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EINA ANTRADIENIAIS IR 

PENKTADIENIAIS

KAINA 5 CENTAI

LAKŪNAI ATVEŽTI LIETUVIr

EUCHARISTINIS KON
GRESAS PANEVĖŽYJE

LAKŪNUS UŽKLUPO 
SNIEGAS

PANEVĖŽYS. — Birže
lio 30 ir liepos !—2,dd. čia 

. įvyko Panevėžio vyskupijos 
•eucharistinis kongresas, su
traukęs apie 75^000 žmonių! 

22.- Kongrese dalyvavo Šv. Ta- 
vo atstovas, civilines ir ka- 

. riškos valdžios atstovai..
Kongreso laike pakonsek- 

riiota Panevėžio vyskupijos 
Kristaus Karaliaus Kated
ra. . Konsekravimo apeigas 
atliko J. E. arkivyskupas J. 
Skvireckus..

Paskaitas skaitė prof. J. 
Eretas, prof. Pr. Dovydai
tis. Pamokslus sakė kun. J. 
Andziulis, M. I. C., kan. P. 
Pėnkauskas ir kiti.

Liepos 2 d., iškilmingoms 
pamaldoms pasibaigus, įvy
ko procesiją, išsitęsusi dau
giau kaip keturis kilomet
rus. Panevėžys tokios iškil
mingos procesijos dar nebn- 

" vb matęs, ‘ ~ ~
Panevėžio- vyskupas K. 

Paltarokas; buvo didžiai pa
tenkintas savo vadovauja
mos vyskupijos eucharisti
nio kongreso pasisekimu.

BERLYNAS. — Wiley 
Post, perlėkęs Atlantikų, 
pasakojo laikraštininkams, 
kad lekiant pęr Atlantikų 
buvo be galo slinki kelionė 
dėl didelių miglų,. sniego ir 
ledų. Jis sako, kad tokios 
audros nesitikėjęs. Miglos 
buvę* ir perlėkus vandenynų. 
Kad dasigautų virš debesų, 
reikėję pakilti 12,000 pėdų į 
.aukštį. Tokioje aukštumoje 
buvo labai šalta. Orlaivis 
buvo apšalęs ir apsnigtas..

Suprantama, ‘ kad mūsų 
lakūnams buvo daug sun
kiau kovoti su sniegu, le
dais ir miglomis, nes jie ne
turėjo tokių modemiŠkij 
prietaisų, kokius turėjo 
Wiley Post. Tačiau, mūsų 
lakūnai audringa okeanų 
nugalėjo ir nulėkė bė susto
jimo per 4100 mylių.

Tai nė ..vienas, lakūnas ne
būva nulėkęs be sustojimo 
taip toli, kaip, mūsų laku- 

‘ nai. Jei ne aiidra, galimas 
dalykas, kad jie būtų lai
mingai pasiekę. Kaimų.

MIRĖ KAN. K. 
PAKALNIŠKIS

KAUNAS. ,— Liepos 1 d. 
Lietuvoje mirė kanaunin
kas Kazimieras Pakalnis-; 
kis, žinomas rašyto jas, pasi
rašinėjęs .. po savo raštais 

: Dėdės Atanazo vardu.
Velionis/ buvo plačiausiai 

žinomas kaip Dėdė Atana
zas. Jis daugiausiai rašyda
vo apysakas iš sodžiaus gy
veninio. Žymesnės apysakos 
yra “Kaip pasiklosi, taip 
išsimiegosi,” “Obrusitė- 
liai, ’ ? “ Kandidatas į kuni
gus/? “Paskutinis butelis” 

. ii* tt. Daug rašė prieškari- 
. niais laikais ėjusiuose laik
raščiuose “Apžvalgoje,” 
“Tėvynęš Sarge,’’. “Vilty,” 
“Rygos Garse’* ir tt.

Kan. K. Pakalniškis gimė 
1866 m. Salantų parapijoje, 
Žemaitijoje/ Į kunigus į- 

’ .švęstas 1889 m.; nuo. kurio 
laiko, pasekmingai dirbo Že
maičių parapijose. .

Velionis buvo vienas iš 
šviesiausių, asmenų, dirbu
sių tautinio susipratimo ža
dinimo darbų. Toldn šviesių 
darbininkų. eilės vis mažėja. 

. Lietimai neteko Maironio,. 
Tumo,, dabar štai netekome 
tos pat garbingos: žilaplau
kių veteranų kartos kito at
stovo rašytojo • Dėdės Ata
nazo —kati. K.. Pakalniškio.

Gedulingos Pamaldos Bazilikoje^
Orlaivio “Lituanicos” Likučiai

Lakūnų Dariaus ir-Girėno oria ivio “Lituanieos” likučiai nelai inės vietoje, Soldin, Vokietijoje, 
šis paveikslas perduotas per radi o iš Vokietijos. Už orlaivio liku čių matyti vokiečių policija ir 
vokiečių grupė. Tai pirmasis baisios tragedijos vietos paveikslas.. Orlaivio likučiai pervežti į Kau
ną, kur padėti į Vytauto muzie jų. '

PUSĖ MILIJONO BE
DARBIŲ IŠNYKO

AVASIIINGTON. — Dar
bo sekretorė Perkinš oficia
liai pranešė, kad birželio 
mėnesi daugiau kaip pusė 
milijono žmonių gavo darbų 
įvairiose . dirbtuvėse. Į šių 
skaitlinę neįeina tie darbi- 
ninkaij kurie gavo darbų 
geležinkeliuose, ūkiuose, 
kur darbas ir padidėjęs.

Birželio mėnesį algų mo
kėjimas darbininkams pa
didėjęs apie 11 nuošimčių 
•arba 9 milijonus dolerių į 
savaitę.

Išdirbystės dirbtuvėse šių 
metų birželio mėnesį dirbo 
400,000 darbininkij daugiau, 
negu pernai birželio mėnesį*

Darbo departamento ži
niomis, darbo klausimas pa
gerėjęs visose valstijose.

DARIŪ$WiVŪVED|S
CAMDEN, N. J. —Žuvu

sio kapitono Stepono Da
riaus teta Leokadija t Škė
miene spaudos atstovams 
pranešė, jog kapit. St. Da
rius buvo vedęs. Jo Žmona 
su 7 metų dukrele. gyvena 
Lietuvoje. . '*

Taigi, kapitono- . St. Da
riaus lėkimo į Lįetuva vie
na iš priežasčių buvęs didis 
noras vėl būti drauge su sa
vo žmona ir dukrele, kuri 
dabar liko našlaitė.

' J
“Lituanicos” Likučiai Vy 

tauto Muziejuje s
• .P’

tauta Didžiausiame Liūdesyje
(“Darbininke” Specialaus ko

respondento Kablegramos iš Lie
tuvos.)

KAUNAS. — Liepos 18 d. ’ 
Devynioliktą dieną liepos, vaka
rop, lėktuvu parvežami lakūnų 
kap. S.. Dariaus ir Įeit. S. Girė
no kūųai ir orlaivio likučiai Kau
no aėrodroman iš kur iškilmingai 
lydimi Bazilikom

Liepos 20 d. gedulingos pa
maldos Bazilikoje. Iš Bazilikos 
lydėjimas Kauno kapų koplyčion. 
Tauta didžiausiame liūdesyje.

Visoje Lietuvoje iškeltos vėlia
vos ir apjuostos gedulo ženklais.

Daugiau Žinių Apie Lakūnų Nelaimę
Lakūjįų Dariaus ir Girė

no kelionė orlaiviu “Lituą- 
nica” į Lietuvą baigėsi la
bai tragiškai. Nugalėję klės- 

0 

tingųjį Atlantikų ir padarę 
ilga kelionę, abu lakūnai ne
tikėtai sutiko mirtį Pome
ranijos provincijos miškuo- no kūnas buvo šalia oriai- 
sė, Vokietijoje.

Berlyno — Karaliaučiaus 
apylinkėje liepos 16—17 dd. 
naktį siautė didelė ąųdra, 
kuri privertė amerikietį la
kūnų Wiley Post nusileisti 
Karaliaučiuje* Tad nėra a- 
bejojimo, kad tajpati. .audra 
suklaidino lakūnus kelio 
kryptyje, jiems pritrūko 
gasolino ir turėjo nusileisti. 
Dėl didelės miglos lakūnai 
negalėjo nužiūrėti lygios 
vietos ir . pateko į miškų.

Pirmadienio, liepos 17 cl., 
1:30 vai. ryte vienas ūkinin
kas girdėjo orlaivio ūžimų 
netoli Soldin ir matė, le
kiant į pietų rytus, kur tuo
jau pasigirdo sutrenkimas. 
Kadangi buvo labai blogas 
oras, tai ūkininkas, nėjo 
tuojau žiūrėti, kas atsitikol

Apie 5 vai. ryte nelaimės 
vietų užtiko moterys gry
bautojos, gurios tuojau po
licijai . pranešėt Nelaimes 
vieta atrodė, labai baisiai* 
Motoras ir propeleris buvo 
gerokai sulindę į žeinę, o lu-

.tos orlaivio dalys išmėtytos 
į visas puses. Soldin miško 
medžiai labai aukšti, nuo 
kurių apie poras šimtų pė-. 
clų buvo lanka.

Dariaus kūnas buvo or
laivio piloto sėdynėje. G-irė-

KAUNAS! — Liepus. 19 d. — į 
Kauno aerodromą susirinko 50,- 
000 minia ir laukė parvežant la
kūnų Dariaus ir Girėno kūnų ir 
orlaivio likučių.

Kauno aerodrome, atvežus la
kūnų kūnus, vyriausybes, kariuo? 
inenės atstovai ir Jungti Valsti 
atstovas pasakė atitinkamas kal
bas. Ant lakūnų karstų sudėta 
šimtas vainikų. ..

Liepos 20 d. pamaldos Bazili
koje, kurias laikys J. E. arkivys
kupas Juozapas- Skvireckas. Or
laivio “Lituanikos” liekanos su
dėtos Vytauto muziejuje.

Steigiama Dariaus-Girėno fon
das paminklui statyti..

Dariaus ir S, Girėno giminėms 
sekančio turinio užuojautą:

“Daug drąsuolių mėgino per
skristi Atlanto vandenyną; daug 
jų žuvo jo bangose; tik nedauge
liui pavyko nugalėti oro erdves 
tarp Europos ir Amerikos žemy
nų. Tarp tų nedaugelio drąsuolių * 
yra ir Jūsų sūnūs.! Deja, nugalė
ję Atlantą, nemanė, kad nelaimė 
laukia jų netoli tėvynės sienų. 
Lietuvos Vyriausybe kartu su vi- - 
sa Tauta liūdi dėl tragiškos did
vyrių mirties ir reiškia. Jums šir- , 
(tingiausią užuojautą. Tesurami- 
na Jus viltis, kad jų didvyriškas 
žygis yra įrašytas Lietuvių. Tau
tos širdyje ir Amžiais bus gyvas,

„ -- • - . ....... 
ne, kurios garbei paaukojo savo 
gyvybes.” '.
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tos širdyje ir Amžiais bus gyvas. Jį 
jų didžio žygio -W

UŽUOJAUTA

vio; jo viena, koja buvo dar 
orlaivyje, kas rodo, jog jis 
paskutinę minutę mėgino 
iššokti. Abiejų lakūnų gal
vų kaulai sulaužyti, kas ro
do,. jog lakūnai buvo užmuš
ti, tuo jau.

Orlaivio gaso tankai buvo 
tušti. Viename tanke, buvo 
dar-10 litrų gasolino.

Šalę orlaivio rastas mai
šas laiškų, adresuotų Įvai
riems asmeninis. Tarp kitų 
daiktų, rastas Šv.. Kristofė- 
ro medalis, trys laikrodžiai, 
27 paveikslai, Dariaus adre
sų knygutė. Atrasti abiejų 
lakūnų amerikoniški pasai, 
kuriuose buvo Lietuvos ir 
Vokietijos vizos. Be to ras
tas . Anglijos generalinio 
konsulo. raštas,, kuriame 
prašoma. suteikti lakūnams 
visa reikalinga pagęllja.

Šie dokumentai rodo, kad 
laimimi Darius ir Girėnas 
turėjo leidimus, nusileisti 
Anglijoje .ir Vokietijoje. 
Kitokių leidimų jiems, ir 
nereikėjo. ......

Lakūnų kūnus Vokietija 
labai pagerbė. Visų laikų 
prie jų karstų buvo vokie
čių garbės sargyba. Prie 
karstų buvo vokiečių vėlia
va. Be to, karstai buvo pa
puošti darželių gėlėmis. ?

Liepos 18 d. atvyko Lie
tuvos karininkų delegacija, 
kuri stovėjo garbės sargj’- 
hoje iki atvyko iš Lietuvos 
orlaivis, kuriiiomi lakūnų 
kūnai parvežti į Kaunu. 
Vokiečių miestuose Soldin 
ir Stettin atlaikytos gedulo 
pamaldos, . •

Lakūnų tikslas buvo nu
lėkti. į Kauną, orlaiviu. Ir 
jie! pasiekė Kauna orlaiviu. „
Tik jų. širdys jau nebetvas- startuos 11:30^ vai. 14 valandą 
kėjo didžiu džiaugsmu. Jįj 'toTuv^ius
akys nematė daugtukstanti- didvyrius sutiks vyriausybe ir vti

Lakūnų .DARIAUS įr. 
GIRĖNO giminėms bei ar- • 
timiesiėms, dėl drąsuolių 
tragiškos mirties, lietuvių' 
tautai labai, skaudžios/ gi
lios užuojautos reiškia

L. D. S. Centro Valdyba. y

PINIGŲ CIRKULIACIJA ~ 
MAŽESNĖ 85 MILIJONAIS

f j

*

Lietuvos Generalinis Konsula
tas prisiuntė “Darbininkui’’ El
tos pranešimą, kad liepos 18 d. 
po pietų drąsiųjų lakūnų Stepo
no Dariaus ir Stasio Girėno ku
bai sudėti iš Berlyno atvežtuosna 
karstuosna. Liepos 19 d. 8 vai. 
Lietuvos Aero-Klųbo ir Pasiunti
nybės Vokietijai narių, su Lietu
vos Atstovo Pavaduotoju p. Leo
poldu Dimša, pryšaky, tautinėmis 
vėliavomis apdengti karstai lydi
mi iškilmingai Į štetiną. 10 va
landą atvežti Į Štetiną, kur jau
kė trimotorinis lėktuvas, kuris

lėktuvas bus Karaliaučiuj e/16 v. 
Kauno Aerodrome, kur žuvusius

nes minios, taip nuoširdžiai- 
jų laukusios. Ir minia suti
ko, lakūnus kitokioje nuo
taikoje, Iškeltos vėliavos 
buvo nuleistos žemyti, mi
nių minios, susirinkusios 
oriai viii stotyje, pasitiko, la
kūnus didžiu skausmu širdy 
ir lūpose...

. Lakūnai mirė, kad įrody* 
tų, jog .lietuviai tikrai yra 
didvyrių; tauta, įisridos'su
silaukianti. tokių sūnų, ku
rie dėl tautos garbės ir var
do gali paaukoti ir savo 
brangiausi f tirta! —. gj’vybC*

Buomenė ir palydės Kauno Bazili
kom Liepos 20 dieną pamaldos 
Bazilikoje, kurias ėelebruos arki
vyskupas Juozas Skvireckas. Iš 
Bazilikos bus lydimi Kaimo kapi- 
nėsna. Lakūnai bus laikinai pa
dėti. kapinių koplytėlėje, kol bus 
pastatytas rūsys.— paminklas.

AVASHINGTON. — Lie
pos 13 d. Amerikoje pinigų, 
cirkuliacija sieke 187 mili
jonais dolerių mažiau, negu 
pernai tuo pat laiku arba 
85 milijonais dolerių ma
žiau, negu prieš kelis mene- . 
sius. , ■■ ■ • ■

Šios skaitlinės aiškiai-pa
sako, kad Amerikoje pini
gai apyvartoje ne didėja, 
bet mažėja, kas rodo j - kad : 
dolerio vertė negali pulti, 
nors Europos valstybėse do
lerio kursas smarkiai nu
puolė. . ' .

L. D, S, SEIMAS

LIETUVOS VYRIAUSYBES 
UŽUOJAUTA MŪSŲ LAKŪ

NŲ GIMINĖMS,

< WASHINGT0N, D. C—Liepos 
mėn. 18 d. — Lietuvos Respubli
kos. Prezidentas per Užsienių 
Reikalų Ministeriją pavedė Lie
tuvos Pasiuntinybei VZažhingtone 
pareikšti Žuvusių lakūnų kap, S.

L. 1). S. metinis seimas į- 
vyks' šių metų rugsėjo mė- 
nesi Šv. Juozapo lietuvių, 
parapijos patalpose, Watei< 
būry, Conm

Selino- dienos' iv progva* 
uia bus . pranešta vėlimu Vi- ' 
soS kuopos. ir apslmcini 
prašomi išrinkti Atstovus iv 
pasirengti seimui.:

D. D, & CeMr<&.

■ |
s
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IETINE S ŽINIOS
f Gedulingos Pamaldos už Lakūnus
į Šį šeštadienį, liepas 22 d. 
B:30 vai. ryte, JŠv. Petro lie- 

vių’bažnyeioje įvyksta gė- 
įjftdingos .pamaldos už žuvu- 

lakūnų Dariaus ir Girė^- 
vėles.

Šiose paniūktoje .So. Bos- 
o lietuvių katalikų dr.au- 

įijos dalyvauja orgau'rziio- 
įaii su vėliavomis,: draugijų. 

’ ieiikiais. Visų dalyvaujant 
,&ų draugijų valdybos su 

* ■Vėliavomis prašoma atvykti 
į ■bažnytinę svetainę ne ve- 

fcliau kaip 8 vai. ryte. Sve- 
Ktaineje susiorganizavus, bus 
b. einama į bažnyčią.

• Visi lietuviai prašomi 
r gausingai atsilankyti Į šias 
į7 geiKCd’panvddas^ hHtmąd 
p atiduoti paskutinę pagarbą 
k žuvusioms lakūnams,, pasi- 
| meldžiant už jų velės: „■ 

LFOSatai Į
E

MIR! GDBERNATO- 
RIAUSTĖVAS

Gūduliugoiiis pamalcfonis 
pąsibaigūsjc bažiiythiėje sve
tainėje įyyks lakūnams pa
minėti Kitairinkinms.

• Šio nepaprasto šiisirmki- iuo kalbėt o jti bim kun. K. 
Crbomtvičįi.m, Tikimam, jog 
siihivinkimas bus, masiiiis, 
trumpais, gilini: patriotiūgos 
uuol aikos. Kadangi momęu- 
taą lietuvių tautai \ didžiai 
jandimuitis' ir skaudus^ to- 
dėl-visų Ketūnų.pareiga su
sikaupti ir savo.liūdesį iš
reikšti pagarbą žuvusių la
kūnų atminimui ii' bendru 
pasijyžimu . parodyti savo 

■ųžu-ūjautą lakūnų artimie
siems;.
šeštadienio .gedulingos, pa

maldos ir paminėjimo masi
nis susirinkimas tebūna 
mūsų liet u vių' stisikaupinm, 
užu< > jaut i >s i r * pasiryžim« >' 
momentas.

JUOZAS GUNYSĮ PAREIŠKĖ DIDELĮ AP-
ADVOKATAS

414 Broadway, S. Boston, Mass, 

Tek” So. Boston. 0948

GYVENIMO • 
Tel. I'arlavay 1864-W

Prisiekęs Advokato*

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provaa. Daro ri

fus lėgaliua dokumentu*. > > ’

817 E St. (kampas Broadway)
South. Boston, Miw«.

Telefonas: Šou Boston 2732
Namų; Talbot 2474

■ ADVOKATAS
' “Darbininko-’’ Name 
(antros lubos, lioom 1) 

366 Broadway, So. Boston.
Tel. So. Boston 3357 ..

' .Bostone.Ofisas: .
’ 60 State St.. Room 326

Tel. Hubbard 0396 
Gyvenimo: 33 Rosemont Street, 

Tel.Talbot 2Š78 Dorcliester, Mas?.

! Tel. S- B. 0441.

! PR. L KALINAUSKAS
ADVOKATAS

414 Broadway, So. Boston.
. Room 3»

Gyvenimo vietai: 39 Green St.,

, Hudson, Mass
’Tel. Hudson 622.

r T'\ ' - f f
? | Tėl. So, Boston 3520

I ADVOKATAI ŠALNAI s‘' . B-
$

DARBININKO NAME
366 Broadway, 

South Boston, Mass

A

,r

PRISIEKĘS ADVOKATAS

JOSEPM P, WALSH
t A D y OK A-T A I J 
Į Edwar R. Coplen 
| • Albert Adelson
' . Harold Aranofsky

' Behjamiii Chesky
OFISO . VEDĖJAS
Jonas J. Romanas 

įl8. Tėmont St., . Boston, Mass. 
; 310 Kimball Building

Telefonas: Capitol 9880
O f i s p vu1a h d p š

9 vai. iki 5 vai
SOUTH’ BOSTONO OFISAS 
‘ 455 W. Br0adway

Nuo 5 iki 7 v. vakafe '' 
Telefonas South Boston. 3612

WKSTFIELD. — Liejos 
19 d. vakare įnirę' Massa- 
('hušetts giibernątd r i a u s 
Josvpli B* Bly levas Heiify 
AVilsmi Bly, '79 metu am
žinis sirgęs keliolika nume
siu,

II. W, Ely išbuvo Masstv 
chusotts advokatu 58 metus 
ir sulaukė gražios progos 
išvysti savu sūnų, irgi advo? 
katą, patekliui į gubernato
riaus kėdę.

