
VISŲ ŠALIŲ KATALIKAI DARBININKAI 

VIENYKITUSI .'

EINA NUO 1915 METŲ

IŠ KATALIKU GYVENIMO
Trivandrumo, Indijoj, atsiver

tėlis arkivyskupas Mar Ivanios, 
buvęs jakobitų atskalos Žymus 
vadas, pareiškė didelio džiaugs
mo, jog vyskupijos ribose pasku- 

’ tiniuoju laiku jakobitai masėmis 
grįžta į Kataliku Bažnyčią. Per 
kelias savaites 1000 jakobitų įsto
jo į katalikus. Toje vyskupijoje 
per paskutinius 3 metus buvo 
daugiau kaip 10,000 atsivertėlių.

Nėw York trys kunigai (du 
broliai kun. McCann ir kun. Jo- 
seph M. Walsh) sudarė New 
York Apaštalavimą negrams 
Harlemo distrikte su centru St. 
Charles Borromeo bažnyčioje.

Pranešimas iš Hanyang' vikari- 
jato, Kinijos, suteikia džiuginau* 
čių žinių apie katalikybes plėti
mąsi tarp pagonų. šiuo laiku mi
nėtame vikarijate daugiau kaip 
70,000 kiniečių pagonų siekia ka
talikybes šviesos iš stropiai dir
bančių ŠV. Kolumbo misijonierių. 
Nors toje apylinkėje labai įsiga
lėję komunistiniai gaivalai ir. Iri- 

. tokios nelaimės siaučia/ tačiau 
pagonysį drąsiai ieško Kelio; Tie
sos ir Gyvenimo. /.

r . •• '

šv. Domininko Seserų Misijo
nierių vienuolynas šiais metais 
siiinčia misijoms 15 Seserų Vie
nuolių į tolimuosius Rytus. ,

DARBININKAS
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TnAPeSū™!? |Vokiečiai Nušovę Lietuvių Lakūnus'

Chicagoje šiomis dienomis pri
imta į Katalikų Bažnyčią Levina 
Terbeli, 100 metų moteriške, bu- 

' vnsi visą, laiką metodiste.

Pra&cozijoj
neta žymavs kataliko M. Matui- 
ce d’Ocagne profesoriavimo 40 
mėtų sukaktis. Prof. d’Ocagne 
yra didysis geometrijos žinovas.

Vokietijoje šiomis dienomis, 
mirė prof. Dr. M, Baumgartner, 
vienas žymiausių katalikų filoso-

■ fų, sulaukęs 68 metų amžiaus.

WASHINGTON. — In
dustrijos . atstatymo akto 
administratorius gen. Hugh 
S. Johnson liepos 25 d. va
kare kalbėjo per radio ir r 
savo kalboje griežtai pasa
kė, jog niekas nesustabdys 
Prezidento Roosevclt eko
nominės.programos.

Gen. Johnson apskaičiuo
ja, kad šiais metais prieš 
Darbo Diena apie: 5 ar 6 
milijonai bedarbių bus ap
rūpinti -darbu. Kad tai būtų 
įvykdyta, valdžia pradeda 
tam tikrų kampaniją. Nuo 
liejos 27 d,' visi darbdaviai, 
mažų ir didelių įmonių sa
vininkai, gaus valdžios laiš
kus, kuriuose bus įdėti spe
cialūs pasižadėjimo lakštai. 
Darbdaviai kviečiami tuos 
•lakštus laisvu noru pasira
šyti pažadant įvesti1 darbi
ninkams trumpesnes darbo 
savaites, nemažinant atlygi
nimo/ ;

Ta pačia proga gen. 
Johnson pareiškė didelį pa
sitenkinimą, kad industri
jos ir darbininkų vadai sto
ja valdžiai į pagalbų dėl 
ekonominės gerovės grąžini- 
mo, Didžiausiomis, konrpa- 
nįjomis, '’kimosYėmėjų są
raše randamos, yrą United 
States Steel, General Elect
ric Co., Standard Oil Co., 
Henry Eord, Atlantic: Paci
fic Tea Co. ir tt. x

ŠIUO DIRBTUVĖS DAR 
BININKAI STREIKE

ĮIOLYOKE. —' Makson 
šilko dirbtuvės 48 darbinin
kai verpėjai liepos 25 d. iš; 
ėjo į streikų protestuodami 
prieš dirbtuvės vadovybę, 
lutei vis atidėlioja vykdyti 
naująjį, tekstilės kodeksų, 
išleistą vyriausybės.

Church Mainifacturing

G KAREIVIAI APDEGĖ 
BUŠO EKSPUOZIJDJE
... - 1 —*-------------- - '■

PANA, IR — Specialus 
busas, pripildytas Illinois 
kareiviais sutiko . nelaimę 
dėl motore įvykusio gaisro. 
Šeši kareiviaiį labai apdegė, 
iš kurių keturi neturi vil
ties gyventi/ Lengviau. su
žaloti 14 kareivių. ‘

DU JAUNUOLIAI UŽMUŠ
TI ORLAIVIO NELAIMĖJE

N0RWALK, Ct. — Or
laivio nelaimėje užmušti 
john -Wadsworth, 18 metų 
ir William Waters, 20 me
tų. Orlaivio lakūnas Louį- 
dah. slinkiai sužeistas, .

Nelaime. įvyko tik ką or
laiviui pasikėlus į aukštį.

išėjo į streikų, reikalaudami 
■didesnio • atlyginimo darbi
ninkams, dirbantiems nuo 
gabalų. .. •

VOKIEČIAI LEIDO ŽYDĮ!
AGENTŪRAI VEIKTI

BERLYNAS. — Vokieti
jos hitlerininku slaptoji po
licija -buvo uždariusi žydų 
telegramų agentūrų, tačiau, 
Amerikos generaEaih kon
sului tarpininkaujant, agen
tūrai leista vėl veiktu

Nezareto, Seserų vienuolynas 
smarkiai plečiasi. Jau turima 50 
skyrių — namų, kurių. 25 Angli
joje,'po 6 Airijoje, Australijoje 

' ir Pietų Afrikoje, 4 Škotijoje, 2 
Valijoje ir T Amerikoje, Vienuo
lyne yra apie 1000 seserų. Vie
nuolynas! įsteigtas prieš TObnėtų. 
Jo pagrindinis tikslas yra labda
rybė. .‘f

Argentinoje įvyko pirmasis tau 
tinęs katalikų vyru organizacijos 
visuotinis susivažiavimas, kuria
me dalyvavo visų 54nrių provin
cijų atstovai.

Miręs Ročhester vyskupas O’- 
Hem paliko turto apie 5000 do
lerių. Jo visas gyvenimas buvo 
paskirtas labdarybei.

PAINTDCKET STREIKIE- 
RIAI LAIMĖJO

AKMENIMIS APMĖTĖ
VOKIEČIU ATSTOVYBĘ
/MEKSIKA. — Voldetv 

jos atstovybės rūmai Meksi
koje liepos .25 d. . apmėtyti 
•akmenimis. Langai išdaužy
ti, bet didelių nuotolių ne
padaryta.

ANGLIJA NEPARDUOS 
;ORLAIViyVŪIIETIJAI

LONDONAS. — Vokieti
jos vyriausybe buvo užsa
kiusi Anglijoje orlaivių, ta
čiau Anglijos vyriausybė 
atsisakė parduoti, kadangi 
tai draudžia Paryžiaus su
tartis.

Apie, tai parlamentui pra-- 
nešė užsienių reikalų minis
terijos valdininkas.. kapt. 
Ėden. . ’

ŽMONA PRI DURTI 
IŠLAIKYMĄ VYRUI

CHICAGO. — Illinois 
valstybėje pradėjo veikti 
naujas įstatymas,- pagal ku
rį tam tikruose atsitikimuo
se vyrąj galį reikalauti už
laikymo iš savo žmonų.

Tūlas Hauold Kettel pa
davė teismui prašymų, ieš
kodamas divorso ir išlaiky
mo nuo savo žmonos. Jo 
žmona yra' stenogrąfė ir 
gauną. nuolatinę algą.' Vy
ras apkaltino jų palikime 
jo varge. Teismas vyro nau
dai priteisė, 1000 dolerių, 
kuriuos,jo žmona turės.jam 
išmokėti poTjįįd’^erių į sa
vaitę. Šis vyrutis dabar ga
lės pragyventi dvejis metus 
iš savo žmonos uždarbio.

. Kitas. laimingas, vyras bu
vo tūlas J.oseph Koską, ku
rio, žmona turės jain mokėti 
3 dol. 50c. į savaitę ir duoti 
jam už dyką, pieno ir kiau
šiniu iš savo ūkio.

ITALUOS KARALIUS
APLANKYS AMERIKA

' NĖW YORK.—Čia pra
nešta, kad Italijos karalius 
Victor Ėmmanuėl artimoje 
.ateityje atvyks aplankyti 
Ameriką.: ■

Karaliui artimi asmenys 
pareiškė karaliaus didelį 
norų aplankyti Ameriką 
ypač po to, kai Amerikoje 
lankėsi Mussolini minište- 
rių kabineto nariai Grandį 
ir Jung.

KALINYS NUŠOVĖ 
; TEISĖJA

Girtuoklis nuolatos kėsi
nasi' į. savo gyvastį.

Meksikos policija . ieško Į 
nusikaltimų padariusių as
menų. ■ „ ■

TĖVAI ATSISAKĖ VAIKO

Lietuvis Rhode Island 
Golfo Čempionas

Amerikos/ Prancūzijos, 
Anglijos ir kitų valstybių 
laikraščiuose telpa žinios, 
jog vokiečiai yra kalti dėl 
lietuvių lakūnų Dariaus ir 
Girėno tragiškos mirties 
Vokietijos laukuose, liepos 
17 dieną.

Prancūzų laikraščiai pa« 
duoda tokių žinių*. Vokieti- 
jos vyriausybė buvo įsakiu
si pasienio kariškai sargy
bai, gerai daboti, kad lenkų 
orlaiviai. nelakiotųV<)ldeti- 
jos padaugėję, o- jei . koks
lenkų orlaivis atlėktų į Vo I Kokia tikroji VLifuani-1/ 
Įdėti jos pusę, tai esą .įsaky-rcosJ’ žuvimo priežastis, darų 
tą tuojau šauti. Kadangi 
Darius. iT Girėnas savo or
laiviu /‘Lituanica” lėkę vi
sai netoli Lenkijos pasienio, 
tai, prancūzų laikrą š č i o 
nuomonė, vokiečiai paleidę

šūvius į <'<Lituanicų,,',; 
nydami, kad tai lenkų oraS| 
vis,. Ir taip įvykusį baišiĮ® 
tragedija. . . ’ ’ J

Anglijos laikraščio 
ly Ilerald,” išeinančio Lom 
dorie, specialus / korespOM 
dentas iš Kauno praneŠO 
kad Lietuvos vyriausybS 
įsakė padaryti ‘MAtuani-l 
cos” žuvimo tyrinėjimą, -neį] 
gandai, kad vokiečiai pašo-*j 
ve orlaivį uLituanicų,’r vis^ 
didėja. ■* . /

nėra išaiškinta ir vargiai j 
bus'išaiškinta, nes tos ne- .1 
laimės didieji liudininkai, | 
abu drąsieji lakūnai, jau 
amžinai ilsisi lutame pasau
lyje. . ;

MarijonųNaujasGenerolas
ROMA. — Marijonų Vie

nuoli jos nauju Generolu iš
rinktas kun. Andrius Ciko-

LAMBERTVILLE, N. j. 
—Teismo rūmuose, laike 
privatiško apklausinėjimo, 
kalinys Andrė Kubischin, 
46 metų y amžiaus, išsitraukė 
revolverį ir vietoje nušovė 
teisėjų James D. MacKay. 
Kambaryje tuo laiku buvęs 
■policijos viršininkas tuojau 
griebė kalinį, kurs bandė 
nusišauti. . ■ '

Policijos viršininkas aiš
kinosi gerai iškrėtęs kalinį 
nieko neradęs, tačiūu kali
nys revolverį buvo gerai 
paslėpęs kelinių slaptoje 
kišenėje. .

LOWELL DIRBTUVĖS

PAWTUCKET, R? L — 
\ Astuonių atidinyčių 1200 

darbininkų laimėjo streiką, 
į kurį jie buvo išėję, reika
laudami geresnio atlygiui- 

- mo. Darbdaviai sutiko pa- 
* kelti atlyginimų nuo 10 iki 
; 20 nuošimčių ir įvedę .. 40
: valandų darbo savaitę. '

Keturios audinyčios tačiau 
neprisidėjo prie darbinin
kams palankumų parodžių- 

■ , ; šių dirbtuvių, tad jų 1100 
t darbininkų pasiliko streike, 
L-. tačiau manoma, kad ir šie 
J darbininkai streiką laimės.

DENVER. — 6 savaičių 
berniuko tėvai, Maynard 
Erkenbeck, kreipėsi į- vaikų 
teismą, prašydami paimti 
jų vaikų ir atiduoti į prie
glaudą.

Tėvai aiškino teisėjui, 
jog jie nekenčiu savo vaiko 
ir nenori jo matyti. Abu tė
vai skundėsi esą. iš didelių 
šeimynų* todėl jie matę per
daug vaikų...

Teisėjas nusprendė' ati
duoti kūdikį prieglaudai, ne 
todėl, kad panaikintų be- 
širdžių tėvų pareiga kūdikį 
užlaikyti, bet kad apsaugo
tų kiųlikį; nito tėvų žiaiirii- 
mo. ’ '•

Visokių tėvų • pasita&o, 
bet tokie tėvai neturi jo-kios 

' teišes ir privilegijos būti 
. vadinami tėvais.

\ PROVIDENCE. — Rho
de Island valstybes golfo 
čempionato vainikų, po at
kaklios kovos, laimėjo Mike 
B obel (Mykolas Babavi- 
čius), nugalėdamas daugy
bę kandidatu į čempionatų.

Rhode Island golfo čem
pionas Mike Bobel, 24 me
tų, yra sūnus Petro ir Ma
rijonos Babąvičių, gyv. 344 
Roger Williams Avė', Phil- 
lipsdale, R. i., . kurie yra 
Providenee Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos nariai.

Rhode Island iaikraščiai 
patalpino Bobel ^paveikslus 
sū plačiais aprašymais, pa
žymint, kad Bobel yrą lie
tuvis, kaip kad ii’ Amerikos 
gblfininkų Čempionas Gud- 
moųas ir buvęs čempionas 
Burke.

M. Bobel golfų Žaisti pra
dėjo nuo .pat vaikystes die
nų, būdaniaš golfininkų laz
delių nešiotoju. V- .

Liepos 22. d. Attleboro 
apylinkėje įvyko didelis žai-

dimas, kuriame dalyvavo 
Massachusetts ir Rhode Is- 
land .. geriausi golfininkai. 
Žaidimo pirmą vieta laimė
jo Mike Bobel. >

SEPTYNI UŽMUŠTI AR 
NUJOS ORLAIVIO 

NELAIMĖJE
, OCEANšIDE, Gal. — A- 

merikos armijos didžiulis 
orlaivis nukrito iš 1000. pė
dų aukštumos ir. susidaužė. 
Nelaimėje'užmušti 7 asme
nysĮeit; Gari A. MiuTay, 
serž. Snodgrass, serž. Her- 
riek, T. Tayldr (Los Ange
les), St- Book. ^Detroit), 
Vincent Galdin (Green Ra- 
pinds, Mieli.), Albert Over- 
end, Coronado, Gal.

Nelaimes priežastimi buvo 
orlaivio sparno nūĮužitnas, 
ką pastebėjo’ lauke stovėju
sieji žmonės. !

ŽMONIJOS LOPŠYS 
BUVĘSAFRIKOJ

WASHINGTON.—Tarp
tautiniame geologų susiva
žiavime Anglijos mokslinin
kas Arthur Smith Wood- 
ward ture jo paskaitą, ku
rioje pareiškę savo įsitikini
mą, jog pirmųjų žmonijos 
tėvų rojus buvęs rytinėje 
Afrikoje, kur nors Riff slė
niuose. Mokslininko nuomo
ne, toje /vietoje yra žmoni
jos lopšys. Be to, jis pareiš
kė savo nuomonę, jog* žmo
nija atsirado apie .10 ar 20 
milijonų pietų prieš Kris
taus gimimą.

Iki šiolei mokslininkai 
laikėsi nuomonės, jog žmo
nijos lopšys buvo centrali- 
nėjė Azijoje ar Europoje, 
Anglų mokslininkas Wood- 
xvard savo huomonę rbmią 
naujaisiais tyi'inėjim h i s, 
padarytais Afrikoje.

LOAVEL — Trys audi
nyčios, pradėjusios veikti 
pagal vyriausybės išleistą 
kodeksą, pakele, darbinin
kams atlyginimų,kurs ’ pali es 
apie 600 darbininkių daugu
moj moteris.

Hub Ilosiery dirbtuvė, 
kurioje dirba 400 darbinin
kų, pakelia atlyginimą nuo 
25 iki 30 nuošimčių. Dirbtu
vėje. dirbs du šiftai.

LowėlĮ Mills apie 100 
darbininkų gaus ir padidin
tų atlyginimą, bet kadangi 
jie dirba nuo gabalų, tai jų 
atlyginimo padidinimo nuo
šimtis^ dar nenustatytas. 
Dirbtuvėje veiks du šiftai 
po 40 valandų.

Brown Hosiery dirbtuvė 
pakėlė atlyginimą 20 nuo
šimčių savo 75 darbinin
kams.

MERGINA PERŠOVĖ 
BERNIUKĄ

to, gerai pažįstamas Amėri^ J 
kos lietuviams. Jis yra va- , 
žinojęs po Amerikos lietu- : 
vių kolonijas ir davęs misi
jas įvairiose lietuvių para-- 
pij-ose drauge su kun. P«J 
Andziuliu.

Kun. A. Cikoto gimė 1891 ' 
m, gruodžio 5 d. Petrapily 
baigė Kunigų Akademijų, ■ 
gaudamas Teologijos kandi-' 
dato laipsnį. Į kunigus.įšvę’- ; 
stas 1914 m. birželio 13 d« J 
Marijonų vienuoliją įstojo. 
1920 m. . • /

ŽYDŲ PASAULINIS ROI- 
RUTAS PRIEŠVOKIETIJĄ

AMSTERDAMAS. Čia > 
įvyko pasaulinės žydų orga
nizacijos vadovybės kongre- • 
šaš, kuriame priimta ilga 
rezoliucija prieš Vokietijos | 
hitlerininkus. Kongresui va- g 
dovavo New York žydas 
Samuel Untermyer. 'Ij

Rezoliucijų, komisijų su -j
darė Prancūzijos, Lenkijos t
ir Čechoslovakijos žydų at- į
stovai; organizacij os komi- j
sijoj ■—Olandijos, -Egypto. • $ 
ir Amerikos atstovai ir f i- 
nansų komisijoj Anglį-, j
jos, Belgijos ir Lietuvos /
žydai. . j

Kongrese dalyvavę įvąi- J 
rių valstybių Žydai prausė | 
apie pasėkmes vedamo boi- .//LITGHFIELD, Ct.

Berniukų vasarnamyje, kū-koto prieš Vokietijso pra- 
rį užlaiko episkopahį orga- kės. Iš tų pranešimų paais- 
nizacija, vasarojo 20 ber- kėjo, kad žydai tikisi, labai 
Iriukų. Liepos 21 d. j i e išė
jo pasivaikščioti. Kelyje jie 
pamate vieną vyriškį ir mer 
giną .bejojančius ąrkliais. 
Kai kurie, iš vaikų paerzino 
jojikus. .Mergina. išsitraukei 

‘revolverį ir .paleido du šū
vius į vaikų būrį, Roderiėk 
Davis, 14 m., peršautas. 
Kulka jam palaike. į kruti-

; ’■ ' / ’ ’ ’ ■ 
policija ieško kaltininkes.

•S

sumažinę Vokietijos, ekspor
tų (prekybą. su užsieniu),

Priimtoje. . rezoliucijoje 
žydai kreipiasi į Tautų Šų- 
jungų, prašydami nusiųsti
spceialę komisijų į Vokieti- J 
ją< kad ištirtų persekiojamų 3 
Žydų būklę. Toje pat rezo- 3 
liueįjoje kreipiamasi į visa . 3 
pasaulį, raginant skelbti a 
Vokietijai ekonominį boiko- 1
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I VASARINĖS MOKYKLOS pirm sugrįžtant atgal'vasa-
VEIK1M1S mokyklon rugpjūčių

f

ITRIMORGIČIAI IR 
LIETUVIAI

htada Amerikoje buvo ge- 
Klaikai ir visi gerai .užsi
modavo dolerių, Bostono 
(tuviai 'pradėjo įšpirlduėti 
HHausius namus. Labai 
ĮJfeg iš mūsų lietuvių įgijo 
įpKavybes perbrahgiai už
mokėdami ir dabar, užėjus 
fepresijai, daug lietuvių sa- 
k namus prarado.. Ypač 
foig neteko namų dėl nega
limo gauti antrų morgi-

^Labaį liūdnas faktas, kad 
įrpę lietuvių pasirodė to- 
lų, kurie duoda tokius ant- 
pB morgičius savo tautic- 
^sT^d^lta^Terčiaųsi^ 
tems būtų galima uždėti 60 
įtetių “auetion” ir pagalios 
tolti sunkiai kitų nelai-

ADVOKATAI

JUOZAS CUNYS

miugų mūsų tųuiiečių už
dirbtas nuosavybes.

.Apie vienų namų South 
Boston jau antri nietai eina 
varžytynes tarpe antrų 
niorgičių davikų. Vienas da
vė morgičių šiuddomis sųly- 
gomis ir greitai paskelbė 
^auction.” Kitas pajuto, 
kad geras biznis, pasiskubi
no su pinigais ir atmokėjo 
pirmajam antrų morgičių. 
Jpabar jau atsirado ketvir
tasis, kuris tik Laukia pro
gos paskelbti varžytynes ir 

' paimti namus.

