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EINA AN.TB ADIENIAIS IR 

PENKTADIENIAIS

KAINA 5 OENTAI :

Lietuvių Diena ThompsoneODAS PASITARNAVO 
LIETUVIU DIENAI

Dainų Švente

Sekmadienio, liepos 2 d., 
rytas buvo šaltokas; Vaka
rop rodėsi lietus.. Pirma- 
dienia buvo šaltas, rūstus ir 
drėgnas. Bet trečiadienis, 

. liepos Ketvirtoji dienelė, 
atšinešė Lietuvių Dienai 
tinkaniiausį orą. Debesys, 
lyg fotografo studijos lan
go uždangalai, varstėsi ir 
Vidurvasario saulutės šviesą 

• ir karštį švelnino,, minkšti
no. Jie kilo vis auhštyrf, 

2__ kad, duotu tuksimitnei n.h
niai laisves kvėpuoti. Ir per 
visą dimą Liė4 avių. I) ynos 
dalyviams tinkamą šilumos 
laipsnį tiekė.

Lietuvių Dienos pamaldo
se, sporto olimpiadoje, dai- 

. . nų šventėje ir visur Idtur 
buvo malonu būti tik dėl 
švelnaus, šilto, be saulės de^ 
ginimo, tyro gaivinančio 
Thompsono oro. . • * ■

Grįžtant į namus kai spe
cialus Bostono-Norwoodo 

. traukinys jau buvo pilnas 
pavargusių, bet linksmų eks 
kursantų, tuomet staiga, nei 
iš šen, nei iš ten, palijo. Bet 
lietus tik kelius, užsibuve- 
lius sugriebė. Visi kiti sė
dėjo traukuly ir smagiai 

" dainavo. ParvažiavusĮ.na- 
mus, vėl nebelijo. Bet nuo 
pusiaunakčio kilo vėjai! 
Verte lietus. Siautė didžiu
lė audra. Rytojaus dieną 
žliurko šaltas lietus. Mat, 
Lietuvių Dienai Viešpats 
įspaiąlė daugiau tuzino va
landų taip gražaus ir -tinka
mo oro, kad mes tos Liepos 
4-tos niekuomet negalėsime 
užmiršti ir būsime visados 
Dievui už tai dėkingi,

400 MILIJONU DOLERIU 
VIEŠIESIEMS KELIAMS

ISPANŲ LAKŪNU KŪNAI 
SURASTI

ŽMOGVAGIS SUNKIAI 
NUBAUSTAS

_ _
J\IEXICO, F. D. — Mek

sikos vidaus reįlcalą minis- 
teris. pranešė, kad Tabasco 
provincijoje atrasti dingu
sią ispanų lakūiią kūnai ir 
jų sudužęs orlaivis.

Ispanij os, lakūnai Barbe- 
ran ir Collar buvo perlėkę

BARNSTABLE, Mašs.—. 
Kennęth Burk, pripažintas 
kaltu pavogime 10 metų 
MeMath mergaites ir iš jos 
tėvo išreilmlavime 60,000. 
dolerių, nubaustas hiio' 24. 
iki 25 metą kalėjimo. Mer
gaitė buvo pagrobta prieš 7

Atlantiką '. iš Ispanijos ir 
nusileidę’ Kuboje , Iš Ku
bos jie buvo išskrido .birže
lio20 d. ir lėkė į Meksiką, 
bot kelionėje dingo. Jie lai
mingai perlėkė per pavojin
gą Atlantiką, tačiau orlai
vio sugedimas juos amžinai 
palaidojo sausžemyje.

savaites iš mokyklos. Vals
tijos policija tuojau surado 
prasikaltimo pėdsakus ir 
suėmė brolius Kenneth .ir 
Cyril Btick; • : .

Prisiekusiųjų teismas vy
resnįjį brolį, Cyril Buck, at
rado nekaltu ir. jis tuojau 
paleistas į namus. .

Liepos 4-tą dieną Maria
na polyje, Thompson, Conn., 
įvyko Naujosios Anglijos 
Lietuvią išeivijos milžiniš
kas išvažiavimas. Neveltui 
rengėjai, tarytum pranašai, 
•pltTUdinor’ Šį -Išvažla v i m ą 
LIETUVIŲ DIENA.

Šiame trumpame aprašy
me noriu apibrėžti muziką, 
dainas. ‘Kitus įspūdžius ap- 

WASHINGTON. — Pre
zidento Roosevelt viešąją 
darbu komisija oficialiai 
paskyrė 400 milijoną, dole
rių kaip valdžios dovaną vi
soms valstijoms, kad jos 
gautąją dovaną sunaudotų 
viešiesiems keliams tiesti 
bei taisyti ir tuo būdu atsi
rastu darbo šimtams tūks
tančių darbininkų. .

Naujosios Anglijos vals
tijoms paskirta 18,608,837

- doleriai. Štai kurios vals
tybės ir kiek gavo:

Connectieut — 2,856,700 
r 'dol.; Maine—-3,369,917 dol._;

Mąssachusetts — 6,597,100 
dol.; Nėvv Hampslūre — 

į 1, 909,839 dol. ; New York 
'i'. — 22,330,101. dol.;- Bhode 
; . ■ TslaiČ — ■ 1,998,708 dol.;

Vermont — 1,867,573, dol. .
Viešąją darbą komitetas 

patarė naudoti darbo savai- 
' tę 30 valandą, f viešuosius 

‘ •. darbus. pirmenybę tiirės to
kie- darbininkai ikaro vete
ranai, viešąją darbu apy- 

. linkės geros valios gyvento- 
: jai ir valstijos įvairią vietą

ka savo galveles.
■ Skaitlinga minia žmonių, 
kurie taip kantriai laukė vi
su choru dainelių, aiškiau
siai parodė, kad lietuvių, 
tauta ir j oš žmonės iš tikrą
ją yra giliai prisirišę prie 
dainos. Neveltui mūsų žy
mus išeivijos poetas Jonas 
Kmitas rašo:

■ Skambėkit,, dainos, -jūs 
meilužės, '

Iš tankią giriu, iš bakū
žes, ’•

Paleiskite a i d ą g i I ii, 
skaudu,

Lai ausys jūsų balsą gau
do, . .

Lai žmonės verkia atsimi
nę . . ” .'

Šioj svetimoj šalyj —. tė
vynę.’’ A .

Lietuvių diena parodė, 
kad lietimą tauta—tai dai
nos tauta,. Manau, kad tai 
bus pirmutinis Naujosios 
Anglijos išvažiavimas, ku
ri^, sutraukė tiek daug mu
zikos mėgėją ir dainininką 
į vieną vietą. Čia matėme 
neužgęsusią lietuvybės dva
sią jaunuoliu krūtinėse. Čia 
atvirai praplito pasišventi
mo, bei gero noro išraiška. 
Čia dalyvavo bemaž visi 
Naujosios Anglijos. Katali- 
Inj parapiją chorai. .. Pasi
rodė pijoiiieriai chorai, ku
rie per daugelį mėtą puošė 
mūsą išvažiavimus s a v o 
skambuti čiomi s dain elėmis.

I •

Pasirodė ir nauji chorai, 

lame pirmą sykį stojo į ug
nį. Matėsi mūsų chorų va
dai, kurie, nežiūrint kad ir 
gyvenime- muzikos darbas 
pražildė jų galveles, vienok 
šiame .išvažiavime pasirodė 
jauni, > energingY-savo pa
skirtame darbe.

Gražus rinkinys chorų 
dalyvavo. Iš sąrašo galima 
spręsti: . u ' .. . 
. Cambridge, Mass. Švč. Po 
Marijos Nekalto Prasidėji
mo parapijos choras, ved. 
yarg. Mamerto Karbausko, 
Jr.; . <

Hartford, Conn., Šven
čiausios Trejybės parapijos 
choras, ved. varg. V.. Bur
dulio •

Lowel, Mass., Šv. Juoza
po parapijos choras, ved.- 
varg. Smiliaus Šlapelio;

Montello, Mhss,, Šv, Roko 
parapijos choras, ved. varg. 
P. Sako;>

Nashua, N. H., Šv. Kazi
miero parapijos choras, ved, 
varg. Jono Tamulionio;

Norwood, Mass., Šv. Jur
gio parapijos choras, ved. 
varg. Aniceto Šlapelio;

i .

Providence, R. I., Šv. Ka
zimiero parapijos choras, 
ved, varg. R. Kaičėno;

S. Boston, Mass., Šv. Pet
ro parapijos choras, ved. 
varg. Mamerto Karbausko, 
Šri ;' • ‘

Węstfield, Mass., Šv.-Ka
zimiero. parapijos choras, 
ved. varg. p-lės EI. Blaine ;

Worcester, Mass., Aušros 
Vartų parap. choras, ved. 
varg. J. Balsio;

TVorcestęr, Mass., Šv. Ka
zimiero. parapijos choras, 
ved’ varg. J. Žemaičio. •
■ Atskirą, chorą dainelių 
rinkinys gan įdomus,. Visų 
mūsų kompozitorių kūriniai 
dalyvavo chorų lūpose, šis 
apsiroiškiinaš pagirtinas.

KUN. K. OLŠAUSKAS 
NUŽUDYTAS 

t ' ... -------- :—■ ■. . .
PALANGA, Lietuva. — 

Birželio 18 d. netoli Palan
gos, visai arti prie Latvijos 
sienos, nušautas kim. K. Ol
šauskas.

Velionis ’ važiavo iš Pa
langos į savo pamils. Vežėju 
jis buvo pasiėmęs jauną 
berniuką. Važiuojant vaka
re, prie Būtingės kaimo 
krūmu, pasigirdo šūvis ir 
kun. K. Olšauskas iškrito iš 
vežimo negyvas. Šūvis perr 
ejo per nugarą ir išlindo

Mūsų vargonininkų, tautiš
kas skonis muzikoje pasiro
dė patriotinis. Paprastai, 
mūsų chorai savo koncer
tuose inia melodijas iš svę-; 
timtaUčią dainelių ir mėgi
name prie ją.pritaikinti lie
tuviškus žodžius. Šioje die
noję visi muzikos aidai bu
vo Hehiriškį. Kaip saldau, 
dainą sąstatas.gražus. Gir-. 

:d(BAmerJ<ūrinins Sasnausko, 
Šimkaus, VantigaiČio, Žile
vičiaus, Pociaus, Gudinavi- 
čiaus. Nepalikta veikalai 
Bačiulio,. kum J. Čižausko, 
M< Petrausko,s. Navicko ir 
žinomo lietuvių tautos' mu
zikos tėvo NaiĮpdio. Malo
nu buvo išgirs^, kad ir mū
sų Naujosios Anglijos kom
pozitoriaus. Aleksio muzikos 
kūrinių nepamiršo.

Būtų buvę gera išvardinti 
kiekvienos dainelės vardą, 
bet pasirodė, kad daug dai
nelių buvo permainyta, ne
gu programą buvo garsinta. 
Tad abelnumas dainų rinki
nio gražiausiai galėjo nuro
dyti įspūdingumą.

Negalima pi?vleisti - neta
rus žodžio dėl chorą rimtu
mo laike dainavimo. Papra
stai, nežinau, kodėl mūsą 
chorai, kuomet rengia kon
certus, nepakenčiamai’ elgia
si scenoje laike dainavimu. 
Vieni juokiasi, Įriti kraipo
si, treti stumdosi, ir dar ki
ti kramto “gumą.” . Šis su
blaškytas elgesys apsunkina 
choro vadus ištraukti iš 
choristą muzikos rimtumą 
bei. įspūdingumą. Jau kas 
Įritąs pasirodė laike dainų 
šventės. .. Visą chorų nariu 
veiduose matėsi tas nepa
prastas rimtumas ir ener
gingumas parodyti ką jų 
kolonijos parapijos choras 
gali. Antra, buvo galima 
matyti širdingumą kiekvie
no choro vado, kuris, laiky-r 
damas rankose dirigavimo 
lazdelę, lyg elektros jęga 
traukė visus muzikos akor
dus iš dainininkų lūpų. -

Kas supranta dainą, tas 
žino, kiek reikia įdėti dar
bo, kol muzikos „kūrinys .-at
riekia savo tikrumo. Abel- 
nai imant, risi. chorai, ne
žiūrint kad ir dainos rietą 
buvo. prasta, stačiai netin
kama, kadangi medžių sie
na sulaikė akustiką ir aklu
mą melodijų, pilniausiai iš- 
1 aikė visas m < zikos taisyk
les. Kur reikėjo “fortissi
mo,” tenai jis buvo įdėtas^. 
Jei dainelę rodė “pianissi
mo,” aidas siūbavo švelnu
me. Vienas choras, negaliu 
atsiminti kuris, gražiai afli-.. 
ko; vieną dainelę su pui
kiausiu “Moderato eoii siim 
plicatą.” Sykiu negalima 
pamiršti Woi‘cesterio. para
pijos chorų, kurie giedojo

Išsigandęs berniukas pa
liko savo šeimininką gulintį 
kelyje ir nuvažiavo į kaimą, 
kur pranešė žmonėms, Kol 
atvyko policija, užmušėjo ir 
pėsaką nerasta.

Tačiau vėliausios žinios 
praneša, kad policija suėmė 
velionio . kun. K. Olšausko 
kaimyną Joną Žilių, 40 me
tą amžiaus, kurs laikomas 
Olšausko nužudyt o ju. 1

Prieš kiek laikė J. Žilius 
buvo -Velionio turtą' globėju, 
iš kurio pareigu kun. Olšau
skas jį atleido ir tuo būdu 
kilo dideli ginčai.

Kim. K. Olšauskas jau 
buvo senas žmogus, baigiąs 
70 metų. Savo laiku praei
ty jis yra daug gera pada
ręs Lietuvai, ypač didžiojo 
karo ir nepriklausomybės 
kūrimosi laikais. . ...

■sį>

Pagaliau ir Naujoji Ang
liją susilaukė. Lietuvių Die
nos. Ji įvyko Thompsone, 
Conn., Liepos 4 d., Ameri
kos nepriklausomybes, šven
tėje. Ilgai jai rengtasi, daug 
spėliota ir abejota, ar kas iš 
to išeis. Užsimota plačiai. 
Pakviesta visų parapijų 
chorai, viniai ir veikėjai. 
Bijutusi blo.go-oropgalimos- 
įvykti netvarkos ir žmonių 
nepašifenkininio, nes rengė
jai negalėjo pramatyti, Įdek 
Svečių pribus. Prisirengsi 
perdaug — gali būti nuosto
lių; permažai — bus apsi
vylimo ir nemalonių susi
krimtimų. Bet, ačiū Die
vui, viskas išėjo sėkmingai..

Visų pirma, svečių suva
žiavo tiek, kad minia atrodė 
milžiniška. Kiek ten žmo
nių istiesų buvo, sunku tiks
liai pasakyti, bet. daugiau 
5,000. Publika buvo labai 
švari, šventadieniai pasi
puošusi. Nuotaika ne tik 
pavyzdingai* tvarki, bet ir 
šeimyniškai nuoširdi. Visi 
jautėsi kaip namie. Sve
tingi ir malonūs Tėvai Ma
rijonai tufėj o atdaras duris 
visur. Svečiai galėjo vaik
štinėti po erdvią 300 altorių 
Kolegijos nuosavybę ir lan
kyti kambarius, kad galėtų 
įsitikinti, jog lietuviai iš. 
tiesų turi puikią nuosavybę 
ir gali būti išdidūs dėl savo 
Kolegijos.

Iškilmės prasidėjo su šv. 
mišiomis, kurias lauke, Ko
legijos rūmų portike, atlai
kė kim. K. Urbonavičius, 
asistuojant kun. K. A. Va
šiu! ir kun. J. Vaitekūnui. 
Pamokslą sakė kun? Dr. Ma
tulaitis, atvykęs iš Lietuvos. 
Jis jau pirmiau buvo gyve
nęs Chicagoj ir redagavęs 
“Draugą,” taigi gerai pa
žįsta mūsų išeivijos reika
lus. Pamokslininkas turė
jo medžiagos trims valan
doms kalbėti, bet, nors bu
vo priverstas apsiriboti 18 
minučių, vis dėlto padarė 
labai glaudžią ir turiningą 
santrauką. Savo pamoksle 
jis nurodė, ką lietuviai 
Amerikoje yra nuveikę ir 
dar turi nuveikti. Bažny
čios, mokyklos, vienuolynai, 
ligoninės, prieglaudos, skait
lingos organizacijos, laikra
ščiai — tai vis jų nelįsta- 
mos darbuotės vaisiai, jų

laike šv. mišių. Čionai pa
sireiškė jų pilnas suprati
mas 14 Moderato ma con mo
to” ir “Tranąuille,”

Pabaigoje risi c h o. r a i 
bendrai ..sudainavo.:. J4 The 
Stars Spangled Banner,” 
44 Jaunimo giesmę,” 44Važia
vau dieną,” ‘‘Vilnius” ir 
pabaigoje sykiu su publika 
“Lietuva Tėvynę Mūsų.” 
Dainelė “Vilnius” su savo 
“con spiritu” sukėlė' klau
sytojų širdyse daug, paujų 
patriotinių jėgą.

Muzikos programos dalį 
Karkė žymus. muz įkas Juoz. 
Žemaitis.

Choristų rūbai irgi ne.ma-. 
ža prisidėjo gražumo dainų 
šventei. Vienos ‘..choristės 
puošė save baltais rūbais, 
kitos‘mėlynais., .trečios juo
dais, ar rudais. Vienų cho
rų vaikinai nešiojo baltas- 
kelnes, tamsiai mėlvnas šer-7 
mėgėles, kiti baltai pąsirėn- (kultūringumo pož y tn i a i. 
gę ir baltumą paįvairino .Lietuviai amerikiečiai taip 
geltonais kaklaryšiais. Kaip 
sau nori, gali sakyti, bet ii- 
niforma daug pris i d e d a 
prie uždengimo scenos ąr a- 
pylinkės kitų trūkumų.

Manau, užteks apie cho
rus ir ją daineles.

Dčtlė Anufra^
(Bus daugiau)

pat daug, labai daug' prisi
dėjo prie Lietuvos nepri- 
hlausoniybėš išgavimo, ką, 
anot pamokslininko, visi lie
tuviai tėvynėje pilnai įver
tina - vieni noroms^ kiti 
nehoroins. Bet dar vienas 
dalykis teks amerikiečiams 
padaryti : įkurti pirmąjį lie* 

tuviu kataliką universitetą 
Amerikoje, — taip prana
šauja gerb. pamokslininkas. 
Tas universitetas išsivystys 
iš dabartinės Thompsono — 
Marianapolio Kolegijos.

Tokia pamokslo kryptis 
ir turinys pataikė tiesiog į 
taikinį — į klausytoją šir
dis. Tą mintį suprato kelią 
tūkstančiu minią ir ją par
sineš J savo kolonijas. :

Per šv, mišias giedojo abū 
Worcesterio chorai—skam- -j 
biai, tikrai lietuviškai ir ją I 
tvarkingą melodiją garsia- J 
kalbiai išnešiojo po visą 
apylinkę — tolį už Kolegi
jos sieną.

Paskui sekė dainos, spor- į 
tas, pasilinksminimai — vi- . 
saldos pramogos, kurią nie
kados netrūksta panašiose, 
iškilmėse.

Lietuvią Diena, be abejo
nės, atnešė nemaža medžią- ! 
ginio pelno. Bet tas tik 
priedas. Visa nauda čia. 
glūdi ateityje. Tie. tūkstan
čiai žmonių, kurie mate Ko- . 
legijos grožį, paliko tiktai- ' 
sužavėti ir išsinešė kuogra- 
žiausio įspuazio,_ Daugelis 
jų paliks pastoviais L. Ko- - 
legijos rėmėjais. K. f.

KATALIKŲ AREŠTAI 
VOKIETIJOJE

LONDONAS. — Specia
lių korespondentų praneši- 
mu, Vokietijos hitlerininką 
vyriausybė birželio 27 ir .28 
d. d. suėmė kelias dešimtis 
Bavaru kataliką . liaudies 
partijos narių ir daug kata-. 
likų kunigų.

Vyriausybės barbariškas 
elgesys su , katalikais su
trukdė jos pastangas sūdą* 
ryti konkordatą su Vatika
nu. Konkordato sudary
mui jau buvo pradėtos de- j 
rybos.

Birželio- 27 d. į Romą iŠ- : 
vyko vice-kancleris Papen, 
kurs išvažiavęs giliai suj.au-' 
dintas, kadangi jis laiko sa* 
ve ištikimu .kataliku.

Vėliausiomis žiniomis, . 
hitlerininkai užpuolė katali
ką socialius klubus, išplėvšė 
nuosavybę ir konfiskavo sa- 
vo naudai., . ,

ORLAIVIO NELAIMeJE 
UŽMUŠTAS KELEIVIS
KEENE, K II, — Visai 

arti orlaivių stoties įvyko , 
šiurpi orlaivio nelaimė, ku
rioje vienas keleivis užmuš-. 
tas, kitas lengvai sužeistas, 
o lakūnas sunkiai sužeistas.

