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Dėlko Lietuva Nemokėjo 
Skolos

WASHINGTON, D. C.-- 
. Birželio meii. 15 d. Šiandien 

Lietuvos Pasiimtinybe įtei
kė Amerikos Jungtinių VuL 
stybių Vyriausybei (per 

x State Department) skolos 
mokėjimo reikalu raštų. 

. Trumpai suglaudus, šiame 
. rašte Lietuvos ministeris B. 
. K. Balutis;. Lietuvos Vy

riausybės vardu, . išdėstė, 
kad jau prieš pereitų metų 
gruodžio mėn. 15 d. buvo 

. nurodytos priežastys dėlei 
kurių Lietuvos Vyriausybė 

r. . negali sumokėti Amerikos 
Jungtinėms Valstybėms sko 

.. los dalį, kaip yra numatyta 
Skolos Fondavimo sutarty
je iš 1924 ra. rugsėjo mėn. 
22 d. Kadangi tuo atveju 

. nebuvo suteikta galimybės 
iš pamatu peržiūrėti skolos 
mokėjimo klausimų, Lietu- 

. vos Vyriausybė sumokėjo 
1932 m. gruodžio mėn. 15 d. 
skolos mokėjimo nustatytų 
dalį, tikėdamosi, kad toks 
jos elgesys sudarys prielan
kias sųlygas. naujam skolos 
klausimo sureguliavimui.

Nors' Amerikos Jungtimi! 
Valstybių Vyriausybe sutei
kė ganėtino pamato tikėtis, 
kad skolos klausimas bus iš 
naujo svarstomas, deja, tas 
neįvyko ne dėl Lietuvos Vy- 

. Tiausybės kųltės. Todėl Lie
tuvos Vyriausybė pareiškė, 
kad dabartinės pablogėju
sios aplinkybės neduoda jai 
galimybes tęsti skolos mokė
jimų 1924 m. rugsėjo mėn. 
22, d. skolos mokėjimo su
tarties nuostatais, ir kad 
Lietuvos Vyriausybė yra 
buvusi ir yra pasiruošusi 
pradėti derybas su Ameri
kos Jiuigtiniu Valstybių 
Vyriausybe tikslu suderinti 
Lietuvos Vyriausybės ino-

kėjimo galimybę su naujai 
pasikeitusiomis ekonominė
mis ir finansinėmis sąlygo
mis. ■

t i ėtui 'os Pasiiintbi yl)e. 
fflashingtone.

VOKIEČIO STUDENTAMS 
PRIVALOMAS DARBAS

L BERLYNAS. — PrūsE 
j o& švietimo k o m i s a r a s 
Berniiard Rust išleido įsa
kymų, kad universiteto stu
dentai tpreš atlikti privalo
mų. darbų.

KUN. COUGHLIN APIE 
EKONOMIŲ KONFE

RENCIJA
, New York. —► žinomasis 
kun. Charles E. Cbūghliu, 
iš Royal Oak, Mielu, parei
škė savo nuomonę, kad pa
sauline ekonominė konfe
rencija Londone neatneš jo
kių vaisių.

<• ■ . ’ . ■ . •

Ta pačia proga kunigas 
Cougliliri tačiau pareiškė, 
kad. laike 60 dienų Ameri
kos prezidentas išleis tokius 
rprmiešimus, kurierrtrtres-eli- 
džiausios reikšmės Ameri
kai ir visam pasauliui;

290 SVARŲ POLICININ
KAS TINKAMAS DARBUI

BURLINGTON, Vt. — 
Šio miesto mayoras Burke, 
84 metų amžiaus senis} no
rėjo pašalinti iš tarnybos 
policininkų Clarence Wes- 
lon vien tik todėl, kad šis 
sveria 290 svarų.

Mayoras . mano, kad tokio 
svorio policininkas netinka 
tarnybai,,, tačiau’ policijos 
viršininkas nutarė; kad po
licininkas Weston gerai at
lieka savo pareigas ir kad 
jo" didelis svoris nesudaro 
jam nepalankių kliūčių. Gy
dytojai liudijo, kad šis sun
kusis policininkas yra gero
je „sveikatoje.

LAIVYNAS NORĮ 15 Ml- 
LIJONU DOLERIŲ

•_________y •,

WASHINGTON. — Ar 
merikos laivyno vadovybe
prašo viešųjų darbų depar
tamento paskirti 15 milijo
nų dolerių naujiems orlai
viams ir laivams statyti.

n

SENATAS PRIEŠ ROOSE- 
VELT PLANĄ

ROOSEVELT PRIEŠ DOLE
RIO VERTĖS NUSTA

TYMĄ
WASHINGTON 

patikimų Šaltinių patirta, 
kad Prezidentas Roosevelt 
nesutinka, kad šiuo laijcn 
Amerika įeitų į derybas pa
saulinėje ekonominėj e kon- 
ferencijoje su. kitomis vals
tybėmis dėl dolerio pasto
vios vertės nustatymo—sta
bilizavimo. .
■ Prezidentas Roosevelt ne* 
sipriešina dolerio stabiliza
vimui, tačiau jis mano, kad 
šiuo laiku tai pakenktų A- 
merikos vidaus kovai dėl 
geresnių laikų.

Prezidento artimiau sis 
patarėjas, prof. Moley. šių. 
savaitę išvyks į Londonu, 
kur jis painformuos Ameri
kos delegacija apie Roose
velt nuomone. Prof. Moley 
Londone bus kaip ir .Roose
velt asmeninis atstovas kon
ferencijai.

iš

WASHINGTON, — Bir
želio 14 d. senatas 51 balsu 
prieš 39 priėmė priedų prie, 
Roosevelt biliaus, įnirs buvo 
padidinęs veteranų pašalpa 
iki .70,000,000 dolerių. Sena
tas nubalsavo pridėti vete
ranams dar 6Amilijonus do
lerių, prieš kąt Roosevelt bu
vo griežtai pasisakęs.

Veteranų pašalpos didini-- 
mo šalininkei turi vilties, 
kad senate priimtasai prie-; 
das^lengvaippwis-iv-atstn=i 
v n rūmuose. Tačiau šiam-

* • * • ir
priedui g.Tęsi'a|Roosevelt ve
to ir tuo budi įvyktų Roo
sevelt pirmas oficialus susi- 
1‘ėmimas su ftęngresu,.

Už Šį įstatyčio priedų bal
savo 31 respublikonas, , i 
darinėtis- ūkininkas ir 19 de
mokratų; prięŠ balsavo 39 
demokratai.

Lietuvis Vėl Golfo Čempionas!
-t    — -r   ••• r—-r, , • ' '

CHICAGO. —:Praėjus^^ 
savaitę Amerikos gėriausių 
golfo žaidėjų rungtynėse A- 
merikos. golfo čempionatų J 
laimėjo lieuivis Jonas’Gud-4; 
monas (Jolmy Goodman), 
23 metų jaunuolis,, kilęs,iš ’ 
Omaha, Nebraskos. Jis su- \ 
pliekė daugybę, profęsiona*

HINDENBURG MIRŠTA
PARYŽIUS. — Prancū- 

r/Ajos laikraščiai praneša, 
kad Vokietijos prezidentas 
Hindenburg sunkiai serga 
ir jau miršta. Drauge pra
nešama, kad Hitlerio -vy* 
riausybė uždraudė vokiečiu 
laikraščiams apie tai rašyti.

AMERIKA GAVO 8 NUO
ŠIMČIUS SKOLOS

YVASTIINGTON. — An
glijos vyriausybė pranešė. 
Prezidentui Roosevelt, kad 
birželio 15 dienų ji sumokės 
Amerikai savo skolos dalį

TŪKSTANČIAI NAMŲ SA
VININKĮJ LAUKIA 

PAGALBOS
WASHINGTON. — Na- 

marns paskolų davimo tary
ba jau gavo 6000 prašymų. 
$ ai parodo, kaip didelis 
skaičius, namų. .Savininkų 
laukia pagalbos iš valdžios.

Kongresas Išsiskirstė

sidabru, 10 milijonų dolerių lu. įr mėgėjų golfininkų. ;
1931 m. Amerikos golfo 

čempionu buvo lietuvis VI. 
Barkauskas (Billy Burkoj, ’ t 
kuriam pernai. nepasisekė j 

Išlaikyti čempionato. Bet i 
šiais metais susilaukėme ki« I 
to lietuvio, kuls laimėjo I 
čempionatų. 1

J. ..Gudmonas yra mėgėjas ’ 
golfininkas, vadinasi jis gy- 
vena ne iš golfo žaidimo. ■

PAVOGĖ MILIJONIERIŲ

Naujų Darbų Vajus
•- — — —<s> ■ _____________________ ■

2 UŽMUŠTI, 7 SUŽEISTI
Birželio 18‘ d. Bostono a- 

pylinkeje trijose automobi
lių nelaimėse 2 žmonės už
mušti ir 7 sužeisti. Tarp 

. sužeistųjų yra Elena Sugž- 
daitė, gyv. 26 Richardson 
S t.* Wakefield.

MASSACHUSETTS GAUS 
75 MILIJONUSDOLERIŲ

Gubernatorius Joseph B. 
Ely . viešai pranešė, kad 

t ' ■Massacliusetts gaus 75 .mili
jonus dolerių? iš federalio iž- 

J. ‘ ' do fondo, skiriamo viėšie- 
: , • . siemis darbams.

Ą . Gautieji pinigai, guber* 
; hatoriaųs pareiškimu, bus 

• - sunaudoti, keliams, mokyk- 
į. loms ligoninėms, . parkams
f ji; kitoldeins projektams.

WASHINGTON. — Pa
sirašęs kongreso priimtus 
svarbius bilius Prezidentas 
Roosevelt pareiškė, kad lie
pos mėnuo bus pradžia di
delio tautinio judėjimo, 
kurs grąžins žmones į dar* 
bų, ;

Išvykdamas . • atostogoms, 
Roosevelt pasišaukė žemdir
bystės sekretorių, industri
jos biliaus; administratorių, 
geležinkelių reikalų tvarky
tojų ir visiems įsakė pradėti 
vykdyti šalies atstatymo 
darbų. .1

Tuoj aus paskirta 400 mi
lijonų dolerių. seniems ke
liams taisyti ir naujiems ke
liams.'tiesti, . Laivyno de
partamentas tuojau prade
da laivyno konstrukcijos 
programų, kuriai įvykdyti 
paskirta 238 nuli jonai dole
rių. - • . . •

ST. PAUL. — Nežinomi 
žmogvagiai pagrobė milijo
nierių William Hamm, Jr„ 
39 metų .amžiaus. Už jo su
grąžinimų reikalai! j ama 100 
tūkstančių dolerių atlygini
mo. .

Pagrobtojo Hamm kom
panijos įstaigos Vedėjas ga
vo pranešimų, kad Hamm 
pagrobtas ir kad už jo iš
laisvinimų norima 100 tūks
tančių dolerių.

ŠILKO AUDĖJP STREIKAS
FALL RIVER. — Klu- 

ger šilko audinyčiu .'darbi
ninkai. išėjo į streikų po to, 
kai dirbtuvės savininkai at
sisakė. pakelti . algas ir su- 
mažinti darbo valandų skai
čių. Į streikų išėjo 195 dar
bininkai. ...

Šio miesto, kitų Šilko au- 
dinyčių darbininkai prijau
čia streikuojantiems darbi
ninkams, todėl tikimasi ko
vų laimėti.. . ;

WASHINGTON. — Bir
želio 16 d. 2 vai. ryte kon
gresas priėmė visų Prezi
dento Roosevelt patiektų 
programų įį;^įW|ir8tę iki 
sekančių metų pradžios, ka
da susirinks paprastai sesi
jai. .

Kongresas turėjo išsiskir
styti keturiomis dienomis 
anksčiau, bet posėdžiai užsi
tęsė dėl buvusių ginčų vete
ranų pašalpos klausimu.

■Priėmus ekonomijos bi- 
lių, Roosevelt buvo sumaži
nęs veteranų pašalpas apie 
440 milijonų dolerių. Vė
liau jis tų sumažinimų per
žiūrėjo ir sutiko pridėti ve
teranams 70 milijonų dole
rių, tačiau su tuo kongresas 
nesutiko ir reikalavo pridė
ti. 138 . milijonus dolerių, 
kam Roosevelt griežtai pa
sipriešino. Pagaliau kon
gresas nusileido ir tuo būdu 
Roosevelt laimėjo.

Kongresas trumpoje spe
cialioje sesijoje (nuo kovo 
9 iki birželio 16 d.) priėmė 
Šiuos bilius:

Pirmiausia priimtas l).an- 
kų tvarkymo bilius, kurs 
suteikė teisę Prezidentui ir 
iždo sekretoriui kontroliuo
ti . bankų veikimų, leisti 
jiems atsidaryti veikimui ir 
t. t.

Ekonomijos bilius suma
žino veteranų pašalpas dau
giau kaip 300 milijonų, do- 
Įedių ir valstybės. tarnauto
jų algas daugiau kaip 125 
milijonus dolerių.

Legalizuotas : alaus gami
nimas ir pardavimas.

Infliaėijos bilius. suteikė 
Rooseyelt galių, sumažinti 
dolerio aukso vertę, išleisti 
naujų pinigų, o žemdirbys* 
tęs. Sekretorius gavo. galių 
kontroliuoti ūkių gamybos 
kiekį ir kainas į’ paskirta

du bilijonai dolerių ūkių 
mortgičių. paskoloms.

Musele Shoals biliiis lei
džia pradėti didelius viešuo
sius darbus prię Tennessee 
klonio.

Nedarbui sumažinti bilius 
įsteigė valdžios darbų miš
kuose, kuriuose šių vasarų 
gauna dai’bų 275,000 jaunų 
vyrų.

Industrijos .atstatymo bi- 
liuš . įsteigia dirbtuvių . ir 
valdžios bendradarbiavimų : 
vyriausybė galės išduoti 
leidimus dirbtuvėms,• nusta
tyti darbininkų algas, darbo 
valandų skaičių ir gamybos 
kiekį; šis bilius leidžia vy
riausybei įvykdytį viešųjų 
darbų programų,, kuriai su
daromas 3 bilijonų ir 300 
milijonų dolerių fondas.

Glass-SteagalI bankų re
formų biliaus vykdymas ap
saugos depozitorių reikalus.

Namams mortgičių bilius 
įsteigia dviejų bilijonų do
lerių fondų, iš kurio bus 
duodama paskolos smul
kiems namų savininkams, 
turintiems .sunkumus su 
inortgičiais.

Geležinkelių tvarkymo bi- 
lius įsteigia visai naujų ge
ležinkelių tvarkymo siste
mų; visi geležinkeliai sujun
giami į vienų centralinę sis
temų, kurios priešaky bus 
Prezidento paskirtas tvar
kytojas.

Pašalpos bilius suteikia 
500,000,000 dolerių visoms 
valstijoms šelpimo reika
lams;

Štai tie svarbiausieji bi- 
liai. kuriuos kongresas pri
ėmė, jie pradedami ar‘tuo? 
jau bus pradėti vykdyti. 
Prezidentui Roosevelt su
teiktos plačiausios teisės,, 
kokių dar. neturėjo ne vie
nus Amerikos prezidentas 
taikos metu. .

vertės.
Susirasim?jant ’ Roosevelt. 

pranešė, kad Amerika prį- 
ims 10 milijonų dolerių kaip 
dalį skolos, Birželio 15 d. 
Anglija turėjo sumokėti 75,- 
950,000 dolerių.- Amerika 
tų dienų iš 13. skolininkių 
valstybių turėjo gauti 143,- 
605,294 dolerių, tariaus ga
vo tik aštuntų nuošimtį šios 
sumos.

Štai kurios valstybės ir 
kiek' turėjo sumokėti birže
lio 15 d.:

Belgija $6,325,000; Čo- 
ehoslovąkija — $1,500,000; 
Estija — $284,322; Suomija 
— .$148,592; Prancūzija — 
$40,738,568; Anglija —$75,- 
950,000; Vengrija—$28,260 
Italija — $13,545,438; LIE
TUVA — $132,091; Latvi
ja $118,961; Lenkija — 
$3,559,062; Rumuni j a—$1 ,- 
000,000; Jugoslavija — 
$275,000.

Savo rašte Agįijos vy- 
riausybei Roosevelt. pažadė
jo peržiūrėti Anglijos sko
lų klausimų. ir turėti pasi
tarimus su Anglijos atsto
vais'. '

Anglija sumokėjo tik vie
nų milijonų dolerių, Čecho- 
slovakija — 180,000 dolerių, 
Rumunija — 25,000 dolerių, 
Latvija — 6000. dolerių, o 
Suomija- buvo vienintelė 
valstybė, kuri sumokėjo vi
sų skolos dalį — 148,592 do* 
riu.

Prancūzija, Lenki j a, 
Belgija, Jugoslavija, Ven
grija, Estija ir XlETUVA 
•atsisakė mokėti.

ANGLIJA IR ITALIJA SU- 
MOKĖJO SIDABRU

WAkSHINGTON — An
glijos -vyriausybė pristatė 
Indijoje,. Bombėjaus, mieste, 
20 milijonų uncijų sidabro, 
kaip dalį skolos Amerikai. 
Nors Amerika sidabrų pri
ėmė Indijoje, bet į Ameriką 
•sidabrą pristatys Anglija 
savo lėšomis. Uncija sidab
ro priimta už 50 centų.

Italija sato skolos dalį, 
vienų milijoną dolerių; ir 
gi sumokėjo sidabru, kurį ji 
pristatė į New York.

20 milijonų uncijų sidabr 
ra sudaro 1,250,000 svarų.’ 
arba 625 tonus.

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

MERGINŲ VASARNAMIS ;
Notre Damc Seserys Vie-

nuolės šių vasarų nuo liepos I 
1 d. iki rugpiūčio 31 d. ves a 
mergaičių vasarnamį savo , 
nuosavybėj, esančioj Tyngs- 
boro, Mass., labai gražioje | 
vietoje. Į vasarnamį bus j 
priimamos mergaitės nuo 5J 

iki 20 metų. ■

NAUJAS VYSKUPAS
. NEW YORK — Birže
lio 18 d. Kardinolas Hayes 
įšventino j. vyskupus jėzui
tų misijonierių kun. James 
T. G. Hayes. Jo vyskupija; 
bus Cagayan, Filipinų salo
se.'

Vyskupas Hayes. .'gimė 
Nęw Yorke, i Jėzuitų vie
nuolynų įstojo 1907 m.

ŠV. TĖVAS DIEVO KŪNO 
PROCESIJOJE

.<

1

VATIKANAS. — Dievo ( 
Kūno šventes procesijoje i 
Monstranciją su Švč. Sak- j 
ramentų nešė pats Šv. Te- .
ras Pijus XI. Procesijoje 
dalyvavo keliolika tūkstan
čių tikinčiųjų.

Dabartinio. Šv. Tėvo va- . 
dovavimaš procesijoje tai,, 
pirmų kartų Romoje lino 
1879 metu.

2600 VETERANŲ I NAU
JĄ ANGLIJĄ

WASIIINGTON. — šio
mis dienomis į Naujos Ang
lijos miškus bus pasiųsta 
2600 veteranų, • kurie buvo 
sudarę 'žygį į VVasliinghūb , 
reikalaudami, boįiii išmokė* * 
j imu, bet vėliau priėmė ’ 
Prėzidęnto Roosevelt pasiu* 
iyrtių įstoti į valdžios dar*. 
bus miškuose..

Daugiausia iŠ šių 2.600 ve
teranų buš patalpinta Mas* 
saęhušctts kempėse.

s

. 1;

J
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VIETINES ŽlNlO SI
KUJKTE LAUKIA LIETU- 
E VIII DIENOS

Birželio 16 d. vakare įvy- 
Eįi) Te vii Marijonų Rėmėjų. 
B&kyriaUs pasekmingas susi- 
mtakimas, kuriame nutarta 
Etąžiuoti specialiu traukiniu 
Eį Lietuvių Dieną, Thomp-

XĮonn., ir kitus kviesti 
raginti įsigyt specialaus 

S traukinio tiikėtus, kurių 
S kain,a $1.75. Visi nudžiugo, 
K kad - gauta traukinys, kurs 

nugabens į Thompson per 
į|’; 1 Vai. 10 minučių ir tuo bū- 
ji;’.du bus galima dalyvauti iš- 
5* kilmingose pamaldose. Bu
jotais gi tą dieną reikėtų gal 
B, net 4 valandas važiuoti ir 

tai dar nėra užtilmnimo.
i A - -
--. Išrinkta keliolika, darbi- 
j nįnkij, paaukota dvi valgių 
? Š dėžės, pasiryžta parink t i 
V aukų. Rėmėjai tiesiog lauk
tu te laukia pamatyti ŠvČ. Ma
li rijos Lietuvių Kolegiją.