SERGA
Juozas Gailiūnas, nuola

tinis “Darbininlm” skaity
tojas, yra Carncy ligoninė
je, kur jam padarytą apen
dicito operacija. ligonio 
žmona ir yisi pažįstamieji 
Įtaikia ir tikisi laimingo pa
sveikimo. .

Kapit. Stėp, Darius.Lrit St. Girėnas. •

i*

►fe
> J

y Tvj ,

■ ; ■

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-J08 
PO GLOBk MOTINOS iVč.

driulnlnkp —7 Eva Markslmj*, •
625 W, 8th St.,. So. Boston,

VI cft-pirioj ufoklĮ— Oho SĮnnrlen^,
443 E.- 7th St., So. Boston, Muša • 
Tel. Sb. Boston 3422-11

E r o t. ItaSt. ~ BronČ1 Oinnfenfc
29 GouliĮ St, West Rosbury, Mass.
Tėl, parkway 186i-W . ’ .

Hii. Rašt — Marjona MarkonhitP
33 Navarre St, Ręslitnfale, Mašs.

. Tet Parkway,(XWW
Iždininkę Ona Stnniullntfi

10T> Weat Gtb St;, Sb, Bosi n.»t, Mmk* 
Tvarkthir#* — Gilt Mlsginliend -

i812 (’olumbiit Bd., So, Boatou, Muki 
Fla^oi GhilJ^Jn — E. .lanijAouimiA

1426 Cohimbtn’Rit, So. Boatotl; M«h» 
Draugija Maro nualrlnkimuK laiko kas 

antrą utnrblnką kiekviena rnėncalo.
7:30 yni yftkare, pohri?,n.vtln<ij sv<K 

’ talnėj.
visais, rtrrtiiglji*’ rpIkalHltf kr«lpklto« 

'v»rofofc-0ttt rMffirtink* ■

AV. JONO EV. BL. PAŠALPINtn
DEJOS VALDYBA

Pinu. 7- J, Pefrąuhkag,
24 TiuunaH Parlt. So. BoKfoo,

Vi<'<v|»inu.—.V., Medoiils; . ‘
L430 i’olmnbla Rd., S. Bonton, M1186.

Prot, Rnįthilnkafl =- J, Ūllnecldii L 
5 ThoiiiM l’nrg So. Boston, Uma.

Plri. Rnfifinlnkiis —? M- Mklf
702 E. nth SU, So. Bbstpn, Muss.

Jfaiiiihjikmi-t- a. ’Nuudftftnna . •
885 E, HittiliUvąj, Bo; Boston, Mum.

Mnišnlkii —> J. Zalkla
. 7 IVlnflbld Št„ So. Bofttoh, Mtu*.
PHiiiKlj.’i laiko Htirtfriiikhmis k«K3> tječtę 

netiniilettį Ki<‘Jfcvf<'li«ę iB<*IU‘ftib4 3 vkl 
po plutą,.ParaplJoK 6nrėj, 492 E. Tth . 
dt, Stk Biotini, Mas*..

Profe.ilot'tihd, biznh riul, pnunoKliv 
knl, kurly skelbiasi “lAnrhiniHiKp,”; •’ 
i'sil vi*rtj"MkaiiytoJij punupoš. •

,<•>L'i>□>. “Oiirhlplnke *’•

DAKTARAI Į
LIETUVOJE PASKELBTAS KVOSTA PIENO 120. 

TAUTOS GEDULAS

Kun, 1h*. Virmauskis, nu- 
j ėdęs mūsų lakūnų baisią 

nieki i mę, nuėjo į vasarinės 
.mokyklos .. vyresniojo sky
riaus kambarį ir pareiškė 
Pr. Galinio klasei/ kad pa
saulis, laukes žinių apie mū
sų drąsius Lakūnus, jau turi 
apverktiną žinią, būtent jie- 
|du Anapus Berlyito1 užsimu
šė į medžius. Žinia dar. la
biau apverktina,’ kad jiedu 
jau taip arti buvo savo pa
žadėtos žemės.— veik galė
jo girdėti laukiančiųjų mu
ziką. Bet turbūt tokia Die
vo. valia. Melskimės, prašy
dami jiems Dievo gailestis 
gurno.

Kun.. Vinnauskis, sakė 
pažinęs kapitoną Darių, ku
ris buvo atlėkęs į‘ Lawrence 
prieš ketverius metus. Tuo 
atsilankymu ir pasikalbėji
mu kap. Darius daręs man
dagaus ir.kompetetingn la
kūno įspūdį. ■>

O*

PASAMS PIKNIKAS
Liepos 19 d., 7:30 vai. va

kare įvyko darbščiųjų para
pijiečių susirinkimas. Nu
tartą laikyti antrą Šv. Pet
ro parapijos išvažiavimą 
DARBO DIENOJE, rugsė
jo 4 d'., 1933.1 m. Muncli- 
backs parke, ’ Koslindale^ 
Mass. Piknikui ir-jo ruošai 
vadovauja V, Valatką, VI. 
Brazauskas ir A. Naudžiui 
nas. IŠ pikniko pelno nori
ma aiitverti geležine tvorą 
parapiijos nuosavybę prie 
492 E. 7-th St. ’

Sekantis pikniko susirin
kimas įvyks kaip tik pirmi
ninkas Valatka turės įžan
gos tikiotus. pagamintus. 
Daugelis pažadėjo su .tikiu-, 
tų išpaiilavin’ėjimu. darbuo
tis, • nes su jais eis gausios 
dovanos. Mar. . Kilmouiūtc 
pirmutine pasisakė dirb
sianti tiki ėtu skleidime pa
rapijos pikniko naudai.. x

Tel. 86. Boston 063Š 
LIETUVia DARTISTAS

DR. M. V. CASPEfi
: (KASPARAVIČIUS

Naujoje Vietojo,
525 E. Broadway, S, Boston,

Ofii^
Nuo 9 Iki12 iftfe ir nuo 1 Htf
5 Ir nuo 6 iki 8 vai. vakarę. Ofk 

. saa uždarytai aubatoa vakarai* Ir 
nod«ldienlalB, taipgi Mtedomfanm 

12-toėdi«bą uAlary tas.
Taipgi nuimti ir

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVABISKI
(GALINAUSKAS)

Tel; So. Boston 9300 .
414 Broadway, So. Boston

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai. 
ryto, nuo 1:3O Iki 5:30 po pietą ir 
nuo G iki 9 L. vakare, šventą dieną 

• pagal susitarimą.

■VVABHINGTON, D, C.— 
1933 m. liepos m; 17 d. .‘/El
ta,M iš Kauni) pranešė, kad 
didyy rišk ie j i lakūnai Da
rius ir Gilėmis 12;30 šią
nakt nukrito netoli Soldino 
(Vokietijoje} miške. Lėk
tuvas nulaužo r^ųicdjžius ir 
susųiigo žemėn. Abudu la- 
'kūnai užsimušė. Lmtuvoje 
paskelbtas tautos' gedulas. 
Jų kūnai parvežami. ir lai
dojami Lietuvos Valstybės 
lėšomis.

Lietičvoš Pamuutiny'bė
■■ W(i^ibT(jtofic.

Bostono apylinkės.’-’pittai- 
ninkai bei jų atstovai suda- 
rū .planų, pagal kurį nusta
tomos pieno kainos, kurios 
Risiančios pavyzdžių visai 

’ \T au j ai Angį i jai,.
Bostono distrikte kvortai 

pieno" nustatoma 12 centų; 
Bostono dist rikto šiauri
niuose rajonuose . — 13c., 
pietiniuose (už Cape God

GRABORIAl

kahal-i))— 1.4c, '..Bostiiiro dis-J 
triktui prišknitoma 79 mic:j 
štai bėi miesteliai (pavJ^ 

Pėabody, Salem, Lynu,1 
Ai.’ilden, Revere, (’helsea,! 
NeyvLm, IV.dtbam, Dedluim, 
N i rrtvi )<»d, \V ai j »ole, S har< m < 
'(\lHtoLL. Sto-uglitoiu Abiųg-.
trin ir tf.) . •

Kis planas, perduotas vy- 
riairsybei, kuri paskyrė lie
pos 24d. viešam apklausi
nėjimui AVasliingtono.,

Ūkininkai, gyvenantieji. 
200 myliu lino Bo,slopo .apy
linkėje už kvortą pieno gan-' 
iii G ir tris.. ketvirtadalius 
cento;- Šiuo laildi ūkininkai 
už kvortą pieno gauna 5c.; 
o kartais 5 ir vieną kefvir 
t adai į cento.

Vanduo yra stiprus gėri
mas. Samsonas vandenį go 
ro. • ■

Telėphone _ 
*SO. BOSTON ..®i' 

1058 - I

BAYVIEW ®
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER IR ROCKNE 
Automobiliii ir Troką 

Agentūra.
’i’iijsomę visokią Išdiihysčią a tilo- 
uiobliiiiš. Taisymo , ir (lenumslrnvi-* 
mo viela r. •_ ■ .

1 Hamlin Street 
ir E. Eighth St. 

tfOUTH BOSTON, MASS.
KuiiOčhtriati Ir Petį:r Tri čloiMs 

savininkai

■>

ATIDĖTA

Tel. So, Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOcIŪS
251 W. Broad.way, Šo. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:3O iki 6 it- nuo G :30 iki 9 v. v. 
Sėredomis -nuo 9 iki . 12 v. dieną. 
Subatomis nuo . 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedeliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną;.

(pagal sutartį)

DR. J. LANDŽIUS 
SEYMOUR

LIETUVIS GYDYTOJAS IR 
CHIRURGAS

' X-Ray
Tel. South Boston 2712.

’ 534 E. Broadway.
South Boston, Mass.

L. R.. K. Saldžiausioj šir
dies V. Jėzaus pašei pūtės 
draugijos piknikas turėjęs 
įvykti liepos 23 d., dėl susi- 
dejtįsių kliūči ii atidedamas 
iki Š. m.. nigpiueio-20 d.-..Iš
platintieji įžangos tildetai 
bus geri .rugpiūčio 20 die
nai. Prašome kitas draugi
jas tą dieną susilaikyti nuo 
parengimų ir pas mus atsi
lankyti.

V. T. Savickas, 
Pirmininkas.

NAUJA RADIO KRAUTUVĖ

ita

JŪSEPH W. CASPffl
• ‘ (KASPARAS)
G.R A B,Q;R I-U S .

■j 494 E. Broadway, 
South Boston, Mašs.

Tėl. So. Boston 1437. J
Res. 158 W. 7th St.

Tel. So. Boston 1437 M :
Patarnavimas dieną ir naktį,

III -I I

TeL S. B. 2805-R 
LIETUVIS 

OPTOMETRISTAS. 
įSegzamlnuoju akis 
'priskiriu akiniu* 
krei vas n kis atltle- 
«lnu Ir amblijonlk 

koše (aklose) akysž sugrąžinu Švie
są tinknmu laiku.

J. L. PAŠAEARNIS, O. D. 
447 Broadway, South Boston

REIKALAUJA .
patyrusio ha Idą kraus 1 y i o j o 
(iirmituri! movei') ir galinčio 
vairuoti. t roką. Turi būti paty
ręs ir turįs geras rekomendacijas. 
Kreipkitės plis

LITHUANIAN FURNITURE 
(Lietuviu Rakandą, komp.) 

326 W. Bi“oadway, 
So. Boston, Mass.

<1

. .AUTOMOBILISTAMS
SVARBUS DALYKAS ’ .

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

Taipgi paicškaii prityrusio vy
ro, kuris galėtą prisidėti pinigiš- 
Lii prie autonioVilią taisymo biz
nio.

LIETUVIS GRABORIUS
Laidotuvią reikale visuomet ir visiems 
maloniai ir tinkamai patarnauju. 'Ga
ut e 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. Broėkton 4110 ... ' Tek S. Boston 4486

Kreipkitės
A. KASPAR,

.66 Victoria St., .
W. Scmerville, Mass..
Tel. Prospeėt 2469-M.

j JUOZAS M. „DUS. |
LAIKRODININKAS f

■= ■ v. i ■ •'

j Parduodu įvairiausios rūsies = 
: auksinius ir sidabrinius daik-| 
f tus. Taipgi ir pataisau.
| 366 W. Broadway
B ’ ‘

| - SO, BOSTON, MASS.

1 5 
5 
Ž 
I

Tel. Porter 3789

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS)

Uetnris Gydytoju 
Ofiso Valandos: 2—4 ir .6—8 

278 Harvard Street, 
kamp, Inman arti Central Sq.

Oambridge, Mosi.

H

IŠGYDAU ĮSISENĖJU
SIAS LIGAS

Mimo gydymo būdas yra 
visiškai moderni š |t a s. 
Toriu vūriausioš: mtidos 

. įtaisus, ir ėsti ekspertas 
pagydyme: Nusilpusios 
Nervas; Nervą Dispepsi
ją ir Kraujo.' Ilgą.

Nenustok' vilties, kreipklfes t uo
laus-Ir busi Išgydytus. ■ ’ .

Dr.Gradj,327
Falandoj; Antradieniai*, ketvirta' ' 
dUnlaia ir teltėdtenlale 10—Mt ry- 
te, '3—5, T-4Š ‘vakare; eUuaalItik

L. D. S. nario J. Belecko 
sūnūs Stasys v* Feliksas 
Beleckai šiomis dienomis 
atidarė savo k r a u t u v ę 
“ŠtaiiĮeySs.. ILidię Shop,” 
747 YVashingtoii St.j Dor- 
chester, priešais Ashmont 
stotį.

Kautuvėje gaunami pi
giausi ir geriausios . rūšies' 
i-adio aparatai; be to, pri
imami užsakymai pataisy- 
iiiiii ir tt-

Apie mūsą pigų ir grąžą . patarnavimą, 
klauskite tu, kuriems mes patarnavome.. 

JONAS PETRUŠKEVIČIUS IR SŪNŪS
* Graboriai ir Balsamuotojai
380 Broadivay, So. Boston, Mass.

Tel. Šb. Boston 0304-W

TYPEMITEBIAI
visu išdirbysčiu 

Parduodam ir Rendavojam 
. . žemiausia kaina

318,962 DOLERIAI 
Už ALįĮ

>

Massae.liusetts . yaLstijįjs 
iždas jau gavo ;318,962 do
lerius pajamų už leidinius 
alų pardavinėti bei-mokes
čius nuo alaus pardavinėji
mo.

. i

ZALETSKŲ 
MODERNIŠKA 

GRABORYSTES ĮSTAIGA 
FUNERAL HOME 

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

. Tel. Šo. Boston 0815
. Dabai’ gal ėsi iu o dar geriau . lietuviams patarnauti, peš | 

iiHisti įstaiga luti visus patogumus. Naujosios mados.kamblį- 
i-iai .šermenims DYKAI. “Patarnavimasilieiui .ir nahtu Pil
nas pasirūilūmaš inetaliiiiu. ir kieto medžio grabą,. Užsiunedi- 
nunaš, teisįnginnas ir nuoširdumas, tai' nltisu aukščiausias. 
tikslas. .
D, A. ZALETSKAS

(Graborius)

SIDNEY PRINTINU SERVICE 
' 315 E st. prie Broadway> 

So. Boston, Mass.

AGENTAI

i INSURANCE |

I
ApdrausR namus, rnktmdua | 

nutoinobllhis pas |
J. S. MESLIS |

455 < Broad\wy, So. Bostonį
. Tel. So.. Boston 3612 tl.

l F. E.. ZALETSKIENĖ 
. (Biūsamuotoja)

INSURANCE I
APDRAUDŽIA VISKĄ I

K. J. VIESULĄ, _■ f 
366 West Broadyray, j 

So. Boston, Mass. i 
s . Tol. So, Boston,- 0620 “ !

ž 

j 
B i

i
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Penktadienis! liepos 21, 1933.

PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
Kun. J. J. Kaulakio Jubi

liejaus Iškilmes
PHILĄDELPHIA, PA.

.. . SU. Kazimiero Parapijos ir 
Klebono Kun. J. J. Kaula- 

kib Jubiliejaus įsiutinęs. 

Pereitą sekmadienį, lie
pos 16 d., Šv. Kazimiero pa
vapi jonai išldlmingai ap
vaikščiojo savo parapijos ir 
savo klebono 40 metu su- 
kaktuves. Šurną atlaike ger- 
biamas  Ljubilijaiitas kun.

. KauĮalds su asista. ADij,ako- 
nu buvo kiui. Valantiejus iš 
Waterbury, Conn., o subdi- 
jakonu buvo klierikas A.

. Pulokas. Cetėmoniją vedė
ju buvo S, Mažeika, thuri- 

. fer — M.. Bigionis, tarnau
tojai :— t. Kavaliauskas ir 
J. . Valaitis, Laike mišių, 
kun. Bružikas pasakė gra
žu pamokslą - pritaildntą 
toms iškilmėms. Parapijos 
choras, vadovaujant J. Ho- 
deliui, gražiai pasirodę per 
mišias. Giedojo per mišias 

. ir mūsų garsi ir žymi daini- 
■ ninkė Emilija Mickūnaitė.

Altoriai buvo labai gražiai 
. išpuošti gėlėmis ir žvakėč 

inis. Bažnyčia buvo pilnutė- 
le žmonių. •;

Iškilmių dienoje įvyko 
piknikas Chew’s Landing, 
N. J., kur “suvažiavo didelė 
.minią žmonių.

Žmonės sužinoję; kad jau 
atvažiuoja gerb. jubilijan- 
tas kun. Kaulakis, visi pri
bėgo prie parko vartą jo 
pasitikti. Įėjus į parkai ku
nigas Kaulakis, lydimas ku
nigo Valaiitiejaus, kunigo 
Bružiko, kun. Alausko ir

■ ; Dr. kun. ■ Martusevičiatis, 
’ publika trukšmingai’ jį suti
ko ir choras sudainavo kele
tą dainą. Po dainų, ponas 
laukaitis perstatė susirin
kusiems parapijonams vi-, 
karą kun. Alauską, kaipo 
programos vedėją, Kun. A-

. Iauskas savo įžanginėje kal
boje nuoširdžiai pasveikino 
solenizantą ir šv. Kazimie
ro parapijomis. Antras kal
bėtojas" buvo • .soiehizanto 
draugas kun. Valantiejus,

■ •- kuris sveikino gerb. kleb,
Kaulakį, nupiešė jubilijan- 

. to nuveiktus darbus ir pa
reiškė linkėjimus.;. Taigogi 

, P. Uzumeclds ir Pranėkū-
•(? has sveikino kleboną vardu
•į . parapįjonų. Kun. Bružikas
:• • sveikino kleboną vardu Jė-

zuitų. Baigoj programos, 
“kalbėjo patsai šoleiiizaiitas..

į gei-b> kleb. KauĮalds. J o
kalba buvo maloni, graudi 
ir neužmirština, - Dėkojo 
nuoširdžiai už pa r e i k š t ą 
jam.prieiaidyumą, parapijo 
ną skaitlingą atsilankymą į 

. Bažnyčios iškilmes ir pąs-
■ kili į pikniką 1 i u d i j a, 
. kaip gėrb. kun. Kaulakio 

darbą įvertina ir tikimi iŠ- 
kilinuigai jį pagerbė,

KietuviįįdSksliiu'sija.i 
. Wildwood. . .

Sekmai., liepos 30 d:, L 
vyks Lietimu Ekskursija į 
Wildwood; .Kaina suaugu
siems yra $1.25, b vaikams 
neturintiems dvylikos metu 
60 centu. Traukinys išeis iš 
Chesfnut st., Peny; ir South 
st. Perry 8 vai. ryte (Dily-. 
light Saviiig Time). Pirmas 
traukinys grįš 6 vai., n ant
ras 9 vai. vakare. ‘ •

Akademijas Rėmėjų 
Darbuotė,

Pereitą ketvirtąd; ŠV;. Ka
zimiero par. akademijos rė
mėjos laikė susirinkimą, ku
riame buvo nutarta turėti 
pikniką. Sekmad., rugpjū
čio 6 d., Seserų Kaziinierie- 
čiu naudai į Newtown. Ko
misija buvo išrinkta.

Choro ‘‘Moonlight”
. : Aut i ngas.

Liepos 13 d.”, vakare pa
rapijas choras f u r ė j o 
“MoonlighU* 'mitingą. Au- 
tingas. buvo pasekmingas ir 
visi choristai linksmai pra
leido laiką.

ii Teofile. Matulionytė. Bu
vo prakalbą ir dainą. At
silankęs buvo ir kun. A. J. 
Alauskaš ,kursai buvo pa
kviestas prabilti. Atsilan
kiusieji * buvo: ‘ Genovaite 
Juškąuskąite, Tanias Kava
liauskas, Paulina Rupšytė, 
Juozapas Kisielius, ^Teofile 
Alątuliouyte, Julijonas Sau
dargą, Elena Norvaišaite, 
Juozapas Burokas, Li tidvi- 
kas Kundrotas, Opą Barau
skaitė, Mateušas Taraila, 
Kaži mieras R i m d c i k a, 
Aleksandras Augūnas, Alek- 

V? I sandras Rinkus, Katarina
Kairukštyte, Albertas Bėko- 
ris, Agnietė Stankiiite, An- 
ta-nas-—T(\ Adėl ė —Norkui— 
te, Petras Gedvilas!

T ii .ir Aš.