Nelaimė įvyko, kai lakti* 
mis mėgino pakraipyti •or
laiviu sparnus ir tuomi su
teikti .keleiviams ir žiūro
vams daugiau striksiu”.
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VIETINES ŽINIOS
JETUVIŲ DIENOS TRAU- 

tKJNYS PADARE(SPŪDĮ
; Specialus Bostono;—Nur

odo Lietuvių Dienai trati- 
lys ne tik stropiai ir sau

giai, pasitarnavo, bet-ir di-

įklotoj ai į Thompsoną pra- 
į South Station rinktis 

^eik visą,, valandą prieš lai- 
Už pusvalandžio visi 

pradėjo sėsti, trauk i n i n.
^^enkiolikii miuučjų prieš 8 
jfįV&L astuoni vagonai prisi- 

kemša. Ekskursantai dai-
- XWieja, juokiasi •—- didžiuo
jasi liefuvui pirmu speęta- 

ff’liu-traukiniu iš šios stoties; 

' Stoty būta daug palydi >vu. 
^?Kai kurie prieškatalikiai 

bemaž nualpo, pamatę toki 
į L mūsų, pasisekimą. Jie ma-

ADVOKATAI

JUOZAS CUNYS
‘ ADVOKATAS >

414 Broadway, S. Boston, Mass.

Tel. So. Boston 0948

..GYVENIMO
Tel. Parkway 1864-VV

Prisiekęs Advokatas

JUOZAS D. GAILIUS
1? ėda visokias provas, Daro rii > 

■psdegaliuf) dokumentu*.
M7 E St. (kampas Broadway) j

T
•i

r

r

r 
t;

South Boston, Mass, 
Telefonas : Sou Boston 2732 

’ Namų; Talbot 2474

i

HAZ,J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

> Ą* Darbininko1Name
• (antros lupos, Room 1) ..

. 866 Broadway, So. Boston.
• Tel. So. Boston 3357

’ o-v Bostono Ofisas: 
•60 Štate St.i Room 326

Tel. Huhbard 9396 
Gyvenimo: 33. Rosemont Street. 

Tel. Talbot 2S7S BorcHester.Masš.

Tel. S. B; 0441. .

PR.J. KALINAUSKAS
f/. ADVOKATAS

414 Broadway, So. Boston.
d ■ Room 3,

Gyvenimo vieta: 39 Gręen S t, 
. Hudson, Mass.

Tel. Hudson 622.

1 I Tel. So. Boston 3520

I ADVOKATAI ŠALNAI
|. DARBININKO NAME ;

366 Broadway, 
South Boston, Mass1 

•1

. h;

s-?'*-

f

►>’

PRISIEKĘS ADVOKATAS

' JOSEPH P. WALSH
A D V O KA T A I
Edwar R. Coplen

. Albert Adelson .
Harold Aranofsky

.■ *' •' Benjamiu Chesky
OFISO VEDĖJAS
Jonas 3. Romanas

. 18 Temont St., Boston, Mass.
310 Kimball Building 

Telefonas: Capitol 9.880.
O f i s o vilandos

• 9. vai, iki 5 vak.
SOUTH BOSTONO OFISAS j

455 W. Broadway I
Nuo 5 iki 7 v. vakaro J 

Telefonas South Boston 3612

■ /’

Į namiiš sugrįžome pilni 
gražiausių įspūdžiip . Kelio
nė gera. Liet aviu . Diena

• ■ ♦ f ' • . . »

pavykusi. . Viskas O. K. .

nė iš inūsų pasijuoksią. Bet 
tas .'juokiasi gardžiausiai, 
kas juokiasi paskiausiai; 
Penkios minutės po 8 vai. 
ir jau važiuojame Thmn.p-

■ šonan. Važiuojame dainuo- 
dąnik Važiuojame-daugiau 
kcduriij šimtu žmonių. Pž 
20 minučių sustojame Xor- 
wo ode, kur sulipa Korw<in
do žnionin. pora šimtų,. Jų . 
tarpe gi’ažįiiusio jaunimo, 
sportininkų ir L L. ITžĮma 
savo vagonus. Ir pleška il- 
'gas lietuvių ’ t r aū k i n y s 
Thompsonn linkui.

Uš pusantros valandos 
jau Thompsoiio kaimiškoje 
apylinkėje. Jau ir stotis. 
Tuštėja vagonai. Ritasi 
žmones, gyeit laukan. Pa- 
plysta stoties rinka rkskjrrr; 
santaTs lietuviais. Istoriš
kas dalykas. Baisi minia! 
Ir dar iš?vagonų' tehelipa. 
Einame po 6, Paėjome kai
mui. ’ .Dar yį* i*' vagonų 

. žmonių išli pa. ’ Einame ■ pa
mažu. Išsitęsia procesija 
visą pusė angliškos mylios. 
Pirmieji pasiekėme Koh‘gi
jos vartus, o kiti dar stoty. 
Einame . tiesiog frontan į 
pamaldas. Gieda “Marija 
— Marija.” . Žmonių jau 
.daug. Su mumis atėjo ir 
daugiau. Prasideda šv, mi
šios. . Gerai čia! Žmonių 
meldžiasi apie 4000.

*\ ■
Vakare 9 vai. grįžtame į. 

savo pamylėtą traukinį. Ei- 
;nanie,. Mūsų būrelis links-, 
.mas, dainuoja,.šposauja.. T 
pakalnę smagu eiti. Prieš 
mus,, pakalnė., padangės rau
doni ausies! Ką tai reiškia ? 
Būta visokių astronomų ir 
atsakymų. • Nieks neįspėjo.

Štai ir mūsų traukinys, 
Oi ilgas! ‘Iki pat stoties ! 
Gražus čia reginys! . Dai
nuojame jame! Per langus- 
moja- Šeriame pasitenki
nę. Jau visi susirinki j ? • O. 
žiūrėk grįžta., keli suliję. 
Lietus į langus duoda...

Jau’ir traukinys eina. Va- 
du< »jaine . visi linkini ■ na
mon.' Norrcoądiečiai išlipa 
savo miestely; NebeĮija! 
Mes privažiavę South Sta- 
tipu, išlipame ir nebelija! '

NEPAPRASTA PROGA
1. 60. AKRŲ FAR2U, dviėji. 

gyvenamieji, namai ir kiti, budin
tai su įtaisais ii- elektros švie* 

. soniš; 40 akru lygios be akmenų
■ dirbamos žemes, 200 medžią sod- 
; nas; prie gero kelio ir tik 13 my

lių į didmiestį; tinkama dėl dvie-
r jų šeimynų. Pai-si’duodą su vi- 
i sais padarais, gyvuliais ir paukš- 
i čiais tik. už $5000. ' . “
s 2. VASARNAMIS, 5-kių kam- 
3 barių su dviem šuliniais; didelė 
[“barn’e” su skiepu; 2 aki-ai ge
ros žemes, .100 ffuktavų medžių;
17. mylių nuo Bostono prie gero: 
vieškelio; budintai atstūmė nuo 
kelio, todėl yra tikrą! ideališka 
vieta praleisti vasarą arba ir gy
venti yisjuto.4. Kaina $2800.

o, CITY ’ POINT, Siiuth Bosto
ne, ,a.rti prie hyėių. 3-jų šeimy
nų, 15 kambarių patogus namas 
su visais intaisais ir piazžais; di
delis daržas. Parsiduoda tik už 
$0700(1 sti. lengvom iš išlygomis.' 
Del platesnių paaiškiiiim.ų kreip- 
kitės prie- • ■■■ • .

JOSEPH EALUSZAITIS, 
Boston Realty Trustj.

317 E Št; prie Broachyay 
Soiith Boston, Mass.

■

TIKTAI2 CENTAI

laiškų 'persiuntimą. reikia 
:nau(biti tik. yentų vertes 
pašto ženklai. ‘ .

’ Bostone ir apylinkęjo gy-. 
veliant ie j i gali siųst i laiškus 
su 2 centų pašto ženklu Šhi- 
ino pašto rajone;

.. Allston,. Arlingtoiu. Ar- 
lington. lieights, A stori AūJ 
burndale, Bark Bay Anm;x, 
Beimant,’ Bvaiiitree, Brigh- 
ton, Brookline, Brookline 
Village,. Cambridge, Cher- 
lestoyvn, : Chidsea, • Chesnut 
Hill, Dorčhester, E, Boston, 
E. Milton, Ė. WątęrtovTi, 

E^Weymouth, Essex Stati-

[ ford, MeJi'Hsei Milbm, Nced- 
ffam, &(4h<un . ęeightsJ 
Neivtoių fcwton. LGenteid 
N.e\vtou' L* wer Falls, New* 

ton TTppeF Falls, .. Neivioib- 
vilT{.\ Quiney, Ręadvillc, Re- 

.vėrę,. -Rosi hidale; Rokbury, 
Soniervillc, Boston j Sto- 
neliamj.Tufts Collegiej Ūp- 

Imm&iCm'her, Wahmi, WalL 
bara.. Wat<iTinwib;,WavcTl(‘y, 
Wėllcsley». VL McdL )Kl,. W; 

'Nedvfpn; yVeston, /RqXt| 

! hury;nWz< S( >mėryille-, fWey- 
m< mt ht. Wihter < Įlill-,’ Wiu- 
tlirop. ’V^olhston.j ( ,• ..

. '■‘,i L 1 ■■ r : "t?* f m ...

Jono Kmit o1 '.moksleivių 
kuopos įnrnvJiiis susirinki
mas ši penktadienį liepos 7 
dieną, 7:3(1 vai. vakare. . •

ŠUUBAS

^MOKYKLOS REGISTBA-

Liepos 6 ir. ,7 . ’ dienp-
įhiš bažuytinėjė salėje įvyks 
berniuku, mergaičių ir abel- 
iiai jaunuomenes su rasinėj i- 
maš Į šv. PetTo“ pai’apįjoš 
vašarii iės mokvkli nu ikiu iu 
(ĮilJs/,- : ■ ‘

' Visi jaunuAlini' kaginami 
tbltijS (lieimniis '.užsrrašyit 
lįuVjau liepos’*1'6 d.'būt ų 

(galima pradėti lietuvių1 kak 
lUš ir rašybos Idtirsą. 1 ' *

Reikia tik trdpritį paga- 
voti ‘ir bus' Ihigva suprasti 
apie naudingumą i r. reika
lingumą' šios mt.»kj:kios.‘

siuntė šiai Labdarybės. clr- 
jai ir 80- lietuvių dukatu,jų 
vardus, kurie bus . laikomi 
savo archyve ; kas norės, 
galės matyti.

Labdarybės draugija čia 
nuo senai gyvuoja." - šelpia 
netūrtėlius. Ypač Kalėdų 
metu išparduoda parapijos 
kalendorius ir nuperka Ka
lėdą. dovanas.' Visokiais 
būdais Punia” visus neturtė
lius. '• ■ ' ... .

Šios di augi Jos, vardu lie
tu v-hf i So> Bostone dalyva
vo ihistono bedarbiu šelpk 
nmi fonde) vajuje.

Tel. S. B. 2805-R,
LIETUVIS

GPTOMETRISTAS
ISegzamlhuojti akla 

, priskiriu aklniutj- 
kreivas aki a ati tie-

_ einu Ir ambUjęnlį 
kono (aklose) akyse sugrųilnu Svle- 
są tinkliniu įnikti, •

J, L. PAftAKARMIS, O. D.
447 Broadway, South Bbsten

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

PIKNIKAS

PARSIDUODA PIGIAI
D.orehėdvry —.(j šeimynų po 5' 
kambarius medinis namas. ’Yra 
steįiin licftt i r vi et a. dėl garažiaus.' 
Įi'igo$ $136,00 į mėnesį. Kaina • 
9500 dolerių’
, So. Bostone ; ■ — 2 šeimynų na- . 
nuis už $1500. Kreipkitės
. . Tel. Columbia 4971

.. L-ll

Birželio 29 d. šv. Vincen
to Pguliečio -ii(4uHmgų..jų

on, E ve reti, ITycle Park, Ja- 
maien Plain, ■ Lextngt<m, 
M-aiden, M.attapan, Med-

DAKTARAI
Tel. So. Boston . 0823 .

LIETUVIS DANTISTAS

BR.M.V.CASPER
' (KASPARAVIČIUS

'Naujoje Vietoje, 
525 E. Broadway, S. Boston.

Ofiso Talanio^:
Nuo 9 iki 12 ryte Ir nuo l:3frikl 
5 Ir nuo 6 Iki 8 vai. vakare. Ofl-' 
sas uždarytas su'oatos vakarais ir 
nedSldieuiais, taipgi seredomia nee 

12-tos dieną uždarytas.
Taipgi nuiniu ir X-ra$

./ Lietuvis Dantistas .

DR. S. A. GALVAR1SKI
(GALINAUSKAb)1'^ ’ •'

Tel. So. Boston 2300
414 Broądway, So. J3oston L

Ofisas atdaras, nuo 10 iki 32 vai. 
ryto,.'nuo 1:30 iki-.5:30 po pietų ir 
nuo 6 iki 9 1. vakare. Šventą dieną 

pagal husitarimą...

Tel. S<>. Boston -26G0

Lietuvis Dantistas ’’.

251 W. Broadway,- So. Boston
Ofiso -valandos nuo 4) iki 12, nuo 
3 :30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 v. dieną. 
SOhatomis nm> 9 iki 6 vai. vakare. 
Nėdėliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną.- 

(pagal sutarti)

M. J, LANDŽIUS
SEYMOUR

LIETUVIS GYDYTOJAS IR 
CHIRURGAS .

N-Ray
Tel. South Boston 2712

534 E. Broadway.
South Boston, Mass.

'• Liep'is 1 d^’ū vaL ryteJ 
šv. Petro bažnyčioje, su iš-Į 
kilmingomis šliubinemis šv. 
mišimnis priėtūėddlnų ir di-' 
d ei į M< Jory>t ės. Šv.. Sakra
mentą . Algi vilas J. Klimas, j 

gy\\ 87 Kili-/’ St., Dorches- 
iter, AIass,? .su |)^nele.. Zofiją. 
Raškauską ii r. gyv.- 129‘ G 
St.., So. Bos^ąų Mass.

• Liiuįvtojais? ru ž ki t'a Š.e 
Adol tas Kaži, tiiėkas ’ ir Ane
lė. Balutytė. ' . '

JaitnaVedžiai. *išvaži a V o 
paatostogautą. ‘ Pasieksią 
pr Chieągo’, TH.n Jų dratigai 
linki griižaus gYkeniūiėlio? ‘

nie paaiškėjo, kad šis sky
rius- iš Vi ncėilt iečių. centiio 
yra.i gavęs 500 doleriu kaip' 
tavo kvotą iš. I^odoTib be
darbiams šelpti Va jauk.. Be 
įo, šis lietuviai skyrius .yra 
gavęs daug. miltu, blanketų 
ir įvairiu^, drabužių.} .Ek'yr J 

patįs f)er * prhčjįtidiiš S5irtus1 
sušelpė daug žmonių, reikti- 

Į lingu pašalpos; ’ > '

L.’ D. H. t’irmos kuopos 
ir L. Vyčių 17 Algirdo kuo
pos- bendras jungtinis pįk- 
nikaš. rėugininas liepos 16 <d. 
a 1 na u j inf ame, } uigori n ta me 
ir pagražintame da rže, Ros^ 
rindale, Mąss.

L. D. S. iv Vyčių bviidras 
clarbas turėtų susilauki i 
ini‘.»širdaus pritarimo iš pla
čiosios visuomenes. . Rikių? 
kė bus daug įvairybių.;

Pikniko .rengimo komisi
joje , iš abiejų. kuopų dirba 
V. Vahitkių .(į Zoyyiė, Pr. 
Karkuiytė, J. Griciūnas, V. 
Tamuliūnas ir 1). J. Aver-

• Telephone
SO, BOSTON O- 

1058 - ' 11 ‘ BAYVIEW ®
MOTOR SERVICE 

STUDEBAKER. IR ROCKNE 
Automobiliu ir Trokų 

Agentūra.
Taisome visokių iSdirbysėtą auto- 
mobllins. Taisymo ir tlenionšti-avi- 
ino- vieta:

1 Hamlin Street . . 
' ; , ir E, Eįghth St. 

įSOUTH BOSTON, MASS. 
jde': KanbCiunas ir Piier Trečiokus 

savin iii kai.

Birželio 30 d, Sv., 'f<4i 

parapijos Labdarybės drau
gija laikė suširiųkimą. Tr 
šiąi. .draugijai. tekt) pęr 'Ca- 
thoįic dharitabie'' Biu’cau, 
kaipo jos sakai,, is Boston 

Į L, Vyriu 17 .Algirdo iap- Ąnc’'Rwy Ri-Hi? CaW'i%- 
jpos- mersiuij. lutmščiagyie- ^61 .uO. ^ ĮUip .pat ]>H- 

lūžio {yolley- kali) ratejis '♦ . An*Įi)n|Hi|*i . > |
praėjusią savaitę huvo nu- ! UriA^UfnA! . j 

vykęs . -į . Ko.r\A’ood . žaisti '• -»
J prieš Nonvood L. Vyčiųi| ip.nrnij įj/ PACDED 
| kuopos ratelį.;. Žaidimą lai-Į JyvtiH ni bAuiui! 
hfnejo- ^soMyoodietęs, tačiąų.jĮ t- ' (KASPARAS) 
S<>ųtlil.Hist()niętės,- kaip gir-IĮ G R A B O R t U S- 
dėti,, pasirvžusios kita kar- Į ' 494 E. Broadway, 
ta laimėti.’ ' . j m ®osto11-

| t -v I -Tel. So; Boston 1437- j
Ąonvoodiotes savo, vieš- |

• . , , l . • • _ \ I Res. 158 W. 7th St.
nias labai mal<diliai priėmė II Tek So. Boston 1437 M 
[ir širdingai pavaisino. Da- | Patarnavimas dieną ir naktį, 
bar gi Southbostoniėtės vy-l“

' t ės laukia progos susitikti IĮ . . *■ '.
Įsu Norwoodie.tčmis So.. Bos-

■ tone.

iTiiiTririTiiiiii

r<o

LIEJOS
■ *:' ' ■' »” /b . , ,. ,

1 "Liepos. 4 vąL i’ytę|į_ 
Povilas ir Veronika Baltru- r*Įi 
Šiūnai išklausė savo iutenei- [ Į 
jai giedotų šv. mišių ir. ga- Į 
Vi> pahiiminimą savo 25 nie- | 
lų šliubo jubiliejaus pl'ogą. j 
Pamaldų metu jiedu sėdėjo į 
prie altoriaus UŽ. grotčlių ir I 
priėmė. Šv. Komuniją. j

Jubiliejaus pamaldose da- | 
lyvavo solemnizantų abu sū- Jj 
nūs ir daug pažįstamų, ’ Sū- į 
nūs klierikas. tarnavo mi- į 
šioms. Po pamaldų visi iš-' į 
važiavo i Lietuvių Dieną. j

t ’/Adt

AUTOMOBILISTAMS
. ‘ SVARBUS DALYKAS

Pentinu ir nudailinu karus. Iš
taisau. sulankstytus sparnus ir 
bodies.; Darbą atlieku gerai ir 
nebrangiai. .

Taipgi paieškau prityrusio vy
ro, kuris galėtiį prisidėti pinigiš- 
kai prie .automobilių taisymo biz
nio. Kreipkitės,. 1

. ' A. KAŠPAR,
■ 66 Victoria St.,

‘ .^VySyiiljsryillę/ MasA’ » .- . “i
. Tel. Prospect 2469?-M ,

BEAUK SHOPPE
(L Street Beauty Shop)

Kampas L. ir 6th Sts., 
So. Boston, Mass. 

Tol. So. Boston 4645.-R •
Ai du ra. nuo 9 v. iki .8 v.

CARO.LINE GASPER, Savininkė 
Eugene l’ermanet AVave $5.00 
Vietory. ” ” $3.50
(I'Iianta System), curl 10c 
Finger Wav0 .. ................... 35c
Marcei Wave -.. ., .,. .. 35c

LIETUVIS GRABORIUS
REIKALINGA DUONKEPYS

Kad būtų prityrus kepti Liętu-į 
[viską ir Lenkišką duoną; Darbas j.
nuolatinis, ir alga g< ra. Kreipki-r 
t ės J. Weislik Bakery, 28 Rivef 
St.,. W. Lynu, . ]$a,ss. į J Lr7 1

____ s PARSIDUODA NAMAS ARBA 
[■JlllllIBlIKKItlIllH'ttlUIltltlIltltlIltSlllltlllltlltUtltlltltltlIflI Q IŠSINUOMUOJA KAMBARIAI

(*ns. St., S. Bostone. Yra 
3 šeimynų po 5 kambarius na
mas. Remia pigi: Kaina $2000. 

ĮKreipkits telefonu South' Boston 
2067-M arba 948 E. Broadway, 
Sa. Boston,'Mass. L-li f

PERSIKĖLIAU I NAUJĄ
■ “ fVIETA' ’’ '

A. BAUKANTAITE ■"
! . -. isiu*veja)

.Siuvu iiitvĮjauSios-.‘mados; niote-
. i-iškus drabužius. . t.. ’’

■ Darba ąijŪVkų. gerai ir- prieina-
. ni-omis kainomis. ” ’

■ ’ Turiu 20 .metų prityrimo. Dar
bas garantuotas; ’ Į

317 E. 8th St., So. Boston,. Mass.

Tel. Porter 3789

j . • (BEPŠYS) . |
|. • Lietuvis Gydytojau | 
| Ofiso Valandos;. 2—4 irti—S. | 
į 278 Harvard Street, | 
įkamp, Inman arti Central Sq,| 
į . G&mbridge, Mąaa.. |

BŪTI SVEIKU
JŪS VISUOMET NORIT “ ■ 

llgąi isistovęjęs kraujas, nonos, 
dusulys, odos ir įsisenėjusios ligos, 
pąfnikimas, koją sknudfjfmas; pl- 

"" les ir votys, nimlildams, 
nugaros skaudėj i.m a s, 
reuiiratizmns, iim.lar.ia ir 

. riebumas ’ išgydomas bė 
j jokio skausmo ir nėra
• reikalo išlikti . iš darho.
* .. Apžiurėjln.ms dykai, (ty-

diioleti dueihi, Aiužas u2inul.estiJ. .