Visi šie sportininkai va
žiuos specialiu traukiniu.

• Specialaus traukinio 
klausimas išrištas. Visi 
tirnmi patenkinti, tik patuš
tina, kad visi Biketūs įsigi
jusieji liepos 4 d.’ .rytą, ne- 
prnmiegotų, nes traiikniys 
išeis lygiai 8 vai. rytą.

ROOSEVELT BOSTONE

‘‘Šy. Vincento . : Paulieri-.v 
konferencijos susirinkime 
ir’ išreikštas didelis pritari
mas Lietuvių Dienos ’iškil- 

' Draugijos nariai nu- 
. k tarę, važiuoti specialiu trau- 

;• kiniu ir skatinti kitus. Vi- 
s gus-taukia tas faktas, kad 
p visi- 'kartu ir laiku nuv.a- 
j. žinos. Be to, draugija nu- 
f tarė paaukoti 20 svarų 

-r.- “spėjamų saldainių.” Šie 
> -<4gpėjimai,!> bus V. Valat- 
1 kės,* V. Širkos ir S. Kavo- 
). lio žinioje. >

Ih’aejusį šeštadienį, birže
lio 17 d., į Bostoną buvo at- 
xykeą Prezidentas E. D. 
Roosevelt. Jis atvyko spe - 
cialiu traukiniu 8:30 v. ry
te i South Štation ir prabu
vo traukinyje apie dvi va- 

- ■ randas.—:—y----- ——-—7------- —
Prezidentą pasveikinti 

buvo atvykęs gubernatorius 
Ely, miesto atstovai, demo- 
iratų partijos vadovybė. 
Gatvėse, per kurias Rooso- 
velt važiavo į Groto n, 
Mass., buvo susirinkę tūks
tančiai žmonįii,. kurie nuo
širdžiai sveikino pravažiuo
jantį Roosevelt.
..Prezidentas Roosevelt da

bar yra atostogose, kurias 
jis praleis su savo šeimyna, 
''ažiuodam? s laivu Atlanti- 
l’j pakraščiais. Jis važia
vo.į Ctarrai aplankyti savo 
dviejų sūnų, kurių vienas, 
Krankliu, J r., praėjusią sa
vaitę baigė Groteli .mokyk
lą . su aukšt ais pažymiai s.

—-Rengia'—-

ŠV. KAZIMIERO’ AKAMM. RĖMĖJŲ SKYRIUS
SESERŲ KAZIMIEMEČIŲ NAUDAI

BIRŽELIO-JUNE 25 D., 1933 
SPOT POND

"• Pradžia 10 vai. ryte.
GERBIAMIEJI: .

. Kviečianic visus atsilankyti. į šį pilmiką ir paremti 
gerą tikslą. Vietą yra labai graži ir senai jau neturėjo
me joje, parengimų, tad-gera proga visiems atvykti ir 
pąsilinksmiiiti. Bus visokių įvairumų, . ,

Programoje bus tokių dalykų ?■ kirpimas, ribinų, siū
lų vyjimas; bėgimai, virves traukimas, vąikų žaislai ir 
šiaip višoki žaidimai ir pasilinksnuniinai. •

Be tb, bus duodamos trys dovanos: :
Pirma dovaria laimes, kurs pirmas i pikniką Utya- 

žiuos; . ** '■ ; \ ' .-.
Antrą dovaną -- kurs paskutinis išvažinės; , 
Trečia dovana skiriama gausingiausiai Šeimai.

RENGIMO KOMISIJA.

Birželio 17 d. mirė Tgna- 
tos Ant. Kviragas, 52 metų 
.amžiaus, gyv. 59 Brooks St., 
' Šast Bust: »n, Mass. Vėlio- 
nis sirgo džiova .15 mėnesių.

. Dideliame, nuliūdime liko 
žrnon a Ma ri j <>nrt Vadeika i- 
tc-Pavasąrienė - Kviragienė, 
sūnus Antanas, du posūniai 
Pranas ir Jonas. Pavasariai 
ir trys podukros — Marga- 
•eta, Marijona ir Ona Pa
naša ryt ės.

Laidotuvės įvyko „birželio 
L 9 d. 9 vai. ryte iš Šv. Pet-

ri 
v

DAKTARAI
Tel. So. Boston- 0328

LIETUVIS DANTISTAS

h
• Seserų Kazimieriečių Rė

mėjų • skyriaus’’ susirinkimo 
vieningai šūktelta važiuoti 
traukiniu į Thompson ir 
dirbti.

VISUOTINIS SUSI
RINKIMAS

i

if

r

Moksleivių Jono Kmito 
kuopos susirinkime ne tik 
pritarta . Lietimų Dienai, 
bet ir nutartą nusiųsti 4 na: 
rius bėgikus į sporto olim
piadą. Tais bėgikais bus 
kuopęs pmnininkas M. 
Giendelis, vice pirminiu. A. 
Gaputis, Gudas ir Navikas.

■- ’   _ \ u .

ly ADVOKATAI

Šį \ enktadienį, birželio 23 
dieną, po pamaldų, bažnyti
nėje svetainėje įvyks katali
kų draugijų ir pavienių as
menų visuotinis susirinki-, 
mas Lietuvių Dienos reika^ 
lams . aptarti. . Laukiama 
gausingo dalrviu skaičiaus, v ' ‘ '* ** : . .

. Specialaus traukinio ti- 
kietai platinami didžiausiu 
stropumu.- Štai šie asmenys 
įstojo į. tildetii. platinimo 
darbo armiją: M. Kilmoniū-

(KASt'ARA.VIOiųS 
Naujoje Vietoje,

525 Ė. Broadway, S. Boston.
Ofito Valandot:

Nuo 9 IkL 12 'ryte Ir nuo 1:550 tkl 
5, ir nuo 6 Iki 8 Vai. vakare. Ofi
sas uždarytas subatos vakarais ir 
BadCiillęnlals, taipgi sėredonais ne* 

12-tos dieną uždarytas.
Taipgi nųira u ir X-ray

į Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

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

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai. 
ryto, nuo 1:30 iki 5:39 po pietų ir 
nuo G iki 9 L vakare. Šventi} dieną 

. • pagal susitarimą.

Prisiekę? Advokatai

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokiaiprovaa. Daro vi* 
- . aus legalius dokumentui.
'*17 E St. (kampas Broadway)
Ijl South Boston, Mass.
•IK* •
•^Telefonas: Šou Boston 2782

Namų; Talbot-2474

. •• s ■” 
p.’.-

Prisiekęs advokatas

? JBSEPH P. WAt.SH
ADVOKATAI

•f Edwar R. Coplen 
ę. Albert Adelson .

Hdrold. Aranofsky 
Benjamin Chesky

OUISO VEDĖJAS
Jonas J. Romanas 

$8 Temont St., Boston, Mas*. 
;y’ 310 Kimball Building'

Tėletonaš: Cnpitol 9880
O f i a o vai an d o b 

. 9 vai,, iki 5 vai.
SOUTH' BOSTONO OFISAS

455 W. Broadivay g 
’ Nuo 5 iki 7 v. vakaro

.Telefonas South Boston 3612 ■

I* 
* lt*

nė, Pi nelis, Kavolius, Bara- 
sevičius, Masionis, Pivariū- 
na.s, Barauskienė, Brazaus
kas, D.. Averka, Tamuliū- 
has, Jakimavičienė, J. Ma- 
tuliauskaitė, G. Žuvytė, M. 
Grilevičius, J. Griciūnas, N. 
Averkaitė, M. Valatkienė.. 
Čia . malonu . pažymėti, kad 
A. Vaįsiauskas, L. D. S. 
Centro, iždininkas, pažadėjo 
praplatinti tikietų tar’p 
Cambridge lietimų.

Be to, tikietų.galima gau
ti ir c 1 Darbininko" ’ admini
stracijoje. .

Lietuvių Dienos So. Bos
tono komitetas pasiryžęs 
nuoširdžiai padirbėti Lietu? 

. vįų Dienos pasisek i hi u i. 
Laimėjimui pravesti komisi
ja (Kilnioniūtė, Vosyliene 
ir MąjaUskaitė) labai pa
tenkinta. s.ayo d’arho pra
džia, lies, jąi į talką įstojo 
p. p. Giaznuskiėno ir J. Di- 
lįsj patikėdami brangias do- 

.J jvanas.

Tel. So. Boston 2GG0 .

Lietuvis Dantistas

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

. . (pagal sutartį)

Tel. Port er 3789

JOHN REPSHIS, M. D.
(RBPSYB)

Lietuvis Gydytojai 
Ofiso Valando*: 2—1 Ir T—O

278 Harvard Street, 
kamp. Inman arti’ Central Sq,

Oftmbridge, Mari,

menų, kurie išnešė vieningą 
nusprendimą, kad kaltinti 
trys jaurualiūi yrą nekalti.

Buvusioji byla yra skau
di pamoką, jaunuoliams, Jog 
reikia saugotis, blogų drau
gų ir eiti tiesiu keliu. Tek
tų palinkėti, kad lietuvių 
jaunuoliai nėįsiinaišytų į 
pavojingas : -draugystes ir 
užsiėmimus, kurie skaudžiai 
atsiliepia ne tik į artimus 
šeimos narius, bet ir į visus 
lietuvius.

459 STUDENTAI BAIGĖ 
BOSTON COLLEGE

ro lietuvių bažnyčios į Šv. 
Kryžiaus kapines.

Laidotuvėse' : patalu a v o 
gTaborius D. A. 'Zaletskas, 
kurą nesenai —atidarė mvo- 
naują ofisą .564 E. Broad-. 
way, So. Boston, Mass. '

BAIGĖ MĮIKVKlį
Praėjusią savaitę Boston 

College TTigh School 
Vladas JcsknviČįus, 
tėvai gxy, 93 Savyer 
Dorchcster. Mdss.

V. Jeskevičius baigė, mo
kyklą su aukštais pažymiais. 
Iki išeivi jis pasižymėjo pa
rapijos jaunimo darbuotėje, 
ko nuošiitižiai linkime ir at
eityje. . . .

baigė 
kurio 
Ave{,

NAUJA MOKYTOJA

' y .. ’ ■ ■ , ■ -• y

Kelrodis į Thompson, Conn.
Važiuot „per Ęorest*. Ilills, Norvvood, Walpoįe iki 

Wrenthani. Tuojau už Wrentham, kur keliąs staiga su
kasi į Pnovidenee, važiuot tiesiog, po geležinkelio tiltu į 
Woonsocket, No. 142. Iš AVoonsocket imt kelią 102' — 
Vietory Road, kurs eina į Pūtnam. Pavažiavus kokią 
15 mylių Už Woonsocket, kelias staiga sukasi dešinėn — 
(Chepachet), jaū.nuo čia prasideda No, 101 ir einą kol 
kią 12 mylių iki iškabai: “Thompson.” čia reikia 'sukti, 
dešinėn ir už 2 mylių, būsit švč. Marijos Kolegijoje.

Birželio 14 d. Bostono Ko
legijos aikštėje, Jo Eminen
cijai Kardinolui O’Connell 
vadovaujant, Kolegijos va
dovybė suteikė į va irius 
mokslo laipsnius 459 asnic- 
nims, baigusiems Boston 
Coli ego. Tė vu Jėzuitų veda- 
mą aukštąją mokyklą.

Tarp Boston College bai
gusiųjų yra keletas lietuvių, 
kurie gavo mokslo laips
nius: Master of Science — 
Steponas A. Kobąlinskas iŠ 
South Boston,' Bachelor of 
Art s — Albertas K. Abra- 
činskas iš Brockton, Edwar- 
das B. Jakmauh-Jakimavi
čius iš So. Boston ir Petras 
V. „Česnulevičius iš Nashua, 
■N. II.

St. A. Kobalinskas jau 
seniau buvo ^baigęs Boston 
College, Imi jis dabar yra 
instruktorium ; jis ėmė spe
cialų kursą; Master o f 
Science laipsniui. ' . ■

Birželio 16 d. Massachu- 
sett* mokytojų kolegiją, Sa
lome, baigė Elena Kasmaus- 
kaitė, 22 m., gyv. 51 Tam
pą St., Mattapart.

Busimoji mokytoja 1924 
jn. baigė Šv. Pranciškaus 
Ksavero katalikišką. pra
džios mokyklą Roslindale, o 
1928 m. ji baigė įlydė Park 
aukštesniąją- mokyklą. •

Baigdama mokytojų kole
giją, EI. Kasmauskaitū ga
vo BacheloT of Science laip
snį. Naujai lietuvei moky
tojai linkime' gražaus pasi
sekimo. ’ ’ ‘ .

ATIDARYS SOMERVILLE 
BANKį

PRISIEKUSIEJI TEISĖJAI

PADIDĖJO ŠEIMYNA
Ona ir Albinas Nevietai 

praėjusį sekmadienį, birže
lio 11 dieną; susilaukei dide- 
les, sveikos dukreles.

Motina ir kūdikis geroje 
sveikatoje.

Linkime pavyzdingai iš
auklėti.

Semėrville taupymo ban
kas (The Somerville Įnsti- 
tution f-or Savings),. kurs 
buvo uždarytas prieš 16 mė
nesių, už kelių savaičių bus 
atidarytas vardu Somerset 
Savings Bank.

Pagal banko atidarymo 
planą milijonas dolerių bus 
išmokėta 20,000 .depožitorių. 
Naujai atidaryto banko 
priešakyje bus visai nauja 
vadovybė.
t

GRABORIAI I

~T

L VYČIU WAI

, jaunų kad visi nariai-res iŠ 
vakaro ai liktų išpažintį, o 
■per mišias priimtų šv. Ko
muniją. . 1 5^

Bitai rgiej i N arini; aš pra
šau visus dalyvauti mūsų ‘ 
metinėse, iškilmėse ir . tikiu, 
kad pasirodysit gausingu 
dalyvavimu ir šiemet, kaip 
ir kasmet.

V..
Pirmininkas..’

Vyčiųrl7 Algirdo kner
pus svarbus mėnesinis susi
rinkimas įvyks šį trečiadie
nį, birželio 21 ’d., 7:30 vai. 
vakare, Vyčių . kambaryje, 
parapijos salėje.

Visi nariai kviečiami at
silankyti.

IEŠKO ĘLKINS UŽMUŠĘjy

ŪKININKŲ DĖMĖSIU!
Janiai ca Plain aukštesnės 

mokyklos vedėjas, kreipėsi 
į So; Bostono lietuvių para
pijos. kleboną kun. P. Vir
iu auskį, prašydamas surasti 
dviems mokiniams darbo ri
kiuose, kuriuose jie šią va
sarą, galėtų atlikti žemės ū- 
kio darbo 550 valandų prak
tiką. Tie mokiniai yra P.

Praėjušios savaites galo 
rastas užmuštas žinomas, ra- 
ketyriūs Charles “KayoH 
’Elkins, kurio tikra pavarde 
buvo Wolfe. Jo kūnas pa
laidotas žydų kapinėse, nes 
Elkins-Wolfe buvo žydas.

Wolfe buvo areštuotas 72 
kartu, bet nebuvo kalėjimo 
nė vienos dienos; vis jam 
pasisekdavo laimingai “iš^ 
sivinioti.”

Manoma, kad jį užmušė 
Gustin gengsteriai.. Užmu
šime įtariamas Timothy J. 
Coffey, 26 metų, gyv. 137 
W. Nintįi St., So. Boston, 
geruoju pasidavė į policijos 
rankaš;'. 4 . 

---- *
Gelžinis, 14 Vinton St., ir i IMS SKELBIMAI
H. F. Petrikas, 196 D St, J____________ —_____ 1

turėtų 
šiems 

įsigyti

So. Boston.
Kas iš. ūkininkų 

galimumo suteikti, 
jaunuoliams progą
praktikos ūkio darbe, pra
šomi apie tai pranešti kun. 
P. Virmauskiui arba tiems 
mokiniams.

L D. S. PIRMAI KUOPAI
L. D. S. Pirmos kuopos 

mėnesinis susirinkimas į- 
vyks šį ketvirtadienį, birže
lio 22 d., 7:30 vai. vakare 
parapijos svetainėje.

Kuopos Valdyba.

.(■JmfiiMiiiiiiiniitiiiifiiMiitiiifiiiiiiMiiiiiannittiiiiitiiiiaii

I BEAUTY SHOPPE
Į. (L Street Beaiity Shop)
| Kampas . L ir 6th Sts.,
| So. Boston, Mass.
| Tel-. So. Boston 4C45-R 
f Atdara, nuo 9 v. iki 8 V.
I CABOLLNE CASPER, Savininke 
= Ėugenę l’ermanet Wave §5.00 
| Vietory ” ‘ ’.$3i50
f (Phanta System) . curl 10c 
=; Finger Wavo... .. ►. ’.. 35c 
j JVIarcęl Wave..................... 35c

BŪTI SVEIKU i
.. JŪS VISUOMET NORIT
Ugnį . įsistovejes krąūjąs, nervus, 
dusulys, odos ir įsisi'iiejusivs ligęs, 
patrūkimas, kojų skaudėjimas, pl- 

les ir votys, nuplikimas, 
. nugaros skaudėj i m a s.

reumatizmas, mnlarla .‘ir 
ripbfiinąs išgydomas be 
jokio skausmo’ ir nėra 
reikalo išlikti- iš darbo; 
Apžiūrėjimas dykai.- (ty- 

tluolęs dumia; MtiŽas- ližinokPBtiš. 

Dr,Grailj,327JS,""i 
Foiondo<: Antradieniais, ketrirta 
dieniais ir fiafiitadlenlah 10—12 ry 
t»; 2-5,i 7—8 vakar*; Mkjusūi*> 
nlnIk 10-12 tiktaL '

Praėjusį šeštadienį, bir
želio 17 d.,. 10 vai. vakare, 
Šolomon apiplėšimo ir nu
žudymo bylos prisiekusiųjų 
teismas paskelbė . • savo nu
sprendimą, kuriuomi trys 
buvusieji kaltinamieji Pra
nas Kartonas, John Burka 
•ir Jolin O’Donnell atrasti 
nekaltais. Pr. Kariūnas ir 
J, Burką tuojaus buvo pa
leisti ir .parvyko laisvi į sa
vo namus, o O'D.onnell pa
liktas kalčjiine, nes jis dar 
kaltinamas pagelbėjime pa
bėgti Šolo’mona tikrajam 
užmušėjui, kurs dar nesura
stas’; ’■

B via tęsėsi , d vi sa vaites; 
Pirmoji savaite ir antrosios 
savaitės pirmoji dieną pra
leista vien tik prisiekusiems 
teisėjams įjūry) išrinkti.. 
Kiiip paprastai, • prisieku
siųjų teisnią • sudavei 12 as-

JOSEPU W, CASPER
(KASPARAS)

G R A B O R I U S 
494 E. Broadway, 

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

Rėš. 158 W. 7th St.
Tel, So. Boston 1437 M 

Patarnavimas dieną ir naktį.

PRANEŠIMAS
L. R. K. Saldžiausios Šir

dies Viešpaties Jėzaus pa- 
šelpinės draugijos nariams 
pranešu, kad mūsų draugi
jos narių gerovei bus atlai
kytos šv. mišios birželio 25 
d. 9:30 vai. ryte. Pageidau-

ZALETSKŲ
MODERNIŠKA

graborystEs įstaiga
FUNERAL HOME

naujoj vietoj
S64 E. Broadwąy So. Boston, Mass.

■. Tel. So. Boston 0815
• Dabar galėsimo člar geriau lietuviams patanuuiH,^nes ; 

mūsų įstaiga turi visus patogumus. Naujosios mados kamba
riai Šernienims DYKAI. Patarnavimas dieną; ir naktį Pil
nas pasirinkimas metalinių ir Įdėto medžio grabų, Užganediį

; liūnas, teisingumas ..ir nuoŠirdųinas,. tai mūsų aukše-iausins
• tikslas., ’ • - .

