesupratau? Tik aš staiga 
buvau dvasioj užmarintas, 
kai pagalvojau, kad f< Vy
čion redaktorius dienos lai
kė nebūdamas redakcijoj, o 
vakaro laike su imperijo
mis susimeta. Keistos mūv 
tys mane vargino. Padėko
jau savo draugui už priėmi
mą, ir traukiau į savo laiki- 
j tą gyvenimo vietą^ Sunkiai 
suspaus tas neišreiškikmu 
minčių dėl“ Vyčio” turinio, 
nes literatūros ir spaus f u- 
vės komisijose yra dvasiš
kių, kuriuos mes taip gra-

žjaį nubalsavome Bostone, o 
“Vytis” negerėja.

Ir štai’ aną dieną ateina 
“Vytis” pas mane. Atsiver
tus pirmą, puslapį, lietuvių 
kalba jau neturi. pirmeny^ 
bės, bet pirmoj vietoj anglų- 
kalba vedamas straipsnis. 
Ir dar net užjaunantis r/* 
tiečius, sakydamas, kad jie 
nebyliai!? feedąktoreli, ar 
net ir kartu abįems, patar
čiau lietuvių katalikų visuo
menei tarnauti ir neerzinu 
liaudies, o visos savotiškus 
negerumus, snu pasilaikyti, 
nes kaip rytuose, taip ir ki-

■r*-yv
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tose vietose yra gynėjų šių 
neužmigdomomis ak. i m i a?] 
Pamąstykite’ vaikeliai, ir ’ 
traukite tiesos keliu.

Nuga-Tone
tūkstančiams vyrų Ir moterų yra Sal- 
tlnls grasinantis sveikatą ir tinkamu* " 
mą — tikras gyvenimas pu pagalba, 
Šlū TIKRO TONIKO. Kuomet vyrai’ 
Ir moterys pasiekia viduramži, vist,r 
organai . pradeda darytis silpnesni. 
Jiems rejkulingas yra tonikas, fitai, 
kodėl NUGA-TONE “pastate daugeli 
jų ant kojų?’ Byle ValstynyČia par
duos jums trlsdeSImts dienų treatnien- 
tų,t Vartokite jų tlvldęSlmts dlėnų pa- i 
gal paduotas direktyvas, ir jeigu bu
site neužganėdintas, jūsų pinigai bus’ 
jums sugrįžintl — be jokių jums eken

*■ pęnsų,

“Darbininko” Katalogas
Visos knygos žymiai numažinta kaina

ĮVAIRIOS KNYGOS .

Auksinio Obuolio Istorija 
(Graikų Mytologijos Žiupsnė 
lis) SU paveikslais. . Lietuvių 
kalbon išguldė Alyva *..... ,25

Trys Keleiviai Krikščio
nis, Žydas ir Turkas. Pamoki
nanti apysaka, Parašė T. Vyš
niauskas. Vertė P. B, ...... .25

Trumpi SkaitymSliai—labai 
gražūs pasiskaitymai apie į- 
vairius gyvenimo atsitikimus. 
Parašė J. Tarvydas.

Turto. Norma—moks 1 iš k i 
pasiskaitymia. Parašė Uęsis...

Gerumas — aprašymas apie 
gerumą pėr Tėvą Faberą Fi- 
Ūpiną. Vertė Kun. P. D. ....

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

Užkeita Mergele su Barzda 
ir Barzdaskutis — apysaka.. .15

Kataliką Bažnyčia ir De
mokratizmas. — Parašė kun. 
Tarnas Žilinskas ........ .25

XXIX Tarptautinis Eucba- 
ristinįs Kongresas. Paraše 
kun. Pr. Bučysr»M. L O. ... 1.50 
. Mūsiškiai Užsienyje. Juo- ' 
kingas aprašymas kelionės į 
Paryžiij ir atgal Mikalojaus 
ir Glapiros Ivanovų, išguldė. 
Magnus Parvalkietis ....... .25 

Kelionė Aplink Pasaulį per 
80 pieną, i— Apie visas de
rybas, be galo įdomūs, nuota
kiai keliones per įvairius kra
štus, Parašė Jtdiuš Verne. . 
Vertimas, J. Balčikonis .. ... 1.00 

Pramoninės Demokratijos 
Pagrindai. Parašė Uosis ....

t Gegužės Mėnuo — Kun, P. 
Žadeikis : J.............. . . . :.■.
/Aritmetikos Uždavinynas 
..Vaiką Darbymečiui ^-Rin- 
klūelis kalbos mokslui .... 

Petriukas — laiškas vieno 
Vaikelio. Vertė Š. Rakauskas 
//.Bblševirinas — Kas tai yra 
bolševizmas ir jo vykdymas 
Rusijoje ,. ... .... . / ..

Žaidimų Vainikas — Savy
bės vakarėliams ir ge gūži- 
nėmašugaidomis.b Šutais S M. 
Grigonis .... . * .. ..... 125 

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

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

Mūšą Tikėjimas—išaiškini
mas pagrindų, mūsų tikėjimo 

Lietuvos.Ženklai.—^Išleido 
J. Šeškevičius ir . B-Vė, Kau
nas . . . . ’ i **.t * ■** 

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

Burharistikog stacijos. Su
lietuvino Kun. P., Jušlėąitis ..

Dangaus Karalienė. Suriii- 
lęo kun. M* jGalėviČius;__ _ _

Socializmas ir Krikščiony
be. Prof. Y. Jurgučio .. ..
"žmogus ir Gyvulys. Parašė 
kun. Pr. BuŠys . . '» . . . .. .15 

Žydas Lietuvoje. Parašė S.
-Ij .»♦ *■. ,» . *. .0b

‘Maldos Galybė. Istoriškas' 
piešinys IV-to šimtmečio kri- 
keionybės. Lietuvių kalbon 
išguldė P. B. ., .. /. . . .. .15 

Apsirikimų Komedija, At
sitikimas iŠ Amerilconiško gy
venimo. Išguldė L a p 3 i a u s 
Vaikas’... ... . . .. ... .05

Jonė Kmito Eilės .. .... .75 
. -Be apdaru .. ,\ .50

Lietuvos Albumąs, Bu pa
veikslais, ir aprašymais ... .. 1.00 

Dr, Vinco Pietario; Raštai.
Istorijos apysaka 2 tomai

.25

.25

15 
rūky-

10

Ąžuolas. A. Vienuolis «... ;10 
Kas šiandien Kalbama, a? 

pie Dievą, Sielą, Religiją, Pa-. 
langą ir Sooializiną, ParašS 
Dr. Povilas Mira ., ;. ,. .. .1Q t;

Visas Svietas, žemS; kalnai, 
vanduo, np6s, žmonės, mies- 
tai. Sutaisė ir išleido P. Mi- 
kolainis *. .. .. .. *.*_*.., *10

MALDAKNYGES
Maldą Rinkinfilis, bal t a i s

virg.eliais 1.50 *.90 ’'
Maldą RinldnOlis, Juodais .. 

virželiak ... ’............  ..1.50 .75 ;
Pulkim ant Keliu — “Dar-, .. 

bhiinko” spauda. Odos apda- /"1, 41 
ru *. ... .. .. >* .. $1.50 2,00 ,.15 $1.50 .2,00»

Trumpa Apologetika arba 
Katalikų Tikėjimo Apgyni
mas. Parašė kun. V. Ząjan-. 
čauskas .. ., ...... .35

Moterystė ir Žeimyka, Ver- 
;tė J. Gerutis . , r. .. ,25

Limpamosios Ligos ir kaip 
nuo jų išsisaugoti. Parašyta 
negyvoji gamta: Žemė, van
duo, oras; Parašė J. Baronas .25

Nauja Skaitymą Knyga — 
(Dalis II). Su paveikslais .. .40

Vaikų Knygelė — gw pa
veikslais ,, .... .. .. .20

- Mano Patyrimai Didžiojoj 
Karėj, 1016 ir 1919 m. Para
šė kun. J. F. Jonaitis (Kape
lionas) .. .. i ..... ..

Pamaldų Vadovėlis, Staėi- f. • ' 
jos, Graudūs Verksmai.. Su
darė ir išleido kun, J. Konce
vičius .. ....... . .10

Vienuolinė Luomą. Vertė 
kun>. P. Saurusaitis .. .. .. 15

Moterystės Nesuardomybė. 
j. Lesauskfs. šv, Kazimiero 
Dr-jos leidinys, Kaune. ... .10

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

Meile (Poema), Parašė M. 
Gustaitis .* .« ... . .10

Šv, Gabrielius. Išleido Tė- ‘ 
vąs Alfonsas. Maria 0. į, .15

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

Leiskitė Mažučiams Ateiti / 
Prie Manęs. Sutaisė kunigai 
Pranas .. .. .. .. .. ... .. .25

. Mūsą Dainiai. Parašė Ka
zys Puida *.. .. .. .. v. .. .25

Andersono Pasakos.— su pa
veikslėliais .. .. .. .. .. .. .10

Malda. Svarbi Išganymo 
Priemonė.Žv, Alfonso. Liguo- ' 
ri. Sulietuvino B. A ; , .* .10

Novena. Prie šv. Pranciš
kaus Asyžiečio su trumpais 
apmąstymais apie. Jo gyveni
mą. Parašė Tėvas Hugolinus 
Stroff. O. F. M; Vertė K. .. 15 
.. Valgią Gaminimas Įr Namą 
Prižiūrėjimas. Sutaisė Ameri
kos LiėtuvaitA . * .. *. T. .. 1.00

Sveikata arba tiesus ir 
trumpas kelias. į sveikatą. 8fiv- 
tdisė Dr. A. L; Graičiunas .. 1.00

- A Brief Lithuanian Gram- 
mar. Lietuviškal-Angliš kas 
žodynas., Kun., P. Saurusaitis

Materijos Keitimąsi Orga- 
nlzmuoia (Paskaita) L. Vti- 
liopia. •< -- •••■’ -• • • ••

Delegatą Kelio®! Lietuvon 
1016 m. Parašė Dr. J. J. Biel
skis .. .. .. .. .. ... ..

: Vadovėlis fi&mokti dai li K i 
mišioms tarnauti. Parūpinta 
Seno Bažnyčios Tarno .... .05

Seselei—Rūtelei, patarimai 
ir peMokytmi mūaų. mergai-. 
tSma. IŠ vokiško perdirbo 
Kuprana* .. .. .>. . 10

Mfiaą JauMUOmeaėi IdatULL. *.% 
Paskaita skaityt* Ateitininką 
konferencijoje, Voroneže, 5 
d., birželio, 1917 m. . *; .10 

šeimyniškiams Vakarėliams 
Pramogėlė, Svirno Syynė 
Iš Adomo Mickevičiaus Raš
tą. Mokyklom* parinko M. 
Biržiška ,. . ..

4 Mūšiai1 prie Nemuno ir.Au
gustavo giriose ,, ....., .. .

Pasakėčios. RinkiuClis kal
bos mokslui **

“Dievų Karalystė Jumyse 
Yra” arba apie gerumo do
rybę. Versta iŠ lenkų kalbos 

i ir išleista rūpinantis P, L.,..
Ką Kiekvienas Katal i k a a 

turi žinoti, arba mokėti ., . *
. Kovotojas dėl Vilniaus lie

tuvybės, Kun. J* Ambrarie* 
.50 jus .,*' .. ... .. ... i.

TEATRAI
Vienuolio Disputą su Rabi

nu. Vieno veiksmo juokai Su-, 
lietuvbm Vaidevutis .. z.. ...

Elgetą Gudrumą^ 3-jų vei
ksmų komedija. Parašo Sei-' . * «i £ 
riją Juozukas *. .... .. ... .25 .

GiUuidngaa Vytos. 2-jų ak- . , 
tiį komedija; parašo S. Tar- 
vydas .. .. .. .. .. .. f,. ■

Ubagu Akademija ir Uba
gą Baliui — komedijos po 
J aktą.-ParašO Seirijų Juozu- 
'kaSM.*(V-.' ..... ., .. ..

Sniegas—©ramtf 4-rių ak
tų. Verto Akelaitis / ..

Esuraas — 3-čia dalis dra
mos “Gims Tautos Genijus.”' 
Parašo kun. L. Vaicekauskas .,10

Visi Geri — 3-jų veiksmų 
vaizdelis; parašo F. V.- .... .10

.25.,; d
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.25
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.20
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10
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,05
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vaizdelis ; paratt F. V.
Patricija, arba nežinomoji 

kaųkjnfi ■— 4-rių,aktų drama. 
Vert5 Jonas Tarvydas - • .. •

Išganymo’ Apsir«išldmai — 
atčjimas ir gyvenimas ant že
mes Jeząus Kr|staus. Vaidini- 
miis. stt gaidomis ... .... Ū.* .75

bramoA?: 1) Germanas; 2) •
Fąhiolą 5-kių aktą; 3) Liur- 
do Btebtn&s 4-rių aktą; parar.
|5. &.-Tartyčtas . --.65 J

Kn&iįią PftllfipM Komodi- ** 
ja l-in« akte. Paraš9 Gineitis ,15

VaikąTeatrai r dalis I: i) •'*
Pagalvok ką .darai; 2) Jono f-, 
laitnGj 8) Pasakyk maųo lai- 
mį. Surinko S. Kl.D. ir N; .ir ,15 ]

Vaiką Teatrai: dalis II: 1) . '
Ištirshnę paskui; 2) Antanu- ’ v ’i 
kas. Surinko 8.K., D. ir N. ..<.15 -H ' ‘  » t -

DAINOS

.10

.75

M
ės: ‘i

Jaunimo Aidai,_.J£ Ateivis .10 O 
Strazdelio Dainos. Parink- 

tarias kun, A. Strazdo dainos .10 
graibiai .. .10 '.$]
Birutės Dainas .•* *. .. ’.IO j 
tyffisą KariuamanėB Dainos.

20 dainų 4viem« ir trims bal- 
soma. Parengi A. Vaičiūnas 
karė •korvefcys .. , i .. .»

BU GAIDOMIS 
M. Dstrauafco

Jojau.Dieną r* *•* .. ..
Vai oš pakiisėtan ... .... 

. Ligho (Latviška) .. .
UžfiUingėlį .. v. *. .. *;
Saulelė raudoni *. . .. ..:__
Sių Nakrialy (dzūkiška) ,20 

. Skyniau skynimėlį.. ...
Siuntė mane motinėlė ....
Ko liūdit sveteliai? ./ **

Sasnauririo
Blaivininkų hymttas ..

Aleksio
Vyčių hymnas . . . .. 

Taliai Kelpšos 
Liaudies dainės (chorui

Oi tu, lakštingčIč’VanngS- " 
lis tupėjo ... »c 15

Kad buvau mergelėJr atlė
kė sakalėlis .» ;, . * ....k % 4 ,15

10

.40 . ’
. .15 j.15 • J

.25 3
. .20 /

15
. 15

15

10

.20
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AR DARIUS IR GIRENASC,iS1‘StaS 
TIKRAI SKR!SnXlETUVĄ> ‘‘ —

Mūsą lakūnai kap; Du- [ gauti,’ ’ kaip kai, kurie pik- 
/iiusųir Įeit. S.’ Girėnas jau 
N ę«w Yorke. Daug kas 
klausia ar jie tikrai skris į 
Lietuvą^ ar jie kartais ne
sumanė tik pasipinigauti?