Dt.Giailj,32?E:“t
PuiuH<lu<.: Antradieniais; ketvirta 
dienlaU ir 8eStfldtenial« 10—12 rjr- 
tė,-2-5, 7—S takara; iwkm*ma« 
Jiah 10->ia tifctąb

• • ’ v ‘

t

■f ■■

' Kas turėjo nuliūdimą?

bas, sužeidimus be priežąs- 
t j ės? Kas- tu.rėj o raudonas

Į prie vyno, kurie 
i maišyto’mm,

ieškojo

i

Laidotuvių reikale visuomet ir visiems 
maloniai, ir tinkamai patarnauju. Ga
lite kreiptis bile laiku, dieną ar naktį, 
o aš visuomet pasirengęs kiekvienam 
pareikalavimui.. Už važiavimą į kitus 
miestus jokio atlyginimo nereikalauju.

P. J. AKUNEVICH
• (AKUNEVIČIUS)

16-18 Intervale St., 258 West Broadway,
Montello, Mass. So. Boston, Mass..

• Tel. Brocktop 4110 Tel. S. Boston 4486

•vZALETSKŲ
, ,i; - MODERNIŠKA

GRABORYSTES ĮSTAIGA 
FUNERAL HOME

■ • naujoj; vietoj
564 E. Broadvay So. Boston, Mass.

• Tol. So. Boston 0815 ' . ;
« Dabar galėsimo, dar geriau lietuviams patarnauti, nes 

mūsų-įstaiga turi- vhns.paUigumųs. ’ Naujosios mados kainluv
. thi šyrihetliniK DYKAI.. IMarnaviipas dieną ir naktį. Pū- ’ 

naš pasirinkinum meįitliiiių ir kieto medžio grabų. Užganedi-
. ninias, teisingumas ir himširdiunas, tzii’inūsų’ ąukšeianriaš

F. E. ZALETSKIENfi 
(Balsąmuotoju)

D. A. ZALETSKAS
I (Grahorius)' •

JUOZAS M. DilIS Į
LAIKRODININKAS! t

. Parduodu įvairiausios rūšies = 
• . *12j auksinius ir. sidabrinius daik- a 

Į tus. Taipgi ir pataisau. .

366 W. Broadway
| SO. BOSTON, MASS. ' 5 ■ 
- • ■ *

TYPEWRITERIAI
. visu išdirbyščiu

‘ Parduodam ir Rendavojam 
žemiausia kaina

SIDNEY PRINTING SERVICE 
315 E st. prie Broadvvay, 

So.. Boston, Mass.

AGENTAI

I INSURANCE i
i iI Apdrausk namus, rakandu* | 

automobilius pas į
J. S. MESLIS Į

1455 W. Broadway, So. Boston!

i Tel. Su. Boston 3612 . |

Į INSURANCE
i APDRAUDŽIA VISKĄ. 
: K J. VIEŠUMA,

866 West Broadway,
So. Boston, Mass.. . ’ i

s. Tol. So. Boston, 0620 • t ’ ’ 
Qt«iuiiiuuutKŪuainMnu«au«ntm:iktUHUHūminiiHfti(i| .
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I PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
MOTERĮ! SĄJUNGOS 

SEIMAS
SHENANDOAH, Pa. — 

A. L. R. K. Moterą Sąjuh- 
o gos Seimo tvarka.

1. Seimas įvyksta rugpiū- 
; čio 7, 8 ir 9 d. d., 1933 m.,

Apreiškimo Motinos Šven
čiausios (Anminciation) ai- 

. rią parapijos mokyklos sve
tainėje.

2. /Rugpjūčio 7-tą d., Šv. 
Jurgio lietuvių bažnyčioje, 
9 valandą iškilmingos šven
tos mišios. Vietinę kuopa 
ir delegatės in corpore eis 
prie šventos komunijos.

__ , 3. SeimorMidarymas ll v. 
i’yte, Apreiškimo Motinos 
Švenčiausios (Annuneiati- 
on) airių parapijos mokyk
los svetainėj, kampas Ches- 
nut ir Cherry gatvių, 8-tą 
Vai. vakare,

Koncertas High . School. 
svetainėje, kampas Lloyd ir 
White gatvių.

. 4. Rugpiūčio 8-tą d. šv. 
' mišios užmirusias sąjungie- 

tes 8 vai, ryte.
Bankietas 7 vai. vakare 

Mainierią svetainėje; kam
pas Main ir Qak gatvių. 
DELEGATĖMS ŠUSTO.

JIMO VIETOS
Ferguson Hotel,. South 

corner: Main and Centre 
Stfeets/r>$l,5Q> $2.00, $2.50 
ir $3.00.

Semidt Hotel, North cor- 
nėr Main ir Čoai gatvių, 
kaina dienia $1.00.

Norinčios pas privačius 
žmones apsistoti iš kalno 
tuo reikalu krėipkįtes į kuo
pos raštininšę Sekančiu ant
rašu: Mrs. Alina Sheva, 7 

■' S. Grarit St., Shenandoah,
• :Pa./ ■

Seimo 'Renginio 
Komisija.

SHENANDOAH, PA.
EIS PRIE PIRMOS 

KOMUNIJOS
Šį sekmadienį apie šimtas 

Šv. Jurgio parapijos vaiku
čiu eis prie Pirmos šv. Ko
munijos per 7 :30 vai. mi
šias. Jau ilgą laiką para
pijos kunigai su pagelba 
Albino Matulevičiaus ir 
dvieju viešos mokyklos mo
kytoją, p. Onos O’Brien ir 

.i p-lės Simankiutės, kaip ren
gia vaikučius linksmiausiai 
ir svarbiausiai dienai.— 
Pirmos Komunijos Dienai.

Kokį grąžą įspūdį daro 
, ilga eile mažą skaisčiais vei- 

deliaiš vaikučių einančią 
4 ; pirmą kartą prie Dievo Sta- 
j lo priimti savo Išganyto- 

jauš Jėzaus Kristaus kūną 
ii* kraują į savo nekaltas 
širdis. Iš tikrąją toje, va
landoje dangaus angelai 
linksminasi ii. gieda garbin
gas giesmes Dievo akyvaiz- 
do jio, matydami; Šias - nesu
teptas sielas, papuoštas Dio 

* . . vo gausiomis, .malonėmis, 
. ; priimančias savo Viešpatį

• Dangaus ir Žemės sutvėre-

,ją mažoje Ostijoje duonos 
ir vyno pavydaluose. ‘

Kad tos dienos įspūdžiai 
kuo ilgiausiai pasiliktą vai
kelių atsiminime, patartina, 
kad tą vaiki} tėvai, broliai 
ir seserys irgi dalyvauti} sy
kiu toje dangiškoje puotoje. 
Taip* darydami jie suteiks 
tiems vaikeliams gražu pa
vyzdį.

VYČIŲ VAKARĖLIS
Šv, Jurgio parapijos Vy

čiai rengia* penktadienio va
karą liepos 7 d, šaltos košės 
ir šokią vakarą, airių salė
je. Vakaro laike bus dali
nama šalta košė ir pyragai 
dykai visiems r atsilankiu
siems.- Šokiai tęsis iki vė
lumos. Grieš vietinis Ap
reiškimo airią parapijos or
kestras. Įžanga į svetainę 
bus 35 centai.
PARAPIJOS LIGONIAI

1 . ■ • L;

Labai sunkiai serga: Ele
na Letkaičiūtė, Marė Etnu- 
kevičiūtė, Bernardas Reme
ris, Jonas Petrauskas ir 
Karolis Gautis valstybinėje 
ligoninėje, Locust Motin- 
tam. Namie serga Jurgis 
Mėtskus ir p. Ramanauskie
nė. Kad šiems Viešpats su
teikti} sveikatą,' meldžiame 
Jojo Dangiškosios Motinos 
Marijos, kurį yra pavadin
ta — Ligonią Sveikata.
MIRĖ A. BUDREVIČlUS

Birželio 29 d., Šv. Petro 
ir Povilo Šventėje, pavaka
ry Antanas Budrevičius 
skyrėsi su šiuo pasauliu. Ką 
tik buvo kunigas atkalbėjęs 
mirštančiųjų maldeles ir 
palikęs namus. Velionis^ gy
veno 218 Virginia Avė. ir 
buvo 56 metą amžiaus. Mir
tis sutiko jį po ilgos kanki
nančios ligos; nuliūdime li
ko žmona, 5 sūnūs ir duktė; 
rys.- ••• ■

Laidotuvės įvyko liepos 
4 d. iš Šv. Jurgio bajnyčios. 
Šv. mišias atgiedojo kun. P. 
P. Laumąkis, pasakė pa
mokslą ir suteikė paskuti
nius bažnyčios patarnavi
mus. Daug pažįstamą 
draugą ir liūdįnčii}ją paly
dėjo velionį iki Švč. Mari
jos kapinią.

Amžiną atsilsį Suteik jam 
Viešpatie.

tybas ir susirinkimą. Per 
susirinkimą choristai nuta
rė visi iš vieno dalyvauti 
parapijos jubiliejiniam pik
nike, kuris įvyks liepos 16 
d. Gedimino sodne/ Čhėrc’s 
Landing, N. J. Jubiliejaus 
komitetas užkvietė visą cho
rą prisidėti prie pikniko 
dainomis, kurį pakvietimą 
choras maloniai p r i e m ė. 
Taigi, visi choro nariai ir 
narės, vargonininko p. J. 
Sodelio vedami, Susirūpinę 
dainą pasisekimu ir todėl 
uoliai lankosi į praktikas. 
Be abejonės, visas tas ją 
darbas, nenueis niekais, nes 
priruošti tinkamai, tikrai

silankys į pikniką.

JUBILIEJAUS KOMI
TETO SUSIRINKIMAS
Ketvirtadienio vakare, 

mokyklos salejė įvyko jumi- 
liejauš komiteto susirinki-

msa. Čia pasirodė tikras 
komiteto darbštumas ir su
sirūpinimas parapijos ir 
klebono kun. J. J. Kaulakio 
40 meti} sukaktuvėmis, ku
rios įvyks liepos 16 d. Iš 
pranešimą matytis, kad vi
si bendrai dirba ir bruzda, 
kad tik tos sukaktuvės kuo- 
geriausiai pasisektą., Bu
vo pranešta, , kad liepos 16 
d. jubiliantas kun. J. J. 
Kaulakis atlaikys pęr sumą 
iškilmingas mišias. Mišią 
laike pamokslą pasakys, žy
mus ir garsus pamokslinin
kas Tėvas Jėzuitas Bruži- 
kas, o po pietą įvyks jubi
liejinis piknikas, Gedimino 
Sodne,Cliew’s - Lending, N. 
J. Pirmas busas išvažitios 
nuo Šv. Kazamiero parapi
jos 9 valandą ryte. Po tam 
kas valandą. Paskutinis 
busas išeis apie 2-rą valaii- 

,dą. .

MIŠKO KEMPiy IŠLAIKY
MAS KAINUOJA 

MILIJONUS

Tu ir Aš.

Napoleono Lopeta Lietuvoje
Jurgis Činčikas visą gy

venimą vargo ir dėl to į se
natvę pasidarė labai šykšr 
tus. Kiekvieną daiktelį jis 
vertino šimteriopai.

Tupėdamas nuosavą že
mės sklypelį, kai’vę ir tro- 
belką, jis alkanas nebūdavo, 
bet ir linksmybės nesulauk
davo. . Visa jo būdavo pa
guoda — didelis senas ber
žas, po kuriuo atsisėdęs jis 
prisimindavo jaunystę, toli
mą Rusiją, kur jaunąs bū
damas tarnavo kariuomenė
je. Po savo daržą jis kaps- 
tinėdavo per dieną dienas.
—Lopeta iš Činčiko ran

ką neiškrinta nei dieną nei 
naktį ! —: juokdavosi kaitny- 
nai.

Kartą činčikas, atsikėlęs 
daryti lysvių, nerado savo 
lopetos. Jis pakėlė tokį 
skandalą, lyg būtą jam na
mus sudeginę. Po savaitės 
Činčikas savo lopetą surado 
pas kaimyną Adomą ir pa
traukė jį teisman, niekam 
ueleidęs savęs perkalbėti, 
f Žilas senelis Činčikas'sto-

vėjo prieš teisėją ir vos ne
verkdamas pasakojo.

—Tą lopetą paliko mano 
tėvas. Tėvui, tur būt, paliko 
senelis. Senelis ja pasodino 
beržą... Jį man labai brangi. 
Jau šimtą metu mums tar
nauja.

—Sudilęs geležpalaikis,— 
mėgino teisintis Adomas; — 
Pasibūčiuokim; susitaiky- 
sim'— ir tiek...

--Matai koks' greitas! Ne
reikėjo vogti... 100 metą lo
peta brangesnė už naują...

—Tai aš tau užmokėsiu, 
kiek nori...

—Man nereikia. Tu už ją 
niekuo negali užmokėti, Te
gul ir pats caras būtą ją 
paėmęs ir tai aš nebūčiau 
dovanojęs, įsikarščiavo Čin- 
čikas, nors visa salė , prunk
štė juokais.

—Tokiu būdu ta lopeta 
buvo jau Napoleono laikais, 
—nusijuokė it teisėjas.

—Ko ? Napoleono ? Buvo, 
buvo... Nuteiskįte tą nevido
ną, nes aš skąsiuos aukš
čiau.

WASHINGTON. — šiuo 
laiku miškuose valdžios dar
buose 'yra priimta 237,984 
jauni vyrai, kurie yra lai
komi kariškoje dmusmėje, 
lavinami darbams ir vėliau, 
stos į valdžios darbą pro
gramos vykdynią. Visi šie 
vyrai laikomi specialiose 
kempėse, kurios išlaikomos 
valdžios lėšomis.

Šią kempią išlaikjunas 
vienam _mėnesįui kaštuoja’ 
apie 20 milijoną doleriu. 
Visi savanoriai darbininkai 
gauna valgį, drabužius, nak
vynę ir vieną dolerį į dieną. 
Ją reikalams nupirkta 
365,000 pagalvią, 334,500 
kaklaraiščią, 167,800 kepu- 
rią, 280,576 apsiaustą, 611,- 
181 marškinią, 77,088 poros 
batu,. 1,244,955 poros koji- 
nią, 632,800 kelnią, 1,000,- 
000 rankšluoščią. Susisie
kimo reikalams nupirkta 
12,000 troką ir 300 automo- 
biliu.

Kempėse drausme bei 
tvarką prižiūri karininkai, 
tačiau ir patys darbininkai 
išsirenka iš savo tarpo kor- 
poralus, seržantus ir tt. Šie 
pačią darbininką išrinktieji 
viršininkai savo pareigas 
gerai atlieka, todėl net ma
noma daug karininką atlei
sti. iš. tarnybos.

-jUtM

KLAIDA

L

“Jeigu, negali viešai pasakyti” 
tarė advokatas tai malonėkite v 
prisiartinti prie teisėjo ar jam 

pasakyti į ausį.”

JL'OlfELMI 7

Lenkąs ir lietuvis traukiniu 
vyko iš Kauno į Varšavą. Kelio
nėje 1 oųkas pasigedo savo nosi
nės ir neištirdamas priežasties, vi
są nesmagumų sumetė lietuviui, 
būk tai jis jo nosinę , pavogęs. 
Greitai apsižiūrėjęs atrado savo 
nosinę ir su didžiausiu formališ
kumu atsiprašė lietuvio dėl pa
darytos klaidos. Sintatitiętiš-1 ie- 
tuvis ūkininkas- greitai atsakė 
lenkui: “Gaila, brangimai, aini 
padarėm e klaidų; patsai palaikei_ 
mane vagimi... o aš maniau, kad 
ėsi tikras mandagus ponelis.”

SPĖLIOJIMAS /

■’ IŠSIRINKO

- '-
“Klausyk Jonai, kelios mylioU ; 

į Norwood miestų,,” Idattsia 
žmogus keliauninkas kito prati- , 
naneio žmogaus. ą

Praeivis: 44Kaip patsai žinoję!'‘ H 
mano vardų?” . “k d

Keliauninkas: “Aš tik- spėlios\ 1
-auR’ _T..---- -■-------------------------- |

Praeivis: “Gerai... oidųma^.,. į 
gali spėti, kiek mylių į Norwoo-’ J 
Ūų.” / (. •

"Turėsiu tau duoti tris mene
sius ar užmokėti dvidešimts dole
rių” taria teisėjas,

“Geriau paimsiu dvidešimts 
dolerių” atsakė kaltininkas.

NEGALĖJO IŠAIŠKINTI

Dvi So. Bostono moterys teis
me bylinėjosi už apkalbas. Kuo
met viena moteris stovėjo liudL 
ninku vietoje, jos advokatas pra
bilo į ją šiais žodžiais: “Meldžiu 
pasakyti teismui, ką ana moteris 
apie tave pasakė.”

“Negaliu” atsakė moteriške..
“Turi pasakyti — tavo žodžiai 

spręs teisino laimėjimą” atsake 
advokatas..

“Negaliu pasakyti, kadangi 
doram žmogui .nebūtų malonu 
klausyti,” nedrąsiai atsako mote
riškė.

PASIRODYS ’

gydyt ou, stovėdami prie ’ IDu 
ligonio lovos, kalbasi, tarp savęs . 
apie ligonio ligą. Galutinai pa-< J 
sikalbėjiniaį baigėsi šiais ž!0-< 
džiais. “Labai gerai,, lai būna į 
kaip sakai, bot mirties valanda- S 
jo . pamatysi, kad mano žodis bu-2 
vo teisingas,” A *

SERGA
■ ’«

■ s

Ponia. “Ka» yra, Magdalena?” >
Magdė: “ Ponia, turiu didelį *»’ 

šaltį.”- .
Ponia: “Žinoma, kad turėsi. « 

nuolatos šaltį, kasdieną, vaikšeio- „ 
ji basa.” . 1’

Magdė: “ Atsiprašau, ponia, / 
Šaltį turiu galvoje, ne kojose.

Stildąs po stiklo: Jurgis I 
tapo girtu.

PHILAOELPHIA, PA
ŠV. KAZIMIERO PAR.
liepos 9 d. tuojau po su

mos įvyks Šv. Kazimiero 
parapijos susirinkimas mo
kyklos salėje, kuriame bus 
apsvarstyta svarbią dalyku 
kas link apvaikšeiojimo pa
rapijos ir klebono kun. J. 
J. Kaulakio klebonavimo 40 
metą sukaktuvią. Susirim 
kimus yrą svarbus kiekvie
nam parapijonui, todėl yra 
visi parapijonai kviečiami 
be atsisąkinejimą -dalyvauti 
susirinkime.. Sykiu koope
ruojant, pasekmės bus geres
nės. ■; ■ ‘ .

CHORO DARBUOTE
Savo kambaryje parapi

jos choras tūrėjo savo pya-

KRISTUS RAGINA Į 
KATALIKŲ AKCIJĄ

Teisėjas už pasisavinimą 
svetimo turto Adomą nutei
sė... mėnesį arešto lygtinai.

Senis Činčikas ėjo namon 
patenkintas ir. visiems kal
bėjo apie lopetą, kuri “ma
te” Napoleono laikus.
____ * ------- ------------ - ----

SKLEISKITE ŠVIESĄ •

Perskaitę “Darbininkų” nenu- 
meskite, bet duokite kitiems pa
skaityti. Tokiu būdu supažin- 

disite kitus su “Darbininku” ir 
L. D, S. ir atremsįte mūsų ide 
jos priešų propagandų.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBk MOTINOS *V6.

’lrtnlnlnkS — Eva MarkslenS, .
625 E. 8th St, So. Boston, Mase. 

Vlce-pirmlnlnkč— Ono SlaurlepS,
443 E. 7th .St.’, So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 3422-R

Prot. RaŠfc — Bronė CiunlenS,
29 Goųld S t, West Rosbury, Mass.
Tel. Parkway 1864-W

Fln Rast Marjon» Markonlntf .
33 Navarre ..St, Rogllndale, Mass.

' Tel. Parkway 0ę58-W
Iždininkė — Ona StanlulJntfi

105 We®t 6th St, Sa Boston. Mara. 
Tvarkdarė •— Ona BUzglrdienfi

1512 Columbia Rd, So. Boston, Mara. 
Kasos Globėja— E. Janužonieoė

1428 Columbia Rd., So, Boston, Mara 
Draugija tavo susirinkimus laiko kas 

antrą utarninką kiekvieno mėnesio, 
7:30 vnL vakaru pobažnytinėj sve
tainėj.

Viralą. dramrfjna reikalais kreipkite* 
m* ym+nkolTj raJttinlhka

IV. JONO EV. BL. P AM ALPINĖ3 
DR-JOS VALDYBA

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

Vlcę-pirm.—V. Medonls, -
1430 Columbia Rd., S. Boston, Mas®.

“Prot Raštininkas — J. Glineckl®
5 Thomas Purk. So. Boston, Kasa. 

Rln. RnšMninkaa — M. Seiki® .
702 E. 5fh -St.,. So. Boston, Mass, 

Odininkas — A. Maudllūuas : „ 
885 E. Broadway, So. Boston, Mm® « 

Maršalka — J. Zalkls
7 Wlnfleid St, So. Boston, Mam. 

Draugija laiko susirinkimą kas treBa 
nedšldlenĮ kiekvieno mšnealo. 2 vai. 
po pietų,. Parapijos saloj, 492 BL Ttb 
St, S<». Boston, Masa. .i.

Profesionalai, blsnlertal, pramonių* .h 
kai. kurie skelbiasi “Darbininke.” tik- *’ 
ral vprti skaitytojų paramos.’ / ■

V.1«J 4rar«1nk!ta« “Darbininke” J-

■ U

. -1

kykitn visas gimines... ir pridėjau: Kas jūsų 
klausys, lasai manęs klausys; kas jus niekins, 
tas manė niekins, o kas mane niekins, niekins' 
tą, kurs mane siuntė (Luk. 10, 16).