MINERSVILLE, PA.

MAŽEIKA PASIŽYMĮS JO
Salemonas Mažeika, ku

ris mokosi šv. Karolio Ku
nigu Seminarijoje, Over- 
brook, Pa., praleidinėja va
sarinei . atsotogas pas savo 
tėvelius. Gale mokslo me
tą, Šv. Karolio Seminarija 
kasmet suteikia studentams 
dovanas už įvairius pasižy
mėjimus moksle; tarpe ga
rsiąją dovanas buvo, ir 
vienas lietuvis ir iš musu 
parapijos S.. Mažeika. Jis 
gavo. $25.00 už didelę pažan
gą moksle. . Salemonas nuo 
pat Seserų. Kazimieriečių 
vedamos parapijos mokyk
los gaudavo geras ir aukštas 
žymės, kas pridavė jam dar 
didesnę energiją eiti aukš
tesnį mokslą. Pasekmingai 
užbaigęs Šv. Kazimiero pra
dinę mokyklą, pere jo į auk
štesnę Šv. Juozapo High 
School, kur jam sekėsi , la
bai gerai. Užbaigęs High 
Šchool, ■ Salemonas įstojo į 
Šv. Karolio Kunigi] Se
minariją, kur jam ir ten ge
rai mokslas sekasi. .

Kul pinoti t* Pa.

JUOZAPO MA
NEWTOWN, PA.

Pernai įsigijome namus 
ir ūkį netoli Philadelpbijon 
ir ten pat įsteigėme mergai- 
trina akademiją. Vietą pa* 
vadinome Juozapo Alarijos 
Vilta* Mokslo metu Alcad<>- 
mijoje lankėsi apie 20 aka- 
demikią iŠ 'rytinių valstijų. 
Vasarą gi, akėdtHnikėms iš- 
važi avus ątost< )g: nn§j, Sese
les mokytojos iš visų ryti
nių valstijų susispietė į Vil
ią rekolejtcįjoins ir tuoksią, 
pagilinti. Dabar. Viliojo.gy-

RIJOS VILLA
— - - • ■ .
mis pastatyti koplytėlės sie
nas ir stogą. Šia proga pra
šome ir kitų gčradarili, ku
rių mūsą prašymas dar. ne
pasiekė, padėti mums įreng
ti koplytėlė ir įvesti joje ši
lumą, kad galėtumo ja nau
dotis ir žiemos metu. Tiki
me,. kad mūsų gerb. Rėmė
jos r ir visi mūsą priet eltai 
suteiks mums paramos šia
me reikale; Pirmosios -devy
nios Šv. Ališios (Novena) 
bus atlaikytos mūsą naujoj 
koplytėlėj, ąž geradarius.} . •

Taip pat reiškiame gilios 
padėkos žodžius visionis su-

vena apie 90 Seselių. Namai 
nedideli,- didžiausias namuo
se kambarys—koplyčią, ku
rioje daugiausia- telpa 40 
Seselių.- Tad, ėsanie privers
tos statyti, kad ir šiuose 
sunkiuose laikuose,,, prastą 

" medinę.koplytėlę. ' ’
Alūsų aukso širdies gera- 

dai’iai, supratę šį gyvą rei
kalą,. pagelbėjo savo auko-

teilaisiemsĮ koplyčios, fondui 
aukas.. Atmename ir atmin
sime Jus kasdieniuose mal- 
d-ose. • " x ’ ’• :

Nuoširdžiai kviečiame vi
sus atlankyt] mūsą ūkį va
saros metu ir pasigrožėti 
Vilios gražiąja apii'linko. 
Vilios antrašas:

Vilią .Joseph Alario,’
• .Nė\vt/>wii, Pa.

J>as mus yrą daug veiki
mo, daug visokių pramogii 
rengiama, bet mažai matyt 
žinučių iš miisų kolonijos, 
gal dėlto, kad nematoma 
reikalo girtis. Vasarai už
ėjus, žmonės mėgsta išeiti į 
laukus tyru oru pakvėpuoti. 

| čia rengiama daug pikniką 
. J vasaros -metu. Štai liepos 22 

ir. 23 dd. Moterą Sąjunga 
rengia pikniką Ke.ystone 
IlilI.gilaitėj, netoli nuo pa
rapijos kapinyno. Toj', pat 
vietoj Šv;‘Pi‘anciškaus pa
rapija rengia didelį pikni
ką rugpiūči.o . 5 ii\ 6 dd. 
Žmonių parapijos piknikuo
se suplaukia labai daug iš 
visur. Čia yra proga sueiti, 
atnaujinti draugiškus ry
šius ir gražiai praleisti lai
ka tyram ore.

'Alfa,

ST. CIA1R, PA.
Šv. Kazimiero parapijos 

susmukimas įvyko bažnyti
nėje svetainėje,, liepos 9 d. 
Nuspręsta turėti parapijos 
metinį pikniką dvi dienas— 
birželio 29 ir 30 dd. Pikni
ko pelnas bažnyčios tre- 
pains pataisyti.. -

Liepos 16 d. 12 vaikučių 
priėmė Pirmąją K olnuni j ą. 
Klebonas biivo: užprašęs ir 
tų. vaiku tėvus priimt dimi-

ąge Komuniją.

Sunkiai susirgo čia žino; 
-kt -v r v v . , mas Margelevičius (Mar-.Ne trk Mazednj šeimynėlė Jis Sauk-sį liehM(, 

džiaugias! savo sūnaus, pa- fa. apl.ripino -
siekimais, bet. ir visa;Sven-.gr. Snkl.am(intais. Nuo. siol 
4..> . I< HryiTvvi aii.k L .na.’,

’ Margelevičiusy. ketina pri
klausyti šv. Kazimiero lie
tuvių parapijai (iki šiolei 

ALUMNĮT BANKIETAS. jis priklausė*.airių parūpi- 
Liepos 1 d. Šv. Kazimic-’ j‘a*)‘ to džiaugsmas vi

ro mokyldos salėje pavapi- Į siems lietuviams. ' ..
jos mokvklos aluinnai-ės, : ; ‘ •• ■
kurie užbaigė mokvklij 1930 REMKIME SAVUOSIUS

Aukos Vilios Juozapo Mari
jos Koplyčiai

M. Himniškiem?, A. 
Slediauskį, V. štaveckas,A. 
Švabauskiouė, K. Vaivadie- 
ne, A. Vasikauskas, K. Va* 
sil iauskas, O. Viliušionė, M. 
Viliušiute, L. Vitas, J. Ze- 
liiiskas, Urbanavičiene, K. 
LukąVįtienė, M. RasIąvL 
rilis. . .

Po 50 centą; M/Aluška, 
Baloms, V. Bendnrįųš,. K. 
Bilinskas, M. Cikanienė, J, 
Eremičius, Evanauskitmė, 

AV. Demhosky, O. Dagiene,
A, Dymond, A. Kerdokiufe, 
D, Kerdokiūiėy O, Luckus, 
G. Paskravick, D, Ratilinai- 
tyfe, Radžiūnienė,. A. Sida- 
riene, P. Strike, W. Sarčiu- 
ski, Zelinskiene.

Snmlkiais'— $13,15.

Po $2.00; K. Balonienė. «
Po $1.00: Bak u t i e n e, 

'Rutkauskas, H. šitinsldenč,'
B. Barkauskas, Peliausfets.

Po 50c.: P. Ivanauskiene, 
A. Norkevičius, P. Šaiitins- 
kiene, Pėtoiaene, Sautimė- 
iič, Č(‘rp.(m.cki.s.

Smulkiais — $3.80.
Viso iš abiejų vietą —

Jiiozapas. Taigi, . melsda 
n liesi prie, jos ir prašydami' 
jos užtarimo savo roikąluo-į 
še, niekuomet neapsivilsime, ■

SODALIEČIĮT TŠVA- 
ŽTAVIAIAS.,

Praeitą sekmadienį, mūsą.’ 
Šodalietės turėjo savo ineti— 
n į išvažiavimą į Grigą ūkį, 
Veik visos nares dalyvavo 
Nors .'“anksti iš ryto diena* 
buvo debesuota ir lietinga, 
greitu laiku debesys prany*. 1 
ko ir saulutė pradėjo šypso* - 
lis ir kaitinti. Visi .ekskur
santo i laukė labai linksmai ,■ 
praleido, dieną vandenyje
arba Žaidimuose. Be Sodą* J 
lieč.iiĮ buvo taipgi, kitą’ ątsi* 
lankiusią ir tie prisidėjo ' 
prie tos dienos nuotaikos.. 
Buvo vėliau atsilankys So 
daliečių Dvasios Vadas kun. ’Į 
Del ras Laumakis. Jam teko 
pareiga supi ansty fi—arbątr;•“ 
žus, kuriuos bematant visi ; 
tuojau išsinešiojo į visus d 
pakraščius. Paskučiausiai > 
atsilankė lietus,, kuris visuą 
gerai apkrapi jo. Gerai, kad 
neilgai tęsėsi. . ?

Už viso išvažiavimo. .pa* 
rengimą turime dėkoti So< 
daliečią pirmininkei Alias-* 
tazi jai ‘Norkiūtei ir rašti* 
niūkei Konstancijai Grigiu* 
tei. r

mirė atotiejus :
AMBRAZAS. <

Po ilgos ir sunkios ligos, 
liepos 15 d. pasimirė ,viį 
sicins gerai žinomas AIotiej’ 
jus Amln*azas< 41 m. 'am-” 
žiaus. Paliko dideliame Įiu* 

‘dėsyje savo žmoną -ir penkisr— 
vaikelius. Laidotuvės įvyko" . 
liepos 18 d. iš namų, 118 N. 
Grant St. Bažnyčios patarę, 
navimą suteikė, kun. Petras-* ; 
Laumakis, atlaikydamas šv. ■ 
mišias ir palmalindamas ve*'. 
lionia kūną šv. Jurgio baž*; . 
nyčioje ir šv. Jurgio kėpi-/ 
nėse.. Graboriąus pareiga?' 
atliko Alenkevičius. - .

Amžiną atsilsį suteik jam* • 
Viešpatie! • »

Visiems mūsą gerada
riams, aukojusiems koply
čios fondui, nuoširdžiai dė
kojame. Taipgi prižadame 
atminti juos mūsų maldose, 
ir.yiiatingai kuomet pirmos 
devynios Šv. Mišios naujoj 
koplyčioj bus atnašautos 
mūsn geradari u intencijai.
S renio Kazimiero Seserys;

Kun. J. Karalius (She 
nandoah, Pa.) $100.00.

Kini. J. Končius, . D. D. Pranas Longinis (Wor 
(Alt, Carine), Pa.) $50.00. . cester,„ Afass.) $25.00. .

Kolėkta Šv. Kryžiaus 
.bažnyčioje ( Mt. ■. Carine1!, 
Pa.) $125.95. •

. Kun. J. Lietuvninkas
(Baltimore, Aid.) $50.00.

Kun, L. Alendelis, (Bal- 
timore, Aid.) $50.00.

. Kun, A. Dubinškas. (Bal- 
timore, Aid.) $10.00.

Card party. surengta po-, 
nios B1 um (11 altiinore,Md.) 
$20.00. ,

Kiin. S. Alozuras (New 
Philadelphia, Pa.) $10.00.. 
. Kolekta šv. Aiidriejaiis 
bažnyč io j e . (PliiLadelphia, 
Pa.)7$101.00. .

. Šv. Elenos Draugija (Šv.
Andriejaus Par., Philadel
phia, Pa.) $10.00.

Šv. Kazimiero par. Šven
tas Koncertas (Philadel
phia, Pa.) $183.80.

Šv. Kazimiero par. Kon
certas surengtas svetainėj e. 
p-lės E. Alickūnaitės, pro f. 
Hodelio ii’-AIokyldos Aliun- 
iuĮ (Pliiladelphia) $71.00, ..

„N.N. (šv. Kazimiero par.
.(Philadelphia, Pa.) $100:00

Jonas Valionis (Šv. Ka
zimiero par. (Pliiladelphia, 
Pa.) $100.00, ;

’ Dramatiškas Klubas ’ 
(Scranton, Pa.) $100.00.

Kolekta AliUersvillės baž
nyčioje . ir kitos, aukos 
$102.25- ' V'

Pranciška Gelčiene (Ati- 
nersville, Pa.) $50:00.

Aukos: iš Ne\v Philadel
phia, Pa. $25.00/ '.

Kolekta Bažnyčioje (Ta* 
mauna, Pa;) $15J)Q..

• N.N! Liberty Bond’(Phi* 
ladelphia. Pa.) $100.00. . •

Ąukos N.N., (Philadol-

N. N. (Cumbola, 
$200.00. .

Juozas Golevičius (IVor- 
cester, Mass.) $25.00.

Card Party ir kitos au- 
.kos ’(Worccster, Afass.) 
$5.0.00.

Juozapįna . Juškaiti e n ė 
(Brockto'n; Mass.) $50.00.

Jieva Audi jai tienė (Aloh- 
tellu, Mass.) $30.00.
. Rožė EitaviČiūle (Alon- 
tellę, Alass.) $5.00. . * .

AUKOS ŠV. KAZIMIERO 
SESERIT NAUJAI . STA

TOMAI KOPLYČIAI
VILLOJĖ,

Iš Mount Carinei- Pa.
. Po $5.00: V. Jeėunskis,
J. Jenulevičius, V. Kamins
kienėj K Kelminskaitė.

Po $3.00: J. Lanauckas.
Po $2.00: O. Pauža, O.

SHENANDOAH, PI >

ŠV. ONOS NOVENA, .
■ N(įvena arba de vynių die

ną pamaldos prie šventos 
Onos, prasidėjo mūsą bažny
čioje liepos 18 dieną. Pa
maldos yra laikomos kas Va
karą 7:30 vai. Kad katali
kai turi didį pamaldumą 
prie šventos Onos,, matyti iš 
i o, kad labai daugelis atsi
lankė į pamaldas per praei
tus kėlius vakaras. IŠ paty
rimo žmonės žino po visą 
pasaulį, kiek daug malonią 
kartais stebuklingų,. yra su
teikiama per šv. Onos užta
rimą. Iš tikrąją niekas ne
turi tiek daug įtekmės į sū
nų arba dukterį kaip ją mo
tina. Už tai šv. Ona, kuri 
yra Panelės Švenčiausios 
motina, gali tiek daug malo
niu parūpinti per savo ga
lingą įtekmę į Šv. P. Mari
ją, kuri yra motiną. Jėzaus 
-Kristaus. Visgi šventą Ona 
priklauso, prie vienos kara
liškos šeimos, -kurioje ran-’ 
dėsi ir mūsą Viešpats ir šv. j 
Panele. Mariją ir šventas.

PYKAI-
kelionė į

CHICAGG

PASAULINĘ
U

■ I

a *

PARODĄ

Massachusetts• . Po $1.00; J. Akelaitis, J. 
Akelaitiene, J. Anclauckas, 
Balčiūnai, AI. Bučiliskiūte, 
J; Baidokas, R. Baidokienė, 
N. N., Diržulaitis, J. Ere- 
ąiičiūte, V, Gudąičiūto, B. 
Gudaitienė, P. Gudeliaus- 
kas, K. Ignatavičius, x4. Ju- 
škelis, V. Karavaskas, P. 
Kerdokas, M. Kėrdokiene, 
N. Klemiūtė, T. Koons, A. 
Krivį ckas, J. T laukaitis, E. 
Laurinaičiūte, A, Laušąs, 
N. N., J. Lengvinis, L. Lu- 
jhnsky, W. : Ląstusky,. J. 
Matusevičius, L Milauckasj. 
J. Miliauskas, S. Alileriono, 
,0. AĖšiniūtč,. M. NnrkeiU 
čiuš, 1 \ Ihiivskie, A. Pahi • 
bįnskas, M. Raulinaitis, O. 
Rimokaitivuė, AI. Rutkauc- 
kienė,'Ri-Ryaiij K. Aleksių, 
AL Šugenta, J. Havulis, O. 
Savoikonicne, . Sharpinslci,

Berniukams ir Mergaitėms

Klausk bilę

A. & P. Vedėjo 

dėl informacijų

to-Kazimiero parapiją. Lin
kime jam ir daugiau pasise
kimu ateityje.

• kietą;
skani ir v^i graz

..Visais kelionės reikalais kreipkitės tuojnąs asmeniškai 
arba raštu į • •. . • .

A. WE S SON & CO„
319 E.14th Street, New York, N. Y, .
... ’ . . arba . ‘ .

_Sęandinavian-Americ Linephią, l*a.) $24.00.

. •( REMKIME SAVUOSIUS
metais, turėjo savo pietinį . : . . .

Vakari ,yr ė buvo • ^jeg ypą^Uga{. rąginame 
o iv mu i,, viol uičizSitt* pralei-
do vakarėlį. ? V.nkarp vadė- remti tuos biznierius ir.-pro- 
jos; buvo.: Genovaite Juš-^ešionakis, kurie skelbiasi 
kauskaitė, Paulina. Rupšytė j ‘ ‘Darbininke? ’

ANTROJI VASAROS JUNGTINĖ
LIETUVIŲ-LATVIŲ
EKSKURSIJA

• Į Klaipėdos ir Liepojaus uostus tik su vienu persėdimu . 
iš laivo į laivą Kopenhagoj.

RENGIA ŽYMVS EKSKURSIJŲ ORGANIZATORIUI
- y IR KKSPi’lRTAŠ Ą. VESONAS,

Scandinavą Amerikos Linijos Laivu ią New Yorko

Rug-piūČio-August 5 diena
S.S. “UNITED STATES“ *
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lįfereljpn yearly......$5-00 
ffetbeetic onee per week yenrly. ,$*2;00. 
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: bAKBlNlNKAS
166 AVĖSI’ BROAIAVAY SOUTH BOSTON, MASS.

TELEPHONB SOUTH BOSTON 0020 _

DARIUS IR GIRĖNAS

r

Dariaus ir Girėno įnirtis 
k be galo apgailestautina. 
| Skaudžiausia tai tas, . kad 

juodu turėjo žūti beveik jau 
b pasiekę. savo kelionės tiks
lią. Dar 4.00 mylią toliau 
F iv visas Karmas stt ištiešto-- 
į.inis rankomis būtu juos pa- 
į sifikęš, Kiek malonumo, 

garbes ir prestižo garbiems 
lakūnams ir visai Liefūvai.1 
Deja,: traginga mirtis laukė

b juos ant. tėvynės slenksčio...
Bet? kad ir nelaimingai, 

mūsą lakūnai žuvo garbįn- 
* gai. Juodu atliko didvyrtš- 
i ’ką darbą. Ainerikicčia-i,- tie- 

4 S^jiems prikiša, kad išlėkė 
' bfevaldžios leidimo, bet kar- 
•= tu pripažįsta, kad' su pras

toku orlaiviu, beveik be mo- 
r dernišką įtaisą, juodu pa- 
c darė stebuklą (thėy have 
; perfęnmėd a m-iracle — taip 
f išsireiškė vienas radio gar

sintojas), .nes nulėke viiis 
•“ *4000 mjdią be sustojimą ir 

būhj tikrai pasiekę Kauną, 
bet netoli Berlyno juos už
klupo smarki audra. Le
kiantis pirma jų amerikie- 

; tis AYiley Post buvo priver- 
. stas ten nusileisti ir pasil- 

, .sėjęs ir pasiėmęs daugiau 
gaso, audrai praėjus,' riu- 

\ skrido tolibu* Mūsiškiai gi, 
drąsiai per audrą yrėsi to- 
liari,. manydami, kad <gal 

L šiaip taip pasieks. Kauną.
Bet audra -išeikvojo visą 

\gaso išteklią, ir jie uęno-

Litus buvo j iri verst i nusilei
sti netoli Berlyno. Ola jau 

0 leidosi žemyn ne. ten kur 
norėjo ir pataiko į tankų 
mišką. Rezultatas — baisi, 
traginga mirtis.

Siame žygyje išaiškėjo 
d i d v y r i š k a mirusią la
kūnų asmenybė. Kai kuri 
liiusų i š e i v i jos dalis 
žiūrėjo į jų kelione gana 
skeptiškai - alxąingai. Dau
gelis statė sau klausimą: ar 
jie lėks, ar nę lėks, ar tik 
sparneliais paplasdens ?. Kai 
kuriuose laikraščiuose pasi
rodė pašiepiančią pastabą. 
Kai lakūnas Mattern ke
lioms savaitėms buvo pra-

pašiepiančiai pastebėjo, kad 
Matiem tai geras mūšą la
kūną draugas ir jie laukia 
iš jo žinių, kaip jam sekasi 
kelionėj. Kadangi tuomet 
buvo .manoma, kad Matterri 
jau žuvęs, jai susidarei iš to 
Į)ikta pašaipa. Mūsą lakū
nai tuo- kart sgyyeno Neiv 
Yorke . ir laukė patogaus 
oro. Taip pat ir Lietuvoj 
buvo godžiai laukiama ją 
ntvyidmo. Tokia padėtis ne
galėjo ją nėsujaudinti. Į- 
diegti iki gyvo kaulo laik
raščių pastabomis ir neno
rėdami užvilti Lietuvos lū- 
kuria viii loj mūsų lakūiiai 
lietuviškai pastatė krutinę 
ir su “žūt—būt’’ leidosi į 
mirties kelionę. . K.,

i

Pranas E. Galinis ’ .