D. A. ZALETSKAS F. E. ŽALETSKIENfi
(Graborius)

I JUOZAS M. mus Į
Į laikrodininkas |
IParduodu . įvairiausios rūšies! 
| auksinius, ir sidabrinius daik-1
| tus. Taipgi ir pataisau. |

366 W. Broadway |

ŠO. BOSTON, MASS |

JK. ZALETSKĮENE
(Btilsamuotoja) |

VASARINĖS SKRYBĖLĖS
Gaunamos
P. LIKO

PAUL’S MEN’S SHOP
KRAUTUVĖJE

456 Broadwąy 
So. Boston, Mass.

Skrybėlės Geriausios Rūšies ir 
. . . Priėinamiausiomis Kainomis.

AGENTAI
Į INSURANCE|
įĄpdruusk niumis, rakandu* 

automobilius pas
Į J, S. MESLIS
! 455 W. Broad\vuy, So. Boston
1 Tel. So, Boston 3612

| INSURANCE
i APDRAUDŽIA VISKĄ- 
f - K J. VIESULĄ, . 
? 366 West Broadvvay,
L So. Ėoston, jMAss. į 
* Tol. So. Boston, feo . I

i
B 
5

B TOl. hO. Boston, (UbA! .4
Qi»un»tinn»uiiiu«iuouumĮ»tinnuuipMni»n<(iu>itiit>ę3



Antradienis, birželio 20, 1933 PlRBINIHOg-

GEDULINGASIS IRISAS

: Rašyk, genijau!, Pasaulio Nepaisyk!
..Jisno tau sutvertas, bet sau!
Jis šaumeilirigas, tuščias, kietas ir •
Man daros vis Įkyriau,' >
Gyventi jojo prieglobstyje!
...Bet, tu genijau, jo tuštybes aprašyk,.
O laimingas busiu tą Syk, .

. Kai žmones žiūrės į jį,.
Drąsiai į veidą ir sakys
Kad jau ikyręs . jiems pasaulis. suvis!

-- ---— - ------------ ’-4 ——Plytaitis.

padirbėkime spaudai

BuVo gražus, kvepiąs pa
vasaris, kai aš ją pirmą 
kartą išvydau. Ji stiepės iš 
phgeltušios, pilkoje žemoje 
žoles, kuriosxširdis vis dar 
tebebuvo apniurus nuo žie
mos šalčio.

Šalia tos gėlės stovėjo se
na moteriškė, žila, pageltu
si kaip pageltęs medžio la
pas, kaip pats ruduo. Tada 
tartum kas manyje prabilo r 

. —Koks vylius galėtą taip 
žmogaus. sielą sugniūžhiti ?.

Atsakymo neradau.
. Kai vėl pažvelgiau į tą 
keistą,, išdidžią gėlo, mote
riškę užmiršaii.

...Didus, tamsus irisas ki
lo iį juodos- žemes. Lapai, 
kaip dūmai, purpuriniai — 
juodos spalvos. Viršuj lapą 
tamsaus aksomo, atausto si- 
dabini papuošalas. Visa tai 
darė jį kartu tokį liūdną ir 
išdidų.

Vėliau aš sužinojau kaip

teriškū nešė savo liūdesį
karčiai; sulinkusi gėlelė sa
vo tamsumą — išdidžiai.

. Aš supratau^ jog pasauly
je yra dvejopą žmonių. Vie
ni kaip tas irisas, kiti, kaip 
moteriške.

Skausmas įvairiai neša
mas ir Iiūdėsys“ yra toks, 
kokį uies jį padarome.

Yra žmonių, kuriems liū
desys suteikia išdidumo. Jie 
mylėjo.-ir gyveno ir už visą 
tai brangiai užmokėjo, už
mokėjo netik pinigais, bet 
ir skausmais ir vargais. Že
mė galį būti išbadėjusi, 
dangus gali būti pilkas, jie, 
vis dėlto, nesulenlis prieš 
zą pilkumą,, prieš tą žiauru
mą! Jie neša skausmus ir 
liūdesį, kaip ta gėlėlė, — iš
didžiai ! - .

' Tačtaii^yražmonių, kurie,, 
kaip ta sena moteriškė, tuo
jau sulinksta po gyvenimo 
našta, kuriuos skausmas ir

Žemaičių Byla Lietuvoje
—Mata, vakali,; kap šlėk

ta (labarČioųs... Tyliok, įei- 
žoyį pakondis». Bįškį kon, 
tujaus į teisiną trauk !— 
Aiškina man teisino salėje 
kažkoks žmogelis medinėm 
klumpėm, susirūpinusių vei 
du. —r Pasaka kuokį žuodį,

abidvi* aki su karštu (indė
nių ešplekysiu. Aš tavei na
mą padegsiu... Raudoną gai
dį, liob sakyte, aš tavei inf 
stuogą pastatysio”...

—Vo Jeckau tu inoną! Ar 
aš, tilta, libbii tep sakyte ?! 
—šokaši kaltinamoji—Kap

-

tavei leižovįs : nenulūžt tepi 
inelbujant?! ;

—Ilakūdra, yrai sakiusi.. J 
Padla... — Liudininkas gal*! 
voja, žiūrėdamas į lubas, 
yisop yra sakiusį. Kų ten" 
gali vįskon atminto.

—Žerta, loižovis be kaulų, 
galt incloute...—murma kal
tinamoji ir liūdnai linguoja,; 
galvą. ' • .

Popiežius nius dažnai 
. Skatina prisidėti prie Kata
likiškos Akcijos darbuotes 
—Kristaus mokslo bei dva
sios skleidimo. Mus kviečia 
bendradarbiauti toj akcijoj 
ir tapti dalininkais tii malo
niu, kuriomis . naudojasi ir 
džiaugiasi jos talkininkai. 
Tų raginimų esam tiek gir
dėję, jog kiekvienas tikinty
sis privalėtų turėti šioj sri- 
tyj tinkamą supratimą ir 
kiek išgali, kiek jam aplin
kybės leidžia, Stoti talkon.

Viena parankiausių ir 
prieinamiausių priemonių 
tam įvykdyti yra spauda. 
Spauda per pastaruosius 
amžius yra užėmus svarbią 
vietą visuomenės gyvenime. 
Įvairūs jos vadai ir darbuo
tojai nuolat kreipę atydą į 
šį klausimą, nes jie suprato, 
jog visuomenės gyvenime, 
valstybės ar pramonės rei
kalai,. turės tiek pasisekimo, 
kiek jie turės santykių su 
kitais žmonėmis. Bis sąryšis 
galį būti stipriausiais ry
šiais palaikomas spaudą. 
Tat, išradę spausdinimo 
priemones, jie atsidėję rū
pinosi kaip daugiausia pa
tobulinti bei pagerinti, kad 
jos atneštų kuodaugiausia 
naudos kasdieninio gyveni
mo reikalams.
. Pirmaisiais^mAžiais, kai 
valstybė ar asmuo turėdavo 
reikalo su kitais, jiems rei
kėdavo siųsti pasiuntinius, 
kurie asmeniniai paskęlbda-. 
vo savo pasiuntinybę, kas 
brangiai atsieidavo. Tokius 
santykius galėdavo laikyti 
vien valstybininkai, pramo
nininkai ar kiti pralobUsieji 
žmonės. Paprasta jai liam 
džįai buvo neįmanomas da
lykas; Tačiau, šiandie spau
da yra taip patobulinta, su
derinta ir pritaikinta žmo
nių bendriems ar asmeni
niams reikalams, jog jos 
naudojimasis yra kiekvie
nam. prieinamas. Dabar gi 
galima pastebėti kokios į- 
tekmės spauda turi pasaulio 
tvarkoj, ir kokią vietą, uži
ma., • . . f '

Kaip matome, spauda bu
vo išrasta geram tikslui, ta
čiau kai kurie ją pavartoja

blogam. Didele šių dienų 
spaudos dalis yra pakrypu
si ii*, nuvažiavusi nuo tikros 
idėjos vėžių ir įklimpusi ne
dorybės piirvan. Jų leidi
niuose telpa grynas šlamš
tas bei begėdiškumas, visa 
tai, kas priešinga bažnyčiai 
ir dorai. Patsai kasdieninio 
gyvenimo patylimas nuims 
aiškiai nurodė šių nuodin
gųjų raštų pasekmes bei ža
lą. ' -

Mums lieka tokios spau
dos platinimą nusmelkti. Ži
noma,> nepajėgsime/ją visai- 
prašalinti, tačiau nemaža 
dalis liks išblaškyta. Neįsi- 
leiskirne namuosna kas prie 
šinga dorai ar bažnyčiai. 
Remkime kas sava — tikrai 
katalikiška bei. lietuviška. 
Saugokimės tų, kurie, pri- 
gaudinedanii gražiais žo
džiais, įsitarimnis. ar posa
kiais, pagražina savo raš
tus, tariau, kurie gali atnešti 
daugiausia nuostolio. Prisi
dėkime prie katalikiškos 
spaudos talkų, kurios vieno
se ar kitose.vietose .laiko
mos. Taip darydami galėsi-, 
me užsilaikyti Katalikiško
sios Alicijos vyraujančios 
dvasios ir atnešti bažnyčiai 
ir -tėvynei naudos.

A. J. Mici linas,
(L. K.)

JONO KMITO EILES
Tai gražus mūsų išeivijos 

įžymaus poeto kun. K.. Ur
bonavičiaus eilių rinkinys

Šią knygą išgyrė visa rim 
tesnioji- spauda,. Visi gėrisi 
jos turiniu, gėrėsies ir Tam 
sta, ją įsigyjęs.

Knyga gražiai atspausdin- 
a ir turi 191 pusi. Jos kai
ta $1.50. Bet dabar “Darbi
ninko” spaudos vajaus me
tu, gražiais drobės viršeliais 
kaina tik 75 centai; popię* 
rio viršeliais 50 centų.

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

“DARBININKO” ADM., 
366 W. Broadvvay, 
South Boston, Mass.

Neleisk raudonuoti tavo 
nosiai dėl nuodėmių savo 
burnos... • • •. .

jį vadina... Gedulingasis iri
sas. Gyvenime tas vardas 
turėjo man daug reikšmės, 
nes aš turėjau įsišaknyti 
•gyvenime ir kilti aukštyn, 
kaip irisas nuo žemės.

Tas reginys karts nuo 
karto stodavęs man akyse.

Gyvybė iš juodos žemės— 
gedulingasis irisas! Gyvybė 
nukamuota (vylingo) gyve
nimo — sena moteriškė!

Abi kupinos liūdesio. Mo-

vargas paverčia be savigar
bos pikčiurnomis, pesimis* 
tais, kuriems visas ..'gyveni
mas. atrodo taip pilkas, taip 
negražus sunkus.

Jie niekados neįstengs 
pakilt nuo žemės, nepajus 
saulės.. Drąsesnieji juos nu
stelbs.

. .Gyvenimas- išlepęlių ir 
bailių nepakenčia!

J, Šaknį i(tusBtavs, 
(L. K.)

NERIMSTU...

Lietuviai, rašau aš vis 
Kad kokią dieną lietuvis 
Pragarsėtų kaip kiti 
Pasaulio žmonės visi!
Ir tol nerimsiu aš, 
Kolei pareigas visas tas 
Neątlikinėsiu aš!

tująus cr ek pri teisiojo! 
Jouka, mosleji!

—Vot tujaus pavoizie- 
šiam kap če bus, — atsigrį
žtu aš į teisėjo pusę.

Prieš teisėją stovi dvi bo
belės, piktai siiraukšlejusios 
savo kaktas. Viena visą lan
ką glamžo savo, skaros kam
pą, o antra minkosi vietojo 
ir žvilgčioja į savo prieši
ninkę, -lyg norėtų ją tuojau 
ir bė druskos suvalgyti.

—Koliojai ją? — klausia 
teisėjas vienos hoboHn.

—Ar aš? Ni galvno nebo- 
va! Ni veina karta bluoga 
žuodį nesu ont ana pasakiu
si! — užsigina ši.

—Kolilio je, ponai i, ko- 
liūoje. E kap dar! Visokias 
bjaurias žuodes! — įsiter
pia kaltintoja. .

—Patylėk truputį, dabar 
jos klausiu, — nutraukia ją 
teisėj as. — K alio j ai, vadi- 
nasi?

—Vo deinas tu tava! Kų 
ana ont. moriis ešmoslej!
Vėl ginasi kaltinamoji. — 
Pekino ana atsakys ož ton... 
Lai svįetka pasaka, ar aš 
liobu anon kolitiote...

P;rie stalo prieina apyse
nis žmogus, trumpais kaili
niukais. Liudininkas.

—Girdėjai, kaip ji kelio-

Naujosios Anglijos

Lietuvių Diena
Liepos 4-ta

Thompson, Conn.

Sportininkų Dėmesiui
Liepos 4 dieną įvyIrsta N. 

Angį i j os Li ętuvm _Dįęn ą^ 
kurios; svarbiąją programos 
dalį sudarys sporto, oliinpi- 
jada.

Sporto olimpijados pro
grama susidaiys iš Šių pun
ktų:

B ė g i m ai:.

' 1. Estafete (400x100 yd.).
2. 1 mylios distanciją.
3. 200 yd. distanciją.
4. 100 yd.. distancija.
5. 50 yd. distancija.

B o k i m a i :
1. Šokimai į aukštį

a. įsibėgus
b. iš vietos

2. Šokimas į tolį:
« a. įsibėgus

b. iš vietos.
Metimai:

Komiškas
/ s pertas: .

Į. Bėgimas maišuose.
2. Lenktynes trim kojom.,
3. Arklių lenktynės..

- 4. Virvės traukimas.
5. Ragaišio valgymas.
►Sportininlcai, . norintieji 

da’yvauti Lietuvių Dienos 
sporto olimpijadoje, prane-, 
skite: Liet. Dienos sporto, 
komisijai, St. Mary’s Colle-, 
geį. Thompson, Conn. arba 
366 W., Broadway, So. Bos
ton, Mass.

Motern Sąjungos .Mainė,. 
Mass. ,r M. Ii. apskričio Su
važiavimas įvyks birželio 25 
d. 1 vai. p. )>■ Šv. Beiro pa
rapijos sveiiinėje, ’50 Fifth 
st., šo. Boston. Alass:

Plytaitis.

DU IR VIENAS “Tai niekis, mano tėvelis su
naudoja tiek žodžiij, kol priver
čia mūsų asilą patraukti vežimą. ” 
atsakė ūkininko vaikas.

NEŽINOJO

Lietuvis, eidamas namo, pake
ly pamat ė kapines. Įdomumo pa
kurstytas, įėjo pasižiūrėti. Priėjęs 
prie’ viep.o. kapo, pastebėjo ant. 
akmens iškaltus šiuos žodžius: 
“ Čia guli. Ignas Satkevičius, ad
vokatas,, ir teisingas žmogus.”

“Kaip tai galėjo atsitikti,” ta
rė žmogelis, “kad abu sudėjo į 
vieną duobę?”.

SUSIPAŽINO

Viename teisme du advokatu 
susibarė:' '

“Tu apgavikas,” tarė pirmas 
advokatas antram. - 

. “Tu melagis,” atkirto antras 
pirmąm.

t“;Kadąngi asmenys vieni, kitus 
perstatė,” tarė teisėjas, “galėsi-, 
me toliau tęsti bylą.”

DAUG ŽODŽIŲ

“Sakoma, kad kiekvienas mo-. 
kytas žmogus moką ir naudoją 
kalboje 23,000 gūdžių.”

Mokytoją: “Petrai, pasakyk, 
kur yra Kubos .sala?”

Petras: “Nežinau, panele mo-. 
kytoja.”

Mokytoja: “Kaip tai nežinai; 
Gerai, pasakyk, iš kur jūs gau
nate cukrų, kurį naudojate prie 
kavos ir. arbatos ? ”

Petras: “Mes galiname nuo 
Kidikevičienės, kuri šalę mūsų 
gyvena. Mamytė nuo jos pasi
skolina.”

JUOKAS IR AŠAROS

“Ar kada nors gyvenime tau 
pasitaikė juoktis iki pradėjei 
verkti?’’'. . . •

“Taip,: šį rytą.”
“fcaip?” .. ..
“Tėvelis.užstojo ant rinkikės. 

Aš pradėjau juoktis. Jis mano 
pamatė, . Aš pradėjau verkti.”

josi?-
—A mes? Mes pats ne^am 

girdieji kon. ana sakė... Ale 
ši; — parodo kaltintoją, — 
tonkia liob bliaute... “Leižo - 
vį, saka, ana į moni galond! 
Visokias bjauros žodęs ana 
moni vaden... Bar anon, sa
ka, gyvenema monei ne- 
bier!”

—Mėlouk daugiaus! —
įsiterpia kaltinamoji.. .

—Mes pats tik veiną. kar
tą esam mate, kap ši, — pa
rodo kaltinamąją, — ana 
par koprą trenkė so kums- 
tiu...

—Vo jergutėliau tu mo- 
na‘ A tata aš trenkiau?! — 
šokasi kaltinamoji. — Kap 
to gali tep priš puoną teisie- 
ją meloufe ?!

—O kaip koliojo, — gir
dėjai?— klausia teisėjas.

—Mes nesam girdieji.
Liudininkas pasitraukia į 

šalį. Jo vieton stoja kitas. 
” —Girdėjai, kaip koliojo?

—A kap koliuoje? Kor 
negh’diesi. Kap paled gerk
le, ont visa suoda girdietęis.

—Tai ką ji sake.
—A kų sakė ? Visep sake. 

Vesta, šakaL Er beždiuonė, 
saka. Ropūže liuob . vadinto.. 
Visep.

—Vo kap senu—bįesū liob. 
vadinto, a nebatmeni? —vėl 
įsiterpia kaltintoja.

—Ą senu. biesu ? Kur ne
atminsi. At.

. —Dar kaip šake? .
Liudininkas galvoja.
—Blesa skūra, I iob • saky

te... “ Aš tavei,; liob sakyto,

1. Ieties
2. kūjo
3. disko
4.. rutulio stūmimas.

Žaidimai:
1. Svaidinio (base bąli)
2. Tenisas.

a. porinis
b. pavienis

3. Bowling
4. Bilijardas. .

Šis leimaš kaip priešs-ei • 
minis yra linai svarbus; in
dė! visas kuopas prašau i n* 
siųsti atstoves ir parūpinti 
.gerų sumanyiių. ‘ .

T. Mažeikiene,. ■ 
Apskričio Piriniiimke.

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

O

PASIRINKI SAU GERIAUSIĄ
DRAUGĄ

Geras la įkraštis yra kiekvieno žmogaus geriau- į 
sias ir tikriausias draugas. į

Dabar visi pripažįsta, kad laikraštis “DARBI | 
NINKAS>f vertas kiekvieno lietuvio tikro draugo | 
vardo. ■ ... į

“DARBININKAS” išeina du Kartu kiekvieną | 
savaitę—antradieniais ir penktadieniais. Jame ra- r 

’ si naujausias ir teisingiausias žinias, gražiausius 
pasiskaitymus. Jis turi jaunimui skyrių. Būną ir J

j gražių juokų. Plačiausios žinios iš nepriklausomos
I Lietuvos ir Vilniaus krašto.
I “Darbininkas” metams.....
| “Darbininkas” pusmečiui .
I Jei imsi tik vieną kartą į savaitę___$2.00 I
| GALI UŽRAŠYTI SA,VO GIMINĖMS B
j - ' ' Į LIETUVĄ ’ ’ g
I Metams A.. . . ..........  .$5.00
j Pusmečiui ............._____ .. .$2.50 . į

SPAUDA YRA DIDŽIAUSIA PASAULY GALYBĘ, TAD §
• ’ . . IR NAUDOKIS JA . 4

“DARBININKO” SPAUSTUVĖJE
L ATLIEKA ĮVAIRIAS SPAUDOS DARBUS

PRIEINAMOMIS KAINOMIS . |
3 Reikale krcipldtčs pas . . . !

“DARBININKAS”
L:. 366 W. BR0ADWAY , 80. BOSTON, MASS.