J • .....L , , ‘ . O

tį. Teko pastebėti, kaip ! 
puikiai senos Gilijos lietu- į 
ves važiavo laiveliais. Vis: i 

r labai turi didelį upes vers- 
mią n^yrimą.- Ir jauniu l < [ 
mčtą V ilius ązėmė; Jono [ 
vietą ir per kokius 3 kilo- j 
metrus yrėsi, net kol pasie- 

[kęm Marienbruch, kur manį 
I reikėjo'laukti didesnio mo-[ 
i (orinio laivo,’

Marienburch laivą stotį [ 
f pasiekėm apie pirmą valan
dą po pietą. Atsisveikinęs [ 

[su Viliu įr Jonu BfoŽulai- 
Čiais, išlipau su čemodbnu 
ant tiltelio, prie*kur:.’, lai
vai priplaukia ir laukiau 
didesnio garinio laivo, atei
nančio . iš .■ Karaliaučiaus. 
Laukti turėjau apie viriną 

įvalandą.ir tą laiką sunaudo- 
. . Jau rašydamas Juozui

t6W.’ . atvaiž. Lau8kai aĮ>ie 
tluoja kaip liū-dnę. asarę_Pa'Hjetuvius. Man belaukiant, 
kfunę ir dantų jpiežipio Lrarietis jnodieji de- 

norėtą sužavėtrt^ faip &aled
^.pasauli, ypač Amerika, K fe(t nesp5jau
savo naujom komunistinėm L1J0 iįetaug pabggti. ^uv® 
idėjom, o čia pro jy. kietįd reikaLas eiti pas vokiečius 
eenzūrg prasiveržia žinios K pžažyti kambario, .kad 
apl6' žiaurumus, fcu- galėčiau pakeisti šlapius 
riij. iv Jonas Baisusis galėtu j bakučius sausais, Ūž ta 
pavydėti, Bolševikai nepa- apdovanojau vo-
kencia modemiškos 0^1^71 kiečitj vaikus pinigais, 
cijos. Jiems kaip tiems ’ v. ? .. .
žydams Egipto ‘cibuliai, vis . Nriužilgo pasirodė Jam?, 
dar kvepia totoriąjungo} iV^S4auS keleivuj. iŠ 
žiaurumai ir tuos viferam- Karalūiučiaus ir krnj mies- 

:žiuiuš tamsybės laikus jie teli’Į 1 cenb
nori Rusijai gražinti. ra, garsi'®jį Tilžę, Oras

Bėt ir ČŪu neviskas p'a. glitai pasikeitė ir buvo .laJ 
vyksta. Štai bolševiku bai malonu “ linksma va' 
božninku” (bedievi^ drau- auoti kokias dvl valandas 
gija iš kailio neriasi, kad laivu už vien.y ameiikomškę 
subędieyintiį: visą.- Rtįsija-Py0^®^ Aeutus).^ Laivo j 
WUaife galimais būda® uzpakalyje_,voWiar linlęs- 
jie pajuokia tikėjimo esmęr111^110^ dainavo ,

- • -J vokiečią liaudies damas., 
’ Laikas greit linksmai bėgo 
Į ir už dvieją valandų visi ] _U r ‘ . .j

, v keleiviai skubinos į laivo 
[ priekį '. pasidžiaugti nepa
prastai gražiu vaizdu, kurį 
sudaro Gilijos upės įtaka į 
(Lietuvos upią.tėvą, Nemu- 
| ną. . Gilijos upė, nematant 
Nemuno, atrodė didelė,. bet 
kai pamatėm Nemuną, tai . 
atrodė kaip nykštukas prie; 
milžinu Nemunas šitoje 
vietoje nepaprastai gražus.

[Krantai nelygūs iri sudaro 
I įlankas ir Nemuno lygus 
t smėlis duoda gerą progą pa- 
tsimaudyti, kaip ant geriau- 

J šią amerikonišką “byčią.”

T KOPH’S MTHŲAHIAM B. O. AMfoOIATIOB OF AAB0B
Sept 12,1015 t^U»P<^offl« at Boek». Ifam. 

ąrirtar tkt Art of Hardi B, 1870

IPiefcl rite «C poątage prorlded for fa Seetiba 1108 
ir A 1917,lrt*ilorimd Otk My 13. »18

Aj»«rikoj« metanui «...,,..UOO 
tBUIenymetama ..<&0Q
VleM kart Uraitija matam*. M 42,00 I

________ _____ _ uiūeny 1 kart Barai t4ja4 metama.. >250
DARBININKAS

WEST BH0ADWAT . SOUTH BOSTON,. MASS. 
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Į ■ STUDENTŲ SEIMAS
Amerikos Lietuvią Kata

liką. organizacijos seimas 
Į įvyks pirmadienį, gegužės 
menesio 29 d., (prieš Deco- 
ration Day), švenčiausios 
Marijos Lietuvią Kolėgijo- 

[je, Thompson, Conn.
1. Visos studentą kuopos

UDYMAS- BOLŠEVIKŲ
EILINIS DARBAS

viski dirksniaiŠiurpulingai
/plasnoja,. Jei kas ją “dąrbi-

, ~ " t ■' - I JUClU.l3Xi.CW. MUaSSOtį CCJJXV

duoja kaip liūdną ašarą pa- į Įį^yį^ belaukiant.

To. didžiojo Karo Rusija
>jo Besarabijos,- kuri 

ėo * atiduota Rumunijai, 
arabija yrą apgyventa 

įbldavą, kurie tautiniu at- 
vilgiu nieko bendra neturi 
i rusais. Bet jie nevisi 
ierėjo į Rumunijos valsty-

Dalis mbldavą gyvena 
iestro upės kairėje pusę- 

h ir jiems teko nepavydė- 
isfe likimas pasilikti po 
metą valdžia. Bąlševi-
i pasiryžo ir moldavą 
us sukolektyvizuotij va

linaši, paversti komunisti
nis-kolchozais. Bet mol- 
tvai tam planui nepasi

duoda, tad bolševikai suma- 
Sttė ištremti juos. į Sibirą. 
^Nelaimingi moldavai megi- 
įnp. pabėgti per Diiiestro upę

Rumuniją- bet raudonoji 
įtmija .čia* juos užkląpo ir 
pavaišino.. kulkosvaidžiais.

katančiai ją žuyo^ik 
os kokiem trims šimtams

pavyko pasprukti į Bumu-, 
^li ją. Dabar moldavą pabė- 
į^liąi kreipiasi į pasaulį už- 
fcrti juos prieš bolševiką 
Siaurumą. Jąsyra apie 700, 
^00 'sovietą valstybėj ir vi- 
riems gręsia panašūs liki*

as- ‘ \
Bolševiką žiaurumas yra

Jukš paprastas dalykas kaip (L Bet riežiūririt tokią ba r 
asdienė duona. Masiniai įbarišką Bedieviškosios ink; 
trbinįnką įr ūkininką šau-

teriai tai normaH komuni- 
įpinio gyveninio eiga.- Pa-. 
Bulis jau su tuo apsiprato.

et vis dėlto stebėtina, kad 
užsienin paleistus protes-

ris Sovietą vyriausybė krei- 
^ia daug dėmėsią. Jiems 
jupi geras, komunizmo var-

n. Užsieny. Širdies bolše- 
kai neturi,, bet ją storžie-

darytas komitetas tą fondą 
globoti.

privalo išrinkti ir atsiąsti į 
seimą po. vieną atstovą nuo 
savo kuopos . penkią narią. 
Šie atstovai, sendraugiai ir

,J tuos ir kitus • klausimus 
visiems plačiai atsako kap. 
P. Jurgela. \

Čia uaduosime tik fruni-nariai rėmėjai turi balsavi
mo teisę seime. r ’

2. Visi atstovai privalo 
turėti raštiškus įgaliojimus, 
kurduose būtą Dvasios Va^

jai, ? Jis rašo:' ‘

“PrisiminĮvime, kad jie* 
sumanę skristi per Atlanti- 
<u vandenyną, nusikreipė į

do ir kitą valdybos narią 
du parašai..

3. Visos studentą kuopos

visuomenę, kad. duotą jiems 
lėktuvą tam reikalui. Bet 
patys, per daugelį metą pa-

ULlVUIO. ocįyv į Veli-

rius sumanymus, konstituci
jos pataisas raštu kuo ,ank-

LL v M OL U.Up (3 Lcl U. J/j Clcllu L p et V’U 
pinigus, susidėjo visas savo 
sutaupąs ir įsigijo “Bellan-

sčiausia prieš seimą Centro cd” 16,000 dolerią' vertės.
Sekretoriui —. Miv St. Vai- Ir tik po to jie atsišaukė į

j * kJJ V* ■ ojJ-di j? fi- C
Thompson, Conn..-

X.k.J Ll JLlVOo^ v Lkj.LLy/IIlvyH^4^ J,--*- • •

dumi pinigines paramos
IplfiiT-vni iJintnikVti -tfi—JL« VIvzUmi v ui

seime studenhi kuopos at
stovas arba narys moka re
gistracijos mokesčio 50 cen
tą. Sendraugiai,. rėmėjai 
ir svečiai moka po $1.00.

Visi . stuclentai-es, j‘ sen
draugiai, rėmėjai, visuome
nės vadai, kurie yra susirū
pinę mūšą tautos ateitimi, 
yra'nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti šiame lietuvią 
Šviesuomenės nepaprastame 
ir iškilmingame sūsivažiavi-

y LLX [JIII UU 
kiam tolimam skridimui. 
Didžiausio# pasaulyje lietu
vią kolonijos. (Chicagos) į^ 
vairią ’ visuomeninią srovią 
jei organizaciją atstovą su
sirinkimas 1932 m. vasarą 
apsvarstė ir įsitikino . Da
riaus-Girėno transatlanti
nio sklidimo galimumu ir 
tik po to.ryžosi ateiti jiems 
i “tall<ą>” .

Kaip žinome,. .Chicagoje 
buvo įsteigtas foridas ir su-

ir apeigas ir mėgina panai1 
kinti net Velyką šventę. Tąl 
dieną dirbtuvės eina visu Į- 
smarkumu. . “Bežbožnikąyi 
agentai stovi prie: bažnyčią 
durą ir uoliai užsirašiuėja r 
visus darbininkus, einąn-. 
čius į bažnyčią,' kad p*askuli 
galėtą juos iš darbo išvary-

Prarna& B, Galinis

į KELIONE J LIETUVA 
1932 METAIS

Mums, grįžtant pas Bro- 
laitį, patiko irius Gertru- 

a ir pranešė skubintis, nes 
vas,' kuriuo aš norėja# 

yykti Tilžėn, bus Marieh- 
ach už kokią dvieją va- 

bndą* Sugrįžę į namus nu
fotografavau BrožuĮaiČią 
Jeimynąir didelę, grupę Gi- 

os. lietuvią, kurie prašė 
^sveikinti visus Amerikos 

įetuvius.. Po nuotrauką 
įsidėjau visus daiktus į qe- 

tĮiedottą, gavau' gerus pie
nus ir pilnas, kišenes visokią 
^butęrbrodą,t ir pyragai- 
į$ią, kttrįe liudijo apie Gili

ai jog lietuvią širdingumą;Įr

yizici jos prięmoriią, per šias 
.Velykas Rusijos bažnyčios 
buvo pilnos žinomą ir visos! 
ją eiles stovėjo lauke, nors 
tą , dieną. smarkiai snigo. 
“Bezbožninkai kremta sau 
'nagus. įš. pagiežos, kad’ Ru
sijos liaudis ir net jauni-1.. _ - ,
maš. auklėjamas-bedieviško-į nusileido ant plą-
se kazSTmėse, nenori pames- |huIS X™1U11° “•« krant'-lĮ 
ti tikėjimo. >■ į įlankų hėgo nuogi vyrai į
__-------- ~ į krūmus, kai mūsą laivas

prie ją artinosi; Drąsesni 
plauke Nemune. • Iš visu 
pusią girdėjosi muzika ir 
dainos. Lietuvos pusėje va- 

[žiavo Klaipėdon Lietuvos 
Į laivas ir ten skambėjo lie-1 
tuvią daipa ^‘Oi žiba žibu
rėlis.” .Mūsą laive vokie
čiai rodė lietuviams kulo- 
rkus ir . šaukė “Moskauer 
L Kultui’’ ’. (Maskvos. kultū
ra) 4 Aš priminiau vokie
čiams, kaip ją didžiausi ra
šytojai Goetlie, Schillėr, 
Heyder ir Lessing pamėgo 
lietuvią dainas ir jas išver- 

rtė vokiečią kalbom Tas 
[vokiečiams labai nepatiko, 
bet man ąieko nedrįso dary
ti,, nes; nežinojo koldos aš. 

į tautos narys. • ;
f Buvo kokia . devinta ^va
landa ir visiškai / sutemo, 

I kai privažiavome prie ,miL

vaišingumą. Pas.vokietį 
dykai niekas nieko negauna. 
Tuomet reikėjo atsisveikin- Į 
ii, j kasužtrūko -apie 10 mi- 
nučią. - Gertrūda patiesė 
laivelyje švarą audeklą, nu
nešė čemodaną laiveliu (pa
prastam row boat). Aš at
sisėdau kaip kokis ponas. 
Vilius vairavo užpakalyje, Į 
•o jo vyresnis^brolis Jonas 
laivą varė irklais.

Diena buvo karšta,. Įvai
rūs Gilijos vabalai kando 
Jonui rankas, ‘ kuomet-! jis 
judino laivą. Kelionė buvo 

Ekokią 9 kilometrą' ilgio iki 
pasiekėm Mąrienbruch. što-

Bliumo, w *w» »'Į» iimRiuĮm^iĮSiiĮi ii■■■>n

me. . ; ■
Visos Studentą kuopos 

privalėtą kuon- greičiausiai 
atsilyginti prieš Seimą su 
savo nario, mokesčiais. Pi-. 

Įnigai siunčiami Centro Iž
dininkui, P. E. Galinis, 86 

i Fuller Street, Dorcliester, 
Į Mass., • siunčiant, pinigus,. 
[ reikia pažymėti adresą ir už 
ką siunčiamą^/

. Visos ^Studentą kuopos 
prįyąld -kuo greičia u š i a i 
prisiųsti . Centro Sekreto- 
riui, St, Vaičaitis,: St.: Ma- 

Įry’s' College, Thompson, 
Conn., savo kuopos Dvasios 
Vadą, valdybos narią var- 

Į dus ir pavardes ir adresus*. ’
Visi nariai studeniaLės, 

Dvasios vadai,, sendraugiai 
į ir rėmėjai privalėtą ir tu- 
retą varyti. aktingą darbą, 

[organizuodami studentus-es 
į kuopas visose Amerikos, 
lietuvią kolonijose.

• . Centro ^Valdyba.

“Ir, kaip ;žinpme, ^gaąa 
grėit ir . dargi sunkiausiais 
depresijos laikais Amerikos 
lietuvią visuomenė sudėjo 
šešetą tūkstančią dolerią. 
bolido globėjai patys, atsi
dėję tyrė kiekvienos išlaidos 
reikalingumą ir atsargiai 
mokėjo, tuos , visuomenės su
dėtus pinigus už naują mo
torą, lėktuvo pertaisymą ir 
reikalingiausius tolimam 
skridimui prietaisus Taigi 
lakūnai tą pinigą nė nema
to ir negalėjo “pasipini-

ti liežuviai .drumsčia \dsuo-; 
.menės- pasitikėjimą ir teršia 
rgerą lakūną vardą. Ir ne-: 

lū prasmės pavydėti laku- ’ 
nams tos garbės, kurią jie 
teisingai pelnytą, nuskridę 
į Vyties, kraštą ir grįžę tuo 
pačiu lėktuvu atgal*

“Pagaliau, kap.. S.Da- 
rius yra padaręs, sutartį su 
dJetuvos ir Jimgtinią Arne- 
uikos^Valstybią yyriausybę- 
inis dėl. istorinės reikšmes 
pašto vežimo. Be to, buvo 
rėikalingaš Vašingtono lei
dimas skristi iš šio krašto 
per AtlantikąJ Argi ; šią 
dvieją respubliką vyriausy
besnežinojo,- su kuo reika
lą turi? Argi jos ‘galėtu 

; ? duolLdokius _ įgaHojimąsL a& 
be jotinės sąžinės. asmenims, 
kurie galetij viešai “pasipi
nigauti” įr valdžią apgau
ti?' Tokius apgavikus abie
jų Įaustą vyriausybes greit 
surastą bet kurioje pasaulio 
dalyje.... . < /

‘Tad Šalin visas ' netyčia 
atsiradusias abejones ir 

" piktas apkalbas!. k Teisingą 
žmOnią galvose, negali būti 
jokią abejonią, kad. lakūnai 
Danius ir Girėnas tikrai 
■skns į mūsą Tėvynę. Ga
lėtą būti tik vį.enintėlė abe
jone: ar jie . aru pasieks 
Lietuvą ? Tačiau tai pareis 
nuo lėktuvo patvaros ir nuo 
abieją lakūną gabumą ir 
atkaklumo nelygioje kovoje 
su nesvetingo- Atlantiko 
audromis, kuriomis, jis jau 
ne vienam drąsuoliui kelią 
pastojo, jau daugelio lakū
ną sparnus amžinai suglau
dė. ii palaidojo savo gelmė-' 
še. Bet mes žinome Da
lyti us ir Girėno nintyrmų 
skraidyme ir riiateme sf:p- 
r ją rankas. . jie bus a- 
l.\ lūs ir . parddys lietuvis* .ą 
drąsumą ir atkakluma c 
taip pat žemaitišką užsis;ą - 
i’/nąl” .

ateivius, porą mėtą pagyve
nusius Amerikoje. Lietuvos 
kaimietis, skaitydamas tre
čios dalies negalį, suprasti 
iš angliškos kalbos suam
brytą žodžią, prikaišiotą ne 

i tik paprastose Žiniose, ku
rios imamos iš anglišką* Lai
kraščiu, bet ir korespondeti- 
e»jose, kurios’' originaliai
bendrabarbiu rašomos. * . v .