KELIONE Į LIETUVĄ 
1932 METAIS

Išlipau iš traukinio ir, 
’* apsidairęs į visas puses, nu- 
J .stdbau ir nusiminiau. Ma- 
L niaių kad prie Skuodo sto- 
į‘- ties galėsiu pasisamdyti au- 
► tomobilių ir pagreitinti ke- 
k lionę į Kervin kaimą, bet 
\ iadau. vien tik gelžkelm 
? • stotį.ant kalno laukuose, to- 
l. lį nuo Skuodo miesto. Da- 

salyje netoli stoties lauke 
\ . traukinio keli vėžiniai. Tar- 
?•■ P? .paprastą ūkininkųveži- 
r mą buvo vieno žydo nepd- 

įkastai ilgas vežimas, pąna- 
; .. šus į tuos, kuriais praeitam 

amžiuje amerikiečiai vyko į 
p, Kaliforniją aukso ieškoda- 
L mi. Jame buvo dvi ilgos šie- 
įb- nu ir- dr obėmis apklotos lęn- 
įį tos/' ant kulią susėdo apie

. 14 • keteiną. • Žydas vežikas 
priėinc; du (Įoleriū už kelionę 
į Kervią kaimą, ir aš džįau- 

r . ginus važiuodamas'minkštų 
kėlin į Skuodo <niestą. .

fe- I? 
r

Dū greiti arkliai greitai 
nuvežė mūsą vežimą į Skuo 
do miestą. •

Važiuo j a n t į. Skuodą, 
džiaugiaus kalnuot o m i s,- 
gražiomis apylinkėmis ir 
nepaprastais originališkais 
kryžiais, - kurią prie kiek
vieno žingsnio sutikome. 
Įvažiuojant į miestą mūsą 
vežimo .apkaustyti ratai 
pradėjo garsiai dundėti ir 
keleivius į visas puses kra
tyti ant nelygaus, akmens 
bruko. Gatves pakankamai 
plačios. Namai, beveik visi 
vieno aukščio, nedažyti, ty- 
piškąi žydiški. Visa. atmos
fera, keisti namai, barzdoti 
žydai ir naujos; lietliviškos 
įstaigos .su aiškiais, lietuviš
kais parašais , labai jaukiai 
.atsiliepė į mano. jausmus.

Visi keleiviai išlipo -Skuo
do aikštėje, tik aš ’ vieną 
vienas važiavau iki žydo ve*

žilio namą. Žydas mane pa
kvietė į savo namus, ir de
javo apie labai didelį ūki
ninkų skurdą ir jų negalėji-^ 
mą pirkti jiems reikalingų 
prekių pas Skuodo žydelius. 
Aš jam paaiškinau apie 
sunkią Amerikos darbinių- 
įą būklę ir taip kalbėdami 
praleidome apie pusvalandį.

Tuomet jau man buvo, 
prirengtas kitas mažas veži
mas su vienu arkliu. Šį kar- 
ą vežikas buvo ne žydas .

savininkas, . bet suskurdęs 
žemaitis, žydas .labai stirna- . 
niai apdengė mano kojas 
audeklu ir iš to supratau, 
jog teks važiuoti per balas 
ir Įmrvą. Kelionė į Kervią 
ąviiną ėmė apie tris valan
das ir buvo labai įdomi, y- 
>ač Aicksaiidrijos bažliyt-

‘ ūem is; Keliai labai viii- 
giuoti kaip Šveicarijoje, to
liui kad vieta ir nelabai tolų 
iet reikim -vingiiūdais— ke-. 
iais ilgai važiuoti. Mano 

vežikas nelabai gerai žino
jo, kur Kervią kaimas yra, 
todėl teko idaushiėti praei
vių ir suktis du sykiu atgal 
į gerą kelią; Važiuojant pa- 
aiškėjo, kad už šitą vargin
gą, ilgą kelionę žydelis ve
žikui duoda tik dii litu (20 
centų), o iš manęs paėmė 
net 20 litu, (du doleriu). 
Todėl aš vežikui dar du 
kartu tiek pažadėjau ir jis 
greitai pasidarė linksmas ir 
kalbus. Ir aš jaučiaus, ge
riau, nes jau darėsi tamsu, 
o reikėjo dar važiuoti per 
tamsų. pušyną, todėl svarbu 
turėti gerą vežiką, kad iš
vengtum kokios netikėtos 
nelaimės Lietuvoš mtškuosei

Per tamsų pušyną greitai 
Į)eryažiavome ir neužilgo 
užvažiavom į kabią, kur su
radome Kervių kaimą. Kai
mas jau buvo išskirstytas į 
viensėdžius, todėl dar reikė
jo klarisinėti ir suieškoti, 
kur gyvena Petronėle Jo
naitiene, 84 metų senele. 
Nelengva yra pamatyti Lie
tuvos kaimietį. Prisiartinus 
prie, namo šunys labai gar
siai loja, bet. gyventojai ne
išeina pažiūrėti, kodėl jie- 
loja. ’ Kaip kur reikia būti
nai šokti pėr tvorą ir žengti 
į namus.

Sužinojęs, kur ponia. Jo
naitienė gyvena, aš neužilgo 
baigiau savo ilgą kelionę 
nuo Skuodo. Mane patiko 
šeimininko Zenono Jonaičio 
jauna žmona Uršulę, kuriai 
prakalbėjus į manę, tuoj aus 
išėjo iš namo 84 metų Pet
ronėlė Jonaitienė manęs pa
sitikti. Nors senų metą, bet 
atrodė, nesenesnė , kaip . 50 
metų, ir mane priėmė į savo 
namus, kaipo tikra motina.

Šeiminiko Zenono namuo
se nebuvo,, nes buvo miręs 
netoli linkių jo draugas ir 
jis buvo_išvykęs su malda
knyge į: šermenis giesmių 
per naktį giedotu Todėl 
man teko praleisti naldį jo 
šiaudinėje lovelėje, kur te
ko pajausti nepaprastą prie 
kunti . judėjimą, bet. nieko, 
neblivo . gailina nei matyti, 
nei sugauti. ■ ” _

‘ ■ (Bus Jaugiau) • "•’.

■ . Pirmiausia aludariui, ve- 
: liaii gydytojui,’ ,o paslmi „.......
ygraboriui. /• : . į Kartą pasišaukus dukterį

.. -J \,w JOBAS VAITEKŪNAS, 
Provirlencę jtetttvilį parapijos klebonas, kurio parapija 
Lietuvių Dienoje (Thompsone) turėjo savo-stalą ir pa
linktieji daibihinkai gražiai pasidarbavo.

G

DIEVO BAUSMĖ 
MOTINAI. :

. Geroncija, Šv. Genovai
tės motina, nors ir buvo di
džiai pamaldi,, tačiau ne 
šventa. -Dukters ilgos mal
dos ir didis pamaldumas ne 
visuomet jai patikdavo. Mo
tinai atrodė, kad duktė per 
daug laiko praleidžia mal
doms.

Kartą (tai buvo Švč. Pa
nos Marijos Vardo šventė) 
Genovaitė rengėsi eiti į baž
nyčią, išklausyti šv. mišią. 
Bet motinai tas nepatiko, ir 
ji tarė:*

“Genovaite, aš šiandie ei
siu į bažnyčią, tu turi likti 
namie.”

“Bet mama, leisk ir mane 
sykiui su tamsta eiti.” '

“Ne, tu .turi būti namie 
šiandien.”

“Bet mama, 
neatmeni ' kaip aš prižade^ 
jau vyskupui Germanui vi
suomet būti gera ir daryti 
visą kas Dievui patinka ? Aš 
noriu pildyti savo prižadą.”

“Mari neatsikalbinėk,” 
. supykusi tarė motina., “Tu 
. šiandie , būsi namie. Toks 

mano įsakymas.”
i. Ašaros pasirodė mažos 

mergaitės akyse1, ir verkda
ma ji tarė r

“O, mama, leisk mari 
šiandie eiti į bažnyčią.”

Motina jau buvo labai su
pykus. Prie jūs. prie, dukters 
Šveitė jai ranka per veidą.

Bet Dievas nubaudė mok
liną už tokį darbą. Ji tuo
jau apako, ir per aštuonioli
ka 'mėnesiu ji visai buvo 
akla. Tuo tarpu ji atsiminė 
kai kuriuos vyskupo Ger
mano pąsakyl ūs žodžius 
apie j oš dukterį. Pradėjo ji 
gailėtis,* kad‘buvo toki šiur
kšti savo dukterei : ir sten
gėsi genimu jai- atsilyginti?

i

Įkas girdėti lietuvių 
kolonuose

pni'nnpĮriiitnniuiuttuti.viuiii|.nildįiiiiunniniirTŲiiiitaui'iuiitiinįiįin)iiiuiiiin'itui<'ur.'iii.iii>niĮiiiianinFiiĮUiiiMiiiiĮiiiiiii’'iii4iiiii«inii>io;.j

SO. WORGESTER’ M ASS
KtTN. K. VARIO KUNI
GYSTES SUKAKTIS. ’

• Aušros Vartų parapija 
liepos mėnesio 16 d, ■suren
gė savo kĮebouiii 20 metu 
kunigystės- pannuėjimu i š- 
kilmes. . ‘‘

Bažnyčios altoriai mirgė
jo gražiausiomis gėlėmis iš
puošti., Sumos metu soleiii- 
zaritui mišioms asistavo kų- 
higas J. Jakaitis ir kūn. V.

prie savęs tarė:'
“Genovaite, brangioji, 

imk asuotėlį ir eik į šulinį K.w

ar tamsta

vandens parnešti.”
Merg aite stropiai jos 

klausė, ir pasiėmus indą išė
jo. Beeidama ji' pradėjo 
mąstyti kaip labai jos moti
na kenčia, koks liūdnas ir 
sunkus jos dabar yra gyve
nimas. Ir ji tarė sau: “Tai 
vis mano kaltybė. Aš. esu 
kalta, kad motina, akla.” Ir 
pradėjo ji širdyje . melstis 
už motiną, o gailios ašaros 
riedėjo per jos jaunutį gra
žų veidelį.

Kada ji sugrįžo į namus, 
jos motina jai tarč: “Geno' 
vaite, brangioji,, peržegnok 
tą vandenį”'

Duktė tai padarė.
Motina rankomis sėmė 

vandenį ir mazgojo savo 
akis trys sykius. Po trečio 
apšlakstymo, jos akys atsi
vėrė ir ji praregėjo.

Tas stebuklas padarė tokį 
didį įspūdį į motiną ir -tėvąj 
kad jie daugiau niekuomet 
nebegyne Genovaitei eiti į 
bažnyčią ar namie algai 

i melstis. Gi duktė atnaujino 
. savo pasiaukojimą Viešpa- 
i čiur Dievui. T.

JODO KMITO EILĖS
Tai gražus mūsų išeivijos 

įžymaus poeto kuri. K. Ur
bonavičiaus eilių rinkinys.

JŠią knygą, išgyrė viširrun* 
tėsnioji spauda. Visi' gėrisi 
jos turiniu, gėrėsies ir Tam
stųją įsigyju 'y /.•

- Knyga gražiai atspausdin
ta ir turi 191 pusi. Jbs kai
ta $1,50. Bėt dabar darbi
ninko ’ ’ spaudos vaj aus pie
tų, gražiais, drobėg viršeliais 
kaina tik 75 centai ;, popiet 
rio’viršeliais 50 centų. ' .

“DARBININKO” ADM., 
, 866 W. Broadway, ■ 

South Boston,. Mms.

Laike mišių soliste panelė 
. A. Stnšklūte gražiai išpildė.

Avė Maria.
Po pietų, 2 vai* buVo šo- 

-Jenizantas pakviestas į salę, 
kur lauke pilna salė prisi- 

* linkusią paladi j i erių. Prie 
durų pasitiko 20 baltai ap
sirengusią iiięrgaičių su ge-. 
Įeini s rankoje.

Ranką trulcšmingais plo
jimais ir savo draugų kuni
gų lydintas, solenizantas 
žengę į scenos pusę, kuri bu
vo išpuošta kuo puikiausiai.

Programą pradėjo J. Gla- 
viekas, pasveikindamas kle
boną visų parapijiečių var
du/

Programos vedėjas buvo 
kun. V. Puidokas. Koncer- 
tinę dalį išpildė gražiomis 
dainelėmis didysis ir maža
sis choras, varg. Balsio ve- , 
damas. Gražiai pasirodo pa- i 
nele E. Manasaitė ir T. 
Štaškus, sudainuodami due
tą “Paukštytės idastika”. . 
Ypatingai sužavėjo savo 
lalsu ir dainelėmis visiems 
gerai žinoma solistė panelė 
V. Kudirka, raštininku — 
mos dalis buvo išpildyta so- 
lenįzanto = draugą kalbomis, 
kuriose pažymėjo. kun. Va- 
sfo nuveiktus darbus musų 
Tautai ir Bažnyčiai.

Iškilmių metu dalyvavo 
šie svečiai: kun. K. Urbona
vičius, kun, J. Jakaitis, ku
nigas A. Petraitis, kun. P- 
Juras, kun. P. Virmausleis, 
kun. P. Juraitis, adv. Mile
ris ir adv. Bublys.

Solenizantui nuo visos 
parapijos parapijiečių buvo 
įteikta dovana. Dovaną įtei
kė, panele M Tankevičiūtė, 
pasakydama tai dienai pri
taikintas eilutes. Progra
mos gale kalbėjo pats sole- 
nizantas, išreikšdamas dė- 
kinguirią už taip jam neti
ktai surengtą iškilmingą 
puotą. Ypatingai dėkojo sa
vo vikarui kun. V. Ibiido- 
kui. Kun. Vasiui pabaigus 
kalbėti, delnų plojimas ir 
“ilgiausią metą” žodžiai ly-. 
dėjo solchižsantą iš salės.

' D.

ko ypatingai' svarbaus^ ne
nuveikiame. Štai liepos $ <įl. 
surengėme savo myliniam 
Dvasios Vadui kun. D r. 
Bružui iškilmingą vakąiūlį'. 
paminėjimui. d(‘Šimties .me
tą sukaki u vau . priėmimą.. 
Kiinigysfės’Saktąineribh

Visos ..mūsą pastangos ue- 
imėjo veltui. Visi geros va
lios Našliuos katalikai, drau- • 
ge su yeikėjais stojo i dar- ' 
bą parodyti savo kleb/nuii, 
kad negalime užmiršti.

. Apie programą ni’rašysiu, 
nes gal atsiras km’esponden- 
tą, kurie pažymės kiekvieną 
dalyvavusį iškilmių puotos 
į)rogr,amoj(‘. '

Linksma .matyti, kaip . 
Nashuos lietuviai katalikai 
tarp vieningai veikia. Štai: 
šis paskutinis mūsą suren
gimas kaip tik parodo, kad . 
m(is pilniausiai ąpkainuoja- 
me savo Dvasios Vado dar- • 
buotę mūsą parapijoje. Per 
2 metus, nuo dienos šavd at
vykimo į mūsą taiąią, jis 
mąiuilstan.iai d i r-ba ves
damas rims netik dva-

nes laimes, bot sykiu rū
pinas mūsų pasauliniais ne
kala is. Ar. šiandieną mes 
nematome, kaip mušu jau
nimas yra, puikiai sutvarky
tas. Niekados nemanėme, 
kad savo kolonijoje turimo 
tiek daug jaunuolių. Mūsą., 
'klebonas supranta jaunimo 
būdą ir. nioka visus pritrau
kti priė gyvenimo dalykų, 
kurie ves juos prie doros ir 
laimes. , : “ .

.. Niekados Nąshua lietu
viai taip -aukštai Dėsto ve jo 
svetimtaučių akyse kaip 
šiandieną. Vis tai dėka mū
są nenuilstančiam klebonui.

Mokėdami pagerbti savo 
Dvasios Vadus, parodysi m ė .. 
jiems, kad jie turi žmonių, 
..kurie aiškiausiai seka jų 
darbuotę ir džiaugias.Mums 
pasilieka ateityje, sekti ją 
patarimus ir dirbti ta vi e- ,. 
ningą darbą, kuris atneš nč- 
tik mūsą kolonijai garbę, 
bet sykiu ir pakels lietuvių 
vardą.

Valio mūsą klebonui jo 
sukaktuvių džiaugsme! Va
lio mūsą kolonijos susipra- 
tusiems lietuviams katuli-, 
kams. .

Putpele.

IIETUVOS VYCIĮI 
SEIMAS

NASHUA, N, H.

Lietuvos Vyčių 2t-tas Sei
mas Įvyks rugpiūčio 8, 9* 10 
dd. 1933 m. Chicago, ,111. 
Seimas prasidės iškilmingo- 
mis šv, nusmuks?. Gimimo 
Panelės . bažnyčioje, Mar- 
ųuette Park. Po pamaldų 
sesijos. Įvyks parapijos salė
je per tris dięnaš. . / .

MŪkSŲ klebono SU
KAKTIE ĖS.

. . Daugelis mano, jog mes 
Nąšhua'vvnū, kad ir’gyve- 
nątnę toliau nuo visti kitą 
lietuviškų katalikiškų kolo
niją, esame apsnūdo gv hie-

^LEISKITE mm
Perskaitę “Darbininką.” nona* . 
meskite,, bet duokite kitiems Jmv 
skaityti. Tokiu būdu rupliu- 
Uisite kihts su “ Darbininku’* ir * 
L, D. S. ir atremsite/m&sų Idt- 
jos priešiį propagindt. •'/.

(■
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7S METŲ SUKAKTIS

' / ’ (Tęsinys) ; /
Minėtame kun. . Aleknos 

veikale (88—11)3 p.) randa
me apščiai faktų, įrodančių, 
kokių smalkią^ kovų dėl 
blaivybės reikėjo išlaikyti 
dvasinki jai su policijos ir 
.akeizos valdininkais, kurių1 
užpakalyje stovėjo žydai, 
daugiausia. trakti e t i ų i r 
karčiamų turėję ir tebeturį.

Netekusi, kitų priemonių 
platinti blaivybę (uždraudė, 
brolijų steigimui, susirinki- 
mus, skaityklas, arb a t i-.
UėS.i.) v-dvasiški ją nesiliovė 
skelbusi blnįvyrbę iš’sakyklų, 
nuolat raginama vyskupo 
Valančiaus karštais: laiškais. 
Vyskupas. Valančius ir 

• spaudiniu raštu naudojosi 
žmones stiprinti blaivybėje.. 
Jo pastangomis , buvo panai
kinta nemaža kareiamų, ku
rių liekanos vietomis ir 
šiandieną' teberiogso kryž
kelėse.

Nors vyskupui Valančiui 
ir nepasisekė visai, panai
kinti Lietuvoje girtavimą, 
tai vis dėlto jo buvo didelis 
nuopelnas, kad jisai .plačiai 
miniose paskleidė blaivybės 
reikalingumo supratimą. Ir 
kada pagaliau nukrito? yi- 
suoinenes gyvenimą yatzti- 
siėji pančiai; blaivylje vėl 
tuojau atgijo, ši kartą jau 
kaipo. valdžios registruota 
Blaivybės Draugija (1908. 
'III. 21 d.). Minėdami 75 
metų blaivybės brolijos su
kaktuves, turime gyvai per- 
hiimti jos įsteigėjo, nepalau
žiama energija užsimotuose 
darbuose^

... Visoks j neblaivumas eina 
iš proto aptemimo, iš tam
sumo. Todėl ’vj’sk. Valan
čius atsidėjęs švietė žmo
nes per parapijines hiokyk- 
las, per gausius rašius, gy
vu žodžiu. Sekant Didžiojo 
Blaivybės .Apaštalo pėdo
mis, Teiktų gyviau susirū
pinti šiandieną tinkainomis 
švietimo ir švietimosi prie
monėmis :. kad mokyklose, 
jaunimui būtų nuolatinės 
blaivybės pamokos, kad or
ganizacijose būtų reikalau
jama narių blaivumo ir 1.1, 
ir t. t. Svarbiausia — tik

aukštesniųjų pavyzdžiais 
sėmingai auklėjamos žemu
mos. i ' :

,’F . / ’ f , . . ,

Nors dabar nuolat šau
kiama ant krMaUs iaifab 
Ud vis dar perdaug švaisto^ 
inasi turimais pelteklials, 
kuriuos geriausia sunaudoti 
labdarybei j vargingųjų bū
viui gerinti. (Skurdas ir 
šviesiausias galvas įdipijdo 
tamsiomis miiitimis. Di
džiausi pavojingojo gyveni
mo lizdai kaip tik tamsiuo
se ir nešvariuose neturtėlių 
butuose. Ypač atsimintihl 
“nedrąsieji vargšai/’ kurie 
kenčia nedrįsdami ištiesti į 
visuomenę • maldaujančios 

rankos. . ..

GIRTUOKLIAMS PA
TAISOS NAMAI;

Danijoj ntto š. m. sausio 
menesio pradėjo veikti nau
jas įstatymas bausti nusi
kaltusius girtuokliavimu -ar 
pasigėrimu. Jeigu nusižen
gimas girtuokliavimu pąsi- 
kartoja ilgesnį laiką ir pri
pažįstamas pilietis nebepa
taisomu girtuokliu, tai toks 
gali- būti kurį laiką uždary
tas į girtuoklių taip vadina
mus “darbo namus.” Di
džiausia bausmė — ligi 5 
metų darbo namuose. Baus
me švelninama, jeigu nusi
kaltimas padarytas tokioje 
vietoje, kur gerti nedrau
džiama. .