Del to visuomet darbuokitės sutartinai su 
mano pastatytais ganytojais, nors jie kartais 
atrodytą jums klysta, bet jūs ją klausydami ne- 
klysite, kaip aš neklydau klausydamas klaidin
gi} savo vyresniąją. Jau nekalbu apie savo 
Švenčiausią Motiną ir gerąjį Juozapą, kurie ir
gi buvo klaidingi žmonės,, tik neturėjo blogos 
valios ir nedarė nuodėmės, bet jeigu paimsite 
tokį Pilotą ar Erodą, bet aš vis vien ją klau
siau, nes žinojau, kad jie Dievo yra pastatyti 
ir turi valdžią iš viršaus.. Pilotui net sakiau: 
Tu neturėtum prieš, mane jokios valdžios, jei
gu tau nebūtą duota iš. aukštybės.

Pąklusnybė yra geriausias ženklas katali
kiško veikitiio, Jeigu tu darytum prieš savo

.. Ar . dabar matai, kokia tavo katalikiško ganytoją norą nors geriausius (Urbus, aš ją 
vėikimo plati ir plačiausia dirva? Į tą Aliciją nelaiminsiu, nes aš myliu .paklusnybę* o prie-, 
nuolat raginti mano pastatytas Vietininkas, d a- šiiigas paklusnybei darbas nustoja visos ror- 
baTtinis Popiežius pijus XI. . Aš esu jam už tęs, nors tau atrodytą gražiausias.
tai dėkingas. Jo klausykite, nes1 aš daviau jam Taigi, visi darbuokites gražioj meile j ir su- 
mokynio valdžią; panašią valdžią daviau vys- f arty j, kaip tinka manopfieteliams ir iš to pa- 
kupains ir .kunigams sakydamas : Eikite ir mp-Žinsr kad jūs esate mokiniai; jeigu mylesitęs

Kun. J. Bružiko, S. J. paskaita Lietuvių Katalikų. Seime, 

Nėw Philadelphia, Pa.

Paragink, kad palaikytą Bažnyčios pušį, 
nes už Bažnyčios malones jis ir amžinai neįs
tengs atsilyginti. Tegul remia parapiją, jos. 
įstaigas, nes Visa tai darys mano garbei, kadan
gi aš esu tos bažnyčios ir parapijos šeiminin
kas, o pastatytas klebonas mano pavaduotojas, 
ką jis sakys, klausykite, nes ir ą$ buvau klus?

■'litis iki mirties, o mirties ant kryžiaus ir šiais
metais sukanka tos mani) mirties jubiliejus.

JAUSKIS SU BAŽNYČIA

tarp savęs. Viena kalba, viena dvasia, viena 
mintis ir sutartis tegul riša jus visus. Mano 
Draugijos įsteigėjas Šv. Ignacas geriausiai su
prato tą veikimą ir ragina visuomet turėti ir* 
laikytis vieno jausmo su Bažnyčia. Tada ma
no Karalyste labai pialinsis, nes aš atėjau mes
ti Ugnį ant žemės ir ko gi noriu, vien, kad degu 
tą ’(Luk. 2, 49)... , :

Aš maldauju per mano Kraują išlietą ant- 
kryžiaus, per mano Širdį, kurios meilę jau jūs 
pažįstate, būkite mano, draugai, darbupkitės ka- , 
falikišoj akcijoj, ypač šiais šventaisiais mano * 
Mirties Jubiliejaus Metais. Jūsų dėkinga šįr- ; 
dis tegul nors trupinėlį atsilygina už mano do- ’ 
vanas, kurias jūs gavote pradedant krikštu ir - 
baigiant amžino gj’vetiinio gerybėmis. ..

Juo labiau pasaulis nuo manęs bėga, juo t 
labiau saldžios meilės Alinio Motina Mane ragi- ' 
na, kad atidaryčiau dar didesnius nevertiems • 
žmonėms savo Širdies meiles, gailestingTinid ir * 
šventumo turtus. Ką darysi, jau as tmų ir at- • 
ėjau, ir jau nemainysiu savo nutarimą. Tik jūs ; 
būkite matio- draugai ir užsidegę Kataliką Ak- i 
rijos paraginimais, . padėkite man praplatinti •
mano Karalystę aut žemės. • .. ■ :

n •

,į.‘

v:
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'REFORMOS “VIENYBĖJE"
R, i(Vienybė” . virto denio- 
EMcratinių - ir savaitiniu laik- 
Kraščiu. Tas taip gera, kad 
K^esinori’ tikėti — too good 

be tnie. Vadinasi, gera 
H ne tuo -atžvilgiu, kad “V- 
BĮ^be” dėl ekonomnuų sunku- 
®;mų tegalį eiti tik sylcį į sa- 
jT vaitę^-- Dieve gink, kad 
U* mes dėlto džiūgautume, — 
Bg bėBgėra, kad ji išėjo.iŠ siait- 
K ros fašistinės vagos ir vir- 

to demokratingesnę. Tą 
|r permaina' įvyko p. Tyšįia- 
Bvvai stojus prie redakcijos 
Ir vairo. Jis įnešė laikraštin 
SU daug, europišlvunio, jaukes- 
Į nitą.ir platesnių pažiūrų ir. 
v' kas . svarbiausia, inteligėi i- 
ų tiškūmo. Daug smagiau ir 

jaukiau susidurti su inteli- 
E* gentišku oponentu sųkultū- 
& rintoj arenoj, negu grumtis 
į. patąmsėj su siauru fanati- 
įy keliu.
£ Bet.ar ji išlaikys tą nau-
>?-’ją.|-ifepriprastą rolę? Nau- 
it.' ■ jos p. Tysliavos įneštos idė- 

jos ją lyg varžo, tarsi nepii- 
prastas kaimiečiui kaldarai- 
štiš ir suprosinta/apykaklę. 
Kad pilnai paveldėtų kultū- 

K- ringas demokratinės idėjas, 
L- reikia jas. gerai suprasti ir 
| suvirškinti, o kas svarbiau- 
l/.sią, jas pamylėti. Kitaip 

jų negalima įgyvendinti*
Gyvename labai keistus 

gy laikus.. Visuomeninio, gyvė- 
P nimo arenoje smarkiai ko
rį voja du priešgiilingi fakto- 
L riąi: demokratinis ii’ auto- 
jT"kratinis. Abi kovojančios 
J/ srdves nuo seniai tos pačios, 
fe tik ši pastaroji dažnai mai- 
įt. no savu vardus.' Jiik feoda- 
K liniai autokratai, imperia-

diktatoriai ir sąyo esmėje 
yra griežti' demokratijos 
priešai. Lietuva esminiai 
demokratinga. . jį pakliuvo 
į fašistų, rankas f ii- laikinai. 
Ji dėlto ir nepakenčia boIŠe- 
Mki]7n<‘S\|Kr ąišimisi piisau- 
lio diktatoriai. Todėl kiek
vienas diktatorius, . ar jis 
vadintųsi bolševikas ar f ar 
šisfai, instinktyviai yra nę- 
pakenČiainas lietuviui, kurs 
myli laisvę ir niekados liėiš-r 
sižadės savo mdividualybės. 
Todėl šiais laikais, kai Lie
tuva įsigijo nepriklausomy
bę, labai nejauku skelbti au
tokratiją bolševizmo ir fa
šizmo formoje. Kaip tų au
tokratiją nevadinsi — pro
letariato diktatūra ar fašis
tiniu nacionalizmu — tie. 
skambūs vardai neuždengs' 
samoderžavijos grobų ir 
bolševizmas su fašizmu vi
sados lietuviui primeną car 
rizmą. Tuo būdu autokra
tiniai obalsiai negali prigyti 
deniokratingoj Lietuvoj.

Gudtesnį tautininkų va
dai. taip pastebėjo ir. su
pranta, kad metas tautinin
kams retiruotis '■— pasi
traukti iš griežtų fašizmo 
pozicijų, ypač kai artimiau
sias kaimynas — fašistai 
11 itleris. — pasiskelbė griež
tu Lietuvos priešu. Taęl rei
kia mainyti frontas ir paža
boti nesusivokiančius ir ne- 
atsakomingus rėksnius. Tą 
uždavinį gudriai pradėjo 
vykinti p. Tysliava, ir ap
čiuopiama iŠ to naudu yra 
bent ta, kad “V-bė” sukul- 
tūrėjo ir sušvelnėjo.

senieji' “V-bės” 
Tįstai, samodėržavai, fašistai į šulai supras, naują savo ro- 

į. ir bolševikai tai to paties |lę ir mokės ją suvaidinti ? 
plauko žmones. Jie visi Tai jau jų reikalas. K.

Bet ar

E.<

Pmn.crs E. Galinis

KELIONE Į LIETUVĄ 
1932 METAIS

L . Išsimaudę Baltijos jūro- 
p je, sugrįžome į Gintaro'vi- 
r. Ją,-kur: kapitonas Šipelis 
L ' pasiliko pietauti, o aš'sku- 
įb biuaus į. savo vilos Juraitės 
t valgyklą* . Bitą kartą^pate- 
g • mijau, kaip keletas moterč“ 
g litį virė .valgius viename ua- 
•L melyje prie medžių, o pūl- 
fc kas tarnaičių su juodais 
p: kostiumais, baltomis prtjuo- 

stūmis ir baltais galvos kas- 
g pinais, kaip bitės bėgte, be-: 
Ęį'.go su valgiais valgytu in ir 
ty yiena tarnaite, pamačius sa- 

vo ponią, pargriuvo prie
E laiptų ir sudduže. puoduką.
Į . Viduje prie stalų sėdėjo 
£ šveęiai,- kaip koki numirė-

Uai. Visur viešpatavo šal
ta, ncdrahgiška dvasia. Sve
ri ai buvo. arba nedrąsūs, ar
ti,i pilni tamsios puikybes*: 
Daugumas dairėsi į šalis 
bet nesugebėjo užm e g .z t į 
kalbų. . ' • . : -

Po pietų išėjau į Palan
gos miestą ieškoti preziden
to Smetonos vilos. Štai iie- 

[ tikėtai ' sutinku kati. prof. 
Kemešį, kuris mane nuvedė 
į Lietuvos inteligentų vilą. 
Buvau labai draugiškai per
statytas ir čia praleidau lin
ksmą pųsyaĮaridį. Prie sta- 
1<>.sėdojo'garsusis kanaunin
kas Prapuolenis, kuris pa
rašė garsią Įmygą “Lėnkų

PBgBTljriSKSB
x\paštaląvimas Lietuvoje.”

Kanauninko galva buvo 
balta kaip sniegas ir jau 
viena koja buvo beveik gra
be. Atrodė suvargęs ir aš 
neturėjau drąsos jį labiau 
Varginti su klausimais. To
dėl pasitenkinau klausyti į- 
dornių kalbų> Štai atsidaro 
diuys i r Įžengė . buvusioji 
panelė Vasililmskaile iŠ 
Woreester, o dabar jau pro
fesoriene Pakštiene. Pana
ši labiau į panelę ir tuojau 
Įirisidėje prie draugiškų 
kalbų. . Kalbos buvo, tokios 
Įdomios.ir pastabos įvairios, 
kad visiškai nepa j ų t a u, 
kaip laikas greitai praėjo.

' Atgisveikinęš- su—inteli
gentais, išėjau į Palangos 
miesto Vytauto Didžiojo 
gatvę, kuri yra svarbiausią 
ir ilgiausia Palangos gatve. 
Čia stovi graži mūrinė kata- 
likiĮ bažnyčia, kurioje ryte 
t ėmijau, kaip vienas -kurti- 
gelis gabiai mokė Svečių vai
kus tikybos mokslo. Šios 
bažnyčios šventoriuje da
bar amžinai ilsis kąnaimin- 
kas Prapuolenis.

Buvo antradienis, liepos 
19 d. ir kartu turgus. To
dėl pirmą kartą .Palanga at
rodė kaip ir kiti Lietuvos 
miesteliai. IŠ tolimų apy
linkių suvažiavo nemažas 
skaičius, suvargusių ūkinin
kų su naminiais, nuprosy
tais pilkais drabužiais ir su 
yvšnioinis prikrautais veži
mais. Buvo ir kiaušinių, 
sviesto ir kitokių produktų.

Dabar Lietuva laisva ir 
turi savo lietuviškus valdi
ninkus ir* ponaičius, todėl 
tikėjaus, kad Lietuvos kai
miečiai bus drąsūs jų atžvil
giu, bet - visiškai apsiri kąu. 
Nors “ponai” ir lietuviškai 
kalba, bet lietuvis kaimietis 
nuleidžia akis juos pamatęs, 
kitaip apsirėdžiusius. Tai 
tikra geda ir ženklas ilgos 
priespaudos, kurią lietuvis 
kaimietis turėjo nešti per 
ilgus šimtmečius. Rygoje 
prie garsaus jorniarko pa
jūrio dar kai kaįa pastebė
si kaimietį su prastais, kai
miškais drabužiais, o Pa
langoje Lietuvos kaimietis 
bijo pasirodyti prie pajūrio, 
kur skamba, ta kalba, kurią 
tas apdriskęs, suvargęs kai
mietis išlaikė.

(Bus daugiau)

JONO KMITO EILĖS
♦ Tai gražus mūsų išeivijos 

įžymaus poeto kun. K. Ur
bonavičiaus eilių rinkinys.

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

Knyga gražiai atspausdin
ta ir turi 191 pust Jos kai
na $1.50. Bet dabar “Darbi
ninko” spaudos vajaus me
tu, gražiais drobės viršeliais 
kainą tik 75 centai; popie
rių viršeliais 5Q centų.

Dabar yra geriausias lai
kas įsigjd-i šią taip brangią 
ir naudingą eilių knygą.

“DARBININKO” ADM.,
366 W. Broadvvay,

South Boston, Mase.
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•KUN; KAST, VASYS, • . '
Amerikos Kunigų Vienybes centro pirmininkas, Aušros 
Vartų parapijos klebonas, Lietuviu Dienos Rengimo- Ko
miteto pala rėjas, kurio kolonija Lietuvių Dienoje turėjo 
savo atskira stalų..

Žinios Iš Lietuvos
SVETIMŠALIŲ MOKESČIAI 

LIETUVOJE.

A. A. GEN. KATCHE,

. Birželio mėn; 10 d. Bir
žuose pasimirė generolas 
Katelių.

Velionis 1919-20. motais 
pasižymėjo kovose del ne- 
ĮiriklauSomybės su lenkais, 
bolševikais įr bermontinin
kais. 1920 metais jis.'dalyva
vo dei’vbtise su lenkais K'ii- ♦s . • . • •
valkuose ir, kaipo lietuvių 
dėlegacįjos pirmininkas, pa
sirašė. Suvalkų sutartį. Vė
liau buvo generalinio štabo 
viršininku ir 1922 metui ru
denį iš tii pareigų išėjo į at
sargą., ■*.

Gen. Katuho gimė 1879 
metais Jonišky* Mokslus iš
ėjo Rusijoje ir ten tarnavo 
kariuomenėje.

A. a. geii. Katclii1 palai
dotas birželio mėn. 14 d. 
Biržų evangelikų kapuose.

STATOMA 160 NAUJŲ 
MOKYKLŲ.

Pirmiausia aludariui, vė
liau gydytojui, (ė paskui 
graboriui, ’ . . ,

IŠ GĖDOS NET
SUMAŽĖJO .

Kaunas.—Šiais metais sa
vivaldybės stato namus dau
giau kaip 160 pradžios mo
kyklų komplektų, . būtent: 
Alytaus apskr. — 13, Biržų 
—16, Kėdainių — 3, Kre
tingos — 15, Marijampolės 
—18, Mažeikių — 8, Pane
vėžio — 17, Raseinių — 42, 
Šiaulių — 30 ir Zarasų aįis.

Kaimas, — K Vyriausybes. 
Žiniose” paskelbtos svetim
šali ų mokesnių iiormos už 
l<‘i(limns gyventi irdirbti 
Lietuvoje; tlž leidimus gy- . 
verdi, svetimšaliai- turus mo
kėti: ligi vieno- menesio—5 
lt., ligi trijų tiiem 15 lt, 
ligi šešių inen;—- 30 If. ir li
gi viunerių metų — 60 litą. 
Latvijos piliečiai už leidimą 
gyventi moka 20 l.itų ■ me
tams, arba1, • jeigu leidimas, 
duodamas- trumpesni ani lai- • 
kui, — po 2 litus už kiek
vienas dvi savaites. Lž lei
dimą dirbti svoiiinšalini ligi : 
vienerių metų moka 5 lt.

Nuo mokesčių už leidimus 
gyventi iv dirbti svetimša- • 
Lnri iinlh bttf i vtsm-nrba dnlt- 
nai |>aii iiosiu>t i, būtent: sve- 
timšaliai, kufje užsiima tik 
labdarybe;, arba atvyksta į 
Lietuvą mokslo tikslais, žur 
nalištai ir, rašytojai, netur
tėliai ir svetimų valstybių 
atstovybių tarnautojai, bei • 
jų šeimos. ; .

Išėjo kartą žmogus į miš
ką pasivaikščįoti. Bevaikš- 
tinėdamas ir nepatėmijo 
kaip danguš apsiniaukė, 
pradėjo griaustinis griausti 
ir žaibai raižyti juodus de
besis. Urnai pradėjo smar
kiai lietus lyti. Žmogus, ieš
kojo vietos :pasislėpti nuo 
lietaus. Netikėtai jis ūžėjo 
išgriuvusį storą medį. Žiū-, 
ii, kad medžio vi durys iškir- 
niijęs,, gi šone didoka skylė. 
Įlindo jis per skylę į met 
džį'O vidurį ir -laukė kol lie
tus nustos. Bet dangus ne
siblaivo, lietus Ii ja ir Ii ja. 
Medis gerokai Sudrėgo. 
Kuomet audrą praėjo žmo
gus nebegalėjo iš medžio iš
lysti, nes sudiegusio medžio 
skylė pasidarė daug mažes
nė. Visaip jis mėgino, bet 
veltui.' Persigando., Nie
kas čia jo neatras, turės ba
du mirti, ar žvėris jį sudra
skys. Iš išgąsčio šaltas pra
kaitas išpylė jį visą. Visas 
jo praeitas gp’enimas per
sistatė prieš 'jo akis. . Stai
ga, jis atsiminė kiek jis ma
žai teduodavo savo jiarapi- 
jos bažnyčios palaikymui, 
jis dabar'susigėdino, ir pa
sijuto toks menkas ir mažy
tis, kad be jokio vargo Išlin
do iš medžio ir parėjo svei
kas namo. T*

Vyras susinervavo ir rūs
čiai atsakė: ' -

“Man jie nieko bloga ne
padarys. Aš- paskaitau ir 
viską, tuojau užmirštu. Aš 
netikiu, kas jame parašyta.. 
Bet malonu yra'pasiskaityti 
ir viskas.” ■
‘ Tą tėvo kalbą girdėjo jo 
jauna dukrelė ir priėjus ar
čiau prie tėvo jį užklausė:

“Teveli, ar tamsta dar at
simeni ką sekmadienį val
gei?”

•Tėvas susijaudino,bet ne
žinojo ką jai atsakyti. Jis 
tikrai negalėjo atsiminti ką 
buvo sekmadienį valgęs ir iš 
karto suprasti negalėjo, ko
dėl duktė jo tai klausė.

“Taip, tėveli,” kalbėjo 
duktė, “tamsta užmiršai ką 
sekmadienį valgei, bet tas 
maistas tamstą pasotino. 
Tuo maistu tamsta ii’ dabar 
gyveni. O ar ne tas pat 
yra ir su knygų ir laikraš
čių skaitymu? Kad rodosi 
ir užmiršti ką buvai skaitęs, 
tačiau tos mintys nejučio
mis veikia ir tamsta pagal 
jas pradedi gyventi.” .

Toki mergaitės kalba; pa
dare labai gilaus įspūdžio į 
tėvą. .. Nuo to laiko jis. jo
kių bįogu knygų nė bedievi
škų laikraščių nebeskaitė.

T.

Kai kurių mokyklų na
mai pradėti, statyti praėju
siais metais ir bus baigti 
šiemet; kiti pradedami sta
tyt šiemet, o bus baigti atei
nat iri a i s niet ais. Mi estuose, 
dauguma mokyklų statomos 
murinės. .

I. D. S. N ARIŲ-BED ARBIĮ 
DĖMESIUI

^Darbininko” adminis 
traci ja išmokės L. D. S. na
riui bedarbiui už kiek 
vieną naują metinę prenu 
meratą vieną dolerį. Daug 
bedarbių naudojasi proga 
Pasinaudok ir • Tamstą. Del 
platesnių informacijų kreip 
kis į “Darbininko” admini 
straciją, 366 W. Broadvvay, 
So. Boston, Mąss. '.

Okupuoto je Lietuvoj ė
NELEIDO ATIDARYTI t MIRĖ PASKUTINIS 1863 M. 

LIETUVIŠKŲ MOKYKLŲ.

Prieš kurį laikų Vilniaus 
kurątorija uždarė keliolika 
lietuviškų mokyklų. Vil
niaus lietuvių komitetas, no
rėdamas, kad uždarytas mo
kyklas bėdų leista vėl atida
lyti, darė žygių atitinkamo
se įstaigose* Visos, pastan
gos nuėjo niekais — centra- 
linė valdžia pripažino, kad 
kuratorija pasielgė teisin
gai ir mokyklų atidaryti ne
leido.

SUKILĖLIS

Šiomis. dienomis Vilniuje 
mirė Pranas Li])ienius, ei
damas 92 amžiaus metus. - 
Jis dalyvayo 1863 metų'su
kilime. Vilniečiai, kalba> 
kad Lipienius buvęs pasku
tinis to sukil,nuo dalyvis, su
laukęs mūsų dienų.

