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Anglijoje šiuo laiku yra 600 
catalikų kunigų daugiau, negu 
prieš 100 metų. Per praėjusį 
imtinetį Anglijos katalikų baž
nyčių skaičius paiddejo 340, mo
kyklos — 215.

liepos 16 d. garsiajame Lour- 
ie iškilmingai paminėta 75 metą 
ukaktis nuo švč. Marijos pasi- 
odymo, šv. mišios atlaikytos 
Įvirome ore, dalyvaujant Paty- 
fiuis kardinolui Vėrdier ir 22 ar- 
dvyskupams bei .vyskupams, 
arp kuriu buvo 6- kiniečiai vys
kupai, tik ką Romoje įšventinti.

Spalių 7—11 dienomis St. Paul 
mieste įvyks Amerikos katalikių 
moterų, tautines sąjungos meti
nis susivažiavimas, kuriame pasi
žadėjo dalyvauti Apaštališkasai 
Delegatas Amerikai arkivyskupas 
Cicognani, kurs spalių 8 dieną 
katedroje atlaikys šv. mišias, o 
spalių. 10 dieną turės kalbą apie 
katalikų akciją.

Perth arkivyskupijos, Airijoje, 
catedros. administratorius kun. 
ledmotad Prindiville paskirtas 
irkivyskupu pagelbininku. Tai 
>ųs bęne jauniausis arkivysku
pas, nes kun. Prindiville dar tik 
J3 metų amžiaus vyras.

ŠV,. Tėvas Pijus XI savo .au- 
liencijoje priėmė Pittsburgho ką 
alikų maldininkų ekskursiją, ku-. 
-iai vadovavo kun. James R. 
CJox, Patriko bažnyčios kle- 
joąas, pasižymėjęs darbininkų 
radas. Šv. Tėvas į ekskursiją 
prakalbėjo angliškai. .

Amerikoje šiuo laiku lankosi 
Brazilijos vyskupas Amandus 
Ejahlmami, O; F. M. Jo prane- 
šimurBrarilijojepriskaitoina a- 
pie 40 milijonų katalikų, tad ku
nigų turėtų būti apie 40,000, ta
čiau tėra tik 4,138 kunigai. Ku
nigų seminarijose šiuo laiku yra 
1537 klierikai. Vienoje vyskupi
joje yra 37 parapijos, kurios ne
turi kunigų. Vyskupo Bahlmann 
atsilankymo tikslas yra gauti ku- 
niju Brazilijai, kur trūksta pa
šaukimų į kunigus. .

New Windsor, N.Y.į mirė kim.

Misijonierius kunigas James 
Sweeney išvyko Į pietinę Kiniją, 
kun jis atidarys raupsuotųjų ko
loniją. šio pasiaukojusio . Die
vui ir žmonių gerovei misijonie- 
riąus pranešimu, pietinėje Kinijo
je yra tūkstančiai raupsuotųjų, 
kuriais, niekas nesirūpina.

netu amžiaus, vienas iš pinnuti-
lią negrą kunigų Amerikoje. Į kun Exp. Schrnidt, Pranciškonas, 
Icunigvs jį įšventino kardinolas 
Gibbons 1891 m.

nio teatro 'direktoriumi paskirtas

vienas žymiausių vokiečių žinovų 
teatro srityje.

Pravoslavų Arkivysku
pas įstojo Katalikų 

Bažnyčion
BATSIUVIU KODEKSAS

.. PARENGTAS
National Boot and Slide 

Manuf acturers' są juriga pa* 
siuntė vyriausybei išdirbtų 
kodeksą, pagal kuri nusta
toma atlyginimas ir darbo 
savaitės ilgumas batų dirb
tuvių darbininkams.

Pagal pasiųstą kodeksų 
batsiuviams siūloma Įvesti 
10 valaųdn darbo savaitę ir 
mažiausia atlyginimas siū
lomas toks: 12, 12,50 ir 13 
dolerių į savaitę moterims 
ir 14, 14.50 ir 15 dolerių į 
savaitę vyrams pagal mies
tų didumų..- Naujos Angli
jos batų išdirbėjai šiam ko
deksui pilnai pritaria, ta
čiau tam priešinasi lietinių 
i r vakarinių! valstybių darb
daviai, kurie nori Įvesti ma
žesnį atlyginimų. Be to, 
šiam kodekso projektui 
priešinasi Darbo Federaci
jai priklausančios batsiuvių 
unijos pirmipinkas John j.

Mara, kurs reikalauja ?5* 
valandų darbo savaites ir 
aukštesnio atlyginimo.

' • ■ A ■

SEAT.TLE, Wash. - 
Seattle rusų pravoslavų ar
kivyskupas Vlądimir Ąlev* 
androf šiomis dienoms! Įs
tojo Į R. Katalikų Bažny
čia, nuo kurios pravoslavai 
atsimetė prieš 900 metų,

Šv. Tėvas atsivertėlį di
džiai . įvertino ir paskyrė 
taip pat katalikų arkivyslui- 
pu.

Šia proga tenka pažymė
ti,. jog neseniai lankydama
sis Amerikoje vyskupas B ū- 
čys nemažai laiko prabuvo 
•Seattle, AVash. Šv.’Tėvas 
yra pavedęs vyskupui Bū
riui rūpintis pravoslavų 
grįžimu į Katalikų Bažny
čią.

TESTAMENTU APRŪ
PINO ŠUNIS

•’NEW YORK. — Jošeph 
ITrliųn, žinomas teatralas, 
miręs .liepos 10 d,,. savo* tęs-, 
tainentii aprūpino ne . ilk 
Jjmonų, bet ir šešis šunis, 
kuriuos jis labai' mėgo. Šu
nims išlaikyti paskirta 4000 
dolerių foųdas.

KAUNAN —į Lietuvoje 
jau seniai lauke, žiniiį, kada 
Darius ir Girėnas atlėks. Ir 
štai liepos 15 d., pietį! laike, 
visus pasiekė linksma žinia 
—Darius ir Girėnas jau is- 
ėkė iš New York ir skuba 

į savo tėvų žeme, Lietuvą, į 
laikinąją sostinę Kauną. 
Apie tai pranešė radio, įaik- 
raščia!. y ' i 1

Liepos 15 d. I vai. po pie
tį! Kaime gautas tokis pra
nešimas: “New York lėktu
vas ^Lituauica” išskrido be 
nusileidimo į Lietuvą.

Pusvalandžiui- praėjus, 
pasiekė kita telegrama; 
lc ‘Lituaniea* išskrido 5 vai. 
24. min. rytiniu standardi- 
niu laiku* Lėktuvu skren
da kapitonas. Steponas Da
rius ir Stasys Tomas Girė
nas be pasų ir Jungtinių 
Valstybių prekybos ministe
rijos leidimo.”

Lietuvos gen. konsulas 
Žadeikis iš New York at* 
siuntė tokią ’ telegramą:. 
“Lakūnai Darius, ir Girė
nas šyrit . penktą vai., išskri
do Kainam. .Artimai kfetii- 
riasdešimts valandų praėjus 
laukite ankstybą pirmadie
nį.” \ 1

Tokios trumpos telegra
mos bei žinutės plaukė iš vi? 
šur. Sekmadienio, liepos 16 
dieną,, vakare kauniečiai 
pradėjo nerimauti, nesū- 

. laukdami tikrų ” žinių, kur 
lakūnai lekia. .

Pagaliau vėlai vakarė pa
siekė - žinia iš . Vokietijos^ 
jog “Lituanica” pamatyta 
virš. Karaliaučiaus. Į pa
danges pakilo orlaiviai ir 
paleido sirenas — tai buvo 
ženklas, kad lakūnai nebe
toli Kauno. Miegojusieji 
šoko iš lovį! ir įvairiausio
mis susisiekimo priemonė
mis skubėjo į aei'odromą 
(orlaivių stoti) Gatvėmis 
dulkėjo autobusai, automo
biliai, motorciklai, pekštieji 
ir t. t. Policija ir kariuo
menė vos galėjo palaikyti 
tvarką. Džiaugsmo ir vil
čių apimti visi skubėjo pa
matyti ir sveikinti naršuo- 

, liūs. . .
į Lakūnams pagerbti pa

statyti gražūs garbės var
tai, iškeltos Amerikos ir 

. Lietuvos vėliavos. Daug- 
tūkstantįnė minia dainavo 
lietuviškas dainas, vadovau
jant studentams... Apie 
pusę antros aerodromas bu* 
vo perpildytas. Susirinko 
per 10,000 žmonių.

Laikas slinko,- o lakūnų 
nesimatė. Pasigirsta liūd
nesnių žinių. Pranešta, jog 
apie Karaliaučių, kur buvo 
pasirodę lakūnai, siaučia di
delė audra ir lietus? '
. Prisiartina 3 vai. ir vėl 
jokių žinių. 4 vai, telegra*

-_____ ■ v

mų agentūros ‘Eltos” di
rektorius dr. Gurauskas 
pranešė, kad jokių . tikslių 
žinių nebėrą. Žmonės, ne
noriai skirstosi, nusiminė.

Apie lakūnų tragiškų, žu
vimą Kaunas sužinojo tik 
liepos 17 d., pirmadienį, a- 
pie 2 vai. po pietų, nors tra
gedija pyko apie 12:30 vai. 
naktį. U___ -_<U_

Dariaus ir Girėno Pranešimas Rastas
GERRŪVIO ATSTATYMO 

AKTAS PRADĖS VEIKTI 
RUGPIŪČIO1 D.

AVASiTINGTON. — Ne
darbui pašalinti ir rkrmomi- 
niąin gerbūviui grąžinti val
džios agitacija pasieks auk* 
šČi ausi o „ laipsnio tiigpiūčio 
1 dieną. Paties Prezidento 
Roosevelt prašymu, visi 
darbdaviai, tų dienų ragina* 
mi. pasirašyti užtikrinimą, 
kad dirbtuvėse ir Įstaigose 
nedirbs jaunuoliai, nesulau
kę 16 metų amžiaus; kad 
dirbtuvių darbininkams, me- 
clianikaiTis, amatninkams 
nebus deidžiama d i r b t i 
daugiau 35 valandų i savai
tę ir jiems atlyginimas ne
turi būti mažesnis kaip 40 
centu i valanda. “Balta- f- • *-
kalnieriams’ ’ darbininkams 
įvedama ne didesnė kaip 40 
valandų darbo savaitė.

Toks susitarimas turi bū
ti vykdomas iki šių metų 
gruodžio 31 d. Šį susitari
mą pasirašiusios Įstaigos 
bei atskiri darbdaviai gaus 
atitinkamus pažymėjimu s 
bei mėlyno erelio ženklus,, 
kurie bus viešai išstatyti 
kiekvienoje įstaigoje . bei 
dirbtuvėje.

Ta dieną & vai. 25 Ain. 
vokieČi’ų atstovybė Kaune 
gavo iš Vold^ijoš praneši
mą, kad Darius ir Girėnas 
nukrito netoli ^Soldino ir 
mirtinai užąiiiįušė. Vėliau 
“Eltaįv susižinojo su savo 
korespondentais, kurie pa
tikrino tą žinių. Sužinota, 
kad ’ lėktuvas • 11 Litjianiėa ’ ’ 
miške nulaužęs kelis me
džius ir įsmigę^ į žemę.

5 vai. 45 min. po pietų Į 
Šokli na . išvyko avi arijos 
klubo atstovai kap. Morkus 
ir inž- Bulota, J<ur jie rūpi
nosi lakūnų k|nų pargabe
nimu. f .

6 vai. vakare “Eltos” ko
respondentas iš Soldino at* 
siuntė "Kaūnai^/. tokią tele
gramą : {- ■Ąžuolynėly j e, ant 
mažo kalnelio, vandenyno 
nugalėtojai, abu lietuvių la
kūnai, Darius ir Girėnas, 
atrado mirti. Jų lėktuvas 
yra visiškai sutriuškintas. 
Abu mirusioji karžygiai 
guli drauge ant žemės ske
veldrų . pridengti. Didele 
minia yra apsupusi nelai
mės vietą. Civilinė ir oro 
policija, saugoja mirusiusius 
ir , puikaus oranžinės spal
vos lėktuvo liekanas. Kvo
ta yra jau pradėta. Kvo
ta veda’ speciali komisija, 
susidedanti iš oberlanįaege- 
rip Seliroeder ir oberland- 
jaegeTio Kube. Kvota ofi
ciali ir nuodugni.' Aš esu 
vienintelis dalyvis lietuvis. 
Daug reporterių ir fotogra
fų atvyko iš Berlyno.

Mirusieji dabar guli nuo
šaliau. Girėnas net laiko 
ranką prie veido, kaip tik
ras lakūnas. Jie ištraukiar 
mi iš skeveklilų, sutvarkomi 
ii* apdengiami. Šalia guli 
išsisklaidę žemėlapiai, yaž- 
fa, kurią nelaimes, ištiktieji 
vežė savo tėvynei. Žemėla
piuose matyti tiesi linija į 
Kauną. Jie teisingai lai
kės šitos linijos. Jie. nusi
leido gal būt dėl toį kad jie 
neturėjo daugiau benzino.

Lakūnai buvo surasti pir
madienį apie. 12 vai. Dvi 
moteriškes, kurios grybavo 
miške, pirmos j uos. pamate. 
Nėlaimės vieta apie apie 
100 kilometru nuo Berly* 
ho!”.\ ' • / •

. Vėlęsne. "telegrama pra* 
nešė, kad liepos 17 d. apie^Stėttiną.- 
7:30 vai. vakarė į nelaimės nų kūnai atvežti į Katiną 
vietą nivtyko Lietuvos pa-] vokiečių orlamii...

IŠGELBĖJO Iš SKYSTAN
ČIO AUTOMODILIAUS
L0WELL. — Į : Mani- 

mack upę liepos 30 d. Įva
žiavo ir apsivertė .sedanas, 
kuriame buvo 8 žmones, 
tarp kurių 4vaikai.

Visiems į nelaimę pate
kusiems asmenims buvo 
rimtas pavojus prigerti, bei; 
jie liko išgelbėti vieno jau
nuolio. < . •

Laivrence Cbiklis, 19 me
tų vaikinas, gyy. 30 Salem 
St., Lowell, pamatęs nelai
mę, Solio iš savo, laivelio ir 
tuojau atplaukė prie vande
ny apsi vertųsi o automobi
li aus. Jis išmušė, langų, 
kad galėtų atidaryti auto- 
mobiliaus duris ir taip iš
traukė nelaimėn pakliuvu
sius. : •

Automobilių vairavusiojo 
Tliomas H. Gutro . žinomų 
ištraukta ant kranto,, apal
po ir buvo nugabenta Į šy. 
Jono ligoninę. Kiti važia
vusieji nesužeisti*

pola negrFpaveikslai
DRAUDŽIAMI VOKIETIJOJ

GRAND “ F ALE, New- 
foundland. — Liepos 29,'d. 
Newfoundlandv, gyventojas 
William Bouzan surado 
raštelį, kurį iš orlaivio uLi» 
tūąnicos”. numetė Darius iii 
Girėnas, lėkdami. Į. Lietuva.

kalboje;: jame sakoma, kad 
lėkimas sekąsi, viskas gerai 
ir abu lalrirnai siunčia savo 
linkėjimus.

Raštelis buvo įdėtas į ne
didelį maišiukų, užrišta bal
tu kaspinu, kurs buvo apvi- 
niofas prie iečio, kad Įsi
smeigtų į žemę.

Raštelyje pažymėta, kad 
jis parašytas 2:10 vai. po 
pietų" Kaij) tik tuo laiku 
lakūnų orlaivis ir buvo ma; 
lytas virš N.evvfoundjand, 
perskrondant Trinit^ Įlan
ką.