E

I LIETUVĄ.
Nuolatiniai Išplaukimai. Pa
togi KelioųG, Žemos Kainos. 
Del platesnių informacijų 
kroipkitčs pas vietinį agen-* 
tų arba . .

scandi^Aviąn-
AMERICANLINE
248 Wąshington Št.į 
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. PRIEŠALKOUOLINiS 
JUDĖJIMAS AUSTRI-
; JOJ 1932 M.

Gegužes mėn. 15—16 dd. 
buvo sušaukta Styro 
(Steyr) Austrijos. jaunimo 
pirmoji priešalkoholinė kon 
fėrencija, kurioje dalyvavo 
per 70 atstovų,iš visų pro
vincijų ,nuo įvairių organi
zacijų. Vėliau, rugsėjo męn. 
11 d. buvo “ Tautos auklėji
mo sąjungos” suvažiavimas 
Vienoje; . jame dalyvavo 
1500 tos sąjungos narhj. It 
trečia jauninto priešalkoho- 
line konferencija buvo su
šaukta gruodžio mėn. 26 d. 
taip pat Vienoje.

Be to, iškilmingai pami
nėta pirmo j i jaunimo prięš- 
alkoliolinė savaite nuo 22 li
gi 29 d. spalių, kurios metu, 
visoje Šalyje buvo* suruoštos 
didžiattsios priešalkoliolinės 
demosi racijos.. Tik Vienoje 
buvo išlipinta 4000 plakatų 
ir išdalintą 80,000 atsišauki
mų į darbininkų jaunimą.

WORCESTER,MASS.
' filąiviiiihkiį Sėdos kuo

pos inenesinis susirinkimas 
buto lituos i4 diėhą, Klau
syta raportai yiš5 Blaivinin
kų N. A,, apskričio seimelio, 
kuris buvo ’ Šq. Boston, 
Masį R aportiis1 išdubę P.

DANTV ATSPARUMAS
Rašo Dr. G. tiložis.

Kuri danties didis yra 
silpnesnė?

Skaitytojas gali pamany
ti, kad čia yra nelemtas 
idauslmas, Bet tai yra labai 
svarbus, nes visuomene, iš 
priežasties nežinojimo, daž
nai 'apsigauna, arba suvėli
na ją taisyti, ir tuomet 
skaudžiai apmoka už tą ne- 
Žinystę. skaUsmaiš, sveikata, 
pinigais ir, mnltatas to 
toks, neteiįka dantų.

Puvhiuis, įiaprastai, pra
sideda ' tai*pė dantų ai-ba 
tarpdanteje, ypatingai su-. .v, ...... . . , .. . ■- . ’ _ , * • D ištaroma kietąją dantų mc-augusiems žmonėms ir dar \ \in’-.į. i < .dziaga, tai yra kalkių drus-labiau tiems, kūnų yra pra-1, * * . . y.. ? .. .

i-i j x- ’ v, ‘ t ka suminkština enemeli irreteję dantys. Puvinio.prie-, r . , . ■ ... . "v ' t. ; v i (tuomet dantis vienas arbazastisyra — Užsilikęs maus-1———y-------, , • +•-•■... [antras, kartais ir abu, pratus tarpe dantiju. j T £ n
Dabar kįla klausimas, ko

dėl tas maistas ten pasįįįe- 
ka, arba kodėl jis* sprau
džiasi į dantų tarpą? Mais
to įsispraudimo , priežastis 
yra tame: dantys yrą nuo
laidūs į viršų ir į apačią, 
tat yra į šaknis, o paėmus 
danties (kamieną) karūną, 
mes .surasime, ka'd jis turi 
savo patį plotį arba storį 
viename trečdalyje nuo vir
šaus. Tą patį- storį anglų 
kalboje vadina “point of 
contact,” o mes tą “point 
of contact ” pavadinsime 
“liečiu” (nuo žodžio liesti), 
nes kuomet .dantys yra nor- 
maljškąi suaugę,, jieliečia 
vienas antrą taip, kad sun
ku net ploną siūlą į tarpą 
įtraukti. Kuomet dantys tu
ri gerą lietį, tai į juos mais
to neprilenda, bet kuomet 
dantys praranda lietį iš 
priežasties praradimo vieno

Mąnkus, J. Svirskas ir V. 
Blavackas. Šiame susirinki
me dalyvavo kleb. kun. A. 
Petraitis, pareiškė , labai 
gražių minčių blaivinimo 
darbe. TU proga klebonas 
pakvietė blaivininkus pasi
darbuoti parapijos mėtinia
me išvažiavime, kuris įvyks 
rugpiūcio 6 dieną Maironio 
parke. Nutarta prisidėti 
darbu ir aukomis.

Sekantis susirinkimas bus 
prieŠseiminisy kuriame ren
kama atstovai į metinį blai
vininkų seimą, kuris bus 
rugsėjo 17 dieną Marįana- 
polio kolegijoje; Thompson, 
Conn.

PAMOKSLAI* APIE i
BLAIVYBĘ

Liepos 16 d. Šv. Kazimie
ro bažnyčioje laike visų, bet
veriu šv, mišių klebonas 
kun. A. Petraitis sakę pa
mokslus apie blaivybę; Ger
biamas pamokslininkas aiš
kiai irt. gražiai nurodė svai
galų blėdingųmą ir ragino 
prisirašyti prie vietinės 
BlainninkiĮ kuopos, kuri 
yra nuveikusi daugybę gra
žių darbų. ...

Šv.‘Kazimiero parapijos 
blaivininkai su savo klebo-- 
nūfberidiai bedirbdami nu
veiks daug gražių darbų) 
bažnyčiai ir blaivybes latmi.'j bėtis. sekančiai: paimti stik

TiūsineniškiSt * lą gerai šilto vandens ir įde

arba daugiau dantų; o kar-jji arbatinį šaukštuką papra- 
’........“' 1 stos druskos, druskai ištir

pus, išsiplauti burną, suras
ti dantyje skylutę ’ ir, apsu
kus ant dantų Imipštuko 
vatos; atsargiai išvalyt sky
lutę, Po to paimti gabalėlį 
švarios vatos, pavilgyti į- 
gvazdikų aliejų, (oi 1 of clo- 
Ves) ir įdėli į skylutę taip 
giliai, kaip galimą, kitą va
tos gabalėlį, uždėti viršui, 
itnt viršaus uždėti gabalėlį 
popiėroš ir palengva sukąs
ti daiitįs, Tas numalšins 
skausmą.. Bet reikia ncitž- 
rni ršt i, kad tuo dah’fics visai 
hėpagydysi, nokės ėiti pas 
gydytoją. Tuom tik laikinai 
pasiliuosuosi nuo skausmo.

Daugelis iš mūsų maiio- 
mp,r kad- dantis-ceikįa- taisy
ti tada, .kuomet juos prade
da skaudėti, nes aš tą esu 
patyręs iš praktikos. Kuo
met paklausi paciento, ko
dėl tamsta netaisei savo 
dantų pirmiau, nes jie jau 
labai yišpūvę, dabar sunku 
besutaisyfi, gal. būt; reikės 
keletą ištraukti, gauni atsa
kymą, kad neskaudėjo; reiš
kia, kad neskaudėjo, tai ne
reikėjo nei taisyti, nors ir 
labai buvo išpūvę, nors ir 
didžiausios (Įll0^tites susi
darę, kur gali maisto pasi
likti ir .padaryti burną dvo
kiančią, kad net negalima 
pakęsti tos smarvės. Toji 
smarvė dar ne viskas. Kuo
met mčs turim burnoje tuos 
išmatij produktus, arba dtio 
bes, mes ten auginame neiš
pasakytą daugybę bakteri
jų, kurios eina į mūsų kūną 
su kiekviėnii valgiu arba ri
jimu seilių. Tuorni mes nuo
dijame savo sveikatą -— kū
ną. Na,-ir paskui mąstėm: 
kas gi čia yra su manimi, 
kad aš pradėjau iiesijausti. 
*O nepamąstom. apie tai; 
kad mes nuodų turim pilną 
burną. Pradedame lankyti 
medicinos gydytoją, ■ kuris 
kad mus išgydytų, suradęs 
burnoje ligos priežastį, siun 
čia pas dantų gydytoją. Ta-/ 
da ir viskas užsibaigia.-

Dantis taisyti reikia tuo
met, kuomet dantų • gydyto
jas pasakys, kas reikia tai
syti. Nes kas nori turėti ge
rus dantis ir gerą sveikatą, 
turi bent vieną kartą į me
tus nueiti pas -dantų gydy
toją, kad išvalytų. Tas va
lymas yra būtinas. Nežiū
rint kaip dažnai vartosi 
dantų šepetuką, vis tiek 
kalkolo druska aplimpa 
dantis apie, smegenis; tos 
kalkolo druskos misi stoja iš 
seilių. Gydytojas,. išvalęs 
dantis, pasakys, ar reikia 
taisyti, ar ne.. Suprantama, 
etiškas gydytojas, o ne ko
kis fcikėris, ne toks, kuris 
turi iškabą, kad “dykai eg
zaminuoja.” Suprantamas 
dalykas, kuomet mažai išpu
vęs -dantis, tuomet .mažai; 
da rbo prie jo, mažiau skąu- • 
snio pecientui ir mažiau me
džiagos reiltia suvartoti, 
mažiau lūšnoj a pataisyti.:

Kas dėl dantų . taisymo, 
galima pažiūrėti iš kitos

tais pasitaiko, kad dantys 
būna kreivai suaugę, tai ir 
neturi gero liečiu, o į senat
vę, paprastai, dantys pasi
duoda į vieną arba į. antrą 
pusę, ir tuomet,’ valgant 
raumenis, arba panašų ^val
gį, prilenda maisto į tarp£ 
dantų ir pasilieka tarp lie
čiu . ir smegenų, iš kur nėt 
sunku ir iškrapšlyti, Užsili
kęs maištas .ten, ypatingai 
pas tuos, kurie nevalu dan
tų, arba . nenaudoją šepetu
ku ir krapštukų,. pradeda' 
pūti ir pūdamąš pagamina 
tam tikras rūkštis, kurios

deda pūti’ net iki minkštojo 
vidurinio sluoksnio.

. Kita vieta, kur pradeda 
dantis puti, nedaro skirtu- 
mo7 kaip suaugamiems, taip 
ir vaikams, tai yra. anato
miškuose ravukimsė ir duo
butėse ant kelminių ir prie 
kelminių dantų, čia irgi ta 
pati puvimo . jiricžastis — 
nuo užsilikusiu maisto, Jipt 
čia, paprastai,, minkštas ■ 
maistas, lyg buizos formoj. 
Či,a užsilikęs maistas tiek 
daug pavojingas, kaip kad 
tarpdantėje, yiiatiųgai ei
nant gulti, nes miegantis 
žmogus beveik kiekvienas 
tūri uždaręs burną ir tuo
met susidaro* ’ £ęrdš sąlygos 
maisto puviniui. O supuvęs 
dalykas visur daro- blė.dį, y- 
patingai dali t i ms ir dar dau 
giau pavojaus, negu kur ki
tur. Taigi, ne])amirškiine po 
kiekvieno valgio dantis va
lyti, tuomet mažiau tŪTėsb 
me su j.aiš vargo.

Trečia vieta, tai yra pa
gal smegenis,. ir tas liečia 
visus dantis, kaip priešaki
nius, taip ir užpakalinius. 
Čia dantų gedimas praside
da nuo ’'rakščių Seilių, kas 
yra beveik dar pavojingiau, 
neš Žmogus visai nejaučia, 
arba nepatiria, ūmaus skau? 
smo, tik kartais jaučia ma
žą skaudėjimą, kuris vėl 
greitai prieina, kol pūvimas 
daeina iki gyvio,- o pasie
kus.-gyvį, suprantama, koks 
rezultatas — neapsakomas 
skausmas. Tuomet nebežino
me nei kur dingti, O daž
niausiai tai pasitaiko naktį.. 
O kur tada dingti ? Vienas 
išėjimas — pačiam gydjdis, 
o neturint vaistų, kuo gi gy- 
dysies? Tuomet dedame šal
tą arba šiltą vandenį, o nuo 
0 negavę pagalbos, dedame 
nemaišytą alkoholį, kuriuo 
išplikome burną ir dienos 
sulaukę- nueinam pas. gydy
toją, kuris, vieną iš dviejų 
padaro: ištraukia dantį ar
ba išima iš danties gyvį, po 
to tuo dantim maža, tegali
ma pasinaudoti. ' Reiškia, 
patys .save nusl<riaūdžiame.

Pajutus danties skausmą, 
o negalint pasiekti, . dantų 
gydytoją, reikia. pačhhn gel-

Bimbai Pavogė Žiponą

Brooldyne, liepos 2 d.- įį 
vyko bimbinių bolševikų 
piknikas.

Lietuvių • bolševikų vado 
Pruseikos “reporteris’* a- 
pie tą pikniką liepos 6 d. 
numeiy Šiaip rašo:

“lojus parkan pirmiau
siai metėsi aldn ‘ ‘ pralota-, 
riškai blaivi” nuotaika: 
■daugybe girtų.' Stalai nu
krauti bačkomis, galionais 
ir “pantemis?’ Vakarop at
mosfera pasidaro dar jau
kesnė, dar gi f tesne. Jei ne 
lietus, kuris apie 7 vai. su- 
rijo publiką salen, tai būtų 
įvykus generalė revoliucija 
Už išlaikymą, linijos. Štai 
vienoj vietoj koks ten cent- 
rabiuris “atsirūgęs” pliupt 
visąr^ąarnagbnlm ir dešras 
arti stovėjusiai.’ moteriai 
tiesiog ant suknelės; kitoj 
\’i et o j kilo muštynės,; vie
nam gražiai “apdorotai an
takiai ;. kitoj vietoj vėl bū-

rys linijos. vyrų draskosi už j| 
bačką almis; Bimba sušilęs * j 
rėkauja, kad jam draugai ji 
pavogę naują žipbną — pat. j 
liko jam seną. Bet staiga 'II 
lietus laikinai numalšina vi- ji 
są revoliuciją, žmoiiės,. .vis- 3 
ką pametę, surčplinja.(k’aip ^3 
kas pajėgia.) salėtu Andrtb, v 
lio, Eultoniūtcs - Paltana- 
vielutes prakalbos ir chorų 
dainos susimaišo Su genera- 1 
Ii u (‘rmyderiu, laikinai įvyk j 
sta lyg’ ir mūšių paliaulta/ < j 
Bot neilgam. Vos lik pro^ j 
grama pasibaigė., tuo jaus ? 
tūli draugai'— už gerklių.
Ir vėl nauji išbąli d jmmi, 1 
nauji antakių skriodunai, ! 
klykimas, burnojimas.

“Vienas žmogus, ' mato-, 
mai, Bukino blaivininkų są-?’

pusės. Pavyzdžiui, ką mes 
darom su savo kasdieniniais 
.draubužiais? . Ar laukiame, 
pakol jie suplyšta, ar taiso
me pamatę mažą skylutę? 
Suprantamas dalykas, norė
dami, kad drabužiai ilgiau 
laikytų, taisome, kaip grei
tai pamatėme, kad jau pra- 
plyšę, ir tokiu būdu ilgiau 
juos išnešiojame. Na kodėl 
taip nepasielgti su danti
mis?

Imkime kitą pavyzdį. Į)a- •p
bar - daugelis mūsų turim 
automobilių. Kuomet mes ji 
taisome? Tuomet; kai visai' 
nevažiuoja? Visai ne. Tai
some jį .tuomet, kai pajun
tame, . kad jis jau pradeda 
biskį barškėti, tarškėti arba 
čirškėti. Bijomos, kad kur 
pusiaukely nesustotų, nepa
darytų vargo ir daug lėšų. 
Na, o su. sveikata, su danti
mis, mes taip nesielgiam. 
Visai, nepamąstom, kad mū
sų sveikata, arba dantys, 
pusiaukelyje .arba pusamžy
je, gali sugesti arba atsisa
kyti tarnavę. ’
, Nepamirškime,., kad gam
ta mums dantis suteikė vi
sam gyvenimui, ir juos rei
kia prižiūrėti tiek, kiek ap
linkybes leidžia. Mūsų svei
kata labai priklauso, nuo 
dantų sveikumo: juo dantis 
sveikesni, tuo sveikata ge
resnė. I

‘ ‘Kiek' aš. atmenu; šis ’ par* ■ ■. į 
kas dar niekad nebuvo taip ’-j 
permirkęs . sainagonka - h/ j 
krauju, kaip dabar”. ”• -j

Tikrai bolševikiškai, *.Vis-\ j 
kas at it i nka bolŠcv i z m'o ’ 
mokslui. ' ’ • i
. Bet: ir Prūseika tebesilai
ko bolševizmo, ir savo dar*., , . * ‘į
bais nesiskiria, nuo bimbinių' Į
bolševikų. . . |

Kalti patys- darbininkai, j
kad palaiko musu tautos iv ' l 
darbininkų žemi n,tojus. ■

Bolševikų yi*a tik sau jale, 
o darbininku minios. . Į*■ . .j

Taigi darbininkai neturi j
teisės smerkti bolševikų ųuU__ j
žeminimą lietuvių ir darbi* . 1 
ilinkii vardą, nes t ik darbi
ninkų sum pratimas gali tą. . | 
klaidą atitaisyti.. J.

“DASBIMKO” SIAIIY- 
TOJU DĖMESIUI

‘ ‘ Darbininkas ’ ’ jau priima-1933 
m. Lietuvos Paskolos Bonų ku« 
ponus už prenumeratas ir kny
gas už pilną jų vertę. Nukirpę 
1932 m. kuponą siųskite

• /‘DAEBimNKAS’<
366 West Broadwąy, 

So. Boston, Mass.

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

Ofisas:
SANBORN BLOCK 
681 Washington St. 
NORWOODf MASS.
Tel. Nonvood 0330 

Gyvenimo vieta: 
32 Waliiut Avė/

TeL Norvrood 1315;W

DIDELIS NUPIGINIMAS
Lietuvos Vaizdų -Atviru
čių irkny gėlė “Mano Pa
tyrimai Didžiojoj Karėj,” 
64 pusi., kapeliono Kun. J. 
Jonaičio labai vaizdingai 
parašyta, tik už

15 centų
Reikalaukite

‘‘Darbininko” Adm.
366 W. Broadway, y So. Boston, Mass.
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O ĄR B ĮNINKA 9

t Liepos 16 dieną Katalilay 
F Bažnyčia šventė švenčiau

sios Paneles Maiajos Šhap- 
L lemos šventę. Afarianapo- 
į lio Kolegijos koplyčioje įvy- 

■ ko Marijonų Vienuolijos 
' ‘ brolių įžadų sudėjimas. Lie

pos 16 d. yra brangiausia

I KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ |

bei iškilmingiausiai Švenčia
mų švenčių Marijonų. Vie
nuolijos kalendoriuje. Toje 
dienoje ne tik čion Ameri
koje, kur yra gan skaitlin
gas būrys M ari jonų vienuo
lių, kurie žaidžia ypatingai 
gan didelę rolę Amerikos 
lietuvių kataliku gyvenime, 
daugiausia .atsižymėdami sa 
vo sumaniu vedimu vienin-

teles Amerikos' lietuvių ko
legijos, bet ir visur, kur yra 
Mao.4jonų provincij.ų, ten ir 
įvyksta įžadų ątnaujimmas.

Iškilmės įvyko ryte prieš 
Šventas Mišias* Iškilmėms 
celebravo kun. A. Bųblys, 
M, L.C., laikinasis Ameri
kos Marijonų provincijoną- 
las; jam tarnavo klierikai 
Kazys Vengras, M. I. C* ir 
Vincas Andnuška, M. I. C. 
Pamokslą pasakei pats cele- 
brantas.

Dauguma Lpolių. sudėjo 
įžadus vienenems metams.. 
Amžinuosius įžadus sudėjo: 
—.— n-----------

Auksinio Obuolio Istorija 
(Graikų Mytologijos Žfapsne 
lis) su paveikslais. Lietuvių 
kalbon išguldė Alyva .25

Trys Keleiviai— Krikščio
nis, Žydas ir. Turkas. Pamoki
nanti apysaka. Paraše T. Vyš- 
maūskas. Verte P. B.

Trumpi Skaitymėliai—labai 
. gražūs pasiskaitymai apie į- 
vairiųs gyvenimo atsitikimus. 
Parašė J. Tarvydas ........ .25

Turto Norma—moksliški 
pasiskaitymįa. Paraše Uosis... ».25

Gerumas — aprašymas apie 
gerumą per Tėvą Faberą Fi- 
lipiną. Vertė Kun. P. L. . ... .15

Tabakas—Nuodai — rūky- 
,1. . mo kenksmas; pagal Dr. Ni- 
giJ kolskį parengs S. Kaimietis 

** , » Ųžkeita Mergelė su Barzda 
; Ir Barzdaskutis — apysaka...

Katalikų : Bažnyčia ir De- 
' mokratizmas. — Parašė kun.

Tarnas Žilinskas .... ....

f
s

.25

.10

Bruk J. Banys, M. T. C., 
BroL J, K;tmąndulis,.M.I.C. 
ir Brbl. Bi/ Ivanauskas, 
M. L C.

įžadų sudegusiems drau
gai ir giminės linki geriau-; 
stos ištvermės savo, tokiame 
prakilniame, darbe. . J

Antanas Južalčnas.