. . DUKTĖ TĖVĄ 
PAMOKĖ

Vienos doros šeimos tėvas 
turėjo įprotį skaityti blogas 
knygas ir bedieviškus laik
raščius.. Vieną kartą jo 
žniona ] uiklaušė j Į < salėda
ma:

“Kajii tu tuos netikusius 
laikraščius skaitai?” •

PROGA BEDARBIAMS
Kad pagelbėti bedarbiams •‘Dar
bininko*’ Administracija išmokęs 
bedarbiui už. kiekvieną gautą 
naują metinę prenumeratą vieną 
dolerį;
Gera proga bedarbiams užsidirb 
ti- keletą ar kelioliką dolerių 
Apsukresnieji darbininkai gali 
išsidirbti' nuolatinį- ir gerai ap 
mokamą darbą;

‘‘DARBININKAS” 
366 West Broadway,

. - So, Boston, Kasa.

ATKASĖ ŽEMOSIOS PILIES 
RŪMUS.

Vilniaus, laikraščiai pra
neša, kad šiomis dienomis 
buvo atkasti žemosios Vil
niaus, pilies mūrai. Bekasi
nėjant, buvo ieškoma, kadai
se stovėjusios toje vietoje 
šv.; Barboros ir šv. Onoš 
bažnyčios liekanų. Žemoji 
Vilniaus pilis buvo sugriau
ta dar senosios Lietuvos lai
kais. .

KONFISKAVO “VILNIAUS 
, RYTOJŲ”.

BinanČio Vilniuje' lietu
viško. laikraščio “’Viinia.us 
Rytojaus” 44 nr. lenkai k<ni 
fiskavo už tai, kad įdėjo 
straipsnį, kuriame buvo nu
rodomos lenkų daromos lie
tuviams skriaudos.

VARGONININKU 
DĖMĖSIU!

Šutomi skelbiu, kad A; L. 
R. K; Vargonininkų Sujun
gus Seiinas įvyks liepos mė
nesio lt d., 1933 m., Chica- . 
go? Iii.

Seimas. prasidės iškilmin
gomis šv. mįšįomis 9:30 V; 
rytą, Šv. Jurgio parap. baž- ' 
riyčioj, prie 33-čios ir Au- 
bnrn Avė. Mišias giedos 1 
balsais vyrų choras, Missa 
in . lloiior St. Rrauvisti 
Xavt ri—Fr. Witt.

To pamaldų Seimo Sesi
jos T y ks virš minėtos haž- : 
nyėe s svetamėjė.

Kadangi gerb. . Ctūrųmš 
muzikai atvykusien s S< i- 
man svečiams p a r ū p i n s 
(nemokamas) apsistojimui 
vietas, tad reikalinga iŠ Kai-' 
no žinoti atvykstančių Sei
man skaičius. Tuo. reikalu 
prašau■ registruotis ligi lię> 
pus L d. pas V. S. Č. rasti"', 
ninim, J. B r u n d zą. 182 
lligh St>, Broėklyn, N. Y*



penktojo skyrimus Albinus
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‘KL N. Į»K. V1KM AUSKIŠ, . ■
Lietuvių Dienai Remti So. Bostono .skyriains garbes pir
mininkas, So. Boston parapijos klebonas, kurio koloni
ja Lietuvių Dienoje turėjo savo atskirų stalą. .

Gėrimas pirmiausia ap
temdo. Paskui apsvaigina 
ir apmarina. Galop prąkėi-

Tą dieną Aušros Vartą 
motoru paselpinč .draugija 
turėjo metinį •Aažiavimą./ 
K. of C. parke. Tyngsbpro, 
Mass. Išvažįaviuts pavy-

7 DIENOMIS Į LIETUVA
GREIČIAUSIAIS P A S A U L Y J E L A I V A I S

m»ia>T>Wt-MMU<iu«unią4).4ąuuir4yj.j i.w«una.Laumuij<mn!aun<ąniJi!ūnr^

OUTtl 
BOT

LOVVELL, MASS.

• •

IWktadienia, liepos ?, 1983 ,

\ BLAJViNJNKĮT SVSJVIBifYMO OBNT90 
. . . VALDYBA . .. .
Kun. J. J. Jakaitis—dvns. vadas;, Kun. Jonų pirm.;

Kun. J. aiačiulionls—I-asis vice-plrm,; pt. MaakilB—H-apUi ri<> 
plrnm V. J. Blavackos—rišt,. 7 Mott str.. Wort»«tQr. Mum., (X gp 
dabrienė—ižd.. 6 Commonwealth Avė., UVorcastar, Mbi*., K. Rsh 

nys Ir J. SvirsknH—Iždo Klobbčjai; Kuu.. Fr, J, JpifcaK 
į rlus, 432 WIndsor st, Cdmbrfdge, Masti. •

įMgįjįaSfej? ~

Atsišaukimas
Į Bgjmsylvanij.03 Dvasiškius ir

‘ visus Blaivybes prietelius.

. Buvo laikau kada. AmerL 
kos lietuviai katalikai ben-

- drai dirbo blaidnimo dąi*-
• bą. Bet šiiiriditmą tas nau

dingas ir grąžus darbas už- 
. mirštąs arba visai nustum
tas į šalį, štai ir kviečiame 
visus Pennsylvanijip Dva
siškius ir visus Blaivybes 
prįetelius atnaujinti prakil
nų organizuoto blaivinimo 
darbą. . ' '

.' Pennsylyanijos žini o s e 
tenka pastebėti lietuvių ko- 

UAToriijų gražiausi veikimą, 
bet apie Blaivybę žinių tai 
ir su žiburiu. negalimą su
ieškoti. Butų labai malonu,

■ kad ir apie Blaivybę būtų, 
galima žinučių pastebėti ir 
kad Pemisylvanijos yeikė-

. jai, su savo Dvasiškių pa-
, : galba, šušauktų Pennsylva-; 

ni jos apskričio blaivinin
kų susivažiavimą, kuriame 
apsvarstytų reikalą atnau
jinti Blaivybes darbą.

Sušaukus tokį susivažia
vimą, reiktų nutarti prisi
dėti prie centro, kad blaiyį-

nimo dailias būtų vedanas 
orgąiiizuotąi. P r i į m t a s 
nąiidnigąs rezoliiicijąs pa
talpinti spaudoje ir jas pri
siųsti Blaivininkų 23-čiam 
seimui, įvyksiančiam rugsė
jo 17/L Mąrianapolio Kole
gijoje,. Thompson, Conn. :

Būtų labai malonu, kad 
suorganteųotos kuopos pri
sidėtų prie centro. Metinių 
mokesčių reikia mokėti tik 
25 centai nuo nario. Siųs
dami mokesčius, kuopų val
dybos pažymi kiek kuopose 
^^mriit^galinčių-mokėti 
ir kiek Begalinčių, nes cent
rui tai reikalinga žinoti.

CentiTii sumetamus mo
kesčius išrašyti vardu Ona 
Sidabrienė ir siųsti V. T. 
Bląvackas, 7 Mott St., Wor- 
cestery Mašs.

; Šį atsišaukimą maloneki- 
. te. apsvarstyti ir paraginti 
visuomenę į Blaivybes dar
bą. -

Kun. J. J. Bakanas, ' 
Centro Pirmininkas,

F. J. Blcovackas,. 
Sekretorius.

Kan. F. Kemėšis Apie Vilnių
Kan. F, Kemėšis įankėši |jh srityje daroma. Lietuviš- 

Vilniuje ir .ten išbuvo 12 *’ ■•• •■• - * -1 •
dienų. Savo .įspūdžiui jis 
taip aprašo; ..

Aliestas, kailio toks, maža, 
tuo ląiku pasikeitęs: naujų 
namų, labai maža teatsirado, 
gi senieji kaž kaip aptriušę, 

, aptrupėję, apsiblausę. Ne-, 
smagų įspūdį daro senosios 
Rutųšeš rūmai, p a č i a m e 
miesto centre stovintieji, su 
iždaiižytais langais, užkali- 

-.. nėtoiiiis durimis; magistra
tas vis neprisiruošia jų ap
tvarkyti, neprisiruošė to pa
daryti riet ir 14-tų Vilniaus 
iš bolševikų atėmimo sukak
tuvių minėjimui, į kulias 
puvo atvykęs ir patsai p. 
maršalas Pilsudskis su šei
ma. Reikia pripažinti, jog 
nemaža naujų patogių sali-, 
gatvių mieste padarytą.

Nepaprastai , praeiviams 
įkyri daugybė apdriskusių 
su išbadėjusiais veidais, el
getų.
.. Maistas Vilniuje tokio 
pat, maždaug, brangumo, 
kaip ir Kaune; butai gi ir 
viešbučiai apie 50 nuoš. pi- 

. gesni/kaip Kaime..
Lietuvių.. Vilniuje skai- 

; čius dėt dabartinių politikos 
.-s ąpystovų tikrai • nustatyti 

■ ų nęgaliiria,. bet jis nemažas, 
. | ■ kaip ir prieš karą. Tik jų 

? veiklos gyvumas ir įvairu
mas jau daug paįvairejęs ir 

.žymiai pasikeitęs. Inteli
gentų profesionalų skaičius 
gal kiek’ ir bus sumažėjęs. 
Lietuvių tarnautojų į savo 

, įstaigas ‘ lenkai . nepriima.
Savoms gi įthoneins kurti— 

. ; nerą kapitalų, .Tik nedrą- 
šių ir nežymių bandymų fo-

koji liaudis ir darbininkai 
'šiuo metu yra labiau pavar
gusi, negu prieš karą. Zi- 
tiečių bendrabutyje nuolat 
gyvena po puskapį ir dau
giau mergaičių;, jos jau bai
gia išmokėti savo prieglau
dos skolas, tad gali jas pri- 
glausti. Nuolatinės tarnys
tes neturėdamos, jos ieško 
kada; nė kada pasitaikančių 
uždarbių (skalbimo ir k.) ir 
taip gana vargingai.stumia- 
si7 Paklaustos, kodėl nei
na tarnauti, atsako, jog pas 
žydus, ne visos nori eiti, gi 
ponai — pinigų pristigę. 
Seniau, mat, daugelio. dva
rininkų šeimos ture d a v o 
Vilniuje rezidencijas. Da
bar dvarininkams sunirus 
laikai atėjo —labiausiai 
dėl progresyvių žemės mo
kesčių įvedimo. Dvarai ne
išsiverčia ir jų šimtai ieško 
ir nesuranda pirkėjų.

, Vilniaus lietuviškumas 
žymiai sustiprėjo lietuviš
komis. auklėjimo įstaigomis 
ir mokslus einančiu jauni
mu. Vilniuje auklėjasi per 
600 lietuvių moksleivių. Be. 
Vytauto Didžiojo gimnazi
jos' (320 mokinių) y yra dar 
Stepono Bątorio universite
te šimtas keliolika lietuvių 
studentų,' arti 100 lankan
čių amatų, muzikos ir kito
kias mokyklas ir taip pat 
arti 100 vaikų dviejose pra
džios mokyklose. Viena jų 
yra valdiška, kita išlaikoma 
“Kultūros” Draugijos.'.

Jaunimo • nuotaika pakili 
ir aukštai.patriotinga. Apie 
du trečdaliu viso to jauni
mo gyvena 8-niuose bendra-

:hučmose, kur. jie išlaikomi 
visiškai sveikai, sočiai ir 
pavyzdingoj, tvarkoj. Ben
drabučius laiko Lietuvių 
Labdaringoji Draugija. Stu
dentai turi savo . erdvų, ir 
patogų klubą su tinkamai į- 
rengta ir nebrangia valgyk
la.

Be to,. Labdariu gos i o s 
Draugijos minėtinos dar 
šios Vilniaus lietuvių orga- 
nipjaGijos: Liet, JLokslo Dr- 
ja, švietimo Drja, HHy- 
tas, ” Šv. Kazimiero Dr-j ą, 
Zitiečių Dt-Ja, Žemės-Orio 
Dr-ja (su 40 skyrių ~ ūkio 
ratelių), Blaivybes Dr-ja, 
Meno ir Literatūros Dr-ja 
ir kitos. • , '? ..

Tų visų organizacijų vei
kimas yra plačiai išsišako
jęs, gyvas ir įvairus, . Ir 
nuostabus dalykas: Vilniaus 
lenkų spaudoje jų veikimo 
atbalsiai tik labai retai fe- 
patenka.. Mat^ lenkumbi 
didžiosios partijos; ir ende- 
kai (opozicija) ir bebekai 
(pozicija), kurios tiui '4 di
delius dienraščius ir tarp 
savęs gana atkakliai kovoja 
— santykiuose su lietuviais 
laikosi bendrai sutartos tak
tikos; ignoruoti, sudaryti 
lenkų visuomenėje įspūdį, 
jog lietuvių Vilniuje beveik 
ir nėra, ir kad nebėra ir ne
gali būti jokio klausimo a- 
pie Vilniaus grąžinimą Lie
tuvai.

Visą lenkų nelaime, jog 
lietuvių jaunimas (na, žino
ma, ir senimas) tuo klausi
mu truputį kitaip mano. O 
dvarininkai, po* mokesčių 
našta stebėdami . kantrybės 
nebetekę, taip pas n e k a ; 
“Toliau taip gyventi nebe
galime! Lai ateina kad ir 
velnias — blogiau nebus. 
Lietuviai geri ūkininkai, su 
jais mums bus gera gyven
ti.”

Vilnius tačiau ir dabar 
vis dėlto pasilikęs kaip ir 
buvęs gražus ir didelis 
mieštas: žmonių daug, gat
ves gana judrios, pilna ve
žikų, jie ’ nebrangūs; už 1 
zlotą (1 lt. 10 c.) veža išil
gai per visą miestą; auto
busų irgi nemaža;, užtat au
tomobiliai — beveik reteny
bė, Jų tiek nedaug, kad 
sunku ir prisišaukti; jų rū
tos pigios (apie du kart pi
gesnės, kaip Kaune). Mies
tas suvargęs, .užtat ir rinka 
žemės ūkio produktams ga
na ribota; ir vis dėlto kai
mas jų nepajėgią pakanka
mai prigaminti, patsai pus
badžiai gyvendamas; tenka 
maisto produktų įsįgabenti 
iš toliau. * Ateityje politi
kos Sąlygoms' pasikeitus 
Vilniaus krašto žemės ūkiui 
bus gana geros perspekty

vos plėstis, turint Čia pat 
gerą vietinę rinką. Ateity
je miestui augant ir stiprė
jant . (kai jisai, atsidurs vėl 
lietuvių rankose), stiprės ir 
toji rinką.

Jeigu miestas yra suvar
gęs, tai kaimas esąs, be paly
ginimo sunkesnėje ekonomi
nėje būklėje. Judėjimas į 
vienkiemius eiti ~ esąs ne
labai žymus: lenkų valdžia 
duodanti matininkus, tačiau 
ūkininkai juos tuojau turį 
apmokėti: o apmokėti pa-
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MOKSLO U&B \ IGIMO
VAKARAS

Birželio 25 d. 6 vai. ryte 
visi baigusieji . parapijinę 
mokyklą iii ebrpm-e dalyva
vo šy. mišiose ir: ė jo prie 
šv. Komunijos. Taipgi lai
ke šv.- mišių visi gražiai Su
tartinai giedojo.

Pamokslą progai pritai
kintą —- “Katalikiško Aųkr

įėjimo Svarba” sake klebo
nas. . . .

Vakare 7 vai. parapijos 
salėje išpildytas gražus pro-, 
gramas. .Visų, pirma gra- 
•d u,ant ai tvarkioje formoje, 
j). L. Burnini ir Jo moki
niams maršą grojant,- atėję 
užėmė vietas est radoje. Kle
bonas kun. F. Juškaitis 
trumpoje, bet reikšmingoje 
kalboje, prabilo į visus, 
ypač į graduąntus. Po tani 
sekė diplomų dalinimas. 
Šios mergaitės baigė moky
klą ir gavo diplomus:

P. Bnkaveekaitė, O. Bak- 
šyh", J. Bakšy t ė, P. Bucęle- 
yičiūtč, O. Ivaškaitė, .E. 
Ivaškaitė, A. Kaminskaitė, 
Ą. Klėvaite,. D. Kondrątavi- 
čiūt(", G. Malinauskaitė, V. 
Malinauskaite, A. plekavi- 
čiūte, V. Točioniūfė, S. 
Tamkuti »i i j ’i ė, J. Treinavi- 
riūtė ir O. Vilkelyte. , . ’ 
' Berniukai gavo diplo
mus: T. ■ A jauskas, .P. Be- 
niiišis, P. Gaigalas, K. 
Gicdrąitis, .. S.- Girdvainis, 
A. Jakutis, J.-., Lekavičius, 
A. Mriiaįga, A. Puzinas, J. 
Samalis.

Už i;>asižymėjimą moksle 
aštuntame skyriuje pirmą 
dovaną gnvi> Veronika To- 
cioniūte. Už gerą pasielgi
mą dovaną gavo Veronika 
Malinauskaitė., Už geriau
si pasižymėjimą religijos 
painokose dovaną gavo So
fija Tamkutonytė.

Kituose skyriuose dova
nas gavo. . Už g-ahumus 
moksle: Alena Jankunaitė

septinto skyriaus, Aloy- 
sas Normantas - šeštojo 
skyriaus, Elena Preskaitė 
—' penkto j o. skyriaus, Anelę 
Reineikaite — ' ketrirtojo 
skyriaus,. A1 fonsas Mažu! ui
tis — trečiojo skyriaus. *.

Už' gerinusį .elgi ui ą s i; 
Emilija Palaimaitė — sep- 
ti’ntnjo skyriaus, Afarijona 
Kapčiūtė —' šeštojo, sky-

Už ■geriausį mokymąsi re
ligijos:. Albertas Sutkus — 
septintojo skyriaus, Bronė 

. Lįpaitė — šeštojo skyriaus, 
Pauliną Jankauskaite —• 
penktojo skyriaus, Pranas 
Girdvainis — ketvirtojo 

• skyriaus, Juozas Remeika— 
trečiojo skyriaus. • .

. DŽ nepraleidimą mokyk
los nė vienos dienos per yL 

%sUs-' metus, dovanas gavo;' 
Pranas Tamošiūnas—7 sk.T 
Petras. Puzinas— 6 'sk.,. An< 
gėla Urbonaite—- 4 sk.

Aštuntojo: skyriaus moki
niams klebonas (lute po gra
žią knygelę ir po jubiliejinį 
medalį,.

Po dovanų išdalinimo iš
pildyta sekanti programa: 
Septinto ir aštunto skyriaus 

. niekiniai giedojo “Avė Ma
ria?’ Dainavo “Aukštas 
k rantas, ’ ’ ‘ ‘ Pa vasario da i- 
na ” i r “ Sudiev. ’ ’■ Kalbe j o 
Albinas Puzinasy^ Ona: Vfk 
kelyte, Petras. Gaigalas — 
klases obalsis ir Emilija 
Ivaškaitė — tarė atsisveiki
nimo.žodį.

Galiausiai mokyklos mo
kiniai vaidino veikalą “Te
resė.” Veikalas buvo labai 
pamokinantis. Lošėjai sa
vo užduotis gerai buvo iš
mokę ir tikrai artistiškai 
atliko.

Scenos permainose . p. L. 
Buinys su. savo mokiniais 
publiką linksmino. Kalbė
jo taipgi ir kun. L. Praspa- 
lius apie svarbą katalikų 
mokyklų. Ragino vaikus 
leisti. tik į katalikiškas mo
kyklas. Tėvai supraskite.

liepos 2 d. parapijos pikni
ke. Lai gerasis Dievas vi-, 
siems gausiai užmoką.

Kun. F r. Juskaitis, 
Kloboųas.

Birželio 25 dieną lietuvių •« 
bažnyčinjo afbiikyti iškiL 
mingi mišparai, kuriuose ♦ 
dalyvavo kun,. L. Praspa- - 
lin«, , nesenai įšventintas, ; 
kurs suteikė palaiminimą,

Birželio 26 d. iškilmingai- 
palaidotas Mataušas Turie- 
vičius, 48 metų, sų bažnyti- 

. ne nris •tueigomis. _ .
Velionis buvo kilęs iŠ Lie

tuvos, lenkų .okupuoto Vii-, 
niaus krašto. Dideliame- 
nuliūdime liko žmona Karo- 
liną ir duktė Marijona. Ve-«», 
libnis. priklausė prie Šv. ’» 
Kazimiero ir L. D. K. Al
girdo draugijų/•• • -y

Gedulingas mišias atlaike'.'. . 
kun. Pr. Strakąuskas, nsis- 
tnojamas kun. Pi*. :Juro ir 
kum J. (k Grillo.

Lai būna jam ramu šioš . 
šalies žemelėje ir pas Vieš
patį. j • .