Galimas dalykas, jog la
kūnai, ir daugiau tokių Tau
telių yra išmetę, praiicšcbe 
iri apie savo didvyrišką ją 
kelionę, kuri jiems tai p ge
rai. sekėsi iki Soldin mieste
lio, kur juos patiko tragiš
ka mirtis, Jiki šiolei neišaiš
kinta.. • •' •. ■/

KARVĖ NUGALĖJO JAUT!
IIARWTNTON, Conn. — 

Vieno ūkininko jautis išlau
žė kito ūkininko karvių gar
dų. Karvėms nekviestas 
svečias nepatiko ir tuojau 
viena karvė užpuolė jauti. 
Įvyko šiurpi kova, kurių 
jautis pralaimėjo. Karvė 
smarkiai Įleido savo ragą. į 
jaučio kaklą ir jautis krito 
negyvas.

Girtuoklio burna išdžio 
vina kišenes. ’ ”

BERLYNAS. — Vokieti
jos vyriausybė Įtraukė ar
tistės Pola’Negri vardą Į 
žydų artistų sąrašų ir tuo 
būdu uždrausta Vokietijoje 
rodyti paveikslus, kuriuose 
Pola Negri vaidinama.

Tas pats dekretas palietė. 
117 teatrų direktorių, kurie 
atleisti iš tarnybos kaip žy
dai. . '

Vokiečių batsiuvių sąjun
ga priėmė nutarimą, kurs 
uždraudžia žydams batsiu
viams dirbti šeštadieniais ir 
sekmadieniais. T(ai padary
ta neva tikslu pagerbti žy
dų tikybų, tačiau tai yra ai* 
skųs sutrumpinimas žydų 
.batsiuvių darbo valandų.

NAMŲ PASKOLOS BAN
KŲ VEDĖJAI SKIRIAMI

Chicopee Streikieriai 
Laimėjo

CITTCOPEE; — • Fisk F., (jluirch Manufacturing 
Rubber. korporacijos ir C.

siuntinybės Berlyne nariai: 
Paliokas, Maziliauskas ir 
Andriušis. Lakūnų kūnai 
jau . buvo pergabenti Į Sol
dino kapineSi Iš miško jie 
buvo išvežti paprastu veži
mu, o- vėliau atgabenti lai
dotuvių karietą, iv padėti 
koplyčioj c, iš kur perkelt į į

Iš S t ef t ino lakū-

WASTTTNGTON. — Na
mų paskolos banko korpot- 
tacija jau paskyrė kelis ve
dėjus Massachusetts sky
riams. Worėester skyriaus 
vedėju paskirtas Daniel A. 
Donoghue. Fall River, Sa
lem, Laivrence ir Spring* 
tieki ofisų vedėjai būsią 
paskirti šiomis dienomis.

Massachusetts centras bus 
Bostone Charles F. Cottet 
vadovybėje. Jo pagelbinin- 
kais paskirti A. F. StepheU- 
son, A. J. Porter, D. J. Le- 
hand, W. L. Gleason ir Cit 
A. Birmingham.

Co. dirbtuvių darbininkai 
laimėjo, striukų. Į kurį jie 
buvo išėję, reikalaudami go
resnio. atlyginimo.

Fisk dirbtuvių daugiau 
kaip 1600 darbininkų, gaus 
30 nuošimčių padidintas al
gas; be to darbdaviai pri
pažino naujai suorganizuo
tą darbininkų unijų ir pagis 
lino, darbo sąlygas. \

Church. kompanijos 180 
darbininkų laimėjo 10 nuo
šimčių padidintas algas,

GERBŪVIO ATSTATYMO 
AKTO LAUŽYTOJAI 

RAUDŽIAMI
WAŠĮHNWOK — A- 

mcrikos tautinio atstatymo 
akto laužytojaųis gręsia ka
lėjimas ir pinigine bausme.

Už kiekvienų to akto lau
žymą gręsia 5(10 dolerių pa
baudos ir kalėjimas. neriba* 
tam laikui. "■

Visa lai taikatna .išdirby* 
sšių vedėjams, kurie nesilai
kys. įstatymo ir’ pasirašyto 
susitarimo pagal Vrezidon* 
to Roosevelt pasiūlymų*
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datiskas pagrojo armoniko
mis, tad buvo tikrai sinagns 
lietuviškas valcarėlis, • . *
. Tokios bendro susipažini

mo progos yra ytjitint in'os 
ir.labui naudingos. .Lietu
vių įvairių kolonijų jauni
mo bendradarbiaviniąs ver
ti ligose sritj’se brangintinas 

didžiai remtinas.

1ESNI0S Iš NORWOŪD

KL - Praėjusi ketvirtadienį, 
JBpępos 27 d,, S. Bostone lan- 

Nnrvvood-L. Vyč ių kuo- 
Ijfopg merginų kmnščtasvįe- 
įfcjžto ratelis fvolley bąli), 
ĮĘjeuts žaidė, su Soutįi Besto- 
Kjjo L. Vyčių kuopos mergi- 
Įyįdt rateliu. Žaidimas įvyko 
■M $0 vai. vakare parapijiis 
Ejyjetainės darže.
■į Žaidimo pamatyti susirin- 

ko gražus būrys žiūrovų iš 
KjHonvood ir So* Boston. A- 
Kkyliais stebėtojais buvo 

abiejų parap. klebonai -kūnu 
F S* Knėižis ir kum P. Vir- 

Biatiskis.. Žaidimas dažnai

darbšti veikėją, parapijos 
veikimo kmnisi jos šeiminin
ke. ■. • . i j

Kaip tėveliai, taip ik sū
nus. doras, veikius; suma
nus. Be.to, moksle gabus, 
kalboj iškalbus; visame riin 
tas, . pasišventęs, lietuvis 
jaunuolis. A .

Visi draugai ir pažįsta
mieji linld jam. goriausių 
pasisekimų.

Jonas P. Tarnui ynas, 
Antanai J. Jargekdlis.

ATEINANTĮ KETVIRTA MIRĖ

ir

MOKSLE AUKŠTYN!
VIEŠŲJŲ DARBŲ TARYBA 

PASKIRTA

r mingais plojimais.
J ' Visas , žaidimas- susidėjo.
L iš 3 dalių, kurių pirmą ir 

paskutinį laimėjo Norymo- 
dietos, o antrąjį — South- 

r;. bosteniet.es, tad žaidimą lai-bostonietes, tad žaidimą lai
mėjo Norwuf>dietėš. ‘ Teisė 
ju buvo mokytoja O. Viė- 
^lilaitej iš N(>rvveo(i, buvusi 
Naujos. ^Anglijos vyčių ap- 
jfcriČio sekretorė. Ir žaidė
joms^ ir žiūrėtojams buvo 
daug m,alohuni( > matyt i p. 
O. Viesulaifę atliekant tek
šėjo pareigas ypatingu stro
pumu ir stebėtinu sunianii- 
mu. Džiuginantis reiškinys 
ir tas, kad p. Vicsulaitė, iš- 

v- 'ėjusi aukštąjį mokslą, nesi-Į 
t šalina nuo lietuvių kultūriyj

uw”4arbo. Daugiau mums] 
t tokiii gyvų pavyzdžių I ] 
1* Žaidimui daug svarbos 
b. ^pridavė abiejų ratelių pa- 
r ‘vyzdingas elgesys žaidimo 
L* laike. Abu rateliai neseniai 
jį ‘Susiorganizavę ir daro gra
lį žią pažangą. Notavoodo ra- 
L feliui vadovauja vyte Al. 
fc' Ifasionytė, o South Bostono 
< vytū Pr. Karlonaite.
F ū’Žaidimui pasibaigus,, pa- 
y *rapijos svetainėje vietines 
k vytės pavaišino viešnias, už- 
.&.■ -kandžiais, o po to turėjo 
k bendrą, smagii pasiliiiksmi-

.>įtną. Pažaista daug lietu-- 
® v ' viškų žaidimų, pašokta, pa- 
gį dainuota, susipažinta. Vy- 
f•< Čįąi St. Griganavieius, J. 
Ž Petrauskas ir. Pr. Razva

r 

t ■■ 

t’

Sekmadienį, liepos.. 30 d.,; 
išvyko*. į Jėzuitų- kolegiją, 
Sliadowbrook, Vladas Kazi
mieras Jeskevičius, gevaį ži
nomas, jaunas ir Uolus pa- ’ 
rapijos darbuotojas. . ■

l Vladas K. .71 eskevičius^gi^ 
mė 1916 metų vasario 27 

j dieną. Nuo pat mažens buvo 
Į darbštus; . gražiai inukėsi 
.pradinėse mokyklose. Įsto
jęs į Boston College High 
Scdiool, Vladas parodė savo 
gabumus moksle ir ne syki 
gavo pagyrimus. Šiais nie-. 
t ųs Vladas užbaigė tą pačią 
High Scliool su-pagyrimais. 
Mokykloje jam sekėsi ne 
tik klasiškas mokslas, bet 
taipgi gražbylybė bid-deba- 
tavimas, . Toje, srityje jis 
yra gavęs dovanų. Be to,, 
priklausė prie mokyklos 
dramos ratelio.

į Parapijos veikime jis pa
sirodė veiklus -darbininkas.^ 
Tamai'o Įiriv mišių, giedojo 
ehote. Lankė lietuvių kalbos 
vasarinė mokykla, pasek
mingai ją užbaigdamas 193O-- 
nietais. Marijos Vaikelių 
Sėdalu-ija panaudojo jo su
manumus. Sekmadieninėje 
mokykloje, jis mokė beriliu-, 
kų aukščiausiąjį skyrių. 
P riklause prie Blaivininkų 
49 kuopos, būdamas akty
vus, energingas narys.. Bu
vo įstojęs į Vyčių 17 kuopą, 
o A. L. R. K. Studentų or
ganizacijoj, jis buvo vienas 
iš pirmųjų narių; “Studen
tu Žody” mes • skaitėme jo 
ras i n i u s 11 Riešutas.’ ’ i r 

| “Trysdešimts Sidabro Ga
balėlių ” Ne kartą jisai pa-

' iTŠvdavū ir i “Darbiniu-

Rtigp. 3 d., ketvirtadieni, 
4 vai. p, p, vaikų-mergiucių , 
mėnesine išpažintis klauso- ' 
ma prieš pirmą menesio - 
penkiatĮienj; 4:15 vai. p. f), 
bus laikomos Marijos Vai
kelių Draugijos pienesines 
pamaldos, kurioms pasibai
gus bus draugijos ųiėnesinis 
susirinkimas. . . . ^

7:30 vakare klaitsomos iš- 
pažintys suaugusių žinoiiįų.

8 vai. vakare. įvyks visų 
.|.‘.arapįj-)s mitru pikniko 
priedelių svarbus susirinki
mas. Antras, parapijos pik
nikas, rengiamas Darbo 
Dienoje, rugsėjo 4-tą, Mųii- 
(dibark’s parke, Roslindale, 
Mass. Piknikas rengiamas 
sukelti kapitalą, gerai gele-, 
ž i i isp tvora i * ~apt verti“ apie 
parapijos gražių nuosavybę, 
492. K 7-tli st, — padaryti 
•parapijos parkų. •

Tvora jau tveriama.,
\r:sr.p:ira|)įjos parengimo 

piieteliai sueikite bažnyti- 
nėii salėii ketvirtadiciiĮ, 8 
vai. vakare..

SLIURAS -

I>raejusią savaitę. Prezi
dentas Roosevedt paskyrė 
visose valstybėse- viešųjų 
darbų, tarybas, kurios pa
gelbės valdžiai įvykdyti vi('- 
šiKtU-7dą_rl)U programą, ku
riai paskirta 3 bilijonai 300 
milijonų dolerių.

Massaclmset t s f vi ėšų j u 
darbų tarybos nariais, pas
kirta buvęs gube rnat < irius 
Alvau T. Fiiller (res[mbli- 
koiias), John J. PrindiviL 
le ir James P. Doran. Šios 
t arybi >s |m reiga 1 ms sudary- 
U. viešųjų darbų programą, 
kuri galės būti Įtykdyta
Massaehusetts ribose. Pro-.

■ v. . - .1 Liepos 29 d. 9 vai, rylągrama tariau turės būti pa- J .
7 ; x , v _ ■. buvo iškilmingas su nnsio-tvirtinta centralines vai- . vl. . / , , . r i;v. Trrr , ims šliubas Andrew J. Sodžius. Washiugtonc< • . ... . • Q,, _ ________:______ _ biri, gvv. 228 Centro St.,j i . r.. Į ’ ’ ’ ”

RAKTARAI j Jainaica-Plrin, M.ass., su O- 
Į URRrA-uAI | na rį\ Poėiritė? gyv. 480 E.

7tli S t., So. Boston, Mass. 
Liudininkais buvo jaunojo 
brolis Edniuud ir jaunosios 
sesuo Sfanišidva Būdio. Ka- . 
daugi jaunikis dirba Jamai- 
ca Plnin, jaunavedžiai ten 
ir apsigyvensią. Jaunave
džiai ir daug jįuginunių ėjo.

| prie šv. Komunijos. .’

vai-

Monika Bakšienė-Satile- 
yičiūte, iš Merkines, 43 mė
lį amžiaus, gyv. 80 G St., 
So. Boston, Mass., mite lie
pos. 29 d, 2:40 vai. ryte mie
sto ligonineje. Ji buvo bu
vusi miesto ligoninėje bą- 
ahdžio' mūitesį. Turėjo sun
kių tulžies operaciją. Ant
rą sykį buvo nuvežta ligoni
nėn dęl kepenų ligos.. Ten 
gavo plaučių uždegimų.. Ir 
savaitės ten šį sykį noišbu- 
vusi, pasimirė, Jį Ameri
koje pragyveno 28 midus. 
Slųibą ėmė Šv. Petro bažny
čioje su Inocentu Bakšiu, 
kų rį dabar' i jaliko. sergant į 
toje pačioje ligoninėje. Pa
liko ir seserį Kristiną Bak- 
Šienę, kuri rūpinasi velionę 
gražiai palaidoti.

. JLaidoji mo, pamal dom įvy ~ 
ko liepos 31 d., Šv. Petro 
bažnyčioj(‘. : Jos buvo, laba i 
iškilmingos. Trys kunigai 
laike mišias pTie, trijų alto
rių tuo pačiu laiku. Kun.

’r. Virmauskis giedojo šv. 
mišias prie didžiojo alto
riaus. Kun. K. Jenkus ir 
<un. K. Urbonavičius, laikė 
skaitytas mišias prie šoni
niu altorių.

Palaidotą Naujos Kalva
rijos kapuose š c i .m yno s 
sklype.

Žmonės gausingai lankė- 
numirėlę namuose, dalyva
vo pamaldose bažnyčioje ir 
ydėjo kapuosna.

LANKĖSI KUNIGAS 
A. UFNICKAS

rūpinasi našlaičiais

■ ■■

■ dSp

! ■

ADVOKATAI

Prisiekęs Advokatei ■ h

JUOZAS B. GAILIUS 
'Veda visokiais provni. Daro vi-. L 

«us legalius dokumentus.
317 E St, (kampas Broadway) m

■ South Boston, Man, į
Telefonas: Šou Boston 2732 j!