.15

SO, WORCESTER, MASS
Setoadįehyje, liepos 23 

dieną, prie bažnyčios, Gedi
mino kalne, įvyles Aušros 
Vartų parapijos metinis ir 
didysis piknikas. Šis pikni
kas tai didžiausias vasarinis 
parapijos judėjimas; Čia 
daug būna įvairaus pasi- . 
lihksihinimOj. susirenka visi 
pampi jonai ir apyliiilęių 
svečiai, vieni su kitais artį- . 
miau susipažinti ir visi kar
tu sudaro didėlį ir malonų 
pampi jin į 1 iruzdč j i t na, Šiais 
metais ypatingai darbštieji • 
parapijos nariai stropiai 

: rengiasi prie ši-o metinio .. 
. pikniko.

Daug yra sudovanota įvai 
rių daiktų, . jaunintas, ren- 

—ginsi ką nors gražaus iš.
sporto srities parodyti, du . ' 
chorai mikl i.nąsi dainose, o 
p. . Bliudžiaus orkestras, 
(beįiaš) str!opi.ai praktikuo
ja, kad tik gražiau galėtų 
muzika piknikierius palink
sminti. Parapijos klebonus 
ir visi darbuotojai širdingai 
kviečia visus: atsilankyti į šį .. 
pikniką, . Jei gu kartai s toj e 
di.enojė~ištiktų blogas oras, , 
tai pikniko pramoga bus 
nukelta į sekanti sekmadie
nį.

. Ąžuolas. A. Vienuolis ..
—Kas šiandien Kalbama, ——
pae Dievą, Sielą, Religiją, Pa
žangą ir Socializmą. Parašė 
Dr. Povilas Mira .. .10

Visas Svietas, žemė, kalnai, 
vanduo, upės, žmonės, inies- ’ 
tai. Sutaisė ir išleido P. Mi- ' 
kolainis .. .. . / .. . /. .10

MALDAKNYGES
Maldų Rinkinėlis, bal t a i s 

viršeliais .. 1.50 .90
Maldų Rinkinėlis, Juodais 

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

bininko” spauda. Odos apda
ru ?, .. .. .. .. .. $L50 2.00

‘‘Darbininko” Katalogas
Visos knygos žymiai numažinta kaina •

Trumpa Apologetika arba ;

mas; Parašė’kam V. Zajan- 
čąuskafs .... .. .. .... *.. .35

Moterystė ir Šeimyna. Ver
tė J. Gerutis .25

Limpamosios1 Ligos ir kaip 
nuo jų išsisaugoti.. Parašytą 
negyvoji gamta: žemė, van
duo, oras. Parašė J. Baronas .25 

Nauja Skaitymų Knyga — 
(Dalis II). Sii paveikslais . . .40 

Vaikų Knygelę — su pa
veikslais ... .20

Mano Patyrimai Didžiojoj 
Karėj, 1916 ir 1919 m. Para
šė kun. J. F. Jonaitis (Kape
lionas) . .. .; .♦. ............. .15

Pamaldų Vadovėlis, Staci
jos, Graudūs Verksmai. Šur 
darė ir išleido kum J. Konce
vičius ;. ..i .... .... .. .10

Vienuolinė Luomą. Verte 
kun.. P. Saurusaitis .... . .15

Moterystės Nesuardpmybė. 
J. Lesauskis. Šv, Kazimiero 
Dr-jos leidinys, Kaune .. . .10 

Sunkiausiais Laikais. Para- . 
še A. RueęviČius .. ..• .20 

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

; Šv. Gabrielius. Išleido Te- ’ 
vas Alfonsas Maria. C. P. .... .15

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

Leiskite Mažučiams Ateiti 
: Prie Manęs. Sutaisė kunigas .

Pranas .'. .. .25
Mūsų. Dainiai. Parašė Ka- ‘ 

ays Puida . .. . .* .. .25 
Andersono Phsakos — su pa- 

I veikalėliais’...; ..
Malda. Svarbi IŠga n y m o 

( Priemonė .Šv. Alfonso Liguo- 
'ri. Sulietuvino B. A. .. ....

Novena. Prie ŠV. Ęrancis- 
kaus Asyžiečio su trumpais 
apmąstymais apie Jo gyveįni- 
ma. Parašė Tėvas Hugolįnus 
Stroff. O. F’.’ M. Vertė K. .. .15

Valgių Gaminimas ir Namų 
Prižiūrėjimas. Sutaisė Ameri
kos Lietuvaitė ... ... .. .. l.Q0

Sveikata arba t i e s u s i r 
trumpas kelias į sveikatą. Su
taisė Dr. A. L. Graičiūnas .. 1.00 

A Brief LHhuanian Gram- 
mar. Lietuviskai-Angliš kas 
žodynas. Kun. P. Saurusaitis. .15 

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

Delegatų Kelione Lietuvon 
1916; m. Parašė Dr; J. J* Biel
skis ... .. -. .. .. ., JL5 

Vadovėlis išmokti dailiai 
mišioms tarnauti. Parūpinta 
Seno Bažnyčios Tarno . .. ., .05 

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

Mūsų Jaunuomenės Idealai__
t Paskaita skaityta Ateitininkų • 

konferencijoje, Voroneže, 5 
t d., birželio, 1917 nt .. -.10

šeimyniškiems. Vakarėliams ’.
( Prainogele. Svirno Žvynė •• 

Iš Adomo Mickevičiaus Raš
ytų.; Mokykloms parinko M?.

Biržiška .. .. .. .. .» .. ., .30 
. Mūšiai prie Nemuno ir Au
gustavo giriose ...... i. .10 

Pasakėčios. Rinkinėlis kal
bos mokslui .z.1.-,... ... .10 

“Dievo Karalyste Jumyse 
Yra” arba . apie, gerumo do- • 
rybę. Versta iš lenkų kalbos 
ir išleista rūpinantis P.- L. ..10 

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

Kovotojai dėl Vilniaus lie-

.05

.25 ,
XXIX Tarptautinis Eucha- 

‘ rištinis Kongresas. Parašė
į. kun. Pr. Bučys, M. I. O. .. 1.50 <

Mūsiškiai Užsienyje. Jdo-
' Ringas aprašymas.. kelionės į 

Paryžių ir atgal. Mikalojaus
Glapiros IvanoviĮ. išguldė

įri Magnus1 Parvalldetis........ .25 
Kelionė Aplink Pasaulį per -

80 Dienų. Apie visas .de-
“ rykas be galo įdomūs nuota

kiai kelionės per įvairius kra
štus.. Parašė .Julius Verne.
Vertimas, J, Balčikonis .. . 1;00

Pramoninės Demokratijos
Pagrindai.. Parašė Uosis ..,. .50 

Gegužės Menuo — Kun. P.
. Žadeįkis .............; .40

Aritmetikos Uždayinynas . .25 
. v.Vaikų Darbymečiui —Rin-

?. kinelis, kalbos mokslui ....... '.35
■Petriukas \— laiškas viėno .

vaikelio. Verte S. Rakauskas . .15
Bolševizmas — Kas tai yra 

bolševizmas ir jo vykdymas 
Rusijoje ‘ ... .. *.. .. ... .15

Žaidimų Vainikas. Savy-: 
bes vakarėliams ir g e g važi
nėms, su gaidomis. Sutaisė AL 
Grigonis .... .. .. .... 25

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

Atsargiai su Ugnimi. Vertė
’ iš lenkiško kum K. Š. .. . . .10 

Mūsų tikėjimas—išaiškini
mas pagrindų mūsų tikėjimo .25

Lietuvos Ženklai. — Išleido
J. Šeškevičius ir. B-vė, Kau
nas ri. .. .. .. .. .. ... .20

‘ n Ėmęs ir Kalbėk: Dėklama-
>cijos, Monologai ir Dialogai.

Parašė Juozas V. Kovas ... .20
* Eurharistikos Stacijos. Su*
lietutino Kum P. Juškąitis .. ;15

Dangaus Karalienė. Surin- 
ko kun. M. Galevičiusri .. .50

Socializmas ir Krikščiony
bė. Prof. V. Jurgueio ., .... .10 

Žmogus ir Gyvulys. Parašė
kun. Pr. Bučys .. .. .» .. ,15 

Žydas Lietuvoje. Parašė S.,
Kaimietis .. .. .. .. ?. .0b

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

Apsirikimų Komedija. At- •

vertimo. Išguldė L a p š i a u s 
Vaįkas ...... i. .

. Jono Kmito Eiles .
• Ėe apdarų •. . • •
. Lietuvos Albumas.Su. pa- 
voifcslaisrir aprašymais .. . .

' Dr, Vinco Pietario Raštai. . | tuvybes. Kun.. J. Arnbražie-
t- Istorijos apysaka 2 tomai .. .501 jus ••

“DARBININKAS”
366 W. Broadway, So. Boston, Mass

gitikimas iš Amerikoniško gy- *

)05
.75

. .50

1.00

.501 jus

.35

.10

.10

TEATRAI
Vienuolio Disputą su Rabi

nu. Vieno veiksmo juokai Su
lietuvino Vaidevutis ..' . .. .15

Elgetų Gudrumas, 3-jvj vei
ksmų komedija. Parašė Sei
rijų Juozukas .....................  .25

Giliukingas Vyras. 2-jų ak- 
tų komedija; parašė S. Tar
vydas .. .. .25

Ubagų Akademija ir Uba
gų Balius komedijos po 
1 aktą. Parašė Seirijų Juozu
kas ..; ... . . . . : v l . ’ . . .,.

Sniegas—tDrama ' 4-irių ak
tų. Vertė Akelaitis .. .. .. .40

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

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

Patricija, arba nešinamoji . 
kankinį — 4-riiĮ aktų drama. 
Vertė Jonas Tarvydas . . . . .10

Išganymo Apsireiškiiaai — 
atėjimas ir gyvenimas ant že
mes Jėzaus Kristaus. Vaidini
mas su gaidomis- . .?. . .. *. ;75

Dramos;. 1) Germanas; 2). «
Fabiola 5-kių aktų; 3) Liur-. 
do Stebūlas 4-riiį aktų^para- 
žė. J. Tarvydas .. .. .. ’.. .65

Knarkia Paliepus. Komedi
ja 1-me aite. Parašė Gineitis ;15 

. Vaikų Teatrai^ dalis 1:1) 
Pagalvok ką darai; 2) Jono 
laimė; 3) Pasakyk mano lai-

' mę. Surinko S. KL,D. ir N. ... .15
Vaikų Teatrai: dalis II: 1)

Ištirsime paskui; 2) Antanu-
i. kas. Surinko S.K,, D. ir N. ... . .15

JAUNIMAS DŽIAU
GIAME

Mūsų jau’n imąs labai 
džiaugiasi Lietuvių Diena 
Tliompsonc’. Ypatingai tu
rėjo t(good time*’ sportinin
kai. Baseball ratelis laimė
jo trofeją, .o mergaites ir 
kiti; sportininkai turėjo 
gerą progą .parodyti savo 
gabumus. ___ ' ' •;

Šy. Jurgio parapija Lie
tuvių Dienoje taip pat buvo 
atstovaujama turėjo sa
vo stalą iit padare pelno 
$58.50. . ’ A .

Baseball ratelį Thompso- 
ne’sudarė šie sportininkai;.

Jonas Dirsa,. pasižymėjęs 
kumštininkas, Mačenas, Ba
lutis, J.; S melstoriūs, Ver- 
siackas, Navikas, L. Šmels- 
torius, N(‘w York Universi
teto ratelio kapitonas ii’ D. 
V. ratelio vedėjas, Šestąvi-: 
čius, F. Dirsa, V. Babilas, 
Babilas, Rakštelis, Dulkė.

Abu tymu: Nprw»ood ir 
Waterbury lošė kaip profe
sionalai: rimtai ir "tvarkin
gai. ■ ;■ ; ■■■

Kituose sportuose pasi
žymėjo J., Yiesula, F. Dir- 
sa, A. ŽįihlickasV P. Vaien- 
tukevičius ir G. Venskaitė.

• KUN. STEP. KNEIŽIS,
Liet. Dienos Rengimo Komiteto narys,.- Norwood, Mass. 
lietuvių parapijos klebonas, kurio parapija Lietuvių 
Dienoje, liepos 4, buvo gražiai, atstovauta sporte ir. turė
jo savo stalų.

ŠtoughtonieČiai laimėjo.
9 prieš 5.

Abu rateliai lošė labai pa
vyzdingai ir gyvai.

Pažymėtina, kad Stough- 
tono S t Marks r at elį suda
ro lietuviai, išskyrus porą 
kitataučių.

. L. Vyčių (Norw-ood) ra
telį sudarėšie:

Dulkis, Rukštelis;'* V< Bu
bilas, Šestavičius, F. Dirsa, 
Navikas, Valentukevičius, 
TJoginskas ir L. Smelsto- 
rius. ' .. -

■ • St. Marks K, of, C. 
(Stoughton). ratelį sudarė 
šie:'' ' ■ / '-

Ladauškas, Ruseckas, Daly, 
T. Radvilas, Delanskas, La- 
dauskas ir Ručinskas ve
dėjas.

StoUghtoni e č i ų ratelis 
norėti], lošti baseball ir su 
kitais lietuvių rateliais. At
sišaukite pas

P. Ručinską,
. 190 Perry Št., 

Stoughton,. Mass.

Komisijos Narys,

PRANEŠIMAS

DAINOS

v

- ■ ’ . 79—5. .
Pirmadieni, liepos 17 d. 

lošė hasebalĮ Stoughfono St. 
Marks K. of C., jaunesniųjų 
ratelis su L. Vyčių. (Nor- Rusilka, Valentukevičius, 
woodo) rateliu. Danelis, A. Radvilas, B

Lietuva moka, nugalėti, bet ne keršyti.
D. L. K. Kęstutis.

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

tosios kun. A. Strazdo dainos 
Svodbos Dainos .. .. .. 
Birutes Dainos ..... .. .. 
Mūsų Kariuoinenės Dainos.

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

SU GAIDOMIS
riM. Petrausko

Jojau Dieną ..... ... .. 
Vąi aš pakirsčiąu ; k .. .. 
Liglio (Latviška) 
Už Šilingėlį . . . < 
Saitlelė raudona ...
Šių Nakeialy (dzūkiška) ... 
Skyniau skynimėlį.. . , .. 
Siuntė mane^notinėlė .... 
Ko liūdit sveteliai ? ,. ..

Sasnauskio
Blaivininkų hymnas. .» ..

Aleksio
Vyčių hymnas .. ,.. *. ..

TaMat Kelpšos
. . Liaudies dainos'(chorui “ 
Aš pas tevelį-MoČiutė mano ,15 
Oi tu, lakŠtingčlč-Vanagč-

Tis tupėjo. .. ,. .....
Kad buvau mergele-Ir atle- 

i ke sakalėlis '............... . . .'.

.10

.10

.10

,10

. .40

. .15
... .15

.25 

.20 
;20 
;15 
.15
.15

.10

.20

15

.15

į

MOlfELifli

Labai malonu, kad randasi 
žmonių, kurie seka Prano Be
kampio juokelius. Pradžioje ma
niau, kad niekas nekreipia dėme
sio į šį .skyrių,- Pasirodo, kad vie
nur kitur žmonės atsiliepia ir 
prisiunčia juokelių. Į šį laikraš
čio leidinį įdėsime išrinktusįdo
miausius. juokelius.

Pranas Bekampis.

“Ne, nemačiau ne vieno poli
cininko.” . • .

“Puiku. Tai, meldžiamasis^ ati
duok man savo, laikrodėlį. ir vi
sus pinigus.”

. Anelė Ših... Montejlo, Mass.

GERAS IŠGALVOJIMAS.

MIRĖ, ri
Antradienį, i liepos 18 d., 

7:20 vai. vakare Norfolk 
Cbunty ligoninėje mirė J. 
Kraunelytė, 21 metij am
žiaus. Ji sirgo džiova. . Pa’ 
šarvotą buvo pj>. Akstinių 
(velionės pusbrolio) . na
muose^ Franklin st.

Iškilmingai palaidota iš 
Šy. Jurgio bažnyčios, ket
virtadienį, liepos 20 d.. Lai
dotuvėse dalyvavo .■ daug 
žmonių,, ntea. a. J. Krau
nelytė turėjo daug draugų 
ir pažįstamų. Ji su visais, 
jaunais ir senesniais, gra
žiai sugyveno ir. buvo visų 
mylima.

Paliko dideliame nuliūdi
me seserį Eleonorą ir arti
miausius gimines pp. Alpsti- 
nūs, kurių namuose, liku
sios našlaitėmis rado tėviš
ką prieglaudą,

A. a, J. Kraunelytė pri
klausė prie Sodalieijos dr- 
jos, Šv. Cecilijos (parapi
jos) choro., L, Vyčių ir ki
tų jaunihio 'draugijėlių, ku
riose ji yra daug pasidarba
vus, i. . ' . •

A. L. R. K. Federacijos 
Naujos Anglijos apskričio 
metinis, suvažiavimas įvyks 
rugpiūtįio .13 (1., 1033 m., 1 
vai. po pietų Šv. Jurgio pa
rapijos svetainėje, James' 
Avė., Norwood, Mass.

Federacijos skyriai pra
šomi išrinkti kuo daugiau
sia atstovų, ir parūpinti ge
rų sumanymų organizacijos 
labui.

- Apskričio Valdyba, • 
Kun. Pr. Juras,'

’ . Dvasios Vadas.
V. J. Kudirka, 

Pirmininkas.
S. č’eikauskas, 

Raštininkas.
J. Versiuckas, 

Iždininkas.

PROGA BEDARBIAMS
Kad pagelbėti bedarbiams "Dar
bininko” Administracija išmokės 
bedarbiui už kiekvieną gautą 
naują metinę prenumeratą vieną 
dolerį.
Gera proga bedarbiams užsidirb
ti- keletą ar keiioliką dolerių, 
Apsukresnieji darbininkai^ gali 
išsidirbti nuolatinį ir gerai ap
mokamą darbą. ....

“DARBININKAS”
366 West Broadway, 

So. Boston, Mass.

DABARTINIŲ LAIKŲ UBAGAS

Uldninkaš: “Ką, tamsta prašai 
išmaldos, d pats atsiduodi kaip 
alaus bačkelė”?.

Valkatai .“Alaus bačkele! Ar 
tafnsta nori,^; kad aš .atsiduočiau 
šampanų?”

Jonas' K,... WęstHold, Mass.

Mokytojas: -“Pasąkylritę man. 
vaikeliai, kuris laiku patogiau
sias rinkti obuolius?”

Klemensas: .“Kada ūkininkas 
miega ir jo šunys pririšti.”'

Agotą Ram,.;, Roėhoster, N. Y.

MOKYKLOJE.

7 DIENOMIS Į LIETUVĄ 
GREIČIAUSIAIS PASAULYJE LAIVAIS

: ŠVELNUS MANDAGUMAS.

“Atsiprašau, ar tamsta neina* 
tei, kur nors šioje apylinkėje po- 

Jiė^ūnko?” ; .

• Mokytojas'; “Kuris iš vaikų 
galitė man pasakyti, koks skirtu
mas tarp Žmogaus ir kiaules?”

Viktorija: “Nugi, kiaule užgė- 
mą ir visada) pftsilieTta kiaule, o 
žmogus .užgėnuv žmogum. ir tik 

'begyvendamas virsta kiaule. ū ; . 
| ‘ Malvina. S.^ So. Boston, Masą

BREMEN • EUROPA
Specialiai ūttukinlftl ątovhut .šaltinais gariafyta Brotnevhavene 

. V uHIkrhm-inlml patogią kelionej LIETUVA.
Arba Keliaukit PopuliariuEkspresiniu Laivu COLUMBUS

. Informacijų klauskite ima viėtiuhnragentus, arba > . •

NORTH GERMAN LLOYD
252 B0YLST0N ST;, BOSTON ' Sh&B

Albumas.Su


fenfciadlenb, liepos 21, 1$ŠŠ. t
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[Rytinių Valstybių Žinios
: Mūsų komunistiškiejiir me, Amerikoje,dabai gir- 

socialistų laikraščiai rašo‘ luokliavo,. ir buvo oportų- 
Dięvo vardą su. mažąja nu-'!‘nbitas. Dorus auklėjimo janį 
de. Noru pasaulis rašų su Jprii»ažpdi įikrai negalimu, 

didžiąja laide visų tautų Nežiūrint kaip šliuptamiu- 
rašyboje, tik užsispyrę so-įkai jį garbintų, senis, netiž- 
cialisfai, pariųlyti savo am šntąrnavo.dos garbės^ Gerui 
tagonizmą, rašo mažąja. Bet'išsitarė jo duktė D r. Aldo- 
šfai ir “Vienybei’* jaų iDio- [na Aliiipaitę, kad būtų ge- 
Vp vii vdą rašo mažąja raide J rįau' tėvas padaręs, jei dau- 
Tikiiųės tai buvo redakci
jos neąį)sižiįirėjiinas.
74 p r.
N et. “ ekstra” iiunmris tą 
pakartojo.

dilu savo p/ofesiją. būtų 
Nors prižiūrėjęs4, -tie* skaldęįfJjrij- 

du kartu parašyta. rijus lietuvius^ . .. .

Tame pačiame numeryje RUSIJA?
•Amerikos: anglų ir -kitų 
tautų radikalų spauda labai 
nudžiugo išgirdus, kad J.V, 
esą. pažadėjusios duoti pas
kolą Sovietams $4,0011,000. 
Ir tai ne pinigais, bet bo- 
velntį, su. reikalavimų, kad 
Sovietai įneštų nemažiau 30 
nuošimtį, tos .sumok. Spau
doje įvyko visokių, pasakų, 
.kad jau Sovietų pripažini
mas čia pat, nes jau dery
bos einą ir paskola, tam i tik
slui duodama. Kada, buvo 
užklaustas apie tą reikalą p. 
Raymoii'd Moley^ -atstovas 
Londono konferencijos, tai 
tasai atsakė, kad gis . * apie 
tai nieko nežinąs, .