“Mokslo žvilgsniu žiūriu!', 
suriku buvo įžiūrėti moks
lingumas, labai didelė rete
nybe, pasiskaityti ką*norint 
moksliško. . , - ‘

“Politikos (ai nėstoka, 
»xk tai politika vedama, no 
sulyg laikraščio vardo“ Vie
nybė, ’ ’ bet atvirkščiai. Būtą 
geriau pritikę, kad su pra- . 
Šalinimu 1 - Literatūros, mok
slo ir politikos” laikraštis 
ir patį vardą būtą pakeitęs ’ 
—vietoj “Vienybė” būtą' • 
užvaldyta “ardymas”,..

“S-ros” leidėjas p. M. 
Narvid džiaugiasi bylos lai
mėjimu, prieš darbininkas. 
Bet spaustuvė tebėra sande
lyje. Darbininkai bylą kal
sią į aukštesnį teismą. •
( Laimėjo taip, kad “už 
((alėistus -teismams pinigus 
bh tą galima nupirkti ki vą 
tokią spaustuvę,” rašo p: 
Narvido leidžiamas laikraš- 
lis.

cs

KIBIRKŠTYS
BOLŠEVIKU FRONTAS

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

žiniško tilto, kuris jungia 
Tilžės miestą su Klaipėdos 
kraštu. Tilžė iŠ Neiiiuno 
labai puikiai atrodė.
aĮiiojau skubinau į mies

to centrą. Mie tas nelabai 
apšviestas naktį ir, nenorė
damas sulaukti kokio nema
lonumo, apsistojau' viešbu
tyje-, kur gavau pūiką kam
barį -su visais? amerikoniš- 

į kais, patogumais. Sušlapu
sius drabužius pakabinau 
už durą?' Restorane uži’al- 
giau’geros vakarienių ir ge
riau ląbai. gardą selterį. 
.Miegojau kaip užmuštai 

' (Bus daiigiaū)

Lietuviški bolševikai ban
do sulipdyti bendrų frontų 
su socialistais.. Tuo teikalu 
bolševiku centro biuras pri
ėmė rezoliuciją, kurią Broo- 

. klyno bolševiką organas at
sispausdino, .
' 'Rezoliucijoje ragi narni 
politišką ir. tikėjimišką- įsi“ 
tikinimą bolševikai vieny
tis. ‘ •

■ ■ • i . .
Vadinasi j. bplšęviką. lyde

riai hori savo pasekėjams 
įkalti į galvą vieną tikėji
mą, būtent : vergiškai atsi
duoti kruvinojo Stalino dik
tatūrai ir garbinti tik vieną 
Leniną.. •

“PALIKO BE NIEKO”

L VYČIŲ N. A. APSKRi- 
ČIOKUOPDMS 

... > ’ ■ ■
Lietuvos Vyčią Naujosios 

Anglijos apskrities metinis 
suvažiavimas įvyksta gegu-. 

į žės 21 d., 1933 m., Šv. Ka- 
fziniiero parapijos svetainė
je, 41 Providence St., 'Wor- 
cester, Mass.

Suvažiavimas j prasidės 
punktualiai Į vai. po pietą.

Visos , kuopos prašomos 
prisiąsti atstovą kuodau- 
giausia, kadangi šiame su- 
važiavįme bus paliesta mū- 
Są organizacijos svarbūs 
reikalai.

Be to, pageidaujama, kad 
dalyviai patiektą suvažiavi
mui naudingą sumanymą.

^Apskrities valdyba: 
Dvasios Vadas

Knnl Pr. Juras, 
Pirmininkas :

--------- - D. J. A^erka, 
be jokio principo. Neliko j Raštinihkė 
nei iš literatinio atžvilgio 0. Valentuketdciūte.

u Pastaraisiais keletą me
tą “Vienybe” išmetus iš sa
vo antraštės žodžius “Lite* 
natūros, mokslo ir politi
kos,” ir paties -laikraščio 
pakraipa paliko be nieko. 
Sakau be nieko — tai yra

Tautininką - sandariečią 
lyderis. A. B. Stririiaitis, 
‘ ‘ fibros ” No. 16r. s 
apie Brooklyno tautininką- 
nezaležiiinkąj laikraščio re
dakcijoj permainas apie tą 
laikraštį šttai kaip atšilicpč:

e

DIDELIS NUPIGINTAS
*| Lietuvos Vaizdų—Atviru- 
JLaSi čių ir Knygele “Mano Pa

tyrimai Didžiojoj Karėj,’’
; 64 pusi., KapelionojKtm. J.

Jonaičio labai vaizdingai 
parašytą, tik už 7 

;'7':,;.;<;inęentų
Reikalaukite ■'

» “Darbininko” Adm. j
366 W. Broadway, So. Boston, Mass,

■-



Antradienis; gegules 16,4933

NUOTRUPOS

:as lietuvis, gerai įgudęs la
kūnas ir aviaci jės-mechani-

ščio nusileido į nurodytą 
(pažymėtų) vietą.

Taigi, ir lakūnas Stasys

L D. S. Naujos Anglijos 
Apskričio Suvažiavimo 

Protokolas nr. 36
L. ik S. N, A. apskričiė 

suvažiavimas įvyko 1933 m. 
balandžio 3 d. I val. po pi6y ; 
tų parapijos svetainėje, 492 
Ė. Seventh St,' So, Bęston, ‘ 
Mass. ■ ■ .

1; Susivažiavimų atidarė 
apskričio pirmininkas K. 
Urigas. su malda, /

2. Posėdžiui vesti išrink-1 
tą esanti valdyba: pirm. R. 
Grigas, ,vice-pirm« V, ItU- ’ 
dirka ir. raštininkas Tomas 
Versiackas. Mandatų k 

. rezoliucijų koinisijon J. B, 
Kau^za,. J. Kumpa ir VK 
Paulauskas,'
• 3. Skaitomas protokolas 
iš suvažiavimo"įvykusiu bir
želio 26 d. Gambridge, Mąs- 
sachiisetts. Protokolas pri- 

; imtas, .. ' \
4.f Išdavimas valdybos ra

portų. Raportai priimti. .
• 5, Iždininko Silverstro 
čeikausko atskaita pasirodė 
sutinkanti su Į)ro t o k b 1 ų 
knygoj surašyta atskaita ir 
tą patį patvirtina iždo glo
bėjas J. Norkūnas. . ‘

6..Pakeltas klausimas a- 
pie. ’iždininkų Vladą Jaką, 
kurio . atskaitos a 11 i k u- 
sii t pas jį . pinigų skait- 

. linės nebuvo pažymėta pro
tokole. - V.. Jakas paaiški
na atsiskaitęs su Centru. 
Nutarta, kad skaitlinė 
būtinai turi būti įtraukta į 
protokolą sekančiam suva
žiavime, o centro sekreto
rius'ištraukų, tos skaitlinės 

. iš centro knygos prisius ra- 
. štiriinkui. ■ .

7. Palangoje įvykusio iš
važiavimo šeimininko buvęs 
pagelb., . Silv.' , Čeikaūškas, 
.pagelbinįnkas, išdavė rapor
tą ir apyskaitą įeigu ir iš- 

.' laidin is kurios pasirodė,1 
jog apskričiui . pelno liko 
$16.94. Raportas priimtas. 

, 8. Apskričio veikimo ko- 
. misijos nariai J. B. LaųČka 
ir . V. j. Kudirka išdavė rlv 
portą apie: metiniame susi
važiavime išrinktos veikimo, 
komisijos veikimą, Paaįs- 

; kėjo,-kad apskričio kuopo
se surengtos prakalbos,, de
batai praėjo .su pasisekimu. ] 
Raportas priimtas su pagy
rimu ir padėką, o komisijos 
pirmininkui kun. R Norbu- 

. tiri nutarta pasiųsti padėkos 
laišhą už pasidarbavimą.

. • Suvažiavimas išreiškė, padė^ 
■ ką. visiems kalbėto jams, ku- 

riij yardųš nutarta įrašyti į 
protokolą: Dr. J. .Landžius, 
A. i?, Kneižys, adv. ŽL Ka
linauskas, adv. P. ir B. Sin- 

. kevičiai-Sykes, adv. J* Ver- 
večka, Dr. K. timpa, adv. 
Degėsis, Pr. Galinis, adv. P.

3ųblyš, J. Žemaitis, y J. B. 
Laučka ir Alb. Kiburis,

9. Išreikšta’padeka'Kunu 
gų Vienybei ir- Katalikų 
federacijos N. Anglijos ap
skričiui už rūpinimąsi 
“Darbininko” ‘ reikalais. 
Tuo klausimu priimtos dvi 
rezoliucijos;

■ a) Apskrities susivažiavi
mas giliai dėkoja Kunigų 
Vienybei, tiek daug rūpi- 
nančiaisi L. D. S. organo 
1 ‘Darbininko’ ’ reikalais ir 

; reiškia /vilties, kad “Darbi
ninko” kvota praeis gražių 
pasisekimu,
„ b) Apskrities, susivažiavį- 
mas giliu dėkingumu įverti
na K. Eederaeijos sukvies
to Naujos Anglijos katalikų 
seimelio nutarimų “Darbi- 
riiriko” paramos reikalu ir 
šiuomi .. kviečia apskričio 
kuopas būti savo kolonijose 
judintojais, vykdant “Dar
bininko” paramos kvotą, 
kurią seimelio išrinktoji 

-specialu komisija nuspirs,
10. L. D. S. metinio seimo 

delegatų pranešimai.1 Sei
mas .įvyko rugsėjo 26 d. ir 
27. d. d. 1932 m., J. Ver-į 

 

siaekas ir Vladas Pauląus- į 
kas išdavė raportus ugnie-! 
niškai, o Kazimieras Na-

dzeika per laišką. Rapor-1 14# Rengiamojo pikniko 
tai sutiko su seimo protoko-.
lu, tilpusiu '“Darbininkė.” 
Raportai priiriitiį

11. Mandatų komisija per
žiūrėjusi praneša, kad man
datai yra tvarkingai suda
lyti; dalyvauja 6 kuopos su 
savo atstovais:;

1 kuopa, S. Boston, Masš.
— D. J, Avėrka, J. Zaikis, 
V. Valatka, J. Jeskevičius, 
A. Ėivariūnas, J, B. Laiič- 
ką, S. Kavolius, A. Zalėts- 
kas, A, E. Kneižys,. O Šiau
liene, V, Tamuliūnas.

2 kp., Montello, Mass., 
Kun. J. Švagždys, K. Gri
gas, Petras Darnia,: J. Jes; 
kelevičiūs, J. Kumpa, A. 
Akstinas, -.

3 kp., Norwood^ Mass. — 
V* Kudirka, J. Versiackas, 
G. Glėbus ir G. Tvaska. : ‘

8 kp., Cambridge, Mass.,
— P. Kisieliuš, B. Žilienė, 
J. A. Smilgis, A. J^lėkavį- 
čiris, B. Jakutis, A. Vai- 
siauskąs ir V. Jakas, i

. 70 ‘kp.,. LuAvrence, Mass,,
— Silvestras Čeikauskas..

97 kp:, Lowell, Mass., — 
T; Versiackas, J. Norkūnas, 
Eva Jurevičienę A. Pečiu- 
konis, VI. Paulauskas.

12/. šiais metais nutarta 
ręrigti vienų pikniką, gegu
žės 30 d., Romuvos parke, 
Montello, Mas.Se

jo eiti mokslų. 1909 pi. su 
ėvais persikėlė į W. Pull- 

man’ą (Illinois), kur toliau 
esė mokslą. 1912 m. jis 
baigė pradžios mokyklą ir 
rudenį įstojo į Curtis Higli 
Scfyool. Mokėsi architektm 
ros.; 1916 m. (per 3% me
lus) baigė Harrišon Tech- 
nical Hjgfr Schook Tais 
pat metais įstojo į Dane 
Junior College inžinerijos

KAP. S. DARIUS 
gimė 1897 m. sausio 9 d. 
KūbiŠkės kaime, Kvedemos 
valsčiuje, Tauragės ąpskr. 
iš tėvų Jono Romualdo Da
riaus ir motinos Augustinos 
Vąisvilaites. Tėvas mirė 
1905 m. Po to, Steponas 
su motina, patėviu ir sese
rimis 1907 m, atvyko į A- 
meriką ir apsigyveno Ne
tvarko mieste,. (N.. J.)., 1908 
metais su tėvais persikėlė į 
tilizabethportą. Ten pradė-

13. Į išvažiavimą atsilan
kė ir jb dalyvius pasveiki
no L. D. S. Dvasios Vadas 
kun. Pr, Virmauskis ir .een- 

rtro pirmininkas kuli, Jonaš 
_ įšvagždys. Jiems į salę at- 

ėjus; dalyviai, suteikė pą- 
' I garbų.

i

L I E T U V O N
PER HAMBURGU

Mus liesupnmi laivui suteikia progi} pa*. ’ 
to'glai keliauti Dy kuriuo metų, sezonu.
I Abi pusi, New Yorkas-jtiyo gg 
Kaillias, trečia Klase » v 

r Savaitiniai ISplauklmal. Patogus ’ gele
ži akeliai s susisiekimą.*? iŠ Hamburgo, 

tiiformacljij kreipkite® i vietinius 
• agentus .arba >

[HAMBURG-fiMERICfiNUNE
80 Boylston St./ Boston,

komisijos rinkimai. Nutar
ta išrinkti po du nariu iš 
dalyvaujančiu kuopų: Iš
rinkta 1 kp. — V. Valatka 
ir V. Tamuliūnas;2 kp. — 
P. Danila ir J. Kumpa j -3 
kp. — J. T vaska ir J. Ver
siackas; 8- kp. — B. Jaku
tis ir B. Žiliene; 70 kp. — 
S. Čeikaųskas; '97 kp. VI. 
Paulauskas ir E. Jurevičie
nė.. '. *

15. Pritarta,, kad. apskri
ties valdyba dirbtų su komi
sija sykiu. ■'
•• 16. Nutarta pasiųsti užuo
jautos laiškas kunigui Taš- 
kūnui dėl j J tėvelio mirties.