Bostone yra tūlas biznie
rius, kuris atėmė vicnuolilta 
naiiuf, kitas džiaugias, kad 

1 j am pavyko atimti keletą 
namų iš nelaimingų našlių, 
rFdaiFyTaMėndę^kuris su
griebėnet 16 namų. ,

Jau . laikas mūšų lietu
viams' susiprasti ir vienas 
kitam padėti,. Tuomet.čia 
augęs jaunimas bus geres
nės nuomones apie lietuvius 
atėjūnus ir- nežiūrės į juos,, 
kaip į kokius plėšikus.

• ‘Z ■ ;•< 7

Visi mokytojai smarkiai 
ruošiasi prie vasarinės mo
kyklos užbaigimo vakarėlio 
programos. Šis įdomus va
karėlis Įvyks rugpiūčio 11d. 
bažnjdineje salėj e* 7:30 VaL 

. vakaro. Visi parapijiečiai 
kosi, kad.net ir atsilanko širdingiausiai prašomi 
kitataučių stebisi ju darbS-l1™0 ^kaitiingiausiai atsilan

kyti ir pamatyti, * kų mūsų 
alino ji .išeivi ja gali.

. ’ J. V..2’. .

, Vasarinės mokyklos vai- 
■ Kilčiai šiemet ypatingai seka 
parapijos vasarines mokyk
los mokytojų mokymo žo
džius. Iš; viso yra 325 moki
niai. Visi taip stropiai nio-

IdtatauČiifi stebisi jų darbš- 
:umu. :

Mokytoja Tiimiavičiūtė, 
patemijus didelį norų mo
kytis, suorganizavo. vaiku
čių orkestrų, kurs gries lie- 
uviškas daineles vasarinės 
mokyklos užbaigino vakarė
lyje/ - . *

.Ūž mokinių gražų pasiel
gimų ii* uolumą, yrą jiems 
skiriamos aštuoniom dienos 
<uuo. liepos 24 <1., iki liepos 1 v 
31 d.) poilsiui. Liepos 31 d, 
įiyks mokyklos pilenikas. 

" jer~kūrr 'išvažiavimų vist 
mokiniai turės gerų progų 
gražiausiai pasilinksminti,

SUGRĮŽD CURLEY

DAKTARAI

VYČIAI RENGIASI IŠVA 
ŽUVIMUI

ADVOKATAS

414 Broadway, S. Boston, Mass.

TeL So. Boston 0948

tAATĖ ORLAIVI “LITUA-
NIGį” -

GYVENIMO 
Tel. Pųrkway 1864-W

Prisiekęs Advokatai

JUOZAS B. GAILIUS
' Veda visokias provas. Daro. vi*- 
FT ~iub legalius dokumentui ’" *1 
r--- • i‘ ...
: |17 M St. (kampas Broadway) 

South Boston, Mass.
* Telefonai; Šou Boston 2732 

Namų-Talbot 2474

KAZ. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

. “Darbininko” Name 
(antros lubos, Room 1)

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

“* Bostono Ofisas:
« 60 , State Room 326
r. Tel. Hubbąrd 9396 . 
'Gyvenimo: 33 Rosemont Street, 
Tel, Talbot 2S78 Dorchester, Mass.

y

š- B. 0441.

PR. J. KALINAUSKAS
, ■ ADVOKATAS

414 Broadway, So. Boston.
Room 3»

. Gyvenimo vieta: 39 Green, St, ‘ 
'• Hudsori, Masd.

Tek Hudsoit 622. .

Praėjusios savaitės 
iš Lietuvos atvažiavo 
Žukauškaitė 
kilusi iš Gigabrastos kaimo; < 
Pumpėnų valsčiaus ir apsi
gyveno. su savo vyru Anta
nu Eranku pas J. Česą, 46 
Maxwell St.j Dorchester, 
Mass.. ■■■• ...

^O. " Frankiene pasakoja, 
jog ji kartu su kitais kelei
viais laive “Europa” sek
madienį, liepos 16 d., matė 
orlaivį . “Lituanica,” kų- 
riūoini lėkė lakūnai Darius 
ir Girėnas. Tai buvę vande
nyne apie 1000 mylių, nuo 
Europos krantų. Orlaiviui 
pasirodžius, laivas “Euro
pa” sušvilpęs 3 kartus lie
tuviams lakūnams pagerbti. 
Visiems keleiviams buvo* 
pranešta, jog lėkęs lietuvių 
orlaivis. Visiems buvę daug 
džiaugsmo. / '

Tačiau liepos 17 d. laive 
visai kitaip praėjo/ Prane
šus apie lakūnų žuvimą, lai- 

. vo vadovybė . nuleido vėlia
vas gedulo ženklui.

gale 
Ona 

Frank i e n ė,

iteL, So. Boston: 082H
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. GASPER
(KASPARAVIČIUS .

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

Ofūo VoJoMoc
Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1:80 Ud 
B ir nuo 6 iki 8 vai. vakare; Ofi
sas uždaiy ta» subatos vakarais Ir 
nedSIdienlala, taipgi ssredomts nuo 

12-toe dieną uždarytas.
Taipgi nidruu ir

: Lietuvis Dantistas 1 :1

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS) .

Tol. So. Boston 2300
414 Broadway, So. Boston

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai. 
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po pietų ir 
nuo 6 iki 0 L vakare. Šventų dienų 

. pagal susitarimų.

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L, KAPOČIUS
251. ,W. Broadway,. So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 tiri- 1.2, -nuo 
1:30 Iki G ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
SbredomiS nuo 9 iki 12. v. dienų, 
gubatomis nuo. 9 iki 6 vaL vakare. 
NedčLiomis/mio 9 Iki 12 vai. dienų.

(pagili sutartį) ..

DR. J. LANDŽIUS
SEYMOUR

LIETUVIS GYDYTOJAS IR 
' CHIRURGAS

X-Ray
Tel. South Bostoh 2712 

534 E. Broadway.
. South Boston, Mass.

L<Tel. So.Bostoii. 8520;

FADVOKATAI ŠALNAI
L ’ - DARBININKO NAME •
L • 366 Broadway, .
L . South Boston, Mass

SIUVĖJAI LAIMĖJO
STREIKĄ

- PRISIEKĘS ADVOKATAS

JDSEPH P. WALSH
J;ADVOKATAI
**. Edwar R. Coplen •••, ■ 

Albert Adelson
Harold Aranofsky 

Ben jamin. Ghesky
OFISO VEDĖJAS
Jonas J. Romanas

18 Teinont St, Boston, Mas*.
810 Kimb&ll BuUding 

Telefonas: Capįtol 9880
t OI i s o v >1 an d oi 
z ’ 9 vai iki 5 vai* .
SOUTH BOSTONO OFISAS. 

' 455 W. Broadvvay '. .
. ‘ Nuo 5 iki 7 v. vakare 
Telefonas South Boston 361$

Bostono Amaigamated 
siuvėjų : sąjunga * laimėjo 
streikų, kurs tęsėsi 2 ..savai
tes. Siuvėjai reikalavo padi
dinti jų atlyginimų nuo. 20 
iki 40 nuošimčių.

. Stroikuojantiėji darbinin
kai, pirm streiko, tūrėjo .44 
valandų darbo savaitę. . Jie 
neprote§tavQ prieš 'darbo 
valandų skaičių, bęt tik rei
kalavo pakėnčiamešhio atly
ginimo, kų jie ir laimėjo.

Streike dalyvavo nemažai 
lietuvių, tarp kurių LpS, 
kuopos ,fipanstį raštininkas 
J. Jeskevičius. •: ‘

j Tel. Porter 3789

1JDHNBĖPSHIS,M.D.
Į ' (REP8YB)
f Lietuvai Gydytojai
f Ofiso Valandos: .2—4 ir 6—8
| 278 Harvard Street,
|kamp. Inman arti Central Są, 
Į Cambridge, Mmi.

Liepos 26 d. vakaro su
grįžo Bostbno majoras Cur- 
’ ey, praleidęs drauge su šei
myna šešių savaičių atosto
gas Europoje.

Būdamas Europoje, Cūr- 
ley lankėsi pas Šv. Tėvų, 
Italijos yyrįąūsybę, Austri
joje, Volcietijoje, Šveicari
joje. jam labai patikę Vo- 
detijos ir Austrijos didžių- 
ų miestų specialių butų 

namai, kur apgyvendinami 
nepasiturintieji darbinin
kai. su jų šeimomis už labai 
mažų nuomos mokestį.

Be to, Curley pareiškė, 
kad Europoje Viskas, kvepia 
karu, nors visi apie taikų 
šnekų, todėl;’ jo nuomone, 
Amerikai reilda būti pasi
rengusiai.

L. Vyčių 17 kuopos susi
rinkime pasitarta Naujos 
Anglijos apskričio metinio 
išvažiavimo reikalais. Išva
žiavimas įvyks rugpjūčio 27 
d. Palangoje, Laivrencv.

Brasams organizuoti kq- 
inisijon išrinkta K. Ambro- 
zas, N. Averkaitū ir Pr. 
Razvadaųskas.

Šiemetinis išvažiavimas 
turėtų gerai pasisekti,, nes 
jo pelnas pramatomas Sm 
naudoti gražiam tikslui.

A Kini. P. Virmauskis išker 
lė mint Į atgaivinti seniau 
buvusį sumanymų pastatyti 
Palangoje vyčių apskričio 
vasarnamį, kam vietines vy
čių kuopos nariai labai pri
taria. Tas sumanymas, be 
abejones, ras pritarimo ir 
kitos e kuopose^ kas sukels 
didesnį pasiryžimų dirbti 
vyčių'. metiniam išvažiavi
mui.. :

I Draugija prašo kitas dr- 
jas ta dienų susilailųdi nuo 
parengimų ir paremti šį iš
važiavimų, kiuiame bus ge
ras orkestrus, tad ir seni iv 
jauni galės gerai pasilinks
minti. • • ; •

■ Rengėjoj

ORLAIVIU Į CHIGAGį
. Antanas (laputis, kurs 

greitai biįs savarankiu la
kūnu, -liepos. 26 ir 27 d, 
drauge su savo. draugu la
kūnu buvo nulėkęs 'orlaiviu 
J CliieagOy pamatyti pasau
linę parodų iš padangių. 
Tuo pačių laiku buvo nute
kęs ir kitas lietuvis lakūnas 
Jonas Ągurkis, iš Ąlįston.

ONŲ SVEIKINIMO DIENA

pradėsianti veikti apie rug- 
piūeio mėn. 15 dienų. Pra
džiai bus paimta apie 100 
darbininkij. • .

Bulovą laikrodžių išdir- 
bysfe jau priėmė kodeksų 
turėti 40 valandų darbo sa
vaitę ir mokėti mažiausia 
35 ccnta į valandų*

šiuo laiku Waltham mic’ 
ste priskąitoma 1000 bedar
bių laikrodininkų. .

iMiravuošiijf
Mes ypatingai raginame 

remti tuos biznierius ir pro*' 
fesionalus, kurie, skelbiasi.: 

J<Darbinįnke.”

ĮDOMUS IŠVAŽIAVIMAS

PORCIJUNKULĖS
ATLAIDAI

■ Lietuvos Dukterų draugi
ja rugpiūčio 13 d. rengia 
didelį išvažiavimų, įvyk
siantį. Roslindale, MasSi Iš
važiavimas didelis, bus viso
kio valgymo, gėrimo ir tt.

GRABORIAI |
------------------J

Liepos 26 d., buvo Šv. 
Onos, Panelės Švenčiausios 
Motinos diena. Ta diena pa
sinaudojo ir visos Onos var
dų nešiotojos. .Viena iš daug 
vardinių sveikinimų gavu
sių, yra Ona Staniuliūte, 
S o. Bostono bažnytinių dr- 
jų uoli darbuotoja. Šiuo lai
ku j i turi vasarinę, v,ai gyk- 
]g pajūry prie kampo T St. 
ir Columbia Rd. Ten taip 
pat galima jiersireiigti mau
dymuisi. Ten ir gavo dai
giausiai vardinių sveikini
mų, laiškais, telefonu ir as
meniniai. Jos įstaigos tele
fonas yra So. Boston 2990.

Tel. S. B. S808-R;
LIETUVI 3

OPIOMEIRISTAS
' WRKaminuoJu akle 

priskiriu aklalae' 
VreĮyaa akis atlt>- 
einu ir amblijonR 

kotte (aklose ) ekyMi augrąlLnii iyle* 
6Q tinkamu laiku. . ■

X. L. PAŠAKARNIS, O. D.
447 Broadway, South Boston

ĮVAIRUS SKELBIMAI i

Vadinami Jkircijunkulės 
“toties-ųuotif^r (atlą Idai, 
yra gaunami Pranciškonų 
Vienuolių bažnyčiose nuo 
rugpiūčio 1 d. 12 vai, iki 
rugp. 2 d. 12 vai. nakties. 
Tie patys atlaidai gaunami 
ir tose bažnyčiose, kuriose 
:retininkai kanoniškai. gy
vuoja. Šv. Petro lietuvių 
važnyčioję'' tretininkai yra 
kanoniškai įsteigti, ir.• .pri
klauso prie •’ Pranciškonų 
Tretininkų Centro. Todėl 
mūsų bažnyčioje visi žmo
nės, gali gauti tuoj aus minė-. 
tus didžius atlaidus už velėsi 
skaistykloje. .
•. Sąlygos: Išpažintis, • Ko- 
nnuiija,. atlankymas vienos 
minėtų bažnyčių ir sukalbė
ti bent 6 poterius popie
žiaus intencijai. Išpažintis 
atliekama, tarp liepos 25 d. 
ir rugp. 9 d. Komunijų ga
lima imdinėti kasdien.

Mūsų bažnyčioje tiksliai, 
bus išpaži utis klausoma 
rugp. 1 d. ryte ir rugp. 2 d. 
vakare, per Pranciškonų 
Tretininkų pamaldos. •

RENGIASI LENKTYNĖMS

JOSEPH W, GASPER
(KASPARAS)

G R AB ORIU S
... ;;494A«^^a7;l,

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

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

Patarnavimas dienų ir naktį.

NAUJA LAIKRODŽIĮĮ ..
DIRBTUVĖ .

Teiephone © so-^oN t

BAYVIEW 1
MOTORSERVICE

STŪDEBAKER IR ROCKNE 
Automobilių ir Trokų 

Agentūra.
Taisome visokių ISdlrbysčių auto
mobilius. Taisymo Ir demonstrąvi-. 
mo vieta: •

' 1 Hamlin Street 
ir E. Eighth St.

rfOUTH BOSTON, MASS.
Joe. KaDOčiunas ir Pcter Trečiokas 

savininkai

WALTHAM: — Bulovą 
Wateh Co. vadovybe prane
šė atidaranti savo dirbtuvę 
AValtham mkste. Dirbtuvė

»i nį

LIETUVIS GRABORTUS

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

AUTOMOBILISTAMS 
SVARBUS PRANEŠIMAS
Mes atidarėm automobilių taisy
mo vietų. Tąisoia visokios rūšies 
automobilius. Taipgi ištaisom su
lankstytus fenders ir bodies ir 
apipęntįniam.. aTisonų ignitions ir 
generatorius. Darbas užtikrintas 
ir kainos pigios. Vieta vadinasi:

STEVE'S REPAIR SHOP,
565 Eighth St., So. Boston, Mass.

Tel. So. Boston 2351-R
• STEVE JANELIUNAS, Sav.

P. J. AKUNEVICH
(AKUNEVreiUS)

16-18 Intervale St., 258 West. Broadway,
Montello, Mass. Šo. Boston. Mass.
Tel. Brockton 4:110. Tel. S. Boston 4486

|7Įuiinm>iiiiii iiimiinmitH įtinti lifini uiimmiveriiiNilingp

i JUOZAS M. DILIS |
5 I

f LAIKRODININKAS |

j Parduodu įvairiausios rūšies i 
| auksinius ir sidabrinius daik-1 
|tus. Taipgi ir pataisau: .5
| 366 W. Broadvvay s
į SO. BOSTON, MASS.
s 5
Qi>ti<ihHMiMH/iuiiitiiiiiiiiiiiiliĮMMltriin.(ittla«uilniH<ieeQ

S •

Apie mūsij pigų ir. gražų patarnavimą, 
klauskite tų, • kuriems mes patarnavome. 

JONAS PETRUŠKEVIČIUS IR SŪNŪS
/ Graboriai ir Balsamuotojai
380 Broadway, Šo. Boston, Mass.

- Tel. So. Boston 0304-W

TYPEUIRITERIAI
visų išdirbysęių 

Parduodam ir Rendavojam 
žemiausia kaina

SIDNEY PRINTING SERVICE 
315 E st. prie Broad.way, 

So. Boston, Mass.

IŠGYŪAU ĮSISENĖJŲ-: 
SIAS LIGAS

Mano gydymo būdas yni 
1 visiškai ’ moderni fi k a s. 

• Turiu, vėliausios mados 
j. ‘įtaisus, ir esu ekspertas 
l pagydyme: Nusilpusios 

VPį’ Nervų. Dlspepst-
.k, 1 jiį ir Kraujo ilgų, 

Nenustok’ vilties, .krėipkites ‘tiio- 
juus ir busi išgydytas.' . •"

DrM327&^: 
T*i4W»<fo<: Antradlenlali, ketv!rt*« 
dieniais įr lofitridlenlals 10—1S ry- 
t»i 3—5, T1—8 vakare; «aka|aW 
nlals 1O--12 tiktai * .

Girdėti; kad Šv. Petro 
lietuvių parapijos žmonės 
įsisiūbuoja lenktyniūotis 
jiardavinėjime įžangos ti- 
kietų į. antrų piknikų, kurs 
įvyks Darbo Dienoj, rūgs. 
4 d. Munclibųcks parke, 
Roslindalc. Kiekvienas ,ti- 
kietų pardavėjas, tikisi gau
ti dovanų, kurių ponas‘J. 
pilis, tam-tikslui aukoja.

jei Ijių/ pikniku vietoje 
balius būtų salėje, 402 E.7t 
st., ‘

ZALETSKŲ 
MODERNIŠKA , 

GRABORYSTES ĮSTAIGA 
FUNERAL HOME 

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

. . Tel. So. Boston 0815
Dabar galėsimo .dar geriau lietuviams patarnauti, nes 

mdsų'įstąiga turi visus patogumus. Naujosios mados Icamba-. 
riai šermeninis DYKAI. Patarnavimas. diomj ir naktį. Pil
nas pasirinkimas metalinių ir kieto medžio ęrabig. Užganėdl • 

..nimas, teisingumas ir nuoširdumas, tai mūsų aulvšėmusiąs ’ 
/•tikslas.., . , ■’ ' ‘,
t D. A. ZALETSKAS F. E. ZALETSKIENfi

(Graborius) , . (B&lsąmnotoja) :

I INSURANCE
I Apdrausk namus, rakandu* 

automobilius pas 
J. S. MESLIS

455 W. Broadivay, So. Boston 
į Tol. Š(k Boston. 3612. ’J

I 
Į 
t $■

INSURANCE |
APDtiAUpžIA VISKĄ. .1

K J. VIESULĄ, . |
366 Wėst Broadvfky, . i

So. Boston, ,Mmb. . į
Tek So. Boston, Ū62Ū • I

kad.net
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Penktadienis, liepos 28; 1933. PJLRBimO8

PENNSYLVANIJOS ŽINIOS įvairios žinios

Pagerbė Kun. J. K. Miliauską
Wilkes-Barre ŠvČ. Trejy

bes parapijos klebonui kun. 
j. K. Miliauskui^ šių metų 
liepos 14-tų sueįo 18 metų 
kunigystės sukaktuvės.

Pirmas šv. mišias jis lai
kė Pittstono lietuviu /^v, 
Kazimiero bažnyčioje.

Dair tik antras metas kaip 
gerb. kūn. Miliauskas kle
bonauja mūsų patupi jo j. 
Yrą labai malonus, visų my
limas ir godojamas. Priėjus 
sukaktuvėms, daugelis pa- 
rapįjonų visiškai apie tai 
nežinojo. Tik susirinkus

mas mažiems vaikams,/— 
sutaisė, ir išleido sulyg natv 
jausiu ir labiausia prasipla
tinusiu anglų kalboje rauk- 
vedžių, pritaikintas, kibiau
siai toms parapijoms, ku
riose nėra parapi jinių mo
kyklų, 1932 m., Wilkes-Bar- 
re, Pa., “Garso” spaustuvę.

Yra parašęs ir kitų, dau
giausiai scenos Veikalų, ku
rie tačiau pasiliko rankraš
čiuose, nors, paties auto
riaus arba kitų, scenoje bu
vo statomi. / ' .

1921 metais redaguoja

vaujū sykiu su kitais Tau
tos Fondo atstovais susirin
kimuose AVasliingtone ir 
kartu gauna audiencija pas 
prezidentų.AVilsoną*

. Klebonaudamas W.ana- 
mie, Pa., pastatė naujų baž
nyčių — vienų iŠ gražiausių 
lietuvių bažnyčių toje apy
linkėje. ? .

Frackville, pagelbėjo klebo
nui atgiedoti ekfcekvijas,.