5 : Teh. Šo, Boston 0620 . • A

.-4.00 
$2.00
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f DARBIKIJ<)CAS 
(Tbe Workra),

Bublished every Tuesday and Friday exept Holidays such as 
į". New. Yęar/Good Friday, Memorial Day, Independencei Day, . 
g: Labor Day, Thanlcsgiving and Christmas
L; . ’ ------- by.. , , :
įtAOrr JOSKPH'S LITHUANIAN R. O. ASSOOIATION OF LABOS
F ^fctered u i«ond*dM« matter Sept. 12,1916 C the poat offlc* *t Borton, Mum. 

undar tha Act of Mtrch 8,1870
OMmtiUiiėa for malling at topecĮal rate of pottage provided for In Bectlon 1106 
F;. Act of OctoberS, 1917raTjthorl*edoQ July 12,1018 , •

BUBSGRIPTION KATES:
yeirly ................$4.00

L yearly.................. $5.00
KfCtanaitlc once per week yearly. .$2.00 
piForeitn onca per week yeflrly...,$2.5O 
R“. * DARBININKAS
|'366 AVEST BR0ADWAY SOUTH BOSTON, MASS.
'P TELEPHONH SOUTH BOBTON OOaO

; PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metama ....... .$4.00 
Užsieny metami ................>5.00 
Vieniu kart savaitėje metanu. .. .$2.00 
Užsieny 1 kart savaitėje metama.. $2.50

| JAUNIMO IDEALAS
K; jLiėtuvos pavasarininkai 

" ypatingu uolumu pamini 
šv. Aloyzo Gonzogos iškil-

įC' mes, birželio 21 dienų. Tuo 
metu jię surengia gausinga

y. Kongresų, kūr dalyvauja 
tūkstančiai delegatų, jeigu, 
žinoma, vyriausybe duoda 
leidimų tpms iškilmėms švę-

! į sti, Jaunimo nusiteikimas 
; 'į. tuomet būna labai rinitas jr 
! kUnuš. nes šv. Alovzas yi*a

Pavasarininkų globėjas.
g - Šiais laikais kalbėti, supa- 
lį' saulėjusiam jaunimui apie 
& kokį nors šventąjį, kurs pa- 
BS-lieka sunkų bot sektina gy-’ 

venimo pavyzdį — yra lie- 
lengvas uždavinys. O šv.

t? Albyząs buvo kitip tik idea- 
p.; lūs jaunuolis. Gyveno vos 
111 23 metus. Gyveno prie ka- 

, raliauš dvaro, o vienok vedė 
• į asketiškai šventa j>yve-

nimų, atsižadėjo garbės
• x iį* turto ir stojo į Jėžu- 
ę* itų vienuolynų. M o k e
te'si kuogeriausiai ir žadėjo 

įY': kada nors tapti ,d i dėl i'u 
js' mokslininku, bet, į eidamas 
&<sayo pašaukimi keliu iš pa- 
|ų:. klusnumo. tarnaudamas li- 
į? geniams, sergantiems lim- 
į. pamoįnis ligomis, pats užši- 

krėtė ir mirė vos sulaukęs 
p/23 metų (1568—1591)^ 
E’• Vadinasi, visur čia pasi-

.šventimas/griežtas savęs iš- 
&/ sižadejimas, kontrolė savo 
ei Širdies, jausmų ir pajauti- 
L ■ mų. Ir mirė šv. Aloyzas sar 
JĮ /' yo piareigų auka. Tokia tai 

trumpa jo istorija.
ę . Tik tiek? Nieko geresnio, 
į . įvairesnio, labiau . ‘jaunimų

patraukiančio? —paklaus 
rukščiai nusivilęs jaunuolis. 
Taip, tik tiek ir net per
daug. eiliniam jaunuoliui. 
Bet- jaunuolis, siekdamas tų 
aukšta šv. Aloyzo idealų, 
kad ir jo nepasieks, bet kur 
nors nueis. Sutvarkys savo 
jausmus, išdirbs valių, su- 

g- * naudos' proto gabumus ii’

a

nors netaps šv. Aloyzu, bet 
paliks geru žmogum ir nau
dingu krašto piliečiu. Ide
alas kad ir perattkštas,. bet 
tųomi naudingas, l<ad iš
traukia. žmogų iš ’pašlįjusio 
gyveninio dumblo.

- O dabaituiio. “jazzmio” 
jatuiimo.idealas ? Jis kaip 
tiktai vengia saulės šviesos, 
nes dažniausiai •vykdomas 
.naktimis. Šokiai, automo
biliais bęsitrąnkymai, šlykš
tūs teatrėliaį, amžinas flir
tas širdyse/knygose ir gy
venime, Šeimų a r d y m a s; 
inergaičių nekaltybes išplė
šimas ir tėvii širdžių .sudra
skymas — tai visiems žino
mos priemones. tam pasau
lio idealui -atsiekti. Bet to 
dar negana. Tienfs taria
miems ‘•‘malonumams” at
siekti reikia pinigų. Iš. kur. 
jų paimti? Tad tenka me
luoti, apgaudinėti, vagišiau
ti, o net ir kelių su revol
veriu kam pastoti. Iš čia 
išsivysto banditizmas ir net 
žmogžudystės. Tas veda jau 
prie finalo: kalėjimo, kar
tuvių ar elektros kėdės. '

. •

Sakysim ne visi taip tra- 
ging.ai. baigia, bet vis dėlto 
pavyzdžių nemaža pasitai
ko. . O kad ir pavyksta iš
vengti tokios nelaimingos 
užbaigos, tai vis dėlto tos 
toukšmingos ekskursi jos 
prie “jazzinio” idealo palie
ka jaunuolių širdyse gilias 
žaizdas, dėl kurių paskum 
tenka šimkiai kam u o t i s, 
karčiai verkti bei iš gėdos 
rausti. . 0 kiek reikia dar
buotis, kad galėtum jaunys
tės klaidas atitaisyti ir nuo 
nedorų įpročių atsipalaiclo- 
ti!

Ne, kaip sau norit, pava
sarininkų ' idealas net . ir 
praktiškam gyvenime nepa
lyginamai geresnis už “jaz- 
zini.” K.

Centrinių organizacijų cen
trai, turintieji iki 1000 na
rių—1 ir po vienų atstovų 
nuo kiekvieno sekančio 1,- 
000 ar jo dalies nemažesnes 
kaip 100. . •

Atstovai turi, turėti raštu 
įgaliojimų.. Viename rašte 
negali būti daugiau negu 
vienam . asmeniui įgalioji^ 
mas. . .

Renkant atstovus, prašau 
laikytis konstitucijos nuro
dymų. - 1

Federacijos skyriai ir vi
sos kitos organizacijos bėi 
draugijos, 'renkant atstovus, 
prašomi pirmoje vietoje pa
sirūpinti užmokėti metinius 
į centrų mokesčius. To rei
kalauja konstitucija ir ben
drai organizacijos tvarka.

Federacijos centro valdy
ba pasitiki, kad 23 kongre- 
sas; bus gausingas .atstovais 
ir svečiais, nes kuo gausin-

Centro valdyba rūpinosų 
kad šiais šventaisiais Me
tais Amerikos lietuviai ka
talikai nepasiliktų kitų tau
tų užpakalyje ir dėl to su
organizavo maldininkų ke
lionę. Ekskursantai aplan
kys Romoje visas, žymiau
sias vietas ir Šventąjį Tę
vų. Žinant ekskursantų, są
statų, netenka abejoti,. Fe- 
deracijd ir Amerikos lietu
viai bendrai bus šauniai at
stovaujami,. .

Laimingos keliones ir/ pa
sisekimo!

FEDERACIJOS 52 
SKYRIUS.

Šv. Kazimiero par., Pitts- 
biirgh, Pa„ nesenai susior
ganizavo gausingas ir veik
lus skyrius, kūliam centras 
davė 52 numerį. To sky-

• • s ■

liaus valdyba susideda iš 
šių veiklių narių: Dvasios 
Vadas kun. Magnus Kazė
nas, pirm. J. A. Tamkevi- 
čius, lašt. B. Bliožaitis, iždi
ninkas J. Žimniękas. Prie 
skyriaus prisidėjo: Šv. Ka
zimiero par., Šv. Vardo dr- 
ja, Marijos. Vaikeliai, L. R. 
K. A. 158 kp., Moterų Są
jungos 23 kp.,. Rūtos klubas, 
Parapijos clioras, Tretinin
kų dr-ja, Šv. Vincento dr- 
ja, Šv. Rožančiaus dr-ja, 
Šv. Prailėiškaus vienuolyno 
rėmėjų dr-ja. Šios visos 
draugijos jau užsimokėjo 
savo metinius mokesčius į 
Federacijos centrų.

Sveikiname naujų skyrių 
ir jo valdybai linkime ge
riausio pasisekimo darbuo
tis Dievo garbei įr teitos 
gerovei.

Federacijos sekretorius,

Žinios Iš Lietuvo’s
KIEK LIETUVOJE , ŽMONIŲ 

PRIKLAUSO ORGANIZA
CIJOMS

SAMDINIAI IEŠKO DARBO

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
VIENYBE

giau naudos savo organiza
cijos gerovei padarysime.

Kadangi šiemet valdybai 
pasisekė Federacijų sujung
ti .autonomiškais . pagrin
dais su Amerikos' katalikų 
veikimo centru — National 
Catholiė Welfare Conferen- 
ce ir gauti keliolikos Ame
rikos katalikų vyskupų nuo
širdų mūsų • organizacijos 
konstitucijos ir jos veikimo 
užgyrimų, Federacija pasi
darė Bažnyčios atžvilgiu le
gate organizacija ir žinoma 
Amerikos katalikų vadų tar
pe. Tai turėtų priduoti 
mums daugiau energijos 
dirbti katalikiškos ir tautiš
kos akcijos darbų. Tokiam 
darbui kongresas nustato 
planus, dėl to aš .kviečiu vi
sas katalikų organizacijas 
ir draugijas rinkti atstovus 
įr juos prisiųsti į kongresų, 
kuris šiemet yra svarbus vi
sais atžvilgiais.

Federacija yra mūsų vei
kimo .centras. Jos kongre
sai, tai metinės Amerikos 
lietuvių katalikų šventės. 
Chicagos lietuviai katalikai 
šių šių metų šventę žada 
padaryti ypatingai iškil
mingų. Kongreso iškilmin
gumą padidina ir toji ap
linkuma, kad šiemet Chica- 
goje įvyksta Pasaulinė Pa
roda ir laukiama žymių sve
čių iš Lietuvos.

. Taigi. Federacijos, centro 
valdybos vardu visos mūsų 
organizuotosios visuomenės 
atstovus kviečiu į Federaci
jos 23 kongresą, kurio obal- 
sis bus — suvienyti visus 
lietuvius katalikus katali
kiškai ir tautiškai akcijai 
Amerikoje. . • •

prof. F. B. Maistauskas, 
A.L.R.K. Feder. pirm.

VASARINE MOKYKLA
vių kalbos ir literatūros. 
Spėju, .kad tinkamų profe
sorių atsilankytų atostogų 
metu net iš Lietuvos. Ži
noma, čia reikia paplanuoti 
ir visuomenei skelbti bent 
metus laiko. Būtų labai ge
ra kad, minėdami pirmos

Kaip visi žmones puola* 
tos maitina savo kūnus, taip 
išmintingi žmonės nuolatos 
lavina savo protus. Vieną 
protinį darbų baigę, jie dir
ba kitų. Ir. pati protinio 
mokslo permaina būna lyg 
atostogos. Proto lavinimo 
reikalą suprasdami, mokslo’N. Anglijos Lietuvių Dienos 
vadai čia Amerikoje yra įs
teigę įvairius kursus net 
atostogų metu.

. Štai mes turime jau 42-ri 
metai Katalikų Vasarinę 
mokykla . profesionalams, 
Cliff Hayen, N. Y., prie 
garsiojo Champlain ežero. 
Ten yra’ vasarnamių, didžių 
ir mažų, gyvent mokslo 
žmonėms ir. lankyti garsias 
paskaitas. Šioji vasarinė 
mokykla formaliai. atsida
rys liepos 2 d. Verta kiek
vienam katalikui inteligen
tui susipažinti sii šia vasa
rine kolionija. (Rodos, esu 
girdėjęs, kad mūsų mokyto
jas ir rašė jas . Pr. Galinis 
atlankys* šią vieta. Gal skai
tysime “Darbininke” apie

A. L. R. K. Federacijos Reikalai
2334 So. Oakley Avė., Chicago, Į1I.

DVYLIKA EKSKUR- •
• SANTĮL ■

PRANEŠIMAS katald 
Z KŪ VISUOMENEI.

iŠ lietuvių Bažnyčių, sesijos 
bus laikomos MėKiriley

Laikantis konstitucijos, 
M/ šiuomi pranešu. Amerikos 
1t lietuvių katalikų visuome-.

; • neų kad, Amerikos. Lietuvių
R, K. Fedtu’adjus 23 kong;

‘ Tesąs įvyks fugpiūčio 22, 23/ 
L' 24 dienomis Chicagoj. Kon- 
£ greso atidai’ymo iškilinin- 
!:■ gos pamaldos įvyks vienojo

. Sulyg niūsii organizacijos 
konstitucija kongresan shm 
čia atstovų:, a) Apskritis— 
5, b) Skjrįus—3, c) Kuopa. 
—1, d) Draugijos ar orga
nizacijos turinčios iki 100 
nariu — 1,. o turinčios virš 
šimto — 2, e) Katalikų lai
kraščių redakcijos . 1, f)

Šia savaitę su A. L. R. K. 
Federacijos ekskursija iš
vyko į Romų ir Lietuvą 
dvylika asmenų, būtent : J. 
E. vyskupas Petras Būrys, 
kun. V. Kulikauskas, kum 
dr, J. Navickus, kun. dr. J. 
Končius, Imm V. Draugelis, 
p, V. Šaulys, p. V. Sabuč
ius, E. Trakinyte, J. Traki- 
liyte, Barišaitė, Javaranau- 
škaite, Uruikaite.'

Garsioji Bostono Tėvų 
Jėzuitu Kolegija taip pat 
uri vasarinę mokyklų. Jos 
kursai prasidės liepos 3 d. 
Jie baigsis rugp. 5 d. Ji 
duodi, pamokas Logikoje, 
Dailėje, Biblijoje Matema
tikoje, Literatūroje^ Biolo
gijoje, Naturalėje Teologi
joje, Fizikoje, Religijoje, 
Etikoje ir kalbose (lotynų, 
graikų, vokiečių, prancū
zų). Šie vasariniai kursai 
gali būti priskaitomi moks
lo laipsniui gauti.

Beveik visos Tėvų Jėzui
to kolegijos turi vasarines 
mokyklas.: New Yorke
Fordham, Washin g tone 
Gėorgetovvn, Chicago j e ir 

. t.t.
Lietuvius pasiekia malo

ni žinia, kad Švonč. Marijos 
Lietuvių .Kolegijos vadovy
bė, planuoja vėliau, ar anks
čiau įsteigti mūsų profesio
nalams : ir studentams-ėms 
vasarinę mokyklą.. Tuomet 
bus. užtverta spraga, kuri 
dabar nė viei yą A m erikos 
lietuvį inteligentų sarmąti- 
na. Ten he sociologijos, re
ligijos, lietuvis katalikas tu* 

. ves progos pasimokyt!1 lictū-

metines sukaktuves, turėtu
me malonumo dalyvauti ati
daryme Amerikos .lietu
viams vasarinės mokyklos.

Vasarinės mokyklos lie
tuvių tarpe yra populiarios. 
Bostono apylinkėje veik 
kiekviena' lietuvių kolionija 
palaiko vasalinę mokyklų 
ir duoda vaikams progų iš
mokti lietuvių kalbos, Lie
tuvos istorijos.

Girdėjau, kad šiemet va
sarinė mokykla bus vedama 
Providence, R. I. Žinau, 
kad ji bus pakartojama So. 
Bostone, kur darbuosis de- 
sėtkas diplomuotų mokyto
jų; mokykla pradės darbų 
liepos 10 dienų.

(Geistina, kad S o. Bosto
no vasarinei! mokyklon eitų 
ir studentai ir profesiona
lai.)

Vidaus reikalų jninisterL 
jos žiniomis organizacijos 
tautybūnįis susiskirsčiusios 
taip: Lietimų. 2957 su sky
riais, žydų 419, vokiečių . 20, 
lenkų 16, rusų 16, latvių 15, 
mišrių ir kitų • -239, viso 
■3483. . / • •

• Narių lietuvių organiza
cijose 161,776; jų tarpe, lie
tuvių 159,880 įr kitų nežino*’ 
mų tautybių 1896; žydų 53;- 
647, jų tarpę žydų 53,547, 
■vokiečių 2494, jų tarpe vo
kiečių 2188; lenkų 3122, jų 
tarpe lenkų 2752; rusų 2172, 
jų tarpe rusų 21000; latvių 
550, jų tarpe latvių 542, vi
so 248,087 žmonės.

' Pabrėžtina, kad Iictuvn,[ 
orgaiiizacįjoms priklauso 
tik apie 9 nuošimčiai, tuo 
tarpu, kaip pav. žydų nei 
.34,42 nuošimčiai. Tas rodo, 
kad lietuviškoji visuomenė 
,yTa neorganizuota mase.

Turto daugiausia turi žy
dų organizacijos ■— 9,940,- 
551 lt., lietuvių organizaci
jos — 6,990,339 lt., lenkai— 
392,317 lt, Bendrai organi
zacijų tūrius sudaro 21,958,- 
197 litus.

Jei tautininkų vyirausy- 
be lietuvių organizacijų n'e- 
uždarinėtų ir leistų. laisvai 
veikti, tai jos dvigubai pa
didėtų nariais, ir turtu. ., .

OBELIAI, Rokiškio aps. 
—•Šiemet Latvija žemes ti
ldo darbininkų nebeįsilei
džia. Del to Šioj apylinkėj 
yra nemaža žmonių, netu
rinčių darbo. . Ūkininkai jų. 
nesamdo, stengiasi nudirbti 
visus darjius savomis jėgo
mis. Gerų ■ piemienį tuo 
tarpu galima pasisamdyti 
už 60 litų, samdinę už 150 
litų* bernų už ,200 litų.

APVOGS KRYŽIŲ

Telšių vai. Šilaičių kaime 
nuo prie vieškelio esančio 
kryžiaus— paminklo, kuris 
priklauso L. Andrijauskui, 
nežinomi piktadariai nuplė
šė: Kristau^ mukų. Šį kryžių 
pastate L. Andrijausko tė
vas. J is dalyvavo 1863 metų 
sukilime, už tai buvo nuteis
tas pakarti, bet visai neti
kėtai nuo to . išsigelbėjo ir 
todėl pasižadėjo pastatyti šį 
paminklų. Jam tada rusų 
valdžia neleido ir jis pasta
te šį kryžių 1905 mt. Kry- : 
žius buvo gana . gražus, iš 
šlifuoto akmens, Kristaus 
niūka nikelinė, paauksuota. 
Matyt, ši. piktadarystė pa
daryta pasipelnijimo tikslu. 
Policija piktadarius seka.

PRANEŠIMAS

KAPUCINAI STATO 
MOKYKLA

PLUNGĖ. — Gražų ge
gužės 1 d. rytų iškilmingai 
su procesija buvo pašventi
nta vieta, ant kurios bus 
pastatyta nauji kapucinų 
mokyklai, mažajai semina
rijai, rūmai. Kitų dieną 
pradėti darbai. Jie įkį ru
dens manoma pabaigti, nes 
nebegalės naujais mokslo 
metais sutalpinti, iš visur 
privažiavusių mokinių. Sta
tybą prižiūri Telšių apskri-: 
ties inžinierius J. Sidabras.

Pranas E. Galinis 

KELIONE Į LIETUVĄ 
1932 METAIS

Neradęs nieko kambary
je, pasiėmiau kamerų ir 
ėjau Palangos gatvėmis, 
ieškodamas vilos “Ginta
ras,” kur buvo apsistojus 
Lietuvos Užsienių Reikalų 
Ministerijos informae i j ų 
skyriaus vedėja p-lė Aviete- 
naitė, su kuria jau buvau 
susipažinęs Užsienių Reika
lų .-Ministeri jo j c, Kaune.