Namų; Talbot 2474 p

PRISIEKUSADVOKATAS

Ė JOSEPH P, WALSH
A DVOKA TAI 
Edwar R. Coplen

. Albert Adelson
Harold Aranofsky 

Benjamin Chesky
OFISO VEDĖJAS’
Jtmas J.Romanas

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

Telefonas :Capi t oi 9880 
O f is o vai a n d.o B

9 vai, iki 5 vaL 
SOUTH BOSTONO OFISAS 

455 W. Broadway
Nilo 5 iki 7 v. vakare 

Telefonas South .Boston 3612

TėL So. Boston 0828
. LIETUVIS DANTISTAS 1

DB. M. V. CASPER
(Kasparavičius

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

Ofiio Vaįdndot:
Nuo 9 ikt 12 ryte ir nuo 1:30 iki 
5 Ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi- 
mus. uždarytai subatos va karais ir 
nodSldienlais, taipgi s6redoml«< nūft 

12-toadlęnę uždarytas.
Taipgi nuiinti ir X-fay

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
. (GALINAUSKAS)
Tel. So. Boston 2300

414 BroadWay, So. Boston
Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai. 
ryto, niio 1:30 iki 5:30 po pietų ir 
nuo G iki 9 L vakare, šventų dienų 

■ pagal susitarimų.

| Ketvirtadienį, liepos 27d., 
vakare buvo . surengtos iš
leistuvės jo'"tėvelių namūo'. 

fse .92 $a\vycr Aienuo, I)or- 
į chcsti r. Sus i n k o jo drau- 
|gai, pažui a m i. keli kunigai- 
I profesoriai iš B. C. H. ir 
Į taipgi kum K. j’enkus. Bu- 
| vo ir. jo draugai, su kuriais 
Į jis išvažiavo į 3 ezuit.il. Ko- 
louiją. Liepąs 21‘ d. Marijos 
\rn i ki'ii j Kodą! cįpis valdy
ba su juo a ’c i sveikino ir 

[drauge cU £idingais linkė
jimais suteikė maža dovauū-

į tšekniadienį, išklausęs šv;

TeL So. Boston 2GG0

Lietuvis Dantistas

A. L KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki. 12, nuo 
1:3O iki 6 ir nuo G :3O iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 v. dieną. 
Šiltintomis nuo 9 iki G vai. vakare, j 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai, dieną.

(pagdl sutartį)

Tel. Porter 3789

JOHN REPSHIS, M. D.
(RBP9YS)

Lietuvis Gydytojai
i Ofiso Valandos: 2—4 ir 6^8

278 Harvard Street,
i kamp, Inman arti Central Sq, 

Oombridge, Masu.

giškąja Duona, jis iškeliavo 
su keliais ’ draugais’ .į Sha- 
do\vbrū!>k,

. Vlado tėvelis Juozas jes- 
kevičius yra uolus parapL 
jos veikėjas, kol(‘kU>vįus, L: 
D. H. kiv'poš tnldybos fui- 
Tys. .

Jo. inotinėlė, ponia Atar 
[ jonu Juškevičienė,/, taiių

1-

IŠGYDAU ĮSISENĖJU
SIAS LIGAS
•Mano gydymo budus yra. 
visiškai moderni R k a s. 
Turiu, vėliausios mados 
įtaisus,'ir esu eksportas.

k pagydyme: Nusilpusios 
Nei’Viis, Nervų. Dispppsi-

. J'i ir Kriiujo ligų.. 
Nenustok vilties, kreipkiios tuo*. 
Jaus ir busi išgydytas^.;. •

Br.Wj,327,’X£. 
raidiuloit AhttiidlęnlalJk, kėtvirt** dieniai* ir teitadlenlAlii 10—12 ry* tė, *--5, 7—8 vakare; rtkfcaU* ūlala 10—12 ttktąt . , ;• -i

.Liepos 3 i d, “ Darbini]i- 
ko ’ ’ redakcijoj lankėsi kun. 
A. Lipnicdcas, Panevėžio vy- 
skupi jos jaunimo direkto- 
r ius, L, D. Š, centro pi rmi- 
niiiko kum J. jšvagždžio ly
dimas. . • ’

.Garbusis svečias jau lan
kėsi Chicagoje ir kitose žy
nį tose išeivijos kolonijose. 
Bostono apylinkėje prabus 
kelias dienas, aplankydamas 
įdonk'.siiės vietas ir susipa
žindamas su lietuvių- gyve
nimu.

Selnnadienį kimigai baž- . 
uyčioje kalbėjo apie reikalą 
lietuviams susirūpinti savo , • 
našlaičiais. Jų; šiek tiek y- . 
ra. -Anglų bažnyčiose nito* 
lat girdėti atsišaukimų, kad 
.kas paimt ii auginti, našlai
čius. Mūsų bažnyčiose tas 
dar nauja. Bet jau mūsų 
kunigai prašė, kad tie žino- 
nes, kurie galėtų priimti na
šlaičius į augintinius, arba 
užlaikyt i .apmokamai, * pra
neštų Labdarybės ir Šv. 
Vincento Paulicčio draugi
joms arba kunigams.

ATOSTOGAUJA GUIGA- 
GOJĘ

_ Kiliu J. Juškaitis, Cam- 
•Irridge - lie tuvių -paraptpk 
klebonas, praleisti atostogas 
apsistojo Chicagoje, iš. kur 
“Parbininko” štabui, pri
siuntė sveikinimą.

Rašo: ' ■_ .-‘”
4‘ Sveikimi visą “ Darb. ’ ’ 

štabą. Pasaulinės parodos 
yra ko pažiūrėti. Labųjų 
visiems.

Kun. >8. J. J.”
“Darb’” štabas, gerb. kle

bonui, dėkoja už sveikini
mus iri inki lai mi ligai su
grįžti.

PIENAŠPABRANGSTA

MIRĖ “GLOBĖ” 
REPORTERIS

Liepos .31 cL iŠ &v, Ceci
lijos bažnyčios, Baide Bay;.
palaidotas “Boston Globė’7 
ilgametis repoiteris . Wįl- • 
liam II, McShaiie, <>3 metų 
amžiaus. ■ ■ ■ '

Velionis prie “Boston • 
Gloi)('” dirbo nuo 1888 nie-, 
tų, būdamas teisino ir,poli
cijos. žinių reperieriunii.

VIMAS

Girtuoklių nuolatos kėsi
nasi į savo gyvastį.

RAIKAU RAKTUS

Jei kas radote, ar galite 
nurodyt kas rado raktus G 
St. tūi’Įie 4th ir 5th Streets, 
praneškite į „Darbininką,” 
366 W. Broadvvay, So. Bos
ton, Mass., Tel. So. Boston

Nuo TUgpiūčio Į d. Bos
tono apylinkėje pieno kai
nos pakyla vienu cehtū 
kvortai. Į karnų padidėji
mą didelės įtakos padare 
šiltas oras, dėl kurio pakilo 
pareikalavimas pieno.

Nuo rugpiučio 1 d. kvortą 
pieno bus 12 centų.

DUKTĖ NUŽUDĖ MOTINį

'J Waterfowii policijos 0620, gausite gei'į dovaną. 
stotį liepos 28 d. .ankšti iy- ; 
tą atvyko inžinierius War- 
ren Compton su ^mona 
Ruth ir pranešė policijai,, 
kad jo žmona, 30 metų am
žiaus, nušovė savo''motiną, , 
Mabel A. G-rogan, 59 metų, 
Soutli Boston Cj’rus Algar 
mokyklos vedėją. .

Inžinierius Compton pa
pasakojo. policijai, jog jis 
atradęs savo žmoną su re
volveriu, Paklausta kuriuo ' 
tikslu ji laikanti revolverį, j 
moteriškė atsake nušovusi 
motiną ir norėjusi nušauti 
savo vyrą. Ruth Compton 
yra sirgusi smarkiu plaučių 
uždegimu, kas paveikė į jos 
sniagėnis ir kelis menesius 
ji išbuvo ligoninėje, kur gy
domi nusilpusios minties 
žmonės. Ji nušovė savo mo
tiną Northfield miške ir ten 
paliko jos. kūną, _.kufį pri
dengė.; medžių lapais ir gėlė
mis. Nužudytosios mokyto
jos kūlio žymės liudija, jog 
paleisti 5 šūviai. .

• ‘ Nušautoji Mabel Grogan 
išbuvo Gyrus Alger mokyk
los mokytoja.per.20 metų ir 
buvo labai gerbiama mokv- 

Hojų Į y. mokinių. Gyrus A 
ger-mokykla Wesl Sevejitli 
St;, prie G St,, So. Boston. 
Nušovusi dūkiė pripažinta 

I beprotei. • * /....•

GRABORIAI |
/• .- - J

JOSEPHW. CASPER
(KASPARAS)

494 E. Broadway, 
South Boston, Mass.

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

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

Apie mūsų pigą ir gražų patarnavimą, . |' 
klauskite tų, kuriems mes patarnavome.

JONAS PETRUŠKEVIČIUS IR SŪNŪS >
Graboriai ir Balsąmuotojai .

380 Broadway, So. Boston, Mass.
Tel. fio. Boston 0304-W

ORLAIVIU Iš WASHING- 
TONO

Rugpiūčio 2 d., 10 vai. ry
tų J piio Kinifo slūdtmtų 
kuopa pradės nuo bažnyčioj 
išvažiavimą į Lawren.ce Pa
langą. Ten jie sutiks La\v- . 
reiice studentų. . Aktyvistų, 
kuopą. Abi. kuopos išpil-( 
dys zaiMiniy įvairių progra
mą, .

Studentui Kmitiečių vado
vybėje galės j Palangą pa
važiuoti, ir ihcstudontai, pa- 
siinokedami už kelionę, kuri, 
bus daroma’ busais.

Gera proga studentams 
susipažinti.

Praėjusių savaitę orlaiviu 
iš .Wasliingt'on' grįžo p. PI. 
Knrbauskaitė, išbuvusi Wa- 
sliingtone kelias / savaites, 
kur buvo laikinai pakviesta 
valdžios darbui, kurį dirba 
ir Bostone. .

Kelione orlaiviu p. Kar- 
bauskaitč labai patenkinta 
ir žada ateity naudotis ta 
moderniška susisi ė ki m o 
priemone.

. Pirmiausia, aludariui, vis
liau gydytojui, o paskui 
graboriui.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

| JUOZAS M. OILIS |
I LAIKRODININKAS į.

i Parduodu įvairiausios rūšies | 
t . |ė auksinius ir sidabrinius daik-| 
į tus. Taipgi ir pataisau. j
| 366 W. Broadway I

I SO. BOSTON, MASS. I 
r. s

AGENTAI

ZALETSKŲ
MODERNIŠKA

GRABORYSTES ĮSTAIGA 
FUNERAL HOME

naujoj vietoj ’ .
564 E. Broadvvay . So. Boston, Mass.

?. ' Tel. So, Boston .0815 ‘
Dabar gaĮčsuhc dar goriau, lietuviams patarnauti; nes 

’ - musą įstaiga turi yisu» patogumui;. * Naujosios mados luimba- ’ 
riai šėrmonims DYKAI. Patarnavimas dantų ir naldį.\ Pil
nas pasirinkimas metalinių ii» kivio medžio grabą. Užganvdb 

•• liūnas,’ teisingumas ir nuoširdumas, tai intisų ■ aukšviausias 
. tikslas. . . ’ . ... ’ ’
D. A. ZALETSKAS ' F. Ė. ZALETSKIEN.fi

(Graborius) • . (Balsamuotoja)

| INSURANCE Į
i Apdrausk namus, rakaudu* I
! . automobilius pas B
j J. S. MESLIS I 
| ,455 W. Broadway, So,. BostonI 
L Tel. So. Boston.3612 I

K. SIDABRAS
j.Vužiuojuntivtns į ir' n Lh-iuvos pąru* 

. pinu pasjHM-tUs (r parduodu
I.iuuiK«>t-ivs. .

Al>driuitl?.ht bukstn, namus, rukatulns 
ir t. t. ;

312 BronįIviay, s. Boston, Mass.
Telefonas South Boston 179S

INSURANCE I
‘ APDRAUDŽIA VISKĄ. • į 

' K. J. VIESULĄ, |
366 West Broathvay, • . |

So. Boston, Mass. k - ■ t 
X Tel. So. Boston, 0620 J

=

bosteniet.es
ezuit.il
ZALETSKIEN.fi


Antradienis,’ rugpiūčio 1, 1933 '• DAR B ĮNINKA g .

TiKEK TU MAN...

Pasaulis snaudžia... o aš imu -
Sau darbą aust iš poilsio valandų...

, Tai poeto gyvenimas ir tikėk man, .
, Romantiškas, brandus jisai ir gani z

Ką kiti unegodimii sjųmuoja,
. Aš rašau!

Ką kiti ilsėdami sužinojo,
Pramokau
Be r sunkų dalbą poilsiojvakmdi>j^ _ Li
Per kruviną plunksną prakaito rankoj!

ĮVAIRENYBES
MOTERŲ- IR VAIKŲ PRĖKY- taip aišltinamas. Kifaip ži- 

BA AZIJOJ. . nome, Įtinai tais laikais bu- 
Tdutii Sąjungos khmisi-vo pasiekę gana aukštą kul- 

jos delegacija, grįžusi iš ke- tūros laijisnį, taigi manoma, 
kad jie . bijodami savo kul
tūros “į užsienį paleisti/’ 
apsi tverė siena...

• Šįos kinų sienos pastaty
mas tais, laikais buvo. labai 
sunkus dalykas, nes šių die
nų inžinieriai apskaito, kad 
dabar tokią sieną vargiai 
butų galima pastatyti už 25 
milijonus dolerių.

Dabar, kai kinai atsiliko 
kultūroje nuo kitų tautų, 
toji sicna; pamažėl įra. Ardo 
ją ir patys kinai, bet kol ją 
išardys, praeis daugiau me
tų negu kad ją statė.

Astronomai tvirtina^ kad 
kinų siena esąs vienintelis 
^žmonių tięūriųv^ kurį nu<r 
mėnulio galima grynomis 
akimis matyti.,.

lionėš pi> Aziją, tirti moterų 
ir vaikų prekybos klausimą, 
pranešė, kad. iš Azijos į Eu
ropą. moterų prekybos nėra, 
bet rytų prostitucijos rinko
se galima sutikti didelį eu
ropiečių moterų skaičių. To 
viso priežastis esąs rytuose 
gyvenančių europiečių pa
linkimas santykiauti su eu
ropietėmis; Ypatingai tra- 
ginga rusių padėtis, kurios 
bėgo nuo bolševisthiio rėži
mo per Mandžiūri ją. Jos iš
gelbėjo tik savo ‘gyvybę. Jų 
šeimų nariai vyrai nesurado 

. jokių uždarbio galimumų, 
dėl to moterys dėl duonos*

NUOLATINE KOVA

Tu nemėgsti kovos,.. bet 
‘ nuo jos neatsikratysi. Ne

kalbu apie valstybių kovas, 
karus. Kalbu apie, dvasios 
kovą, žmoguje. O ar yra 
žmogus erdvingame pasau
lyje,. kuris būtų laisvas nuo 
kasdieninių dvasinai kovų?

Žinogus yra atskira vals- 
. lybė. Kiek sumišimo, kovų 

ir . dvasios neramybė tūno 
kiekvienoje, jos kertelėje. 

; žmogus turi tarp
savęs kovojąnČ-ias partijas. 
Dom ir nuodėmė, gėris , ir 
blogis^tiesa ir melas, grožis 
ir šlykštybė. Žmogaus sie
loje kunkuliuoja ne kova, 
bet kovos.

. Kovos padaro vyrą tvirtu
ir kilniu. Žemas savo palių- lį. 
kimanis'ir aistroms pasida- liksi šį pasaulį.

• ’-vimas, keičią žmogų į silp-. kovos tavyje ■.visuomet- šels- 
navai į vyrą; Ateina grą- ta, ar reikia joms pasiduo- 
žJai pasidabinusi aistra. Šie- ii? .
la neturi . bijoti. Reikia 

•* sunkiai kovoti. Jei neko
vosi, tapsi nugalėtas.^

- Kas yra vadas tavo sie
los kovoj 2 Šaltas protas.

;.Nepaiąyk-jo •patarimų. įsi-, 
karščiuok po aistrų įtekmės 
ir dienos, kovą būsi pralaį- 
niėjęs.. Nenuostabu, kad 
tam momentui nepažinai, 
kas gėris ir blogis, kur do
ra ir nuodėmė.

Pasidavęs aistroms, ko
kių sėkmių sulauksi ? Ne
kantrus esi. Jauti, kaip 
suerzintas -ir apgautas gy
vulys. Dirksniai netaip 
stiprūs, ir pasigendi tikros 
sielos ramybės. ■ X

. Gražu yra pasakyti, kad 
gerą, kovą kovojai. Be tos 
geros nuolatinės, kovos ne
gali patekti į dangų.

Tavo sielos kovos prasi
dėjo, su 'atėjimu į šį pašaus 

Jos nepasibaigs iki pa- 
Kadangi

. Nenusimink! Kovok 
su savo sielos priešais. Ga
lų gale, atvirai galėsi pasa
kyti Apaštalo žodžius: -Aš

Kazys Arina.