Žinelių įlinkėjus. ,

tiems nesą iš ko;; pajamų 
jokių,, o mokebriaf slegia ir 
daugelį į visišką . bankrotą 
varą. Kooperatyvams plės
tis. —r . beveik nesą . Sąlygų : 
nei prisimaiiančių . žmonių, 
iięi kapitalų. ■ ■

Tačiau vargingose sąlyg;>• 
se' gwenančių lietuviu kai- 
miečių dvasia gana pakili 
ir užgrūdyta gyveninio var
gų. ir kovų. Kova už tauti
nę gyvybę ii' už laisvę —tai. 
kasdienine esanti jų duona.. 
Šviesos žiburiai (“Ryto” 
mokyklos, bibliotekos, Šv. 
Kazimiero Draugijos židi
niai,. vaikų darželiai) nepa
prastai esą mylimi ir bran
ginami. Štai, pavyzdžiui, į 
nesenai rengtus Šv. Kazi
miero Draugijos visuome
niškus kursus Švenčionyse 
suėjo pėsčių (keliai buvo 
neišvažiuojami, oras — dar
ganotai) i& .visos.' apskrities 
110 delegatų nuo skyrių. Jų 
entuziazmas .buvęs nepapra- 
Stas. Kai. kurie . t u r ė j ę 
klampoti po3Q—40 kilomet
rų. . Už tas- įstaigas kaimie
čiai lietuviai mielai aukim 
neša ir pabaudomis ir kalė
jimais. Arpač kaimo■ jaųni- 
mb dvasia yra pakili ir pat- 
rioting.a. Spaudimams di
dėjant, auga jo- atsparumas. 
Grąsinimai neįbaugina, glo
stymai ir dovanos neužmig
do. Į lietuvybės ateitį Vil
niaus krašte tenka' žiūrėti 
labai opt imi Stingai, kad iiariauš, i>euvdiktas Gvanda- 
nėpmnirštaiit visų ■ tų . kliu- i 
čių ir/iiepalankiii . sąlygų, Janumas r- ketvirtojo sity 
kurios ton.trukdo -tautinį riąus, Tllena. Zaveckaite - 
darbą. ’ . ,lt rečio jo skyriaus.. '

PADĖKA
Tariu širdingą . padėkos 

žodį ponui graboriui Ado
niui Overkai už dykai nuve
žimą ir parvežimą. 8-to sky- 
riaųs mokinių, į Blue Hills 
sodną. •

Taipgi .nuoširdžiai dėkoju 
visiems pasidarbavusiems'^^ •

Tikrasis TONIKAS — tonikas, kuris, 
atgaivina, jūsų, organizmų. Jeigu jus 
esate tik pusiau žmogus arba moteris, 
pamėginkite NUGA-TONE. Jeigu jus . 
ne busite užga'iiėdiuti gautomis pasek
mėmis, dolerį, kur j Jus užmokėjote.', 
savo vaistininkui. bus sugražintas ■—. 
NUGA-TONE ima visų atsakomybei 
Ne laukite nei dienos arba nesikan-• 
Rinkite nei vienos nakties, gaukite 
buteli DABAR — jus gerinus, valgysl- 

• 1 te. — gerinus miegosite — ir busite s

Padaryk Tą Dažymo Darbą 
Su “All-Dutčh Boy” 
Del ilga laikymo viršaus darbo

Vartok Dutch Boy All-Purpose Soft Pašte 
White-lead, Dutch Boy Linseed Oil, Dutch Boy 
Color-in-Oil and Dutch Boy Liquid Drieiv

Dėl gražaus numazgojančio vidaus darbo 
vartok Dutch Buy All-.Purpose. Soft' P a š t e 

AVithe-lead, Dutch Boy Wall Pri- 
mer, Dutch Boy Flatting Oil and 
Dutch Boy Colors-in-Oil.

12 Alės parduodame Dutch Boy Pro- 
’ duktus dėlto, kad jie 4‘lieka parduo

tais.”. , '
Pirk “tuos padirbimus” Čionais.

| UNI /ERSITY HARDWARE C0.
j 1147 Cambridge St., Čambridge, Mas s.
| Savininkas J. H. Snapkaūskas
j •• Tel. Porter 0755

BREMEN - EUROPA
SpediUhU • tmukUiiivl šlovinti šaliniais garlaivio BMnothavm 

vžtlkrlna patogiausiu Vblionv 1 lAETUVj. .
GREIČIAUSIAIS KELIAIS, t SENAJĄ TEVYNU

Inrornuicljų klauskite pąs .vietinius agentus, arba

NORTH GERMAN LLOYD
įįįaįį^ . 252 BOYLSTON ST., BOSTON
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ROCHESTER, N. Y.
F Mokslo nžbcuffimo iškilmes

K, Sekmadienio rytą biržo- 
K. lio .25 d., Šv. Jurgio parap. 
K., klebonas kum Jonas Bakšys 
E, atlaikė iškilmingas šv. mi- 

. K .šias ir drauge pasakė nepa- 
Kr prastai, gražų pasveikinimą, 
y pilną patnotingij minčių, 
K mokyklą baigiantiems moks- 
E leįviams. (ėms) ir visiems 
E' tėveliams ir mamytėms.
E Vakare Šv. Jurgio para- 

pi jos svetainėje,. įvyko pa- 
BC Tapijinėš mokyklos mokslo. 
E užbaigimo iškilmės su gra- 
E- žia parengta programa, ku- 

iLą siiruošr inūsn mokyklos 
’ darbščios Šv. Pranciškaus 

JT Sesutės, drauge su parapi- 
Jjį jos vargonininku K. Bazių. 
E;' Visa svetainė, buvo piljrai 
y prikimšta žmonių ir daug 
K svečių.

Drauge su mokslo užbai- 
gimo iškilmėmis buvo ir mū- 
sų- aukštai gerbiamo ir my- 
limo klebono kūn. J., Bak- 

-. Šio. vardinės; j am buvo pa- 
Į reikšta kuo gražiausi linkė

jimai visos Šv7 Jurgio para
pijos . vardu ir taipogi, buvo 
įteikta įvairios gražios do- 

g vanos nuo visos mokyklos 
{mokinių, nuo draugų ir pa- 

; žįstamų.
L ' Ypač visa Šy. Jtirgio pa- 

‘į ; rapija džiaugiasi savo klė- 
g. • bpno dideliu darbštumu’ ir’ 
K- kUrstu pasiryžimu dirbti 

mūsų. Šv. Jurgio, parapijos 
gerovei ir šviesiai Ateičiai, 

j? Jo didžiausias noras ir troš-
F . lamas yra, kad mūsų graži
p ^parapija kuo gražiausiai
f: ■ augtų, gyventų ir žydėtų.’
L Jau neužilgo bus statoma
F visų laidnama nauja dides-

nė ir erdvesnė Šv. Jurgio 
r bažnyčia, Visi Rochcsterio
$ lietuviai, remkime mūs ų
p- Idėboną, visomis savo; pajė-

. gomis ir jo kilnius. darbus
Tautai ir Bažnyčiai ir dirl> 

E. kime vienybėje su juo! .
E. Taipogi, visi . mūsų mo-
E kyklos gerb. Šv Pranciš-
e: kaus Sesutes, kurios pasi-

šventusios dirba didelius ir 
sunkius darbus Bažnyčiai ir 
Tautai. '

Pranešta, kad mūsų mo^ 
kyklos. Sesutės. tikrai bus 
namie šią vasarą, tad neuž- 
miržkime aplankyti jas kuo 
dažniausiai ir drauge su
teikti joniš aukelę... .

. Mokslo užbaigimo išldl- 
mių . programa buvo sekan
ti ? / ’. .

1. Vardiidų sveikinimas 
-— aštuntas skyrius. Gelių 
bukietą įteikė J. Kazakevi
čiūtė.

2. ”Kumgo Jono” orkes
tras— pirmas ir antras 
skyrius. Orkestro vedėjas 
buvo Juozas Molinis..
— 3. Yarelmių-Šokis,-

4,. Draugai — pirmas įr 
antras skyrius.

5. Depresijos-“Bumukai”
— penktas ir šeštas skyrius. 
Vyriausias “Bumukas’’’ bm 
vo A. Matėikią.

6. Juokdariai-—. trecias ir 
ketvirtas skyrius. “Numi
rėlis1’ — buvo B. Zlotkus.

7. Senos gadynės šokis — 
penktas ir šeštas skyrius.

8. “Nepaprastas Dantis
tas ” — vieno veiksmo ko- 
medijėlė. Dantistas ~ Vin
centas Stanis. Klijentąi —• 
V. Rirsaitė, V. Urbonas, R. 
Muškas. A. Mat ei kis, A. Ri- 
dikytė, J. Kulbis.

9. Kardų Drilius—aštun
tas skyrius.

10. “Pagundos Moksle”
— vieno veiksmo veikalėlis. 
Vaidino : J. Šlevaitė, A. Ra
ščiūtė, G. Rimkaitė, J..Si- 
monavičiūtė, A. Petrusevi- 
čiūtė, A. Kazakevičiūte,: J. 
Jodvei-Šiūtė, N. Tankiūtė, 
G. Bitinaitė. .

11. Gimnastikų Drilius — 
septintas skyrius. ' .
^.donas.Borkūnas buvo va- 

fcayn vedėjas.
Sekanti berniukai gavo 

dovanas nuo “Rdebester 
Cliambęr of Čommerce,” 
kaipo geriausi “P a t r o 1 
Boys:” J. Palšūnas,. . J. 
Motiejūnas, V. Buraūskas,

Stunguris, E. Brazys, C; 
Gurskis.

.Sekantieji mokiniai lai
mėjo dovanas kaipo geriau
si mokiniai (ės) savo sky
riuje: 1 sk. — A. Girvickąs, 
2 sk. -—G. Kazerskaitė, 3 
sk. — E. Butrimas, 4 sk. — 
W. Palaikis, 5 sk. — V. Ur
bonas, 6 sk. J. Deviekaitė, 
7 sk. -
Gui/skis, 8 sk. — mokinys 
St. Pabiihkis laimėjo dova
ną^ už gerinusį lietuvių kal
bos mokėjimą. ■

Sekanti mokiniai (ės) 
baigė Šv. Jurgio parapijos 
mokyklą: A. Raščiūtė, G. 
Bitinaitej A: Sabaliauskaitė, 
J, SimonaviČiūtė, V. Jocį- 
veTšiūtė, P. Dominaitė, A. 
Kazakevičiūtė, J. Kazakevi
čiūtė, E. Męlinaitė, G. Rim- 
kaitė, St. Pabriiiskis, V. 
Stilnguns, E. Sirius, J. 
Kurmauskas, V. Motiejū
nas, V. Bartulis, K. Blažys, 
J. Paršiūnas, St. Urbonas, 
V. Gurskis, I. Burbiškis, V. 
Barauskai . .

V, Bartulis turėjo aukš
čiausius pažymius ir laimė
jo didelę sidabrinę. taurę. T. 
Kazakevičiūtė laimėjo ant
rą doyanąj S. Urbonas tre
čią dovaną.

P-le A.’Raščiūtė įteikė 
gėlių bukietą Šv. Jurgio 
mokyklos Vyriausiai Sesu
tei Klarinai nuo visų aštun
tojo skyriaus, mokinių.

Būtų labai gražus ir nau
dingas dalykas, jei tėveliai 
siųstų , savo gabius sūnus ir 
dukreles į mūsų lietuvišką
sias mokslo įstaigas,, kurios 
kuo geriausiai ir aukščiau
siai stovi mokslo atžvilgiu 
ir kurios taip pat turi visas 
pilnas valdžios teises.

Be įvairių mokslo šakų, 
dėstomų anglų kalboje, kaip 
kad. yra mokinama visose 
Amerikos mokyklose, fenais 
yra taipgi dėstoma gryna ir j 
gyva lietuvių kalba ir tikra 
ir gyva lietuviškoji dvasia 
ir susipratimas visur vy
rauja., Mokinys, lankyčiau 
mas tokią lietuvišką mokslo 
įstaigą, .bus tikrai ateityje 
smarkus ir susipratęs lietu
vis, visuomeninis veikėjas 
ir visada, kuris suteiks di
džiausią garbę savo tėve
liams ir taipogi, savo tautai.

. Tėveliai, apsvarstykite šį 
svarbų dalyką ir rudenį, 
prasidėjus mokslui, siųskite

savo vaikus, jei išgalėto, į 
lietuviška aukštąsias moks
lo įstaigas. Išlaidos yra vi
sai mažos,. gį nauda jums, 
mūsų parapijai ir visgi mū
sų tautai yra neįkainuoja
ma.

Siųskite b e r n a i č i u s 
— E, Danielius ir K?į Mariauapolis College,” 

Thompson, Conn. Ši mok
slo įstaiga turi 4 metų 
Iligh Selino! ir taipogi Ko- 
legijoš kursus. Malonėkite 
kreiptis aukščiaus minėtu 
adresu arba į mūsų kleho* 
ną dėl in formacijų.

Mergaites siųskite į Pitt- 
sburgh .arba į Clūęągo. Mū
sų mokyklos sesutės gali su-’ 
teikti pilniausių informaci
jų apie šias garsiąsias ir 
rimtas lietuviškas mokslo 
įstaigas, ‘

• Geriausios ir rimčiausios 
katalildšk< ,sios aukštesnės 
mplndclos Rochestoryje' ber-

tufe, o. mergaitėms—Naza- 
reth Acadomy.

' J. C. M.

WORCESTER, MASS,

<0,WNU .

JACK SHARKEY, 
pasižymėjęs boksininkas, 
pralaimėjęs pasaulinį bokso 
čempionatą italui milžinui 
Carnerai. Sharkey dar pa-.'

Į širyžęs kovoti ir atgauti 
Į Čempionatą;

ĮCUN. AUG. PETRAITIS, -
Šv. Kažimieū)-parapijos- klebonas, IVorcester, Mass., Lie
tuvių Dienosn^gjmYKūiiii^ kolo-'
ui ja Lietuvių Dienoje turėjo savo atskirą stalą.

PAGERBTUVĖS
69-tos kuopos šąjungie- 

ties suruošė gražų ir jaukų 
pakyli savo pirmininkei p. 
Teklei Mažeikienei pagerbti. 
Pagerbfuvės įvykt atskiram 
kambaryje tuoj po kuopos 
paprasto susirinkimo. .

Nemažai nustebo ir susi
jaudino mūsų brangi veikė
ja, kuomet įėjus į kitą sve
tainės kambarį, apsupo ją 
būrys sąjungjiečių ir su svei
kinimais ir gražiais linkėji
mais sodino prie išpuošto 
garbes stalo. Ten jau lau
kė vietos klebonas kun.; K. 
Vasys ir kun. Puidokas. 
Prie gardžių užkandžių, 
nuoširdžių sveikinimų, įtei
kta.'ir sąjungiečių dovanėle, 
puiki “table lamp.”

Yra posakis, “atsimini
mas, ne vežimas?’ taip ir 
čionais, be abejonės, p. Ma
žeikienės ilgų metų rimta 
konstruktyvė darbuotė, kuo
poje, apskrityje ir abelnai 
Sąjungoje, užsitarnavo, kad 
ir didžiausios dovanos,. bet 
esu tikra, kad joki kita do-_ 
vana nebūti} tiek malonumo 
suteikus p. Mažeikienei. A- 
not jos išsitarimo,—ne tiek 
man dovana yra svarbi, kiek 
tas gražus atminimas, są
jungiečių prieteliškumaš, 
kurio išraiška kaip tik ir y- 
ra ta dovana.

Gražus reiškinys, kuomet 
sąjungietės. moka įvertinti 
savo darbuotojas, santaikoj 
sugyventi, ir vieningai dar-, 
buotis,

NAUJA SLAUGE
Šiemet tenka pasveikinti 

p-lę Matildą V. Liutkaitę, 
sėkmingai baigusią birželio 
15 d., sldugės mokslų mies
to ligoninėje.

P-Iė Matilda, žymios są-

tuvaitę,. gražiai 
savo tėvų kalbą, kas, deja, 
šiais laikais 
retenybė mūsų tarpe.

RUOŠTASI I SEIMĄ
Moterų Sąjungos ūdoj i 

kuopa savo susirinkime rim
tai atkreipė savo dėmesį į 
Sąjungos Seimą įvyksiantį 
rugpiūčio mėnesio pradžioj 
Shenandoah, Pa.

Priimta visa eilę įnešimų, 
kurie taikomi prie įvedimo 
geresnės drausmės ir tvar
ko organizacijoj; priimta 
kelios rezoliucijos prieš kai 
kurių asmęnų varomą de-. 
moraližačijos darbą Sąjun
goj. .Rutvilč.

APSKRIČIO SUVA
ŽIAVIMAS

: Moterų Sąjungos Massa- 
ėliusetts,. Maine ir N e w 
Ilampshire. valstijų • apskri
čio priešsei mini s suvaži a vi - 
mas įvyko birželio 25,d., So. 
Boston, Mass.

Atstovių pribuvo 17 iš 7 
kuopų; atsilankė^ ir būrelis 
svečių,, jų tarpe kunigai Pr. 
Virmauskis ir K. Urbonavi
čius. • :

Sesiją atidarė apskri.ečio 
pirmininkė p. T. B. Mažei
kiene. Apkalbėjus apskri
čio reikalus eita prie svar
biausio dienos punkto, bū
tent, įnešimai į Motenj Są
jungos 16-tą seimą. Suva
žiavimas buvo gausingas sa
vo nutarimais ir įnešimais, 
o kas labiausiai, pastebiaina 
buvo, rai visų kuopų ir jų 
atstovių glaudus, bendras 
veildmas, rimtas susirūpini- 
.mas Sąjungos reikalais įr 
neningas nusistat ynias . pa
gerinti ir sutvarkyti jos da
bartinį. stovį.

Kiek rimtas ir. gyvas bu
to suvažiavimas, liudija ir 
tas, kad visi svečiai išbuvo 
iki sesijų užsidarymo, ir

jungietes ir vietos veikė jos. daug kas. išreiškia . savo 
p. V. Liutkieųės duktė, žą-i džiaugsmą, kad Rytų sąjun- 
da tęsti toliau savo mokslą giętės moka taip gražiai ir 
Bostone, kur specializuos'santaikoj sugyventi. Sesi- 
obštetrikoj. Sveikindami j oš. prasidėjo. 2 vai,-po pię- 
p-lę Matildą ir linkėdami, 
jai. gražios ateities, kartu 
sveikinam ir -ponus Liutkus, 
kurie išauklėjo savo dukre
lę rimta ir payyzding-a lie-

vartojant . Išrinkta atstovė į Moterų 
Sąjungos Seimą p. Mažei- 

pradeda būti kięnė, jei ji negalėtų dėl ko
kios priežasties dalyvauti, 
išrinktos dvi pavdduotojos 

— Uršulė T. Jokūbai tė ir 
Teklė Mikučioiiiene.

Valdyba kitiems J metams 
sekanti: pirm. T. Mažeikie
nė, vice-pirm. — L. Vcnčie- 
nė, rast. — U. T. Jokuhaitė, 
ižd. — T. Mikučionienė.

Atstovės įvertindamos bu
vusios raštininkės darbuotę 
j M?r ilgus metus, padėkojo 
p. V. Shoa atsistojimu ir 
aplodismentais. Užbaigiant 
sesiją atkalbėjo maldą kle
bonas kun. Pr. Virmauskas. 
Pirmininkei padėkojus ger
biamiems kunigams ir Bos
tono 13 kuopai už gražų 
priėmimą, visos atstovės bu
vo pakviestos 13 kuopos 
pirmininkes p. Markšieilės 
prie užkandžių, kuriuos pa
gamino svetingosios Bosto- 
nietėš. .

Dar gražiai pasišnekučia
vusios, ' skirstėsi atstovės, 
malonių įspūdžių lydimos ir 
laukiant sekančio suvažiavi
mo^ kuris įvyks pas darbš
čias ir energingas 69-tos 
kuopos sąjungietes -S. Wor- 
cester, Mass.

Girios Duktė.

zuiti j. naujokynas yra. Jų 
tarpo šventoriuje pakelto
mis širdimis meldęsi abudu 
jaunieji lietuviai Jėzuitai 
naujokai, "Pranas Jakimavi
čius ir.Alfonsas Jumontas, 
kurie didžiai džiaugiasi sa
vo pašaukimu. Dieve,. duok, ' 
kad ir jie pasiektu savo 
aukštą tikslą! Po Primici
jų Primicijanto giminės ir 
pažįstamieji linksmai susi
rinko parapijos salėje,, ka
me valgėm skanius pietus. 
Laiko pietų svočių nuotaiką 
pakėlė gražios prakalbos ii*, 
juokai. O Pittsfield mer
gaitės gražiai sudainavo po- 
ra lietuvišką, dainelių, kas 
padarė gerą įspūdį, nors ir ‘ 
buvo kitataučių.

Giliai atjaučiu Pittsfieldo 
lietuvius, kurie yra taip iš
siskirstę, kad negali džiaug
tis bendruoju lietuvišku gy-. 
venimu, o kas blogiau, kad 
liėi'aMiefuvišlios bažnyčios 
ir parapijos. Tačiau, jų,ti
kėjimas gilus ir jie laikosi 
gražiai. ' • .

CAMBK, MASS.
piknikas

Liepos 2 d. Spot Pondį- 
vyko lietuvių parapijos pik
nikas. Diena buvo vėsi. 
Žmonių privažiavo daug. 
Nuo bažnyčios penki auto
busai išėjo. Privačių auto
mobilių galėjo būti virš 100, 
Nuotaika pas visus buvo la
bai pakili.

Kun. J, Plevokas ir kun. 
L, Prašpalius vadovavo, žai
sluose. Daug juokų buvo 
įvairiuose žaisluose. . Daly
vavo taipgi ir kun. K. Jen- 
kus.

Pelno parapijai nuo šio 
pikniko liks apie 100 dol.

Visi su nekantrumu lau
kia antro pikniko, Maynard,. 
Mass., Vose Paviljone, kurs 
Įvyks liepos 16 d, Ruoški
tės jau dabar. ?

Kvieslys.

Susipratusių lietuvių yra 
šventa pareiga savuosius 
biznierius palaikyti, nes jie 
to yra užsitarnavę remdami

PITSFIELD, MASS.

tų, o baigėsi 6-tą. valandą. 
Kai kurios atstovės net. nu-, 
sistebėjo, kad toks vėlūs laL 
kas, -o. sesijos visai .nepvail-
go,

Tai jau ir atsisveikinau 
su mylimaisiais .Pittsfieldo 
lietuviai, — o vien tik gra
žūs, malonūs atsiminimai 
lydėjo mane atgal Bostonan. 
Mat, sekmadienį, birželio 25 
dieną, Šv. Karalio bąžny- 
či oje (airių) ture jau didelės 
garbės dalyvauti naujai įš
ventinto kun. Jono Gasiu.no 
iškiliningose Primicij oso.