Palanga, turėdama tik 3,- 
000 gyventojų yra mažas 
miestas, bet ir čia t galima 
paklysti. Gatves plačios ir 
milžiniškais lapuotais me
džiais apaugusios. Visur 
gatvėse galima pastebėti 
puikiai apsirėdžiusius sve
čius vasarotojus. Suvąrgū- 
šių kaimiečių beveik niekur, 
tik išskyrus Pūlivngps • fui*- 
gų nesimato.;. Todėl- Palan
ga visiškai nepanaši į. kitus 
Lietuvos miestelius.

Vaikščiodamas po Pa
langos gatves aplankiau 
keletą k i q ks n (bu d u- 
kių), kur p a s i p i r k a u 
Lietuvos laikraščių ir Pa
langos atviručių.. Taipgi 
teiravaus apie, vidaus politi
ką ir tubjaus buvau perser
gėtas daug apie politiką Pa
langoje nekalbėti, nes y ra 
daug1'valdžios šnipų ir gali- 
mh netikėtai pakliūti į bė- 
'dą. Taipgi teko susitikti su 
viena. simpatiška merginai 
kuri labai įdomiai klausinė
jo apie Juozą Laūčką, kuris 
būdamas Palai.igoje irgi pas 
ją laikraščius pirko.

Galų gale apie dešimtų 
valandą, ryte suradau uGin
taro" vilą.. P-le Avi-etiv- 
naitė nebūvi) viloje, bet prie 
vilos teko matyti artilerijos 
kapitoną Šipvlį ir Dr. Rau- 
lynaitį ir jo žmoną, kuriems

L. D. Š. N. Anglijos ap
skričio metinis suvažiavi-..... 
mas įvyks.birželio 25 dienų, 
1933 m., Šv. Juozapo lietu
vių parapijos bažnytinėj] e 
salėje, Roger St., Lowell, 
Mass. • 
p. Visos kuopos malonėkit 
prisiųsti savo atstovus ir 
pagaminti gerų sumanymų.

SUSIVAŽIAVIMO 
DIENOTVARKĖ: . . . • I

1. Atidarymas
2. Valdybos narių šauki

mas .
3. Sveikinimai
4. Mandatų priėmimas'
5. Prezidiumo rinkimas

. 6. Mandatų ir rezoliucijų 
komisijų rinkimas

7. Komisijų pranešimai
8. Naujų įnešimų svars

tymas
9. Valdybos rinkimas
10. Susivažiavimo užda

rymas.

Kun. S, Kneižis,
Dvasios Vadas

K. Grigas,
Pirmininkas

V. J. Kudirka,
Vice-Pirmininkas

T. Vėrsiackas,
Raštininkas

S. C'eikauskas,
Iždininkas.

• ‘Gintaro” vila priklauso. 
Netik vilos savininkai, bęt 
ir visi vilos vasaroto,jai bu
vo labai simpatiški ir tuor 
jaus užmezgimi draugingus 
santykius; . Savu kamerų 
palikau viloje ir mivykau 

i su jaiuūi kapitonu .Šipelių ... 
pasunaudyti Baltijos jūron, . 
. • . (pas .daugiau) . j

Stiklas po stiklo:. Jurgis 
tapo girtu.
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KAS GIRDĖTI LIETUVIUI 
KOLONIJOSE
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KIBIRKŠTYS

HARVEY'S LAKE, PA. nui iš naujo atsistatydinti. 
Už juos visus Kongregacija 
meldžiasi kas rytą ir vakarą, 
o kiekvieną pirmutinį mene
sio penktadienį laikomos, šv. 
mišios bendra visą intenci
ja. ,• • •■ ’ . A. T.

Harvoy’š Lake yra graži 
ir įspūdinga vietą, dėl: to 
vasaros metu į čia žmones 

V suvažiuoją iš visti kraštų. 
Vieni linksmai praleidžia 
atostogas, kiti ilsisi ir svei- 

. . r katoje. sutvirtėja, o treti at
važiavę, negali atsigėrėti 
gamtos gražumu.

Kaip matyt, ir lietuviai 
'pamėgo Šį gražų gamtos 

f kampelį, statydami puikius 
vasarnamius. Į čia atva
žiavusių praleisti atostogas 

. žmonių’ veiduose matai 
džiaugsmo, kokio meatjautė- 

- me, kai praeitą penktadienį 
ir šeštadienį su Tėyir. Brig- 

. ; ;immu atlankėme- Švenčiau
sios Jėzaus Širdies Meilės 
Vienuolyną,, kurį trys gais
rai pavertė į pelenus.' Tėvo': 
Brigmano veide galėjai ma- 

. tyli didelį nuliūdimą. Bet, 
jis, kupinas gražių vilčių ir 
žvelgiąs į šviesią ateitį. Vie
nuolyno griuvėsiai ir pelė
nai jau nuvalyti. Pamatai 
išrodo sveiki ir tvirti. Tė-

* vas B l iginimas ilgai sva rs- 
. t ė, kurioje vietoje pradėti 

statyti koplyčią atskirai 
niio Vlėniiolyno rūmų. ■ Ir 
(kire pianus, kuriuos žada 
paduoti architektui. Po to 
apėjo, kiekvieną medelį ir 
apžiūrėjo gėles/kurios gra
žiai, žydi ir teikia malonų 
kvapsnį. Prieš sudegusį 
Vienuolyną puikų įspūdį 
daro importuotų koliarų la
pų kryžius žemėje. Tiestai 

. . vieta, Tėvas Brigraanas pa
sakojo, kad kun. A. Milu* 
kas iš Maspetli, L. L, N.. Y.

. žada. įsteigti didelį gražaus 
lietuviško stiliaus kryžių. 
Tai bus tikrai gražus'ir at
mintinas paminklas!

—Dieve! — atsiduso Tė
vas Brigmanas. —Viską ga
lima būtų veikiai atstatyti, 
jei tik būtų, to pinigėlio..,— 
Ir paskui viltingai baigė:— 
Reikia neprarasti pasitikę* 
jinio į Švenčiausiąją Jėzaus 
Šilelį, Kuri buvo ir yra mū
sų suramiliinias ir paguoda. 
Taip pat reikia tikėti, kad 
Ji paguos mūsų nuliūdime 
ir taip parėdys, kad ir vėl 
atsistatydinti ir uolesniai 
pradėti, darbuotis Švenčiau
sios Jėzaus širdies garbini
mo plėtimui, kad visi gar- 

.. bintų Kristų Karalių ir Jį 
pripažintų savo sąžines ir 
sielos Karaliumi.

Švč. Jėzaus Širdis telai
mina visus geradėjūs, auko
tojus, • -Meilės” skaitytojus 
ir. platintojus, kuriesavo 
aul^onūs prigėlbės trijų, gai- kiūte, G, Masaitytė 
srų sunaikintam Vienubly-

MONTELLO, MASS.
Sekmadienio vakare, bir

želio 11 d. įvyko šv; Roko 
parapijos Šeštadieninės lie- 

. tuviškos mokyklos užbaig-
tuvės.

Vakaro programą išpildė 
imtys vaikučiai, gi. prakal
bą pasakė klebonas kum J. 
Švagždys, pabrėždamas *tė- 
vyiies meilesL būtinumą inu-; 
įnyse, ypač šioje šalyj. Kle
bonas reiškė didelio džiaug
smo tokiam gausingam bū
reliui sųsirinltusių vaikučių, 
kurie jau įdomavos su savo 
tėveliais apie tėvų kalbą. 
Ypač tie pasižymėjo savo 
drąsumu, kurie . dalyvavo 
programoje, būtent: Eilės— 
E; Bučytė. A. Jakubavičiū- 
tė, J. Svirskiūtė, F. Švirs- 
kiūtė, A. Germaną vi čiūtė, 
O. Šepetytė, L. Liuolytė, E, 
Pigagiūtė, B. Kiela, L.- Vai- 
šnytė, I\ Kumpa, A. Ka- 
mandulytė, E. Sišlevičiūtė, 
V. Miškiniūfė, V. Petkūnai- 
tė, F. Mazgelytė, A. Germa
navičius, G. Mašaitytę, J. 
Užda'viniūtė, B. Kumpaite; 
piano — A. Mazgelis; smui
ką — K. Mazgelis; dainavo 
—F. Puidokaitė, S. Jarma- 
lavičiūtė, A. Žemeikaitė, O. 
Ratkevičiūtė.

Muzika apvainikavo pUt- 
lio p_. Agnytė Mašidlaūskai- 
tė ir p. M. Mazgelienė dai
liomis šok); Muzikos ir dai
nų vedėju buvo prityręs so
listas* A. Krušas. Vakaro 
vedėjas buvo pats mokj’to- 
jas J. Kumpa.

Baigė ir gavo diplomus 
šie mokiniai: pirmo sky
riaus: Ev Cieliaiiskas, P. 
Kumpa, L. Liuolytė, F. 
Mazgelytė, P. Narbutas, O. 
Šepetytė, L. Vaišnytė, J. 
Jurėnas, E. Tamulevičius;

Antras skyrius — E. Mic
kevičius, B. Kiele, A. Ger
manavičius, Al. Batukis, A. 
G-ermanavičiūtė, E. Bučytė, 
Ad. Batukis, “E. Pigagiūtė, 
j. Miškinis, E. Sišlevičiūtė, 
A. Dundulis, R. Žemaitis; 
E. Stasiukaitis;

Trečias skyrius — M. 
Kumpaite, B. Kumpaite, P. 
Kašėta, J. Kukauskas, V. 
Miškiniūtė, J. Uždaviniūtė, 
K. - Šepeta, A. Šetkus, ' V. 
Liuollia, A. Kamaudulytė, 
A. jakubavičiūtė,. J. Svįr^-

Ketvirtas skyrius — J.

I ET U V O N
PER HAMBURGĄ

Mus nesupami laivai snteijcia progų pa* 
togųii keliauti by kuriuo metų sezonu. .

ft J Abi pusi, New YorMs-$< 7*3,50
' Kaunas, trečia Klase 1 f O*

Savaitiniai išpinuldmal.. Patogus gele- 
iUnkeliiiis susisiekimas'iš Hamburgo.

Informacijų kteipldfcs i vietinius • ’ ■
• agentus, arba ’ .

HAMBORG-AMERICAN LINE
80 Boylston St,, Boston, Mass, ———

Kašėta, J. Kašėta, A. Miš
kinis, V. Mazgelis, K, Maz
gelis, V. Skarinka, P. Aks
tinas,. F. Svirskiūte, A. Piš- 
čik’as;

Pentktas skyrius *— S. 
Jarmalavičiūtė, A. Žemei- 
kaitė, F. Kalpokiutė, A. 
Bobulyte, O. Šimkiūtė,. O. 
RątkęVįčiūtė, F.. Puidokai- 
te; ------- , .................

• Aukštesniojo skyriaus — zo. redaktorius, p. V. Gus- 
, J. Grigaitė,. A. Truiuavičiū- 
tė ir A. Mašiillauskitite.

Mokiniai, kurie dalyvavo 
vakaro pfogtamo išpildyme, 
kiekvienas gavo dovanėlę, 
po gražų dainų rinkinėlį, gi 
p, A. MaŠidlauskaitei ir p. 
M. Mazgelienei po dėžę sal
dainių. - . •
. Mokytojas gavo daiktinę 
ir piniginę dovanėles nuo 
p. A, MaŠidlauskaitės, Ė. 
Pigagiūtėš ir p, G. Miški
nių. Visiems šįrdi»gas ačiū, 
ypač, klebonui Již gražią; 
kalbą.

BUVĘS LIETUVOS TAU minti, kad jis juos luiais 
laikais atpalaidojęs • nuo 

. įtaikų J
Bet vilkas visuomet į miš

ką žiūri. Taip ir . mūsų lais
vamaniai - socialistai. Šliu
pas atpalaidojęs, o jo vai
kai socialistai - tdutininkai 
vėl juos suvienijo su len
kais. •

: Šiandien .l'aisvamamų-so- 
cialistų f‘kultūrinė^ įstaiga 
su visais vadais, yra vieny
bėje su lenkais nezaležnin- 
kais.

TININKŲ RĘDAKTO- 
RIUS PASIPIKTI- 

\- NES “L. A?’ ■

. Kaunas. Lietuvos spau
da rašo, kad. buv, ilgametis 
bL. A.”t tautininku oficio-

tainis, nuo gegužės 10 <L at
sisakė nuo “L. A.’’ prenu
meratos. Savo rašte “L.A.^ 
administracijai, p. Gustai
nis pasisako atsisakąs nuo 
to laikraščio prenumeratos, 
norėdamas pai’eikšti protes
tą prieš “L. A.” melu re
miamas insinuacijas ir vul
garų polemikos toną.” 
•' P-no Gustainio pareiškį- 
maš labai daug pasako apie 
Lietuvos valdančiosios par
tijos spaudą ir apie pačią 
valdžią.; Teįsitemina ponai 
tautininkai fš.^V-bes” ir 
“D-vosJ? grupelių.-

Brooklyrio bolševikų or
ganas rašo, kad jo buvęs il
gametis bendradarbis drau
gas Senas. Vincas pragydęs. 
Esą jį apsvaigino garai iš 
katilo.

Vadinasi abejoti netenka, 
nes rašo apie savąjį žinovai, 
katiliuku inžinieriau

CAMBRIDGE, MASS.
PIRMA KOMUNIJA
Birželio 4 d., Sekminių 

dienoje, apie 30 vaikučiu 
priėmė Pirmą Šv. Komuni
ją. Vaikučius gražiai pri
rengė. Jėzaus . Nukryžiuoto 
Seserys-Mokyt o jos. Labai 
gražų įspūdį darė visiems 
bažnyčioje esantiems, o y- 
pač motinoms ir tėvams, 
dievotas vaikelių šv. Komu
nijos priėmimas. Pamoks
lą tai progai tinkantį jaus
mingą pasakė klebonas kun. 
P. Juškaitis.. .

Po mišių buvo nutraukti 
vaikelių paveikslai. Vaike
liai ėjo pusryčiauti. Už
kandžius Seserys . Molėto
jas svetainėje viešai visiems 
vaikams buvo parengusios.

Valgių laike trumpai kal
bėjo klebonas. Baigdamas 
perstatė kun, Pr. Aukšti
kalnį, S. J. Gerb. svetys la
bai bai gražiai vaikeliams 
kalbėjo. Įspūdžiai šios Pir
mos. Šv, Komunijos visų at
mintyse ilgai ilgai užsiliks.

</• Buvęs.

ANTROS IŠKILMINGOS 
ŠV. MIŠIOS

Birželio 11 d., 11 vai. ry
te. Primicijantas kun. Juo
zapas. Petrauskas asistoje 
kun. Jono Plevoko ir kun.

Laisvamaniai - socialistai, 
rašydami apie savo tėvą 
Šliupą, nepamiršta prisi-

Fr, Juškaičio, klebono, lai
kė antras savo iškilmingas 
šv, mišias, Laike mišių 
gražų, jausiųihgą pamokslą 
Įūisakė kun. J. Dievukas, 
geras kun, Priinicijanto 
draugas.

Po mišių kun. J. Petrau
skas suteikė vi-Jems savo 
palaiminimą.

KUN. J. PLEVOKAS
• ATOSTbė.tŲ.TA

. . ■ 1 ■

Birželio 12 d. mūsų para
pijos vikaras išvyko atosto
gauti. Planuoja laike trijų 
savaičių aplankyti Wash- 
ingtoną, Cliicagą iy gal pa^ 
siekt net Kanadą., Laimin- 

’gų atostogų, kad dar tvirte-Į 
sitis sugrįžtų!
PARAPIJOS PIKNIKAS

Liepos 1b* d. Maynard, 
Mass.,'Vose-s Pavilioję į* 
■vyks didžiausias parapijos 
piknikas. Vieta piknikui 
tinkanti: turi gražų erdvų 
daržą su lapuotais, . spyg
liuotais, gražiais - medžiais ; 
•puikų ežerą maudyiiiuisi, 
: ruimingą išpuoštą svetainę 
ųžkaudžianis, gėrimams bei 
pasilinksminimams. Viso
je Amerikoje vargu rasis 
tokia graži vii*ta piknikams. 
Ji vra tik' 22 mvlios nuo

Neleisk viešam namui gy
vuoti tavo pfivatiškam na
me,- . ' . . \

Čion netoli visiems bus ga
lima dalyvauti. Ruoškitės 
visi- dalyvauti šiame išvažia
vime.

Rengėjai.

BAIGĖ MOKYTOJŲ 
. KOLEGIJA

\ Praėjusią savaitę Massa- 
cliusetts mokytojų kolegiją 
Saleinę baigė1 Katryną E.. 
Sntltiūfėy gyv, 3() Adri.on 
St., Somerville, Mass. Jos 
tėvelis Ignacas Sutkus yra 
L. D. S. 8 kp;.narys, o se
serys Petronėlę ii*• Julija y- 
ra Cambridgc parapijos 
jaunimo geros veikėjos.

Naują mokytoją sveikin
dami, linkime jai gražaus 
pasisekimo,

reiFiėOss,

Cambridge. Automobiliais 
nuvykti geri keliai. .Vietos 
automobiliams pasistatyti 
yra užtektinai.

Parapijos piknike dar
buosis sekantieji darbinin
kai: Pikniko gaspadorius 
Alex Potembergas, Jurgis 
Morkevirins, Vladas jane- 
liūnas, Vladas Jakas, A. 
Zavec.k'as, Ig. . Sutkus, J. 
Šmilgis, A. Vaisiauškas, A. 
Vin'eiūnąs, Noybutas, B, 
Jakutis, J. Morkūnas; šei
mininkės:. B. Žilienė, M. 
Kalinauskienė, Liaukonie- 
nė, S(‘škauskienė, Tamoly- 
nienė. Ribokime, Jutkicnė, 
V ai vadienė. Šeimininkės
liš anksto grūzdus kepa, deš- 
jvas kemša, tonikiniai gėri
mą darų •'

..Renkitės, ruoškitės visi iš 
• visur dalyvauti šiame pikni
ke. Čia tui’ėsite progos 
linksmai, gražiai, sveikai 
praleisti laiką. Bus. į vairių 
pasilinksminimų,. žaislų, iš- 
laimėjimų.

Rengėjai.

Birželio 10 d. įvyko para
pijos naudai surengti šo
kiai. Liko gražaus pelno. 
Buvo labai daug, j aunimo'--- 
visas AVestficldo jaunimas 
susispietė. . ,

Įvairias dovanas vakare 
laimėj o SI. Petkus, P. Pa- 
lažien'ė, A Gudžiūnas, J. 
Juraitienė ir Bernadišiūtc. 

. Padėka priklauso šiems 
vakaro darbininkams: K. 
Jurkevičiui, J. Ulinskui, V. 
Barvsui, Vaivadai — Geče- 
virinį, A. Juraičiui, Ad. 
Dvareckui, P. Baliukoniui, 
K. Adomavičiui, P. Samu
liu!, S. Melešiui, St. Petkui, 
K. MasaiČiui, J. Kišiūnui.

REMKIME ąAmšiūš-
Mes ypatingai raginame 

remti tuos biznierius ir pro
fesionalus, kurie skelbiasi 
u Darbininke. ”

SVARBUS PRANEŠIMAS 
VISUOMENĖS VADAMS

■ ...  v ’
Amerilvos Lietuvių Kata- - 

likų Studentų Organizaci-^ 
jos Centro Valdyba nuošir-'- 
džiai kreipiasi į visus mūsų? 
katalildškujų parapijų kle
bonus, kunigus, seseris, mo
kytojus ir apskritai į visus 
mūsų lietuviškos katalikiš-^ 
kos visuomenės vadus,, viso-’ 
se 'lietuvių Amerikos kolo- ’ 
•nijose, prašydama dabar su*; 
organizuoti visą m o k s I ą 
einantį jaunimą į Stųden- - 
tų kuopeles (ypač mūsų pa
rapijinių mokykhj baigian
čią moksleiviją ir visus auk-,, 
šiųjų mokyklų studentus ii?" 
studentes), 4

B endrais organizacijos; ir 
informacijų reikalais .malo-'. 
nekite kreiptis į Centro pix> 
mminkęr—■. Jobu č. MoTkū- 
nas, 253 Berlin St., Roches*' 
ter, N. Y. • .. j' ’

Amerikos Lietuvių Kata* ’ 
Likų Studentų Organizacijos,

Dvasios Vadas — i 
K'itn. Jonas J. Kripa^ * .
Pirmininkas
Jo<m Č. Morkūnas. .