17. Apskričio suvažiavi
mas pageidauja, kad šuva-' 
žiavimai ’ visados būtų šau
kiami, tokia tvarka:' pirmas 
nė vėliau kaip sausio mėne
sio pabaigoj, arba pradžioj 
vasario^ o antras ■— turi būt 
nevėliau kaip apie pabaigų 
birželid mėnesio. -

18. Nutarta skirti suva
žiavimui vietas iš eilės pa-, 
gal kuopų numerius kiek
vienoj kolonijoj, pradedant 
nuo pirmos kuopos, neatsi
žvelgiant kada tas papultų 
—''žiemos ar vasaros metu.
, 19. Sekantis-suvažiavimas 

nutarta, laikyt Lowell, Mas- 
sachusetts,' birželio mėnesį,

20. Išreikšta širdinga pa
dėka pirmos kuopos Dva
sios Vadui, kun. Pr. Vir- 
naaųskiur ir jos ‘ neriams už 
suteikimų svetainės ir ma
lonų priėmimą. •

Posėdis , baigėsi1 3:20 valr 
po pietų. Maldų. atkalbę jo 
kun. Pr. Virmauskis.,

Pirm. K. Grigas. .. 
įlaši. T. Versiąekaš.

'1917tin., kai Amerika pa
skelbė karų Vokietijai, S. 
Dailus įstojo į kariuomenę 
ir su 149-j u lengvosios jau- 
m artilerijos pulku (42-ios 
divizijos sudėtyje) rugsėjo 
mėnesį pasiekia, Prancūzi
ją.? Ten, karo lauke 1918 
m. buvo lengvai apnuodytas 
nuodingomis dujomis, o 
TUgpiūčio men. . kautynėse 

‘ties Paryžium buvo sužeis
tas. 1919 m., gegužes 10 (L 
išūjo'lš'kariubinenės;

1919 m. rudenį S. Darius 
prisideda prie Amerikos lie
žuvių savanorių organizavi
mo. Draugė su jais 1920 
m. nuvyko į Tėvynę ir . įsto
jo į kariuomenę,

^921 m., baigęs karo mo
kyklos 4-ją laidą, buvo pa
keltas į leitenantus ir, pats 
pasiprašęs, .buvo paskirtas 
į karo aviaciją. .

• 1922 m. jau pradėjo sava- 
' rankiškai skraidyti lėktuvu.

Be to,' S. Darius yra pa
sižymėjęs ir sporto srityje 
Amerikoje ir Lietuvoje. Y* 
ra buvęs sporto organizaci
jų pirmininku. » Dalyvavo 
Klaipėdos sukilimo organi
zavime ir'to' krašto atvada
vime. Už uolų- pasidarba
vimą p. Darius buvo Klai
pėdos Krašto Gelbėjimo 
Komiteto apdovanotas auk- 

ščiausio laipsnio -garbės 
medaliu,

. 1927 m. kap? S; Darius 
grįžo į Ameriką ir čia .bė 
to, dar išlaikė -tam tikrus 
^egzaminus profesinio laku
mo laipsniui gauti. . J

Tais pačiais metais jis 
dalyvavo įvairiose .'lėktuvų 
greitumo . lenktpiėse ir len
ktynių skridime nuo Atlan- 
tiko ligi Ramiojo vandeny
no. , 1929—1931 metų lai
kotarpyje buvo nuolatinėje 
Chicagos Daily News Air. 
Express lakūno tarnyboje. 
Nors jis yra gerai- patyręs 
lakūnas^ betgi prieš skrisda
mas į Jietuvą mokėsi, dar 
astronomijos, navigacijos, 
kad galėti) geriau orientuo
tis nakties metu viršum 
‘vandenyno.

Iš. to viso matome, kad 
Steponas Dariun yra didelis 
patriotas lietuvis. ligai 
lankė . įvairias mokyklas *ir 
•po to ilgai su ginklu ranko
je tarnavo Amerikos ir Lie
tuvos reikalams. 'Niekam 
skriaudos nepadarė Įr turi 
■geto, sąžiningo. ir patikimo 
žmogaus vardą. =

. P. jųrgela.
• ' • •

SKLEISKITE ŠVIESĄ

Perskaitę ^‘Darbirinką0 nenu- 
meskite, bet diloldte. kitiems pa. 
skaityti. Tokiu' Wu supažin- 
disite kitus su “ Darbininku’1 ir 
E. D. 8. ir fttrem«itė miUų ide 
Jos priešą propaga^, ■

■ f<Dešimt procentų dabar 
suvartojamos anglies yrahiš'~ 
užsienio* ir kiekvienas tonas,. 
gros, sukūrenamos anglies 
turi reikšmės Permsylvani-” 
įjos angliakasiams,” sako 
gėn, Disųue.
f ■ ■ '■

£fPedeja Bridi” rašo:.,.
,i ‘ Ar vokiečiai okupuos 
fKlaipėdą?” Pasak laikra- ’ 
ščioj-esą galima, kad jei Vo- 
Įdėti jo j politika taip pat ...... j

dabar okupuos Klaipėdą, 
, i Tokiu . atve ju, laikraščio. 
J nuomone, Lenkija, norsda- 
^ma užbėgti vokiečiams už a- 
jkiųy okupuosianti Lietuvos’

, dalį Todėl esą nesupran- * ' 
,tama,kodėl Lietriva konsek- 

_ ventiškai ' pasisako prieš ’
Girenas taip pal juanpatrio- ^^a^s sąjungą ir įeveii-

1 ~ Ja susibroliauti su hitleriš
ka Vokietija. Todėl mes ‘ 
turime siekti federacijos su *' 
Estija pareiškia laikraš
tis, ■

pradžioje gegužės mene
sio Ditlfebūrghe pas kon. 
Kazėną lankėsi J. E. Vysk.

Būčys. i \
ę . \ . • • /

KAS SVARBIAU?

Bal. 21 d.r Springfield, 
Alassl įvyko New England 
'Coal Dealers’ Assoeiatįon 
seimas. .. . .

: Ta. proga Anthracite In
stitute prėz. Disųuc pasakė 
kalbą, kurioje pareiškė, kad s plėtosis tobąu, tai vokiečiai 
Amerikos žmonėms daugiau 
apeina tiennsylvanijos ang- 
liakasio pripažinimas^ negu 
:Sovietų Rusijos.

• I LEIT. S. GIRĖNAS į

Stasys Girėnas gimė 1'895 
! metais taip pat Lietuvoje; [ 
Vytogalos kaime,. Kaltinėnų: 
valsčiadlr Basoinių apskri- ' 
čio. . Į Jungtines Amerikos 
Valstybes atvyko 1910 me
tais. .5

Eilę metų ėjp mokslus, i 
dirbo spąustūvėje. ’ •. <

Prasidėjo didysis karas, 
Lietuvos krašto nelaimėj at-: 
osidūriis tarp dviejų kariau- 
jan^iųjų pusių, ir pagaliau 1 
Žiaurios vokiečių okupacijos 
sunkumai erzino lietuvių 
dirksnius. Stasys Girėnas, 
būdamas jautrios širdięš 
lietuvis savanoriu įstojo 
1917 metų spalių mėli. .17 d. 
į Jungtinių Amerikos Vals
tybių kariuomenę. Buvo; 
paskirtas į 136-ją mokomą
ją 'eskadrilę, kurioje iižbai-.

’ gė kai‘oJ aviacijos mecliani- 
kų kursus. 'Jau anais lai-; 
kais S tąsys Girėnas domė
josi aviacija. Bet pasauli-: 

’ niam karui pasibaigus, jis • 
’ išėjo iš kariuomenės 1919 
1 m. birželio mėnesį. Vėl grį

žo. į Chicagų. • ■ ’
! ’Čia su keliais kitais savo ; 
' tautiečiais 1921 metais su- 
5 organizavo Chieagos lietu

vių taksi ?ų bendrovę, kuri 
gyvavo ligi 1929 mėtų. Sta
sysGirėnas buvo- toš biznio 
bendrovės kasininku.

Bet noras skraidyti pa
dangėmis buvo perdaug sti
prus, Tad Stasys Girėnas 
CJricagojė pirmas iš lietu
vių įsigijo lėktuvų: 1923 m. 
jis nusipirko trivietį lėktu
vų. Tais pačiais metais už
baigė lakūnų mokyklą ir 
nuo 1924 metų tebėra pro
fesiniu lakūnu.

S, Girėnas savo, lėktuvu 
vežiodavo keleivius. Sayo 
triviečiu lėktuvu jis galėda
vo vežti po du keleivius. 
Tuo būdu, lėktuvu S. Girė
nas yra vežiojęs apie 5000 
žmonių. ' k’ •

Be to, dar jis mokė kitus 
skraidyti lėlrtųvu: tuo.būdų 
jis riet 52 žmoheš išmokė 

‘skraidyti, j- Iš tii jo mokinių 
lakūnų du yra mūsų tautie
čiai Klimas ir ristikas Vy- 
džius. . • '•

Amerikos Legiono Chiea- 
gos lakūnų postas (ayiation 
post) 1931. metais surengė 
aviacijos Šventę. Lakūnas 
Stasys Girėnas per tą šven
tę laimėjo. * gražią dovaną 
(lėktuvą ant žemės riitutio) 
už tai, kad,*lėktuvo motorą 
autabdė, ..iš 1000 pėdų auk-

gas ir patikimas;,. , . .
Norėdamas sutėjkti Įfetu- 

vin tautai didelęš garbės 
nauju lietuvių laįifiūjimu a- 
viacijos srityje, susidėjo 
su lakūnu S Daiiuth ir a- 
bttdtr savo* piįngaįs įsigijo 
lėktuvą . ‘‘BellaneV’ kuris 
dabai? pakrikštytas ?-Lifife- 
itiėa.” . ' .

. . . P.Jurgela.

S. L. A. organizacija jau t f 
išsirinko sekretorių ^diplOv: 
malą” M. Viniką. v

REMKIME WU0SB
Mes ypatingai raginame - 

remti tuos biznierius ir pro*/ 
fesionahis, kurie skelbiasi \ 
/‘Darbininke.” ■

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

UEtUVoil DĖkttCRii DKJOB

MrmlnlnkS r— fiNra JtarjtąfėD^.
625 B. 8fh St, So. Bditon, Maaj. 

VlcfrpigmlniĮik&— Ono SlaurlenA,
448 B. 7th St, So. Bo»ton, Mass.
TelL So. BiMtdn 842Ž-R

Prot. BaSL BronS Clurilenė,
29 Gottfcf 8t». West Rozbury, Mass.
Tčt Parkway 1864MZ

risu RaM. Marjbn« Mtrkonint#
83 Navarre.St, R<»IliidaląM4j8«,

,: TeL Parkway QB58-W
iMlnlnkfi — Ona StaaĮnliptfl

105 Vfefft. 6t& 8t, So. Boston, Mamk 
Tvarkdarfir — Ona Mtzc|rdleD6

1512CoWiialHa Rdž'So’. Bčatoti, Utuv. 
Kaitoa Globf ja

1426 Čolumbld So. feoaton, Masa 
DraotiJa jmVo aaffrinklHitiM talko Ht 

antra utarnlnk# kiekvieną mSneaio, 
7:80 rdE rakant jbbaioytinij are-

' f .
VinStf drangfjot rėjlrajatii kreipkite

•V. ^ONUŽV. EL. PMALBiNii
; k l'-zk DB-tofc VALDYBA . .■‘> ■.' 
'Pirm: —' n Petrauskas, .. • 1
. 24 Thomas Park, So. Boston, MaM 
Vlce-pfrih.—V.. Mėdonis,

1430 Columbla Kd”., S. Boston, Stase *<
Prot. EaSUnfakas — J. Gllnėcklg 1

5 ThotiiiA Park, So. Boston, Ui* . . 
Vlu. Raitininkas — M. Selkls .

256 B. Nlnth St., So. Boston, Hmm, 
IBttfufnkad— A. NaudžltliiM .

885 B. Broadway, So. Boston, MmK 
Marfalka -i- J. Zalkfs

7 Wlnfleld S t;. So. Boston, Mass. - 
Draugija laiko susirinkimus kas _tred<

ncdSIdlenl kiekvieno mSnesfo, 2 tai • 
po pietų, Parapijos salėj, 492 B. 7th

‘ St, Šo. Boston, Masa.

Profesionalai, blznlerlal, pramobln« 
kai, kurie skelbiasi “Darbininke,” tflt« ' 
ral verti skaitytojų paramos.

Vist garslnkitfci “Darbininke.”

LDS. 75 kp. mėnesiniai susirin 
kiniai įvyksta kiekvieną mčnesį, 
sekmadieny, po±Š- it. Petro ir 
Povilo bažnytinėje BvėtainČje.

' ' Valdyba

L0VmVMA8B.
LDS. 97 kp. Sūsirhikįmas įvyks 

ketvirtadienį . gegužės 18 dieną 
vakare. Ateikite Vist Gera proga 
darbininkams priprašyti prie vie- 
nihtSlSš darbininkų organizacijos.

Valdybr

(X BBOOKLYN, N. T.

Geg, 21 v d., tuoj po sumos į- 
J vyks? LDS. 10 kuopom susirinkimas 
vai Taigi kviečiame visu* narini 
atsilankyti į šį anritinkimą ir už- 
simokšti mSnefcinee. Atsiveskite ir 
savo draugur prir^yti. ’

tildyk

BROOKLYM,, K< T, ‘ 1
LDS. 12 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks gcg. 21 d., 6:30 vai; 
v., Karalienė Angelą parapijos 
svetainėj, kampai Robling ir So 
4th gaivių. ....

Taigi malonėkite vist msirinkti 
ir uĮsimokšti duokles kurie esate 
skolingi.' Nepamirškite ir naujų 
narią atsivesti prirašyti prie mūsą 
brangio# organfctefyM.

LA WRENCE,MASS.
LDS. 70 kp. susirinkimas įvyks 

gegužės 21 d, tuoj po 12 vai. 
Kviečiame gausiui sueiti, nes turi
me keletą svarbių sumanymų. At
siveskite ir savo draugus(es) prį- 
rašyti. Vaidyba

' westfield7masb. 'V
LDS.lll kuopos susirinkimas į- 

.vyks sekmadienį, gegužes 21 d.,** 
tuoj po sumos, Šv. Kazimiero, 
parapijos salčje. Kviečiami viri 

' nariai Ateiti.. Taipgi ataiveridto 
savo draugus prirašyti prie šios 
kilnios organizacijoa. '

. Valdybe

NEWBRITAIN,CONN.
LŪS. 36 kp’. susirinkimas įvyki 

sėkmadienį, gegužes 21 dienų,, 
yvarbu, kad: į Šį susirinkimų ateitų 
visi nariai ir bent po vienų naujų 
narį atsivestų prirašyti prie mūsų 
brangios organizacijos.. . •

WATERBŪEY, G0NN. .
■\ Geg. 28 d., 1 vat po pietų K 
vyks LDS. 5 kuopos susirinkimas 
senos mokyklos kambary, Con- 
gress Avė. Ateikite visi. Valdyba

NKWKAVEN, O0MN.
LDS. 28 kp. mėnesinių susirinki

mas įvyks sekmadienį geg; 28 d.» 
1 vai, po pietų, bažnytinei avėtai- 
ūėj, 389 dreeri SU Kviečiame na- 
riūi(es) ateiti. Gera proga užslmo- 

liriti d*oklw <•; * Valdybii



f Antradienis, gegiiiės 16, 1933- IT A R B W’tNtKAS .■ ,

ROŽES IR LELIJOS

Žinios Iš Lietuvos
PRADŽIOS MOKSLAS 

LIETUVOJE.