NEWT0WN, PA.

jušį eiti laikraštį /f Ameri
ka.” Atsisakius kun. F. Ke
mešiui, kviečiamas redaguo
ti “Draugą” į Chieagą, ta- 
čiaus nesutinka. 1923 m. ei
na Amerikos Kunigų “Vie- 
nybčs” sekretoriaus parei
gas, vėliau 2 metu jos vice
pirmininkas. Nuo 1928— 
1932 metų Lietuvių Romos 
Katalikų Susivienyjimo A- 
meriko.ie vyriausias. Dvasios 
Vadas. Ypatingai gi pasi
žymi kaipo visuomenės vei
kėjas, ypač Didžiojo Karo 
metu, ir, kaipo -didėlis savo 
Tėvynes Lietuvos mylėtojas 
ir ištikimas jos sūnus, sku
ba jai į pagalbų, prisidėda
mas, kiek tik išgalės ir ap
linkybes leidžia, savo darbu 
ir tai ą labiausiai Tautos 

[Fondo organizacijoje ir vei
kime dėl išlaipinimo iš Ą- 
merikos valdžios pripažini
mų Lietuvos de jure,.

f Būdamas vienas iš pir
mųjų veikėjų Tautos Fon
do orgaiiizacijoje, rūpinasi 
išgavimu leidimo iš' Ameri
kos valdžios. •. Lietuvių die
nos. Tuo tikslu, -1916 m., 
vyksta Sykiu šu kun. di*. 
Vincentu Bartušką, . tuomet 
buvusiu Moimt Carinei, Pa., 
klebonu, į TVashingtbn’ą, 
D. C,, daro vizitus pas sena
torius, kongresmanus, . ir 
net : pas patį prezidento 
AVilsono...sekretorių, p. Tu- 
multy, ir išgauna pasižadė
jimų, kad Lietuvių dienai 
bus valdžios duotas leidi1 

Dar studentu ir klieriku mas. Tačiau, vėliau sužino; 
būdamas, rašo į lail<i*ašČius/ ję, kad tų pačių dienų val- 
važinėja po lietuvių koloni- ūžios duotas ir kitom dviem 
jaš su prakalbomis h* pa- 
škaitomis. Kolegijoje ir se
minarijoje vadovauja spor
to^ muzikos, dramos kuo
pas, ir pasižymi nepapras
tais tose srityse gabumais. •; 

. įtapęs kunigu, uoliai ima
si literatinio darbo. NegaK 

: na,, kad. rašinėja į laikraš
čius straipsnius tikėjimo

M bei įvairiais visuomeniniais 
rėilcalais, parašo ir išleidžia 

1. keliatų knygelių, tarp kiu*ių 
pažymėtinos.: (1). “Bolše- 

; -vizmas,” išleistas 1920. m. 
*šo- Boston, Mašš. ^Darbi
ninko ”, .; spaustuvėje; (2) 
“Kas bailys” — 2-jų veiks
imi komedija, verstais ang
lų kalbos, išleista 1915 m.< 
Chicago, Ill.į “Draugo” 

^spaustuvėje; (3) Katekiz- kun.” J. K. Miliauskas daly-

• dieniu rytų, liepos 14-tų 
kaip ir. paprastai penktadie
niais, pūsi. nustebo pamatę 

. nepaprastai gražiai gėlėm 
ir žvakėm papuoštų altorių. 
Gal būt ir pats kun, Miliau
skas nežinojo prirengimo. 
Kada įėjęs altoriaus tarnas 
sužiebė visas žvakes, pasiro
dė aiškiai iš žvakių sudary
tas aštuonioliktas numeris. 
Toks gražus ■ ir nepaprastas 
papuošimas. ' altoriaus .pa
gerbimui kleb. ,kun. Miliau
sko buvo pasidarbavimas 
muziko vargonininko Juozo 
Stulgaičio ir Onos Degučiu?' 
tės.' ■
, Kuh. Juozas! Karolis Mi- 

/ liauskas gimė 18§0 metais 
1 balančtžio 2 d. Ceutralįa,Paz 

“Jo tėvas feimonas,' atvežtas į 
Ameriką 1 metų :amž., 1864 
metais, ir motina Jieva Na
vickaite.

Pradžios mokslus ėjo 
' Seranton, Pa., apylinkėse 

(baigė .1904-m.>, aukštesnį jį 
.; mokslą ėjo St. Mary's kole? 

gijoje, Detroit, Mieli;, kurį 
./ baigęs 1910'metais įstojo' į 

. ‘dvasinę seminarijų Yori- 
kers, N. Y. 1915- metais į- 
švęstas kunigu. Vienus me
tus vikariauja Pittstori, Pa. 

t pas kun.. J. Kasakaitį, Šv.
Kazimiero parapijoj. 1916 
metais skiriamas dviejų -lie
tuvių par. klebonų, būtent 
IVanamie ir Hanover, Pa. 
1932 m. balandžio 17 d. pa
skirtas Wįlkes-Barxe, Pa., 
Švč. Trejybės par. klebonu.

TJzkvieciante Į Pakventini- 
nio Iškilmes Juozapo 

Marijos Villo-je,
Brangieji mūsų gerašir

džiai žmonės! Ir vėl naudo- 
james proga užprašyti Jus 
atsilankyti į mūsų gražių 
Vilių,. ir pakvėpuoti tyru 
oru, o ypatingai dalyvauti 
:mūsų mažos, kuklios koply
tėles pašventinimo iškilmė
se Tugpįūčio 6-tą dieną. ..

Bus galima gauti skanių 
užkandžių, šaltų gėrimų ir 
kitokių gardumynii?. Taip gi 
bus visokių kontestų ir. bus 
dalinamos kontestininkąins 
dovanos. Bus. galima laimė
ti gražų rankdarbį ir ūkio 
produktų. .

... Pašventinimas bus 4-tą 
valanda po pietų.

■ Lauksime Jūsų atšilau-: 
kanf.

Šv. Kazimiero Seserys.

bus valdžios duotas leidi-

PHI«WPA,
Sv. Kazimiero Par. AkaJe- 

m i jos Pėm ejip Pikn ikas.- 
Pernai ,šv. Kazimiero Se- 

serys nupirko natrius ir ūkį 
NeWtown, Pa.' (netoli Phi- 
lactelphijos) ir ten pat įstei
gė. mergaitėms akademijų! 
Berods, visai lietuvių kata
likų visuomenei žinomų se
serų Kažimiėriečių. Akade
mija. Tai kilni ir kultūrin
ga, lietuvįij. įstaiga mūsų iš
eivijoje. Naujosios Akade
mijos vietų yra labai daili, 
žavi, poetinga. Kas aplankė 
šių vietų, tas įgauna daugy
bę gražių įspūdžių.

Kadangi namai nedideli, 
tai seserys šįmet buvo pri
verstos statyti naują medi
nę koplytėlę, kuri bus pa
šventinta' sekmadienį, rug- 
piūčio (Ąug.) 6 d. po pietų. 
Pašventį n i m o koplytėlės 
iškilmes bus labai įdomios. 
Pageidaujama, kad kuo di
džiausia minia žmonių su
važiuotų į iškilmes. Pašven-

visus pikniko smagumuose 
pasilinksminti. Jūsų atvyki
mas seserims Kazimierie- 
tėms bus parama,
\ KUR VAŽIUOSIME 

ą LIEPOS 30 D.

Be abejones, visi Phila- 
delphijos lietuviai tų dienų 
važiuos su ekskursija į pa
niuręs, Wildwo(kl, N.. J. La
bai malonu ir sveika yra 
praleisti visą dieną prie 
marių. Tyrus oras ii* marės susirinkimas (jau paskuti- 
suteikia atsilankiusiems ma- nis) įvyks Šv. Kazimiero 
loniausių klimatą jų .sveika- par. salėje 2 vai. p. p. (Sie
tai stiprinti. Kaina į ten ir 
atgal suaugusiems $1.25, o 
vaikams, neturintiems dvy
likos metų, 60c. Traukinys 
išeis iš 'CKeštnūtlSE/ Ferry 
ir South St. Feny 8 vai. 
ryte (Daylight Savi n g 
Time). Pirmas traukinys 
grįš 6 vai., o antras 9 vai. 
vakare. Ekskursantams pir
mos ii* antros Mišios Šv. 
Kazimiera parapijoje bus 
atlaikytos 6 vai. ir 6:30 ry
te, .0 trečios ir suma 8-tą 
vai. ii* 10:45-
KUN. J. J. KAŲLĄKIŠ 

SERGA.
Mūsų klebonas kun. J. J. 

Kaulakis pereitų antradie
nį, liepos IT d.. išvažiavo į 
St. Agnės ligoninę gydytis. 
Jau per. ilgą laikų mūsų 
klebonas nesveikuoju. Da
bar jisai guji ligoninėje, 
kurioje daktarai deda pa
stangas ištirti jo liga ir su
rasti būdus ją išgydyti. Pa
rapijiečiai trokšta, kad jų 
mylimas klebonas kuogrei- 
čiausiai pasveiktų ir vėl ga
lėtų darbuotis.jų tarpe. . 
PARAPIJOS BAZARAS

Kaip pastarpsiaįjš motais, 
taip ir šiemet įvyks bazaras 
parapijos naudai. Yra ;gir- 
dėtis, kad bazaras bus lai
komas keturiose vietose. 
Pirmiausia Point Breėže ir 
West Philadelphia, gale 
rugpjūčio mėnesio, o Fer- 
non St. ir prie bažnyčios 
pradžioje lapkričio mėnesio. 
Bazaro surengime ir jo 
tvarkyme yra kviečiami vi
si, parapijiečiai.

Tu ir Aš.

Visi rengiasi parapijos 
piknikui, įvyksiančiam atei
nantį Šeštadienį ir sekma
dienį. Klebonas sušaukė 
ekstra susirinkimų, kuria
mo išrinkti (įirbininkai. t

Šį sekmadienį laukiama 
svečių iš visų apylinkių ko 
lonijų, nes Lietuvių Dienos 

I i * ’ • ’ /■ * - i - jl*

met tikimasi turėti didesnę 
Lietuvių Dienų negu kada 
nors. ' •

~~ ‘LietuTgerd® palijus, at
sirado daug grybų. Žmonių 
pilni miškai. Mūsų lietuviai 
labiausiai mėgsta baravy
kus.

Prie Pirmos Komunijos 
priėjo šie yaiktičiai: P. 
Kaunas, R. Petraitis, Alb? 
Smetona, Ą. Tunilis,, St. 
Stravinskas, Ėd. Pilipavi^ 
čius, L. Tomkavičius, Alg. 
Padanianslds, Alb. Pakol- 
tįs, Ėl. Pinkiūtė ir Kast. 
.Smulskiūtė.

ROOSEVELT PRAŠO 
TRUMPESNIŲ VALANDŲ

WAŠHĮNGTON. — Lie
pos 24 d. vakūre Preziden
tas Roosevelt per radio kal
bėjo į visų tautą, paaiškin
damas kas yra daroma ge
rovei sugrąžinti ir kviesda
mas darbdavius trumpinti 
darbo valandų . skaičių ir 
kelti algas, • • ” v

Roosevelt kvietė visus 
darbdavius laisvu noru pri
sidėti prie vyriausybės ko
dekso, kuriamo darbdaviai 
pasižada įvesti trumpesnes 
darbo savaites ir mokėti 
darbininkams goresnį atly
ginimų.. ..Ypač Roosevelt 
kreipėsi į smulkius dai’bda- 
yiuš^praŠydainas jų pagal
bos. . ’

Savo kalboje Roosevelt. 
pavarto j o ir grųs i n i m a 
tiems darbdaviams, kurie“ 
nesiderms prie naujai lei
džiamų kodeksų, nustatan
čių darbo Savaitę ir ma
žiausi atlyginimų. ..

STALIPIASREFORMUOJA 
GELEŽINKELIŲ TVARKA

HENOERSON PAS
HITLERĮ ą

BERLYNAS. — Vokieti^ 
joje lankėsi pasaulinės nu-® 
siginklavimo konferencijai 
pirmininkas Artinu* Hen® 
dėTSon, anglas, ir turėjo pa® 
sitai’imų su kancleriu Uit® 
lerių apie Europos politinei 
būklę. ’..3|

Heiiderson nori, kad vo* j 
Idečių kancleris Hitler in® 
prancūzų premioras DalaZa 
dier turėtų pasimatymų, 3 
kas, jo nuomone, palengvinu 
tų nusiginklavimo . konfe-.l 
rencijos darbų, kurs beveik j 
nesijudina nei iŠ vietos. .

Tuo pačiu laiku vicej v 
kan deri o Fapen laikraštis- J 
“Germania” kaltina. Ame
riką, Anglija, Lenkiją,. Ru- • 
sijų ir Austriją pasidavime ;; 
I’rancūzijos įtakai ir suda- * 
rymo slaptų .sutarčių, kai. 
Vokietija būtų atskirta nuo 
gerų santykių su idiotais / 
valstybėmis. • L.,

3 ŽMONĖS MIRĖ NUO 
KARŠČIO

“MOTINĖLĖS” METINIS 
NARiySUVAŽIAVIMAS
Lietuvių aukštesnį moks

lų. einantiems Šelpti draugi
ja “ Motinėlė ’ ’ laikys savo 
narių susirinkimų rugpjū
čio mėn. 22 d. 4 vai. po pie
tų Šv. Jurgio ])'arap, svetai
nėje prie .3230 So. Aubiirū 
Avė., Chieago, UI. •
. Pagal josios konstitucijų 
prašymai ,sū liudijimais tu
ri būti iki tam. laikui že-

. ■ ■■ ■, ....

miau pasirašiusiam priduo
ti.

• Aukos ar dovanos sveiki
nant vėl gyvuojančių “Mo
tinėlę,” laikančių savo meti
nį susirinkimų, galima siųs
ti Rt. Re v. Msgr. M. L. 
Krušas - aukščiau minėtu 
antrašu.

Kun. M. A. Pankus, 
Pirmininkas.

Kicn. Pr. M. Juras, 
... Raštininkas.

MASKVA. — Sovietu 
Rusijos diktatorius Stalinas 
griebėsi griežtų priemonių 
pertvarkyti geležinkelių sis
temą, įsteigdamas naują po
litinį departamentų. '

Geležinkelių komisay a s 
Andreyef paaiškino, nepasi
tenkinimų dabartine tvarka 
dėl šių priežasčių: silpna 
geležinkelių tvarka visoje 
Rusijoje; didelis biurokra
tizmas viršūnėse ir bloga 
tvarka žemesniuose sluoks
niuose; perdidelis formalu
mas ; geležinkelių tvarky
me nėra specialistų žmonių 
ir tt. .

Įvedus politinį departa
mentų, komisarų vadovybė 
tikisi pagerinti geležinkelių 
tvarkymo reikalus.

ŽYDU AGENTŪRA UŽ
DARYTA

Liepos 24 d. Bostone, ir 
apylinkėje karštis siekė 98 
laipsnių, o vietomis net 100. 
laipsnių. Aukščiausiai karš- x 
tis kilo po pietų ir karščiau-; 
šia. buvo 3 vai. po pietų.

. N no didelio karščio tryš! 
žmonės .neteko gyvybes. Miy- 
rušieji yra šie: .Charles 
Johnson, 65 m., mirė savcįj 
kambaryj e, Char lestown į
Michael Coverly, 70 metųį 
krito negyvas Worcestery!f ’ 
John N. McKiiinonj 50 m./< 
Providenee, mirė taisyda-;; 
mas stogų. Be to, daugybą 
asmenų nuo didelio karščio!

m" 
nualpo. . »

Gelbėdamiesi nuo karščioj; 
žmonės bego į maudynes;; ■ 
kurios tų dienų buvo perpili 
dytos. Štai Įdek ir jkur manį; 
dytojų. priskaityta: Carsoų 
—65,000; Wollaston — 10,-J; 
000; L maudynėse — 20,1; 
000; City Point — 10,000;! 
Magazine — 10,000! ir Lynu; 
—35,000. JI

BERLYNAS. — Vokie
tijos vyriausybė uždarė žy
dų telegramos agentūrų, ku
ri perduodavo žinias iš Vo
kietijos gyvenimo. '

Hitlerininkai kaltina bu
vusią agentūrų perdavimu 
neteisingų, žinių.

TROCKIAI ATVYKO 
ITALIJON

n
Ti

Pamaldus Pž Lakūnus.
-Liepos 24 d. Šv.. Jurgio 

bažnyčioje atlaikytos pa
maldos už žuvusius, lakūnus 
Darių ir Girėnų.

Kazimieras DaUknis, iš 
meilės karžygiams, pats 
prisidėjo ir iš 27 asmenų 
surinko aukų ir pasirūpino, 
kad už žuvusius tėvynainius 
būtų atlaikytos pamaldos. .

ST. CLAIR, PA.

tautom, taip: pat, daryti rin
kliavą visose Jungtinėse A- 
merikds Valstybėse., Tuomet 
kuri. J. K. ^Miliauskas kartu 
su advokatu iš AVilhes Bar- 
to, Pa., Jonu Lopatta antru dmimo dienoje įvyks ir pik- 

nikas. toje pačioje vietoje. 
Tų piknikų rengia Šv. Ka
zimiero Par. Akademijos 
rėmėjų skyrius. Pereitame 
susirįrildme buvo išrinkta 
komisija, kuri deda visas 
pastangas, kad ko .geriau?/ 
šiai pasisektų ir visi svečiai 
būtų aprūpinti geriausiu 
patarnavimu. Piknike bus 
daug. įvairumų. Bus visokių 
rimgtynių . ir laimėtojai 
gaus. gražias dovanas. Visas 

pelnas nuo/pilmiko bus ski- __ ___ _
riairias akademijos naudai* Į vimą lietuviahis didvyriams* 
Pikniko komisija kviečia Kun, St N o rb u t u s, iš

iatveju vyksta į iVashįrigto-- 
ną ir ŠU pagalba senatorių 
ir kongresmanų, ypač kon- 
gresmano ; J, J. Casey, gau- 
jių vėl pasimatyti su prezi- 
clehto Wilsono tuo pačiu se
kretorių, p; Tųmųlty, ii* 
prašo Lietuvių Diena Ame
rikoje skirti atskirai nuo 
kiti} tautų. Tas jiems pa
vyksta... Lietuviai gavo ąt- 
skirą • dienų daryti Lietuvai 
rinkliavų.

Keliant klausimų Lietu
vos pripažinimo de jure,

. Gedulingos pamaldos 
lakūnus Darių ii* Girėnų, 
žuvusius Vokietijoj, atlai
kytos liepos 24 . d. Užsakius 
apie tai iš anksto, daug 
žinonįų susirinko bažnyčion 
atiduoti paskutinį patarna-

UZ

Pirmiausia aludariui,/ vė
liau gydytojui, o paskui 

graboriui. x . .

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS nnKTERŲ DRJ09 
PO GLOBa MOTINOS iVČ.

’lrminlnkS — Eva MarkaienS, • 
.■ 625 E. 8th St, So. Boston, Maas. 
Vice-plrmlnlnkę— Ono Šiaurietė*

443 E. 7tb St/So. Boston, Moša.
Tek' So. Boston 3422-R

Prot. R(išt -r Bron§ Ciunle^ę,
. 20 Gould St, ĮVeat Roxbury, Masu.

TeL Parkvay 1804-W
rin. RnSt Marjpna Ifarkonlntf

38 Navarre St, Rosllndale, Mas#. 
Tel. Parkway 0358-W .

Iždininkė — Ona Sttinlullntf
. 105 W«t Oth St, So. Boston, 
Tvarkdarfl — OUa Mizgi rdlenff

1512 Cdlombla Rd.,So. Boston, 
Kasos ’ Globėja — E. Jnnuionlsnfi •

1420 Cnlumblii Rd.» So. Boston. Mnns 
Draugija naro sualrinkimufl laiko kšr.

antri utarnlnką kiekvieno niėneslo 
t :30 ra!,' vakar*, pobnitnytiuftj kva-

. talnflj. •,
Visais d rs n gijos rolkalMls kreipkltar 

i p<t Kotokolų raltlnlnkt.

IV. JONO EV. BL. PAAALFIN^ 
DR-JOS VALDYBA

Pirm. — J. Potrąnsk'aji,
24 Thornaa Park, Sn. Bostonu. Mmk

Viee-pirm —V. Medorils,
1430 Cplumbla Rd., S. Boston, Mas*.

Prot Itadtlnlukas J. Glineokit
5 ThomtJB Park. So. Boston. Mma

Fln. Rafitlnlnkns — M. flelkls
702 Ė. 5t!i St., So. Boston, Mass.

IMlnlnkus — A. NuūdliOna*
885 E. Broadwny, So. Boston, Mfc* . 

Sfaršalkri — 3. Zuikis
7 Wlnfleld St., So. .Boston, Maus.

Draugija laiko BiiHlrlnklmus kaa trėčls 
nedčldlenĮ, klekvlono mėnesio, 2 ▼al 
po plohi. PnraoHor jmJM. 4W. H. Tth 
St. Šo Bv^rtoii. Masa

PiofėalovahU, blunl^Hat, pratnnnhb 
kai, kuriu skelbiasi "Darbininke,'' tik . 
ral vert! sk«Ryt6jų paramos.

Visi Karšinkite^ "Darbininke.* . ■

1STANBUL, Turkija. ;4. 
Buvęs Sovietų Rusijos karo 
komisaras Leon Trotzky SU 
žmona slaptai išvyko. '.iŠ. 
Turkijos į Italiją. Italijoje 
ekskomisaras gvdvsis ii* ve-’; 
liaiv apsigyvens Korsikos^ 
saloje. ’ . . . • *

Kalbama, jog Prancūzių 
jos vyriausybė leisianti' 
Trockini apsigyventi Prau-.. 
cūzijoje, tačiau tikrų žinių 
dar nėra, » J . .. •

Vargšui. Trockini nešiso- 
kd — niekur neganda goros: 
ramybės/ nei tinkamos vk>‘ 
tns^ apsigyventi. Caro lai-/ ; 
kais jis gyveno ištrėmimo/ 
Jis nuvertė carą, tačiau jo . . 
rovoliuciniaį draugai išvijo » 
jį iš komisariškos Rusijos.
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pasimirus 
Pakalniš-

£ Dabar tiktai, 
|ųn. Kazimierui 
Jriui, daugeliui paaiškėjo, 
įtadvelionis buvo tai garsu-.

Dėde Atanazas, beveik 
pusę šimtmečio dirbęs 

įįuilksua lietuvių—tautos
rliaudai. Jo darbuote buvo 
|abai vaisinga. Daugiausia 
-pasižymėjo kaipo publicis- 
■tas ir beletristas — apysa
kų rašytojas. Be Dėdės A- 
tauazo, jis vartodavo dat 
,šiuos slapyvardžius: Jurgis 
Širmunelis, Petras Zuikis, 
S. P. Z., Tetule Oną. Dau
giausiai rašinėdavo į (t Ap
žvalgą, ’* kurią kart ai s be
veik pats vienas užpildyda
vo savo raštais. Be to dar 
jis , rašydavo “Žinyčįai,” 
“Rygos Garsui,” “Te vyties 
S&rgui,” “Vilčiai,” “Drau
gijai,” “Rytui,” . “Šiaulie
čiui,” “ Ūkininkui, “ Mūsų 
Laikraščiui.” Iš Dėdės Ata
nazo stambesniu apysakų 
daugiausiai žinomos: “,Qb- 
rusitėliai,” “Kandidatas į 
kunigus,” “Paveikslėliai iš 
godos,v ‘ ‘ Samdini n k a i,7 ’

Prdnas £, Galinis

KELIONE I LIETUVĄ 
1932 METAIS

Apsirūpinęs paveikslais, 
ėjau su šeįmūiihlui pasivai
kščioti į pušyną, kurį labai 
barbariškai praretino vokie
čių ..kariuomenės kirviai. 
Čia pušys labai milžiniškai 
aukštos Įr storos.. Tarpe pu
šų yra labai nuodingų rau
donų, smėlį mėgstančių, gy
vačių, dėl kurių mano kojos 
drebėjo, nors neteko nei vie
nos matyti, Einant pušynu, 
užtikau labai gražią medinę 
koplytėlę, kurių Žemaitijo
je yra daug. Prie koplytė
lės susirenka jaunimas ir 
sugieda gilių jausmų gies- 
nws.