-----_____---- :---- -——
; Jeigu aš turėčiau dvyliką ’ 

sūnų, norėčiau, kad jie bu-V 
tų ištikimi, ievynei.

AUTOMOBILISTAMS . . 
SVARBUS DALYKAS

Pentimi ir nudailinu karus. Iš
taisau sulankstytus sparnus ( ir 
bodies. Darbą atlieku gerai ir • 
nebrangiai. J

Ji

• ;?

1 '

i
,‘į

•I

v ■

4 .
.1

Taipgi paieškau prityrusio vy- , .. 
ro, kuris galėtų prisidėti pinigiš- 1 

kai. prie automobilių taisymo biz* -----
ąio. Kreipkitės

A. KASPAR, 
66 Victoria St.,

W. Somerville, Mass;
1 . Tel. Prospect 2469-M . ‘ ’

n

DRAUGIJŲ VALDYBŲ
ADRESAI

4

IŠVAŽI AVIMAS
Netikėtai gavome vietą 

Spėt Pond liepos 2 d. Tai
gi, toje dienoje irgi įvyks 
parapijos įšvaži a vi m a s.

LDETUVOS DUKTERŲ DR-J03 
PO GLOBa MOTINOS iVČ.

’irmininkS — Eva MarkslenS,
625 E. 8th St.,' So. Boston, Mass. 

Vice-pirminlnke— Ono Siaurlenč,
443. E. Tth St., So. Boston, Mass.
Tol. So. Boston 3422-It

Prot. RaSt —Bronė CiunlenS,
‘ 29 ĮCfould St., West Roxbury, Mass.
Tel. Parkway 1864-W

Fln. Rn§t r- Marjona Markonlutfi
33 Navarre St, Roslindale, Mass.
'. Tel. Parkway 0558-W

Iždininkė — Ona StanlųlititS
105 West 6th St., So. Boston, Mana. 

Tvarkdarfi — Ona MlzglrdlenS
1512 Colutnbia Rd., So. Boston, Mass. 

Kasos Globžja — IŠ. JanuSonieng
1426 Columbia Rd., So. Boston, Maste 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą utarnlnką kiekvieno mėnesio, 
7:30 vnL vakare, , pobažnytlngj sve
tainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkite* 
DM protokolu raitininke.

IV. JONO EV. BL. PAŠALFlNfia 
DR-JOS VALDYBA -

Pirm. — J. Petrauskas,
24 Thomas Park. So. Boston, Muk.

VicC-piiTD.—V. Medoniš,
1430 Columbia iltį., S. Boston, Mas#, ■ • 

Prot Ražtlninkas — J. Glineckls 'f
5 Thomas Pairk, So. Boston, Man.

Fln. Raštininkas — M. šelkls . J
256 E. Nlnth St, So. Boston, Man. 

Iždininkas — A. NnUtEIOnas '
885 E. Broadway, Sb. Boston, Mm. . 

Maršalka.— J. Zaikls
7 Winfield St,, So. Boston, Maaa., 

Draugija laiko susirinkimus kas treŽif ' 
nedėldienl kiekvieno menesio, 2 vai. 
po pietų, Parapijos salSj, 492 E. 7th_ 
St, So. Boston, Mas*.

Profesionalai, blzhierlai, pra'monln- , 
kai, kurie skelbiasi “Darbininke,” tikc 
rai verti skaitytojų paramos.

Visi aarsinkitCs “Darbininke.” •

Ruoškimės Lietuvių Dienai
■___________ <?>

Liepos 4 d. įvyks Naujo
sios Anglijos Lietuvių Die
na, Tėvų' Marijonų Kelegi- 
jos parke, Thompson, Coliu. 
Tos rūšies iškilmes, yra pir
mos N. Anglijos lietuvių is
torijoj. Lietuvių dienos, 
sumanymas kilo Katalikų 
Seimely, Broekton,. Mass, 
Išrinktoji tam tikslui komi
sija pasirinko Lietuviu Ko- 

•k-giją, Thompsone. T i vie
ta yra pusiaūkely tarp Mas 

, sachušetts ir Coiūiėeticūt 
valstijų kolonijų ir sudaro 
tarsi geografinį N. Anglijos 
lietuvių centrą. -Antras pa-, 
traukimo požymis yra. tas, 
kad Švč^ Marijos Lietuvių

Kolegija. Tliampsone. yra’ ypač daug pasitikėjimo . su
teikia tas faktas, kad gene
raliniu Lietuvių Dienos ve
dėju yra. išrinktas kun. J. 
J. Jakaitis, M. I. C. vyriau
sias Švč. Marijos Kolegijos 
Vadas. Jo sumani ir eneP 
ginga asmenybė pranašauja 
pilna pasiseĮdmą organizuo- 
Iės srity. ■

Bet lieka dar kitas daly
kas, su kuriuo daugiausia 
lenką ’ skaitytis: tai publi
kos atsilankymas. . Ir toj 
srity Lietuvių Dienos; orga- 
nizatoriai daro viską, kas 
yra jų galimybėj i agituoją, 
kviečią per laikraščius ir 
palengvina transportaciją,

lietuviškumo centras. Tai, 
anot kun. J. Švagždžio, yra 
Amerikos Vilnius.

Suprantama, kad,’ ren
giant pirmą ją Lietuvių Die
ną ■ N au j o j o jį Anglį j o j 4 rei
kia . tinkamai pasirodyt i. 
Kad tas. pilnai pavyktu, rei
kia dvieju dalykų.; suorga
nizuoti pačią dienos ruošą 
ir sutraukti publiką. Pir
mąja uždavinio dalį rengė
jai, rodos, vykdo labai, uo
liai. jie išdirba planus iki 
.mažiausių smulkmenų. Jų 
dėmesys atkreiptas visur: 
ir į artistinę iškilmių dalį, 
būtent .dainų šventę, ir į 
sportą, ir į biznio sritį. Čia

traukinį, kurs žada pat a r- 
nauri; Brocktonu, Bostono, 
Cambyidge, Norwoodo ir 
apylinkių lietuviams nu- 

. vykti į Tliompšbną. ..Gele
žinkelio patarnavimas ypač 
tuo patogus, kad trauldniai 
iš Bostono nuvyksta į 
Tlionų šoną į 1 valandą ir 
10 minučių.

Bet specialaus traukinio 
suorganįžayimui reikia nia-
žiu-mažiaušia 300 -.keleivių,' ir nelaukti, kad.kiti.ka nors 
Ar gi toks skaičius ..nesttsi- padarys. Kiekvienas lai aD 
darytų iš keturių kolonijų J lieka savo pątri jotinępareik’ 

gą ir įsivaizduoja sąu,; kad.1 
kelione į. Tliompsoną reišlda 
tą patį, ką žygis į mūsų A- 
merikos lietuviškąjį Vilnių.

taip sakant, istorinę ekskur- 
siją, reikia dar vieno daly
ko :—publikos geros valios ir • 
karštės užuojautos rengia
mosios dienos tikslui,' kurs 
yra — palaikymas liętūyjrM 
bės ir katalikybės mūsų iš-* • 
Apvijoj./. ‘ L

Tokiam plačiam užsimo
jimui įvykdyti, mes priva- 
lome įtenipti visą energijų

kurių kiekviena galėtų pri
pildyti tolų traukinį! Ro
dės, -netenka abejoti. Tačiau, 
kad tas specialus traiikinys 

pasiimdydami net ■ spcb.mln!‘galėtų kursuoti ir. sudarytų,
L

i

L
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Naujosios Anglijos

LIETUVIU DIENA
ANTRADIENI-------

LIEPOS-JULY 41933
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(NEPRIKLAUSOMYBES DIENOJE)

Svč. Marijos Lietuvių Kolegijoj 
y Thompson, Conn.

t

•1

F

r

ietuvių Ekskursija
Traukiniu

r i 
I t T f i 
<
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‘Švč. .Marijos Lietuvių Kolegija, Thompson, Conn.

Lietuviu Dienos Programa:
' . ■ .*■*•.**'.■ • *" • - . ' ’ ■ * ,

10 vai. ryte |Daylight Saving Time, Iškilmingos Pamaldos
Po pamaldų pietus. Visą laiką groja benas

• ‘ . • . . ■ t ’ • * ii

1 vai. po pietų Sporto Olimpiada

Baseball los Waterbury su Norwood j
3 vai. po pietų Dainų Švente, 

kurios programą išpildys 16 pa
rapijų chorai, atskirai ir bendrai. 
Jungtiniam kelių šimtų daininin
kų chorui vadovaus muzikas J. 
Žemaitis.

& Dainų Šventes programai pa
sibaigus, Thompsono miesto sve
tainėje, prie pat kolegijos parko, 
bus šokiai, o parke vyks įvairus 
žaislai ir kitos naujienybės.

Specialus traukinys iš Bostono išeis lygiai 8 vai. ryte (Daylight 
Saving Time, ir eis per Norwood ir iš ten be sustojimo į Lietuvių 
Diena - Thompson, Conn. Važiuokime visi! Įžanga 25c.

t

T i 
t T X 
i f A'

f T f

f i v

Jau rašėni?,.kacĮ-Bostono, 
Cambridge, Broekton, 
wood ir kitų kolonijų lietu
viai važiuoja į Thompson, 
Conn, — Lietuvių Dienų 
Specialiu Traukiniu iš Bos- . 
tono nito South Statinn per 
Norwdod.

Tuo traukiniu važiuos tik 
lietuviai. . Traukinys bus 
papuoštas Lietuvos vėliava 
ir tautiniais ženklais.

Jš Bpstono. į Thompson it 
atgal (round trip) ' bilietas 
kainuoja $1.75; iŠ Korwood • 
ir atgal (tilo pačiu trauki
niu, kuris .’ autos Norwood 
Central ir Winslows stoty
se) $1.50.

Vaikai, tai svarbi proble
ma. Bet traukiniu važiuo
jant ir su vaikais nebus bė
dos, nes jie iki 5 mefų .am
žiaus bus vežami nemoka
mai; nuo 5 metų iki 12 m. 
už pusę kainos.

Traukinys., pasieks Švč. 
Marijos lietuvių kolegiją— 
Thompson,. Conn. į vieną 
valandų ir 10 minučių. Tik 
orlaiviu gal butų galima 
greičiau nuvažiuoti.-

Traukiniu važiuoja keli 
apylinkės parapijų chorai, 
orkestras ir gal būti benhs. 
Tad kelionė bus patogi ir 
linksma.

Važiuokime spe c i a 1 i u 
traukiniu, kad ųžsitilmnus 
nuvykti laiku, nes Lietuvių 
Dienos programa prasidės 
10 valandų ryte iškilmingo
mis pamaldomis.

Įsigykite važiavimui bilie
tus dabar pas bilietų platin
tojus arba ‘4 Darbininke,’’ 
366 W. Broadway, So. Bos- 
ton, Mass., o Nprvvoodo ir 
apylinkės lietuviai pas Lie
tuvių Dienos komiteto pir
mininkų p. V. Kudirkų, 37 
Franklin Strėet, Norwood, 
Mass.

Taip pat sužinojome, kad 
Worcesterio abiejų parapi
jų lietuviai,' Providence, 
New Haven, Waterbury ir 
kitų kolonijų tariasi nu
samdyti specialus trauki
nius važiuoti į Lietuvių Die
nų. ' .

Tad Th'ompsohe, . Š v č. 
Marijos lietuvių kolegijoje 
Naujosios Anglijos Lietu
vių Diena bus istorine. Den
gėjai energingai ruošiasi, 
kad ir 20,000 žmonių malo
niai priimti ir pavaišinti.

Lietuvių Diena įvyksta 
gražioje vietoje, . gražesnės 
nei neieškokime, nes nerasi
me, anot kun. J. Švagždžio, 
L.. D. S. Centro Pirminin
ko, Amerikos lietuvių Vil
niuje.

Važiuokime visi!

SKLĘISKITE ŠVIESĄ 
Perskaitę “Darbininkų” nenu- 

. meskite, bet duokite kitiems pa- , 
skaityti. Tokiu būdu supažin- • 
disite kitus su “Darbininku” ir 
L. D. S. ir ątremsite mūsų idė
jos priešų, propagandų.

NAUJAS MANAGERIS
Aleksandra Kriūųciunąs 

lietuvis, yra manageris Uni- : 
tėd Stnres Co., 763 Dudley 
:St. (Dphams Comor), Dor- 
chester, Mass.
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Rytinių Valstybių Žinios
Iš Šventadienio Užrašu

Saulėtajiirželio li-ji dau
gumų gyventojų išviliojo į 
šlamantį miškų pavėsį, SmiL 
tetas pajūrio maudykles ir 
kitokias prabangų bei pasi
linksminimo vietas. Taip 
ir mano dulktais prisotinta 
siela panoro pasidžiaugti 
gyvybe žėrinčia gamta, sma
giu užmiesčio gyvenimu. 
Gyvenimas lėmė taip, kad 
mano sudarytų planų kryp
tis pasisuko kiek kita kiyp- 
timi: atsidūriau jaukioje iš 
Lietuvos atvykusių svečių 
kompanijoje. K a.dji iųg’ i 
gerb. svečių tikslas yra kuo 
daugiausiai aplankyti lietu
vių kolonijų ir patirti, jų 
gyvenimo • sąlygas, b * ypač 
kiin." A. Lipnickas ir adv. 
S. Gabatianškas yra susido
mėjęs Lietuvos Vyčiais, tai 
ir šį ihalėnų sekmadienį jie 

. sutiko pašvęsti tam ..tikslui.
Proga pasitaikė labai pui- 

' 1d, nes. N. T? ir N. J. .Liet.
Vyčių ^Apskritis tų dieną 
turėjo savo metinę sporto 
šventę, į kulią nutarėme at
silankyti. Čia mums . į pa
galbų atėjo p/Klimas, kuris 
pakinkė savo keturratį juo
dukų ir bežiūrint pristatė į 
gražų net už 40 . mylių esan- 

., tLParkų,'kuriame jau rado
me prasidėjusių, sp-orto 
šventę. Čia Vyčiai buvo su
važiavę iš tolimų apylinkių 
automobiliais, butas ir ki
tomis susisiekimo priemonė
mis. Jie: čia atliko įvairius 

: sporto numerius, rungtynes 
ir džiaugėsi jaukia nuotai
ka, Tuo džiaugėsi, ir tolimo 
užjūrio svečiai, matydami 
tiek daug lietuvių jaunimo; 
Nenoromis piršosi jiems 
mintis, kad- Amerikos lietu
vių vardas, gali pakilti į pir
mąsias eiles, nes tiek atski
ri sportininkai, tiek org'ani/ 
zųotas jaunimas dažnai pra- 

. lenkia ir senai susiorgani
zavusias grupes, lietuvių 
kilmės amerikiečiai daugu
moje stovi visokių’ sporto 
organizacijų priešakyje, gi 
keletas iš jų laiko net pa
saulio čempionatų, kaip J.
Šarkis, Burke ir kitį. Tas

■ kelia lietuvių vardų kitų tuvos svečiams

tautų. al<yvaiždoje, tas stip
rina mūsų tautiečius pasiti
kėjimu savimį, Todėl jnu- 
sų pareiga savo taiįieeilis, 
kuomi nors, pasižymėjusius 
viešame gyvenime,-gerbti ir 
mylėti, nes jjie yra garbės ir 
•gyvybės nešėjai mūsų Ame
rikos Lietuvai. . .

Nors didelis malonumas 
buvo svečiams gėrėtis jau
nųjų lietuvių gražia pramo
ga, bet mano smalsumas pa
matyti Šv. Jurgio parapijos 
bruzdelninkus nedavė ramu
mo ir, gal nusižengdamas
inandagiinmi, svečiams pa^ 
siuliati tų savo sumanymų. 
Bežiūrint vėl paskendome 
miesto '; dulkėse, iš gražaus 
žaliuojmičio pavėsio, atsidū
rėme tvanldose, kuprotose 
miesto gatvėse. Man darė
si net nejauku, kad savo 
svečius taip 'vaišinu, bet 
prisiminęs, kad Lietuvoje 
visiems gerai žinomas posa
ki s:: “ Svetys ne vainikas, ’ ’ 
mis iramii įau, mat tydan ins, 
jog blogiausiu atveju jie ta 
posakį vis tik prisimins. 
Pagaliau, prisipažinsiu, kad 
ir .aš pats nelabai jaučiaus 
patenkintai? palikęs taip 
puikias apylinkes ir pramo
gas, tuo labiau, kad maliau, 
jog- toje Pagerbimo Vaka
rienėje nelabai kas bus, nes 
paprastai vasaros metu ir 
t ai Į) labai sunku sukviesti 
žmones Į sales, o . jei. prie to 
visko pridėsime dolerinius 
tikietukus ir be jokio pasir 
garsinimo rengiamų, tai ap
linkybės pasirodys visai 
mažai žadančios.

. Tačiau privažiavus prie 
207. York- gatvės, pasirodė 
Įdėk kitaip: čia stovėjo išti
sos eilės automobilių, nors 
laikas dar buvo gana anks
tus.. Įėjus į šalę, įspūdis 
dar padidėjo; šeimininkes 
visai nenoriai rodo tikietus, 
nors Čia’pat joms rodau re
tai pasitaikančias 18-tojo 
šimtmečio tris sidabro do
lerines: pasirodo, kad joms 
jau vietų salėje trūksta. Ne
norėjau tikėt, bet paskui įsi
tikinau. Neilgai pasižval
gius po gausių publikų, Lie- 

susiradus

daugiau pažįstamų ir praei
ties draugų, čia pat pasiro
dė ir iškilmių kaltininkas 
kinu Norbertas Pakalnis šu 
savo nauju «asistentu luin. 
I^aurihaičiu, lydimi būrio a- 
pylinkes kunigų, kurie nors 
pusiau slaptai rengiamų po
kylį sužinojo ir atvyko pa-, 
gerbti savo kolega. Perme
tus akį per salės plotmę, su
sidarė įspūdis, kad čia šian
diena jaučiama kaž kas ne
paprasto, kad tai yra vienas 
iš daugelio! parengimų, ku
ris sutraukė tiek daug ir, 
tokios, rimtos publikos būrį. 
Prie garbės stalo matėsi ir 
išjtolimųjų apylinkių sve- 
čių; kaip kini. J. J, Jakai
tis, kun. Lipnickas (iš Lie
tuvos) , artimesnieji: kun. 
J. Simonaitis, kun. Kelme
lis, kun. Stonis, kun. Vaice
kauskas, kun.- Aleksiūiias, 
adv. Gabajiaiiskas (Iš Lie
tuvos) ir kiti. Salėj suotai- 
ka puikiausi, kuriai sudaly
ti gal daugiausia prisidėjo 
sumanus vakaro vedėjas 
kum J. Simonaitis.
. Kaip jautėsi kun. Nor
bertas Pakalnis — sunku 
pasakyti, nes tai buvo nie
kieno kito, kaip tik jo as
mens teisinas. Tačiau pri
siminus, kad visi, nuoširdūs 
jo adresu paleisti kaltini/ 
maį ^ra tikra tiesa, pajosi 
Suprantama kaip ir j£dclel 
galėjo būti taip iškilminga 
j am pagerbti vaka r i e n e. 
Matyt, kad kun. N. Pakal
nis savo triūsu, energija ir 
nuoširdžiu atsidavimu lietu
viams, išugdė juose prisiri
šimo ir pagarbos jausmus; 
už ilgų, ir sunkų darbų jie 
bent kartų parodą kad jie 
supranta i*r. ĮveHina savo 
vado pasišventimų.! Už tai 
yra garbė ir parapijiečiams, 
kad jie taip gražiai sugyve
na, su savo Dvasios Vadu, 
kad jie. savo tarpe nesėja 
neapykantos sėklos, kas yra 
pikčiausi lietuvybės bei ka
talikybės nuodai ir dėl to 
neturėtų rasti vietos susi
pratusių lietuvių tarpe.

KaVi.

Pasibaigus suvažiavimui 
■įvyko bankietas. Atstovai ir 
svečiai užkandžiavo ir dali
nosi įspūdžiais.

Kalbėjo kun. J. Ambotas, 
pp. P. Lalas, S. Cibulskis, 
V. Čekanauskas. Thastnias- 
teriu buvo p. Šriipša.