1—................................................-.....—-...... -į

r Uz Vieną Dolerį | 
| jūs gausite per ištisu.^ 1933 metus gerą, katalikišką laikraštį | 
i žemaičių Prietėlių?’.

“Žemaičių Prietelius” yra katalikiškas žemaičių laikraš- f 
| tis ir išeina kas savaitė žemaičių sostinėj Telžiuose. Tačiau jis | 
f plačiai skaitomas visoje Lietuvoje. •/ f
| _ “Žemaičių Prieteliuje’’ rasite įdomiausi!], žinių iš. visos | 
Į Lietuvos, o ypač'iš žemaičių krašto. |
| K “Žemaičių Prietelius” deda gražių straipsnių apie tiky- | 
I bą, mokslą, ūkį, istoriją, sveikatą; rasite gražių -apysakėlių, | 
į kelionės įspūdžių, įvairenybių, galvosūkių, juokų, vaikams pa- | 
i šakelių ir kitų įvairiausių dalykų. Jūs; porą numerių persimi- | 
| tę, tikrai nebenorėsite su juo. skirtis, kaip tūkstančiai kitų | 

■f žmonių padarė. >...... |
‘‘Žemaičių Prietelius” ■ atsako per laikraštį į skaitytoji} | 

j atsiųstus teises,, sveikatos ir. kitus klausimus ir už tai nieko | 
Į neima^
| “Žemaičių Prietelius” rašo lengvai, visiems žmonėms sū-x i 
| . prantamaš ir įdomus. * ‘ . |
= •.' “Žemaičių Prietelius” siunčia vieną ar porą numeriu i 
| kiekvienam susipažinti, kas prisiunčia savo adresą. I

“Žemaičių Prieteliaus“ . redaktorius-leidėjas Kazimieras .1. 
| Beruliš. . • ' ; . t i
| “Žemaičių Prietelius” kaštuoja Uictams 3 litai, pusmečiui i 
| pusantro lito. Latvijoj metams .6 litai, o1 Amerikoj ir kitur T | 
f- doleris.. • ' I
| Tamstos galite užsakyti ir Lietuvoje gjrvęnantioms gimi- | 
| nėms “ Žemaičių Prietolių,” nes jiems kaštuoja tik 30 ameriko- Į. 
•L nišlcų centų. • • ‘. '■ I-
|. “Žemaičių.Prietėliaus” adresas: Telšiai, Kalno g. 20. . i
| Argi tad jus pagailūtumėt dėl tokio gero laikraščio’ . |

VIENO DOLERIO PER METUS? '
£ • ■ : Į
£

Amerikos Lietuvių Prekybos Bendro?! 
ves Akcininkų Dėmesiui į 1

uit) rezultatus. Ragai Šiuos 
davinius/ Vokietijoj yra iš 
viso. 66,100,000 gyventojų, 
Palyginus su 1925 metais, 
gyventojų skaičius padidė
jo 4,4 nuoš. —>pie 2,700,- 
000;

' ■ j UlVVll|l IL1S.IL J ILVLLILLS fSllHL-

. Lš tiso gyventojų skai-į rinki
čiaus Prūsijai tenka- bemaž šiais metais maždaug, rūgsė- 
40 milijonų gyventojų (39,- jo ;arba spalių mėnesį. Di- 
958,073), Bavarijai — 7,- 
703,997, Šaksonijai —5,196,- 
381, Viūrtombergui 
713J5O, Badonui — 2,429,- 
977, TiUriugijai 1,676,- 
759, IJessenui — 1,426,830, 
Ilamlmrguį —- 1,184,548 ir 
t. t.. ■■ ■

Moterų Vokietijoj yra 
daugiau, negu vyrų. Vie
nam tūkstančiui vyrų išeina 
1068 moterys. . ■*

PRANEŠIMAS

Lithųanian Salos Covpmji 
valion dirt^ktoriai praneša,, 
jog akcininluĮ metinis susi- 
. .Jtimąs bus šaukiamas siekimą su įvairiais Lieta- į

nė, kurt supažindino Lietu
vos žmonos su autobusais, 
nes ji pirmoji atidarė susi- '

•t

9

kliu rankas. Visuose Įtinu 
prekybos mi estuose galima 
sutikti ruses šokėjas, pros
titutes.

1930 m. anglų valdžia sa
vo kolonijose uždare viešuo
sius namus ir uždraudė pro
stitučių įvežimą. Tuo būdu 
padarytos didelės kliūtys 
moterų prekybai. Tačiau 
■moterų pirkliai randa būdų 
apeiti taisykles. Tirusi šį 
Liausimą komisija reikalau
ją įvesti visuose < kraštuose 
policijos centrus, kurie pti- 
žiūretų Šiuo žvilgsniu uos
tus ir sienas. Patariamas 
ankštas bendradarbiavimas 
su visomis mergaičių globos 
organizacijomis, gelbė j imo 
armija. Ypatingai reikalin
gai' aktingas motorų bend- 
vadarbi avimas.

Komisija taip pat reika
lauja bausti moterų pirk
lius ne tik už prekybą ma
žametėmis ir prievartos bū
du patekusiomis.. į prostitu
ciją, bet ir savu. noru užsi
imančiomis šia negarbinga 
profesija. Pastamjjų preky
bos nebaudimas yra esmine 
kliūtis kovoj su moterų ir 
vaikų prekyba. Todėl mote
rų prekyba tei. būti bau
džiama visais atvejais, net 
jei jos aukos yra pilnametės 
ir pritariančios jų. prekybai.

SIENA, KURIĄ MATO NUO 
MĖNULIO

PERKA PETELIŠKES.

; Vokietijoje tapo paskelb
ta, jog yrą; reikalinga 200,- 
000'. kopustiniii peteliškių. 
Už peteliškes bus \ inokamą 
grynais pinigais, Mat, daly
kas toks, kad Bavarijos 
chemikai surado, jog iš tu 
peteliškių galima •pagaminti 
geriausios rūšies dažus ir 
kitus chemikalus.

VOKIETIJOJ 66 MILI
JONAI GYVENTOJI/-
Vokietijos statistikos biu

ras paskelbė pereitą mėnesi 
padaryto gyventoju surašy-

A. L. R/K. Federacijos 
Naujos Anglijos apskričio 
metinis, suvažiavimas įvyks 
rugpiūčio 13 d., 1933 m,, 1 
vai. po pietų Šv. Jurgio pa
rapijos svetainėje, James 
Avė., Norvmod, Masę.

Federacijos skyriai pra
šomi išrinkti kuo daugiau
sia, atstovų ir parūpinti gc- 
rų sumanymų organizacijos 
labui. — '

Apskričio Valdyba, 
Kun. Pr. Juras, 

Dvasios Vadas.
Ė. J. Kudirka, 

Pirmininkas.
N; čėikatiskas,

■ - . ■ *.

■ Raštininkas.
’ / ■. J. Versįačkas, '

Iždininkas.

rektoriai . prašo akcininkų 
paduoti savo tikrus adresus, 
n.os daug laiskii paštas grą- 
ži 11 a ;ben drevei neradę ad
resato. Praiiėškito bendro
vei savo naująjį ądresą.
LIETUVOS TARP^AU- 

TINIAM BANKUI 
SEKASI

Lietuvos Tarpi au t i n i s 
Bankas, kuris, yra Ameri
kos Lietuvių steigtas, gerai 
darbuojasi. Pereitais me
tai š .mokėjo 2 nnoŠ. di viden- 

. do i^šUi^metaiM^aųl^ūS- ir
gi įšrnokėjo 2 4.1UOŠ. Stųm- 
biausis akcininkas šio ban
ko yra Lietuvių Prekybos 
Bendrovė. Sis bankas fi
nansuoją stambiuosius Kau
no pirklius ir Lietuvos pre
kybą su Sovietų Rusija.
AMERIKIEČIAI KAU

NO AUTOBUSŲ 
. SAVININKAI’

Amerikos Lietuvių įsteig
ta Amerikos Lietuvių Akci
nė Bendrovė buvo pirmuti-

vos miestais autobusais, i 
Dabar tuomi verčiasi Šimtai -1 
Lietuvos piliečių ir veža ke* J 
lis milijonus keleivių kas 3 
niętai. . j

Kauno miestas , panaiki- -3 
nęs “koskę” (arklių tram- -d 
vajų) buvo įvedęs susisieki- i 
mą autobusais. Ta konce- j 
sija buvo atiduota tai vie- 'ri 
nain, tai kitam koncesijonie- r< 
riui. Jie visi nekaip tą į 
darbą atliko. Pagaliau^ f 
miestas atidavė koncesiją 
Amerikos Lietuvių Akcinei 
Bendrovei. Iš šių metų ŽL- ■ 
jiiib- 6f)Q autobusu—dabar 
veikia Lietuvoje. Jų vertė 
siekia maždaug 6,500,000 li
tų ir 1,500 žmonių turi <lar? 
bą, . . -I' ' •
Amerikos Lietuvių Preky
bos Bendrovė. • J

Joscpit Cunys,
. .-I>iTzidentas, .

John J. Roman, 
Sekretorius..

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

Visi irarsfnkltPs “Darbininke/* *

Knygų Naujienybes

Dažnai galima 
kalbant apie kinų sieną. 
Kas gi yra toji kinų siena? 
Pasirodo, kad kinų ‘siena 
y r ,a piilžbiiškas statinys.. 
Toji siena, šiaurinėje Kini
jos dalyje. Ji turi 3į066 ki
lometrų ilgio. Sienos aukš
tis' ne vienodas. Žemiausios 
vietos siekia 6 metrų* aukš
čiausios iki 12 metrų, Seno
vėje ant tos sienos buvę, 
apie 20,000 apsaugos bokš
tų. Pasak senų knygų, kinų 
siena statyta 200 metų prieš 
Kristų, viešpataujant kara
liui Htiang-Ti. Per penkio
lika metų čia nuolat dirbę 
per 300,000 karių ir nema
žas skaičius įvairių nusikal
tėlių. Siena statyta iš plytų 
ir akmenų. Ji buvo skirta 
apsiginti nuo įvairių lauki
nių giminių, gyvenusm Šiau 
•rinej Kinijos pusėj. Tačiau 
dabar tos; sienos • tikslas, ki-

išgirsti

REIKIA UNIJOS
“Kalbant apie ilgas valandas, 

žinau vienoje dirbtuvėje keletą 
darbščių rankų, kurios nuolatos 
per metus dirba . neperstojan
čiai.’ ’

“Negalimas daiktai. Kur?’* *
“Dirbtuvės laikrodžio rankos.”

MOlfELifli /

SUGAVO
Parapijos klebonas, eidamas 

pro sąliūną, pamatė, kad vienas 
iš jo parapijonų išeina nešinąs 
blokinę- alaus.

. “Ką tonai neši, ..Algirdai?” 
klausią klebonas. .

“Alaus” atsakė žmogelis.
“Ar tavo?”
“Puse, mano, -kita dalis mano 

brolio Petro, tėveli?’
‘^Klausyk Algirdai, būk geras, 

negerk. Klausyk. . manęs,. išpilk 
savo dalį čia ant šaligativo.”

€1Labai malonėeiau tai padary
ti, tėveli, tik nelaimė—mano dalis 
apačioje blokinės.”

pažiūrėjęs į ranką klausia: “La
bai blogai išrodo. Kas i įkando? 
Gal šuo?”

‘Visai ne” atsakė moteris 
“mano kaiminka Šmitienė.”

RAMI SĄŽINĖ
Krautu vininltas r (į kasioi'ių); 

“Kas tau yra, Jonai. . Nežinau, 
nei ką apie tave pamanyti; kiek
vieną sykį į tave pasižiūriu, tai 
vis snaudi.” . t ■

Jonas: “Tai džiaukis. Tas aiš
kiausiai liudija, kad mano sąžinė, 
rami.”

.1. Cantionale pro totą Provin- 
cia. Ecclesiastical Lituania.

Kun. Erei. T. Brazio su
daryta ir kųn. A. Sabaliau
ske ) pa pi ] dy t a.. (Jai i1 i < >n a 1c 
turi ir lietuviškų . tekstų ir 
vyskupų patvirtinta visoms 
Lietuvos Vyskupijoms var
toti. Spauda aiški, popietis 
geras ir visai patraukian
čios išvaizdos. Nei. vienas 
vargonininkas neturėtų be 
jos apseiti. Neįrišto egzem
plioriaus kaina $1:75, įrišto 
į kalinkprų- $2.20, o į odą 
$2.5Q.. Siuntimo išlaidos pir
kėjo sąskaiton.

2. Šventasis ?Raštas Senojo Įs
tatymo IV Tomas.

Jame telpa Jeremi jo Pra
našyste, Raudos, Barnelio 
Brang š y s t ė, Ezekieliaus 
Pranašystė, Danieliaus Pra 
našystė, Dvylika Mažųjų 
Pranašių Makabiejų Kny
gos. Verte ir komentorių 
pridėjo Kauno Arkivysku
pas — Metropolitas Juoza
pas Skvireckas, Teologijos 
Daktaras.:

Neįrišto egzemplioriaus 
kaina$2.25, pusiau odiniais

aptaisais $3.25,, odiniais $4.- 
00. Siuntinio išlaidos pirker 
jo sąskaiton.

Galima gauti ir kitij’ŠVT’’^" 
Rašto Tomą.
• Kiekyien u o s e katalikų 
namuose Šv. Raštas tūrėtų 
būti. , .. ‘ ‘

Šias visas knygas galima 
išsirašyti arba tiesiog, iš ŠV.” 
Kazimiero Draugijos Cent
ro: Rotušės Aikšte N. .6, 
Kaukas, Lithuania- arba 
per Šv. Kazimiero Draugi“, 
jos Atstovą Amerikoje; 
Re v. S. Stonis, 147 Montgo- 
mery Place, Patėrson,. N. J.

Kun. S. Stonis,"
Šy. Kazimiero Draugijos 

Atstovas Amerikoje. .

"MOTINĖLĖS” METINIS 
NARIŲ SUVAŽIAVIMAS

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

KUR GIMEI?
Dirbtuvės raštinėje perdetinis 

klausią žmogelio, kur.gimė;.
^Lietuvoje ’ ’ atsako žmogeliu. ’’
“Kurioje dalyje?”
“Ką? Žinoma, jog visas.?’ .

AŠTRŪS DANTYS
SusivMusi. moteris, nuilsus įei

na l ligoninę, upsirišus savą kru
viną dešine ranką. Gydytojas

LIETUVOS PIIKTĖKŲ DRŪTOS 
PO GLOBk MOTINOS iVČ. 

’lrmlnlnk? — Eva Marksten?, 
. 625 E. 8th St, So. Boston, Mnss. 
Vice-plrminlnk&— Ono SiaurlenP,- 

443 E. 7th St, So. Boston, Masfi. 
TeL So.-Boston 3422-R

Prot Ra?t — Brone Ciunlenė, 
29 Gould St, West Rošbury, Muša.

• Tėl. Parkvvay 1S64-W
Fln. RaSt- — Marjona Markonlnt* 

33 Nuvarva St, Roslinaale, Mass.
Tel. Parkvvay 0658-W 

IldininkP .— Orui StnnlulIntP ., 
105 W«rt 6th St, Sn. Boatnn. 

Tvarkdarį — Ona MUglrdienfi
1512 ColumblH RA, So, Boston, Mtom.. 

Knaoi’ tllobfija — E. JanuSonlenfi .. .
1426 ūohunbia Rd., So. Boston, 

Draufdja savo mislrlniclmąs laiko ką# 
antr< titarnlnkę kiekvieno 

. T:IW vaK vakaro, pobalnytinft] ėve
talnlU .