O koks gražus ir jaudinąs 
tas reginys buvo, kai pirmą 
kartą Idtfsfieldo istorijoje, 
pasirodė prie Dievo > Alto
riaus jaunas kunigas lietu
vis, kuris, anot Šv. Rašto 
“paimtas iš žmonių ir įsta
tytas žmonėms tuose daly- 
kuosė, kurie liečia Dievą?5

Asistavo, naujam kunigui 
vietos kunigai ir Jėzuitai 
.vienuoliai iš Shadoyvbvook, 
Įietolį Pittsfield, kame Je-

(LIETUVĄ
Nuolatiniai Išplaukimai. Pa
togi KeHojiS, Žemos Kainos. 
Dėl platesnių informacijų 
kreipkitės pas vietinį agen-. 
tų arba

SCANDINAVIAN-
AMERICANLINE

: 248 Washington St., 
Boston

I CHARRON’S Į
I PIANAI—NADIOS Į

ŠALDYTUVAI - | 
! Aliejaus pečiai, Skalbiamos I 
I mašinos I
I 20 TRUMBULL STBKKT I 

VrORCESTKR, MASS. i 
1 Tel 4-9430 į 
į Lengvos lilygoe—Be Nuo&nčie |

SYKES&SYKES
P. A. Sykea ir B. G. Sykei 
LIETUVI AI ADVOKATAI

Ofisas *
SANBORN BLOCK 
681 Washlngton St. 
NORWOOD, MASS. 
Tol. Nonyood 0330

Gyvenimo vieta: .
32 Walnut Avė.

Tel. Nomood 1315AV
t „■■■■ |- ........ r, Į ;-r;r 1--^.-,^

Gasiu.no


pMiktadienig, liepos 7, 16S3 j ogRBiytKKgg
I.<)M I—T- M

............................................ |

Rytinių Valstybių Žinios J
ja

. Prieš tris metus, šven
čiant, Vyt auto Didžiojo mir
ties 509 inetą sukaktį, buvo 
nutarta pastatytiKaune 
Vytauto Didžiojo muziejų. 
Visuomenės šiam . sumany
mui pritarė ir dėjo gausias 

;. aukas vieningai — be jokių 
tautybes ir religijos skirtu- 

. , iną. Buvo sudėta per 830 
tūkstančiu litą atiką. Šio
mis sumomis pradėti gra- 

. -žūs Vytauto Didžiojo muzie
jaus rūmai, tačiau ją neuž
teko visiškam užbaigimui. 

— Lmttmis vtnbkylGą- -mažučitu- 
. inok i n iai pereitais' metais iš 

savo kuklią piniginiu sudė
jo per 20 .tūkstančiui litą! 
Bet reikia dviejų milijoną 
litų.

Nuo šių metu gegužės me
nesio 28 dienos iki. birželio 
11 dienos buvo, vėl renka
mos . aukos visoje Lietuvoje. 
Jo Ekscelencija arkivysku
pas Juozas Skvireckas ap
linkraščiu kiH'ipėsi į Lietii- 
vos katalikus remti savo .au
komis Vytauto Did. inužie-, 
ją. -Bet ką- mes. davėme 
muziejaus statybai l Daug 
re mėme Lietuvos reikalą. 
Tik Vytauto Didžiojo mu
ziejus .vienas. ^gražiausią. 
Tegul kielyvienas,; 1 kam 

. brangi mūsą Lietuva ir jos 
garbinga praeitis jaučia sa
vo pareigą dienos kitos už
darbį nutraukti nuo savo 
kasdieniuią reikalą ir pa
aukoti didvyrių didvyrio 
paminklo —Vytauto Di
džiojo muziejaus statymui, 

■ Kiekvienus tejaučia pareigą 
baigti pradėtą darbą, netei
sindamas save sunkiais eko- 

■ numiniais laikais, nes nė- 
perpihios pinigynės, o tik

meiles savo didvyriams, ku-

tyti jiems paminklus, Mū
są pareiga . Įialepgviiiti šį 
darbą gausiu aukojimu, kad 
greičiau . baigtą jį statyti, 
ir, kad jis būtą Pabaity 
gražiausias. Laikraščių re
dakcijos galėtą : tarpinin
kauti auką persiimtimui.

Amerikoje vieši du Lie
tuvos kataliku svečiai adv. 
St. Gabaliaūskas ir kuli. A. 
Lipniekas. y Šiuodu Kaune

Ine subdiako.no šventimus ir 
jau parvažiavo. pas tėvus a- 
tostogoms. Grįžo, atosto
goms ir kiti lietuviai klieri- 
ikai iš vyskupijos- seminari
jos, Huntington;

P-nia Masaiticiie, turejiL 
si sunkią- operaciją Šv, Ka-1 
tarines ligoninėje, -sveiksta.

prieš išvažiuojant buvo 
slaptos policijos sulaikyti, 
ir grasinti nevykti .Ameri
kon. Buvo, baimės, kad šie 
Amerikoje mums visą tiesą 
•pasakys ir nustatys mus 
prieš Lietuvos vp'iausybę. 
Bet slaptos policijos direk
toriaus žodžiais, važiuokit 
ir skelbkit ką norit... Sve
čiai. Amerikoje vieši, bet 
nieko negirdėti iš jų inkri
minuojančio Lietuvos val
džios. Tai tikras patriotiz
mas. Bereiltąlinga buvo 
Kauno policijos baimė. Svo
čiai daugiau nepasakė, ką 
mes. patys žinojome. Tik 
kai kurie dalykai, išsiaiški- 
jio. Na, kad ir ta baimė,.; 
vagie kepurė dega. Katali
kas yra tikras tėvynainis. 
Jam brangu kas savo, lietu
viška, patriotiška. Jam 
skaudu, kad svetimas gaiva- 
1 as • įsivieš] >atau j a. tautybės 
pamatai-, -silpniną’ai, lietu
vybės ryšiai'nestiprinami.

ŽINUTĖS

r;

.. P-nia Garšvieiiė su sūnu
mi ir dukterė išvyko visai 
vasarai atostogauti netoli 
Sąratoga, N. Y., ant Hud- 
son upės krantą. P-ia Ven- 
cienč (Dr.-Venciaus žmo
na) su šeima atostogaus La
ke George, K, Y,

Klierikas Antanas Pet
rauskas birželio. 29 d, priė-

LDS. Kuopų Susirinkimai
BEIGHTON, MASS.

LDS- 22 kp. ąnskmkimes. įvyks 
, penktadienį liepos 7 d., 7:30 v. 
vak, Lmcohi Svetainėj, 26 Liaooln 
St.. Ateikite visi. Valdybe

ra svarbių reikalų dčl kiiopos nau
dos.

Taipgi malonėkite užsimokėti ku 
rių yrą užsilikę mėnesinės duok
lės. LDS. 6 kp. ragi

CLEVELAND, OHIO
Liepos 7 d., 8 valandą vakare, 

Lietuvių Salčj įvyks LDS. 51 kp. 
mėnesinis susirinkimas. Gerbiami 
nariai prašomi susirinkti. Valdyba

ATHOL, MASS.
LDS, 4 kp. mėnesinis. susirinki

mas pyks liepos 9 d.,, tuoj po 
mišparų, šv.. Pranciškaus- parapi- 

’į jos salėj. Kviečiami visi nariai at
silankyti ir. užsimokėti mėnesine* 
mokestis. Taipgi atsiveskite savo 

; draugus , ir drauges prirašyti j>ri« 
1 šios'kilnios organizacijos.

Kviečia Valdybų

DĘTROIT, MICH.
LDS. 72 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, liepos 9 d., tuoj po 
pamt-dų, šv. Jurgio parapijos mo 
kykloje. Visi kuopos, nariai yra 
kviečiami atsilankyti į šį susinu 
kimą.

Valdyba

DAYTON, OHIO
LDS. 69 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, liepos 9 d., bažny- 
į tinej svetainėj tuoj po sumai. .

Kuopos rašt. Z. Gudelis

iį . PROVIDENOE, R. I.
. LDS. 11 kp. mėnesinis susirinki

■i . maš įvyks sekmadienį, liepos 9 d., 
. tuoj po sumos, bažnytinėj avėtai

• nėj. Svarbu, kad visi šiame susi 
•‘rinkime dalyvautų ir užsimokėtu 

duokles. Parodykime gražų pavyz
dį kitiems.

CAMBRIDGE, MASS.
LDŠ. 8 kuopos mėnesinis susi

rinkimas Įvyks sekmadienį, 
liepos 9 d;, tuoj po. sumos, Lie
tuvių bažnytinėj syet. Visi nariui 
malonėkite atsilankyti ir užsimo
kėti užvilktus mokesčius, Vald.

HARTfORD/CONK.
LDS. -6 kp; RnsirinkimaB įvyk* 

liepos 9 d., tuoj po sumos bažny
tinėj Fvčtnmejj 41 Capitol Avenne. 

: Malonėkite vis nariai ateiti, nes y-

N0RW00D, MASS.
L. D. S. Sočios kuopos -svarbus; 

susirinkimas įvyks , liepos 9 d., 
šv. Jurgio; parap.-svetainėje tuoj 
po sumos. Visi nariai yra pra
šomi pribūti į susirinkmą, nes 
daug yra svarbių reikalų.

Valdyba.

Karalienės Angelą parapi
jos Choras liepos 9 d. išva
žiuos piknikauti į Glen Co- 
ve Grove, L. I, Choro1 ve
dėjas. p-as P. A. Dulke lie
pos 10 cL . vyksta į Chicago, 
III. Grįžta apie liepos 22 d.

SLRKA. apskritys turės 
savo suvažiavimą liepos 9 d. 
Karalienės Angelą parapi
jos salėje.

THOMPSON, CONN,

Nąrlanapollo Kolegijos Mokytojui -‘Studentų 
Žodžio” Redaktoriui P. Pilipauskui Jonui

- -. . . ■ (Akrostichas) • <.
J-—ujo širdies nepakenčia, kas žema!
O-—balsis DIEVAS, Tevy.no, gamta!
N—orus gerus jis iš knygą sau semia!
A-Mikštą idealą krūtinė, pilna! .
B—tudeiitą jaunimui jisai vadovauja,.
P-r-ainilti tėvynę mokina uoliai,
I—Smok t i kalbos .irdainą reikalauja,

: Lr-^ietuviškų dvasią daigina karštai!
I—r dieną, ir naktį širdis.jojo liūsta!
P—eiliais,ta rytum, ją raižo skaudžiai, 
A—merikoj matantį lietuviai kaip žūsta, 
U—imu iiasidūod svetimiesiems kvailai! 
8—avęs neg,ailedams iš kailio jis nerias, 
K—ad tik palaikyt’ lietuvybę savin>sI

■A--.rmpacla ngi^miJiiin<mi spąimusjmlias! _____ i
“S-—tud-eutą'’ jis “Žodžiui” priduoda spalvos! .
M—oko įtik riiit. širdin prakalbėti
O!—kaip, jo žodžiuos meili Lietuva!
K—aip jos p-utangėje meilu pailsėti! .
Y—rą kaip gili jos širdies sietuva!
T—arytiim niatai ir girdi, kaip jos girios 
O-—šia ir šiam’įvairiausiais balsais ..

. J—ose kaip kariauja narsiai mūs didvyriai, 
A—nt savo lubežią apsipylę kraujais.
S—-avo tėvynę apginti prityrę! ■

ŠV. JONO DIENA
Birželio 24 d. Katalikų 

Bažnyčia šventė šv. Jono 
Krikštytojo šventę. Kadan
gi kolegijoje -g’an didelis 
skaičius Joną, tadgi toje 
dienoje ir buvo daug linkėr 

. jiinu kuriuos kolegistai per
davė Jonams. Ypač toje 
dienoje kolegistai pagerbė 
savo namo viršininką kūn. 
Joną J. Jakaitį, M. I. C. 
Nors likusieji kolegistai dėl 
įvairią priežasčiij nėsuren- 
gė iškilmingos ' programos, 
vakarėlį, visgi savo linkėji
mus, perdavė savo mylimam 
namo viršininkui.

Šiojejšv. Jono šventėje šv. 
-mišias atlaigė pats kun. Jo
nas Jakaitis. Per šias šv. 
mišias kolegistai priėjo prie 
šventos Komunijos, kurią, ir 
paaukojo kūn. Jakaičio in
tencijai. .

Po šv. mišiąrper pusry
čius įvyko, linkėjimų kalbos. 
Pirmiausia perdavė savo 
bei visos Marijoną provin
cijos linkėjimus kun. A. 
Bublys, M. I. C., kuris da
bar, išvažiavus Provincijo
lui kųn. V. Kulikauskui, M. 
I. C. į Romą, užima jo vie
tą. kaipo laikinasis Provin
cijolas. Kadangi kun. A. 
Bublys be savo kitą talen
tą, atsižymėjimą, irgi yra 
gabus poetas, tad jis ir pa
raše ilgoką eilėraštį, apibū
dindamas kun. J, J. Jakai
čio nuopelnus. Kadangi ko
legijoje savo atostogas pra-

leidžia mokyt. Jonas Pili- 
pauskas, studentu organiza
cijos organo “ Studentą Žo
džio” redaktorius, tad, kun. 
A. Bublys ir šio Jono neuž
miršo. ir jam paraše eilėraš
tį. Liko dar dii Jonai: Jo
nas Baltrušaitis ir Jonas 
Kamandulis, bet kun. Bub
lys ją ir neužmiršo ir jiems 
pagerbti parašė pritaikintą 
eilėraštį. ?

Po kun. A. Bublio kalbos, 
kolegistą linkėjimus perda
vė Antanas Misiūnas, M. I. 
c. '

Nors šios vardines buvo 
praleistos be joljjo iškilmin
gesnio įvykio, tačiau Jonai 
ju ilgai neužmirš, kadangi 
kun. Bublys juos nepapras
tu būdu pagerbė, parašyda
mas ją garbei eilėraščius.

SVĄIDINIO LOŠIMAS
; Birželio 25 d. kolegijos 
svąidinio lauke 'įvyko loši
mas tarp IVorcesterio Šv. 
Kazimiero parapij os. vyčių 
ir kolegistu. Nbrs- daugu
mas žaidėją jau buvo ižva- 
žiąvę atostogų, visgi kolegi- 
stai surinko devynius žaidi- 
kuš. Žaidimą laimėjo • ko
legiškai, gaudami 12 tašku, 
o atsilankiusieji svečiai — 
4. Reikia neužmiršti, jog 
atsilankiusieji svečiai tik 
ką naujai suorganizavo sa
vo svąidinio ratelį, ir šis 
buvo ją pirmas viešas pasi
rodymas. Šio s vai dinio ra
telio vadas yra p. Kundro
tas, kuino rūpesčiu ir buvo 
įsteigtas Šis ratelis. Šio ra
telio nariai. yra.: V. Med- 
rauskas, Valatkevičius, Bo-

Snaudalių.

Vaišius, Rutkauskas, Kerėi- 
šis, Končaitis, Staliulionis, 
A. Medrauskas ir Zuma.

Lošikai, kurie ypatingu 
būdu atsižymėjo kolegistii 
rately, buvo: Juozas Lipia 
ir Bronius Voveris, Brock- 
toniečiai. Atsilankiusių ją 
rately, ypač atsižyinėjo::. Ke- 
reišis, Boraišius ir Rutkau
skas.
. Bet, galutinai, ar Ld svar
bu,’ kas laimėjo? įvyko žai
dimas, visi griižioj nuotai
koj, visi, patenkinti. Dau
giau-tokių žaidimų..

Ant. J-nzitlenaSf lj.. K.

HARTFORD, CONH.
35 METŲ SUKAKTUVES

Šv. Jono Ev. draugija,, 
minėdama savo 35 metu gy
vavimo sukaktį, rengia savo 
išvažiavimą liepos 9. d,, Lie
tuvių Sąryšio darže. 24 sto
ty, GLastonbury, Conn. . .

Yra pasižadėjusios veik 
visos vietinės draugijos bei 
kuopos oficialiai dalyvauti. 
Galima spręsti, kad bus di-

L I E T U V O N
PER HAMBURGĄ

Mus nnsupaidl laivai suteigia progų pa- 
' togiai keliauti by kuriuo metų sezonu.
j Abi pusi, Nevy Yorkas-^tno 5Q 
Kaunas, trečia Klase • 1 f O’ . 
■Savaitiniai išplaukimai, patogus gele

žinkeliais susisiekimas iŠ Hamburgo, 
informacijų krelpldt&s I vietinius 

agentus arba

HAMBURG-flMERICAN LINE
80 Bbylston Št„ Boįten, Maes. . ............

j*"*

•i •

\ Tat ir kviečiama Paterso- 
niečius ir apylinkių kolonį- 
ją lietuvius atvykti į šį šau
lių aųtingą! *• . '

. Kvieslys,

viMMy .
DĖMESIUI '

3

KAZ. VENGRAS,
L. Kolegijos graiką kalbos 
mokytojas, daug pagelbėjęs 
.Lietuviu Dienos Rengimo

misijai, kuris buvo Sporto 
O Ii mpiados t vaiky to,jas.

dolis iš važia vilnas. Daly* 
vaus Šv. Cecilijos choras,, 
vedamas varg. V. Burdulio, 
palinksmins publiką gražio
mis dainomis, bus įvairią 
linktyuiavinm, kou t e s t ą. 
prakalbo] i u ir t, t.

. Kviečiame, ir iš kitą apy- 
linkės miestą atsilankyti. 
Užtikrinam, kad visi būsite 
pilnai patenkinti.
VIETINIU DĖMESIUI
Kas važiuosite, attikite 2 

vai. prie bažnyčios ar moky
klos svetainės prie Broad 
JSt. Bušai paims iš vietos ir 
nuveš tiesiog į parką.

Dr\(t:if(jijon. HeporL

PATERSON, N, J,
ŠAUNUS AUTINGAS
Liepos 9 d., sekmadienį 

Vyšniausko parke, N. Halc- 
don, N. J. įvyksta Rožan- 
cavos . draugijos autingas. 
Pradžia 1 vai. po pietą. Au- 
tingui vieta parinkta žavė- 
janfi. Yra kur ir pasivaik
ščioti ir pasėdėti ant žolynė
liu. Paįvairinimui progra
mos parapijos choras ved. 
p: Justo sudainuos keletą 
smagių daiiielią. Be to, bus 
duodami skribeliu prizai ir 
bus. traukiamas išlaimėji- 
mas iš “mystery bag.” Juo-, 
ko ir malonumo bus iki va
liai.

Kiap žinote, kurie daly* 
lyvavote pereitų metą V* 
Seime, kad V. S. šiais me- - • 
tais, numatė daug ką sąjun
gos naudai nuveikti. į.Vie
nas svarbiausis to, kad ne- * 
senai Vargonininkų Sąjun
gos dvasios vadas išsiimti- ■ 
.nė jo per klebonus tam tik-— 
ras anketas su įvairiais • 
klausimais. Labai daug ją. 
grįžta su didele medžiagą; 
bet neturėtų nė vieno likti, 
kad į . ją neatsakius. Tas 
rodytą lig nepritarimą dva
sios vado užmanymui. Apie 
reikalingumą šio dalyko — 
netenka manyti. Tai Ame- . 
rikės lietuvią muzikos isto
rijai medžiaga. Už tad nė- 
pagailėkit valandžiukę liue
so laiko, jas iŠ|)ildę sugrą- . . 
ži ntf nurodytu adresu. At- : . <. 
sakymas j ūsą duos progos 
ir ateityje jumyse Įiasitilce- 
jimo.

Vargonininką seimas jau 
visai arti, tad būtą geistina,. ; . 
kad ligi seimo sugrąžintą j
visi, nes tas; svarbu, ypač 
varg. albumo leidimo klau- .. 
simas.

Chicagicčiai muzikai pa
sirengę atvažiavusius sve
čius maloniai priimti, iai 
kam tik leidžia aplinlsybės, 
braukim. į seimą, nes vienu 
šūviu nušausim kelis zui
kius: seimas, garsioji Lietu
vią Diena, Pasauline Paro-. . 
da, į kurią net iš Lietuvos 
žmonės atvažiavo.

Negalėdami dalyvauti sei
me, savo sumanymus pa
skelbkite laikraščiuose, ku
rie bus seime gvildenami.

. P, '

4 '

■r

■\ ■

Telefonas; Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojąi 

423 S. PAG A STREET, 
• BALTIMORE, MD.

iMūsii įmone padirba visokios rūšies žvakes, ir altoriaus bei zokristijos reik- 
menus. Pas mus galima gauti geriausio bičių vaško, taipgi ir styrintą žva
kių, aukojamąją lempelių, ir žvakelių, smilkalo bei smilkymo anglių. Ger
biamiems klebonams ir visiems įdomaujantiems mielai prisiimčiame pilną 
mūsų dirbinių katalogą.

A. Gross Candle Co. Ine.
. \ ŽVAKIŲ DIRBĖJAI NUO 1837, METŲ .

Baltftnore, Md. ,
Y.ORK’Ę ATSTOVAS: CHANIN BLDG.
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WATERBURY, CONN-
. Studentu Susirinkimas

Birželio 18 d. turėjome 
savo mėnesinį studentų su- 

; girįnkimą, Atsilankė apie 
50 narių. Viskas ėjo kūo- 
gražiausiai. Paaiškėjo, kad 
studentų Masehall. . ratelis 
pradeda jau prasimušti iv 
jau kitataučių ratelius pra
lenkia., Netik to, beį ir jie 
per tikietus jati užmokėjo 
visas skolas. Dr. Aukšta
kalnis turėjo niuins paskai
tų duoti iš naturalogijos srL 
ties, bet negalėjo, nes reika
lai jį sulaikė.