R(ęp.

ma pasieks. Motorlaivis 
“Gripsholm” į Klaipėdų 
plauke jau.antrų-kartų, yra 
vienas iš didžiausių pasie
kęs Klaipėdų. Gi. būnant 
laivui pordidelianr' i pūtį 
krantų priplaukti nebuvo 
galimybių, tokiu bildu mo
torlaivis turėjo apsistoti jrt-

roję toliau nuo kranto, ir Klaipėdoj, birželiu 8 d., lai* 
kitu Švedų Amerikos Lini- vii Borghoim. Priplaukta 
jos laivu ‘‘Borgholm” kė- labai patogiai. Oras gražus. 
Įeitai nukeldinti į krantų. 
Gauta telegrama skamba se
kamai:

“NLT Heipland Ne\v 
Yęrk. Lietuviai kelcitai 
nukeldinti nuo Gri’psholm

Visi labai patenkinti kelio* 
nes malonumu.”

Plačiau apie ekskursijų 
bus pat iekta į spaudų vė
liau. 1

Eksktl rsįją palydėjęs.

LDS. Kuopų Susirinkimai
NEW BRITAIN, CONN.

LDS. 36 kp. susirinkimas įvyks 
sekmadienį, birželio 2.,5 dieną 
Svarbu, kad į šį susirinkimą ateitų 
visi, nariai ir bent po vieną, naują 
imrį atsivestų prirašyti prie mūsų 

•{ brangios organižaeijos.

NEW HAVEN, CONN. ..

LDS. 28 kp. mėnesinis susirinki- 
'. mas ’ įvyks sekmadienį, birž., 25 .d., 

l .vąl. po pietų, bažnytinėj svetai- 
nėj, 339. Greeri Št. Kviečiame na- 

• rius(eš) ateiti. Gera proga užsimo
si keti duokles. , Valdyba

WATERBUR% CONN.
Birž. . 25 d;, 1 vai. po pietų į- 

t ■.-..vykę LDB. 5 kuopos susirinkimas 
į., senos mokyklos kambary, Čbii- 
I . gręss Avė, Ateikite visi. Valdyba

HARTFORD, CONN.

“LIETUVIU DAINA” 
PRANEŠA

Pirmutinis 1933-34 metų 
sezono koncertas- įvyksta 
rugsėjo (Sept.). 24 d., Labor 
Lyeėum. salėje, 949 Wel- 
..lougliby- Ave«r Bwddyu,-N.- 
Y. ■ V;

Ansamblis “Lietuvos Dai
na” prašo lietuvių organi
zacijų, bei pramogų rengė
jų, X?,ąd jų ruošiamos pra
mogos "neįvyktų tų pačių 
dienų. Ansamblis, uoliai dir
ba vasaros mėtų prisirengi
mui. prie pirmutinio kon
certo.

Pats koncėVt^. turtingu
mas ir įdomumas bus atly
ginimas lietuvių visuomenei 
už šio pranešimo Įvertini
mų. Reikalui esant, prašo
me kreiptis prie reikalų- ve-, 
dėjo (business - inanager) 
sekančiai: “Lietuvos Dai
na”,. Aafajias Eimutis, reik, 
vedėjas, 25Q Kesįf.§t«>Broo- 
klyn, N. Y.'• ’T;-. K

J. Antanavičius,‘sekr,

“Darbininko” Katalogas
Visos knygos žymiai numažinta kaina

LIETUVIŲ EKSKURSI
JA KLAIPĖDOJ.

Trečioji Ekskursija, iš
plaukusi iš New Yorko tie
siog į Klaipėdų gegužės 27 
d. "š. m.,, švedų Amerikos 
Linijos moderniškuoju mo
torlaiviu “Gripsholm” -r- 
f-Baltoji Gulbė”, laimingai 
ir su dideliu nusisekimu pa
siekė Klaipėdų tų pačių die
nų, kurioje buvo numato

Telefonas; Plaza 1350.

JONAS GREBLUUJCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. PACA STREET, 
BALTIMORE, MD.

Nusilpnėjęs, Visai be Ūpo?
Keletas metų atgal jžynius Gydytojas 
Specialistas Išrado kombinaciją vaistų, 
kurie darė stebuklus dėl ligonių, ku
rių organizmus buvo suglebus ar. tik 
vietomis aktyvus, ir kuriems reikėjo 
daugiau kaip' tik paprastų tonikų, ši 
preskripcija dabar yra pardavinėjama 
visose vais.tynyCioso tik už Doleri už 
pilno mėuėsio. treatmentų. Jeigu po 
dvidešimts dienų, jus nebusite užga
nėdintas, jūsų poteris jums buė $u- 
grųžlntaų... Eikite į.gavo vaistyhyčių 
ir paklauskite Putei f tikro. NlTGA-TO- 
NE — gurėkite, kad ant laibeUo bu
tų- užrašyta_____ , • •. .

Nusa-Tone

Birželio 11 d. Įvyko Vil
nių Vaduoti veikėjų suva
žiavimas, Dalyvavo apie 27 
atstovai. Į prezidiumų buvo 
išrinkti šie : V. M. Čekanau
skas, pirm., A.S. Trečiokas, 
pirm, padėjėju, E. Povilai
tytė, šekr. « ir pagelb. P, P. 
Pilipauskaš.

A. S* Trečiokas pasakę į- 
žangirię kalbų. .

. Dienotvarkėje buvo iškel
ta šie klausimai: X) Kaip 
vaduoti Vilnių; 2) Kaip į- 
traukti . Amerikos lietuvių 
visuomenę į bendrų ii* vie
ninga • dalbų dėl Vilniaus;
3) Kaip , sukelti kapitalų į 
Vilniaus. Geležinį . Komių;
4) Ar verta sudaryti, lietu
vių ir ukrainiečių bendra- 
(larbiavimiy -Tais Idausi- 
miiiš priimtos i*uzoliueijos.

PRANEŠIMAS
Prašome skubiai “Darbi

ninke” atsišaukti Jenulevi- 
-eitis, atvykusius .į Ameriką 
iš Lietuvos, Debiickų kai
mo, Krosnos valsčiaus. At
sišaukdami, malonėkite nu
rodyti gyvenamosios įdėtos 
Adresų.

Nuosavybei, kuri dalinai 
pieriis priklauso, keliama 
byla ir, neatsišaukus, byla 
bus nagrinėjama kaip jų 
nesant. Neatsišaukus, taip 
pat gręsia pavojus nustoti 
pilietybės teisių Lietuvoje, 
nes jų pavardės paleista 
taip vadinsimuose “dzeni- 
kuose.”

“DARBININKO" SKAI1Y- 
TOJŲ DĖMESIUI

/‘Darbininkas** jau priima 1933 
m. Lietuvos paskolos Bonų kn 
ponus už prenumeratas ir kny
gas už pilnį jų vertę.. Nukirpę 
1932 m. kuponų si^sĮritev .

“DARBININKAS”
366 West Broadway, 

So. Boston, Mass. .

Trumpa Apologetika ai‘ba 
Katalikų Tikėjimo Apgyni- . 
mas/Parašė kun. V. Zajan- • 
čauskas .............. .35

Moteryste ir Šeimyna. Ver- ■ 
tč5T.YIcrūtiš . . . ......................25

Limpamosios Ligos ir kaip 
nuo jų išsisaugoti,. Parašyta 
negyvoji gamta: žęmė, van- 
j

Nauja Skaitymų Knyga — 
(Dalis II). Su. paveikiais . . 

. Vaikų Knygelė — su pa
veikslais ... .. ....... .... 
J Mano patyrimai Didžiojoj 
Karėj, 19X6 ir 1919 m. Para
šė kun. J. i’., Jonaitis (Kape
lionas) .

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

Vienuolinė Luonja. Vertė 
kun. P. Saurusaitiis .. . . . . .15

Moterystes N-esuardomybe. 
J. Losauskis. Šv. Kazimiero 
Dr-jos leidinys, Kaune .... .10 

Sunkiausiais Laikais, Para
še A: Rucęvičius .. .. ...............20

' Meilę (Poema). Parašė M.
■Gustaitis .; ./ .. .. v. .. .10

ŠV. Gabrielius. Išleido Tė- 
vaįAlfcnsas^Maria C. P. .. .15 

’ RELIGIJOS* Mdįymo Me
todika. K. J. Skruodys .. .. .25

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

Mūsų Dainiai. Parašė Ka
zys Puida .■............... . .. .25

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

Malda. Svarbi. Išganymo 
Priemone Šv. Ąlfons'o Liguo- 
ri. Sulietuvino B. A. .. >. .. . .10

Novęna. Prie Šv. Pranciš
kaus Asyžiečio su trumpais 
apmąstymais apie Jo gyve.ni-’ 
mą. Paraše Tėvas Hugolinus 
Stroff. O. F. M. Vertė K. . . .15

Valgių Gaminimas ir Namų 
Prižiūrėjimas. Sutaisė Ameri
kos Lietuvaitė .. .. .. /. ..< 1.00

Sveikata arba tiesus ir 
trumpas kelias Į sveikatą. .Su
taisė Dr. A. L. Graičiunas .. 1-00

A Brief Lithuanian Gram- 
mar. Lietuviškai-Angliš.k a s 
žodynas. Kun. P. Saurusaitiš. .15

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

Delegatų Kelionę Lietuvon 
1916 m. Parašė Dr. J. J. Biel- , 
skis L .. .............. .. .. .15

Vadovėlis išmokti dailiai 
mišioms tarnauti. Parūpinta- 
Sęuo Bažnyčios Tarno .. .. .05

Seselei—Rūtelei, patarimai 
ir pamokyami mūsų mergai
tėms.- Iš vokiško perdirbo 
Kupranas .. .. ... .................. 10

Mūsų Jaunuomenės Idealai...
Paskaita skaitytą Ateitininkų . 
konferencijoje, Voroneže,. 5 
d., birželio, 1917 m. .. .. ... .10 

šeimyniškiems Vakarėliams
Pramogėlė. Svirno Žvyne .. .10 
Iš. Adomo Mickevičiaus Rąš- ; 
tų. Mokykloms parinko M, • . 
Biržiška .. ,. .. . .. ... ., .30

Mūšiai prie Nemuno ir Au
gustavo giriose .. .. .. ,10

Pasakėčios/ Rinkinėlį kal
bos mokslui ; •,. .. ;. .•.

“Dievo Karalystė Jumyse 
Yra” arba apie gerumo ;do-j 
rybę. Versta iš lenkų kalbos 
ir išleista rūpinantis P. L. ..

Ką Kiekvienas Katal i k a s 
turi žinoti arba mokėti . , .. .05

Kovotojas dėl Vilniaus lie
tuvybės. Kun. J. Ambrazie
jus t .. .t .c

“DARBININKAS”
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duo, oras* -Paraše- J. Baronas .25

.40

,20

.25
.15

.15’

.10

ĮVAIRIOS KNYGOS

Auksinio Obuolio Istorija 
(Graikų Mytologijos Žiupsna. 

••lis) su paveikslais. Lietuvių 
kalbon išguldė Alyva• •—.25

Trys Keleiviai — Krikščio
nis, Žydas ir Turkas. Pamoki
nanti apysaka, Parašė T* Vyš
niauskas. Verte -E B. ... .25

Trumpi Skaitymėliai—labaų ... . 
gražūs pasiskaitymai. apie į-' • 
vairius gyvenimo atsitikimus. . 
Parašė J. Tarvydas ... ,t ' .25

Turto Norma^—moks lis k i 
rpasiskaitymia. Parašė Uosis.,

Gerumas — aprašymas apie 
gerumą per Tėvą Taborą Fi- . 
lipiną. Verte Kuit. P. Lį.,....

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

Užkeita Mergelė su Barzda
ir Barzdaskutis — apysaka;. .15

Katalikų Bažnyčia ir pe- 
mokratizmas.,'— Parašė kuii.* 
Tarnas Žilinskas . . .,.' ,.t .25.

XXIX Tarptautinis Eųčhą-: - 
rištinis Kongresas. • Parašė 
kuu; Pr^.Bučy’s, z. Į 50

-MūgiiMjd Užs^ųyje.ęijruQ^; ?. 
kingass apra^^® 'Kelionės į ■ 
Paryžių ir atgal Mikalojaus 
ir. Glapiros Ivanovų. Išguldė 
Magnus Parvalkietis ....... .25

Kelionė Aplink Pasaulį per 
80 Dienų. — Apie visas de
rybas be galo Įdomūs nuoti- 
kįai kelionės.per Įvairius kra- 
štuš.-Parašė'Julius Verne.“ 
Vertimas,.!. Balčikonis .. .. 1.00

Pramoninės Demokratijos
' Pagrindai. Parašė Uosis .... .50 

Gegužės Mėnuo — Kun. P. -
į Žadeikis. .t. ,.j........... *. 

Aritmetikos Uždavinynas 
Vaikų Darbymečiui —Rin-

‘ kinelis kalbos mokslui .... 
. Petliukas — laiškas vieno 

vaikelio. Vertė S. Rakauskas
Bolševizmas — Kas tai yra 

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

Žaidimų Vainikas — Savy
bės vakarėliams ir geguži
nėms su gaidomis. Sutaisė liL . j 
Grigonis ...... .. .. 1. .25

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

Atsargiai su Ugnimi, Vertė 
iš lenkiško kūn. K. Š. .. .. .10

Mūsų Tikėjimas—išaiškini- ; 
mas pagrindų mūsų tikėjimo .25

Lietuvos Ženklai. — Išleido
J. Šeškevičius ir B-vė, • Kėu- : 
nas .... .. ...... .... .20

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

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

Dangaus Karalienė. Surin
ko kun. M. Galėviehis; .. ’..

Socializmas ir Krikščiony^ 
bė. Prof. V. Jurgučio .. ....

Žmogus ir Gyvulys. Parašė 
kun. Pr. Bueys ........ .15

Žydas Lietuvoje. Paraše S..
Kaimietis . .. .. ., .05

. Maldos Galybė. .Istoriškas 
piešinys TV-t o šimtmečio kri- 
kčionybės. Lietuvių kalbon 
išguldė P. B. .. .. J .. .. .15

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

. .05 
.75 
.50

1.00

.25

.40

.25

.35

.15

.15

15

,50

,10

veninio. Išguldė Lapsi
Vaikas .. .... .. . .. •

Jono Kmito Eilės .. .
Be. apdarų .
Lietuvos Albumas. Su pa-

veikslais ir aprašymais ,
Dr. Vinco'Pietario Raštai

Istorijos apysaka 2 tomai. ;. .50

.10

.10,

.10

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

pie Dievą, Sielą,. Religiją, Pa
žangą ir Socializmų., Parašė 
Dr. Povilas Mira .. . 
''Visas. Svietas,' žeme, kalnai,

vanduo, upes, žmonės, mies- '' 
tai, Sutaisė ir išleido P. Mi- 
kblaĮnis... ...... ................. 10

MALDAKNYGĖS
Maldų.Rinkinėlis, baltais 

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

viršeliais .... ., .. 1.50 .75
Pulkim ant Kelių — “Dar

bininko” spauda. Odos apda
ru.. . . . . $1.50 2,oo

TEATRAI
Vienuolio Disputą su Rabi

nu, Vicjio veiksmo juokai. Su
lietuvino Vaidevutis .. .. .. .15

Elgetų Gudrumas, 3-jų yoi- . 
ksmų komedija. Parašė Sei
rijų Juoztikas..............25

Giliuldngas Vyras. 2-j ų ak
tų komedija; parašė S. Tar
vydas ... '.............  . . .25

Ubagų Akademija ir Uba
gų Balius — komedijos po 
1 aktą. Parašė Seirijų Juozu
kas ..’1.*. ................. . .35

Smegąį^-J)f&na 4-rių ak- - 
tij. Vertė.‘Akelaitis .. . .. . . .40

Esumas — 3-čia dalis dra- 
mos “Gims.Tautos Genijus.” 
Parašė kun. L. Vaicekauskas .10

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

Patricija, arba nešinamoji 
kankine — 4-rių aktų drama. 
Vęrtė Jonas Tarvydas .. .. .10

Išganymo Apsireiškimai —■ . 
atėjimas ir gyvenimas ant že
mės Jėzaus Kristaus. Vaidini- • 
mas.su gęidomjs .. .. .. .. .75

Dramos; 1) Germanas; 2) 
Fabiola 5-kių aktų; 3) Liur- 
do Stebūlas 4-rių aktų; para*- 
§ė’J, Tarvydas, . ..................  .65

Knarkia Paliepus. Komedi
ja 1-me akte. Paraše Gineitis .15

Vaikų Teatrai: dalis I: 1) 
Pagalvok ką darai; 2) Jono 
laime; 3) Pasakyk mano lai- ? . 
mę. Surinko S. K,D. ir N. .. .15

v Vaikų Teatrai: dalis II:1) 
Ištirsime paskui; 2) Antanu- ■ “ 
kas. Surinko S.K., D. ir N... .. .15

DAINOS

Jaunimo Aidai, M. Ateivis .10 
^Strazdelio Dainos. Parink

tosios kun. A. Strazdo, dainos .10
Švodbos Dainos .... .. .10 
Birutes Dainos .. ................ .10
Mūsų Kariuomenes Dainos, 

20 dainų dviems ir trims bal
sams, Parengė A. Vaičiūnas 
karo chorvedys ...; . .

SU GAIDOMIS
M, Petrausko

Jojau Dieną .... .... 
Vai aš pakirsčiau •., .. 
Ligho (Latviška) .... 
Už Šiliiigėlį .. ...... 
Saulelė raudoną .; .. 
šių Nakeialy (dzūkiška) . 
Skyniau skynimėlį.... 
Siuntė manę motinėle .. 
Ko liūdit sveteliai! .. /.

1 Sasnauskio
Blaivininkų hymnas ..

Aleksio
Vyčių hynmas .... . .

Tallat Kelpšos .
Liaudies dainos (ohorui

Aš pas tėvelį-Močinte mano .15 
Oi tu. lakštingėlčYanage-.

jis tupėjo .. ,» »/ 15
Kad buvau inergelejr atlė- .

.05 ke sakalėlis .15

,10

.40 

.15 

.15 

.25 

.20 

.20 

.15 

.15 
15

10

10

.10

. .20

366 W. Broadway, So. Boston, Mass.
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išvyko į romą
R- 1 New Yofk City; — Birž. 
F 14 d. naktį, “Aąuitania” 
K laivu, išplaukė Federacijos 
g ekskursija į. Romą iš 12 as- 
L menų, kurių tarpe yra J. E. 
| vysk. Petras Būčys, M.I.C., 
| kun. LKulikauskas, M.I.C., 
F kun/ Dr, J. Navickas, M. L 
| C,,, kun. Dr, L. Končius, 
| : kuri. E. Draugelis, M. L C. 
Į" Juos palydėjo kun, S. P. 
| Remeika, kun. T. šeštokas, 
L kim. S. Draitgelis, kun. L 
į Balkumis ir būrelis sfuderi- 
į tų sulotais pasauliečiais.

Iš Moiinf Carinei specialiai 
’ atvyko delegacija palinkėti 

kun. Dr. J. Končiui laimin- 
i gos keliones. Ekskursantai
> aplankys Lourdą, Lisieux,
; Romair Lietuva.

ĮVAIRENYBES
Arklio Jėgos Istorija

Ma
su

SUSITUOKĖ.
Bįrž. 16 d. susituokė 

rijona Sakalauskaitė 
William J. Jonės. Birž. 17
d. susituokė Elena Ross su 
AYalter Trems, Gailą, kad: 
mūsų. lietuvaitės renkasi 
svetimtaučius ir dar neka- 
talikus.

. Birž. 24d. Karalienės. An
gelų bažnyčioje susituoks 
Aloyzas Lazauskas su Ago- 

K • ta Pruskaite. Šliūbas bus 10 
vai. ryte su šv. mišiomis.

MIRĖ.
'; Birž. 14 d. mirė Pranas 
Burbeckas .. Welfare Isląnd 
ligoninėje. Palaidotas šv. 
Jono kapuose birž. 17 d. iš 

L . Karalienes Angelų bažny*
L čios. Laidojimu rūpinosi

grab. Bieliauskas.
| DIEVO KŪNO OKTAVA. 
S ■ . Karalienės Angelų bažny- 
W ' čioje vakarais 7:30 vai. per 

‘ .Dievo Kūno Oktavą laikomi 
K■_ .mišparai su išstatytu Šv. 
» Sakrainenfu. Oktava užsi-
K: baigia ketvirtadienio vaka-
F ... rą birž. 1.8 d. su mišparais 
į ir procesija.