Vlaala dratigijo* reikalais krnlpkltS*
• . paa frotokalą . J

ŠV. JONO EV. BL. PAŽALPINĖC 
DR-JOSVALDYBA

Pirm. —J. Petrauskas, "I
.24 Thomafl Vark, So. Boston. Miuk

Vice-ptrni.-^V.. Mędonis,
1430. Colunąbla Rdi( S. Boston, Masa

Prot Raž t Įninka* J. Gllneckla
5 Thoinas Purk.. So. Boston. Mrm

Fhi. lĮą^tininkas .— Pr.‘ Tūlęikls, 
. 109 Bo\wn St., So'. Boston, Mass.

lidlninkiia — A. NaudllOnaa
885 E. Brotuhvay^ So. Booton, Mmm 

Maršalka — J. Zalkla
7 Wimneld St., So. Boston, Mane . 

pratiplja laiko suslrinkimha kas treih
. nedčldlenl kiekvieno mSnealo, 2 vai. 
po pietą, Parapijos sšin], 402 E. Tth 
8t. Sn. B»n*ton, Mana.

■ • Profesiopalni. bi«nloriai, pntmohin 
kni. kurie akeiblasl .“Darbininkei” tik 
nvi verti skaitytoją paramos. • 

Vili garsinkite* "Darbinlnks.-

< Lietuvių aukštesnį inok<- j 
lą einantiems šelpti draugi- • 
ja ‘4 Motinėle ” laikys sayę - | 
narių susirinkimą rugphl- ’ į 
čio mėn. 22 d. 4 vai. po pię- j 
tų Šv. Jurgio parap. ’svetaį- ’j 
nėjo prie 3230 So. Auburfit j 
Avė., Chioago, -UI. •• .J IPagal josios konstituciją 
prašymai su liūdijimais tų- - ! 
ri būti iki tain laikui žak. 
minu pasirašiusiam pridųtr- j

Aukos ar dovanos šventi
nant vėl gyvuojančią “Mo
tinėlę,” laikančią savo meti- ': 
nį susirinkimą, galima siųs
ti Rt„ Rėv Msgr.. M;U 
Knisas aukščiau. -minėta 
antrašu. . ’

Kun. X it. Patukus, .
Pirmininkas*

; Kun. Pi\ X Juras.
• Raštininkas.

' f •
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DApBIJUflKAS
k ;(The Worker)f
"PūbHsKed every Tuesday and Friday exept; HolidžEye! such' as 
į Nevr Year, Good Friday, Memorial Day, Independenca Day, 
I. / Labor Day, Thanksgiving and .Ckristmaa
r .
Mm? JOBIPH S MTHtJAlflAN R. O. AMOCUUOH OF LABOR

M Hcond-du* matter Sept 12» 191B tha peat ptfle* at Boston, Maaa.
Kada? tMa Aot 1, IfTO

malllng a| «pecial rate ęf prori^ad for ta Sactton 1108 
. Act of Octobor 8,1917, authorteed oa Jfaly 12į 1918 .

u mjBSCRIPTION RATEB:
.......

Įtetai yteriy,.<.,.<,,•,<

IfH occo p«r week yearly..,,8X50

MM

PBBNUMEBATOS KAINA.: ,. v 
Aatierlkojt MttMM .,... ««..♦», ,|ioo

.....................  ... ____ UWęujr petimi f&OO
MMtle once ’p*r week yearly..|2.00 V Imu kart KvaltCje metanu.. ..|2.00 
reisu oece per week yearIy..,.|X50 Ui»lenyl kart savaitėje meu«w».9ū9O

DARBININKAS
8. TOŪT BROADAVAY SOUTH BOSTON, MASS.

; TELKPHONB SOUTH BOSTON 0620 T?

NAUJAS GEŠEFTAS-

Ispaūija i)iipažino Sovie- : 
tų Respubliką. Jau užmez
gama oficialūs santykiai.. 
Rusų ambasadorium Ispa- 
nijoj-ar tik nebūsiąs Troc- 
kis,., • •.■; : . ;

Taip praneša laikraščiai. 
Trockis/ kaip žinome, yra 
didelėj bolševikų nemalonė- ; 
je ir, dabar ištremtas iš Ru
sijos, bet jis jau ūostosi su 
užsienio nnnįsterių Litvino- 
vu. Kadangi , abudu gerbia
muoju (Trockis ir Litvinč- 
vas) yra Įzraeliaus sūnūs, 
tai? žinoma, susiuostys juo
du labai lengvai.; Reikia 
tik nugalėti kaikurios klin
tys iš tikrųjų rusų puses —- 
ir užbaigtas kriukis. Vadi
nusį evreiškas gešeftas, jau 
kiek pašlijęs Rusijoj, persi
kels į Ispaniją. Čia, kaip 
anam faraonui Egipte, gali 
likimas eiti pakaitomis:, 
.septyni riebieji ir Septyni 
liesieji metai seks patūntu 
(vieni paskui kitus), bet ko
kia čia bėda? Gešeftma- 
cheriai nežiopsos per septy
nis riebiuosius metus, o kai 
ateis liesieji — viskas bus 
jau aprūpinta.

. Bet — Ispanija atgyja. 
Vadinasi? katalikiškoji Is
panija. Taip bent pareiš
kia -Don , Augel Herrera, _ -a •’ • 
Katalikiškosios. Akcijų s. 
Centro Pirminiiikas. Jis 
sako, kad Ispanijoj daromą 
didžiausių pastangų : turėti 
kūodaugiausia ’ katalikiškų 
•mokyklų ir tai tokių, kurio
se mokytojaus dvasiškiai ir 
net vienuoliai. Ispanijos 
naujoji konstitucija drau
džia vienuolijoms steigti 
mokyklas, bet vienuoliai ga
li mokytojauti kaipo atski
ri asmenys. Ir jeigu net to
kiems bus draudžiama mo
kytojauti, ’ tai jie sekūliari-

zuosis, vadinasi, susipasau- 
lins, bet savo tikslą atsieks 
— inokvklos bus vedamos 
katalikiškai, norį valdžia ar 
nenovi. Ir .tai ne tik tušti I 
žodžiai- Don Herrera fak
tais įrodo, kad daug tokių 
mokyklų jau yra užsimezgu’ 
šių ir ftmkelonunja (vei
kia), ir trumpoj ateity jų 
bus labai daug. .

Tie žodžiai pašaliečiams 
atrodo lyg tuščias pasigyri
mas. Juk pamename, kai 
buvo deginamos Ispanijos 
bažnyčios, o ką darė žmo
nės? Ir vėl, kuomet ėjo 
krašto rinkimai, kodėl gi iš
rinko tokią vyriausybę, ku
ri dabar spaudžia visą tau
tą?. Kur tada‘buvo tie uo
lieji ispanai-katalikai ?.

Bet, sakoma, kad ispaną 
sujaudintum, reik, jį įžeisti. 
Jį galima apgauti, bet ne 
užgauti. Tik atsiminkime 
Napoleoną. Jis beveik vie
nu y pu; beveik žaibo greitu
mu užėmė Ispaniją 1808 m. 
Bet kai ispanai atsipeikėjo, 
tai surengė prancūzams to
kią pirtį, kad jie, po 7 metų 
karo, turėjo visiškai iš Is
panijos pasitraukti.

Sakoma, kad Ispanija tai 
kaip jos didelis sūnus šv. 
Ignacas Loyola. Jis tik ta
da taį)p_ dideliu šventuoju, 
kai buvo sužeistas. Ispa
nija dabar giliai sužeista. 
Metas jai gydytis. Geriau
sias jos pasveikimo baro/ 
metras tai bus Trockis, jei 
jis ten paliks. amhasado-| 
rium. Kai Trockis išsi
kraustys,. tai bus .- ženklas, 
kad Ispanija jau sveiksta, o 
bolševizmo valtelė i m. a 
grimzti. Mat, kai laivas 
skęsta, tai žiurkės pirmiau
siai iš jų išsikrausto. K.

Pranas E. Galinis

KELIONE Į LIETUVĄ 
1932 METAIS

...Štai. tamsumai, sustiprė
jusį pervažiuojam per keis- 

..tą miestelį, Židikus, kur 
; žydai tamsumoje prie savo 
namų, stove jo ir kalbėjosi. 
Kelyje teko pasivyti ūki
ninkų vežimus, kurie skubi-; 
nos pagauti Lūšėj e traukinį 
į' Šiaulius kaip 25 minutės 
iki pirmos vidurnaktį. Lie
tuvoje traukiniai į didmies- 
eitis Kaupą,'.Šiaulius, Klai
pėdą ir Panevėžį anksti Ut- 
eina, b į mažus miestelius 
vėlai. sugrįžta. Todėl kai kib 

. rio^e Lietuvos vietose reikia

siejau Lūšės stotį apie 12 
valandą vidurnaktį ir atsfe 

Isveikinau su Ferdinandu 
Petriku, ' ■” .

Lūšės . stotis labai maža, 
nes miestelis įgijo svarbos 
tik po didžiojo karo,, atsfe 

I durdamas prie pat Latvijos 
rubežiaus. Stotyje degė a- 
TperikoniŠkas pečius,* nes 
buvo užtektinai šalta. Apie 
pečių stovėjo, keletas mote- 
relių. Kiti keleiviai-^snaudė, 

| sėdėdami ant suolelių, trau
kinio belaukdami. Aš norė
jau nusipirkti bilietą į Kur
šėnus, bet man buvo; pasa
kyta, kad bilietus parduoda 
tik 10 minučių prieš trauki
niui ateisiant.

i Apie dešimts minučių po 
! dvyliktos vidurnaktį įžengė 
į stotį viena moterėlė, gai
liai ir garsiai raudodama. 
Ją lydėjo jaunas kunigas. 
Kodėl ji taip verkė, neteko 
sužinoti, nes niekas jos ne
drįso nuraminti. Verkė per 
pusę valandos net kol trau
kinys atvyko. Traukinys 
buvo nepaprastai ilgas, nes 
vežė daug keleivių iš Klafe 

i pėdos į Kaimą. Visi vago
nai pilni, užsikimšę. Vago
nai buvo senosios Rusijos 
palikti ir trečioje klasėje, 
viršuje ant lentų išsitiesę 

I gulėjo vyrai, moterys ir 
vaikai. Žydų skaičius buvo 
nemažas, taipgi buvo ir a- 
merikieČių lietuvių moterė
lių, kurios žymiai skyrėsi 
nuo Lietuvos moterėlių savo 
storumu ir puošnumu. Va
gono: langai uždaryti, nes 
Lietuvoje labai saugosi nuo 
skersvėjo, kuris žmogų lai 
kada suparalyžiuoja, Todėl 
įžengus i vagoną miegančių 
kūnų kvapas buvo nepaken
čiamas.

Pirma traukinio sustoji
mo vieta buvo Venta, kurią 

Į pasiekiau 12:54 vai. . vidur
nakty. Konduktorius pradė
jo miegantiems tąsyti . už 
kojų, kad parodytų bilietus. 
Vienas keleivis išbudęs pra
dėjo keikti, kam jį be reika
lo prikėlė, nes jis/konduk
toriui sakė, kad važiuojąs į 
Kauną. Kita stotis buvo 
Mažeikiai. Čia traukinys šu.- 

[ stojo kaip 1:07 vai. naktį.
Mažeikių nepaprastai ilga 
balta geležinkelio stotis su 
daug geležinkelių relių pri
minė tuos laikus, kuomet 
apie 20 traukinių prava-

* žinodavo per-Mažeikius kas- 
rdien su prekėmis ir kelei
viais iš giliosios Rusijos į 
tuomet svarbų Liepojos uo
stą., Dabar traukinių judėji
mas visiškai sumažėjo. Ma
žeikiai Įgijo svarbos, kaipo, 
apskričio centras su daug 
valdiškų įstaigų.

Pasiėmiau savo čemoda
nus ir palikąu traukinį. 

I Stotyje sutiko mane žydu
kas, kuris nunešė mano. Če
modanus ’į vieną iŠ daugelių 
Mažeikių viešbučių. Viešbu-

pamačiau merginą su praei
tų metų nepaprastai trum
pa suknele virš kelių,, o ant 
galvos didžiausią kaimišką 
skarelę. Tai tikra “ pažan
ga” ir pasiryžimas pavyti 
vakarų Europos kultūra. 
Stoties budėtojas tuo jaus 
.suriko’ “važiuojam” ii' ne
užilgo mačiau naujus Ma
žeikių namus, kūnų pusėti
nai daug pristatyta. Ir ū- 
kiūosė keičiasi namų vaiz
dai. Labai daug matosi 
skardinių stogų. Gyvenimas 
eina pirmyn ir Lietuvoje 
galima pastebėti žymią pa
žangą..

Pa Mažeikių buvo sekan
čios stotys: Viekšniai, Dau
biškiai, Daliikine, Papilė, 
Smurgiai ir Kuršėnai 7:49 
vai. ryte. Šitame rajone ma
tosi gražių kayvių ir mišku 
su aukštais medžiais. Gėle- 
~zįnkelio storių- -darželiuose- p^dikiuntĮ medžiagą Ir su
teko pastebėti Vilniaus Ge-; 
dimino pilies paminklus. 
Ypač labai gražus pilies pa
minklas ,. yra Papilės gele
žinkelio stoties darželyje. 
Šitie paminklai jautriai liu
dija apie lietuvių tautos pa
siryžimą atgauti savo seną
ją sostinę Vilnių. Šios Vil
niaus pilys daug ką pasako 
keleiviui kitataučiui.

Traukinyje vyrai labiau-, 
šiai kalbėjo apie vietinę po
litiką ir. jiems rūpėjo gauti 
tinkamą .valdišką vietą. Mo
terys kalbėjo apie uogas, 
gėles ir šeimas. Žydai buvo 
suįdominti bizniu, pinigais. 
Kas trečias ją kalboje žodis 
buvo litas.. t

Traukinys sustojo Kuršė
nuose 7:49 vai. ryte. Kuršė
nų: miestelis buvo apie 3 
amerikoniškos mylios į pie
tus. Vieškelis iš stoties į

Bažnytinis Vadovėlis
Praėjusių metų Kunigų 

Vienybės Seimas nutarė iš
leisti Bažnytinį Pamaldoms 
Vadovėlį.. Vadovėlio tikslas 
siįvienodinti pamaldas, duo
ti žmėnėmš progą, aktyviau 
dalyvauti pamaldose ir kar
tu* kad žmonėms būtų pato
gi maldųknygele. Išrinktoji 
komisija paghmino projek
tą, kuris priimtas su patai- 
Simūs ir beliko tik sutvar
kyti medžiagą ir išleisti. 
Bet Kunigų . Vienybės Val
dybai susidaro nepergalimo
ji kliūtis, tai surasti leidė
jus arba pagaminti išleidi
mo lėšas, ir užtai Vadovėlis 
dar neišleistas. Tbdėl sekan
tis Kunigų Vienybes seimas 
t mes progą dar kartą per- 
Ju'atiiiėti Vadovėlio turinį,

rasti Vadovėliui lėšų.

miestelį išardytas, taisomas 
moderniškomis mašinomis, 
prie kuriu dirbo daug pus
nuogiu vyrų.. Dėl blogo ke
lio. žydo autobusas neatvy
ko iš Kuršėnų prie trauki
nio ir man pirmą kartą Eu
ropoje teko vilkti du sunkiu 
čemodanu kokią valandą.

Einant takeliu į Kuršė
nus,. pasigirdo liūdni gies
mės garsai. Atsigrįžau ir 
kelyje ties miškeliu pastebė
jau vežime 6 ūkininkes su 
skarelėmis prie kūdikio kar
sto, kurį vežė palaidoti į 
kapines. Rankose palydovai 
turėjo rąžančius ir malda
knyges ir taip garsiai .ir 
liūdnai giedojo, kad per vfe 
są apylinkę jų balsai skam
bėjo;

(Bus daugiau)

LIETUVOS MALDININ
KAI PAS šV TĖVĄ

Pavedimas savęs švenč.
Marijai Panai,

Sveika-’ Mūrija Motina* 
Dievo..
Birželio menesio pamaldos:’
• Linksmybe mano,

ŠveuČ. Jėzaus Širdies Li
tanija. ' .