Nutarėm jau turėti savo 
“bowling banųuet,” kuris 
formoj, išvažiavimo į Lake 
CJuassapaug, Conn. Kasi
ninko Kahlcalįo brolis turi 
ten vasarnamį ir mums duo
da vartoti. Turėsim ‘‘Spa- 
ghettv^supper”^ irįvairnr 
žaislų “ir galėsime po . van

denį visų dienų važinėti, nes 
turėsime daug valtelių ir 
-ųektris “motor boats,” Pa
skui biis traukimas tikįetų 
studentų baseballi n i n k ų 
naudai.

Visi studentąi-ės žada da
lyvauti in eorpoTe lietuvių 
dienoje Lake (įuassapaug, 
liepos 9 dienų ir visi, kaipo 
kuopa, galėsime nusitraukti 
paveiksluose, kuriuos ims p. 
Lukšis. Kitas mūsų susi
rinkimas bus liepos 23 die? 
nų kai turėsimo tų minėta 
outing.

Alumnų, išvažiavimas

Birželio 25 d. Šv. Juoza
po- parapijos mokyklos 
alumnai-ės turėjo savo me
tinį išvažiavimą į Lake 

• Winnemaug, Watertown.- 
Tai pasitaikė gražiausia die
na ir visi-os turėjo gerą lai
ka. Atsilankė ir klebonas 
kun. J. J. Valantiejus, kun. 
Kripas ir kun. Gauronskas. 
Visi valgėme, maudėmės ir 
reikia pripažinti alunmams, 
kad tikrai moka patys link
smintis ir moka kitiems tai 
parodyti. .

• . •*’ •

Mažojo Choro Išvažiavimas

Birželio 26 d< mažasis 
choras turėjo savo metmį iš
važiavimas į Sandy Beach, 
Lake (Juassapaug. Išvažia
vo apie 50, nors tai netikra
sis mūsų išvažiavimas, nes 
oras išrodė prastas ir lietin
gas^ tai komp. Aleksis ati- 
dėjo kitam arba ateinan- 

’ čiam pirmadieniui. Bet ka
dangi daug vaikinėlių ir 
mergaičių tūrėjo jau sudė
tus . sandvičius, ’ ’ pyragų, tai 
nenorėjo jau palikti niekais 

. viską. Visi, ir visos turėjo 
. labai gražų laiką, nesjrum-

pai tik lijo. Iš tikro sma
gų prisidėti prie tokių gra
žių ir gerų jaunuolių,, kurie 
ir kurios taip gražiai daK 
nuoja, ne tik gieda.
Lakūnai Darius ir Girėnas 

Anglu Laikraščiuose ■

. AVutęrbury anglų laikra
ščiuose tilpo labai gražus ir 
gana platus aprašymas apie 
lietuvius lakūnus Darių ir 
Girėną. Būtų labai gerai, 
kad lietuviai visur pasiųstų 
į anglų laikraščius žinias a- 
pie tuos du vyrus' . Watcr- 
buriečiai lietuviai nekant
riai laukia to nioniento, kai 
tiedu lakūnu skris į Katinų. 
Lauldama nekantriai, 1x4 
Imldmė mūsų narsuoliams 
kuogeriaiisios kloties.

Kunigai Gradeckis.
Kripas labai gražiai dar
buojasi besiartinančiai Con- 
neetic-ut Lithuanian Catho-. 
lies’ Field Day. Tai bus 
Lake Cbmpbunce, Bristoj 
Comi., rugsėjo 10 d. Jau 
vieta pasamdyta ir turėsi
me savo pfivatiškų lietuviš
ka orkestrų, kuris grieš ir 
lietuyižkai ir angliškai, Ma
noma pritraukti nemažiau 
5,000 žmonių, ypatingai jau
nimo iš visos Connccticut 
valstijos. Kviečiame ir 
Massachusetts įr visos Nau
josios Anglijos valstijų lie
tuvius,. ypač jaunimą, atsi
lankyti ir pamatyti, kas yra 
veikiama čia Connecticut. 
Vėliau bus plačiau ir nuo
dugniau paaiškinta ir lietu
vių ir anglų spaudoj.

suomenė. Tad gi ir tamsta 
liepos 9 d. sveikas atsikelk," 
linksmo., ūpo įgauky į specia
lų bitsą sėsk ir į7 Comiecti- 
eut lietuvių bendrą išvažia
vimą trauk, nes nuimti pa
veikslai bus rodomi Ameri
kos lietuvių’• kolonijose ir 
Lietuvos judamų paveikslų 
teatruose. ... >

/ . Akstinas.

BROOKtYN, N. Y.

ir

Liepos 9 d., Kelly’s far- 
moje prie Quassapaug eže
ro, įvyksta šios valstijos lie
tuvių bendras išvažiavimas, 
kurio įvykius p. Lukšis nu
fotografuos j udamuose-kal- 
bamuose paveiksluose.

Programoj Dalyvauja*.
1. Waterbury Šv. Juoza

po parapijos'- choras, vad. 
Aleksandrui Aleksiui.

2. New Britain Šv. And
riejaus parapijos “choras, 
vad. Juozui Olšauskui.

3. Bridgęport Šv. Jurgio 
parap. choras, vad. Jonui 
Steponaičiui.

4. Lietuviškomis. kanklė
mis gros ir solo dailiuos J. 
Olšauskas.

5. Suvienytam chorui ir 
orkestrui vadovaus komp. 
A. Aleksis.

, 6. Šios apylinkės jauni
mas išpildys įvairias lenk
tynes ir kitokius sporto žai
slus.

Į šį išvažiavimų atvyksta 
šios valstijos dvasios vadai, 
biznieriai, profesijonalai ir 
visa susipratus . lietuvių vi-

IŠ DIDž. W YORKO 
FED. APSKRIČIO

DARBUOTES
Birželio 30 d., Didžiojo 

New Yorko Federacijos, 
Apskričio susirinkimas įvy
ko Karalienės Angelų para
pijos svetainėje vakare.

Federacijos Apskričio iš
važiavimas į Forest Parką 
reikalu išrinkta komisija, 
kuri pasirūpins išgai’Sinįmu 
il‘ parūphiimu piknikui reL • 
kalingų daiktų. Išvažiavi
mas bus liepos 30 dieną^ Iš
važiavimam kyies G r ė a t 
Neck Federacijos kyiiaus 
chorų.

Lietuvių Dienos klausimų 
raportavo p. Vilniškis ir p. 
Mažeika. Pranešė, kad jau 
viskas surengta. Prašė 
pririnkti daugiau darbinin
kų. Jų norai buvo . paten
kinti.

• Kalbama apie Federaci
jos būsimų kongresą, kuris 
.įvyks Ohicago j e, rugpiūči o 
mėn. Federacijos Valdybon 
kandidatais nominuoti šie: 
adv. Mastas, kun. J. Balkū- 
nas, L. Šimutis, kun. Ig. AL 
bavačius, kun. H. Vaičiū
nas, kun. Kripas, kun. Kaz. 
Ubronavičius, p. K. Krušin- 
skaš, kun. J. Ambotas, kun. 
Dr. Mendelis, kun. N. Pa
kalnis, V.. Metelis, A. Ma
žeika, K. Vilniškis, p. S. 
Siibaitienė, J. Mačiulis, ku
nigas J. Aleksiųiias. Atsto
vais į Federacijos Kongresą 
išrinkti: kun. J. Balkūnas 
ir kun. J. Alekšiūnas.: t

Sekantis Federacijos Ap
skričio šusirinkimas įvyks 
rugpiūčio 18 dieną, kuriame 
susirinkusieji prašomi atsi
nešti Federacijos Kongre
sui sumanymus ir įnešimus.

Pirmininkas ragina drau
gijų ir kuopų atstovus, kad 
draugijos rašytų “Darbi
ninkam” daugiau iŠ draugi
jų ar kuopų veikimo,

Liepos mėnesy susirinki
mo nebus. Susirinkimas .į- 
vyks rugpiūčio 18 d., Kara
lienės Angelų parapijos sve
tainėje.

Visiems, Visiems! |
LIETUVIŲ UNIVERSALIS BIURAS •• Į 

Atsilankę į Brooklyn. įvairiausia proga ne- |
pamirškite užeiti pas mus ir pasikviesti {.savo | 

: namus lietuvių prietelių ir patarėjų—laikraštį |
“Darbininkų.” Jei Jumyse kils graži mintis | 
ką nors gera įsigyti ar savo prieteliams pado- j 

: vanoti naujų, maldaknygę,, rožančių ar gražių Į 
L * stovylelę, .užeikite —- Jūsų visuomet laukiame. I 
į LIETUVIŲ UNIVERSALIS BIURAS, Ine.
\ • Būvusi “VYTAUTO SPAUSTUVE” į

423 Grond St. Brooldyn, N. Y. j
į STagg 2-2133 . ‘ *’ \-į

S- 
2 s

f

C. BROOKLYN, N« Y.
STUDENTŲ 14 KP.

Šv. Jurgio parapijos Stu
dentai surengė, pasilinksiin- 
nimo vakarėlį birželio 26 d., 
parapijos salėjo: Studentai 
dalyvavo skaitlingai.. Taip 
pat atsilankė vietiniai* Dva
sios Vadai ; kun. N. Pakal
nis ir kun. J. Laurinaitis.

Šis vakarėlis užbaigė vi
sus Studentų darbus. Per 
visą Vasarą nebus laikomi, 
susirinkinuų. Vakarėlis bu
vo labai linksmas; Dalyva
vo Studentų orkosfrasj ku
ris labai gražiai grojo, Gar
be. Studentų orkestro piS 
mininkui A. Bertuliui už jo 
gražų lavinimų muzikoje. 
Studentai dėkingi O. Cher- 
nishoff ir lutoms studen
tėms už parengimą skanių 
vąlgių.___ •' . , ' •'

Labiausia studentai dėko
jo pirmininkui P. Raugalui 
už, jo rūpestingų priežiūrų. 
Po vasaros atostogų studen
tai pradės vėl darbuotis:

Raštininke . pranešė, kad 
Studentų kuopoje yra ly
giai 100 narių.

Vainikas.

sodaliefės surengė gražaų 
vakarienę savo mylimą kle
boną kun. K. Paulonį pa
gerbti, jo penkių motų ku
nigavimo sukaktuvių proga 
ir pagerbti vikarus kun. Jo
ną Kartayičių ir kinų Joną 
Laucevičių, varg. Joną Jen- 
Uų ir. zakristįj o n ų Joną 
Kruzą jų varduvių proga. 
Apart garbes svečių dalyva
vo sodaliefės įr šiaip svečių.

Vakara labai gražiai vėde 
sodaliečių pirmininkė M. 
Juškaūskaifė. /

Kalbėjo visi trys kunigai 
ir Šesuo Nikodėina. Buvo 
dainų, deklamacijų ir šokių 
programą, kurią išpildė

Telephone: ŠTAGG 2—0706 'VALANDOS: |

IDR.BLAOAS K. VENCIUS Sucntadicniala sitsUAmi | I DANTISTAS GRAND STREET •. į
Į X—-RAF (kampas Union Avė,)
Į Nainį] Telefonas: Michlgan 2—4273 B R O O K L Y N, N. Y. | 
gminiui............................................................ ......

jaunųjų skyriaus sodaliefės.
Rengėjos savo kleobnui ir 

visiems Jonams įteikė pini
gines dovanas ir rožių bu
kietus.

Prie šio parengimo daug.

čia moksleivija ir Visus auk
štųjų mokyklų studentus ir 
studentes).

Bendrais organizacijos ir 
informacijų reikalais malo
nėkite kreiptis į Centro J>ir- 
ihudnkų— John Č. Morkū
nas, 253 Beiliu St., Roches- 
ter, N. Y. •;

Amerikos Lietuvių Kata
likų Studentų Orgaiiizaci jos

Dvasios Vadas —
K'un. Jonas J. Kripas, 
Pirmininlcas —
Jonas G. Morkūnas.

TĖVU MARIJONŲ 
MISIJOS

BROOKLYN, N. Y

M. Jiiškauskąitė,. S. Vėneer 
vičiūtė, M. Baliūnaite, It. 
Veich, A. Pukenaite, A. 
Paulauskaitė, f K. Krailja- 
lirite.

P. Pukenienė pagamino 
skanų tortą, o pdės M. Juš- 
kauskaitė ir K. Kraujaliūte 
prisidėjo piniginiai. .
. Lai gyvuoja sodaiietės!

Bures.

Liepos 8—16 dd. Mariau 
Rilis, III. (Kun. A. Petrau
skas, M. I. C.) . .

Liepos .17—-26 dd. Šv.. 
Onos hovena Dievo Apveiz
di parapijoje, Ohicago, Ilk 
(Kun.. A. Petrauskas, M. I.

BROOKIYNO FED, APSK.
DR-JĮJ PEAMOGOS

"DARBININKO" SKAITY
TOJI! DĖMESIUI

* ‘Darbininkas ” jau. priima 1933 
m. Lietuvos Paskolos^ Bonų ku 
ponus už prenumeratas ir kny
gas už pilnų jų vertę. Nukirpę 
1932 m. kuponų siųskite . ,

’ “DARBININKAS” '

366 West Broadwayf
So. Boston, Maga.

Mes ypatingai raginame 
remti tuos biznierius ir pro-. 
fesionalus, kurie, skelbiasi 
“Darbininke,”
r1;...... . ,ni Į' ’
Tel. Stagg 2—45048 Netnry Public

M. P. BALTAS INC.
Graborius.ir Balsamnotbją*

660 GrandSt., Brooklyn, N.Y.

IŠ APREIŠKIMO 
PARAPIJOS

Birželio 20 dienų įvyko 
Šv. Rožančiaus draugijos 
šv, mišios Jonų intencijai.. 
Visos, narės bendrai priėmė 
šv. Komunijų. Po mišių į- 
vyko bendri/pusryčiai, ku
rių metu išpildyta graži 
programa. Pusryčiuose da
lyvavo visi Jonai: kunigai 
Jonas Kartavičius, Jonas. 
Lencevičiųs,.. varg. Jonas 
Jankus. Taip pat dalyva
vo ir klebonas kun. Banio
nis, kuris buvo pagerbtas jo 
penkių metų . kunigavimo- 
sukaktuvių proga. Visiems 
buvo įteikta puokštės. gėlių 
ir dovanos. . ■' .

Ketvirtadienį,, birželio 23

DIDELKS PERKŪNIJOS
Birželio 30 ir liepos 1 d. 

vakarais, Nevy Yorkų aplan
kė didelės perkūnijos su 
smarkiu lietumi. Dienomis 
labai dideli . karščiai buvo, 
šeštadienį nuo/karščio mirė 
4 žmonės, šeštadienio va
kare žaibas uždegė cirkaus 
nidas ir išgąsdino apie 500 
žmonių ir 9 sužeidė. Vėtra 
sudraskė būdas. Namų rū
sys buvo pilnos, vandenio, 
nes lietus buvo toks gausus, 
kad vanduo nesuspėjo su
bėgti į požemius.;

(VjlllUIKKIlIlflKI.IIIIIIIIIIIK'tlHMOltllKIIIIIK.UMIlIlIUUlIlĮa) 
KLASČIAVS I

| MION PARKAS '
! piknikams, baliams, koncertams.
5 Šokiams Ir visokiems pasillnksminl- 
| mama . smagiausia . vieta Brook- 
| lyne-Maspetlie. Jau laikas . nžslsa- 
| kytl. salę žiemos sezonui. |
Į kamp. Maspeth ir Betts Avę, | 
Į JONAS KLASČIUS. Sav., j 
| Maspeth, N. Y.

RADIO
Ansamblis “Lietuvos Dai

na” duos antrų iš eilės ra- 
dio programų... iš stoties 
WLWL,1100 kil., liepos 13 
diena, 7:45 iki 8 vai. vaka
rė. A . .. ’ S.A.A.

nas kun. Paulonis ir Jonai. 
. Ketvirto ir septinto sky
riaus mokiniai išpildė pro
grama.

Ketvirtadienio vakare, po 
pamaldų, įvyko vakarienė, 
kulių surengė sodalietčs 
dvasios vadus Jonus ir kle
boną pagerbti. Pagerbta ir 
varg. Jonas ir zakristijonas 
Jonas..

Šeštadienį, bi iželio 24 d. 
Altoriaus berniukai, Švč. 
V ardo jaunųjų ir sodaliečių 
jaunųjų skyrius savo dva
sios vadus pagerbti užprašė 
šv. mišias ir priėmė šv. Ko
muniją. Po mišių nusifo
tografavo. Po to, įvyko 
bendri pusryčiai klubo k.am-

. MIRĖ
Kanstancija Jenkins, 55 

metu, našlė, gyv. 231 High 
St., Brooklyn, N. T. mirė 
liepos 3 d., Cumberland li
goninėje. Palaidota liepos 
6 d. iŠ Šv. Jurgio bažnyčios 
Holy Cross kapuose. Pali
ko sūnų ir dukterį didžiau
siamenuliūdime.

Laidotuvių apeigomis, rū
pinosi graborius J._ Garšva.

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

Liepos 16 d., Vaik Jez. dr-jos 
No, 1. ‘ •

Liepos 23 d. Mot. Sąj. 35 kp. 
piknikas Forest Parko.

Rugp. 13 d. Šv. Raž. draugija 
(Apreišk. par.) išvažiavimas į 
Forėst Park.

Rugp. 27 d„ V. JGz. dr-jos No.
1, (Apreišk, par.) išvažiavimas į 
Forest Park.

Rugp. 27 d. L. P. S. 10 kp. iš
važiavimas į Forest Parką.

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

PARENGIMAI
Liepos 30 d., Federacijos 

Apskrities išvažiavimas į 
Forest Parkų, Bus progra
ma. y- "

Šv. RažąnČiaus Draugija, 
Apreiškimo parapijos ren
gia išvažiavimų į Forest 
Parka liepos 23 d.

Apreiškimo parap; pik
nikas bus rūgs. 6 d.. Dėstė r 
Parke. _

Šv. Ražančiaus Draugija, 
Karalienės Angelų parap. 
rengia išvažiavimus į Fo
rest Parkų: liepos 16, rug
piūčio 20 ir rūgs. 10 d.

LRKSA. 134 kp. išvažia
vimas į Forest . Parkų bus 
rugpiūčio 13 d..

SVARBUS PRANEŠIMAS 
VISUOMENĖS VADAMS

Berniukai taip pat Įteikė 
savo dvasios .vadaplis dova
nas. .

Tas parodo, kad jauni
mas myli savo vadus ir pro
gai pasitaikius juos pager
bia. ■ : ■ V. J.

Pcnkijg metųsukaktuves ir. 
■ wird tiriu panti n ėjimas .

Birželio 23 d. Apreiškimo- 
P. Švenčiausios parapijos 
inpijinių mokyklų baigian-

Amerikos .-Lietuvių Kata
likų Studentų Organizaci
jos Centro Valdyba nuošir
džiai kreipiasi į visus mūsų 
katalikiškųjų parapijų kle
bonus, kunigus, seseris,' mo
kytojus ir apskritai į visus 
musų lietuviškos katalikiš
kos visuoMienės vadus, viso
se lietuvių Amerikos kolo
nijose, prašydama dabar su- 
organizuot i visų m -o k s 1 ą 
einantį jaunimą į Studen
tu kuopeles, (ypač mūsų pa-

Kaip aukščiaus buvo pra
nešta, A. L. R. K. Moterų 
Sąjungos Sekantis. (16-tas) 
seimas įvyks šių metų rug
pjūčio 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. J. Karaliumi deda pa
stangas, kad minėtas seimas 
visais atžvilgiais pasisektų.

Taigi, jau laikas ir vi
soms kuopoms susidomėti, 
iš anksto rinkti atstovei, 
pagaminti įnešinius, skun
dus ir tt, nes, pagal 15-tojo 
seimo nutarimų, visi skun
dai, įnešimai ir mandatai 
turi būti prisiųsti į Centro 
raštinę nevėliau 30 dienų 
prieš seimų.

Kadangi sekantis seimas 
yra rengiamas rytuose, kur 
gražiai ir sutarimai gyvuo
ja dauguma Sųjungos kuo
pų, . lai nelieka ne vienos 
kuopos, kuri neprisiųstų at
stovės, nes teks svarstyti vi
sų eilę orgaiiizacijos svarbių 
klausimų. '

Marijona Gižauskiėnč, 
Centro .Pirmininkė.

Tel. Evcrgrccn 6-5310

JOSEPH GARSZVA
G R AB ORIUS

BALSAMUOTOJAS
231 RĖDFOBD AVENUB

BROOKLYN, N. Y.

Tel. Stagg 2—0783 Notnry Public

JOSEPU LE VANDA
(Levandaoskas)

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

i 
.1
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Telephone: ŠTAGG 2—0108 f 

DB. A. PETRIKĄ | 
. (HCTBICK) |

LIETUVIS DANTISTAS Į 
221 S. 4th St., Brooklyn, N. Y. |

Oazą AnztfsUJst j 
; J 

: Nnę Q 90 9 vnkara. =
i Peuktadlenlftij Ir Jįyeotadlealalt ■ 

tik mltarus. š

Teleplione Stngg 2.-4409 
NOTARY PUBLIC

ALEKS, RADZEVIČIUS
G R AB ORIUS

402 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijos
Bažnyčią

Parsamdaii Automobilius Ves
tuvėms, Krikštynoms ir viso

kiems pokyliams

Tel. NewtGwn'9—4464

ANT J. VARNIUS
GRAB0R1US IR

BALSAMUOTOJAS
Arfirtnnlą Visose Šakose

Notary Public
* 544172-nd Street, .

Arti Grntid St.:
MASPETB, U L. N. Y;

Profesionalai, biznieriai, pnimonln* 
Irai. kurie skelbiasi “Darbininke,“ tilr- 
rnl verti skaitytojų paramos.

Visi ųnrulukitto ‘•Darbininke.“

MOT. LAUKUS, Fotografas
214 Bedford zli'e., Brooklyn

.* . ‘ Tol.'Ew.iWen.fr-4Ul4..
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