Rašo A. M. Aritar'nas.
t. 1/AUGIATT ŽIEDELIŲ-

j Toliau versdamas Šventų- 
į jų gyvenimų I apus, radau 
pįaugiau būdų Dangaus Ka- 
| Balienei pagerbti. Sekdami 
E Šventųjų kelius, galime 
į gerbti Mariją kaip:— 
| Šv. Aloyzas, pavesdami 
[-Marijai gėlelę nekaltumo 
| jaunystės ir viso gyvenimo; 
t Šv. Jonas Bercbinanas, 
• stengdamiesi priminti savo 
į kalboje apsakymėlį iš Mari* 
|-jos gyvenimo ar bent taip 
g’ parkaitę, primindami Jos 
į- kilnumą, nekaltumą ir šven- 
ftumųt 
C - Šv.-Pilypas Neri, kalbe- 
į', darni rąžančių atsidusėji- 
£ mu, paprastai - vadinamus 
Į, Vainikėliu”;
- Šv. Alfonsas Liguori, pa

mokydami kitus mylėti ir 
gerbti Mariją;

Šy. Liudvikas prancūzi-
* jos, rodydami užuojautą ir j siaut iš namų..

teikdami aukas, pašalpą ne
turtingiems; L'

Šy. Beinadina Siėnnas, . 
savęs išsižadėjimais;

’ŠV. Pr. Borgįa, dalinda
mi Marijos , paveikslėlius 
vaikeliams;

Šv. Bonaventūras, apmą
stydami paslaptį. Jos gyve
nimo, ypač šeštadieniais;

• Pal. Petras Kamisius, Ta
šydami eilutes, straipsne- 
lius, keliančius Marijos gar
bę ir mokydami mažutėlius 
mylėti Mari ją f

»Pal. Petras Faber, ištar- 
darni su didele pagarba Jos 
ir Jos Sūnaus Vardus — 
Jėzau! Marija! — prieš 
kiekvieną maldą; . .

Pal. Jonas Budės,rody
dami didžią meilę ir pamal
dumą ' Marijos Nekalčiau-. 
šiai Širdžiai;.

M. Olier, prašydami Ma
rijos palaimos prieš, išeį-.

Šiais mokslo metais Lie
tuvoje, be Klaipėdos krašto, 
veikia’ 2X297 pradžios moky
klos, su 4,288 komplektais. 
Iš jų 2,245 mokyklos yra 
keturių metų kurso ir 52vše- 
šių.metią., ’ .

Vidutiniai viena pradžios 
mokykla tenka 990 gyvento
jų, n vienas mokyklos kom^

plektas — 53.0 gyventojų,. 
^Pradžioj Šių metų pradžios 
mokyldose dirbo 4,313 mo
kytojų, kurių ’2,045 vyrų ir 
2,268 moterių . . ’

Pagal tautybes mokytojai 
skirstosi taip:. lietuvių r— 
3,930, žydų — 303, voldečių 
—31, rusų —15, gudų — 6, 
enkų —s 11, latvių — .14 ir 

kitų, tautybių — 3. į.' .
Dabar pradžios mokyklas 

lanko 235,033 mokiniai. 5
GERA, ATMINTIS. t

Katryna: “Jurgis yVasliingto- 
uas turbūt turėjo nepaprastai ge
tą atmintį.

Marijoną: “Kodėl”?
Katryna: “Nežiūrint kur eisi, 

visur matosi jo vardu pastatyti 
dideli paminklai su parašu’: “šis 
paminklas pastatytas Jurgio Wa- 
shingtono atminčiai”.

DOVANA

Vyras, pasveikęs iš sunkios li
gos; norėjo savo žmonai išreikšfi 
širdingus padėkos žodžius už visą, 
priežiūrą laikę ligos. .“Tu, Ma
riute, buvai mano angelas. Jeigu 
ne tavo tokis uolus ir šir’dįngas 
p/tŽūrėjimaš, .senai būčiau po Že
me ilsėįięs”.

■ ‘ ‘Kas norės irutį našlę su ket
vertu vaikų,” atsakę kan!d(riė.

JUOIfELIfll £

mokslininkas, turės paskaL 
tą apie katalikišką akcijų \ 
arba apie pasauliečių žmo
nių organizuotą . veikimą 
Katalikų Bažnyčios labui. >. 
Tėvas BruŽikas uolus ir la* 
bai pasišventęs darbuotojas 
Katalikų Bažnyčios ir lietu
vių labui ir, klausydamas 
dabartinio Šv. Tėvo Pijaus 
parėdymo, veikti katalikiš
kos akcijos pal<raipojd mie
lai sutiko tą paskaitą seime 
turėti ir Ji bus labai visiems 
įdomi.

M. Ztijus, . *■ Garso” re
daktorius, . žinomas publici
stas ii* kalbėtojas, turės pa
skaitą apie katalikišką 
spaudą; jis, per daug metų 
dirbdamas visuomenės ir 
publicistikos dirvoj, yra jau 
'gerai prityręs ir todėl jo re
feratas turės 'didelėj svar* 
bos. ■ ■ : , , ; ■
. Yra numatyti dar ir kiti 

^kalbėtojai, kurie bus špau- 
*doj paskelbti vėliaus.

Visi minėtų ’apyliiikių 
lietuviai, renkitės į seimą, . 
kuris įvyks Birželio 4 d., ly
giai 2 vai. po pietų,. New 
Philadelphia, Pa. lietuvių 
parapijos salėje. ĮĮųįaųgi 
New Philadelpliijos lietuvių 
parapijos salę yra labai di
delė, tai be draugiją dėle- . 
gatųrgalės- dalyvauti 4ir sve
čiai ir todėl organizatoriai 
nuoširdžiai visuS kviečia į 
seimą.

.Korespondentas:

VOLDEMARAS GRĮŽO 
LIETUVON.

Kaunas. — Balandžio 23 
£ iš Prancūzijos grįžo •Lie
tuvon prof. A. Voldemaras. 
Jis norįs apsigyventi Kau
ne. Iš Prancūzijos jis norė
jęs. važiuoti Amerikon, bet 
negavęs Amerikos vyfiausy-

Priežastis tokio piliečių 
prisirišimo yra ta, kad p. 
Kairis davė puikią adminis
traciją, kokios Seatonville 
neturėjo savo praeity. Jis 
suorganizavo ugnies depar- 
tameiįta ir sudarė gyvento
joms protekciją nuo'ugnies, 
kokios jie iki šiol n<urėjo. 
Nekeliant nei vienu ' centu 
taksų, ištaisė viso miesčiu
ko kelius ir šaligatvius. Da
bar p. Kairis ruošia planą 
kas link surriažinimo taksų.

Seatonvillėj lietuvių gy
vena tik apie 8 šeimynas. 
Daugiausia čia italai, airiai, 

. vokiečiai. ir anglai; Tik ge
ras gaspadoriavimas galėjo 
patrauki prie lietuvio - jų 
simpatijas. Majoras Kairis 
da jaunas vyras, tik 27 me
tui amžiaus. Jis savo dar
bais Čia pastatys lietuvių 
vardui geriausią paminklą.

Majoras Kairis. laikosi 
darbštume, statymo, kūrimo 
principo,, o ne tuščios gar
bės ieškojimo. Tai susipra
tęs, sąmoningas lietuvis, jis 
didžiuojasi savo lietuvyste.

Majoras Kailis yra L. R.. 
K. S. A. narys, priklauso 
prie 146 kuopos,.

Pavyzdingam tautiečiui 
linkime geriausio pasiseki
mo! . . .

bes sutikimo..

LYGIOS.
Petrienė: “Žinai,, kumute, pa

sakysiu tau nati jięną”., . ’ 
.. Muozieiic : MKasAoldolL^—. __

Petrienė: “A« manau, kad ma
no vaikeliai tai gražiausi šioje 
apylinkėje”, . ’ .

Juozienė: ‘ ‘ Keistas .da 1 y k a s, 
kaip mudvi taip pat galėjova pa
manyti apie sąvo vaikelius”.

KEISTA,

- Nikodmnnkas : ^-LaĮiM.- keistą 
snj)ną tarėjam pereitą naktį, ma
myte

Motina: “Kaip tai? Aš nežinau 
kokį sapną .sapnavai, 'Pasakyk 
man”. •

Nikodomukas: “Kaip tai neži
nai, mamyte, juk pati tenai irgi 
buvai draiig su-manim”;.

KUNIGU ATMAINOS.
Kauno Arkivyskupijoje./
Kun. F. Vitkauskas y Pa

liepių karatas, pąsldriamas 
Butkiškės klebenu.

-Kun. Pr. Bikinas atlei
džiamas iš Jurbarko gim
nazijos kapeliono pareigų 
ir paskiriamas Paliepių ku* 
ratu, ‘

Kun. yi/pimaška, Aliejų 
rektorius, paskiriamas Ūgio 
nių kuratu.
- -Kun. F. Vitkauskas, bu
vęs paskirtas Butkiškės kle
bonu, paliekamas vietoje 
(Paliepiuose). .

’ Kun. Pr. <Bikinas, Palie
pių . kurataft / paskiriamas 
Butk i'š k e s adiniiiistrato- 
riuim

Kun. J. Senkus, Dr.: teol. 
M. Į. Ū, paskiriamas Uk
mergės . lenkų gimnazijos 
kapelionu. , t •
; Kun., V. Grušas laikinai 
paskiriamasMurbąrko gim
nazijos kapelionu.

Kun. J. Dagilis atleidžia
mas iš kapeliono pareigų 
Mokytojų Draugijos rusų 
gimnazijoj Kaune. —: Toms 
pareigoms eiti paskiriamas; 
kun. J. Juodeika. .

Kan. J. Tumas atleidžia
mas, iš Vytauto Bažnyčios 
(eccl. Assumptionis' B. M.

SUSIMAIŠĖ, .
Advokatas.: “Jonas Bekampis, 

kurį palmetei su savo automobl- 
] nitai, turi, jūsų. numerį. Jis sake, 
jog. jūsų automobiliaus .numeris 
G,CG9.” .

Kaltininkas: “Tai netiesa. Jo-, 
nas Bekampis padarę klaidą. 
Turbūt jis ant •• galvos•. krito. Ma
no automobiliaus numerio 6999. ’ ’

TRUMPIAU — GERIAU. ,

Dainininkę (vakaro vedėjui): 

“Kokią man dainelę padainuoti? 
Smigevieiaus “Labą.Naktį”?

Vakaro vedėjas: ‘‘-Nesivargink 
su dainelėmis. Geriau žodžiu pa
sakyk-“Labą naktį”.

|K’AS GIRDĖTI,LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

cnmruminnuniuiinmipnnimiimnĮnnn^mmnnnnfay

DETROIT, MICH
.Bai. 17 d. Juozas Siriko- 

jiis, 26 metiį amžiaus, nue- 
• jęs į.svečius patS G^įriltri' 
staiga mirė. Priežastis ti
riama/ Jaunikaitis buvo 
blaivus ir doras, Šv. Anta
no" .bažnyčioj atlaikytos 
maldos, klebonas kun. I. K; 
Boreišis. pasakė pritaikintą 
pamokslą. Palaidotas .'ba
landžio 20 d. naujuose Holy 

'Sepūlhre kapuose. Patar
navo-graborius D.’B.. Bru-, 
zisT Tėvams paliko didžiau- 

.sį liūdesį, nes vienas a. a.
Juozas tedirbo ir užlaikė vi- 

: ,są šeimyną. Ą. .a. Juozas 9 
metus išdirbo prie Mi'bi- 

i gan. Gentrak Būdamas gn - 
L bus, turėjo gerą, ątsaki'i:dn- 
| gij darbą.. Pirmiau pri- 

klausė Lietuvos Vyeą'lOJ 
f kuopai,, visada dirbdavo.

Negalėdamas dėl daib; su 
F jaunimu linksmintis^ kuopą 
|r apleido, bet už tai brolį pri- 
P rasė, kad. dalyvautų Vyčįių

kairiavo HO dolerių paau- 
I kojb geraširdis. Juozas Kar
velis. "

Bielickas' pats rinko au
kis nuo geraširdžių žmonių, 
dlė medžiagos. . Vardai au
kotojų po 5 dol., ar den
giau, yra iškalti ant mūro.

. Klebonas kun. J. Bizaus
kas, parapijos komitetas ir 
visa parapiją širdingiausiai 
dėkoja p. Adomui Bielic- 
kui už jo taip gražų pa
puošalą bažnyčiai.. Jam už 
taip .gražius darbus tik vie
nas Dievas tegalės Atlyginti.

Patartina visiems lietu
viams važiuojant pro šalį 
'sustoti ir. pamatyti š-ą gra
žią vietą, tik; vieną tokią 
Detroite, ir pasimelsti prie 
Panelės . Švenčiausios, pa
prašyti sau malonių.

SEONVILLE, 111/

PRANEŠIMAS
Moterų Sąjungos N. A., 

apskričio, išvažiavimas į-, 
vyks Palangos parke, Law- 
rence, Mass., birželio 18 d., 
1933 m. Visos kuopos pra
šomos iš anksto rengtis. .. •

. Rengimo Komisiįa.

Vi) rektoriaus pareigų. 
(Šiomis dienomis jis mirė.) 
—Tos bažnyčios rektorium 
paskirtas ir užtvirtintas 
kun. . ji. BuČnys, 16. Fr. 
BmT :?I;' 'U '

Kun. A. Glėveckas pa
skiriamas . kapelionu Uk
mergės vidurinėje stalių 
amato mokykloje.

Kuri. L. Špakevičius, gar- 
jės kanauninkas, paskiria-

i nras’ Ukmergės kalėjimo ka
pelionu. .

Kun. Pr. Venckus atlei
džiamas iš Ateitininkų Fe
deracijos Moksleivių Sąjun
gos' Dvasios Vado pareigių 
—Toms/pareigoms eiti pa
skiriamas kun. K. Žitkus..

gį\ Gegužės 7 d.įvyko Boda
is licijos iškilmės Šv. Jurgio 
p bažnyčioje. Dalyvavo apie 
£ 200 mergaičių. Visos ben- 
K drai priėmė šv. Komuniją.
K Be to, ant šventoriaus pa- 

šventintas P? Švc.. •'“Dta- 
dd” .paminklas, kurį pa-.

K dirbo ząkrastijonas p. Ado- 
K masBielickas. •
įgį Dvi statulos: P. Svč. ir 
g- Bernadetos taipgi buvo įs- 
E-'tatytos.; Statulas, kurios

LIETUVIS VĖL IŠ
RINKTAS MIESTO

MAJORU. ‘
Lietuvis Jonas B. Kairis 

išrinktas antram terminui 
Seatonvillės miestelio majo- 
ru.

. Išbuvus pirmą terminą 
majoru, -vietos, gyventojai 
taip buvo patenkinti p. Kai
rio majotavimu, kad Jį iš
rinko ir* antram terminui 
vadovauk laike šios sunkios 
depresijos. Kairis norėjęs 
atsisakyt, bet piliečiai jį pa* 
dėjo ,ant baloto ir išrinko 
žymiai persveriančią balsų 
dauguma. .

Gegužės 9 d. baltimdrietis 
Adolfas Vasiliauskas, (851 
West Lombard; St.),. kurs 
jau’ antri metai ’; profeso-

Telefonas; Plaza 1350.

JONAS GREBLIAL'CKJS
Graborius ir Balsamuotojas 

423’S. PAG A STREET, 
EALTIMORE, MD./ '.

riauja Washmg'tone Katali- 
kų Universitete, . vedė sve
timtautę' žmoną, buvusią jo 
mokinę. t‘Vestuvės įvyko 
Baltimorėje, nuotakos para
pijoj, bet jaunavedžiai ap
sigyvens ĄVąshingtoue, prie 
universiteto,. P. Vasiliaus- 
l<as dėsto retoriką -- kalbė
jimo mokslą. • •

ItETUViy KATALIKy SEI- 
MAS PENNSYLVAMIJOS 

APYLINKĖJE
SchuylkiU, Northhumber- 

land ir.’ Hazelton apylinkės 
lietuviu parapijų delegatai 
turėjo susirinkimą, gegužės 
7 d., St. Clair, Pa., parapi
jos svetainėje. Susirinki
mas buvo skaitlingas. Su
sirinkimą vedė. Mt.-Carine-’ 
lio klebonas, kum Dr. J. B. 
Končius. Atvykusieji dele
gatai įdomiai ir labai, rim
tai busimojo seimo reikalus 
svarstė, labai daug, naudin
gu ’ nutarimu išnešė ii* šei
nio .dienotvarkę. nustatė. 
Seimo dienotvarkė bus pa
skelbta spaudoj vėliau. ' Iš 
delegatų sužinota, kad dąu-

gel parapijų jau rimtai ren
giasi į seimą ir jau draugi
jos išrinko delegatus po 
tris, penkis, ir, didesnės 
draugijos, po aštuonis. Lie
tuviškoji Šios apylinkės vi
suomene, matomai, labai į- 
domauJasi ,tuo seimu. ’ Tos 
rūšies seimas mūsų apylin
kėj, regis/ yra pirmas. Lie
tuviai. katalikai- šioj apylin^ 
kęj yrą veiklūs ir jiems la
bai rūpi religijos ir lietuvy
bės reikalai; jie.džiaugiasi, 
kad. turės progos išgirsti 
mūsų katalikiškos visuome
nės vadų įdomias, kalbas, re
feratus apie mūsų šių laikų 
opiausius reikalus. * Seime 
prakalbąs sakys ir refera
tus skaitys įžymūs asmenys..