Atsiteisimo malda į Safe 
džiausiąją širdį.
Noveųa į Šventą Dvasią i

Litanija į Šv. Dvasią. s
Ateik Dvasia Šventoji.

Spalių men. pamaldos:
'Rąžančius/
Malda į šv, Juozapą,

. gyvojo Rožančiaus fsta- 
tai. .
Šventoji Valanda: ' •’

Tegul būna garbinamas.
O salutaris, Tartum ergo.

ir O rali o (lotyniškai).
Dievas mūsų.
Šventas Dieve.- ...
Prieš taip didį Sakra

mentą.
Šventas, *švantas. :
Švenčiausio Sakramento

Litanija. . #
Atlyginimo aktas.

. Palaiminįmo prašymas.
Garbinimai. ; '
Garbinkime Švenč. Sak

ramentą.
; Maldos Apaštalyste.

Pasiaukojimas.Švone. Jė
zaus Širdžiai.

Kryžiaus Keliai.
Graudus Verksmai.

- Kursai kentėjai.
Generole Absoliucija s v.

Pranciškaus III Ofd.
Šv. Tė vo palai minimas.
Tikėjimo Išpažinimas.
Blaivybės Įžadai.
Saldžiausio Jėzaus Vardo

Litanijai ;
Visų Šventų Litanija.
Litanija prie mirštančio.
Maldos po skaityt^'mišių.

Giesmes: ’ -
Advento: .
Iš aukšto balsą girdime.

Kalėdų:
Sveikas Jėzau gįmusis.
Gul šiandieną. * '

Gavėnios : r . /
Alyvų daržely.
Verkit Angelai.
Jėzau Kristau -maloniau

sia.. . ■ '. '
Kryžiau medi.

Velykų:
Per Tavo Šventą Atsikė

limą. •
Linksma diena.

Dievo Kūno:
Garbę ir Šlovę.

Giesmės į Panelę Švenč.:
Sveika Marija Dangaus

Kad Vadovėlis kiek ga
lint išeitų tobulesnis, čia 
spausdinam visą jo numaty
tąjį turinį, ir prašome visų 
kliuigų ir šiaip jau supran
tančių dalyką,, gerai turinį 
pasvarstyti ir savo pastabus 
ar pataisas pareikšti tuo- 
jąus Kunigų Vienybės Cen
tro Valdybai arba nors į; 
teikti Kunigu Vienybės šefe 
mui rugpiūčio 22 dieną, 
Chicago, III. . ’

Pirm negu patieksiu Va
dovėlio turinį aš pats noriu 
keletą pastabų padaryti.

1. Buvo pageidavimų, kad 
Vadovėliu įdėti įvairias' 
Noveūas. Bet daug patogiau 
yra turėti No venoms atski
ras knygutes. Jau koletas 
tokių yra išleista. Ir vėl, 
Vadovėlis išeitų labai dide
li s, nepatogus ir brau gus.

2. Paskutinis ‘ Kunigų 
Vienybes seimas prie turi
nio’ pridėjo dar priedą : Se
no viski poteriai ir Palai
mintas Dievas. Vadovėlio 
tikslas yra suvienodinti pri
dedamąsias pamaldas. Taigi 
jeigu ir toliaus taip pat vie-; 
boję bažnyčioje kalbės 
“ Š vęskis V ardas Tavo... 
Melskis už mus griešnus... 
Palaimintas... Gavėnioje 
vieton 11 Garbinkime Švenč,1 
Sakramentą”... * giedos. 
“Kursai kentėjai”,., ir tt., o 
kitoje kalbės “Teesie šven
tas Tavo Vardas,,. Melsk už 
mus nusidėjėlius... Garbin
kime... ir tt.”, tai vėl bus 
maišalienė, vienoduino 'ne
bus ir Vadovėlio tikslo dalis 
žlugs. Lai kiekvienas gerai 
ir drąsiai tą punktą pasvar
sto,.

3. Kadangi jau mūsų kal
boje yra pilnai gražių mal
dų ir giesmių, tad į Vado
vėlį nemanoma gaminti nau
jų maldų ar giesmių, bet tik 
parinkti jau plačiai varto
jamų ir vyskupų patvirtin
tų; taip, kad Vadovėlio mal
dos ir giesmės atitiktų dau
gelio jau vartojamų malda
knygių, Visos giesmės bus 
su vieno balso meliodijomis. 
Daug jų nededama, kad ne
išeitų perdaug stora knyga.

Štai pilnas numatomojo 
Bažnytinio Vadovėlio turi-

, nys:
Prakalba.
Viešpaties Malda.
Angelo Pasveikinimas.
Apaštalų Tikybos Išpa- 

. žinimas.
Švenčiausios Trejybės 

Garbinimas.
Dešimts Dievo Įsakymų.
Penki Bažnyčios’ Įsaky

mai.
Septyni Sakramentai.
Penkios Dalys Atgailos.
Tikėjimo, Vilties, Meilės 

ir Gailesčio Aldai.
Viešpaties Angelas. 
Maldelė Už mirusius. 
Malda prieš ir po valgjo. 
Pulkim ant kelių. .
Mišių Maldos.

* Mišparai.
Maldos prieš išpažintį,.

’ MMdus po. > Išpažintiųs. x 
. Maldos prieš Komuui ją. 
Maldos po Konmmjos. .

Gegužės mėnesiu pamaldos.: 
Litanija .į P. Švenčiausią,

ROMA. šiomis dieno
mis Šv, Tėvas Pijus XI 
specialioje, audencijoje ma- 
.oniai priėmė Lietuvos mal
dininkų grupę, kurios dalis 
juvo ką tik . sugrįžusi iš 
Šventosios Žemės. -

ŠV. Tėvas pasakė lietu
viams- labai nuoširdžią kal
bą, kurioje ’ išreiškė didelį 
pasitenkinimą lietuvių atsi
lankymu ir džiaugsmingai 
prisiminė savo apsilankymą 
Lietuvoje, kai dar nebuvo todėl reikia budėjimo, mal- 

’dos, gerų darbų, geros veik
los. ‘ Budėjimas reikalauja 
visuomet būti sargyboje, 
kad nebūtumėt priešo nu
stebinti ir žabangomis 
įklampyti; jūs pri valote 
taipgi dažnai šauktis Die
viškosios pagalbos ir nuola
tinė veiklą bendi'adarbiauti 
Dievo malonėse, ypač kas 
liečia bendradarbiavimą jū
sų kunigų ir vyskupų šven
tame tarnavime.

“Šiems paskutiniesiems, 
jūsų , kunigams ir vysku
pams, Mes suteikiame ypa
tingą palaiminimą, nes, kai 
Mes laiminame aveles. Mes’ 
taipgi;laiminame jų ganyto-, 
jus; Mes daimiiiąme;jū^pvi^ 
sų ir Mūsų brangią Lietuvą, 
kuriai pranašaujame krikš? 
čįoniškojo gyvenimo gero
vės ir‘turtų didesnes ribas,”

prisiminė savo apsilankymą

jūsų šalies gyventoją,. jūsų 
miestus ir miestelius; visus 
jūsų brangius asmenis, jūsų 
kunigus, kurių reikšmingą 
atstovavimą Mes čia mato
me ir kurie taip energingai 
dirba, kad Atpirkimo vai
siai būtų išplėsti ir didžiai 
vertingi Lietuvoje. Tie vai
siai, kadangi jie yra Die
viški, nestokoja ^priešų ir 
pavojų iš visų pusių?~Šiems’ 
vaisiams yra daug kliūčių,

labai, anksti keltis ir liepa-1 
togioinis valandomis keliau
ti. ■.' ••• " ' '

Važiuojant iš Židikų į 
Lūšę susidūriau su labai 
keistu gamtos apsireiškimu. 
.Žemumoj, tarpe kalnų buvo tyje užmigau apie antrą va- 
miglos, į baltus snieguotus landą ryte ir turėjau keltis 
ežerus pakeistos ir su savo kaip šeštos, nes traukinys į 
.amerikoniškų “top • coat” .Kuršėnus išeina iš. Mažefe 
drebėjau nuo Šalčio, bet, už- kių stoties kaip 6:30 vąlmi- 
važiavę į kalną,-., oras’ buvo dą rjdefe'. Nlilvvjme geroj lo- 
žyftūai šiltesnis; .Atrodė, kad. voj kainavo tik du litai (20 
ant kalno s .buvo vasara,, o centų). .
pakalnėje .jau- viešpatavo Atėjus traukiniui, įlipau 
žiema, Taip važiuojant pa-Įį, vagoną ir iŠ vagono lango

išrinktas Šv, Tėvu.
Savo kalbą Šv, Tėvas bai

gė šiais žodžiais:
‘“Mes labai džiaugiamės 

matydami jus brangiai my
limi sūnūs, užimančius to
kią žymią vietą Atpirkimo 
Jubiliejaus didžioje mani
festacijoje. Mes sveikina
me jus sąryšy su; faktu, 
kad, pirm atvyksiant į Ro
mą, jūsų grupes dalis 'pada
vė. kelionę į šventąją Žemę, 
kur Pasaulio Išganytojas 
gyveno Savo žemišką gyve
nimą ir kur Jis mirė. Jūs, 
brangieji sūnūs,, turite ypa
tingą privilegiją į Mūsų lafe 
minūųą, tėviškąjį iąimiitfe 
mą, kurį Mes tuojau suteik
sime iŠ Mūsiyšįrdies.
. “Per. jus Mes taipgi tvok- 
štame; palaiminti kiekvieną

Švenčiausia Pana.
Vėlinių dienoje: ~~

Diena ruščio.
.Įvairios giesmės:

Jėzau prie manęs ateilde.
Labanakt į, Jėzau.1

Priedas: , .
.- Senoviški poteriai.

Palaimintas Dievas.
. Kun. K. A. Vasį/s, •
' K. V. Pirnūniukąs.

LD. S,SEIMAS ‘
‘ ■ ■ • . ■ ' •. I

L. D. S. metinis seimas į- 
vyks š. m. rugsėjo 11—12 
dd. Šv, Juozapo, lietuvių 
parapijos patalpose,. Watei> 
būry,. Comi. c •. .

Seimo programa „bus pia- . 
nešta vėliau. Visos kuopos 
ir -apskričiai prąšomi išvnv* 
kti atstovus ir. pasirengti 
seimui. . • . • /



,'t ■.

Antradieni, rugp&fto’l, 1933
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L Krizę, pajutom visi: ūki
ninkai, pirkliai, pramoni- 
įlinkai, valdininkai. Šiems 
pastariesiems atlyginimas 
vis mažinamas ir mažina
mas. Dabar vėl “Vyriausy
bės Žiniose” paskelbta nau
jas atlyginimo sumažinimo 
projektas. Štambies i e m s 
tarnautojams, gaunantiems 
po keletą tūkstančių į mė
nesį, jei kokiais pora šimtų 
ir numažins, dėl to,jie badu 
nemirs; Tuo tarpu mažesnių 

. kategorijų tarnautojams, 
gaunantiems, ligi poros šim
tų litų į menesį, tie numu
šamieji keletas dęsetkų litų 
sudaro visą jo pragyyeni- 

. raą. Mūsų pradžios mokyklų 
mokytojai tegauna tik per 
180 litų mėnesiui (18 dole- 

—THj)r.—Pragyventi, žmomar 
pakaktą. Bet juk mokyto
jas turi sekti - spaudą,. turi 
sekti pedagoginį, gyvenimą, 
turi išsirašyti visus dienraš
čius, mokslinius Jieipcdago- 

.. gintus žurnalus,, turi skaity
ti naujausią liteiatūrą. Čia 
šitų pinigėlių tai jau maža.

' Tuo gi tarpu iš visut mūsų 
. pradžios mokyklos mokyto

jas girdi tik priekaištus: 
neperkąs knygų, neskaitęs 
laikraščių, esąs tamsuolis-—: 
atsilikėlis, neremiąs tauti
nių darbų, nesiunciąs aukų 
ir tt. Ir kur gi jis, vargšas 
mokytojėlis, gaudamas tik 
arbatpinigius už savo šunini 
darbą, visiems, galams . išsi
teks 2 Juk, jei jis galėtų ir 

k nevalgęs gyventi,/ ir tai jo
kiu būdu neišsitektų. Gi da
bar? Juk kiekinentis. turime 
dar tėvus, . brolius, seseris 
(kurie-1 dažniausiai vargin
gai, gyvena),. kuriems juk 
reikia padėti. Juk jie, mo
kytojui beeinant mokslus, 
vargo, prakaitavo, padėjo. 
Jei šisai dabar atsisakytų 
jiems padėti, — būtų bai
siai nedėkingas sūnus, ar 

’. brolis. Tik vienas a. a. kan.
J. Tumas-Vaižgantas išdrį- 

t so testamente savo. gimi
nėms nieko neskirti, saky
damas “ag, ir.jie. ne uba
gai...”, Tačiau reto, kurio 
mūsišldų giminės nėra jo
kios pagalbos : reikalingi. 
Tat, pradžios mokyklų mo- 

> kytojaniš reikėtų atlygini
mą padidinti, o ne sumažin
ti, kaip, kad ligi šiol yra 
daroma. .’

sąsiuvinį, tiesa, ne bė jis iš
leido, bet žodynui ruošti 
komisija'. Ilgai darbas buvo 
užmestas, prof. Būgai mi
rus. Dabar vėl imtasi žody
no darbo. Dabar žodyną re
daguoja prof. J. Balčikonis. 
Girdėti, žodyno pirmasis 
sąsiuvinis tuojau išeisiąs, 
Žodži&Hntsią aiškinami tik 
lietuviškai (prof. K, Būga 
žodžius aiškino ii* kitomis 
kalbomis). Žodynui me
džiagą siunčia inteligentai, 
moksleivija bei šiaip/žmo
nes. JIz priimtuosius žo
džius žodyno redakcija atly
gina. siuntėjams. Girdėti, 
moksleivija, norėdama gau
ti daugiau centi|, žodžius 
pati išgalvoja ir siunčia re
dakcijai; žinoma, 'sunkti pa- 
sąkytp ar redakcija’ atspėja 
išmistus, ar ne/-

Be didžiojo lietuvių kal
bos žodyno dar buvo; pasi
kėsinta leisti “Lietuvos įžy- 
mesnybių 'žodyną,” . kurį 
redaguoti buvo , pasiėmęs ą. 
a. kan. ^d-ras J. Tumas^Vai- 
žgantas. Kas tuo reikalu 
padaryta nežinia. <

Ėjęs Klaipėdoj du karių 
į dieną “Meineler Nenešto 
KackTichten” lotynų šriftu, 
pagaliau ' ėmė rodytis tik 
vieną kartą į dieną ir tik 
gotų Šriftu. Matyt, krizis 
taip, padiktavo. Šis laikraš
tis yra vienas kultūringiau
sių ir tolermitiiigiausių vo
kiečių kalba einąnčiij laik
raščių, kai tuo tarpu įriti 
būna .perpildyti tulžies 
prieš Lietuvą ir lietuvius. 
Šitą laikraštį turėtų parem
ti ir mūsų vyriausybe. Juk 

Arokicrininkiy lMl<raščius rc- 
inia vokiečių vyriausybė.

Chicagiečiai Statys Pamink
lą Musų Lakūnams Pagerbti

Liepos nv 26 d. Lietuvos 
konsulate įvyko mūsų lakū
ną Dariaus ir Girėno skri
dinio vyriausiojo komiteto 
ir fondo globėjų bendras su
sirinkimas. Posėdį atidarė 
ir vedė pirm. acįv. Vasalis, 
sekretoriavo P. Jttrgėla.

Susirinkimas ėjo liūdna 
nuotaika, visi dalyviai jaute 
gedulą dėl m ūsų didvyrių 
žuvimo. Visą dvasia buvo 
prislėgta dėk lietuvių tautos 
tragedijos. • .