Sugrįžę, iš pušyno radome 
Joną Olšauską, kuris Idaii- 
sinėjo apie Oną ir Juozapą 
Kalinauskus iŠ South Bos
tono. Jis skundėsi, kad tū
las Domininkas Kalinaus
kas, sugrįžęs . iš Amerikos, 
turįs .antrašą, bpt jam ir ki
tiems giminėms neduoda iš 
pikto pavydo.
« Paskui č j oi n e pas kitą 
Kervių kaimo šeimininką, 
kuris turi dukterį Clūcago- 
je. Jo vyšnių sodelyje teko 
paragauti labai skanių vyš
nių. Tėjęs jo narnan, taipgi 
radau amerikiečių giminių 
paveikslus sienoj prie šven-

“3.u griauta šeimyna,” 
“Kaip pasiklosi, taip išsi
miegosi.” Visi jo raštai pa
sižymėdavo aiškumu,, nes 
dažniausiai buvo taikomi 
liaudžiai.

■? ■DėdėAtanazas prrklauso- 
prie tų kuklių, ramių idea
linių rašytojų., kurių vienin
telis tikslas■nešti žmo
nėms naudos, jis prade j o 
rašyt sunkiausiais rusų per
sekiojimo laikais, kada lie
tuviškai skaityti ir rašyti 
buvo prasižengimu, bau
džiamu kalėjimu ir net iš
trėmimu Sibiran. A. a. kun. 
Kaz. Pakalniškis — Dėde 
Atanazas nekreipė dėmesio 
Į rusų valdininkų šėlimą ir 
redagavo. “Apžvalgą,” to-

;• kiu šaltu krauju, tartum tai 
■ būtų jo paprasčiausia kas

dieninė pareiga. Atgavus 
spaudos laisvę, 1901 m. Dė
dė Atanazas dar labiau at---------o—„-----T—v—7
gijo. Tiesa, reikėjo alsi-į liaudies gerovė ir dėlto jis 
žvelgti į rusu cenzūrą, bet :
vis jau ne taip -buvo šunim kalba. Dėdė Atanazas tai tį- 
kaip draudimo, laikais. Lie- kras katalikas-liaudininkas. 
tuvai tapus nepriklausoma.

Dėdė Atanazas varo savo 
darbą tolyn: jam vis prie 
širdies guli tos jo numylėtos

rašinėjo jai suprantama

tųjų paveikslą pakabintus.
Valandos greitai begu ir 

neužilgo gavau ąkanįus pie
tus ii* labai gerą, arbatą, nes 
šioje apylinkėje tikrai gali
ma gauti tinkamo sveiko 
vandens.. Papietavęs šeimi
ninkas prirengė žirgą ir ve
žiman prikrovė šieno, .kad 
butų minkščiau sėdėti. At
sisveikinau su ponią Jonai
tiene įr Šeimininko žmona 
Uršule ir kartu su šeiminin
ku pradėjom kelionę į. Gu- 
luukūi kaimą, ties Paktais 
pas jo sesers vyro motiną ir 
brolį, pas kuriuos jam nie
kados neteko būti, nes juos- 
skiria aukšta . neperžengia
ma siena, kuri Lietuvoj dar 
ir dabar nenori suleisti ne- 
turtingo su turtuoliu, pasi
turinčiu ūkininku. Mat 
Kervių Jonaičiai nėra toki 
-turtingi, kaip Gunaikių Pe
trikai ir nelabai nori drau
gauti, nežiūrint, kad vestu
vės Amerikoje suvienijo šių 
Šeimynų, narius/ '

Mano kelionė į Gimaikių 
kaimą buvo viena iš malo
niausių ir gražiausių visoje 
Lietuvoje. Teko važiuoti 
giedrintoje dienoje per pa
parčiais ir gėlėmis apaugu
sį pušyną. Žemė buvo, kal
nuota, todėl labai gerai iš 
tolo matėsi žemaičių sody
bos, kryžiai, girios, upeliai 
ir mediniai tilteliai.

Apie šeštą valandą vaka
re įvažiavome į Ferdinando 
Petriko, sodybą ir, pririš
tam šuniui pradėjus loti, iš- 

K. ėjo šeimininkas mūšų pasi-

tikti. Kadangi buvo tik ko< 
kios. dvi. valandos su saulės 
šviesa, tai aš, pranešęs savo 
kelionės tikslą, prašiau Šei
mininko kuo greičiausiai 
pasiruošti paveikslams. Už 
kokių penkiolikos minučių 
visi sodybos nariai, Ferdi
nandas, jo motina ir žmona, 
maža.duktė, ir visi' tarnai 
buvo jau tinkamai pasiruo
šę ir aš juos tinkamai nufo
tografavau atskirai ir su 
galvijais.. ... /

Vaikščiojau po sodybą įr 
negalėjau jos gražumu atsi
džiaugti. Aukšti beržai, alk
sniai, klevai, liepos ir kiti 
gražūs medžiai suteikė ū- 
kiui aristokratišką vaizdą. 
Gyvenamasis namas buvo 
kieme tankiais krūmais ap
augęs. Vidury kiemo stovė
jo aukštas kryžius. Buvo 
dar keturi nainaų kurio 
tvarkingai eilėje stovėjo. 
Javno šeinrimnko žmona 
yla pasižymėjusio agrono
mo duktė, todėl viskas čia 
pavyzdinga ir tvarkinga.

Neužilgo buvo paruošta 
gardi vakarienė su gėri
mais ir įžengėme į namą, 
kuris buvo patogiai įreng
tas su atskirais kambariais, 
kėdėmis ir karpetais. Šitas 
ūkis tuoįaus. pakeitė mano 
nuomonę apie Žemaitijos 
gyvenimą;

Po vakarienės senoji Pet- 
rikiėne pasiryžo tikrai su
žinoti, apie. savo sūnaus Ą- 
merikoje gyvenimą ir man 
i skėlė visokių klausimų.

Kadangi man reikėjo į 
■ įvairias Lietuvos vietas ke

liauti, tai teko šitą sodybą 
palikti apie 9-tą. valandą 
naktį. Zenonas Jonaitis, su
sipažinęs pirmą kartą su

' ........... .

ŠVENTOJI ONA
(Liepos 26 d.)

Šv. Oną savo ■ užtarymu 
yra galinga pas Dievą. Per 
Šv. Onos tarpininkavimą,. 
Dievas gausiai teikia malo
nių jos- gerbėjams.. Jule, 
pats Šv. Onos vardas,, kurį 
įkvėpė angelas, reiškia: ma
loninga, arba malonės ir 
gailestingumo pilną, šio 
Dangaus kūdikio užgimi
mas buvo neap s a k o m a s 
džiaugsmas visam Palesti
nos kraštui; skersai ir išil-

savo sesers vyro' giminėmis, 
sugrįžo į Kervius, ,o Ferdi
nandas 'Petrikas prirengė 

I vokiečių stiliaus bričką, 
prie kurios prikinkė du pe- 
miilstaučius žemaičių veis
lės, žirgus “žemaitukus”, 
kurie be paliovos bėgte bėga 
per kokius 32 kilometrus 
iki,Lūšies geležinkelio sto
ties prie pat Latvijos rūbe- 
žiaus;

Neužilgo mes pervažiavo
me per Uakių miestelį, ku
ris turi gražią bažnyčią ir 
didelę aikštę turgui. Jau 
buvo apie 10 valandą naktį 
ir dar tamsuma nevisiškai 
užviešpatavo. Danguje bu
vo neapsakomai gražūs spal 
vuoti reginiai. Trijose pusė
se jau buvo visiškai tamsu, 
bet kur saulė slinko į Šve
diją, dar buvo šviesos. 

f ' (Bus daugiau)
SKLEĮSKITE ŠVIESĄ

Perskaitę “Darbiuinkį” nenn 
meskite, bet dvokite kitiems pa
skaityti, Tokiu būdu supažin- 
disite kitus su “Darbininku’* ir 
L, D. S. ir ftt;e?nsitę mūsą idę 
jos priešų propagandą.

gai ir per daugelį pietų at- . 
sikartojo stebuklai, kurie’ 
pažymėjo jos gimimą. Be 
kitų stebuklų, kurie atsiti
ko jos užgimimo laiku, kaip 
nurodo padavimai, : buvo 
staigus išgydymas neregio, 
Nazareto. karžygio, vardu 
Seralis, kurs nuėjęs į na
mus, keliais puolė ties lop
šiu ir mcilįaį paėmęs naujai 
gimusio kūdikėlio rankutes^ 
sų dideliu pasitikėjimu, ta- • 
re: “Dangaus kūdiki, su
grąžink man akių Šviesą, 
kad galėčiau tavy j regėti ii* 
matyti Dangaus stebuklus.” 
Kaip bematant, tas Nazare
to karžygis atgavo regėji
mą. Ir nuo tos dienos ste
buklai neliovė kartotis..

Tiesa, kad kiekvienoj pa
saulio daly j, kur tik auku
ras buvo statytas fiv. Onos 
garbei ir kur maldininkai 
ėjo melstis su neli.au jaučiu 
pasitikėjimu, stebuklingos 
malones plaukė ■fojė švento
vėje. ? / . ‘‘ . .' '•

Ir, nenuostabu, kad taip 
visur dedasi, ' nes po. Šv. 
Juozapo ir Švč. Marijos, 
Dievo Motinos, Danguje nei 
vienas palaimintasis nėra 
arčiau Dievoį kaip Šv. Ona, 
Marijos motina. Ir Dievas 
tikrai ją myli ir daug do
mės kreipia į jos maldas, 
prašymus. Todėl ir mos tu
rime eiti prie Šv. Onos su 
pilnu pasitikėjimu ir jos 
melsti visa, ko norime gau
ti, ir turime drąsiai pasiti
kėti, kad Dievas mums su
teiks visa tai, kas.bus didės- 
niam mūsų gerbūviui ir di
desnei Dievo garbei.

“Meilė.”

-MUSŲ PADANGIŲ DIDVY
RIAI ŽUVO NETOLI 

LIETUVOS!

tys lakūnai tai. išgirsdavoz beveik kasdien. Toks 
kai kurių rėmėjų įr net ne vienu centu skridimo 
nepąrėmūsįų asmenų liežuviųvimas privertė mūsų 
didvyrius išskristi nepaisant blogo oro viršum 
vandenyno. Esant geram orui, lakūnams nebūtų 
pritrūkę gazolino, nes audros be reikalo jį išeik
vojo. Tad, jei ne pikti kai .kurių tamsuolių liežu
viai, Darius ir GirėnaSj greičiausia, nebūtų sulau
kę tokio tragiško likimo. Ši nelaimė tegu nors at
eičiai pamokina mūsų tamsuolius. Biaurūš liežu
viai per daug' jau pliekia mūsų tautos didvyrius, 
visuomenės veikėjus ir atskirus žmones. Apkal
bos ir šmeižimai dar niekad nedavė gerų vaisių.. 
Nors ši skaudi pamoka tegu pataiso nesąžiningus

kuris pirmas suteikė rądioj su visa savo tauta pasidžiaugti tuo žygiu, ,a ku
riam taip aukojosi? Dėl to jiedu tapo tuo. labiau 
žymesniais „mūsų tautos didvyriais.. Jų vardų ne
užmirš nei mūsų tauta, nei žmonija. Liūdėkime 
dėl mūsų -didvyrių. žuvimo ir džiaukimės dėl jų 
laimėjimo, ./

Gaila! Ne vienas iš mūsų liūdėdamas įsivaiz
duoja sielvarto surakintą . verkiančią kapitono 
Dariaus motiną... Nelaiminga motina: ji karštai, 
meldėsi ir rami išlydėjo savo mylimą sūnų, kylan
tį- į padanges, drauge su savo draugu Girėnu. Ji 
išaugino Lietuvai drąsų patriotą, kuris buvo didis 
savanoris: pirmą kartą savanoriu stojo . į Ameri
kos kariuomenę per didįjį karą, antrą kartą sava-. . , . _ *
noriu stojo jau į laisvos Lietuvos kariuomenę, ku- mūsų tautiečius. Bet gal ir jų sąžine šiandien no
rioje išmoko valdyti sparnuotąją mašiną ir pasie-. rimsta, gal ir jie nors dabar gailisi savo paklydi- 
kė kapitono laipsnį, ir trečią kartą savanoriu ry-- mų. 
žosi apvainikuoti Tėvynę Lietuvą Atlantiko van
denyno pergalės vainiku. Ir jis drauge su savo' 
draugu Girėnu pasiekė tą vainiką, bet neilgai 
džiaugėsi ta pergale! Juodasis Mirties Angelas 
apgaubė mūsų mylimus drąsuoHus. savo juodai
siais amžinos ramybės sparnais...

.Neverk, narsaus kapitono motule!... Tu davei 
Lietuvai didžios dvasios vyrą, kuris daug gražių 
darbų ir žygių įvykdė brangios“savo Tėvynės nau
dai ir garbei. Aš mačiau ir žinau, kaip Tavo sū
nus Lietuvą mylėjo* ir Jai ne vieną karią aukojo
si.. Raminkis ir iškentėk tą smūgį... Visa tauta 
reiškia Tau užuojautą -ir kartu-syeikma Tave, 
motule, nes Tavo sūnelis ir jo draugas vištiek At
lantiką perskrido! Didžiuokis, vargšemotina, ir 
valdyk savo , skausmą ! Mes visi su skausmu len
kiam prieš Tave, savo galvas...

Kapitoiio Dariaus ir Girėno giminės ir artimie
ji nesuvaldo savo ašariB.. Bet ir visi jų tautiečiai 
nuliūdo,,. Ir aš pats nesitikėjau jums tokią liūdną 
žinią paskelbti iš šios radio stoties, iš kurios ne 
kartą garsinau Dariaus-Girėno’ sumanytą žygį ir 
raginau įvertinti jų pasiryžimą.;

/Tik nežinau, . kaip dabar •• jaučiasi,•tįę. ^sųaeaiys, 
imrie.savo piktais liežuviais, apkalbomis žeidė 
mūsų lakūnų širdis. Daug nepadorių priekaištų 
girdė,jau. Daugelis žemos doros asmenų gailėjosi, 
skridimui paaukoti savo kvoterių ar dolerių. Pa-.

skrįčio viršininkas, 
stotims tokių liūdnų žinių.

Iš raštų lietuviškų laikraščių ir žemėlapių su 
pažymėjimais “New York—Kaunas” suprasta, 
kad nelaimė ištiko lietuvius lakūnus. Jie krito į 
mišką, keturių mylių atstume nuo miesto. Soldin;: 
šis miestas yra maždaug 80 mylių atstume į žie
mių rytus nuo Berlyno. Lėktuvus visai sudaužy
tas; propeleris atitrūkęs; paties lėktuvo tik ske
veldros liko, bet ir jos rasta toli išmėtytos. Me
džiai aplink 'aplaužyti. <Lš to viso spreiidžįama, 
kad “Lituanica” krito iš didelio aukščio. Gazoli
no tankas rastas tuščias : matyti, atkakli “Litua-. 
nicos” kovą su audromis ir vėjais išeikvojo, visą,

Visai netikėtai nudžiugome — ir netikėtai visi 
muliūdome,.. Nudžhigome, kad mūsų lakūnai ka
pitonas Darius ir Girėnas staiga pakilo nuo Ame
rikos žemyno ir leidosi į tolimą, savo mylimą . Tė
vynę. Ir netrukus visi, nuliūdome, liūdnos žinios 
prislėgti... .. .• ■

’. Liepos.m. 15 dienos rytą, apie b valandą, mūšų
/ląkūnai pakilo iš New Yorko (Floyd Bėimett! gazoliną. Abu mūsų didvyriai staiga žuvo: vienas 
/aerodromo). Jiems buvo , sunku pakilti .sti sun- 
. kiuoju lėktuvu ir tą. pat. momentą buvo pavojaus.
■ Bet gabios lakūnų rankos laimingai ir gražiai at-
> plėšė nuo žemės devyniii tonų sunkumo lėktuvą 
v “LITUANICĄ” ir nukreipė ją. į tamsią dangaus 
. ‘mėlynę. 'Sunki “Lituanica” skrido visti savo 
‘ smarkumu, o. ją kreipė ir' valdė išmokslintas ii'

gerai patyręs kapitono Dariaus protas su įvairių 
mechanizmų pagalba. - '

P Lakūnai išskrido, visai nepaisydami, kad oras
' nebuvo paltinkus jų skridimui. Viršun Atlantiko (ten, jų mylimoje Tėvynėje, ankstyvą rytmetį pir-

■ Vandenyno siautė didelė audra, o Airijoje liepos |mųjų lietuvių Atlantiko nugalėtojų 
.. 17 d. smarkiai,lijo.. Viena valanda anksčiau riiū-’ 
. siškių išskridęs amerikonų lakūnas Post’as buvo

• nušileides Vokietijoje ir pasakojo, . ‘kad viršum 
-■ ymdėnyno siautė kiauri audra su ledų kruša. Tai

/ tokią aiitdrą laimingai įveikė Darius ir Girėnas? 
» skrisdami per Atlantiko vandenyną! Ir nežiūrint 
.. to, įie ncišklydo is savo kelio ir audringi vėjai

nemtbloškč ją lėktuvo, kaip įai padarydavo su ki- 
•• tais lakūnais. Mūsiškiai laimingai nuskrido pro

Berlyną ir, nuskridę- toliau apie 80 myliit,\staigcĮ 
. suglaudė, tuos . galingus sava spamits.., Mūsą

■ .^LITUANICA’’ sudužo,.. .Vienas vokiečių ūki-
* įlinkas liepos 17 d. apie 1-vai. nakties girdėjo kaž-
> kokį trenksiną, kuris jam atrodė panašus į auto- 
į- mobilia padaiigoš (arba tajero) ’ sprogimą.. Ir tik 
/ ąpi'e 5 vai. ryto. CChicagos laiku apie vidurnaktį), 
/ viena ūkininkė heųogaudiųna rado nelaimingąjį 
. • lektūrą. Pranešta policijai. Atvyko vietinio ’ap-

rastas sudribęs sėdynėje, o antras—lėktuvo griu 
vėsiuose. Šio, antrojo, kišenėje rasta dar deganti, 
kišeninė elektros lemputė. Tokios tad gautos pir
mosios liūdnos’žinios.

Šię mūsų padangių ereliai laimingai perskrido 
audringąjį Atlantiką, neiškrypo iš savo nemato
mojo kelio ii- per 42 valandas buvo nuški-idę jau 
apie 4500 mylių! Ir, štai jiems Lietuva beliko pa
siekti voš už kokios poros valandų, nes liko nu
skristi jau tik truputį daugiau kaip 300 mylių. O

. su dideliu 
džiaugsmu laukė jų brolių tauta. Vien Kauno 
aerodrome laukė apie 10,000 lietuvių su vyriausy
be. Bet šiandien tartum koks. baisus perkūno 
trenksmas, baisi žinia sudaužė, visos mūsų tautos 
širdis ir kartu atnešė liūdesį visam pasauliui. .

Taip.- Mūsų lakūnai amžinai suglaudė savu 
sparnus. Bet. jau netoli savo Tėvynės-/ Darius ir 
Girėnas pirmi, is lietuvį perskrido Atlantiko 
vandenyną ir jau buvo nuskridęs toliau, negu A- 

‘‘mcrikos'Lindbcrghds! Tolumo skridime uenutu- 
piant, jie nustatė neoują rekordą!

. Taigi, lietuviai jau perskrido Atlantiką! Tik— 
deja—nepasiekė Lietuvos... Dievas žino, kas pasi
darę. Mes tuo tarpu nežinome nelaimes priežas
ties. • ■ ■
.. Darius ir Girėnas apvainikavo mūsų tautą nau
ju. garbingu laimėjimu — dėl to, kad perskrido 
didelį vaųdęnyną. Bet: jiems nebuvo lemta draugo

Mes liūdime Atlantidą perskridusių savo did
vyrių. Bet jų žuvimas nesumažins lietuvių drąsu
mo ir pasiryžimo dideliems žygiams. Pirmieji 
niūstį Atla^tiko nugal&toįai nepasiekė Lietuvos, 
Tad kiti niūs^į ereliai pasieks! Amerikos lietuvių 
eilėse yra nemaža drąsuolių, Apie 30 mūsų lakū
nų krito su palaužtais sparnais ir ilsisi Lietuvos . 
žemelėje. Šalia jų šiomis dienomis iškilmingai 
bus paguldyti Giltinės Dalgio pakirsti Darnius įr 
Girėno kūnai. Liūdi visa tauta, bažnyčių varpams 
graudžiai gaudžiant...