Pralotas Dr. G. L. Leeclų 
iš Pottsville, Pa., įžymus 
kalbėtojas, sakys prakalbą 
anglų kalba apie Šv. Vardo 
draugiją ir. bendrai apie or
ganizuotą jaunuomenės vei-

A. L. R. K. Moteių Sąjun-. 
gos 16-as Seimas įvyks She- 
nandoah, , Pa., rugpjūčio 
(August) 7, 8 ir 9 dienomis. 
Nūoširdžiai prašoma kitų 
organizacijų tame pačiame 
laike seimų nerengti. ."

Tėvas Misijonierius J.
BružikaS, Š. Jį, garsus pa-

DYKAI 7 DIENU BANDY 
MAS KENČIANTIEMS NUO 

REUMATIZMO
Jeigu jus kenčiate 
nuo . reumatizmo, jus 

k dabar galite gauti 
\Rose Itheuma Tabs, 
/ įrodytoj, ir išbandytą 

gyduolę. ’ Dykai 7 D. 
Bandymui, ši paj> 
rasta namų' gyduo
le jau pagelbėjo šim 
tams. Nesiųskite pi
nigų — tiktai savo 
vardų , ir adresą ant 
žemiau sekančio, ku
pono. .

Dykai Dėl Skaitytojų
Išbandykite .šią 'gyduolę patys pa- 
gėiba Nemokamo, bandymo, iš
plikykite kuponą ir p.rlsiųskite jį 
greitai,, pirm Išsibaigs šis duosnus 
pasiūlymas.______ '
Bose Rheuma T;ib Co. (Dept X9) 
3516 N. Irving Ave.r Chicago, III. 
Meldžiu prisiųsti xnan pilną .Bake
lį Bose Bheuina. I’abs, ...apmokėtu 
persiuntimu. Aš vartosiu jas 7 die
nas. Ir tada pats nuslspręsiu ar‘aš 
noriu ją daugiau.
Vardas ........................ 
Adresas Xi........ 
Miestas ..............  *........... .

Keliauk į Lietuvą Į

X

Greičiausiais ir Patogiausiais Laivais
‘ IŠPLAUKIMAI:

Birželio 9 d. Laivas “Bremen”
Birželio 17 d, Laivas “Europa”
PER 7 DIENAS Į LIETUVĄ

BROADWAY TRAVELBUDĖJU
, ■ K. J. VIESULĄ, VEDĖJAS

366 W, Broadway, . So. Boston, 'Mass. |
, X Tęl. S‘o. Bostęn. 0620 ‘ . |

I

Ė

| L. D. S. Naujos Ahglij os Apskričio Metinė Gegužine 
I 30,1933, Romuvos Parke, Montello, Mass. Margumynai
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1 Rytinių Valstijų Žinios
i

■Įvairios taiifos užlaiko būtų neįkaimtojoinas pas! 
savų privačias pradinės ir 
aukštesnes mokyklas. Tai 
daro tautybės ir tikybiniais 
sumetimais. Jų užlaikymui .
išleidžia ka^ metą. tūkstan- 

‘ čiųs dolerių. Jos labai verti
namos. Net valdžia atleidžia 
nuo taksų. Žinia, privačios 
mokyklos sutaupo valstybių 
iždams milijonus dolerių/ 
Bet dabar depresija paliete 
visas mokyklas, neišski
riant privačių; Daugelis už- 
darys duris įr dar labiau 
apsunkins piliečių’ naštą. 
Katalikai, pavyzdžiui, mo
kėjo dvigubus • mokesčius, 

. valstybei. įr savo mokyk-
lonis. Valdžią dabar kąikų- 
rius gelbės ar tai knygomis) 
ar ipūkytojų algoiųis, ar

• • šiaip bendru užlaikymui 
Katalifai laikraščiuose ke
liamas sumanymas, , kad val
džia šelpto nuolatiniai pri
vačias- mokyklas (kaip Ang- 
Ii joje). Šiuo momentu susi
rūpinusi herarcliija mokyk
lų atidarymų rudeny. Lie
tuvių parapijines: mokyklos 
taipgi skaudžiai . atjaučia 
depresiją. Nemanomo, kad 
nors viena< užsidaiys, bet 
sunkiai kovos dėl1 savo ’ bui- 
ties/Mūsų inokyElos. y^aTto- 
kioj pat. aukštumoj, kaip ir 
viešosios bei privačios- mo
kyklos. Be paprasto mokslo 
kurso, dėstoma lietuvių kal
ba, istorinės ir geogįafinėš 
santraukos ir tikyba (lietu
viškai) Kaikur anglų kab 
bos vadovėlius gaus iš. val
džios .ar vyskupijos, arba

. pačios įfeigys< Tik: lietuvių 
•' ■ ’ kalboje vadovėlius, visus tu

ri pirktis, kas sudaro keletą 
šimtų dolerių daugiau išlai
dų. Tas dažnai , trukdo, lietu-

i vht kalbos painokų išlaiky- 
.. mą ar plėtimą. Ligi šiol lie

tuviu kalba yra antraeiliu 
dalyku. Tad, . ar nereikėtų 
susirūpinti lietuvių kalbos 
Vadovėliais mūsų mokyk
loms ? •- Mokyklų vaikai ne
pergeriausiai ’ moka savo tė
vų kalbos, ją mažai girdi, 
ar. .vartoja, Tik mokyklų 
pareigą ją. tinkamai išmo- 

■:; kinti. B et. ar sunkinsime
. parapijas vadovėlių įsigiji

mu ? Vargiai. Čia turėto su" 
: . sirūpinti , kompetentingos 
U . įstaigos. ’ Mums žinoma, kad 
/ Italų, Lenkijos ir Francū- 
L. yijos ir k. valstybės šelpia 
L’ Ine tik knygomis) savo tau- 

tybqs mokyklas. . Subsidijos
• t . neateina tiesiog iš valdžios, 
jį. bet per -draugijas (Lenkai 
ij gauna virš 100,000 dolerių. 

- L metuose) . Tad af negalėtų
mūsų mokyklos gauti iš Lie- 

■' tuvos bent reikalingų vado-
:į vėlių* Nemąnąu, kad mūsų 
<'. įstaigos norėtų kokių nialo-
- ,nių iš valdžios.;, bet Kaune 
;• esamą . draugija Užsienio 
i Lietuviams remti. Ši drau- 

y'v gija galėtų lietuvybės dėlei
remti musų mokyklas. Tai

tarnavimas;

jįesenai kalbėtis su Lietu
vos generaliu konsulu New 
Yorkę p. P- Žadeikių, kuris 
žadėjo tuo reikalu pasitei- 
.rauti Kaune. Jo manymu, 
atitinkamos įstaigos ar 
draugijoj pilnai galėtų P«’ 
tarpinĮnkauti ir pagelbėti, 
Taipgi pasikalbėta šiuo rev 
kalu, su kun. Dr. V. Bal
tuška, kuris žadėjo aųkŠtės-

Be mokyklų turime ir 
lietuvių kalbos kursus ar 
vakarines mokyklas. Jose 
mokinama lietuvių kalba, 
rašyba, istorija ir geogrąfi- ųės# sferose Lietuvoje šį 
ja. Paprastai mokytojai es
ti kunigai, vargonininkai ar

klausimą kelti. Jau gautas 
Laiškas iš gerb. daktaro, ku- 

moksleiviai. Knygas visada ris užtikrina galimumą pa
turi nusipirkti mokiniai, o 
km kur reikia ir mokytoją 
apmokėti. Tokios mokyklos 
ai- kursai orgaiiizuoįami 
jaiinesii Pelus ir “suaugu- 
riimSy bet vienam tikslui— 
lįetųvybeiv Gerais Taikais 
norinčių * išmokti lietuvių 
kalbos būta daug, bet dabar 
skaičius . pusiau sumažėjo. 
Pavyzdžiui, Brooklynė (tri
jose parapijose) . būdavo 
virš trijų šimtų moldnių,, 
bet dabar vos. pusantro šim
to. Knygii pirkimas ’• ir mo
kytojo apmokėjimas sulai
ko. Mūsų organizacijos už- 
siėmusms daugeliais dar
bais, kad šį lietuvybės dar
bą apleiclusios. Kitos tautos, 
y pač lenkai, šiuo reikalu la
bai susirūpinusios. Jie viso
kias lengvata^ suteikia, kad 
ti|: mokiniai lankyto kur
sus. Pirmoj eilėj duoda do
vanai. vadovėlius. Mokyto
jai paprastai pasišventę 
tautiniai susipratę- jaunuo
liai. Taip ir. pas mus. Dau
gumoje parapijose mokina' 
Šiuose kursuose- kunigai, 
vargonininkai ar koks mok- 
sleivis (vasarą klierikai ar 
studentai). Visur, jaučia
mas/, vienas trūkumas -— va
dovėlių pirkimas ar parsi- 
tiTiukiniaš. Čia vėl galėtų 
pagelbėti Užsienio Lietu
viams remti draugiją.. .
- Vadovėlių klausimu teko

remtį netik pradines mo
kyklas, bet ir aukštesnes,- 
kaip akademijas, kolegiją 
ir. vienuoli jas. Be tą, mini 
rcikūTą prie mokyklų turėti 
bibliotekas išimtinai, lietu
viškų Įmygu, kur mokiniai 
rastų Lietuvos žurnalų, vė
liausiai išleistų knygų ir k.- 
Todėl • galime tikėtis,, kad 
tik. Šitokiu būdu, galėsime 
tinkamoj aukštumoj iškelti 
lietuvių kalbą mūsų mokyk
lose ir išlaikyti . lietuvybės 
sąmonę mokiniuose. Bėt, 
kaip minėjau, neužtenka tik 
mokyklomis ar vienuoli jo
nus susirūpinti, bet ir pa
prastais1 lietuvių kalbos kur 
sąis (vakarinėse, ir vasari
nėse . mokyklose). Būtų, gera 
jau šią vasarą vadovėliais 
aprūpinti vasarines mokyk
las. Tas, paskatintų tokius 
kursus turėti ir juos lanky
ti. Žodžiu, vadovėliais neati
dėliojant susirūpinkime. •

Užsienio Lietuviams * e ini i ' 
41 augi ja ar kita tolygi i o r.- ( 
ganizacija galėtų tarpinin
kauti ; Lietuvos • konsulai. ’ 
Kiekvienas . kreiptųsi prie 
sau artimiausiu konsulo. 
Bėdos, nesenai k o n sulas 
(New Yorke)' ęsąs ja*eipęsis 
prie mokyklų vadovybių 
duoti reikalingas informa
cijas. Beįkėtų tas infornia- 
cijas tuoj auteijdi. Daug 
galėtų padėti vienuolijų 
centrai ir Kat, Federacija. 
Čia reikalingas vieningas ir 
intensyvus- darbas. Kurie 
prie mokyklų ąttimiausiai 
dirba galėtų (kad ir spau
doj) nurodyti, kaip galėtu-
me savo mokyklas lietuviš
kesnes vėrstųkokius vado
vėlius tinkamiausiai vartoti, 
kokios metodos laikytis etc. 
č:-a gimęs jaunimas, kitom- 
škiaii ąūklčjąmas, mokiną- 
pias. Todėl informacijos bū
tinos, pasiįarimai ręikąlin- 
gL Lauksime vadovybių žo
džio spaudoje.

Hdsgs.

HARTFORD, CONN. 
______ ' x

VYČIŲ VEIKIMAS.
Balandžio 23 d. vyčiai su-

Bet kas susirūpins? Mo
kyklos ar vienuolijos? Ar 
Kąt. Federacija? Ar Liet, 
generalis. konsulas? Ar at
skiri kun. klebonai?

. Kaip minėjau, šis rdka- 
1 ris liečia netik pradines mo- 
kęklaš, akademijas ir kcic-

DRAUGI
Geras laikraštis yra kiekvieno žmogaus geriau

sias ir tikriausias draugas.
Pabar visi pripažįsta, kad laikraštis “DARBI 

NINKASf f veriąs kiekvieno lietuvio tikro draugo 
vardo. ( . /;

“DARBININKAS” išeina duLaitu kiekvieną 
ž savaitę—antradieniais ir penktadieniais. Jame ra- . 
! si naujausias ir teisingiausias žinias, gražiausius 

pasiskaitymus. Jis turi jaunimui skyrių. Būna ir 
gražių juokų- Plačiausios žinios iŠ nepriklausomos 

| Lietuvos ii Vilniaus krašto, 
“Darbininkas” metams.;.,.. 
“Darbininkas” pusmečiui .,
Jei imsi tik vieną kartą į savaitę.,.. $2.00

GALI UŽRAŠYTI ,SĄVO GIMINĖMS * 
ĮLIETVV4 L

Metams,.. i, .$5.0Q 
Fusmečiui ___^.'$2.50

SPAUDA YRA DIDŽIAUSIA PASAULY GALYBĘ, TAD 
IR NAUDOJUS JA

“DARBININKO” SPAUSTUVĖJE
ATLIEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS DARRŲS 

PRIEINAMOMIS KAINOMIS
■ RgjMe kreipkitės pas

S6B W. BRP*DW4V 80. BOSTON, MASS.
■ ... '• TeĮ. Bo. JJoBtcjn 0680

....,-4.00
....$2.00

iiUFi|iiliiiHHHiiiji|ii»ii,)ia.iiiiĮiHinliMiHOHHui»i»Mo.»MiVHtu*i*m»i|iitM/miu»u<«n«»iuiiiiKiif<»H»»<<,,,MH»»«u«'miui^iinyiH»U|

’ęikalais.

I 1Y A n dilii ne AnclmrinĮOS /ipsKricio
Kuopoms

Šiomis Senomis yra iš
siuntinėta visoms apskričio 
kuopoms metinės gegužinės 
įžangos w tikietai, Tikietų 
kaina 25 centai, Viši tikie
tai numeruoti. Nušipirkų- 
sieji tijdetą rr atvykę į 
muvos parką, gegužės 30 L, 
Montcllo, Mass., turės pro-

Iadu saldainių.
Bet štai kas svarbiausia! 

Graboriūš A. Overka. yra 
paskyręs, dar vieną dovaną 
— gražią sidabrinę taurę. 
Šią taurę laimės tas asmuo, 
kurs parduos daugiausia į- 
žangos tiidetų prieš geguži
nę J-’/- ■

ĮįtJ, UJU V cĮIlclJL gcUluJ. gl>cĮMU4.XčxUp. 
A. Overkos pasiirtas, dova
nas: elektrinį “tea sėt” ir 
elektril<inįs.“smoking - sėt,”

. V loUp iyU,VjJUp ęUęLvĮIlUp

išsijudinti, Atskiri veikė
jui raginami. lenktyniuotis 
įžangos tikietų parAavinėji-

Tai labai brangios ii* vertin
gos dovanos. Be to, bus ir

nie. Neužmirškite, jog 
daugiausia pardavęs gaus

treci'a. cįovana — tai 4 sva
rai geriausios rūšies šoko-

gražią taurę
'Jy .. . Renginio Komisija.

N. A. APSKRIČIO L. D. S.
KUOPOMS

; l ’ •-/ ' ..... . •

•mksto prisįųsd jam. Llrcsu 
1'21 Belleyue ayer, MonyLc, 
Mass. šiuo adresu pi ašomė- 
kreiptis visais gcj užines,

rengė metinį linksmą vaka
rėlį, kurs buvo vedamas an
glų kalbojė. Viskąs gerai 
pavyko, tik dabar*'lauksim, 
kad kitas parengimas būtų 
lietuviu kalboje.