Buvo plačiai tartasi dėl 
'tinkamo mūsų didvyrių pa
gerbimo. Kadangi tie mūsų 
didyyriai buvo čikagiečiai— 
Chieagos neėsto gyventojai, 
čia mokinosi, iŠ karo tarny
bos grįžę čia gyveno, Skrai
dė, čia gimė idėja skristi iŠ 
Amerikos į Lietuvą, čia su
sidarė pirmasis ii* vyriau
sias . skridimo rėmėjų komi
tetas ir fondas, iš čia ėjo 
visa skridimo idėjos propa
ganda,. čia įvyko pirmoji 
Lietuvių Aviacijos Švente, 
čia buvo taisoma “Lituani- 
ca,” čia įvyko to lėktuvo 
krikštynos, iš čia mūsų la
kūnai pakilo skristi, atsi
sveikinę su sayo giminėmis, 
ir čia lakūnų ■ žuvimą la
biausiai apraudoju *kap. 
Dariaus motina ir abiejų la
kūnų seserys, broliai, gimi
nės, artimieji draugai ir 
bendi-adarbiai,— tad nutar
ta Chicagoje statyti amžiną 

į, ku- ir reikšmingą paminklą Dą- 
.. rio išleidęs porą sąsiuvinių, riaus ir Girėno žygio atmi- 

j mirė, palikdamas per 20 pū- irimui įamžinti. Dėl pamin- 
dų žodžių kortelių. Antrąjį Į<loJ projekto bus tariamasi

A. a. prof. Kazys Būga 
buvo pradėjęs leisti didžiulį 
lietuvių kalbos žodyną,

v kld projekto bus tariamasi

ą
; )!

fe/

NO V E NA
Prie Šv. Pranciškaus Asyžiečio

• • ' ■ ■■-. su ■ ; ‘
Trumpais Apmąstymais Apie Jo Gyvenimą

-.’ PARAŠĖ '-/'//

Tėvas Hugolinus Storff, 0. F. M
Vert® K.- . . •

. .Šioji knygelė tinka vartoti apmąstymams bile dienai: 
■.. '-Kiekvienas apmąstymas yra sumaniai išskirstytas į 
tris punktus, Pirmas puūktaš nurodo, kajp V. Jėzus da
rė, /antras, kaip šv; Pranciškus, trečias, kaip apmąstyto
jus privalo elgtis bei daryti.

su Lietuvos ' skulptoriais- 
meiiininkais. Paminklas tu
rėtų būti pastatytas per me
tines lakūnų žuvinio sukak
tuves. Konsulas Kalvaitis 
apsiėmė parašyti, laiškus vi
sų kolonijų skridimo rėmė
ją komitetams, ragindamas 
nestatyti vietoje menkos ver 
tęs paminklėlių, bet vienin
gai remti čikagiėčįų pastan
gas pastatyti gerą ir meniš
ką paminklą;

Taip pat nutarta rūpintis 
surengti 'Cliicagos mieste 
viešą rinkliavą paminklo 
fondui padidinti ir šį rude
nį surengti Cliicagoje Lie
tuvių Aviacijos Šventę, ku
rioje dalyvautų lietuvių la
kūnai. Paminklui statyti 
fonde jau yra 246 dėl. Iš
rinkti atstovai: adv. Vasa- 
lis (Vasiliauskas), red. L. 
Šimutis, inž. B... Simokąitis 
it’ p-le S. Bernotaitė, kurie 
kreipsis pas aukštus val
džios atstovus, prašydami 
leidimo surengti Chicagoj 
vięšą rinkliavą.

Skridimo fondo, globėjai 
(kons. A. Kalvaitis, kum H. 
Vaičiūnas, red. L. Šimutis, 
adv. K. Gugis ir bank. J. 
Krotkusl ir toliau. ' veiks, 
Išlipo paminklo statymo 
fondo globėjai. Vyriausias 
skridimo rėmėjų komitetas 
pasivadino komitetu lakūnų 
paminklui statyti. J šį ko
mitetą pakviesti dar keli 
veikėjai, ir dabar komitetą 
lakūną paminklui statyti 
sudaro: adv. R. Vasalis — 
pirm., kap. P. Jurgėla — 
seki*., kons, A. Kalvaitis, p. 
Kalvaitienė, kun. L Albavi- 
čius,. inž. B. Simokąitis, p. 
Kirienė, p-le Gaižaitė, p-le 
S. Bernotaitė, adv. Lidikau- 
škas, A- Zymontas ir A. 
Vaivadą. - . • '

P. Juryčla, 
Komitetu sėkrėtorius.

JA

KIBIRKŠTYS
IŠ DVIEJŲ — VIENA

Tautininkai-laisvmnaniai, 
kurie aklai rėmė ir tebere
mia Lietuvos tautininlių re- 
žimą, liko išstumti iš orga
nizacijų. Jįe griebęsį orga
nizuoti Bro.oklyi.io Tautinin
kų Federaciją, o Cliicagoje 
Lietuvių Liaudies Sąjungą, 
bet kaip viena, taip h* kita 
noturėj-o pasis<‘kii n<» m p.asi- 
tilcejimo; .

Štai liępos 15 dieną,, ne- 
prigi juslų organizai-ijų .or
ganizatoriai sušaukė, konfe
renciją. Dalyvavo, anot 
konferencijos dalyvio., 30 
asmemt,"kurie Išrinko iš sa
vo būrelio tinkamiausius ir 
gudriausius .100 nuoš; tauti- 
ninkūs į prezidiumą.

Naujai, iš dvieju sulipdy
tai organizacijai, davė var
čia: zYmerikos Lietuviu Są
junga.

Svarbiausiuoju konferen
cijos imt arimu buvo pasvei
kinti prez. A. Šnirtoiią, ku
rio dėl jo partijos režimo 
Lietuvoje, neb.esvcįkįiia nė 
viena iš gy vuojm ič i u lietu
vių. orgauižaci jų.

Naujai .'.organizacijai sto
jo vadovauti neprityrę or- 
gan izaci j iniame d a rbe asme
nys, kaip tai: B. Simokai-

laitis. ir kiti. Pastarasis y- 
ra labai susikompromitavęs, 
beredegūodamas f 1 V-hę. ’ ’ 
Tik prisiminkime p. Valai
čio receptą S'iiietdnai, bū
tent: rykštes kunigams už 
“politikavimą.."

Tiesa, p. Valaitis tuo sa
vo nauju sumanymu labai 
džiaugėsi. Anot jo, rykštė 
esanti geriausia priemonė 
Tiri versti kun mus būti jiat- 
rijotiskais.

Vadinasi, jaunieji tauti- 
ninkai-laisvarmu liai ir pasi
rinko savo vadu tą “naujos 
tautines idėjos” gai-bįntoją.

Tik- mes. labai abejojame, 
kad senieji ir kultūringes- 
nieji tautininkai pareiptų 
liaują idėją — naują orga
nizaciją.

DRAUGAS N. A. SKRIP-
NtKAS”

aatiMinME*iiati

Žinios Iš Lietuvei
nųjų darbų, kokius jie yra 
padarę per 16 metų. i. • .

Bolševikų laikraščio (clii- 
cagiškio) administratorius 
nuvykęs į Sovietų Rusiją 
rašo savo draugams iš Le
ningrado, kad esąs sveikas 
ii* smagu, -matyti, kaip iŠ 
fabrikų kaminų verčiasi dū
mai ir kaip darbas eina vi
sais garais. “L-vū” No. 1.76. 
Taigi bloga kada darbūs ei
na visais garais. Gal dėlto ir 
badas Rusijoje. ; -

‘ŠIMTĄ PROCENTINIAI 
TAUTININKAI

Musų tautininkai yra su-: 
sisknįdę-į kairiuosius ir de
šiniuosius, D c š i n i e j i — 
laikosi Lietuvos tautininkų 
režimo, o kairieji labai daž
nai bendmdaribauja su so
cialistais; ‘

Dešinieji arba “šimta
procentiniai” tautininkai 
ligšiol turėjo (lu laikraščiu: 
“Vienybę.” ir “Dirvą.”

“Vienybėje” įvyko pėr- 
hiainos. Naujasis redakto
rius ai palaidojo ( - Vienybę” 
nuo Lietuvos tautininką ii* 
ją pakreipė kairėn.

“Dirvos” redaktorius po 
tokio perversmo parašo. “V- 
bei štai kokį atestatą:

“Nesinori būti pranašu, 
tačiau galima sakyti, kad 
“Vienybės” dienos yr,ą sų- 
skiiitytos.”

Toks “Dirvos” pareiški
mas kaip ir patvirtina gan
dus. kad Lietuvos tautinin
kai siųsdavo “šimtą procen- 
t iniams ’ ’ f auti -n į n k a m s 
.“.sandvich’ius/’

DŪL DARIAUS-GIRĖNO NE
LAIMĖS. KALTINAMA. 

ATSTOVYBĖ

KUO KALTINAMAS 
RAČKAUSKAS

■KAUNAS. — Lietuvos 
generalinio konsulo Londo
ne ir paskui Afrikoje p-no 
Račlcausko pinigų pasisavi
nimo byloje jau surašytas 
kaltinamas aktas. Del Rač
kausko pasisavinimo pasa
kojama totių smulkmenų.

Prie konsulato Londone 
egzistavo spaudos ir pi’opa- 
gandos tildąs, kuriam buvę 
asignuotos didelės sumos- 
P. Račkauskas turėję p.W’ 
paganduofi Lietuvos gami
nius, šiam tikslui Ipisti žur-r 
n alus ir knygas • anglų kal
boj. Šioj srityje p. Račkau
skas dirbo lėtai ir iš fondo 
pasisavino 2,000 litų. Be 
to, prie fondo egzistavo 
avansų kasa konsulato tar
nautojams ir iš šio fondo p. 
Račkauskas pasisavino 2400 
litų.

Taip pat p. Račkauskas 
padare nusikaltimų ir prieš 
Lietuvos piliečius. Vienas 
pilietis norėjo aplankyti, sa
vo giminaičius Lietuvoje. 
Atidavė konsului Račkaus
kui paslėpti jo pinigus, 9,- 

^700 litų, sumoje, nes ne
norėjo su' savim vežtis tiek 
daug pinigų. Bet kada jis 
sugrįžo ir pareikalavo pini
gus atgal konsulas pareiškė, 
kad neatsimenąs kur pini
gai paslėpti. Afrikoje'Lie
tuvos pilietis mirė ir paliko 
savo giminaičiams 51,000 lt. 
Palikimo pinigai buvo padė
ti konsulato, kad pastarasis 
juos išsiųstų giminaičiams į 
Lietuvą. Račkauskas ir 
šiuos pinigus pasisavino., 
Afrikoje Račkauskas, vedęs 
nenormalų gyvenimą ir šel
pęs savo pažįstamus.. .

Račkauskas savo laiku

prašė, kad jį išleistų iš ka
leįimo už užstatą. Teismus ► 
nustatė užstatą- -150,000 litą 
sumoje. . Neturėdamas to-; 
kos sumos,. Rač k a u s 1< ą s''. 
kreipėsi į užsienių ministe- z
riją, prąšydainaš, kad ji ga- ’* j 
rantuotų. ' Tačiau užsienių J
reikalų',mihisterija atsisaką * * 
duoti .užstatą. . • .5

P-nąs Račkauskas yra ži* j 
noiąas amerikiečiams lietu- 
viams kaip tąufininkų-socL " 
alistų vadas, laitašiininkas 
ir buvęs K Atstatyriio ben* 
drovūs direktorius.

Alus niekad nėra taip 
nustelbęs kaip tie, kurie jį . 
geria. , <

JAUNŲJŲ DRAUGAS 

r - 1930 metų pradžioj ė pra-. " 
dėtas leisti Lietuvoje sim* / : 
patiškas j aunesnie šiem s: 
moksleiviams skiriamas mū- ’ 
nesinis iliustruotas žurnalas.:/

“Ateities Spinduliai.” 
rado didelio priturimi ir A- , / 
menkos besimokančios jau-, 
nuomonės tarpe, nes šis žur- ; . 
nalas dvelkia jaunatve ir. 
optizmu ugdydamas prisiri
šimą, prie doros, tikybos ir t : 
tėvynės. : ’ ■

Nepamirškite ir 1933 me- .. 
tams Šį įdomų žurnalą užši- • • 
prenumeruoti, nes pirmųjų 
keturių šimtų metinių apši- . 
mokėjusių pr-rių kas ket- 
virtas asmuo gaus nemoka- ’ 
mai po komplektų (tris to- " 
mus) įdomaus Kari May ; 
veikalo “Per Dykumą,” ku- 
ris perkant kainuoja Š lt. .:/ -;
’Pr-tos kaina: moksleį 

viams met. 6 lt., pusm.. 3 lt 
(Lietuvoje, met. 4 lt), ne- ■ ę 
moksleiviams met. .10 lt 
pusm. 5 lt. (Lietuvoje, met ....
8 lt). . ' .• ; z

Adresas: “At- Spindu
liai,’7 Kaunas, Laisvės Al.

Atsišaukimas i Visuomenę
Turime garbės pranešti, kad' kandidatai į Marianą-’. ’ . 

polis Kolegiją, Thompson, Gonn., .bus priimami iki nig- ” 
sėjo mėn. pradžios. Mokslo metas prasidės rugsėjoz(Šėp- ‘ ‘ 
tember) 8 d. Reikalingas Gr.ammar School. (pradžios • ’ 
mokyklos) užbaigino liudijimas, Krikšto metrikas ir 
Klebono liudijimas. Mokslas su išlaikymu (be kelionės y” 
ir drabužių) .^300 mokslo metams. ' ’

• Gerbiamoji visuomenė, kuri dalyvavo Lietuvių Die- 
noje, Thompsohe turėjo progos pamatyti, kaip didelė ir - y 
graži Kolegijos nuosavybė ir kaip tvarkingai ir draus- 
miįigai auklėjami jos mokiniai. Prie to, mums lietu- 
viams labai svarbu, kad Tėvų Marijonų Kolegija yra ve- . į. 
dama lietuviškoje dvasioje. Auklėkime savo inteligentiją . 
lietuviškai,, nes tik tuo būdu išsigelbėsime nito ištautėji- - 
ino. ‘ .

. Prašymus siųsti šiuo adresu*: Rev. J. J. Jakaitis,, 
Mariaiiapolis Čollege, Thompson, Cohm . ' ■

f . - Kilu, Al. Bublių Jf. I. C./
. . ■ . Laikiiiasis Provincijolas.

{‘ V-bė ’ ’ įdė j o korespon
denciją iš Philadelplii.a apie 
tautininkų susirinkimą, lie
pos 20 J., kuriame kai kurie 
dalyvi ai kaltino Lietuvos 
valstybės atstovus dėl Da
riaus-Girėno nelaimes.

Rašo: • •
“PinigiJ trukumą, reika

lingiems aparatams orlai
viui, jei mūsų atstovai ne 
Lutų apsileidę ir miegoję, 
galėjo lengvai sukelti.
“Nutarta užklausti Lietu

vos -ministerio p. Balučio, 
| Washisgtoms kodėl, mūsų 
.'lakūnai nebuvo tinkamai 
aprūpinti reikalingais lėki
mui kredencialais;”

Liepos 7 d., Rusijoje, ton 
kur “bado, žudynių ir nusi
žudymų nėra,” nusižudė se
nas bolševikų vadas N. A. 
Skripnikas, "buvęs. profesio-Į 
nalis . revoliucionierius ir 
komisaras.

“L-vū” No'. iTfLrašo, kad 
tas krūvinių jų bolševikų aši- 
kos narys “krito kaipo au
ka tų buržaųzinių (Gal bur
žuazinių. Red.)— naciona
listinių-elementų...”’

Vadmasi, buržuazinis-na
cionalistinis elementas Ru
sijoje sudaro rinitą pavoją 
bolševikams. .