Kiek tuo klausiniu šioje 
šaly sužinota, tai tas bovel- 
rioš pardavimas neturi reik
šmės, nes jis yra mažas ir

ir lietuvy lies auklėtoją. 
Negiiičijain’e . jo lietuvybės 
auklėjimą socialistuose, bet 
prikištame jam lietuvių 
skaldymą. Lietuviai .. katal i
kai- vieningmno nustojo per 
p,/Šliupo agitaciją. Ką. vie
na ranka, statė, kita griovė. 
Čia ragino skirtis nuo. len
kų, čia vėl gunde peštis 
tarp savęs. Jei daktaras ii* 
turi nuopelnų dėl * lietuvy- 
bes, tai įiemažuūl • ir kalčių- 
Lietuvos šeimą skaldyda
mas. ‘ Amerikiečiai lietuviai ’ 
katalikai kitaip ir negali p<

. Šliupo atsiminti, tik kaip; 
senį bai-zdylą - Iclempiiišką 
agitatorių* pi’ieš kratūWtiš/ 
Ar p. Šliupas buvo doros 
auklėtojas? Neisivaižduoja
me doro žmogaus pilnoje 
žodžio prasmėje, be religi-<

• jos. Dr. Šliupas, kiek žino-] mažos vertes. Kitą, tai negi

MALDAKNYGES
PĄSINAUDOKIT NUPIGINTA MALDAKNYGIŲ" KAINA 
TIK KĄ GAVOME SIUNTINĮ NAUJŲ MALDAKNYGIŲ 

LABAI PRIEINAMA KAINA

“MALDŲ RINKINĖLIS" ’
Kainos:

Juodais odos apdarais $1.50 (buvo $1.75) .;' -
Baitais celuiloido apdarais $1.50. (buvo. $1-75)
Juodais paprastais apdarais .75 (būvą $1,00)
Baltais celuiloido apdarais *90 (buvo $155)

Imant didesnį skaičių duodame gerą nuolaidą.
Knygutės labai tinkamos, dovanos vaikučiams ..prie pir

mos Komunijos it kitoms iškilmėms.
Visus užsakymus siųskite sekančiu antrašui

“D AR B ĮNINKA S'’ '
366 Broadway, ■ ■ So. Boston, Mass.

L

L •

Padaryk Tą Dažymo Darbą I 
Su “All-Dutch Boy*
Del ilgo laikymo viršaus darbo I

Vartok Dutcb Boy All-Purp.ose. Soft Pašte | . 
Whiie-lead, ;Dutch Boy Linseed Oil, Dutch. Boy | \ 
Colbr-in-Oil and.Buteli Boy Liąuid Drier, . -j •

Del gražaus miinazgojaneįn vidaus darbo-. I 
vartok. Buteli. Boy. AU-Purpose. $.oft Pašte b

. Witliędead} Puteli: Boy Wall. Prik į 
į nier, Puteli Boy Elatting Oil and I ' 

Puteli. Boy Cok»rs-in-Oil. |
Mes parduodame Puteli Boy Pro- j J 

. duk'tus dėlto, kad jie “lieka parduo- i
„ tais.” .. : --i

I?irk:‘“tuos^ padirbimus” kimiais, i

DNIVERS1TY HARDVVARE C0.1 
1147 Oambridge St., Ctaibridge, Maw, 

Savininką* J*. H. Bnapkatukas 
' Tcl. Portcr.Q755

valdžia galės sutikti, kad . 
jos piliečių piiiigai, būtu 
mėtott'u svetur,

Yra žinoma, kad Rusija 
neturi pinigų nupirkimui : 
^daugiau bovelnos. Gautos 
-žinios sako, kad Rusijos ge
leži nikeliai apverldinoje pa
dėtyj ir juos gali sutvarkyti 
tik amerikonas —r. eksper
tus, bet-iš kur gausi pinigų 
jam algą apmokėti ? .

Iš ^laskvbs eina dejavi
mai ir prašymai, kad tik A- 
incrika pvipažinfų Rusiją. 

: Sū visokiais lu'aštais Rusi
jos radikalai neturi pasise
kimo ir Sovietų ptliėČiai,

ppr bt>lš( Mkų kdc"- 
uar laidria fe tai, ir tik šis 
pripažinimas duotu komisą- 
i'anis (įauginti/ drąsos kan
kinti .. Rusijos piliečiųs ir 
pasagoti jiems, kad juos, už 
jų žiaurumus su žmonėmis, 
už pavergimą masių—Ame- 
•rika pripažino. x, .

Taigi Sovietai to pripąži- 
ninio ir laukia. Jų sutartys, 
kokios buvo darytos siu juos 
pripažinusioms šalims, pasi
liko. tik ant popietes. So
vietai viena ranka pasirašo 
sutartį, gi‘ kita ranka ją su
drasko ir sumindžioja. Šis. 
tai Sovietų savo žodžio, sa
vo pažadų nesilaikymas ir 
trukdo šios šalies pripažini
mą. Šiuo laiku bolševikai 
neturi pasaidy^fekių Aįrdhi- 
gų draugų, su Itui’iūis gąlė-‘ 
tų atvirai- pasitarti. Visos 
šalys . juos žino, kaipo pa
vergėjus didžiosios Rusų 
tautos, kaipo ;engėjus de- 

. mokratiškiuno, kaipo laiky- 
1 tojus visos Rusų tautos ver

gijos pančiuose, ir kaipo 
pirmutinius laužytojus su
tarčių. '

Taigi. Ameriką gerai tai 
mato- ir supranta, kad pri
pažinus Rusiją — Sovietus, 
pripažinti jų dabartinę. A- 
merikoje varomą propagan
dą, pripažinti jų "Rusijoje 
įsteigtą vergiją, * įsileisti 
juos į šią šalį ir legalizuoti 
jų pastangas 'paversti’ Šią 
šalį į komunistų 11 rojų, ’ ’ To 
Sovietai, tik ir trokšta. . •

Bet reikia nepamiršti, 
kad Sovietų tik obalšiai yra 
gražūs. Jų darbai yra juo- 

1 dėsni ir u^ Senovės barbarų 
darbus. Jų šalies vergija tai 
'pasauly dar negirdėta ver- 
jgiją. Jų pažadai, tai papra
stas kasdieninis reiškinys, 
be jokios, vertės. Na ir susi
dėk su tokia purviną ir 
kruviiioinis raiikomįs. val
džia t Amerikai. būtų di- 
džiausjs pažeminimas iiri- 
pažinti Sovietus. BZd.
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inasį p. Čeplinskaš pradėjo 
dūly raut i sei m ii i iruįse posiį 
džįuose,' nota jau .mm. 1906 
metų buto narys. Nito to 
Taiko, išskiriant lik tuos 
t arpus, kuoinčt ji s išvyko 
Lietuvon, jis buvo aktyvus 
dilivvis v istiusei seimuose.

JUOZAS ČEPLINSKAS, 
KATALIKAS IR LIE-.

■; ' TUVIS. -

. Kiekvienas,. j asmuo, ar 
daugiau ar magiau dalyva
vęs višuomenįųiame veiki
me, yra tos visuomenės ir 
įvertinamas. . Ka rlais būna, 
kad, jam,. miyus, statomi 
jam akmens paminklai arba 
panašiai. Tačiau gali atsi
tikti, kad jo neprieteliai ga
lingesni,. ir tegirdima ne 
gyrimai, ’bęį. pernai, jis 
iškoiieveikiamas. Visas- dar
bas, visi nuopelnai, nuteikti, 
tą visuomenę ar organizuo
ti, ar tobulinti, sulaukia tik 
tokio .užmokesčių Vis dėlto, 
•visiškai nufylčti negulima.

Nors Juozas, Čeplinskas, 
ilgametis Balt ii norės katali
kų lietuvių, darbuotojas, ne- 
į.asjmirė, jo pasiryžimas- 
grįžti galutinai į savo tėvy-. 
nę, sudaro, progą mūsiš
kiems. apžvelgti jojo nuo
pelnus, ' ir stengfe/įuos šiek 
tiek įvertinti. /

Jau daugiau . kaip prieš, 
dvidešimt metų, kuomet 
Baltimorčj buvo laikomas 
L. R. K. Susivieiiijiino: Sel-

—Sunkiai serga B.. Bau- 
girda, Juozas Blažinškas jr 
jĄ Šulškiene. ’ : ’

—The’ Brookįynr Milei 
praeitą Savaitę talpino Ka- 
zimieriečių Seserų Plotinos 
•Marijos ir Motinos Cyriles 
l(Scranton, Pa.) paveikslus

su pažymėjimu, kad jiedvi 
buvo Lietuvos valdžios ap
dovanotos Gedimino orde- 
nais. ' \

.—Apylinkėje vėl prade
dama rimtai kalbėti, apie 
inaują .katalikams laikraštį. 
LStmkūs laikai, b^t reikalas 
•gyvas. . 4

—“Drobės” bendroves na
rių susitinldniąs šaukiamas 
p,as ‘ p. Garšvų BroOklyne, 
•liepos 18 d., 7 rak vakaro.

* —rVVilliamsbųrglib studen
tai’, laike savo susirinkimą 
pereitą penkiadienį. Buvo 
vėl rodomi studentų seimo 
paveikslais Buvo parodyti 
ir mūsų lakūnai sti orlaiviu.

—Iš apylinkes . daugelis 
išvyko į Čiiicągą dalyvauti 
Lietuvių liieūojė ir Ekono
mine jė Koiifėrencijojė. Ad
vokatas Jurmdčiuš_.ir gen. 
Kolis, p.- Žadeikis duos kon- 
fetoncijai paskaitas. :

įsikūrus Darbininku Są
jungai, 1915 indais, įsi < >j< > 
ir,ten veike. l’anašiai su 
PoderącTja, Nilo pat pra
džios jos^ veikimo, per Didį-, 
jį Karą, seimuose ir susi- 
rinkimuose, visur buvo pa
stebėtas jo darbas. .Pasta
ruoju laiku Baltiniorėjc jis 
net užėmė visų trijų šių 
-Draugija pirnūriinkystę, ir 
išlaiko iki pat .savo išvažia
vimo. .

Gimęs kovo mėti. 19 d., 
1879 metais Simno para* 
pijuj, Seinų apskrity, nega
vo progos eiti savo, gimtoj 
parapijoj mokslus.' Greti- 
inoj Rudaminoj pradėjo 
pradinę mokyklą. ' .

Piimą kartą išvyko į A- 
jheriką 1900 metais, turėda
mas vos 21 m. amžiaus. Čia 
išbuvo Balti morėj 14 mėne
sių, ir vėl grįžo. Lietuvoj 
pabuvęs apsivedė. Nepasi- 
tnikius progos įsikurti, su 
šeima 1906 metais'vėl atva
žiuoja į Baltimorę. Čia pa
silieka apie pėnkeris metus, 
ir išsiaugina tris dukteris ir 
vieną sūnų, su kuriais 1912 
metais grįžtą į Lietuvą; . , ‘ • 

. 1913 metais jau vienas at
važiuoja į Baltimorę. ir" iš
būna 15 metų, kol susitaupo 
Įdek turto Lietuvoj įsikurti. 
1928 metais grįžta ir nusi
perka žemės Marijampolės 
miesto apylinkėj, ir įsodiną 
'savo <šeimą ten ūkininkauti. 
Pamatęs kaip slinku bė dau
giau kapitalo prasigyventi, 
vėl traukia į Ameriką, ir iš
būna iki šio laiko.

Liepos 27 .dieną, Švedų 
Amerikos linija, Christholm 
laivu, jau nutaria galutinai 
palikti šitą kraštą^ir nuola
tos apsigyventi Marijampo
lėj. Kokia laimė jį. laukia 
dabar, vienas Dievas težino. 
Kad jis palieką didelę spra
gą vietiniame kat.alikiškai- 

.tautiškam veikime, niekas 
arčiau susipažinęs. su esama 
būkle neginčys. Jų prietelių 
užmanytas ’ išįeištųvių vaka
ras. įvyks, kai į) pranešėme, 
sekmadienį, liepos 23. dieną 
parapijos salėj., Susivieniji
mas, Pedcfaeija ir Dąrbi-

ROCHIESTER N Y

Ir tolimasis R.oehestoris 
atbudo ir; rengia Lietuvių 
Di?ną, kuri- įvyks sekma<|ie< 
iiyje, rugpjūčio 6 d.. Šeiriui •* 
želi parke,. Ridgo Rd., Ro- 
clicstch Šitą dieną rengia 
visi iš karai ikiŠkos draugijos 
ir.tos dienos pelnas yra ski -. 
rininas fondą ii naujos baž
nyčios, kuri jau už kelių sa
vaičių bus pradėta statyti. 
M ū sų v.arg >n įninki iš K. Thi- 
zys rengia clidžiulį chorą 
dainoms,’, o jiįuniniaš—-Vy- 
čiai rengiasi prie sporto. 
Visi senesnieji rengiasi da
lyvauti. ’ .

Rengimo kcnniletas šir
dingai kviečia, apylinkes pa
rapijų lietuvius, manančius 
važiuoti į. Rocliešter, .atvyk
ti rugpiūčio 6 d., lies tą die
ną pamatys visą Rocheste’ 
rio jaunimą ir visus lietu
vius, susi ri n k usi us į vi ei lą 

;vietą’ ir linksmai linksmi- 
.nant kitus ir patys save.

Išvažiavimas prasidės su 
'parodu nuo. Šv..Jurgio baž- 
hiyčios 1 vai. po pietų, o

1

Telefonas; Plaza 1350. ‘

JONAS GREBUAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojaa 

423 S. PACĄ, STREET, 
BALTIMORE, MD.

dainos . ir sportą^ priisįdeš 
lygiai 3-čią vąL. pu pietų.' 
Buh getan orkestrais, Mirįs 
grieš šokių paviljone. -Bus 
visiems labai gera progą su
važiavus ir suėjus, atnaujin
ti senas pažintis ii* utfšipa** 
žinti su'naujais draugais ū* 
linksmai šokant, ii* didinto* 
jniit praleisi i laiką. Tikslas 
tos Dienos /labai gražus, o 
renginio komitetas neapvils 
jūsų. Tėnopasilicka ne vie
no, seno, nč jauno n ai.anose 
.ią dieną/ bei -visi, vūžUtotL 
ir į kO i, tegul eina į ScliU4' 
elzcii i vilką.

. . J/K. Čapttsį
Spaudos komisijos narys;

LTŠliRIp-lEDMBiĮ 
DĖMESIUI

4 ‘ Darbininko ’ ’ adniin i s 
tracija išmokės L. D. S. na
riui — bedarbiui už kiek 
vieną naują metinę prenu 
meratą vieną dolerį. Daug 
bedarbių naudojasi proga 
Pasinaudok ir Tarūsta. Dėt 
platesnių informacijų krėip 
kis į “Darbininko” admini. 
straeiją, 366 W. Broadway,: 
So. Boston, Mass.

Girtuoklis nuolatos kėsi- 
; naši 4 .savo gyvastį. : , <■' ’

LDS. Kuopų Susirinkimai
NEW BRITĄIN, CONN.

LDS. 36 kp. susirinkiinhs įvyktu 
sekmadienį, liepos . 30 dieną 
Svarbu, kad į žį suEiirinknnį ateitų 
visi nariai ir bent po vieną naują, 
narį atsivestų prirašyti prie mūsų 
brangios organizacijos.

NEW HAVEN, CONN.
LDS. 28 kp. mėnesinis susirinki- 

.mas įvyks sekmadienį, liepos- 30, 
1 vai. po pietų,; bažnytinėj svetak 
nėj, 339 Green St. Kviečiame na- 
rius(ęš) ateiti.. Gera proga užsimo
kėti duokles. Valdyba

• . »

WATERBURY, CONN.
Liepos .30 A, 1 vai. po pietų Į- 

vyks LDS. ^kuopos susirinkimas 
senos mokyklos, kambary, Con- 
gress Avė. Ateikite visi. Valdyba

CLEVELAND, OHIO
liūgp. 4 d., - 8 Valandą' vakare, 

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

BRIGHTON, MASB.
LDS. 22 kp. ąuririnkjmas įvykn 

penktadienį, rugpjūčio 4, 7130 v. 
rak., Lincoln Svetainėj, 26 Lincoln 
Si. Ateikite visi. Valdyba

ELIZABETH, Nr J.
LDS. 16 kp. susirinkimas įvyks 

rugpjūčio 5 dieną, . 7-tą valandą 
vakarė, bažnytinėje svetainėje.. 
Nariai kviečiami gausiai ateiti ir 
atsivesti savo draugus (oš) prira
šyti. Valdyba

sus susipratusius Baltimo- 
tos lietuvius atvykti ir atsi- 
.sVęikiuti paskutini kartą šų 
daug nusįpeliiiusiu savo vei- 

tkėjin . .

N. S. PHILADELPHIA, PA.
. LDS. 103 kp. mCneainis susirinki 
man įvyks sekmadienį, rugp. G d. 
tuojaus po sunios, Šv. Andriejaus 
par. svetainėj, 1123 Lembu: St 
Kviečiame narius ir nares ateiti ir 
kurių užvilktos duokles užsimoki 
ti. Taipgi atsiveskite nors po vlė 
ną naują narį prie kuopos prira..

-.’ Valdyba

WORCESTEk, MA£8.
LDS. 108 kuopos susirinkimas į- 

vyks rugp. 6 d,. Aušros Vartą 
parapijos salėj,- tuoj po sumos 
Visi nariai prašomi pribūti, .nes 
turime svarbią reikalą. ■

Kviečia Valdyba

NASHUA, N. H.
LDS. 65 kp. mėnesinis susirinki- 

jhas įvyks rugp. 6d., tuoj-po pas- 
kutiaią mišių; pobažnytinSj sve
tainėj, Kviečiame narius ateiti, nes 
yra keletą svarbių sumanymų. 
Taipgi atsiveskite ir savo draugu* 
prirašyti prie 4iocorgBMjMbcųo*.

PHILADELPHIA, P A.
LDS. 13 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, rugp. mėu. 6 dieną 
yakare, mokyklos kambary. Atei
kite gausiai. Nepamirškite užsimo
kėti duokles. Valdyba

EASTON, PA.
LDS. 40 kuopos susirinkimas į* 

vyks rugp. 6 d.,, tuoj po sumos, 
šv. Mykolo parapijos svėtainėj. 
Malonėkit visi nariai atsilankyti 
ir mėnesines mokestis užsimokėti.

/M. Songaila
SAINT CLAIR? PA. .

LDŠ..107 kp. inėnesbės s“«kin*. 
kimas įvyks rugp. Gd., tuo i>o šu
luos. Šv. Kazinuėrn parap. salėj. 
Kviečiami vis nariai dalyvauti ir 
ušaimokėti jftenesinės mokestis it' 
naują narių atsivesti prirašyti. > ,

BALTIMORE, MD.
Rugp.- 6 d,» sekmadienį, tuoj-; 

pb sumai, parapijos svetaines kam-* 
bariuose įvyks LDS. 30 kp. šuši-. 
rinkimas. Malonėkite ateiti viri.

t Kviečia Valdyba*

WORCESTER, MASS.
LDS; 7 kuopos Businnkimaij b 

vyks rūgp. J> dieną, G y ak vak., 
bažnytinėje svetainėje, 41 Prov* 
idenceSt. Visi nariai būtinai ateU 
kitę, nes turime apsvarętyti ^kele
tą svarbių klausimų. Be to, gerti, 
proga užaimoklti duokle*

Valdybe



penktadienis, liepos 21,1933. nsrbin'in’kss •■..-• . ' ■■ • ~ ‘ '• . " »

Pamaldos už Lakūnus BROOKLYN,N. Y.

■' Brooklyniėčin iniciato
rių gfupė stengiasi tinka
mai suorganiztioti visuome
ne katalikiškai pagerbti žu
vusius mūsų didvyrius la-* 
liūnus a. a. Steponą Darių 
Ir įeit. Stanislovą Girėną.. 
Kadangi liepos 24 d. yra 
^eĮitintadienis ją mirties ir 
bažiiyčioso, spaudoje ir per 
radio yra ganėtinai gero 
laika sukviesti visuomenę ir 
svečius į pamaldas, tad lie
pos 24 d. 10 vai. ryto įvyks 
Apreiškimo P. Švč. bažny
čioje, .Uąvemeyer Ava ir 
Ko. 5lh-.Street, Brooklpą 
New York gedulingos pa
maldos ■— iškilmingos Šv. 
mišios, kurias laikys kun. 
N, Pakalnis, . asistuojant 

■kaili...K. Paul on i ui diakonu 
ir kun. J. Bąllmnui subtįi- 
jakonu, Panialdosc . daly
vaus Aviacijos komitetas, 
amerikiečiai aviatoriai, Lie-

tuvių legiono postas. Pa
kvietimai pasiųsti taipgi vi- 
šiem s apylinkes lietuviams 
dvasiškiams, Lietuvos kon
sulatui ir žymiems miesto 
valdininkams 1 bei spaudos 
atstovams. Toje dienoję visi 
lietuviai biznieriai prašomi 
savo įstaigas uždaryti vie
nai .... valandai —.1041 vai. 
ryta ir lietuvių dirbtuves 
prašomos vienai miliutai, 
lygiai 10:30 vai. lyte,., susto
ti dirbt, Jakūmi pagerbimui. 
Taipgi bizniciiai turį lakū
ną paveikslus išstatj'tį juos 
languose ir apjuosti juodu 
kaspinu, žodžiu, visuomene 
prašoma išreikšti saviYliu- 
dėsi išviršiniais ženklais ir 
kąrtiL dalyvauti viešame 
mirties paniinąjime. Prašo
me ir kitą. koloniją tojė 
dienoję atlaikyti gedulin
gas pamaldas. In iėiato riai.