Veikiančiais asmenimis 
buvo: V. Labetskaitė, E. 
Mončiūnas, A. Kasmaitytė, 
P. Balukonyte, M. Baluko- 
nytė, J. Gaučas, E. Šimkus, 
Ą. Vilimaitis, C. Gauba, E. 
PineyiČįus, J. Gauba, • V, 
Eiipas/L. Mašiotas ir P. 
Labeckis.

L. D; S. kuopos kvie.na
rnos į bendrą taiką., Kadan
gi metinėje gegužinėje', ge
gužės'30 d, suarto progra- 
uia bus labai įvairi:. base-, 
irb’l, Virves traukimas, įvai
rios lenktynės, tenisas ir tt. 
ir visam tam reikės daug 
dovanų, tad kviečiu kuopas 
pasirūpinti atsivežti įvairių 
dovanų.-

Kas paskirs gegužinei do
vanas, prašau užrašyti do
vanojusių vardus, kurie-būs 
paskelbti organe ‘.‘Darbi
ninke, ” išreiškiant padėką.

Gegužines šeiinininkas,

K 0 N T ĖST A S

•' Jon^ę Kumpa, 
L. D. $. Gegužines 

Šeimininkas.

Vienas stiklas alaus pa
dare vieta kitam.

Girtuoklio burna išdžio 
vina kišenes.

CONNECTICUT APSKRI
TIES IR APYLINKĖS LIE
TUVIAMS PAREIŠKIMAS1

Visoms. L. D. S. Naujo
sios Anglijos apskričio kuo
poms išsiųsti įžangos tikie- 
tai metinės gegužinės, įvyk
siančios Romuvos parke, 
gegužės 30 d.

Išsiųstieji tikietai duoda 
teisę nė tik įeiti į parką, bet 
ir laimėti vieną iš trijų do
vanų: ėlectric tea sėt, smok- 
ing sėt ir 4 svarai šokolado 
saldainių. Dovanų įteild- 

į mąs įvyks b vai. vakare. Jos 
'| bus laimimos tokia tvarka:

Šiuojni pranešama, jog 
Moterų Sąjungos, L. D. S. 
ir LRKSA Connectįcut ap
skričiai rengia bendrą gegu
žinę, kurį įvyks 1933 m. bir
želio mėn. 4 d. Chater Oak 
Parke, Hartford, Conneeti- 
cut. Vieta jau užimta.

Labai prašoma ir pagei 
daująma, kad kitos draugi
jos nerengtų tą. dieną kiti 
išvažiavimų, p visi, kas tik 
gyyaS ir ^veikas tuo laiki 
bus, tegul malonėja. atsilan
kyti į.sfą niįĮžinišką geguži
nę.
j Kadangi gegužinę rengia 
trys organizacijos, tai rei
kią tikėtis gražią pasekmių.

Visų |įų prgąnizauijų 
kųopps įr ‘atškįįi nkriąį prų 
Šomi stropiai rengtis..

\ - Rengėjai.

JĖZUITAS J. BRUŽIKAS 
DUOS MISIJAS

’ Geg. .8 iki 2$ pas Rev. A, 
Sinkevičių, 68 Chesnut St, 
Plymouth, J?a.

Geg. 23 iki bir. 6 pąs 
Rey. M. Daumantas, .320 G 
Spruce St., Minersville, Pa. 
.. šiais adresais arba nuola
tiniu adresu: Rev. J’< Bru- 
žikas, J., 207 York Street, 
Brooklyn, N, Y. galima pąį- 
siųsti Money Order atnauji
nant visus Lietuvos kat" 
laikraščius: “Žvaigždę” įį’ 
1 ^Misijas” metams $1, (gi 5 
metams tik $4, “Varpelį*’ 
($1), “Žcmiaičių Prietelių” 
($1), “Mūsų Laikraštį” 
($1,20), vaikams* “ŽvaigŽ-^’’ 
dutę” ($l) . ir k. •

TeVĮJ marijonu
MISIJOS

• Gegužės 8 — 2bd. d. Am- 
stėrdam,. N. Y. (kun.. A. 
Petrauskas, M. I. C.).

Gegužės 21 — 28 d. & 
•šve. Marijos Kolegija (kn- 
nigas A.. Petrauskas, M. I. -

JONO KMITO EILĖS
Tai gražus mūsų išeivijos 

įžymaus poeto kun. R. Ur
bonavičiaus eilių rinkinys.

Šią knygą išgyrė visa rim: 
tegnioji spauda.: Visi g^rįsjj 
jos turiniu, gėrėsies įr Tam
sta ją įsigyjęs.

Knyga gražiai atsp.ausdiių 
;ą ir dūri 191 pusi. Jos kai-, 
la $1.50. Bet dabar “Darbi
ninko” spaudos vajaus me
tu, gražiais drobės viršeliais 
kaina tik 75 centai; popie- 
rio viršeliais 50 centų.

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

“DARBININKO” ADM., 
366 W. Broadway, 

South Boston, Mass..

įeinant į parką nuplėšiama 
tikieto ritkarpa ir 5 vai. va
kare maža grąži mergytė iš- 
i rauks laimės tikiėtą.
; Šių įžangos tikietų pla

tintojams — pardavinėto
jams paskirta dovana — si
dabro taurė — už. didžiausį 
skaičių išparduotų tikietų. 
Štai ir yra kontestas: •' kas 
daugiausia įžangos tikietų 
parduos, tas laimės sidabro

Kuopos prn/do prūdus*, i 
iięišparduotus tikieiius iki 
gegužės 30 d. JO vai. ry‘o. o 
už parduotus prištaryG pi
nigus. Be to, praneši *, kiek 
kuris pardavė j as pard ♦ •>e, 
kad tuo jaus būtų galima ži
no i i, kas daugiausia i i kleb i 

: pardavė. Visa tai. priduri! į 
. par ke gegužines šni pli nįl i * 
kųi Jonui Kumpai arbą iš

Susipratusių lietuvių yra 
šventa pareiga savuosius 
biznierius palaikyti, nes jie 
to yra užsitarnavę remdami 
jas ir draugijas.

PROGA BEDARBIAMS
Kad pagelbėti bedarbiams “Dar- 
bininko” Admiijistpąclja išmok,5| 
bedarbiui už kiekviei^ gaut g. 

prenumeratą vien$ 
dolerį. .
Gera proga bedarbiams užsidirb
ti- keletą ar keliolika dolerių 
Apsukresnieji darbininkai gali 
išsidirbti nuolatinį įr gerai ap
mokamą- darbą.

“DARBININKAS”
366 West Broadway, 

So. Boston, Mass.

“DARBININKO” SKAITY-
tojįi Dėmesiui

“Darbininkas” jau priima 1933' 
m. Lietuvos Paskolos Bonų kv 
ponus už prenumeratas ir kny
gas už pilną ją vertę. Nukirpę 
1932 m. kuponą siųskite

“DUBININKAS”
366 West Broadway, 

So. Boston, Mass.

Skaitytojų Dėmesiui
Fennsyyanijos žinios, bus 

skelbiamos “Darbininkė” 
kiekvieną penktadienį. No
rintieji užsiprenumeruoti 
savaitinį * ‘ Darbi n i1 n k ą, ’r 
malonėkite kreiptis į Šv. 
Andriejaus parapijos kle-

boniją, 1120 Wallace Sreet, 
Philadelphia, Fa. ' '

Nors “Darbininkas” išei
na dukart savaiĮtūje, bet no
rintieji užsiprenumeruoti 
tiktai savaitinį. numerį, mor, 
ka tiktai 2 dolerius į metus.

^i>iiii<iiiiiii<iiiiiiiiuiiii>iiiiii>ii>iiiii>|il<iii<Hiuiiiitii>iiiiiiiiiiiiiiii|tiiiiiii>iiiii>iiii<ifiiiiiiiiiiiiiiiiiiii>iiiuiiiiiniiiiiiiiiiiit  | Į

Visiems, Visiems!
: IIETŲVIĮT UNIVERSALIS BIURAS

. . • -. < . . .
Atsilankę, į Brooklyn įvairiausia proga ne

pamirškite užeiti pas mus ir pasikviesti į savo 
namus lietuvių prietęlių ir patarėjų—laikraštį 
‘‘‘Darbininką.” Jei Jumyse kils graži mintis 
ką nors gera įsigyti ar savo.prieteliamš pado
vanoti naują maldaknygę, rožančių ar' gražią 
stoyylėlę, užeikite — Jūsų visuometlaukiame. .
LIBTŪVIĮ? UNIVBRGĄLĮS BIURAS, Ine. ;

; Buvusi “VYTAĮjTti^MUŠT’UVii” ,//■ 

$23 Graiid St.. Brooklyn, N. Y.
/’./• f’ ' ; STagg 2-2133 . . •_ ‘ ,

i|
f
i ... — . . • .
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5) Apreiškimo p'ųrap. iš

važiavimas bus: rugpiūčio 
10 dieną, Klasčiaus parke; 
rugsėjo 6, Dexter Parke.

Pirmininkas praneša, kad 
Ped. veikimas pradeda di
dėti ir Pennsylvanijoj. Phi- 
ladėlphia šaukia katalikų 
vonferenciją. Philadelphia 
irgi eina prie to,; kad gal 
jus nętinkus Sušaukta lie
tuvių katalikų konferenci
ja.

Sekantis susirinkimas į- 
vyks gegužės 26 d. po pa
maldų, vakare, Karalienės 
Angelų parap. svetainėje.

. t Reporteris.

, nSRBiyiĮTKŠB A-

K FEDERACIJOS APSTU 
DARBUOTĖS

į Didžiojo New Yorko Pe- 
? deracijos Apskričio mitin- 
k^gas įvyko gegužės 5 d., Ka-

. ralienės Angelų pan svetai-
* nėję, vakare.

Komisija praneša, kad
. Fed. Apskričio metinis is- 

Važiavimas į Forest Parką
. bus liepos 30‘dieną, sekma- 
į dienį.. Visas draugijas ragi- 

■ na prie išvažiavimo rengtis.
V Spaudos savaitės reikalai 
e .gerai pavyko. New Jersey 

valstijoj prakalbos tuo rei-
, Italu pavyko geriau, negu 
. tikėtasi. Minimos lietuvių 

kolonijos prašo apskričio
* jų ir an t toliaus nepamii’šti 

—aplankyti su prakalbo- 
mis.. 1 ■

_ Praneša, kad. . Seserys 
£ Pranciškietės atvažiuoja į 
' Brooklynų $u gražiu vaidi

nimu. Birželio 3 d. bus'Ap-
' reiškimo Šv.' Pan. parap. 

svetainėje. Apskritis noriai
* sutiko jas remti. ’

r L. UniVersalis Biuras su 
pagalba Mot. Sųj. 29 kuo-

L pos žada surengti vakarą 
gegužės 28 d., sekmadienį.

į Bus Apreišk. par. svetainė-

>■' Lietuvių Dienos^ liepos 
> 4 d, reikalai varomi pirmyn.

Komisijos visais* reikalais 
' • veikia, . ,

Gautas laiškas iš Hart
fordo V.. V. Sąj., skyriaus 
seimo reikalu. Kadangi pe- 

į Teitas Fed. Kongresas yra 
p ųntaręs Savo skyrius pačia?

ryti ir V. V. Sąj. skyriais 
ir savo kongresuose tuo 

p klausimu kalbama, tai laiŠ- 
. kas palikta be svarstymo.

, Gautas laiškas iš Aviaci
jos Dienos kom. iždininko.

; Laiškas perskaitytas ir pri- 
' imtas dėmesiu.

ŽINUTĖS

Kada ch. powey pakiau-i Lakūnai Jau Brooklyne. 
se savo duktes Marjones, 19 “ y
metų, kur ji buvus iki ant- [R 1 . . * ■'------ :
ros valandos nakties, tai pa- ' Sekmadienį, gegužės 7 d. 
starojį atsisakė pasakyti ir lietuviai lakūnai, kapitonas 
už tai gavo mušti. Duktė Darius įr lakūnas S. Gi- 
pašaukė policištų ir Sis pa- lWas savo orlaiviu atskrido 
šaukė tėvų teisman už .dūk- i Newarkų, iš kur 11 valan- 
tės sumušimų. Teismas iš- vakare atvyko į bankie- 
tęisinęš tėvų pasakė, kad jo pik kurįs buvo surengtas 
priederme yra žinoti, kur 
duktė randasi nakties laiku.

Vietiniai moksleiviai 
profesijonalai ieškosi karty 
važiuoti į L.. K. Studentų 
-Organizacijos—aeirnip- Ma
noma, kad susiorganizuos į 
pora desejtkii moksleivių. 
Šeimas bus geggužes 29 d. 
Švenčiausios Marijos kole
gijoje, Thompson, Conn, 
Moksleiviai išvažiuos gegu
žės 28 d. ir grįš gegužės 30 
diena. . <

ir

Prospeet Parke žydėji
mas pačiam pilnume. Bota
me dai'den kasdieną sutrau 
kia tūkstančius žmonių. Y- 
patingų kvapų duoda Japo
niškų vyšnių žydėjimas. 
Patartina.’gamtos mylėto
jams aplankyti tas parko 
Įdomybes. Čia pat-yra ir vi
sokių gyvulių. ■//.]]

Klasčiaus svetainėje, Mas- 
peth, L. L

# - ■ • • •
Tūkstantinė minuii

aerodrome
Floyd Bennett aerodro

me, kur lakūnai turėjo po 
pietų atvykti, .buvo suplau
kus tūkstantinė vietos irii- 
pylinkės lietuvių, ukrainie
čių ir net amerikiečių minia 
tikslu pasitikti įr Rinkamai 
pagerbti šąvp tautiečius;

svetainę įėjus parapijos 
charas, vadovaujant varg, 
P. Justui, *. sudainavo “II- 
gįausių me{ų” ir šv. Stanį“ 
slovo giesmę, kuriai muzikų 
parašė komp. Žilevičius.

I Vakarienės metu pasaky
ta. klebonui kun. S. Stoniui 
daug sveikinimu ir linkėji
mų. . ’ ' •

!

TelepUoną: STAGG S—0700

■ ‘‘Lietuvių Dienai7’ rimtai 
dirbama.. Išrinkta keturios 
komisijos prisiruošimo dar
bams. Liepos 4 d. bus di
džiulis piknikas su dainos 
švente Kląšciaus parke.

Į organizuojamų apylin
kėje Studentų ir Profesijo- 
nalų draugijų, ar kitaip pa
vadintų Intelektualų ar 
Aukštamokslių organizacijų 
katalikai moksleiviai ir in
teligentai nesides. ; Jie burs 
savo jėgas į L. K. Studen
tų organizaciją.

: > PRAMOGOS. • '
L. Vyčių Sporto šven- 

į te bus birželio 11 d. Linden, 
t- n. j. ' ' " \

2) ^Moterų Sąj. 24 kp.: iš- 
b važiavimai bus: birželio 25 į ir rugsėjo .27 dd. ‘ Forest 
g Parkam
| 3) Karalienės Angelų
| mažųjų choro koncertas bus 
i gegužės 13 d.
fe ’ 4) Šv. Vardo Dr-jos pik- 
L pikas bus: birželio 4 'd. r Klasčiaus parke.

‘ Tėvų dominikonų mem 
rastis “The Torch!’’ (New 
York), gegužės nųen. leidi
nys talpina kun. K. Žvirb
lio, O. P, straipsnį apie lie
tuvius dominikonus ir jų 
provincijų Lietuvoje. * Iš
vertę talpinsime ' savo sky
riuje.