Kap. Darius ir lak. Girėnas perskrido Atlanti- 
ką ir pasiekė Lietuvą? bet jau... negyvi. O jie taip 
labai troško savo Tėvynę pasiekti... Ir, tikrai, Ją 
pasiekė, tik—.deja — ne Dariaus-ir Girėno ran
kos tuos lėktuvus valdė... •

Mielas Stepai ir mielas Stasy! Lietuviai naują 
garbės Vainiką nešdaini, jūs skrklote į Jos glėbį. 
Audringąjį Atlantilm nugalėję, jūs kritote, bot 
kartu iškėlėte savo tautos vardą. Esu tikras, kad 
Jūs■ krisdami dar tebesidžiaugei savo laimėjiinu..; 
Jūs kritot su vandenyno pergalės džiaugsmo šyp- 

. jĮcna... ir pailginai lietuvių ląlhunt kapų eilę..; Bot 
jus didį žygį atlikote! Dausose ilsėkitės ir žvelki-1 
tė, kaip Jaunoji Lietuvą . Tyžtasi naujiems žy*

. giams įr liūdi, taip staigiai Jūsų netvkustn 
Sudieu,• didvyriais Sudieu! •

Kap, P, Turgcla,

neli.au
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Žinios Iš Lietuvos
DIDELĖAUDRA,

Prohibicijos Galybei Braškant
Kad prolūbicijos įstaty

mas,. mėginęs prievarta pa
daryti žmones blaivais, tuo
jau bus . atšauktas, nebėra 
jokios abejonės. Jau. 20 
valstybių turėjo balsavimų 
ir visur didele balsų daugu
ma pasisakyta už to įstaty
mo atšaukimų.

Daugelis juokiasi, jog 
blaivybes idėja atgyveno sa
vo amžių; net tvirtinama, 
kad blaivininkai visai nerei-| 
kalingas padaras pasaulyje 
ir tt. Žodžiu, yra^-Jvairių 

' gandų, nuomonių, spėlioji
mų ir tt., tačiau tilrriesiėms 
blaivininkams yra aišku, 
jog išnykimas probibicijos 
įstatymo ir. jo kvailo vyk
dymo suteiks gražiausios 
progos padirbėti blaivybės 
idėjai paskleisti tarp pla
čiųjų minių.

. Kai prollibieija rodė savo 
dantis, blaivininkai neturė
jo progos bei pasiryžimo kų 
nors didesnio veikti, neš 
oficialusis visuomenės gy
venimas buvo laikomas 
blaivu. Visur buvo girdimi 
išsireiškimai: “Mes visi

blaivininkai', mes sausos ša
lies gyventojai” ir tt, •

Dabar štai geriausia pro
ga blaivininkams parodyti 
’sayO' sugebėjimų ir gerus 
norus. Tiesa, blaivininkų 
būreliai labai išretėjo, nu
skurę, tačiau tikėkime, kad. 
tie blaivininkai, kurie išliko 
iki šių dienų, yra blaivinin- 
kai ne'tik savo vardu, bet ir 
darbais. Tikėkime; kad ma
žutis,- tačiau tikrų idealistų, 
būrelis, gali nuveikti didžios 
[.reikšmės darbūs, jei bus ti- 
Jnma savo idėjos teisingu
mu, gyvastingumu ir patva- 
nmiu. .

Organizacijos seimas vi
sai artėja J Seimas bus išva
karėse Amerikos naujo gy
venimo. Prohibicijos pra
gaištingas veikimas bus jau 
priėjęs beveik prie pat lieį> 
to galo. Atsiranda naujos 
plotinos vaisingesniain vei
kimui, tad štai iki rugsėjo 
mėnesio blaivininkai tepa- 
galvoja, ką gero seimas ga
lėtų padaryti blaivybės idė
joms praplėsti, naujų darbo 
progų akyvaizdoje.' .

Br. Kivnras.

Liepos,1 d. per Kriukius 
(Šiaulių apskr.) perėjo di
delė, apie 2 klm. pločio aud
ra su ledais. Ši audra tęsėsi 
tik \ 15 minučių, bet daug 
kur iškapojo ir išrovė dar
žoves, pakenkė javams.

MIRĖ KUN. JANKEVIČIUS.

Šiomis dienomis Radviliš
ky mirė senas altarista kun. 
Petras Jankevičius, kuris 
paskutiniu laitui sirgo plau
čių uždegimu. Jo kūnas pa
laidotas Tytuvėnuose.

TELŠIUOSE STATO ELEKT
ROS STOTĮ.

Atsišaukimas į Visuomenę
3 mil. 291 tūkst. 200 litų su
mai perlaidų, o išsiųsta į 
užsienį per tą patį laikų 
perlaidų už 3 mik 637 tūkst. 
600 litų. Vadinasi, užsienin 
daugiau pinigų išsiųsta, ne
gu gauta. Pernai per tų pa
tį , laikų perlaidomis buvo 
gauta 4 mil. 881 tūkst 600 
litų, o išsiųsta tik už 2 mik 
912 tūkst. • 400 litų. Dau
giausia perlaidų gauta iš 
Jungtinių Ąm. Valstybių už 
2 mil. 608 tūkst. 500. litų, , o 
daugiausia, perlaidų išsiųsta 
į Vokietiją už 2 mil. 749 
tūkst. 100 litų.

Telšių miesto savivaldy
be pradėjo statyti elektros 
stotį. Paikas bus baigtas iki 
spalių 1 d. Greitu laiku iš. 
Anglijos bus. pargabentos 
mašinos. Manoma, kad nau
joji. stotis galės žymiai pi
giau teikti*’ elektros energi
ją. ' .

KIEK LIETUVA GAVO Iš UŽ 
SIENIO PINIGŲ IR KIEK IŠ 
? SIUNTĖ Į UŽSIENĮ.

Per pirmuosius penkis 
mėnesius iš užsienio gauta

Kaip Žuvo Darius ir Girėnas
Tuoj aus po žuvimo mūsų 

narsių lakūnų Vokietijos 
•'miškuose, spaudoje pasiro
dė visokių spėliojimų apie 
jų tragiškų mirtį. Geriausia 
gali spręsti orlaivio “Litutį- 
nieos” sudužimo priežastį 

. su aviacija gerai susipažinę, 
lakūnai. Todėl Čia paduoda
ma mūsų lietuvių lakūnų 
nuomonės apie liepos 17 d. 
nelaimę.
. Antanas Gaputis, iš So. 
Bostono, kuris studijuoja 
aviacijų Sąuantum, Mass., 
pareiškė, kad uLituaniėa’‘ 
krito iŠ 3,500 pėdų aukščio, 
kuomet suvaldymo kabelis 
(control cable) trūko ir: ne
buvo; galima orlaivio suval
dyti. Todėl dešimts medžių 
buvo išdaužyta, orlaivis į 
griuvėsius pavirto, o Darius 
su Girėnu buvo baisiai , ap
daužyti.- Jeigu būtų pritrū- 

.. kę gazolino, Darius ir Girė
nas vistiek būtų galėję nu
sileisti, -nes ir be gazolino 
galima nusileisti. Jo* nuo- 
mpne, orlaivį negalėjo ištik
ti katastrofa. nusileidžiant, 
nes tokiais atsitikimais la
kūnai. tik susižeidžia ir or
laivis nebūna • taip visiškai 

. sudaužytas. Gazolinas yra 
lakūnui gyvybės kraujas, 
todėl Darius ir Girėnas, ku
rie bė baimės apleido Ame- 
ri kų, būtų be baimės nusi
leidę. Vokietijoje, jeigu 
jiems '.pritruko gazolino. « 
. Lakūnas Jonas Baltru- 

• šiūnas, kuris susipažino' su 
aviacija prie Kast Bostono 

’Airport, paręiškū, kad Da-

rius ir Girėnas buvo pri
versti nusileisti ties Soldin 
miesteliu, Vokietijoje, nes 
jiems pritrūko gazolino. Ir 
vokiečių specialistai. . rado 
tik 10 litrų (2 galonus ir 
pusę) gazolino viename tan
ke. Jeigu buvo audra, tai 
vėjas būtų nuolatos judinęs 
medžių viršūnes ir tokiu 
būdu būtų buvę galima at
skirti pievą riuo miško. Jei 
Darius ir Girėnas būtų bu
vę padarę klaidą apie mišką 
dėl tamsių miglų, tai arčiau 
piję žemes prisiartinę ir 
pamatę mišką, jie būtų ga7 
Įėję pakilti į orą, todėl ka
tastrofa negalėjo įvykti da
rant nusileidimą, bet dėl ko

kios orlaivio dalies sugedi
mo.

AMERIKIETIS MORIS JRABI-

NAVIČIUS KAUNE.

Turime garbės pranešti, kad. kandidatai į Mariana- 
polis Kolegija, Thompson, Oomi., bus priimami iki rug
sėjo mėn. pradžios.,Mokslo metas prasidės rugsėjo (Sep- 
tember) 8 d. Reikalingas Grammar Scliool (pradžios 
mokyklos) užbaigind liūdijimas, Krikšto metrikas ir 
Klebono liudijimas. Mokslas su išlaikymu (be kelionės 
ir drabužių) $300 mokslo metams.

. Gerbiamoji visuomenė, kuri dalyvavo Lietuvių-Die
noje, Thompsonė turėjo progos pamatyti, kaip didelė ir 
grųži Kolegijos nuosavybė ir kaip tvarkingai ir draus
mingai auklėjami jos mokiniai. Prie to, mums lietu
viams.labai svarbu, kad Tėvų Marijonų Kolegija yra ve
dama lietuviškoje dvasioje..Auklėkime savo inteligentijų 
lietuviškai, nes tik tuo būdu išsigelbėsime nuo ištauteji- 
mo. ; ..
••, Prašymus siųsti šiuo adresu:. Rev< J. J. Jakaitis, 
Mitrianapolis College, Thompson, Gojui.
' Kun. Al. Bublys, M. I.C.

Laikinasis Provincijolas.

• Liepos 5 d. į Kaimų iš J. 
A. Valstybių atvyko žino
mas Amerikos , žydų visuo
menes veikėjas,, vienas iš A-. 
merikos žydų lietuvių su
jungus. steigėjų, kaunietis 
Moris Rabinauęhis. Jis 
taip pat Amerikoje įsteigė 
visų kauniečių Ižydų sąjun
gų. Kabinavičius yra. žydų 
■vaikų namų Denver (kolora
do mieste, direktorius. Jo 
kelionės tikslas arčiau susi
pažinti su Lietuvos žydii 
būklė ir aplanky t i savo» gi
mines.

Vokiečiai Grūmoja Klaipėdos Krašto 
Laisvei

Okupuotoje Lietuvoje
MIRĖ DIDELIS LIETUVIS.

* “Vilniaus Rytojus’/ rašo, 
kad birž. 20 d. Daugėliškyje 
mirė Lietuvių Šv. Kazimie
ro draugijos vietos skyriaus 
garbės narys Mykolas Mat- 
keviČiųs. Velionis buvo 65 
metų amžiaus. Jis buvo su
sipratęs ir darbštus Šv. Ka
zimiero draugijos narys, pa
aukojęs draugijai savo skly
pų žemės ir namus. Dąuge- 
liškiečiai nuliūdo netekę 
vieno aktyvaus savo draugi
jos nario. .

LENKAI AGITUOJA LIETU
VIUS Už DANCIGĄ.

PUNSKAS.
Lenkai smarkiai 

parašus dėl Dancigo. Sako
si siusiu į Tautų Sąjunga, 
įrodyti, kad visa Lenkija 
reikalauja, kad Dancigas 
būtų jos. Parašus renka su 
visokiais grąsinimais/ And-

renka

Padaryk Tą Dažymo Darbą 
Šu “All-Dutch Boy” 
Dėl ilgo laikymo viršaus darbo

Vartok Dutch Boy All-Purpose Soft Pašte 
White-lead, Dutch Boy Linseed Oil, Dutch Boy 
Color-in-OjĮ and Dutch Boy Liąuid Drier.

' Dėl gražaus nųinazgojančio Vidaus darbo 
vartok Dutch Boy All-Purpose Soft Pašte 

Withe-leąd, Dutch Boy WaU Pri- 
. mer, Dutch Boy .Plattmg Oil and 
Dutch Boy Colors-in-Oil.

Mes parduodame Dutch Boy Pro- 
dųfctus dėlto, kad jie “lieka parduo- 

* tais.” • -'
Pirk “tuos padirbimusČionais.

UNIVERSITY HARDWARE C0.
1147 Cambridge St. Cambridge. Mass.

. Savininkas J. H. Snapkauskas
•/’ : ? . Tęl. PoiHer 0755

e

giamas šiais žodžiais: “Nuot 
atims narsumo įrodymas iŠ 

mpmellanderių pusės kovoja 
dėl vokiškumo Vokietijoje 
visuomet randa džiaugsmin- 
go atbalsio. Naujoji Vokie
tija išdidžiai žiūri įiytif^ 
sargybų ir kaip visur kitur/* 
taip ir čia, mūsų vadas, 'A-^' 
dolfas Hitleris, ras 'keliųj 
kuris kitų tautų yra sm 
prantamas ir tarnauja tai* * 
kai.”

LIETUVOS ATSTOVO RYGOJE 

PAREIŠKIMAS DĖL KLAI- ’ 

PĖDOS KRAMTO,

RYGA. — Ryšium sų 
“Vddkischer BeobaehtęT”' 
paskelbtu straipsnių * dėl 
Klaipėdos krašto, Lietuvos , 
atstovas Rygoje, p. Urbšys 
‘ ‘ ^egodnia ’ ’ korespondentui, 
pareiškė, kad 1422 m. buvo 
kreiptasi į imperatorių , 
gizmundą, kad jis išspręstų 
klausimą, Meno žemėje yra. 
Klaipėda, Imperatorius pa- * 
siuntė savo atstovų Makrų 
ištirti klausimų vietoje. Ma- 
kras, tą klausimų ištyręs, 
pripažino, kųd Klaipėda iš , 
tikrųjų yra Žemaitijos teri-' 
tori joje. 1422 m. Didysis 
Lietuvos Kunigaikštis Vy
tautas pasirašė prie MelmO 
ežero su kryžiuočių ordenu 
sutartį, kuria Klaipėda bu
vo atiduodama. ordinui.. Čia’, 
ne vięta aiškinti, toliau pa
žymėjo ’ p. Urbšys, kode! 
Vytautas padarė tokį nusi
leidimą. Norint tą klausimų 
suprasti, reikėtų ištirti visų 
anų laikų politiką. Tačiau ‘ 
viena aiškį, kad atiduota: 
teorija visa buvo apgyventa'* 
lietuvių. Atidavimo priežas
tis buvo ne etnografinė, bet 
politinė. Nuo 1422 m. ikž 
1919 m., beveik 500 metų 
Klaipėdos sritis priklausė 
ordinui, o paskui prūsų vai-, 
stybei. Tačiau pagrindinis 
tos srities lietuviškas ele
mentas išlaikė savo tautinį1 
pobūdį, nežiūrint to, kad to
je, srityje apsigyveno daug5’: 
vokiečių, užėmusių Vado
vaujamas vietas .. politinia
me ir ekonominiame gyve
nime. Dabar, kaip žinoma, 
ta sritis sudaro '• neatskiria4 
ma Lietuvos respublikos da
lį, kurioje pasilikęs vokie
čių elementas naudojasi 
plačiomis, teisėmis savo tau
tinių ypatybių prasme.
-------- --------- -—f.

PRANEŠIMAS

—Berlynas VĮI-7 Bi Hitle-| šių ma salžburgiečiųT gimi- 
rio organas MVoelkische ne, Vokiečių kultūra, 
Beobachter,” vakar dienos 
numeryje įdėjo straipsnį, 
pavadintų “Klaipėda, pasi
lieka vokiška.” Straipsnyje 
tvirtinama, kad Klaipėdos 
.krašte gyvena 8 nuoš. vo
kiečių, kurie Klaipėdos gu
bernatoriaus įvairiais bū
dais esu persekiojami. Klai
pėdos kraštas, esu, yra se
nas ordino kraštas. Kai 
1317 metais Gediminui vieš
pataujant susidarė, didžiųjų 
kunigaikščių valdoma Lie
tuva, tai jai nepriklausiusi 
nė viena vokiško Klaipėdos 
krašto, pėda.

Bet jęigu tenai prieš Did. 
Karu ir galima buvo išgirs
ti lietuviškai skambančiu 
vietų . arba žmonių vardui, 
tai vis dėlto jokie lietuvių 
reikalavimai i šia vokiška 
žemę neturi nė mažiausio 
pagrindo. Tenai esu užsilikę 
tiktai Lietuvos emigrantai 
iš 1386 m. ir jų kraujas jau 
Senai susimaišęs su atšikėlu-

. esą, 
siekianti, dar toliau: iki 
Liepojaųs, Rygos, Talino ir 
net Petersburgo. Bet Vokie
tija, kurios kariuomenė 
1918 ir 1919 m. iškovojusi 
Pabaltijo kraštams nepri
klausomybę iš bolševikų, ne
susilaukusi jokio dėkingu
mo. Atskyrus Klaipėdos 
kraštą nuo Vokietijos 1920 
m., manoma, tęsia toliau 
straipsnio autorius, kad vo
kiečių kultūrai Pabaltijyje 
buvęs suduotas mirtinas 
smūgis. Toliau straipsnio 
autorius išskaičiuoja visus 
tariamuosius n eteisingumus, 
kuriuos lietuviai Klaipėdos 
krašto vokiečiams yra pada
rę. Bsą, ūkio padėtis Klai
pėdos vokiečių ūkininkų 
esanti žemiau “egzistencini- 
nimumo.” Vis dėlto, esą, 
mėmelianderiai yra kieta
sprandžiai tikri vokiečių ū- 
kininkai, kurie įrodė, kad 
vokiškum-o čia nesą galima 
išnaikinti. . Straipsnis bai-

riejavo vai. sekretorius net 
fizinę prievartą naudojo 
valsčiaus tarybos nariams ir 
grąsino, kad jei. nepasira
šys, bus dedamos visokios 
pabaudos. ■

Birželio 29 d., per Petri
nes, Punske dėl Dancigo 
buvo mitingas. Į mitingą 
policija suvarė visus žmo
nes. Kalbėjo kapitonas Svį- 
da, šioj’pusėj, neutral. zo
nos esančio Modkavos dvaro 
savininko sūnus. Savo kal
boj nušvietė, kad Hitleris 
kęsinasi į Dancigą. Esą be 
Dancigo Lenkija negalinti 
gyventi, kaip Lietuva be 
Klaipėdos. Todėl visi turi 
stovėti už Dancigą, ir pasi
rašyti po nešiojamais tuo 
reikalu raštais. Taip pat 
pabrėžė, kad po Lenkijos 
valdžia gyventi gerai ne tik 

' lenkams, bet ir lietuviams, 
todėl, jei kiltų karas, visi 
turėtų ginti Dancigą. Kal
bėjo lenkiškai ; nors Punsko 
apylinkėse ir su žiburiu len
ką, sunku surasti.

Jam baigus kalbėti, . žo
džio paprašė vienas lietuvis. 
Kap. Svida sutiko. Tada šis 
kaimietis lietuviškai . išdro
žė lenkams pamokslą. Sako, 
koks Čia mums gerumas po 
lenkų valdžia 1 Mokesčiai di
deli, viskas brangu, gyventi 
sunkti, be reikalo giriatės. 
6, kas bus. toliau.
'Okupuotoj Lietuvoj len

kai labai žiaurūs, Iš nega
linčių ; užsimokėti mokesčių 
išveda gyvulius, paima au
deklus, žodžiu, ką randa. .

Lietuviai Punsko;apylin
kėse laikosi visai stipriai. 
Per Petrines ..mišios ir kitos 
■pamaldos buvo, lietuviškai, 
tik mišparai lenkiškai. Miš-

f ftfOlfELMi dl

KITOKIA MEILĖ.
Šeimininkė: ‘ ‘ Jeigu tamsta sa

kaisi, kad turi meilumą prie dar
bo, kodėl neieškai darbo?”

Valkata: “Poniute, Ar nežinai; 
kad meilė yra akla.”

ATSILYGINS.
“Jeigu su manim nesi vesi, tai 

savo smegenis šautuvu išblašky
siu, ’ ’ tarė nuliūdęs jaunuplis..

“Ar iš tikrąjį} tai padarytu
mei?” juokingai tarė jaunoji 
Gertrūda, “Norėeiąū; loid tai pa
darytumei. Tėvukui būtų aiškus 
parodymus, Jies jis man nuolatos, 
sakė, kad pats neturi smegenų.”

Nuo savo jauną kūdikystės dienų 
kasdieną praušiau savo veidą net 
tris sykius.”
“Taip,” atsakė Petriukas, “da

bar tavo burna taip susitraukus, 
kad reikia ją išprosyti.”

A. L. R. K. Federacijos 
Naujos Anglijos apskričio 
metinis suvažiavimas įvyks 
rugpiūčio 13 d.? 1933 m., X 
vai. po pietų Šv. Jurgio pa
rapijos svetainėje, James 
Avė., Norvvo.od, Mass.

Federacijos skyriai pra
šomi išrinkti kuo daugiau- • 
šia: atstovų ir parūpinti ge- . 
rų sumanymų organizacijos 
labui.

• • J *

Apskričio Valdyba,
Kun. Pr. Juras, i. 

Dvasios Vada& 
. V. J. Kudirka,

. Dirminmkas*
X. C'eikauskas, 

Rūxštunųkas<
• •: J. Vrrsiačkas, ■ ■ 

Iždininkas,

PAGAVO.
Tarnas: (savo draugui Jonui): 

“■Klausyk, Jonai, girdėjau, kad 
su savo Maryte buvai kelioms 
dienoms; išvažiavęs atostogų ir 
jūrose pažvejoti žuvų? Ar paga
vai kiek žuvelių?” .

Jonas:/‘Taip, parvažiavau ap
sivedęs; Tad sunku man spręsti, 
ar Marytė mane pagavo, ar aš. 
j?į.”

. PAVOJINGA DAŽNAI 
PRAUSTIS.

Mažas . Petriu k a s priešinosi, 
kad jam reikia . veidą prausti. 
“Nenoriu scūiele prausti savo vėl- 
doJ’ • ‘ • •' .'

Šenelė: ‘-.cKą via, vaikeli, kalbi/ 

parų metu bažnyčioj liko 
tik pora žmonių.. . •

PASIŠNEKĖJO.
:Ieva; “Pas mane vakar buvo 

daug svečią.” - ' ' ' ' ’
Justina;; “Ir aš nekenčiu tą 

kačių..” •
Ieva: “Ar tamstele, . kūmutė, 

neprigirdi?” •
. Justina: “Taip, tokios biau- 

rioSį smirdu”:.