PIKNIKAS ŠĮ SEK-
madienį. 1 ■.

Dėl lietaus praeitą sek-1 
raadienį Karalienes Angelų 
)ąr. Ražančiaus draugijos 
ąknikas neįvyko. Tad per- , 

keliamas į. šį sekmadienį 
iepos 23 d., toje pačioje 
vietoje, Porėst Parke. Pra*. 
Šoihe visu lietuviu atsilan-

novenos užbaiga.
. Karalienės Angelą bažny

čioje No vena prie Šv, Onos 
i įaigsis liepos 26 d. su. iškil
mingomis . iniŠinmis 9 vai. 
ryte.. Bus sakoma pamokt
as ir duotas l’alaimuiimas 

Šv. . xSalvr’antentu. Novena 
aikoma rvtais 9 vai.

r.AKPNU PAGERBI-

nį, rengia išvažiavimą Eo- 
ręst parke,. I vai. p. p. su 
programa, kurioj e numaty
ta': Kriaučių kontestas, mo
terų gimnastika, “<lonkey 
gaine” ir visa eile kitą, už 
kuriuos laimėtojams bus 
duodamos dovanos. Be. to, 
bus įvairiausi žaidimai, už
kandžiai, 'įniš galima gauti 
šaltos košęs, gėrimą ir kita.

programos dalyviai žiū- 
retojams suteiks daug įdo
mumo, kinis visai nieko uę- 
kainuos.

Savo atsakymu mes nę 
tik. suteiksime sau įspūdin
go malonumu bet ir kartu 
parenisime mūšą pačią veir 
kimo darbą. Be to, ta pati 
draugija liepos 25 d. i ures 
“litis ride,f” į State Darką, 
L. I. Kviečiamos narės da- 
Ijvauti raginant ir kitus.

Rep.

Linijos garlaiviu “Erederik 
VIII,” po priežiūra plačiai 
žinomo keliones eksperto 
Jono A. Wesson iŠ New 
Yorko.. • . j?'-’

Antroji ekskursija is- 
įlauks rugpiūČio 5 garlai

viu 4 * United. States. ’ ’ Paša- 
žieiiai. bus nugabenti, tiesiai

Copenhageną, kur jie. bus 
jęrkėlti iš laivo į laivą ir 
pristatyti. į Klaipėdą, be jo
kios keliones gelžkeliais.

Skanduįavtj-Amerikos lai
vai yra plačiai žinomi savo 
mandagiu aptarnavimu, ge
ru maistu ir dideliais šva
riais kambariais.

BROOKLYNO FED. APSK, 
DR-jy PRAMOGOS

G. BROOKLYN, H. Y.
TDOAIY13ĖS.

Kitu. Jonas’ Laurinaitis 
stropiai lavina naują chorą, 
susidedantį iš berniuką ir. 
jauną vyrii. Šis. choras pir
mą syk pasirodys su gražio
mis . lietuviškomis dainelė
mis metinįame Šv. Jurgio 
parapijos piknike, ’rugpiū- 
Čio (Augusi). šeštą durną, 
Klaščiaus Clinten" Parke,

Kun. Laurinaitis netik 
gabus jaunimą organizuoti, 
bet taipgi . sumanus choro 
vedė j as. Sveti mtaučiai. pa
našius .jaunuolių chorus tu
ri, gi lietuvių: tarpe bene 
pirmą Sykį pradedama ber
niuką ir vyrą chorą. organi
zuoti. Jeigu parapijiečiai 
sąvo. skaitlingu atsilankymu 
piknike parems šį kibių ku- 

..nigo. Laurinaičio darbą,' be
kabėjo, neilgai trukus jau
nuolių choras pasirodys ir 
bažnyčioje su bažnytinėmis 
giesmėmis.

. Žmones labai džiaugiasi 
turėdami garbingus Dva
sios Vadus.

Kun. Laurinaitis į trum
pą laiką .yra labai, daug nu
veikęs, ypač jaunimo tarpe;-

Mes tėvai esame labai 
dėkingi kun. Laurinaičiui 
už jaunimo palaikymą.

Tad mūsą klebono darbas 
su jauniąiu dabar yra pasi- 
dvigubiiięs, nes ir j-o asis
tentas nuoširdžiai darbuo
jasi su jaunimu/

Prašykime Aukščiausio
jo, kad mūsą. Dvasios Va
dams suteiktą sveikatos ir 
ištvermes ją sunkioje dar
buotėje.

MAS PER RADIO
. ; 'Wj\IBQ.

Šeštadienį, liepos 22 d.. 
TO vai. T\de Didysis Nevv 
Yorkas paminės. Lakūną 
mirtį per radio. AVMRCJ. 

’i'ogratna susidės iš .vargo
nų muzikalią dalią ir kal
ios. Vargonais groti pa
kviestas muz. Kaminskas. 
■Calbą sakys kun. Jonas 
Balkūnas. M.

Apreiški i no Pau. šv, pati 
Šv. * Ražanči,aus Draugija 
Tugšėj o m. 17 d. 1 vai..p. n. 
Eorest Parke rengia išva
žiavimą., į kurį visi kviečia- 
nii, ’ .

M-. B

NUSPĖTU, N. Y.

IŠVAŽIUOJA LIETU-
■. VON. • ‘

Liepos 22 d. išvažiuoja 
Lietuvon adv. St. Gabaliąu- 
skas su žmona. Abi svečia
vosi Amerikoje ir dalyvavo 
parodoje. Chicagoje. Su ad
vokatu atvykęs . kun. A.- 
' Ąpriiękas pratęsė savo pra- 
mvimą Amerikoje .ligi rug
sėjo 8 d. Jisai dalyvaus ka
talikų seimuose. .

Iš APFEIŠKIMD PiUP.

Nugirdės,

į ' Liepos 16,d. įvyko “Vai
kelio Jėzaus” 3 skyriaus 
susirinkimas. Dalyvavo ir 
kleb. kuii. N. Pakalnis, ku
ris pradėjo susirinkimą 

•malda.
Nutarta, atvėsus orui, 

rengti vakarienę 3 skyriaus 
ir . Apreiškimo parapijos 1 
šk. ir pelną dalintis pusiau. 

. A. Brangaityte išrinkta 
skyriaus raštininke.

Baigiant susirinkimą at
ėjo ir kun, Laurinaitis.

Liepos 1.5. d. išvyko auto- 
niobiliūm aplankyti savo gi-, 
minės. »ir pažįstamus kun. J. 
Valantiejns, Watorbury lie
tuvių parapijos klebonas, jo 
brolis Antanas su žmona ir 
giminaitė. M. Norkevieienė. 
Buvo sustoję Philadelphijo- 
je ir dalyvavo kun. J. Kau- 
laldo 40 m. kunigavimo ju
biliejuje. ‘ _

Taipgi . lankėsi^ Kazimiė- 
rięčių Sesučių Viįloje, New- 
ton, Pa. ir UrŠuliečių Vie
nuolyne, Wiimingtpn, Dėl., 
kur randasi Sesuo Zita, ją 
giminaitė. -

Liepos 17 d. sugrįžo lai
mingai į namus. Kartu su 
jais į WateTbiu*y atvyko 
kun. Bružikaą,- S. J., kur 
jis laikys Noveną prie Šv. 
Onos ir, sakys pamokslus.

=

E

Visiems, Visiems!
LIETUVIU UNIVER^ALIS BIURAS

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

namus lietuviu prietelių ir patarėją —laikraštį. 
“Darbininką.”: ^Tei Juniysė kils graži mintis

- ką nors gęra įsigyti ar savo piįetėliams pado
vanoti naują maldaknygę, rožančių ar gražią 
stovylūlę, užeikite Jūsų visuomet laukiame.
LH6TUVIIT UNIVERSALUS BIURAS, Ine.
‘ \ Buvusi “VYTAUTO SPAUSTUVĖ’1 .

’• 423 Grąnd St. . - Brooklyn, N. Y. „.

s

KARALIAUS IR KARA
LIENĖS RINKIMAS.

. Šioje parapijoje einą Ka
raliaus ir Karalienes t rinki
mo vajus, kurie karaliautą 
paskutiniame šią mėtą pa- 
rapi jos piknike, rugsėjo 10 
d., Klasei,aus parke. Balsai 
parsiduoda po vieną eeiitą.

'Kadangi iki rinkimo die
nos dar yra nemažai laiko, 
tai prieš rinkimus įvyl^s dar 
vienas piknikas rugpjūčio B 
kl.,- garsiame Dexter parke, 
Woodhaven. Tikimasi, kad 
į rengiamą parapijos pikni
ką suplauks minios žmonių 
ii* įsigys daugybę balsų.

Kol kas balsavimai taip 
stovi: . ■

Už Karalių gavo
X. 573 balsus.
XX. 735 balsus?
XXX. .849 balsus,..
Markūnas \A1.155 balsus.
Kas tie UX.” vėliau suži

nosime. ...
.. U z Nardlieng gavo

AndrĮšiūnįenę 2,503 balsi 
M. Mielšūnaite 100 baisų. 
Sesuo Nikodemą 322 bals. 
'O. Straigaite 100 balsą. 
Sesuo Vitalis 194 balsus. 
Ė.AVinieėki 100 halsų.

• / ■ . Rap.

Kviečiant' Un į v ė r s ai 
Broadcasting . Corp. . radio 
stočiai MT/VL (1100) New 
York, per'savo vedėją Gemv 
ge P^ O ’Brien, ahsamblis. 
u Lietuvos Daina,” vado
vaujant Violetai Tamkiūtei, 
duos iš ei lės trečią ir ketvir 
tą radio programą, ketvirta
dieniais liepos 20. ir 27 • dd., 
7:45 . iki vai. ’ vakare. 
Klausomai, kurie pageidau
jate,, kad .ansamblis sudai
nuotą' tam tilęras dainas, 
prašome pranešti sekančiai: 
Lietuvos Daina Ensemble, 
Station WLWL, 415 West 
59th St., New York, N. Y. 
Jeigu pageidaujama prane
šimus . galinga siųsti ęnsamb- 
]io reikalą vedėjui ‘sekan
čiai: . Lietuvos Dailia^. c.-o. 
Antanas Eimi^is, 250 Keap, 
St., Broooklyn, N. Y. Visi 
pageidavimai htis ensamblio 
išpildyti, ir jei aplinkybės 
leis teigiamai išpildyti.

J. A. A.

Į // STagg.2-2133. .' .

j Telephone: STAGG 2—0706 VALANDOS: į

|DR. BUDAS K. VENCIUS Šventadieniais suaitarua . | 

į D A.N TI S T A S č®and stebm j ?
| jy jg/LY (kampas Union Ąvė.X |
Į Namu Telefonas: Michlgan 2—4273 BROOKLYN, N.Y*, j

Liepos 23 d; Mot. Šqj. 35 kp. 
piknikas Fotest Parke,

Rtigp, 13 d. Baž. dranfdja 
(Apreišl^ parj .išvažiavimas J 
Forest Park, . ‘ '

Rugp. 27 d., V; Jez. dr-jos No.
1, (Apreišk. par.) išvažiavimas į 
Forost Park. ,

JRugp. 27 d. L: D/SaIO kp. iš- 
važiavimas, i Forest Parką.

įtngsėjo 3 d. Mot. -Sąj. 29 kp, 
išvaž. Forešt Park.

MIRĖ.
Jiėva Vaškeliene,-49 

tą. amžiaus, gyv. 1 Mirris- 
land, Great Neck, L. I.,mi
rė liepos 14 d. Palaidota 
liėpoįTT d. iš vietines R. K. 
bažnyčios.

'Laidotuvių apeigomis rū
pinosi. graborius J. Garšva.

Louis Vaselis, 40 metą 
amžiaus, ♦Ereehold,. -i N-.. J., 
mirė liepos 15 d/Kūnas bu
vo pašarvotas graboriaus 
Garšvos koplyčioje, 231 
Bedford. Avė. Palaidotas 
liepos .19. d., 2 vai. p. p. Šv. 
Trejybes kapuose.. •. ' . .;

Laidotuvių apeigomis rū
pinosi graborius. J; Garšva,

Apreiškimo. Paneles Šv. 
par. šv. Ražančiaus Drau
gija liepos 23 dtj sekmadie-

me-

EKSKURSIJA
Į LIETUVĄ.

KUNIGŲ VIENYBĖS 
. SEIMAS

Šiais Šventaisiais svar
biausių žmonijai įvtykią Ju- 
biliėjiniaįs Metais Ameri
kos Lietuvhį R. K. Kunigą 
vienybės Seimas įvyks Ėmi
mo į Dangų Švenčiausios P. 
Marijos Oktavoje, rugpiū- 
čiox22 d., Šv. Jurgio para
pijos svetainėje, Cnicagp, 
Illnois. Prasidės 9 vai. ryto.

Reikšmingi laikai reika
lauja reikšmingo Šeinio. 
Kristaus meilė ir sielų išga- 
nymąs verčią mus -dalyvau
ti jame kuo skaitlingiausiai, 
idant šiais istoriniais metais 
Kunigų Vienybes Seitiias 
būtą vaisingįausis.. Todėl 
drįstame prašyti Provinciją 
Šeiniui atstovą ir sumany
mą.

. Visus įnešimus prašome 
iš anksto siųsti raštininkui 
Imu. P. M. Jurui, 94 Brad- 
ford St, Lawrence, Mass. 
Seimo gi metu adresuokite 
per ųialonę Rt. Rey; Msg-r. 
M. L.. Krušas^.. 3230 South 
Auburn Ąve.-, Chicago, III.

Kun. K. Va^ys, 
pirmininkas,

Ktrn. P. M. Juras,
. raštininkas.

ĮVAIRENYBES
6 ■ • •
BEŽDŽIONĖS “VAGY-&ią> ir liėpe visiems iš ten

STĖS” ŠPOSAI. : atsitraukti nesirodyti. Kai, 
Deihi mieste, Indijoje, yisi ieškotojai prasišalino,, 

viena motina, palikusi .na
muose . rainiai. bemiegantį' 
mažutį savo kūdikį, pati iš
ėjo miestan valgio nusipirk- 
ti. Kai ji pai^įo namon, kū
dikio lovutėje jau nebebuvo. 
Motiną nemaž nusigandusi, 
pradėjo rėkti ir šaukti pa
galbą. Greitai subėgo kai
mynai ir pradėjo pražuvu
sio ‘ kūdikio visur ieškoti.
Tačiau atrasti jis nejiavyko.

Po kurio laiko ieškotojai 
meūketar pastebėjo, kaiTW 
toli nuo namą, kamė kūdU 
kis gyyėno, vieno . aukšto 
.medžio viršūnėje, sėdi bež
džione, ir, matomai, savo 
glėby, laiko jmvogtąjį kūdi
kį. Pradėta ji bauginti, bot 
iš medžio ji nelipo. Buvo 
bandoma jėga ją iš ten . iš
krapštyti. Tačiau nepavyko. 
Beždžione su kūdildu glėby, 
iššoko iš pirmo medžio ant- 
ran ir trečian, tačiau kūdi
kio nepaleido/

Pagalinus kūdikio fo.vo 
patariamas, vienas beždžio
nių žinovas, štai ką padarė:

Jis. atnešė didelę lėkštę, ir 
ją. netoli medžio padėjęs, 
pridėjo jbii saldainių ir vai-

beždžionė palengvą išlipo iŠ 
medžio, atsargiai laikyfcĮąiint 
kūdikį, padėjo jį pas' 
džio kamieną, o. pasiėmusi 
iš lėkštės saldainius ir vąi^ 
sius vėl greitai įsilipo me
din. Kūdikis atrastas nė per 
plauką beždžionės nešioji-* 
nm. nesužeistas!

Tel. Stfl^g 2—B048 Nctnry Pubite

M. P. SALIAS INC.
—B I HI L FA U S K A S—-

Graborius ir Balsamuotoja*

660 Grand St., Brooklyn, N.Y.

KLASČIAUS

CLINTON PARKAS
Piknikams, baliams, koncertama, 

Šukiams Ir visokiems Dasllliiksihinl- 
mums smagiausia vieta Brook- 
lyne-AIaspetlie. Jau laika# užsisa
kyti salę žiemos sezonui.
kampt MaspėtH ir Betts Are.,

JONAS KLASČIUS, Sav„
Maspeth, N. Y. |

SVARBUS PRANEŠIMAS 
VISUOMENĖS VADAMS

Pirmoji jungtinė lietuvių* 
latvių ekskursija į Lietuvą 
buvo labai pasekminga, ka
dangi su. ja išplaukė didelis, 
būrys lietuvių ir latyių lie
pos 8 Skandinavij-Amerikos

mininką — John Č. Morkū- 
hasj 253 Berlin Št, Roches- 
ter,N. Y. /

'Amerikos Lietuvių Kata
liką Studentą Organizacijos

Dvasios Vadas —
Kim. Jonas J. Kripas, 
Pirmininkas —
Jonas Č, Morkūnas.

Tel. Evergrecn 6-5310

JOSEPH GARSZVA
GRABORIUS

—IR—
BALSAMUOTOJAS
231REDPORD AVENtnB

BROOKLYN, N. Y. Y

Tel. Stpgg 2—0783 Notary Public

JOSEPH LEVANDA
(Levandauikan)

GRAB0RIU8
107 Union Avė., Brooklyn, N.Y.

Amerikos Lietuvių Kata
likų Studentą Organizaci
jas Centro Valdyba niiošir- 
džiai kreipiasi į visus mūsą 
katalildškiįją parapiją kle
bonus, kunigus, seseris,, mo^ 
ky to jus ir apskritai į visus 
musą lietuviškos katalikiš
kos visuomenes vaclus, viso
se lietuviu Amerikos kolo
nijose-. prašydama, dabar su
organizuoti visą m *o k s 1 ą 
einantį jaunimąį Studen
tų kuopeles (ypač mūsą pa
čią moksleiviją ir visus auk
štąją mokyklą studentus ir 
studentes).. \ > •

Bendrais organizacijos dr 
inlormačįją reil<alais malė- 
nekite kreiptis į Centro pi r-

BROLIAI IŠEIVIAI
TSvynSs likimas, jos lalmfjUnal ir ne- 

laimes, jos sielvartai ir bėdos Jums vi 
Šiems, be. abejojimo, rupi. Juros taip 
pat rupi, kad Tėvynėje , taurai uty k 
klestėtų teisėtumas ir laisvė; Jus taip 
pat niekinat priespaudos nevalią ir ne
ribotą sauvaliavimą su šveučiduslomls 
žmonių teisėmis Ir laisve; — Jus norite, 
kad ir toji būdami, kad ir plačiųjų ma-. 
rių atskirti, pažinti Tėvynės buv|, koks 
jis tikrumoj yra. — šitais visais nfe 
žvilgiais Jums labai yra pravartu 15 
zi rašyti/

••DARBININKAS” ugdo tiesos* Ir 
laisvės męlię:

“DARBININKAS” moko neapkęst) 
priespaudos smurto Ir niekinti didval 
dų veidmainystę.

“DARBININKUI” visur ir visados 
rupi darbo žmonių reikalai.

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

•SDARBININKA” redaguoja profeso
rius PR, DOVYDAITIS.

Skubėkite kad išsirašyti “D A RRININ 
KĄ" patys ir išrašykite Ji savo yimi 
n?ms Lietuvoje.

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

“Darbininkas,**
“DARBININKO” adresas: Llthua- 

nlo. Kaunas. N°t>rlklnusomvhAs aikštė

/Alus niekad iičra taip 
nustelbęs kaip tie, kurie jį 
gerią. .. t

. UŽLAIKAU VIEŠBUTĮ
YTa kambariai tleUšehnyną h’ 

pavienią. Su valgia ir tik vieniu, 
blokas nuo vandens. •-Vieta labui 
patogi dėl pasiipaūdym^.

365 Second Avcnue,
LONG BRANCH, N. J.

(Sav. Andrius Žukauekas)
. ‘ R-4

Telephone: STAGG 2—0106

DR. A. PETRIKĄ
(»rr*icK) 

LIETUVIS DENTISTAB
821 S. 4th St., Brooklyn, M. Y 

I-SpinduUų Diagnosf
Otizo Artetieiika

VALANDOS:
Nuo 9 ryte ifcf 8 vgt raku* 
Penktadieniai g ir eventądicolato 

. tik eąslterŪA

Telephone Stagg 2-4409 
NOTARY PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS
. G R A B O R I U S ‘

402 Metropolitan Avė. “ 
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijos 
Bažnyčią

Parsąmdau Automobilius Ves
tuvėms, Krikštynoms ir viso

kiems pokyliams

Tel. Newtowu 9-41464

ANT. J. VALANTIEJUS
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS .
Apil,ritu(lft Visose Su kone

Nohiry Public
5441 72-nd Street,

A.i*tl Briitid St. /
PASPĖTU. L. L. N. Y.

, Profesionalai,' biznieriai, pramonin* 
kai, kurte skelbiasi •‘Darbininke/* tik* 
ra L verti, skaitytojų paramos.

Visi aaralnkitfis “Darbininke.”

274 Ked/orJ 4i’e , Biuoklyn
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