. Mūsų “tautininkai” pu 
lakūnų “priėmimo,” vaikš-Į 
čioja kaip musę kandę. 
Daug jų buvo net “slapta” 
jąsišalinę iš Floyd Bennett 
auko. Dalykas tame: lakū

nai pasižadėjo būt Brook- 
Lyne 4:30 po pietų, gegužes 
7 d.; žmonės lauke, laukė ir 
nesulaukė iki .11 vai. vak.* 
Galop pranešta, fahi lakū
nai nutūpė Nexyarkė. Žmo • 
irj-s už tai labM sni ylro, . Baigiant /programą kun.

——---- -—- . 1 ' S. Stonis nuoširdžiai dėko-
C. BROOKLYN, Nr Yir r? ren^-^i-^Koriįii ir vi-

’ . sieins dalyviams. Jis nesiti-
, .Jkėjęs, kad jo darbuotė šioje 

na-p-p a parapijoje taip bus įvertm- 
ta, bet matyt, gražių širdžių 

Šv. Jurgio parapijos stų-1 atsirado ir. iš jų išsiveržė 
dentai pradėjo darbą kalbo [užuojautos ir įvertinimo 
mis įr diskusijomis, J>jrmą- spindulėliam .< c ‘ ';.>>■ 
dienip vakarę, ; parapijos Choras.t sudainavo keletą

salėje. dainelių. • ; •
Draugijoje yra 85 studen- l vąk a r i e n ė š programa.

tai. Penki studentai kalbė- baigta malda.
jo apie dabartinę būklę. Po I Rožančiaus ir Trėti- 
kiekvienoš k a 1 b o š ' sekė 
diskusijos, kuriose studen-1 
tai parodė didelį- šusiddihė- Į 

: jimą. . Tad nutarta turėti 
kalbėtojus kiekviename susi 
rinkime.. Kalbėto j ai įvyku
siame susirinkime buvo: S. 
Jakupčioniūtė, A. Markiu- 
tė. A-. Štankiųtę. -Pr. Bulo-

Connectįcut’e žino m a s 
diakonas Benediktas Gųu- 
ronskas, lankąs Švč. Mari
jos seminariją Baltimorėje< 
Lūs šventintas kuniguosna 
birželio 10 dienų ir pirmą
sias mišias laikys Waterbu- 
ry, birželio 11 dieną.

DVI LABAI GRAŽIOS IR NAUDINGOS KNYGOS

Lietuvos Albumas
Gegužes Menuo

■ .: —Tik už—, •

t LIETUVOS ALBUMAS -y 436 puslapių, ir kiekvienas 
į puslapis papuoštas Lietuvos Žymių' veikėjų, ir vadų pa- 
£ reikslaiB. Kaina .buvo $4.00. •
k GEGUŽES MENUO — 184 puslp. . Įmyga. Joje; telpa 
į gražūs skaitymai 'kiekvienai' dienai per visą gegužės mė- 
p nesį. Kaina buvo 65 centai, ‘
| * Knygų nūpiginimo metu abi knygas parduosime už

[ $1.00
*4DARilNINKAS” . '‘ .

» 866 W. Broadway, So. Boston, Mąss.

tj

vanėlę; būtent:. auksinį 
laikrodėlį; • •

niūkių draugijos parapijoje 
yra daug nuveikusios ir už- 
sitarnavblmvisuomenės pa
garbos. . n>i.- ■ ■

Kleb. kun. S. Stonis* , per 
du metų savo klebonavimo 
parapijų sustiprino, dvasi
niai ir. * medžiaginiai. Jis 
šios krizės metu be deficito 
subalansavo parapijos iždų.

. -v. s . Jis yra rimtas vadas ir su-
galas, pirmininkas, Karalie- šeimininkas. Ir labai 
nes Angelų parapijos, stų-- gerai, kad 'draugijos nors 
deniams. Savo kalboje pa^ (iek ivertino j(1 darbuotę. ’ 
aiškino Studentų Organiza- \ .
cijos reikalingumu. • CHORAS PAGERBK

. ' KLEBONĄ. ’

NEWARK, N. J, Sekmadieųį, tuoj po pa- 
. i. maldų, nuėję pasveikino

LIATOIEŠVAK^AS ręb-,tam.;Stonį su
. [ vemis, įteikė dovanelę ir

Balandžio 30 d., misijas sudainavo ; “Ilgiausių me- 
užbaigus, įvyko Šv. Cecili- tau.” . M
jos choro taip vadinamas Į Klebonas^chorui padėkojo 
“Liaiįdies vakaras.’’ .... tap pavaišino. *

Buvo dainų ir vaidinimų. •
Ypač daug - juoko buvo iš BIRŽELIO 4 DIENĄ 
komedijos ‘.‘Aš numiriau.” |. ,

Tėvšs Bružikas pasakė P*8 P™03 .^J1* 
prakalbėt apie Lietuvos “as, Visniausko ukeje. šv.

j Kazimiero draugija nutarėgyvenimą, . ^ ■ i ■ .. • °
, pasamdyti bus’ųs ir vaziųo-

niTEDOnil ii I ti į tų išvažiavimą. Šv* OnosrAl tnuUN) Ni Ji ' kb-augija prisidėjo su auka.
[Kitos draugijos taip pat 
I prisidės^ tik laukia susirin
kimų..'

Bendras susirinkimas į- 
vyko gegužės 7 d.. .Dar iš
rinkta 12 asmenų į' parapi
jos ' įšvažiavimb komisijų 
Nutarta kviesti kaimynines 

I kolonijas. • . •

Nęšehąi kalbėjo Pr.,Rau-

> IŠKILMINGOS VAR
DUVES •

Gegužėsz 6 d., parapijos I 
salėje,. Šv. Rožančiaus, ir 
Tretininkių draugijos su? 
rengė bankietą kleboną ku-l 
nigų S. Stonį pagerbti jo] 
varduvių dienoje. ’

■ Klebonui kun. Stoniui -į

Taipgi buvo. Čia atvykę dau
gybė Amerikos spaudęs ra- 
poi’tei’ių, judomų paveikslų 
išdirbę jų ir kitokių asmernj.

Dienai esant gražiai žmo
nes iš pradžių nenuobodavo, 
bet ir taip atėjus nurody-; 
tam laikui/ kada. lakūnai 
turėjo atskristi, jiems nepa-į ] 
sirodžiug visit pradėjo nę- 
kantrauti ir žmonių ūpas 
pradėjo pulti,.

Apie 7:30 vai, vakaro 
žmonės pi’adėjo skirstytis, 
kurių dauguma vyko į Kla- 
gčiaus svetainę. Kita gi lie
tuvių , dalis pasiryžo laukti. 
čia lakūnų iki vėlos nalętįės • 
iy. tik jiems pi'aneŠus,' kad 
lakūnai jau atvyksta į Kla
sčiaus .svetainę., jie irgi nu
vyko į svetainę, * ..

Koncertas pavyko. <
Klasčiaus svetainė, nors 

ir lakūnams neatvykus iki 
vėlumos, btivo kimšte pri
kimšta. Belaukiant lakū
nų, koncertas irgi suvėluo
ta. , Koncertinę dalį išpildę 
Šv.,^Turgio parapijos choras 
vadovaujant muzikui J. 
Biundzai. ir Operetės Drau
gijos choras vadovaujant 
X. Strtimskiuį. Ruvo. ir so
listų. .
Laukiete- dalyvavo Lietuvos 

Ministeris iL B. Balutis
Bankiętas prasidėjo irgi 

vėlai. , Programą vedė 
Mikalauskas. Lietuvos mi- 
nistėris, K. B. Balutis pa
sakęs trumpą kalbų veikiai 
apleido svetainę: t trumpų 
laikų vakaro vedėjas prane
šė linksmų žinių, jog lakū- 

' nai Darius ir Girėnas atvy
ko. Su didžiausiu entužiąz- 

( rnu jie visų , buvo priimti. 
■ Jiems, pranešus estradoje 
trumpų‘priežastį, sūsivęlavi- 
rno, nuvyko vakarieniauti.

, Čia prasidėjo karštos kalbos 
it sveikinimai. Pasipylė 
ir aukos. ’ Garbės • nariais 
i šampa Lietuvos Vyčių New 
Yorko ir New. Jersey ap
skritis ir Lietuvių Atletų 
Klubas aukodami po 25 do
lerius ir daug mažesnių au-

atsilankė kun. S. Remeika
Tuo tarpu atvyko ir kun. 

Š. Remeika ir įteikė Jakū- 
noms du po $25 čekius nuo 
savęs ir kun, J. Balkūno. 
Garbės nariu tapo ir p. Sa- 
bėnko, kuris tarnavo Lietu: 
vos kariuomenėje su kapi
tonu; Darium ir įš Lietuvos, 
atvykęs tik keturi metai at
gal. Į- trumpų laikų surin
kta 181 dol. aukų ir daug be 
to. pasižadėtą.

Kodėl lakūnai suvėlavo?
Sekmadienis buvo labai 

nepalanki diena v4-S i e m s 
aviatoriams: Iš pat anksto 
ryto nuo Clevelųndo ir Clii- 
cagos į rytus plačiausiu 
ruožtu visa padangę, buvo1 
padengta labai tirštos mig
los. . Tas sutrukdę mūsų 
lakūnams • pradėti savo .ke^ 
lionę iš Chicagos. .^aljaus, 
jiems išskridus tęko susi
tiksi su ūkanomis ir viesu
lą.

DR. RUDAS R. VENCIUS
DANTISTAS

N—IIAY •

VALANDOS S 
Nuo 9—12 18 ryto, 2—8 vak. 

įvantadteniais tutitarui 
499 GRAND STREET

__ *«*** (kampai Uūlon Ave.)' | \ 
Namą Telefonas: Michlian 2—4273 B R O O K L Y N, N. Y. |

* . . . . I

LMberglu^ irgi buvo pri
versta iiusileisti ‘

Tuo pačiu laiku Lind- 
jorghžis sd Žmona lėkė, iš 
. Kalifornijos į Washingto- 
nų./ Del* Kūdros buvo pri* 
verstas nusileisti Kansas 
City. Kitas, lakūnas Roscoo 
Turner norėję lėkdamas iš 
Los Angele's į■ New Yorkų 
sumušti greitumo rekordų, 
dėl audros taipgi turėjo nu
sileisti’netoli Columbia, Mo.

, Ą^rterili'ps spauda plačiai 
i. . apruše

Amerikoniška Spauda vi
suose apylinkės laikraščiuo
se plačiai aprašė apie šias 
iškilmes ir pačius lakūnus, 
Jmrių^ir2ori^i’do_j^yęislMj 
tilpo daugelyje laikraščiuo
se^ ’ ■ - . ” / A. J.Mf,

PRANEŠIMAS
Ryt. Valstijų Lietuvių 

Dienai Rengti Komiteto po
sėdis įvyksta Gegužės-May 
18 d. 8,vai. vakare, Karalie- 
nšš Angelų parapijos .salėj. 
Visi komisijos nariai prašo
mi būtinai dalyvauti; galu
tinai aptarsime Sva r b i u š 
programos klausimus.
‘ J šį posėdį yra maloniai 
kviečiami ir apylinkes mu
zikai—chorų vedėjai.

. Sekretorius.

Laiškai į Lietuvą ‘ Į 

Oro Paštu ’ .
Kap. S..Darius ir lak. S. 

Girėnas skrisdami į Lietu
vą veš ir paštą. Laiškų ga
lės paimti tik .1000,. kas y- 
ra palyginamai nedaug. 
Daugelis lietuvių jau davė 
užsakymus laiškams.

Taigi norintieiį siųsti lai
škus Dariaus-Girėno trans
atlantiniu orlaiviu, šiuo 
prašomi tuojau siųsti užsa
kymus.- Vienas 'laiškas su 
vi saik reikalingais J. A- 
Valstybių: ir Lietuvos pašto 
ženklais ir pervežimu $2.00. 
Pinigus galite siųsti Lietu
vių Ūniversalis Biuras,. 
Ine.,' 423 Grand St, Brook- 
Įyn, N,Y. irA. J. Mažeikai, 
49 Ainslie Stį' Brooklyn, N". 
Y. ‘ Taipgi, galima kreiptis, 
ir į paeiūš lakūnus. Visi: 
laiškui turės, būtr grąžinti 
siuntimui.ne vėliau, kaip 
gegužęb iŠ d. Taigi., vįsį 
noriniiejį- pąsinaūdoti. tąja 
proga prašomi'pasiskubinti.

Koresp,
Alus prigirdo daugiau 

žmonių negu jūros. A

JERSEY CITY. N. J.
. Balandžio .30 dienų šv. 
Cecilijos choras iš Paier- 
šon, N, J., vadovaujant kun. 
š- Stoniui, vaidino penkių 
-veiksmų dramų “Sąžine.” 
Publikos buvo daug. Pątcr- 
sono jaunimas vertas gar
bes už taip , gerą sūvaidini- 
tną. ■ ' ■ • .
A" ■'•ir........ ;-4 »  . ------------

Tol, šhftt 2—5048 . Notary Pnblle

M. P. BAITAS INC.
BIELIAUSKAS 

Gra]įjoriwj ir BaJsamuotojM 

669 Gr and StBrooldyn, NY.

BROMO FED. APSU. 
DR-JŲ PRAMOGOS

Birželio 11 d. Mot. Sąj. 29 kp, 
išvažiavimas į Forest Parką.

Birželio 18 d. šv. Rožančiaus 
Dr-ja (Apreiškimo parap.) išva
žiavimas į. Forest. Parką. ■

Birželio 25 d. Vaik. J5z. drau
gijos No. 1, Forest Parke,

Liepos 2 d. Mot. Sąj 29 kp.
Forest Parke. . I

Liepos 4 d. Nevr Yorko ir New 
Jersey valstijų LIETUVIŲ DIE
NA Klasčiaus Parke, Maspethe.

Liepos 9 d. Sv. Raž, arija (Ap
reiškimo par.) Forest Parke. •

Liepos 16 a., Vaik. Jčs.- dr-jos 
No..x,

Liepęs 23. A Mot. Sąj. 35 kp. 
pikaikąs Forest Parke.

Rugp. 13 d. Šv. Rąž. draugija 
(Apreišk par.) išvažiavimas . i 
Forest Bark. .

Rugp. 27 d., V. Jėz. dr-jos No.
1,. (Apreišk.. parJ išvažiavimas į. 
Eorest Park

Rugp. 27 d; L. D. s. 10 kp, iš
važiavimas į'Forest Parką.,

Rugsčjo 3 d. Mot. Sąj. 29 kp. 
išvaŽ, Forest Bark. ■ ,'

Pirmiausia aludariui, vė
liau gydytojui, o paskui 
graboriui, . \

KLASČIAUS

CUNTON PARKAS
lofcliųnl Įr vlaokiatni paauinlcimlulj 
mainą . įmaniausia vieta Brookj 
lyue-ittąspathė. 7an . laikas užaiia- 
įytl įaig Žiemos sosoauf, 
kajnjk Maspeth ir Eetts Avė.

JONAS KLASČIUS. Sav,
J . . ■ Maspeth, N. Y.

fe/

' Tol.' Evergreen 6-5310

JOSEPH GARSZVA
GRAŽORIUS

: AfiŠAtaiOti)JAS
SSOBOmt) AVBUB

įj.' -nn\> .

TeL Ąfotary PubMė I

JOSEPBIĖYMA
' (LevandauikM)

GB<BGRIGS
107 Union Ava., Braoklyn,

Tilaphone 8ta«g 24400 
NOTART PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS
• GRABORIUS

<02 Metropolitan Avė.
BROOKLYM, JT, Y.

Priešais Apreiškimo parapijos 
Bažnyčią

Panaindau Automobilius Ves* 
tuv&na, Krikštynoms ir viso

kiems pokyliams

TėL Newtown 9—4464

ANT, J. VAI.ANTIFJUS
GRABOR1US LR 

BALSAMI7OTOJAS
ĄiHlrivuda Vl?ow 

KoUvtriibllc
5441 72-nd Street,
.: Arti Grand St. 
MASPICTH. U L, N. Y.

U S, 
/ h.

» ■» a j US

tdel. Mverjtt*en 6—4614

MMMH'fNMlMIĮ'
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