Penktadienis, liepos 28, 1933. DARBININKAS «ĮVT'.......... . ‘

PSAKYMELIAI
KAS GIRDĖTI LIETUVIUI

KOLONIJOSE |
Ęmmumvj.n umsnniniinDi

Stebuklingas Vadas < L. D. S. SEIMAS
:? Tai Mvb Napoleono lai- 
kais. Kiekvienas sveikas 
jaunuolis buvo prievarta

l 'imamas į kariuomenę. Tai 
; -Napoleono karų pasėkos.
> Tiesa, daug karų buvo -lai* 
k mėtą, bet ir tūkstančių na- 
! -muose Prancūzijoje buvo 
į apverktas tėvas, sūnus ar 
f brolis kare žuvęs. . ,

Neišsisuko iŠ tos parei
goj ne Jonas Baptistas

L Vianney. Jis buvo pašinu-į jį pamatęs ; užsirūstino, no- 
kęs kitą . gyvenimo luomą, Į re jo uždėti areštą, paskiau,

> bet Napoleono įsakymu turi 
stoti į kariuomenę. Jis bu- 
yo tik dvidešimt keturią

' metų, amžiaus.
Kada Napoleonas leido 

L katalikams atidaryti savo 
y- bažnyčias ir laikyti painal- 
? das, Jonas iš savo gimtinės 

kaimo Dardily, eidavo į 
! Ėcully miestelį klausyti šv. 
' mišių. Ir greitai pamaldus 

jaunuolis susidraugavo su 
tos parapijos klebonu kun. 
BaiUey/ Kadangi Jono tė-

■ vai buvo neturtingi, tai klė- 
. bonas patarė Jonui būti pas
jį ir mokytis.

* - “Kaip aš norėčiau būti
į, ~kunigas,” kaitą tarė Jonas, 
A “kad atvesčiau sielas prie
: gerojo Dievo?’
’ . Ir pradėjo klebonas mo-
f kyti Joną, bet jam mokslas
;/ sunkiai ėjosi. Ir tuo metu,
f kada jo siela degė 6 Dievo papasakojo.
L meile, buvo pašauktas į ka- kocp-į tu foks nuliū-

reivių eiles.
Nuliūdo Jonas. Niekad 

h * jis nebeturės progos būti 
r kunigu. Ašaros pasirodė jo 
į .. akyse. Tačiau po valandėlės, 
C- susikaupęs tarė: “Toki yra 
k /Dievo valia.” 
J ‘ '■ Pabuvęs kurį laiką ka- 
£ riuomenėje Jonas sunkokai 

■’ susirgo ir buvo atvežtas į
Lyoiis miesto ligoninę. Iš
buvęs čia keletą dienų, buvo

• perkeltas į Roano miesto li- 
goninę, kur išbuvo šešias 
savaites.. Pasveikęs tuojau 

f gavo vėl įsakymą stoti į
. pulką,. kuris skirtas mąr- 

. .šuoti į Ispaniją.
I ‘ Apsirengęs kareiviškai 

jis apleido ligoninę ir išėjo
? į kamandos stotį. Tačiau ei-

dainas sumanė pirma užeiti 
į bažnyčią. -Pirmutinę baž
nyčią priėjęs ėjo į vidų. Įė
jęs atsiklaupė prie altoriaus 
ir nuoširdžiai meldėsi. Tai 
buvo sausio 6 d., 18J.G m.

Besimelsdamas nepajuto 
kaip valandos prabėgo. Ka
da jis , išėjo iš bažnyčios su
žinojo, kad jo pulkas jau iš
žygiavo. Skubinosi Jonas i 
kamandos stotį. Karininkas!

Li D. S. metinis šeimas į- 
vyks š. m. rugsėjo 11—12 
cld. Šv. Juozapo lietuvių 
parapijos patalpose, Water- 
bury, Conn.

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

L. D. S, Centras.

ėią rateliu. Lošimas ėjo la
bai tvarkingai. Moutellie- 
čiai mūsiškius supliekė. Da
viniai: 3 prieš 1. Abu rate
liai susitarė vėl lošti pirma
dienį, liepos 31 d. toje pa
čioje vietoje. Mūsiškiai spor 
tininkaį tvirtina, kad jie 
laimės. Sulaukę pirmadie
nio vakaro . galėsime patys 
įsitikinti. . ■ ■■ •

mui, . įvyksiančiam rųgpiū- 
čio .6 d. Mairoųin parkom. ’

Išvažiavime dalyvaus pa
rapijos choras -ir lietuviu 
ienas/ Orkestras, ir šokiai 
salėjo.

Yietos ir .apylinkes lietu
viai kviočiaipi gausingai at- 
sihmkjHi, linksmai laiką 
praleisti, parapiją paremti.

Antras, susirinkunaš bus 
rugpjūčio 2 d. 7 vai. vak. 
parapijos salėjo. Šiaijio su
si rinki nu* bus pasišldrstyfa 
darbais. Draugijos—ir pa
vieni asmenys kviečiami 
prisidėti prie šio gražaus

KOMUNISTŲ PARTIJA 
SERGA

Brooklyno komunistų or
ganas No, 164 . įdėjo savo 
partijos, konferencijos ap
rašymą, kuriamo paduoda 
viešą prisipažinimą.

darbo. ' Išvažiavimo pasise
kimas priklausys nuo .dar
buotoju gausingumo.

Savo parapijos gerovei, 
gausingai dal y vauk i mė su
sirinkime ir stokime į beit 
(Itą darbą. .

Rašo:'
“Konferencija , surado,- 

kad mūšų partija dar vis 
serga sektantizmo liga dau- „ 
gdy vietų; kad įpūsti jnąsi- z 
nis darbas nėra bolševikis-* ■ 
kai pastatytas.” ..

Partija serga' iv sirgs, 
nes ji pastatyta ant keršto 
ir išnaudojimo pamatę.

Komunistų dbalsis: Kas. 
mano tai ne tavo, o kas ta* 
vq tai mano. /

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

NORWOOD, MASS.
kiek atsileidęs, tarė:

“ Drauge, dabar ne laikas 
poterius kalbėti. Tavo pul- į 
kas jau išmąršavo/Vykis ir f 
prisidėk, kitaip būsi sušau
dytas.”

; Jonas nė žodžio nesakęs 
skubinosi keliu, kad pasi- 
vyti savo ptilką kareivhu 
Eidamas jis išsiėmė rąžan
čių ir pradėjo kalbėti. Jis) 
tikrai buvo labai nusiminęs 
gyvenimo likimu.

Staiga, jis pajuto, kad 
kažin kas priėjo priė jo. 
Atsisuko ir pamatė jauną 
vyrą šalę savęs.

“Laba diena,” jaunas ne
pažįstamas tarė.

“Dėkų tamstai,” atsakė 
•kareivis.

Jono naujas draugas pra
dėjo • klausinėti jį apie jo. 
gyvenimą. Jonas jam visą

Liepos 15 .d. p-les Ktulir- 
kaites ir V, Adomaityte bu
vo kvykusios į Palanga 
fLaivrenco, Mass.) praleisti 
savaitės pabaigą* Grįžo į 
namus sekmadienio vakare, 
liepos 16 d. .

LIETEVĮTJ KALBOS

džią padėką visiems, kurie 
mums užjautė, mirus mūsų 

i mylimai sesutei Julijonai 
Kraimelytei ir dalyvavo jos 
laidotuvėse. Ypatingai dė
kojame kleb,. kuri. S. P. 
Kneižiui už‘patarnavimą lį-Į 

Į goninėje ir laidojant.
i Dėkų graboriui Warobow 
už patarnavimą.

Taipgi dėkojame visiems, 
ypač jaunimui Vyčiams, 
choristams, Sodalietėms, už 
dvasinius bukietus (mišias 
už Julijonos vėlę) ir gėles 
ir geriesiems kaimynams iiž 
pagalbą.

| Nuliūdę:
Elena Kraunelvtė

pamokos.
Šv, Jurgio'parapijos. va

sarinę lietuvių, kalbos mo
kyklą lanko nemažai vaiku
čių. Varg. p. A. Šlapelis 
mokytojauja.

MONTELLO, MASS.

Akstinai.

“Darbininko” Katalogas
Visos knygos žymiai numažinta kaina

dės esi?” klausė jį. svečias.
“Kaip neliūsti. Matai .aš 

esu kareivis prieš savo no
rą, ir dabai? turiu eiti į karo j 
lauką., O aš ‘taip norėjau 
būti kunigas.”

Išklausęs visą nepažįsta
masis tarė: ,
•. ■ ‘ * Nesirūpink, pasitikėk, 
sek mane /ir viskas' bus ge; 
rai.” . ‘ .

IŠVYK G Į CHICAGĄ.
Sekmadienį,, liepos 23 d. 

išvyko į Ghieagą: p-lėš A. 
Jermolavičiūtė, VVbitman 
Higli Selino! mokytoja ir 
R. Atkinaitė, B...U. studen
tė. Jas į South Stati-on at
lydėjo pp. Atkinienė, Ska- 
lahdįenė ir kitos.. Ekskur
santes ir palydovės atvežė 
savo . Automobiliu kun. J. 
Skalandis. Laimingos kelio
nės.CHORO SUSIRIN

KIMAS. '
’ Liepos 16 d., tuoj po su

duos įvyko Šv. Cecilijos cho
ro susirinkimas. Nutarta 
rengti privatišką išvažiavi
mą.

LOŠĖBASEBALL
Pirmadienį, liepos 24 .d. 

lošė baseball Šv.. Roko lietu-
Jonas paklausė svečio irIvių parapijos (Montello) 

ėja kartu su juo. Ėjo juodu ratelis su mūsiškiu L. Vy- 
per miškus ir kalnus ir apie —■------ —■——-----:’—
10 valandą nakties , priėjo nebūsią, nes pats imąs atsa- 
namą. Čia nepažįstamasis komybę už jį. *
pavedė jauną, kareivį ūki-) čia Jonas gyveno keletą 
ninko globai. . ' mėnesių iki dalykai buvo

Rytojaus dieną pats Ko- sutvarkyti, paskiau jam bu- 
niuiioš viršininkas užtikrino |vo leista gfįžti atgal į savo 
Joną, jog nieko jam blogo gimtinę ir tęsti mokslą.

Kas tas nepažįstamasis 
buvo, kuris taip stebuklin
gai vedė Joną, jis negalėjo 
sužinoti. At tai nebuvo An
gelas Sargas? .

Jonas išėjęs, mokslus liko 
kunigas, kuris savo didžiu 
šventumu atkreipė viso pa
saulio akis į save. Toks gra
žus buvo jo gyvenimas, kad 

Į Katalikų Bažnyčia paskelbė 
jį šventuoju. Jis mirė būda
mas . septyniasdešimt trijų 
metų amžiaus, rugpjūčio 4 
d;. 1859 m. ' Tč

SVIES & SVIES
P. A. Sykesir B. U Sykes 
LIETUVIAI ADVOKATAI

■ Ofisas:
. SANBORN BLOCK 

681 Washington St. 
NORWOOD, MASS. .
Tel.’ Norwood 0330

; Gyvenimo vieta:
32 Walnut Avė.

Tel. Nortvood 1315*W

. Pirmadienį, liepos 24 d. 
Šv. Roko parapijos bąšebal- 
lininkai lošė, su Nonvo-od L. 
Vyčių rateliu Noiwoo.de. 
Laimėjo mūsų natelis 3 
prieš 1. Abu rateliu vėl los 
pirmadienį, liepos 31 d. 
Norwoode ir mūsų. ratelis 
tikimės dar geriau pasiro
dys^ Kartu su .sportininkais 
buvo nuvykęs. į Norwoodą 
ir kum J- Skalandis.

Rap.

WORCESTER, MASS.
. Šv. Kazimiero parapijie

čių susirinkimas įvyko lie
pos 19 d., vadovaujant kleb. 
kun. A. Petraičiui. Išrink
tos įvairios komisijos, kati 
tinkamai prisirengtų meti
niam parapijos iš važia vi-

Į LIETUVĄ
Nuolatiniai Išplaukimai. Pa
togi Kelione, Žemos Kainos. 
Del platesniu informacijų 
kreipkitės pas vietinį agen
tą arba > 

scandinavian;
AMERICAN LINE 
248 Washington St., 

Boston

5

s Į S• =

ĮVAIRIOS KNYGOS

Auksinio Obuolio Istoriją 
(Graikų Mytologijos Žiupsnc . 

lis) _su_paveikslais^Lietnvių__ _l .
kalbon išguldė Alyva ...... .25

Trys Keleiviai —. Krikščio
nis, Žydas iv Turkas. Pamoki
nanti apysaką. Paraše T. Vyš
niauskas. Vertė . P. B, « .25

Trumpi SkaitymėĮiai—labai 
gražūs pasiskaitymai apie į- 
vairius gyvenimo atsitikimus. ’ 
Paraše . J. Tarvydus . . ..,... : .25

Turto Norma—moks 1 i š k i 
pasiskaitymia. Parašė Uosis. .. . .25

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

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

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

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

XXIX Tarptautinis Eucha-’ 
rištinis Kongresas. Paraše 
kuin.Pr. BuČys, M. I. O. .'.1:50

Mūsiškiai Užsienyje. Juo
kingas aprašymas kelionės į 
Paryžių ir atgal Mikalojaus . 
ir Glapiros Ivanovų. Išguldo 
Magnus Parvalkietis............ .25

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

Pramoninės Demokratijos 
Pagrindai. Paraše Uosis ----  .50
' Gegužės Mėnuo — Kun. P. 
Žadeikis ........  .40

Aritmetikos Uždavinynas. .25 
.Vaikų Darbymečiui —Rin

kinėlis kalbos mokslui ....
Petriukas — laiškas vieno 

vaikelio-. Verte S. Rakauskas'
Bolševizmas':— Kas tai yra 

bolševizmas ir jo vykdymas 
Rusijoje .. ................... .15

Žaidimų Vainikas — Savy
bės vakarėliams ir geguži- . 
ųėms su gaidomis. Sutaisė AL 
Grigonis .. .. «. ............. 25

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

Atsargiai su Ugnimi. Vertė
iš lenkiško kun. K. Š. .. .. .10 

Mūsų Tikėjimas—-išaiškini
mas pagrindų mūsų tikėjimo .25 

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

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

Eurharistikos Stacijos. Su
lietuvino Kun. P. Juškąitis .. .15

Dangaus Karaliene. Surin?.. ’ 
ko kun. M. Gtdevieius.: .. .. ;50

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

Žmogus ir Gyvulys. Parašė 
kun. Pr, Bučys .... .. , .. J.5

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

Maldos Galybė. Istoriškas
piešinys IV-to šimtmečio krL 
kčionvbės. ■ Lietuviu kalbon 
išguldė P. B............. .. -15

Apsirikimų Komediją. At-
1 sit-lkimas.iš Amerikoniško gy- 
I venimo. Išguldė L a p š i a ū s 

Vaikas .... .. ., . .. .
Jono Kmito Eilės .. .
Be apdarų ... .» ...
Lietuvos Albumas; Su 

veikslais ir aprašymais .
Dr. Vinco Pietario ■’ Raštai.. 

Istorijos, apysaka ,2 tomai -.

.25

.35

.15

Trumpa Apologetika arba 
Katalikų Tikėjimo Apg.vni- 
mas. Parašė kun. V. Zajan- 
čąuskas .. .. .. ........ .35 

—-Moterystė ir šeimyna, Vcr------
to J. Gerutis ,

Limpamosios. Ligos ir kaip 
nuo jų. išsisaugoti.. Parašyta . 
■negyvoji gamta: žeme, van
duo, oras. Parašė J, Baronas .2,5

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

Vaikų Knygele -r su pa
veikslais a.. .. ..' .20

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

Pamaldų Vadovėlis, Staci
jos, Graudūs Verksmai. Su
darė ir išleido kun. J. Konce
vičius ,. ...... ...... .10

Vįenuolinė Luomą. Vertė 
kun. P. S’aurusaitis .. S, .15

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

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

Meilė..(Poema). Paraše M. 
Gustaitis .. .............. ....

Šv. Gabiielius. Išleido Tė
vas Alfonsas. Maria C.-P. .. ,

RELIGIJOS Mokymo Me
todika. K. J. Skruodys .. ./

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

Mūsų Dainiai. Parašė Ka-
7ys Puida .. ........... .25

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

Malda. Svarbi Išganymo? 
Priemonė Šv. Alfonso Liguo- 
14. Sulietuvino B. A. .. .. ... .10

Novena. Prie Šv. Pranciš
kaus Asyžiečio su. trumpais.. 
apmąstymais apie Jo. gyveni-. 
mą.. Paraše Tėvas Hugolinus 
Stroff„ Q. F, M. Verte K. .. .15

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

. Sveikata arba tiesus ir 
trumpas, kelias į sveikatą. Su
taisė Dr/A. L. Graįčiunaš .. 1-00

A Brief Litbuanian Gram-.^ . 
; mat. Lietuviškai-Angliš kas.

žodynas. Kun. P. Saurusaitis .15
; Materijos Keitimąsi Orga

nizmuose (Paskaita) L. Vai-
‘ liopis ,. ..... -. ........ .15 

Delegatų Kelionė Lietuvon
1916 m.. Paraše Dr. J. J. Biel
skis ........... . .. . ’. .. .15

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

Segelei—Rūtelei, patarimai 
ir pamokyami mūsų mergai
tėms: Iš vokiško perdirbo 
Kupranas................... ...

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

šeimyniškiems. Vakarėliams
Pramogėlė. Svirno Žvynė../ .10
Iš Adomo Mickevičiaus Raš
tų. Mokykloms parinko. M. 
Biržiška ................ . . . .. .30

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

Pasakėčios. Rinkinėlis kal
bos mokslui .. .. .. .. .. .10

“Dievo Karalystė Jumyse
Yia”? arba apie gerumo do
rybe., Versta iš lenkų kalbos 
ir išleista rūpinantis P. L. .. .10

Ką KiekvienasKątal.i k a s.
turi žinot i arba mokėti., .05 

Kovotojas dėl Vilniaus lie
tuvybės. Kūn. J/ Anibraziė-

..... .. /. ... .. .. .05

.25

Ąžuolas, A. Vienuolis .. . . . .10
Kas Šiandien Kalbama, a- 

pie Dievą, Sielą, Religiją, Pa
žangų ir Socializmą/ Panižę . 
Div Po vilas ALira , _ ,10.

Visas Svietas, žeme, kalnai, 
vanduo, upes, žmones, mies
tai. Sutaisė ir išleido P, Mi- 
kolainis ., .. ............................10

• MALDAKNYGES
Maldų Rinkinėlis, baltais 

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

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

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

.1*

.20

.10

,15

.25

TEATRAI
Vienuolio Disputą su Rabi

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

Elgetų Gudrumas, 3-ją vei
ksmų komedija. Parašo Sel- 
vijiį Juozukas ... ........ .25

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

Ubagu Akademija ir Uba
gų Balius — komedijos po. 
1 aktą. Paraše Seirijų. Juožų- 
kas. ., ................... .35 k

Sniegas—Drama 4-rių ak
tų. Vertė Akelaitis .. . .. .40

Esamas —- 3-čia dalis, dra
mos “Gims Tautos Genijus.” 
Paraše kūn. L. Vaicekauskas .10

Visi Geri — 3-jų veiksmų 
vaizdelis; Darašė F.. V. .... :,10

Patricija, arba nežinamoji 
kankinė—4-rių aktų drama. 
Verte jonas Tarvydas............ 10

Išganymo Apsireiškimai — 
atėjimas ir gyvenimas ant že
mės Jėzaus Kristaus. Vaidini- ■ 
mas su gaidomis..,................ .75
. Dramos; 1) Germanas; 2) 
Fabiola 5-kių aktų; 3) Jiur- 
do Stebūlas.4-rių aktų; para-- 
žė j. Tarvydas . .. .65

Knarkia Paliepus. Komedi
ja Line akte. Parašė Gineitis .15 
. Vaikų Teatrai: dalis 1:1) 
Pągąlvok ką darai; 2) Jono 
laimė; 3) Pasakyk mano lai
mę. Surinko S. Kl,D. ir N. .. .15

Vaikų Teatrai: dalis H: 1) 
Ištesime paskui; 2) Antanu
kas. Surinko S.K., D: ir N. .. .15

DAINOS

.10

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

tosios kun. A. Strazdo dainos
Svodbos Dainos .. ....
Birutes Dainos .. l.
Mūsų Kariuomenėj Dainos. 

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

SU GAIDOMIS
.M. Petrausko

Jojau Dieną .. .. .. ... .. 
Vai aš pąkirsčiau .. .. «. 
Ligho (Latviška)’ . . . . .. 
Už ŠUingėlį... .. .. .. .. 

. Saulelė raudona .. .. .. 
šių Nakeialy (dzūkiška) . 
Skyniau skynimėlį..
Siuntė mane motinėlė ..... 
Ko liūdit sveteliai? .. ..

Sasnauskio
Blaivininkų hymnas ....

Aleksio
Vyeln hymnas ............. <.

TaĮlat Kelpšos
Liaudies dainos (chorui 

. Aš pas tęvelį-MočiutČ mano .15 • 
.Oi tu, iakštingėle-Vanagė- 

lis tupėjo .. .. .. .. .. .15
Kad buv;nnnovgelė-Iv ntlė^ 

k-ė sakalėlis............ .15

.10

.10

.10 '

.10

JO 
.15 

. .15

-.20 
.20. 
.15 
.15
:15

.10

.20

I GHARROH‘8
| PIANAI—RADIOS 
j . ŠALDYTUVAI 
| Aliejaus pečiai, Skalbiamos 

mašinos.
20 TRUMBULL STRKKT

W0RCE8TBR, MAM. f
Tel.AA480 |

ĮLmųrps Hly^os-lBt NuoHmČie j 
IhuiiiiuiuiiiiiuiiminuiiiiiumuuiuiuuiĮMttiuiiuiitųiB

Į 
i

... .05
... .75

. . . .50
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Darių ir Girėną Atminti
(Kun. J« Balkūno kalba 

pėr radio WMBQ liepos 22 
dieną.) ; .