- -.Švenčiausios Širdies šven- 
F tėję birž. 23 d. 9 vai. ryte

mišios bus‘ su išstatytu Šv. 
»-■ . Sakramentu; vakare taipgi. 
E pamaldos 7:30 vai.
E . ; Šv. Jono dienoje palaimi- 
i / nimas bus duotas po J) vai. 
f- - 'mišių.

r

ii-

S ŽINUTĖS
• —-Daugelis lietuvių stų- 

/dentų . įsigijo aukštesnius- 
‘ laipsnius mokykloje. N. Y.
U., suteikė J. A. .Stanaičiui 
dailės magistro laipsnį. Co- 

. hunbia universitetas foTiua-

1

■' . 5
3 

. 2

=

i 
5 
5 3
3 
5

Ii ai įteikė iuž. A. J. Mažei
kai B. S/ laipsnį Kun. J. S. 
Fąi'dhaiii . universitetas. da
vė dailūs, magistro laipsnį 
pėdagogijoje..

—S. L; A. centras pasky
rė p: Gegužį ir p. Dr. Trin
ką likviduoti (ar sutvarky
ti) reikalus su Vienybės 
bendrove. Visos lietuviškas 
įstaigos šiais depresijos lai
kais vos. išsilailco... Tik mū
sų komunistėliai stihetinai 
nė jaučia 1 >Iogn laikų...

—C. G. Lukšys pranešė' 
(tik birž. 16 cl.) kim. S. T. 
Remeikai, kad dėl aukštų 
išlaidų negalįs brooklynie- 
Čius nutraukti judamuose 
paveiksluose ir todėl neat
važiuosiąs apylinkei! ligi iš
vykimo Lietuvon. Tad pa- 
yeikshtHtehttvcr trimnahljirž^ 
18 d. Klasčiaus parke.

—Mot., Sąj. 24 kp. turės 
išvažiavimą šį sekmadienį 
birželio 25 . d. Forest parke.

—Moterų Sąjungos N. Y. 
ir N. J. apskričio suvažiavi
mas įvyko Brooklyiie (’Kar. 
Angelų par. salėje) birž. 18 
d. 2 vai. p. p. į statyti, kas geriau vartoti
' —Vargonininkai ruošiasi praktišku atžvilgiu, ar gari- 
į savo seimą. Rengiasi apie nis siurblys, ar tas pats 
keturi vargonininkai. SeU siurblys arklio varomas, 
mas įvyks Chięagoje, liepos jjs pasiūlė TVaftui kokiu 
17 dieną. nors būdu palyginti naujai

■------ :------— išrastos mašinos, darbą su
Ryt. Valstijų Lietimų, geriausio jo arklio pajūgu- 

Dienai rengti priešpaskuti- niUa TVaftas sutiko. Geriau- 
nis labai svarbus posėdis į- sias bravoro. Uaitbred ai-k- 
vyks birželio 21 d. (trečia-įįdžių arklys dirbo 8 vai., 
dieni) 8:00. vai. vakaro,. Ka- botagu varomas. Pęr tą laį- 
ralienes Angejii par. salėje. arklys shvo darbu pakėlė 
Visų komisijos narių daly-h‘^0 aukščio 2,120,000 
ravimas būtinas. kilogramų vandens, per- vi-

Seli retomis. sa sekundę išeina arti 73
. ./ . 1.. < W < • . • > l. -' ..

Liepos 4-ji visų^lau- šitą skaitmenį aplygino 
kiania Lietuvių Diena jau įp pripažino, kad geras ark- 
čia pat. Organizacijos Spar-Lvs gali pakelti per 1 sekun- 
čiai darbuojasi platįndamos Lįę 75 klg.. vandens 1 metro 
tikietus. . Vvčiu Apskritis

BROOKLYND FED, APSU,
Mažeika ir J. “Masalskis. DR-JUPRAMOGOS 
Parapijų chorai rengiasi .. . z
prie dairių programos; nau-[ Biržclio d gv Renčia™

Dr-ja (Apreiškimo parap.) išva
žiavimas į Forest Parką.

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

Liepos 2 d. Mot. Sąj 29 kp.,
į Forest Parke.

Liepos 4 d. New Yorko ir New 
Jersey valstijiį LIETUVIŲ DIE- 
NA Klasčiaus Parke, Maspethe.

Liepos 9. d. Šv. Raž. dr-ja (Ap
reiškimo par.) . Forest Parke.

Liepos 16 d., Vatk. Jėz. dr-jos 
No. 1. • ‘

Liepos 8—16 dd. Mariau Liepos 23 d. Mot. Sąj. 35 kp.
Hills, III. (Ktm. A. Pėtrau- P1^“ ^0”8t8p^ J..

\r t Rugp. 13 d. Šv. Raz. draugija
skas, M. I. C.) (Apyeišk. par.) išvažiavimas į

Liepos .17—26 . dd. Šv.p«kį, „ „
Onos npvena Dievo Apveizi h (Apreišk. par.) išvažiavimas į 
dės parapijoje, Chicago, TU. Forest Park.
/T-1 A o, TU- T Rugp. 27 d. L. D. S. 10 kp. IS-
(hun. A. Petrauskas, M. L važiavimas į Forest Parkąi

Rugsėjo 3 d. Mot. Sąj. 29 kp. 
išvaž. Forest Park. .

PROGA BEDARBIAMS
Kįd pagelbėti bedarbiams “Dar- 
bininko” Administracija išmokės 
bedarbiui už kiekvieną gawtą 
naują metinę prenumeratą vieną 
dolerį. ■ ■ ' ■.
Gera proga bedarbiams užsidirb
ti- keletą ar kėlioliką dolęrią. 
Apsukresnieji darbininkai gali 
išsidirbti nuolatinį ir getai ap- 
mokamą darbą.

“DARBININKAS"
366 Wėst Broadway,

Sb. Boston, Mass.

Šis terminas bei sąvoka aukščio, šių dienų fizikų 
be galo dar plačiai varto ja-J žodžiais tariant, tatai bus 
mas ir žinomas. Visam pa- j 75 kilogramų metrai. Vė- 
sauly tuo termimi “arklio Bau tikslesni išmatavimai 
jėga” žymimas variklių ga-^ parodė, kad arklio jėga pą- 
luiguinas,. Daugelis motor-. kelia- tiktai 23 kilogramo- 
ciklistni, automobilistų- var
toja tą sąvoką,'bėt vargu ar 
visi gerai nusimano, iš. kur 
tas terminas kilęs ir kokia 
jo istorija. . •

Tą spragą pasistengė už
kimšti Paryžiaus laikraštis 
“Exeelsior.” Jis išsemiamai 
nušvietė šiuo reikalu ir vi
sai patenkino daugelio 
smalsumą.

Arklio jėgos “tėvas,” 
kaip žinome iš fizikos, bus 
Džemsas Waftas. Tik šit 
-taUruirlomtu -kuktose trplin^ 
kybėse ta jėga buvo “išras
tai 
;. Viskas atsitiko Londone 
alaus bravore Uaitbred, ku
riam Waftas būvo sukonst- 
rūavęs garu varomą van
dens siurblį/ Bravoro savi
ninkui parūpo, tiksliai nu-

joms gaidoms įsigyti jiems I 
paskirta $10.00. Tad laukia
me visi Lietuvių Dienos. |

. Vietinis. !

TĖVĮJ MARIJONŲ 
MISIJOS

Visiems, Visiems! |
LIETUVIV TTNIVERSALIS BIURAS ~ J Į

Atsilankę į Brooklyn įvairiaūsia proga ne
pamirškite užeiti pas mus ir pasikviesti į savo I 
namus lietuvių prietclių ir patarėją—laikraštį |
“Darbininką.” Jei Jumyse kils graži mintis 
ką nors gera įsigyti ar savo prieteliams pado- j 
vanoti naują maldaknygę, rožančių ar gražią r r-| 
stovylėlęį.:užeikite* Jūsų visuomet laukiame.. į 
■LIETUVĖJ UNIVERSALIS BIURAS, Ino. ' Į

. Buvusi “ VYTAUTO SPAUSTUVE” \ Į 
423 Grand St. Brooklyn, N. Y. |

’• •• ’. STagg 2-2133. I

■į

e

chemikalas, kuris tūlam lai
kui apakina žmogų arba gy
vuli. Laikinas- apakimas re
gėjimo organams nė kiek 
nekenkiąs. Šis išradimas 
tuo tarpu yra geras, kad 
padės atsiginti žmonėms už
puoliko, nežudant jo. Viena 
yra beda, tai ta, kad užpuo
likai. pirmi gali suskubti 
pasinaudoti ta priemone.

metrus. Bet vis dėlto AVafto 
norma laikosi tolimesniems 
laikams, kaip tam tikras 
variklių galingumo matas. 
Vadinasi, ir dabar teboiah, 
koma norma tas vandens ki
logramų kiekis, krivį per 
vieną sekundę _kėlė geriau
siasUai t bredo bravoro ark
lys Londone.

APAKINTAS UIKKLAS:
Prieš keletą metu Derlv- 

no gydytojas Memiras išra- 
dęsjiąują ginklą revolverio
pavidalo ir.taip kaip' pasta
rasis vartojamas. Reikalui 
esant tuo revolveriu išmeta
mas, vieloj, šūvio tam tildąs

SUVALGĖ SAVO TĖVO
• ■ AKIS.
Kuboje, Rancho Veloz 

apylinkėje, buvo, susektas 
baisus Lykis. 70 metu sene
lis Pranciškus Gutierrez, 
kilęs iš Kanarijos salų, tu
rėjo didelę šeimą, net 11 -.sū
nų. Du jo sūnus. Abad ir 
Sabas burtininkai gydyto
jai, pakorė Savo seną tėvą, 
iškoneveikė jo lavoną ir iš
lupę akis jas suvalgė. Spė
jama, kad tai buvo daroma 
sekant egzotiškas apeigas, 
nes tame žiauriame darbe 
dalyvavo ir. kiti šeimos na
riai. •

ĮVAIRIOS ŽINIOS
PAŠTO TARNAUTO J y

NEAPMOKAMOS
ATOSTOGOS

WASITTNGTON. — Pa
što generališ viršininkas Ja
mes A. Farley pranešė, kad 
visose pašto Įstaigose nuo 
liepos 1 d. iki rugsėjo 30 d. 
bus įvesta visiems tarnauto
jams devynių dienų neap
mokamos. atostogos, kas val
stybės iždui sutaupys apie 
9,500,000 dolerių.

.Šios atostogom įvedamos 
remiantis ekonomijos įsta
tymu, kuriuo norima suba
lansuoti valstybės 1934 me- 
tu-biudžėtftFi

AMERIKA PRIEŠ EKUNO 
! MINI NACIONALIZMU

[ Telephone: STAGG 2-0706 • V A L A N DOS: 2

DR. BUDAS K. VENCIUS šventa dieniais susitarus
D A N TĮSTA S 499 GRAND STREET ' 

X—RAY 4- (kampas Union AveJ
I Namų Telefonas: Michlgan 2—4273 B R Č O K L Y N, N. Y.

S

3’ 
3

dus ir tt., nes, pagal 15-tojo. 
seimo nutarimą, visi skun
dai, Įnešimai ir mandatai 
turi būti prisiųsti į Centro 
raštinę nevėliau 30 dienų 
prieš seimą.

Kadangi sekantis seimas 
yra rengiamas rytuos^ kur 
gražiai ir sutartinai gyvuo
ja dauguma Sąjungos kuo
pų, lai nelieka nė vienos 
kuopos, kuri neprisiimtų at
stovės, nes teks svarstyti vi
są eilę organizacijos pvarbių 
klausimų.

Marijona čižaiislti&ne, 
Centro Pirmininkė.

Įlinkas-—komisaras Litvi- 
noff, kurs ir pasisakė už 
panaikinimą muitų (tarifu) 
sienos.

VARGONININKŲ 
DĖMĖSIU!

Žinomi skelbiu, kad A. L. 
1. K. Vargonininkų Sąjun
gos Seimas įvyks-liepos mė
nesio 17 d., 1933 m., Chica- 
go, III.

Seimas prasidės iškilmin
gomis šv. mišiomis 9:3b v, 
rytą, Šv. Jurgio parap. baž
nyčioj, prie 33-čios ir Au- 
būrn A.ve. Mišias, giedos 4 
balsais vyrų choras, Missa 
in JLlonor St. Erancišti. 
Naveii^-Fr. Witt.

Po. pamaldų Seimo Sesi
jos įvyks virš minėtos baž- 
hy»V< s*svetainėje.

Kadangi gerb. Cmcagos 
mužikai atvykusien.^ Sei
man svečiams parūpins 
(nemokamas). apsistojimui 
vietas, tad reikalinga iš kal
no žinoti atvykstančių Sei
man Skaičius. Tuo reikalu 
prašau registruotis ligi lie
pos 1 d. pas V. S, C. rasti? 
ninką, J. B r u n d z ą, 182 
High St^ Brooklyn, N. Y.

Petras Petraitis.
. A. L. R. K. Vargonininkų 

Vice-pirmininkas

BROLIAI IŠEIVIAI
TSvynės likimas, jos laimėjimai ir ne

laimės^ jos.sielvartai Ir bėdos Jums vi
siems, be abejojimo, rupi. Jums taip 
pat . rupi, kad Tėvynėje taurautų Ir 
klestėtų teisėtumas Ir laisvė. Jus taip 
pat niekinat priespaudos nevalią ir ne
ribotą sauvaliavimą su švenčiausiomis 
žmonių teisėmis ir laisve. — Jus norite, 
kad ,ir toli būdami, kad Ir plačiųjų ma 
rių atskirti, pažinti Tėvynės būvi, koks 
jis tikrumoj} yra. — Šitais visais at
žvilgiais Jums labai yra pravartu iš 
sirašyti

"DARBININKAS” Ugdo tiesos Ir 
laisvės meilę.

“DARBININKAS” moko neapkęsti 
priespaudos smurto ir niekinti dldval- 
dų veidmainystę. .

“DARBININKUI” visur Ir visados 
rupi darbo žmonių reikalai.

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

“DARBININKĄ” redaguoja profeso
rius PR. DOVYDAITIS.

SkuMMie kad įsirašyti “D ARBINI N 
KĄ.” patys fr UraSykita jį tavo pimi- 
nSmt Lietuvoje.

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

“Darbininkas,”
“DARBININKO” adresas: Llthna- 

ola, Kaunas, Nepriklausomybės aikštė

PARSIDUODA
Ūkis — 200 akrifarti Cliorry 

Vaiky, N.. Y., Cstcgo, Co., 8 kant- 
barią namas, didele pienine, 24 
gyvuliai, 2 arkliai, įrnnldai, trak
torius, javą, $4800. Į.noSti $1000. 
Rašykit Mr. Douglas, Fort Plain, 
N. Y. agt. >27

W DIDŽIULIU TOMU
’ (turinčią arti 6000 pusi.) 

įuOŠia kiekvieno lietuvio inteligen
to biblioteką,, kuris skaitė f<Židi- 
hį,” didžiausią mėnesinį literatū
ros, -mokslo, , visuomenes ir aktido- 
miš.kojo gyvenimo žurnalą, nuo 
pat jo leidimo pradžios. Bot “Ži
dinys” darosi kaskart įdomesnis, 
ir tiesiog būtą nedovanotina, jei* 
gu kįris inteligentas, vistiek ku
rios profesijos jis bebūtą ir kur 
begyventą,, jo neprenumeruotą ir. 
neskaitytą bent nuo 1930 metą 
pradžios. 7 ;

“Židinio kaina Amerikoje: met. 
—$4.50, piism.—$2.50; Lietuvoje:

Tik paabndyk —- mūsą nerūgosi. , 
met;—35 lt., pusm. —- 20 lt.

Adresas : KAUNAS, Laisv.Ss A- 
leja Nr. 3.

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

Visi carsInkltSs “D,arJ>lnlnke.” .

-r
Tel. Stagg 2—5043 Notnry Public

M. P. GALIAS INC.
BIELIAUSKAS

Graborius ir Balsamuotojai

660 Grand St., Brooklyn, N Y.

LONDONAS. — Pasau
linėje ekonominėje konfe
rencijoje birželio 14 cl. pa
saka kalbą Amerikos dele
gacijos pirmininkas, valsty
bės sekretoriaus Cordell 
HulL Jo kalba sekė po An
glijos, Japonijos, Italijos ir 
Prancūzijos atstovų kalbų.

Sekretorius Hull savo 
kalboje pasmerkė tautų be
ribį nacionalizmą bei grynai 
savanaudišką politiką. Jis 
kvietė valstybes pasirašyti 
tarifų taikos sutartį, kurią 
Amerikos vyriausybe yra 
pasiūliusį. . . _

Amerikos delegacijos pir- ^jungos sekantis (16-tas)

“ŽVAIGŽDUTĖ”
Menesiais vaiką paveiksluotas 

laikraštis. .
Eina septinti metai: kas mėnuo 

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

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

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

Priedų duodama loterijos bilie
tas.

Adresas: “žvaigždutės” 
Administracija, Kaunas, Liaudies 
Namai.

SįJUNGIEČip DĖMESIUI
Kaip aukščiaiis buvo pra

nešta, A. L. R. K. Moterų

mininkas liuli pasiūlė vi
soms tautų delegacijoms at
siminti, kad pasaulis laukia 
darbo ir todėl ši konfereuci-. 
ja turi būti darbo konferen
cija, kad visos tautos- gautų 
naudos, o ne tik kelios tau
tos save aprūpintai. .

Jo kalbos svarbi aus i s 
punktas buvo nukreiptas 
prieš, valstybių per didelį 
nacionalizmą, siekimą vieš4-, 
patautį aut kitų tautų.

‘ Po Hull kalbėjo Sovietų 
(Rusijos delegacijos, pirmi-

seimas įvyks šių metų rug- 
piūčio.7, 8, 9 dienomis She- 
nandoas, Pa. Pastaromis 
dienomis centre gauta iš 59 
kuopos (Shenandoah) džiu
ginanti žinia, būtent,; kuo
pos narės su Dvasios Vadu 
kun. L Karaliumi deda pa
stangas, kad minėtas: geimas 
visais atžvilgiais pasisektų.

Taigi, jau laikas ir vu 
soms kuopoms susidomėti, 
iš ankšto rinkti atstoves, 
pagaminti įnešimus* skun-

! KLASČIAŲS

| GLINTON PARKAS
(piknikams, baliams, koncertam*, 

foklami |r visokiems padilnksmlnl- 
mams smagiausia vieta Brook- 

; lyne-Maspethe. Jau laikas nŽsisa- 
s kyti sale žiemos sezonui.
I kamp. Maspeth ir Betts. Avė. 
j JONAS KLASČIUS, Sav, 
| Maspeth, N. Y.
i

Tel. Evergrecn 6-5310

JOSEPH GARSZVA
G RAB O RIUS

BALS AMU0T0 JAS
231 REDFORD AVENUB

BROOKLYN, N. Y,

Tel. Stagg 2—0783 Notary PublU

JOSEPH LEVANDA 
(Levandąuskas) 

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

L D. S. NARUJ-BEDARB1I 
OeMESIUI

“Darbininko” adminis 
tracija išmokės L; D. S. na
riui — bedarbiui už kiek 
vieną naują metinę prenu 
meratą vieną dolerį. Daug 
bedarbių naudojasi proga 
Pasinaudok ir Tamsta. Dėl 
platesnių informacijų kreip 
leis į “Darbininko” admini 
straciją, 366 W. Broadtvay, 
So. Boston, Mass.

Telephone Stugg 2-4409 
KOTARY PURLIO

ALEKS, RADZEVIČIUS
G R A B O R I U S 

402 Metropolitan Avė.
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijos 
Bažnyčią

Parsamdau Automobilius Ves
tuvėms, Krikštynoms ir viso

kiems pokyliams

Tel. Ncwtown 9—4464

ANT. J. VALANTIEJUS
GRABORIUS IR

BALSAMUOTO.IAS '
Aptirti ūda Visose Sakose

Notary Public
6441 — 72-nd Street,

Arti .Gftyid St.
MASCETU, U L, N. I.

LAliKUS, Fotografas
2i4 BedtorJ .4ce., BrooJtlyrt

• *

y
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