Liepos 17 diena pasiliks ( 
mūsą tautai, amžina švente, 
Du*' mūsą didvyi’iai.. Stepo
nas barius ir Stasys Girė
nas paaukojo jai savo gyvy- • 
bes. “Tad Šį savo skridimą 
sldriaine ir aukojame Tau, 
Jaunoji. Lietuva,” . pastike 
jie. Lietuvą, su šii’dgela ir 
ašaromis priėmė ją auką ir 
šaltus Imlius, liepos 20 d. 
priglaudę šaltoj žemelėj. 
Liūdi mūsŲ'tėvynė, liūdi vi- 
sa tauta, lindi ir pasaulis L. 
Du drąsuoliai, mums bran
giausi asmenys, aukščiausia 
kaina užmokėjo už Lietuvos 
garbę, pasaulis ištiesė Lie
tuvai ranką,- parodė širdį, 
nulenkė galvą,; atidavė mū
są tautai garbę. Bet mūsą 
lakūnų nėrm

O koks ilgesys kankino 
mus, jiems išlėkus liepos 15 
d. Mūsą širdys ir akys lydė
jo juos per Atlantiką. , Lie
tuvis nevalgęs, nemigęs, su 
alsuojančia krūtine lauke 
žinios, laimingos žinios! Bet 
yt kalavijas kirto mūsų, šir
din mirties pranešimas. Oi, 
Viešpatie, sudejavome,. ko
dėl gi neleidai drąsuoliams 
gimtos žemelės pasįęJ$Ų pa\ 
sveikinti tėvynės laulm, 
brolius seses pralii iksmint i, 
tautos vardą pakelti ? Kodėl 
gi. Dieve, davei jiems tokį 
likimą? Juk tikėjosi Dan
gaus palaimos! Ilomo pro- 
ponit, Dęus dispnsit. T)ieVąs 
kitaip rėdė. Gink, Dieve, 
mums Tau prieštarauti!

Brolau lietuvi! Darius ir 
Girėnas yra pareiškę,’.kad 
“Lietuvių tauta laukia iš

įavo sūną ir drąsesnių žy
gių. Būtinai reikia ir jos 
sūnums prisidėti prie bend
ro darbo.., Jaunoji Lietuva! 
Tavo dvasios įkvėpti, mes 
stengiamės šį pasirinktą už
davinį įvykdinti. Mūsą pil
si -sekimas- tegu sustiprins: 
Tavo dvasią ir pasitikėjimą 
savo jėgomis ir gabumais!” 
Šie ją testamento žodžiai 
privers kiekvieną susimąs
tyti. Ar mes, kurie liūdime,; 
liaupses ją garbei kalbmnė,’ 
šiems karžygiams dar gyve
nant ir ruošiantis tam isto
riniam lėkimui, širdingai ir 
visomis išgalėmis padėjo
me? Ar daugelis suprato, 
kaip šie suprato,-savo tautai 
pareigą? Ar Lietuvos sūnūs 
pilnai prisidėjo prie dabar 
jau įvertinančio tautai žy- 
gio J Ar mes buvome geros 
dvasios, pajuokdami, abejo
dami lakūną gabumais, iš- 
tverme?. Daugelis atsisakė 
juos remti. Darius ir Girė
nas išlėkė’ be modernišką 
įtaisu, be nulio, be parašu- 
to, ir net be leidimą. Jie 
neturėjo finansinių išgalių. 
Iš gėdos nulenkime galvas 
ir ačiū tarkime Visagalin
čiam Dieiali, kad Jo malone 
lakūnai pergale jo Ątlahtiką 
nežuvę, nors mirė tautos, 
garbei, jos žemele Įniglaus- 
ti. Ir mes vadinamės pat
riotais, daug pasiaukoję, tė
vynei, daug dirbą Lietuvai! 
Koks mūsą patriotiškumas, 
kur tėvynės meilė, pasiau
kojimas, kad pasišykštejo- 
fnc centą! Šiandien liūdim,; 
raudajam; rodos, paskutinį 
centą atiduotumo, kad Da
rią ir Girėną grąžintum, 
Lietuvai garbę pasaulyje 
įgyti. Bet stoka mums pat-

riotizmp. Nepilkai š i o j u 
jiimSy -kurie savo centu prL 
hidėjote . prie didžiojo įvy
kio; tik noriu nurodyti mū
są inąžą ‘patriotiškumą, su- 
lygimint su jąją. Ją puirio-
I Jy/IVĮO' T viVHlviiI. cVfį? 111X11 liS 
liktas. Ti)Iiau testamente
'jie į mus.kalba t “Bet jei
Neptūnaš ar galingasis aud-
tu Perlam as ir mums bus
rūstus — pastos nuims kę-
tią į Tavo kraštą ir pasauk-
tą 44Litua«iicą” pas save,
tada, Tu, Jaunoji Lietuva,
turėsi; iš nąūjo ryžtis, aulco-
tis ir pasi rengti, Tavo pa-
stangomis, pasiryžimu, kad
nekviestą Tavęs į Didįjį
Teisiną. . ■/

44 Lit uaąieps ’ ’ laimė j imas 
tegu sustiprina jaunąją 
Lietuvos sūną dvasią ir į- 
kvepia juos naujiems zy- 
.giamsl.

4 ■Lituanicus’ 
j imas ir 
Atlantiko 
nies tegu

Ir šviesa ir tiesa mūs 
žingsnius telydi, 
Tegul meilė Lietuvos 
dega mūšų širdyse, “j 
Vardan tos Lietuvos 
vienybė težydi!

'Pasaulis tebūnie šios prie
saikos liudininkas. Baigda
mas noriu dar Vaidilps Ai
nio žodžiais, prabilti;: 
Neverkit pas kapą
narsiąją draugą:

Kas krito kovoj, 
tie didvyriai, 

Kiekviena kova 
reikalinga auką—

Laimingi už laisvo numirę. 
Neįaistykit kapo \ 
-gailiąja rauda, ’’ '
Bet tęskit pradėtą ją žygį; 
pasiektas jo tikslas
minės visada

Paguklžiusį galvą karžygį. 
Minėkit ne pragaištį, 
mirtį, kapus,

Bet kovą, vien kovą . - ' '

|Sveikata>Brangus Turtas
BAKTERIJŲ VEIKME.

• Ji aš o D r, (J. B tošis.

Bakterija, kuri naikina 
išmatas, teikia, daug gero 
gyvūnams ir yra geriausiu 
žmogaus tarnautoju, Bet 
kuri bakterija atakuoja gy
vūnus ir gyvena iš gyvą au
ką, pagamindama nuodus, 
supumĮižiuoją tūlas kūno 
dalis, ir pagamina ligas — 
tokia bakterija: pavadinsime

rūšies yra labai daug apie dies, inkstą, pilvo* ir pūslėj 
dantis, Imli beveik sudaro Iiga^. Tą pati bakterija taip 
vieną pusę viso bakteriją gi būdama burnoje veikia į 
skaitliaus. Ir ypatingai ta muisto likučius. Jinai juos 
bakterija turi didelę spėką paverčia į taią tikrą rūkštįį 
užkrėtimui arba įsiveržimui kuri, , 'atakuodama , dantis, 
į žmogaus kūną, suteikiant enainolį suminkština, ištir- 
žmogui visai mažai karščio, pju,a vietomis ir padaro 
Ji labai greitai prisikabina duobukes, o iš tą duobukių 
prie tonsilą, arba tą dantų, pavirsta į didelius pūvė- 
kurie neturi gyvio (kuriems si 
nervai, išimti it* pripildytos 

,. v šaknys). Ta bakterija daž^
didžiausiu žmogaus priešu. naį įsigauna prie galo šak-

SIUS.
(Bus daugiau)

E

S

7 DIENOMIS Į' LIETUVĄ
GREIČIAUSIAIS FA S A II L Y J Ę LAIVAIS

BREMEN - EUROPA
Specialiai traukiniai. stovinti šaliniais garlaivio Bremerhavene 

užti.krinn labai patogių kelionę į LIETUVĄ.
Arba Keliaukit Populiariu Ekspresiniu Laivu COLUMBUS

Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba

NORTH GERMAN LLOYD
252 BOYLSTON ST., BOSTON

MALDAKNYGES
PASINAUDOKIT NUPIGINTA MALDAKNYGIŲ KAINA 
TIK KĄ GAVOta SIUNTINĮ NAUJŲ MALDAKNYGIŲ 

. LABAI PRIEINAMA KAINA

“MALDŲ RINKINĖLIS”
Kainos; . .

* ‘ Juodais odos apdarais $1.50 (buvo $1.75)
Baltais celuiloido apdarais $1.50 (buvo $1-75)
Juodais paprastais apdarais . .75 (buvo $1.00)
Baltais celuiloido apdarais -90 (buvo $1.25)

Imant didesnį skaičių, duodame gerą nuolaidą.
‘ Knygutes labai tinkamos, dbyanos vaikučiams prie piK 
mos Komunijos ir Intoms iškilmėms. ‘ 4 .

Visus užsakymus siųskite sekančiu, antrašu:
“DARBININKAS”

866Broadway, - So, Boston, Maw,

pralaiiue- 
imgrimzdimas . į 
vandenyno gel- 

auklėja lietuvių
atkaklumą ir ryžtumą, kad 
Sparnuotas Lietuvis būti
nai įveiktą klastingąjį At- 
ląnliką Tėvynes. Lietuvos 
garbei!

“Tadgi šį savo skridimą 
skiriame ir aukojame Tau 
Jaunoji Lietuva!” '

Ąmerikiečiiu lietuviai, pa
gerbkime žuvusius didvy
rius . šventai ...išmokę-., šiuds 
pareiškimo žodžius. Tebū
nie jie mums paakstinimur 
pasi rėžimo ir pasiaukojimo 
įsakymais. Teįkvepia iniuiis 
Tėvynės meilės, patriotiz
mo ir broliškos . vienybės. 
Nėra didesnės meiles už to, 
kuris guldo galvą, už Tėvy
nę. Jaunoji Amerikos Lie
tuva, 4 4 Litųanicos” laimėji
mas Atlantiko tegu sustip
rina Tavo sūną dvasią ir į- 
kvepia juos naujiems žjt- 
giams! Tegu Dariaus ir Gi
rėno atminimas auklėja ją
ją atkaklumą ir ią-žtumą 
tautos darbams. Tad mes, 
Amerikoj gimę ir augę, jau
nieji, stovėdami prie karsto 
savo mylinių  ją- broliu, pri
siekiame šventą ją jų at
mintimi. Lietuva, -mūsą tė
vą šalele, mes tau tęsime 
Dariaus įr Girėno žygius. 
ĄEes ryžtamės daugiau, dirb
ti savo tautai, daugiau jai 
pasišvęsti, gerais darbais, 
drąsiais ir garbingais žy
giais kelti jos vardą ir gar
bę, išlaikyti jos kalbą, tra
dicijas, papročius. Mes ža
damą būti verti .Dariaus ir. 
Girėno vardo. Dieve gink tą 
vardą pažeminti,, sutepti. 
Tėvynei g^ensim, dirbsim 
ir jai mirsim.

Lietuva, Tėvyne musų, 
tu didvyriu žemei.
Ir praeities Tavo sūnus 
te stiprybę semia./ 
Tegul tavo vaikai eina. 
vien takais, dorybės,.
Tegul dirba Tavo naudai 
ir žmonių, gerylici.
Tegul, saulė Lietuvos . , 
tamsumus. prašaliną,

Gerėsiii'O paminklo 
didvyriams nebus, .

Kaip vykdymas j ii idealo.

NEPASIDALINA AMERI
KOS DOLERIAIS

Gal kai kurie skaitytoją 
girdėjo apie,, laisvamanią 
Amerikoje organizuojamą 
“Kupiškėną Klubą.,” o gal 
kai kurie ją d:ų' ir savo pi
nigais prisidėjo prie jo pa
laikymo. Taigi patyręs apie 
tą laisvamaniu katalikams 
taisomą “šposą,” noriu šį 
bei tą apie tai Įiašakyti.

Liet uvos la i s varnai li'ai, no- 
redami savo besibaigiančią 
■ ‘laismanani ją ”' 44 Kultūros 
Draugovę” palaikyti, stirna^ 
’nc imtis, labai gudrią prie-, 
moiiią. Jie tuo jaus kreipėsi 
pas Amerikoje-, gyvenančius 
4 4 brolius” ir šie tuojau iš
siuntė. savo agentą pas A- 

. metikus lietuvius organi
zuoti “Kupiškėnu Klubą.”

Kadangi pačią laisvama
niu yra mažai ir tie patys 
įpratę tik imti, o ne duoti, 
tai reikėjo gudrumą panau
doti. Kas jiems dalinai ir 
pavyko,« nes agentas jonas 
K—s mokėjo prieiti . prie 
visą ir juos išnaudoti.

Kupiškėnai gavę Ameri
kos dolerių, tuo jaus pradė
jo. lipdyti suirusią laisva
mani ją Kupišky ir apielin- 
kėje. Kadangi Amerikos do
leriai ateidavo .dykai, tai 
atsirado ją ir naudotoją; 
pasidarė daug “bosu” ir 
galop suiro j u tarpe 4-vie
nybė” ir ėmėsi vieni kitus 
visokiais vardais* ^krikšty
ti.” Tuo jaus pradėjo “šauk
ti”. vieni kitą “cnatas” ir 
kad vieni yra “laisvama
niai ’ ’, kiti da r4 4 laisvainaniš- 
kesni.” Vieni ją skelbė, kad 
jie gyveiią ‘ tik laisvamani-- 
jai, gi ‘kiti neva ir kitą įsi
tikinimą žmonėms pripaži
no teises, bet abi partiji 
Dievui į akis spiauja. Tie 
barniai pasiekė ’ii* Ameriką,

Bakterijoš burnoj: Bak
teriją burnoje visuomet 
randama, net pirmose žmo
gaus gyvenimo dienose. Jos 
auga ir 'dauginas kur tik y r 
užsilikusios apmirusios or
ganiškos medžiagos, dar, 
prie to, kur yra šilta, drėg
na ir užtektinai tamsumo. 
Taigi, kaip tik tokios aplin
kybės burnojo yra, ko bak
terijai reikalinga, kad ge
riausiai augią, liaprastai 
burnoje yra maisto likučiu, 
nusistovėjusią seilių, glei
vių ir kitą medžiagą įsi- 
biaukia tarpe dantų ir apsi- 
velia ant liežuvio (kurie 
n opiau ja jiurnos) ir kitą 

burnos raumenų, kur bakte
rija- geriausia auga. Burno
je yra įvairiu rūšių bakteri
ją, bet iš ją.tik kelios sufeitf 
kia žmogui ligas,, kuomet, 
gamta susilpnina kūną dėl 
pasipriešinimo, joms persi
kelti į silpnesnias kūno da
lis. Y

PIRMA rūšis yra . sta- 
pliylocacęus, kuri per padi
dinamą stiklą atrodo kaip 
koks uogą ryšelis arba krū
velė. Dėl tos bakterijos daž
nai mes gauname spuogus 
ir šūnvotis ir kitus užkrėti
mus. Kuomet staphyloča- 
ccus užkrėtimą galiname į 
veidą arba į kitas minkštas 
kūno dalis, tuomet tos vie
tos parausta. Sfeiphylocaę- 
cus sudaro apie vieną penk
tą dalį bakterijų aĮiliiik 
daiitis.

ANTRA rūšis tai stipto- 
caėcus per padidinamą , stik
lą išrodo lyg uogos būtą su
vertos ant siūlo-, arba sudė
ta uogą eilutė, štriptocac- 
cus savyje turi daug rūšių. 
Kai kurios yra labai pavo
jingos liusilpuėjusicms as
menims. Y patingai vienos

pieš ir ten padaro sau lizdą 
ir dėl to pradeda pūliuoti. 
Tokiu būdu mes gauname 
puliavimą (absceec), kuo 
užnuodijame savo sveiką 
kūną...

Dar neviskas, įievion per 
dantis ta bakterija gali įsi
veržti į mūsą sveiką kūną. 
Ji randa ir kitus takus. Tai 
yr,a “lynipli systęni,” per 
kur ji keliauja, ir, radus 
sau tinkamą vietą, apsistoja 
ir suteikia sekančias ligas: 
reumatizmą, apendicitą, šir-

Telefonas; Plaza 1350,

JONAS GREBLIAUGUAS
Graborius ir. Balsamuotojai 

423 S. P ADA STREET, • 
BALTIMORE, MD.

- JOHO KMITO EIIŠ -
Tai gražus mūsą išeivijos 

įžymaus poeto kun. K. Ur
bonavičiaus eilių rinkinys.

Šią knygą’išgyt? visa rim
tesnio ji spaudą, Visi gėrisi 
jos turiniu, gėrėsies ir Tam- 
sta ją fsigyjęs. . ' 
.. . Knyga gražiai atspausdin
ai ir turi 191 pusi. Jos kal
ia $1.50. Bot dabar “Darbi
ninko” spaudos vajaus mė- 
tu, gražiais drobės viršeliais 
kaina tik 75 centai; popie
čio viršeliais 50 centą. • /'

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

“DARBININKO” ADM.,

366 W. Broadvray, 
South Boston, Mass.

LDS. Kuopų Susirinkimai
NEW BRITAIN, CONN.

LDS. 36 kp. susirinkimas įvyks 
sekmadienį, liepos 30 dienų 
Svarbu, kad į Sį susirinkimų ateitų 
visi nariai ir bent po vieną naują 
m*rj atsivestų prirašyti prie mūsų 
brangios organizacijos.

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

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

WATEREURY,CONN.
Liepos 30. d., 1 vai. po pietų j- 

vyks LDS. 5 kuopos susirinkimas 
senos mokyklos kambary, Gon- 
gress Avė. Ateikite visi. Valdyba

CLEVELAND, OHIO
Rugp. 4 d., 8 valandų vakare, 

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

bet, negi juos jų. spauda 
skelbs, o kurie ir skelbė, tai 
apvyniojo juos. ‘‘bovelnū,” 
ir iš tų “atsišaukimu”, išėjo 
“gražūs” pranešimai apie 
“Kultūros Draugovę.”

Taigi gerb. liet, katalikai, 
žinokite kas yra tie Kupiš
kėną Klubo vadai ir ko jie 
siekiai Jie nori jūsų centą, 
kas paskui juos gavę galėtą 
už juos jus ir jūsų įsitikini- 
„mus šmeižti. Katalikai, bin 
kit atsargūs l

' y (a-..

BRIGHTON, MĄSB.
LDS. 22 kp. susirinkimas įvykn 

penktadienį, rugpiūeio 4, 7 ;30 v. 
rak., Lincoln Svetainėj, 26 Lincoln 
St. Ateikite vist Valdyba 

/ .

ELIZABBTH, JT. JĮ.
LDS. 16 kp. susirinkimas įvyka 

rugpiūeio 5 dienų, 7-tų valandą 
vakare, bažnytinėje svetainėje 
Nariai kviečiasi garsiai ateitį iy 
atsivesti savo draugus(es) prira
šyti. Valdyba

N- S. PHILADĖLPHIA, PA.
LDS; 103 kp. mėnesinis subrinki ■ 

mąs įvyks sckmųdionj, rugp, G'‘d. 
tuo jaus po sumos, šv. Andriejaus 
par. Svetainėj, 1123 .Lempų St 
Kviečiame narius ir narės ateiti ir 
kurią užvilktos duoklės Užsimokė
ti. Taipgi atsiveskite nors po vie
ną liauja narį prie kuopos prira 
šyti. Valdybt

WORUESTEK, MASS.
LDS. 108 kuopos, susirinkimas į- 

vyks rugp. G d.r Aušros Vartų 
parapijos Salėj, tuoj po sumos, 
Visi nariai-prašomi pribūti, nes 
turime svarbių reikalų. ■ . .

Kviečia Valdyba

NASHUA, N. EL
LDS. 65 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks rugp. 6d„’Tuoj po pas
kutinių 'mišių, pobažnytinėj Sve
tainėj. Kviečiame narius ateiti, nes 
yra keletą svarbių sumanymų. 
Taipgi atsiveskite ir savo draugija 
prirašyti prk ^gania^ijo*.

PHILADĖLPHIA, PA.
LDS. 13 kp. susirinkimas įvyks 

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

EASTON, PA.
LDS. 40 kuopos susirinkimdfc į- 

vyks rugp. 6 d., tuoj po suinos,, 
įv. Mykolo parapijos svetainėj. 
Malonėkit visi nariai atsilankyti 
ir mėnesinės mokestis užsimokėti.

M. Songaila

SAINT CLAIR, PA.
LDS- 107 kp. mėnesinis sutrin

kimas įvyks rugp. 6d., tuo po su
mos. Šv.. Kazimiero peirap. saloj. 
Kviečiami via nariai dalyvauti ir. 
užsimokėti..mėnesines mokestis it 
naujų barių atsivesti prirašyti.

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

po sumai, parapijos svetainės kam* 
bariuose įvyks LDS. 30 kp. susi
rinkimas. Malonėkite ateiti viri. •

• ;. Kviečia Valdyba

V. W0B0E8TER,MASS.
LDS. 7 kuopos susirinkimas į- 

vyks rugp. 6 dienų, G vai. vak.> 
bažnytinį svetainėje, 41 Prov* 
idence St. Visi nariai būtinai atei
kite, nes turime apsvarstyti keik
tų svarbių Mausimų. Be tų, ęerit 
proga užsimokėti duokle*

■. ■ ’ Valdyki



Penktadienis, liepos 28, 1933.

Gedulingos Pamaldos Už 
Kritusius IMdvyrius 

BROOKLYN, N. y7 Ii-* - ’ j. - ■ * ą * i * r *• » lyje stovi ir Amerikos Lie-
. tuvių Legiono Dariaus-Gi- Gedulingos SK Misros su Lgao postas kn;iatn 

^kzekyijomis buvo laikomos prildaus^ lakrmat
Apreiškimo Panelės Švėn- , Taį postas ir pasivadino jų 
žiausios Bažnyčioje, Broo-j vardu, kai sužinojo apie jų 
|dyn, J. Y. liepos 24 d. 10 mirtį. ?-7'. 
įval. rytą. Nors tai buvo pa
prasta darbo diena, bet 
Žmonių prisirinko neapsa
komai daug. Jau nuo 6 vai. 
ryto žmonės pradėjo plauk
ti ir apie 9:30 vai. buvo pil
nutėlė ne tik. didžiulė bažny
čia, bet ir didžioji prieš 
bažnyčią aikštė, kas sudarė 
bendrai apie 3000 liūdinčių, 
pilnų nerimo lietuviškų šir
džių. Lygiai 10 vai. prasidė
jo pamaldos? TlffifuTLIyg 
mirties maršu, pravirksta 
vargonai; prasideda ekzek-

K vijos; • vienoj pusėje gieda 
kunigai: N. Pakalnis, K. 
Paulionis, M. Kemėšis, S. 
.Stonis,. J. Simonaitis, J. 
KartaviČius, J, šeštokas ir 
K.’ Vanagas, kitoje alto
riaus pusėje kun. J. Balkū- 
nas, kun. J, 
vargonininkai

lyje stovi ir Amerikos Lie-

Gėduiingiis mišias laiko 
kun. N. Pakalnis, jam ąsis- • 
;uoja kun< K. Paulonis dia^ 
eonu ir kun* M; Kemėšis 
subcliakonu. /Mišių metu ! 
ėun. S. Stonis pasako grau- i 
dų momentui pritaikintą 
pamokslą. Čia pamokslinin- ; 
eas gražiai nušviečia laku- . 

mų Stepono ir Stasio pasi
šventimą savo tautos ir sa- 
yojtėyynčs gerovei. Jų kar
žygišką .mirtį ir. per ją. nu
pirktą mūsų jaunai tėvynei 
garbę. Čia visų akys sužibo 
eareiom ašarom ir širdyj 
suvirpo liūdnaus tono verk
smu. ■

Dar liūdnesnis ir ‘gilesnis 
jausmas palietė visus, kada 
Šventinant karstą Suskam
bėjo graudus korneto bal
sas ir paskutinę pagarbą 
atiduodamos savo, didvy
riams vėliavos nusilenkia, 
o kareiviai pagerbia ginklu. 
Šios ceremonijų galą reiš
kiančios apeigos sudaro įs
pūdį, lyg viskas jau yra 
baigta, išeitų, kad jų žygis 
tik tiek ir tębūvo vertas, 
kad jau atlikta paskutinės 
jų . užsitarnautos pagarbos 
apeigos ir visi jau išsiskirs
tys xprie, kasdieniniij savo 
pareigų. Bet tai ne tiesa. 

. Argi gali lietuvių tauta už- 
- miršti geriausius savo sū-
■ nuš, argi lietuvio širdis bū-
■ tų toki šaltą ir nedėkinga, 

kad ji galėtų pamiršti tuos, 
kurių širdys virė tėvynės, 
meile, kurie didesnę dalį sa
vo trumpo, bet žymaus gy
venimo, -dalį pašventė tėvy
nei, savo šalelei Lietuvai, 
ant. kurios .aukuro ir savo 
gyvybes paaukojo. Kas be
gali būti kilnesnio, gražes
nio,. kaip išsižadėjimas savo

Aleksiimas, 
J. Jankus,

P. A. Dulkė, Kaminskas, 
Bukšnaitis ir k,

Garbės sėdynėse matėsi 
Vice-Konsulas P. Dąužvar- 
dis, A. Vąlantiejus, p.. Jur- 
gėlienė. Rezervuotose sėdy
nėse skridimui remti, komi
teto nariai, Floyd Benett 

. Field viršininkas . Major 
Celly ir keletas artimųjų iš 

.. toliau .atvykusių draugų. 
Prie Amerikos vėliava ap
dengto . ir gausia, vaškinių 
žvakių šviesa apšviesto ka- 
tafolio Stovi 244 :Coast Ar- 
tillery Pulko .8 vyrų gink
luota garbės sargyba (suda
ryta specialiai iš lietuvių), 
kuria tvarko seržantas Bon- 
zaleš. Priešakyj katafolio 
stovi American Legion New 
YorfeState Headųuaiįter 
pilnoj’ imiformoj vyrai su 
savo vėliava, . kurie taipgi 
atstovavo ir Ren Bow Dėvi- 
sion pulką .ir turėjo to pul
ko vėliavą, kurios garbingu jaunatvės, pachi savo gra- 

ištikimu gynė ju buvo f žiųjų dienų tėvynės ir tau
tos gerovei, jos garbei, visa 
tai sutaikinat su Aukščiau
siojo įstatymais. Štai tie 
dvasios milžinai atsiduoda į 
Amžinosios Tiesos Rankas 
ir prašo Jos pagalbos. Jie 
prieš pradėdami savo didįjį 

dirbo visą naktį, priruošda-] žygį sakė: “Tą didįjį ban- 
. ini, lėktuvą tolima jai kelio- ] dymą .pradėsime tikėdamįe- 
hei ir kurie paskutiniai jubs si Dangaus palaimos” ir, 
išleido į didįjį, bet nelai- lyg. nujausdami savo nelai-

ir
'"kapt. Darius Prancūzijos 
z laukuose. Karsto užpakaly

je stovi nuliūdęs Vikt. Ja- 
suįąitis (lakūnu mechani
kas), Valentinas Kamins-

" kas ir stud; Valužis, kurie, 
prieš išlėksiant lakūnams,

4

mR1gąjį likimą, sako : “Li- 
uaiūoos” pralaimėjimas 
ir nugrimzdimas į Atlantiko 
gelmes, tegu auklėja jaunų
jų lietuvių . atkaklumą ir 
ryžtumą,, kad sparnuotas 
lietuvis* būtinai įveiktų klas- 
fingąjį Atlantiką . savo Tė
vynės Lietuvos. Garbei.” 
Tat lietuvi, nepamiršk ko
kie paskutinieji buvo did
vyrių žodžiai. O jei nori sta
tyti jiems paminklą, tai tik 
lokį statyk, kokio jie patys 
trokšta, * kokio jie prašo;, 
vykdyk toliau jų užbrėžtą 
tikslą ir parodyk plačiam 
pasauliui, kad lietuvių tau
ta yra milžiniška savo dva
sia, savo sūnų pasišventimu. 
Sparnuotas lietuvis nugalė
jo k 1 a s t į n g ą vandenyną, 
Dangaus palaima leido ap
galėti audras, sniegus, ir ne
paklaidino nežinomoj erd
vių padahgėj, nes matė did
vyrių tyrą ir/kaistų^brą, 
radėti savo dorai ir amžius 
vargstančiai tautai. Dangus 
' aimino mūsų didvyrių žygį, 
eidb jiems apsišarvoti gele

žiniu pasiryžimu, mokslu ir 
patyrimu, bet jie suklupo 
prie triumfo slenksčio, prie 
savo numylėtos tėvynės šie-, 
mj. Čia jų kelią . pastojo 
pildo likimo ranką ir nely
gioje su nekaltais ramios 
sąžinės beginkliais kovoje, 
atėmė džiaugsmu verdančias 
gyvybes. Štai jau matėsi 
sienos, kurias savo krūtinė
mis prieš keletą metų atsta
tė, jau girdėjo savo pažįsta
mi! draugų linksmą šūkavi
mą, kaip iŠ pasalų pasimai
šė mirties šmėkla ir viskas

—Ryti], provincijos Ku
nigų susirinkimas įvyks 
rugp. 2 d. Knight of Colum-] 
bus viešbuty. .

—Apylinkėje visos, para
pijos ruošiasi pagerbti lakū
nus pavieniai atlaikant ge
dulingas pamaldas.

PORCIJUNKULŲ 
ATLAIDAI.

Karalienės Angelų bažny-Į 
čios vardo ir Porcijunkulų 
.atlaidai /įvyksta inigp.,.2 d. 
Rugp. I d. vakare iškilmin
gi, mišparai 7:30 vai., pa
mokslas, . Palaiminimas ir 
išpažintys. Rugp. 2 d. mi
šios 5 :30, 8 ir 9 vai. Užbai
ga vakarė 7:30-vai. Atlaidai 
įgyjami visuotini kiekvieną 
kartą atlankius bažnyčią, 
pradedant nuo 12 vai. rugp.
1 d. ligi vidurnakčio rugp.
2 d. Įgyti/atlaidus reiki a 
atlikti išpažintį, priimti šv. 
Komuniją ir pasimelst šv. 
Tėvo intencijai,

C, BROOKLYN, N. Y.

ŽINUTĖS
Federacijos Apskričio iš

važiavimas įvyksta liepos 
30 dienai sekmadienį, Fo- 
rest Parke. Dalyvaukite vi
si lietuviai.

i Brooklyno Radio valanda 
Į liepos 20 d., i Šejo a nepa
prasta.” Radio “anbunse- 
ris” buvo “geram ūpe,” y- 
pač reporteriui gerai sekėsi 
“reportuoti” apie “Šven- 
čiosios,” Norvydo Rak... ir 
Jono Gmk... ir kitus “per
lus.” Gaila, Raporteris, ma
tyt,. pats netiki, ką kalba. 
“Anounseris,? gi taip pat 
“gramatiškai” pradėjo kal
bėti, kad beklausydamas tu
ri spėlioti, ką’kalba, apie 
kokius ten “gedulas/’ Tiek 
to, visgi geriau, negu nieko.

Gedulingas Pamaldos.
. Dienoje laidojimo lakūnų 
Dariaus ir Girėno Kaune, 
Šv. Jurgio bažnyčioje buvo 
atlaikytos gedulingos pa
maldos. Žmonių buy6 daug. 
Visi buvo apsiašaroję. Pa
maldas laikę kun, N. Pa
kalnis.; » T.
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VABZDŽIAI, KURIE 
ĖDA GELEŽĮ.

LĖKS A. 134 kp. Išvažia
vimas' į Forest Parką rug
pjūčio 13 dieną.

-Apreiškimo šv. Pan. 
parapijos mėtinis piknikas 
įvyks rugpiūčio 6 d. Dexter 
Parke. ...

PIKNIKAS
Parapijiečiai visu smar

kumu rengiasi vykti į para
pijos pikniką rugpjūčio 6 
dieną, Klaščiaus Clinton 

baigėsi tragedija... Bet ne- Payką. YpfiŽ jaunimas bru- 
reiki'a husuninti, nereik nu-l^da. Bene btis didžiausias ir 
stoti vilties, tik reikia ryž- į įspūdingiausias šios koloni- 
tis iš naujo jų pradėtam žy-j jos piknikas, i
gini. Gaila brangių ir retų] tLauksime su nekantrumu. Į 
valios milžinų, bet jų mir- . ŲliaMojąs.
tis gal atneš naujus mūsų. .
tautai, laimėjimus, gal jų BROOKLYN, N. Y 
nekaltas kraujas atneš Lie- • ■; ,
tuvai kitą Žalgirio laimė ji- ’ 
mą... Tuo tarpu tebūna len
gva Jiems Tėvynės žemelė, 
dėl kurios tiek, daug pasi- 
Šventėt. Jūs savo mirčia pa
šaukei visą lietuvių tautą į

B r ooklyno 11 laisvam aniai ’ ’ 
lietuviams lakūnams žuvus, 
pasidarė “dievoti,” kad net 
jų vadai “nesigėdijo” atsi
lankyti bažnyčion pamaldų 

| laiku liepos 24 d.
A.B.C.

ATVYKO IŠ LIETUVOS

Į Liepos 19 d. Amerikon 
atvyko Lietuvos karo avia
cijos Įeit. (yyy.) Povilas 
Nakrošis, kuris drauge yra 
ir Lietuvos Aero Klubo įga
liotinis. Jis dviems mėne
siams atvyko Pas brolį, vy
čių veikėją iš Kearny, N. J. 
ir lankysis pas kitą brolį 
Kanadoje bei Chicagos Pa
rodoje.

Su vietos aero-klubais jį 
| RADIO- PAGERBK supažindins p. V. Kamins- 

. LAKŪNUS. • kas, Liet. .Legiono deleguo- 
. Pereito šeštadienio ryt^ tas tam darbui. < 
,Įradio WMBQ pagerbė žu- .' .

pasiryžimą, i vieningumą, o W Programa prasidėjo 0 f AnDuO HMnC»UMd 
savo. vardus ‘amžinai prašėt į:1A’n1 1 »*"■■■«
kiekvieno doro lietuvio šir
dį ir aviacijos mokslo isto- 
rijos lapus. K. Vainius.

Olandų . Indijos .. salose 
prieš dvejus metus didelėm 
pastangom ir kaštu buvo 
pratęstas tarp niiestų tele
grafo ir telefono tinklas.

Kadangi tuose . kraštuose 
karštas ir drėgnas oras, tai 
mediniai stulpai greit supū
na. Todėl nutarta pratęsti 
kabelį po žemėmis. Apsup
tas guminiu .audiniu kabe
lis buvo dar apgaubtas švi
no lobą, kad. 'apsaugotų ka- 
belį nuo drėgmės.__/ /I
. Pereitais metais tce.hnū 
kai, kurie prižiūri liniją,, 
pastebėjo, kad. vietomis sro
vė neveikia, kažkur dingsta. 
Tik nesenai susekta, kad iš
tisais kilometrais metalinė 
lobą buvo išbadyta milijar
dais mažyčhj.skylučių, ku
rių diametras siekė iki- vie
no milimetro.

Tas. skylutes pragraužė, 
medžėdžio . vabalo vikšrai, 
kurie pajutę, kad už meta
linės lobos randasi tinkama 
maistui medžiaga- (gumos 
audinys), nepasigailėjo sa- 
^o stiprių žiaunelių.

Olandų mokslo žurnalas 
rašo: “tokie atsitikimai 
nors reti, bet mokslui jau 
žinomi..?’

1908 metais Jeruzalėj, ne
toli Alyvų miško, mažyliai 
vabaliukai visiškai- praedė 
vienos bažnyčios bokšto me
talinį viršų. Šitų vabaliukų 
vikšrai veisėsi bokšto medi
nėse kalkėse. Kuomet, iš vi
kšrų išriedėjo vabaliukai, 

: jie pajutę. Alyvų mišką, 
■ pragraužė skardą ir išėjo 

lauk.

gaus kūne užtenka paga^ . 
minti 9000 paišelių, , gele>» 
žios yra vienai viniąų kal
kių užtektų • išbaltiiiti ^įrištu 
dę, sieros esą. žmoguje tiek,; 
kad, jos užtektų, išnmkih.ti t 
vienam šuniui blusas.

UŽLAIKAU VIENBUTĮ
Yrą kambariai clūl šchHynij ir 

pavienių. Su. valgiu ir tik .vienas 
blokas nuo vandens. Vietą labai ’ 
patogi dėl pasimaudymo.

365 Second Avenue, 
LONG BRANCH, N. J. 

(Šav., Andrius Žukauckas)
R-4

■ ■ ■■ -' J ".r '. ■ ■ T’-™-” '

Tel. Staffg 2—0048 Notnry Public

M, P.
BIELIAUSKAS

Graborius ir BalsamuotojM 

060 Grand St„ Brooklyn, N.Y.

s KLASČIAU^

CLINTON PARKASi
| Piknikams, baliams, koncertams, 
I gęklams Ir visokiems pasilinksmini- 
i mamų smagiausia vieta Brook- 
Įiynė-Maspethe. Jau laikas u^slsa- 
| kytl salę, žiemos sezonui.
f kamp. Maspeth ir Betts Avė.
I JONAS KLASČIUS. Sav, 
Į Maspeth, N. Y. Į ■. 

i

ŽINUTĖS

“rijr £S VISUOMENĖS VADAMS
Amerikos Lietuvių Kata

likų Studentų Organizaci
jos Centro Valdyba nuošir-

Tęl; Evcrgreen 6-5310

JOSEPH GARSZVA
G RAB ORIUS

BALS AMUOTO JAS
231 REDFORD AVENUE 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. Stagg 2—0783 Nota ry Public

JOSEPH LEVANDA 
(Levandauikai) 

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

1 Visiems, Visiems!
Į LIETUVIU UNIVERSALIS BIURAS

į Atsilankę į Brooklyn įvairiausia proga ne-
| pamirškite užeiti pas mus ir pasikviesti į savo 
I namus lietuvių prięteljųšir patarėją—laikraštį 
|./ “ Darbininką? ’ Jei Jumyse kils graži mintis 
,| ką nors gera įsigyti ar savo prieteliams pado-.

vanoti naują maldaknygę, rožančių ar gražią 
| st.ovylėlę,’ užeikite Jūsų visuomet laukiame, 
| LIETUVIU UNIVERSALIS BIURAS, Ihc. .
I . ’ Buvusi “VYTAUTO.SPAUSTUVE’’ :

| 423 Grand- St, . ; Brooklyn, *N. Y.
J .. “ ’STagg 2-2133 , ; ; ‘

Elauiiiiiiiiiiiiii'iniiiiiiiuuiiHiiiiiiminiifiiiMiiitiiiiiiiiiiiiHHiittitiiiiH'iiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiuittiiiiiilį]

i

i

sTelephone: STAGG 2—0106

OR. A. PĖTMKA | (rrlMCK)
LIETUVIS DENTISTAB

221 S. 4th 8t., Brooldyn, N. Y.

Qaza AnetUUĮta 
VALANDOS:

Nvę 9 vftt ryt® $1 $ rekarai _
PenktadlentgljĮ ų iyeyitadieotali S 

tik ėMltafū®. y |

KIEK ĮVERTINA ŽMO
GAUS KŪNĄ CHEMI

KAI.
.Vienas Londono 'chemi

kas apskaičiavo, kad nor
malaus žmogaus kūne esan
čios mineralinės dalys ir 
metalai yra verti apie $1.20. 
Be 45 litrų vandens, kurio 
yra žmogaus kūne, mes tu
rime tiek riebalų, kad iš jų 
galima būtų pagaminti 7 
gabalus muilo. F o s f o r o 
žmogaus kūne yrą tiek, kad 
iŠ jo galima būtų pagaminti 
2,300 degtukų, Anglies žino-

I
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i pradedaht • ir užbaigiant Į 
I programą, grojo vargonais L 
Tautos Himną. P-ui Ka- L ,: • .•••. . Jvo \jviiliv v čiiuy učl uuubu-ininskni cikompcinuoiciiir. • v' • • • ♦ L^ . -rv „ _ , . x dziai kreipiasi i visus musųP.* A, Dulke padainavo . . r, . .. ,,L™ u j, i i \ katahkiskųjų parapijų kle- (Petrausko) ir bo mo.
|Savo kompozreiją “AugmĮ^^ apsfaitai j yisus 

mūsų lietuviškos katalikiš
kos visuomenės vadus, viso
se lietuviu Amerikos kolo
nijose, prašydama dabar su
organizuoti visą m o k s l ą 
einantį jaunimą į Studen
tų kuopeles (ypač mūsų pa- 
| čią moksleiviją ir visus auk
štų jų. mokyklų- studentus ir 
studentes).

Bendrais organizacijos ir 
informacijų reikalais malo
nėkite kreiptis į Centro pir
mininką. — John Č. Morkū
nas, 253 Berlin St., Roches- 
ter, N. Y.

Amerikos Lietuvių Kata
likų Studentų Organizacijos 

Dvasios Vadas
Kiln. Janas J. Kripas, 
Pirmininkas —

į ;. Jonas Č. Morkums.

—Kun. J. Simehaitis ir
J-naš J. Žilevičius iš Eli-1 tėvas, du. sūneliu.” Kalbą] 
zabetho buvo išvykę Chica- pasakė kun. J. Balkūnas, 
g>on Lietuvių Dienai ir Var- pabrėždamas trūkumus mū- 
gonininkų Seimui. Kupini sa patriotizme ir mūsų kal- 
įspūdžių grįžo namon. Be- kę dėl lakūnų mirties. Be to, 
rods, kun. Simonaitis ren-| kun.’ J. Balkūnas kvietė vi-] 
gias dar kartą vykti Chica- SųS lietuvius dalyvauti ge- 
gorij t. y., Kunigų Seiman, dalingose pamaldose už la-

—Liepos 22 d. mirė Vin- kūnus. Programą vedė p. V. 
cas Simonaitis. Palaidotas] Matusevičius, kuriam broo-

Idyniečiai esą -dėkingi už to
kius parengimus ir pagar- 
bimus.Iš tiesų, tai buvo i 
gražus ir patriotingas rądio 
pusvalandis. Klausęs.-

cas Simonaitis. Palaidotas 
su bažnytinėmis apeigomis 
liepos 25 d.

—Rengiasi motei y s t ė s 
stonan Pranas Girsaitis ir 
Olga Šimąitytė.

—Apylinkėje lankėsi kun. 
J. Kripas ir kun. V. Ražai
tis.- ' ‘ ’ ■'

. —Ėmbassy teatras. New 
Yorke, prie Times Sųuaiv, 
rodo mūsų lalvūhų paveiks
lus. Verta pamatyti. ' |

IŠKELIAUS -VĖLIAUS
Buvo pranešta, kad poliai 

Į Ga'baliauskai, - iš Šiaulių, 
grįšią Lietuvon liepos 22 d. 
Bet grįš tik rugp. 3 d. lai- 

j vu Deutselįland. ' •

BROOKLYNO FED. APSK. 
DR-JŲ PRAMOGOS

Rugp. 13 d. Šv. Raž. draugija 
(Aprelšk. par.) išvažiavimas j 
Forest Purk.'

Rugp. 27 d., V. Jčz. dr-jos No.
1. (Aprelšk, piar.) išvažiavimas i 
Forest Park.

Rugp. 27 d. L. D. S. 10 kp. iš
važiavimas į Forcat Parkį.

RugsiJjo 3 d. Mot. Sąj. 29 kp. 
iSvąŽ. Forost Park.

Telephane Stagg 2-4409 
NOTARY PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS
GRABORIUS
402 Metropolitan Avė. 

BROOKLYN, N. Y.
Priešais Apreiškimo parapijos 

Bažnyčią
Parsamdau Automobilius Ves
tuvėms, Krikštynoms ir viso

kiems pokyliams

V, 1 ./ .. ■ , /ZZ
Tel. Newtown 9—4464

ANT. J. VALANTIEJUS
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJ/VS
ApiYrnuda Visose finkone

Notury Public
6441 — 72-nd Street,

Arti Grnnd St
7MASP1STH. U I,. N. X. *

Z. .4l i K t i S, Fotoįi ra fas

■ ' . ■;...........V- r. • . 1

4
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