Jei jau. toki tūzai kaip 
Skriphikas neatsilaiko prieš’ 
bolševikų minimą elementą 
Rusijoje, tai kaip. Su eili
niais. nariais,/kurie aklai se
ką kruvinuosius- komisarus; 
. Vadinasi, patys bolševi* 
kai matų sau. galą ir žudosi, 
kad nebematytų savo krūvį-

10 DIDŽIULIU TOMŲ 
(turinčią arti 5000 pusi.) 

įuošia kiekvieno lietuvio inteligen
to biblioteką, kuris skaitė “ Židi
nį,” didžiausią mėnesinį literatū
ros, mokslo, visuomenės ir ąktfde- 
miš.kojo gyvenimo žurnalą, nuo 
pat jo leidimo pradžios. Bet. “Ži
dinys” darosi kaskart įdomesnis, 
ir tiesiog būtų nedovanotina, jei
gu kuris inteligentas, vistiek ku
rios profesijos jis bebūtų ir kur 
begyventų, jo neprcnumerųotų ir 
neskaitytų bent nuo 1930, metų 
pradžios.

“Židinio kaina Amerikoje.t inet 
—$4.50, pusm.—$2.501 Lietuvoje!

Tik paabhdyk — mūsų nėrūgosl 
met. — 35 lt., pusm. — 20 It .

Adresas: KAUNAS, Laisvės A 
lėjaNr. 3.

£

VERTI PARĖMIMO

SKLEISKITE ŠVIESĄ
Perskaitę ‘“Darbininku” nenu- 
meskite, bet duokite kitiems pa 
skaityti. Tokiu būdu supaiin- 
Idisite kitus su "Darbininku“ ir 
L, p. S. ir atremsite musų ide 
jos pnety pr<W*n<U- < •

I 
|

PROFESIONALAI,
* PRAMONININKAI, BIZNIERIAI 

KURIE SKELBIASI 
“DARBININKE1*

TIKRAI VERTI SKAITYTOJŲ 
PARAMOS.

VISI GARSINKITE 
“DARBININKE”

ADMINISTRACIJA.



DARB IKI NKAS
i

Antradienis, rugpiūčio 1, 1933

ĮVAIRIOS ŽINIOS
F BUŠO. NELAIMĖJE UŽ

MUŠTI2KELEIVIAI
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HOLYOKE, Mass. —*
“Pilgrihi Stagcs” basas vo
žė keliolika keleivių pasiva- 
Minėjimui, y Kelyje, netoli 

* ^kryžkeles, buso vairuoto jas 
mėgino pralenkti vieną ari- 

į tomobillų, bot per neapsi
žiūrėjimų biisas užkliudo 
lengvą ’ sedaną, gerokai pa
šildo į kairę puse ir smai*- 
kini. įvažiavo į medį, nuo 
kur atšoko ir susidavė į 
Boston and Maine geležin- 
keliolinijos .reles. .

Briso šusitreųkhnas buvo 
toks didelis, jog du kelei- 

r . viai vietoje užmušti;, viena 
mirtinai sužeista, tp T4 koteu 
vių sužalota. Bušo vi dus bu
vo aptaškytas . i ivių 
liauju. Bušo vairuotojas 
Richard S. Maudeii sužeis
tas. „

*

ROOŠEVafŠAVG
NAMUOSE

pasauliniam' g e r b ū v i u i. 
Daug ilgų karštų kalbų pa
sakyta. Daug jškilmingiĮ 
balių ir susipažinimo puotų 
turėta; tačiau vertingų nu- 
tarimų nepadaryta.

K< >n ferenci jos, hępasisic- 
kurias paaiškėjo* pačioje 
pradžmjef. kai tPrancūzija 
su savo šalininkais griežtai 
liprejo^ pr i versti Ameriką, 
nustatyti dolerio pastovių 
vertę, grųžinarit aukso stan- 
(lardų. Amerika tam pasi
priešino ir jų parėmė Aiig-

nės Amerikos valstybes. Ta
da vos tik neisi ro konferen
cija, bėt laivo laikinai su
laikyta. . ■

Konfęrėnėija laikoma* iš-

g-oms ir tikimasi jį vėl ka
da nors sušaukti*

KARŠTAS VANDUO AU- 
MOBILIAUS NELAIMĖS 

PRIEŽASTIS

HYDE BARK, N. Y. — 
Prezidentas . Roos- • lt lu
pos 29 d. .atvyko į o na
mus porai savaičių tosto- 
gų., Preizdetito namai yra 
prie Tlųdson upės krantų. 
Čia. jis turės savo raštinę 

ii* visų laikų, prižiūrės val- 
džios darbus. > .

Roosevelt tikisi prabūti 
Hyde Park iki riigpiūčįo 11 

• d.,- po to vykti į W,ashihg- 
t-mr kelioms dienoms. Vė- 

. liaus jis vėl grįšiąs i Hyde 
Park ir prabūsiąs iki Darbo 
Dienos, norėdamas išvengti 
didelių karščių, esančių tuo 
laiku Washiugtone.

PASAULIN' EKONOMINE
, KONFERENCIJA IŠSI-

1 SKIRSTĖ

&

I

'........ .. '' .... .-'t........y ' ' 't1"?1

kams siūloma mažiausia sa
vaitine alga 30 dolerių. .

Teatrų/ menadžeriams ii 
iždininkams—40 dol. savai
tei.’ Spaudos atstovams 
nuo 50 iki 75 dol. savaitei.

Teatruose dirbantiems pa
tarnautojams, tikietų at- 
("mojams 30 centų už va
landą ; darbo savaite iš 35 
valandų.' .

LCAVELL. — Tūlas John 
J. Burkshaw liepos 30 cl., 
norėdamas pabėgti, nuo kar
što oro, išvažiavo automobi-’ 
liiuiii. Važiuojant Fair- 
mont gatvė, radijatoriiij bu
vęs vanduo užvirė ir ištriš- 
ko i orą, užtikšdamas ant 
Burkshaw veido. Burksha\v 
prarado vairavimo kontro
lę ir automobilius įvažiavo 
•į medį. Važiavę 5 asmenys 
sužeisti buvo nugabenti į Šv. 
J on-b ligoninę.

VETERANU PENSIJOS 
TARYBOS

MIJONAI ATSISAKĖ 
30,000 DOLERIŲ

ROOSEVEITPAGERBĖ 
GENEROLĄ BALBO

WASniN0TON, — >Prcu 
zidenfas Roosevelt- pakvietė 
Italijos, oro miiiistęrį gene
rolų Italo Balhp,. .atvykusį 
su Italijos orn armada, su
sidedančia iš 24 orlaivių ir 
96. lakūnų iš Italijos į Chi- 
cag’o. Prez. Rnosevclt. liepos 
20 d. iškėlę generolui Balbo 
.pdgėrbtuvių pietus, kuriuo
se dalyvavo Roosevelt pa
kviesti .svečiai ir Balbo sų 
savo artiniesiiiaisiaiš paly- 
dovais.
Į: Chicago gen. Balbo su 

savo lakūnais atlėkė liepos 
. 15 d, vakare, o liepos 20 d. 
atvyko į New York, iš kur 
Amerikos orlaiviais buvo 
nugabentas į' Washingtonų.

Dabar italų lakūnai savo 
orlaiviais lekia į Italiją, 
kun jų laukia iškilmingos 
priimtuvės.,

WAaSHING,TON. — Šią 
•savaitę- pradės.veikti vetera
nų pensijų reikalams per
žiūrėti fede valos tarybos. 

, Tokių, tarybų btis apie 70 ar 
90; kurioms , teks tuojau 
peržiūrėti apie 150,000 vete
ranų p'rašymų. .

Prezidentas pareiškė savo 
sutikimą mokėti 50 doknlų 
mūnesiiię pensijąr Ispapų- 
Amerik'os karo, •votl'ranaiųs, 
senesniems .kaip 50 metų, 
kurie yra nustoję .50 mioš. 
darbingumo, ir tikrai reika
lingi pašalpos, .

ŽMOmCIS NUTEISTAS 
MIRTIES BAUSME

PAŠTAS NEBETURI 
NUOSTOLIŲ

TEATRU ARTISTAMS 
NUSTATOMAS ATLY

GINIMAS

.. LONDONAS. — Liepos 
27 d. pasauline. ekonominė 
konferencija, posėdžiavusi 

. per šešias savaites, išsiskir
stė neribotam laikui. Už
baigiant posėdžius gauta 
Prezidento Roosevelt laiš-

* kaš, kuriame išreiškiamas 
pasitenkinimas konferenci
jos darbais.

Konferencija buvo atida
ryta didžiausia viltimi, kad 
daug kas gera bus nuveikta

WASHINGTON. — Te
atrų sąjunga įteikė- vyriau
sybei savo planą, pagal kurį 
nustatoma teatro darbinin
kų atlyginimas ir darbo va
landos.

. Artistams, kurie* yra iš
dirbę dvejus, metus teatre, 
siūloma mokėti 50 dolerių į 
savaitę, jei teatro Įžangos 
brangiausi tikietai kainuoja 
$4.50 ar daugiau; kur. tikie
tai pigesni, ten ir aktoriams 
algos mažesnės, tačiau ne
mažiau 40 dolerių į savaitę. 
Aktoriams, neturintiems 2 
metų praktikos, siūloma sa
vaitinės algos 25 doleriai.

Teatru choru dainiiiin-

WASTTTKGTONt. — Vy
riausybe iš viešiems dar
bams fondo buvo paskyrusi 
30,000 dolerių TViseonsin 
indi jonams, kad šio. savo a- 
pylinkėjė pravestų naujus 
kelius.

Indfjonai atsiuntė į Wa- 
shington savo du atstovus, 
kurie pareiškė, kad jiems 
30,000 dolerių nereikta, nes 
jie ‘patys savo . pinigais ir 
darbu praves reikalingus

WAHIIINGTON. — A- 
rnerikos pašto gėneralinio 
viršininko pagelbhiiuko O’- 
ConncTl pranešimu,' pašto 
departaiueiitas jau išlygino 
135 milijonų dolerių nuosto
lį, kurs buvo Hoovcr vy- 
rfausybės liekana.

Dėl pašto dėjiartamento 
ekonominės pažangos. daug 
kredito teikiama gcmerali.am 
viršininkui James A. Ear- 
ley,. Prezidento Roosevelt 
“dešinei rankai.”

AMERIKIETIS STUDEN
TAS UŽMUŠĖJAS

NUTEISTAS
HANSAS CITY. — Mis- 

souri prisiekusieji teisėjai 
( jui*y) paskyrė mirties bau
smę tūlam Walter AicGec, 
kurs buvo pavogęs miesto 
inayoro dukterį Mary Mc- 
Elroy, 25 metų merginą,* ir 
už. jos sugrąžinimą išreika
lavęs 30,000 dolerių.

Žmogvagis prisipažino 
kaltu, todėl' prisiekusieji 
teisėjai labai greitai pareiš
kė , savo sprendimą.

Šis pasmėrkimas mirtimi 
žinogvagio yra pirmų kartą 
Ąliierikoje ir valdžios žmo
nės tikisi, kad tai bus geras 
pagrąsiįiimas žmogvagiams, 
kurių labai daug priviso vi-|^2 pusi., didumo, 
soje Amerikoje.

Kansas miesto mayorn 
duktė buvo pagrobta gegu
žės 27 d. ir išbuvo 30 valan
dų prirakinta prie sienos 
viename skiepe, iki jos tė
vas susižinojo sū žmogv.a- 
giais ir sumokėjo 30,000 do
lerių.

' VIĖGE, Šveicarija.. — 
Šveicarijos teismas nuteisė 
15 metų kalėjimo jaunuoli, 
Walther, 20 metų jaunuoli, 
atrasta kaltu nužudyme a- 
mėiikietės studentės ĮTera- 
ne Storis I.be.rshaff iš Čle- 
velaud/

Nelaimingoji studentė bu
vo iiuvykusi. į. Šveicariją 
palaipioti po gražbnišius. 
kalnus, kųi- ji sutiko tragiš
kų mirtį dėl patvirkiisio 
jaunuolio užpuolimo.

■•ŽVAIGŽDUTĖ”
Mėnesinis vaiką paveiksluotas

• . laikraštis.
! Eina septinti metai kas menuo

naujus keliug. IndijonaijtomobiliiĮ nelaimėse, užmuš* 
išreiškė •vyriausybei didelę j ta 467 žmonės, tarp kurių 
padėkų -už pagalbą, • tačiau 
pagalbos nepriima, nės jų 
nuomone, patys . ž m o n ė s 
šiais laikais turėtų pagal 
savo išgales piisideti ben
drajai gerovei pakelti.

KSAUG VAIKĮISUVAŽI- 
NĖJAMA

Massachūseti s automobi
lių regisi mot o jas Morgan 
T. Ryan: pranešė, kad Šiais 
metais iki liepos 30 d. au-

100 vaikų. . Peniai tuo pat 
laiku užmušta 443 žmonės, 
tarp kurių 80 valizų;

Šios skaitlines rodo, kad . 
šiais metais automobilių uo
lai mėse tįžninšauia vaikų 
nei 20 nuošimčiu daugiau, 
palyginus su pernykščiais 
nuJaisT- ' L J. ■

REMKIMEOTŪGSIur .
- Mes ypatingai raginame 

remti tuos biznierius ii’ pro
fesionalus, , kurie skelbiasi. 
“Darbininke.”'

‘ ĮDOMIAUSIUS LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS LAIKRAŠČIUS
■/ “DRAUGAS/’ . vienintelis Amerikos lietuvių.' katalikų

' • dienraštis, išeinąs 2334 S. Oakley Ave.‘, Chicago, 
. .. III. Metams. $(^'1’>. . ’

- “DARBININKAS,’ ietuvių Šv, Juozapo Darbininkų 
Sąjungos organas, išeina dukart i savaitę/360 W. 
jBroadway/Šo. Boston, Mass. Aletams $4.00. Pus
mečiui $2.00. . ■ y.

.“GARSAS,” savaitinis Amerikos L. R. K.. Susivienijimo 
organas, išeinąs. 73E.South St., Wilkeš-B.arre, Pa. 
Metams -2.00/ ’

“STUDENTŲ ŽODIS,” A. L. K. Studentų organizaci- 
jos žurnalas, 366 W. Broad^y/Šo. Boston, Mass. 
Metams $2.00.. Į .užsienį — $3.00. Atskiro^ iiiime-* 

•* .. ‘ rio.kairia 20c, ‘ ■
‘tĖATVA^?’savįitinis Tenj Marijonų žurnalas, .2334 S.

• OakleyA ve., ’vieago, Illinois* Metams $2.00. . .. 
‘‘MOTERŲ DIB V* . A. L. R. K* Moterų Sąjungos rne- 

Tiesinis žurniu. •, 2322 *W1 24th St, Chicago, III. 
Metams 2.00. .

“VYTIS,” Lietuvos Vyčių žurnalas, išeina dukart į me
nesį, 4736 S. Wood St., Chicago, III, Metams $2.00.

ISPANIJA PRIPAŽINO
RUSIJA .

■rf

AlADRIDAS. —- Ispani
jos respublikos vyriausybė 
nutarė pripažinti Sovietų 
Rusiją. Tarp -abiejų vals
tybių tuojau bus pradėti, o- 
ficialūs santykiai. .

Ispanijos laikraščiai pa
skleidė gandus, kad Sovietų 
Rusijos ambasadoriumi Is
panijai būsiąs Leon Trotz- 
ky, ištremtasai komisaras, 
kurs baigiąs ’ taildntis, su 
Stalinu. Tačiau šias žinias 
griežtai užginčija Sovietų 
Rusijos komisarų vadovybė.

Tėvai, auklėtojai, šeimininkai! 
■; Jūs trokštate savo vaikams lai
mes. Tai pradėkite jiems tą lai
mę kurti jau nuo mažą dieną.'Pats 
pirmas tani darbas — tai įpr&tin 
ti vaikas dar mažose dienose pa 
mylėti visa,-kas gera ir gražu. Tai 
yra visai nesunku ir nebrangu 
Štai “Žvaigždutė” leidžiama vai
kams šviesti, dorinti ir lavinti. 
Būk tikrai vaikams geras ir pa
daryk jiems šiemet gražią dova
nėlę: užsakyk jiems “Žvaigždu 
tę,” kuri kas- mėnuo jiems duos į- 
domią slnutymėlių, hairią žinią, 
mįslių, galvosukią. Bus ir Tau 
malonu, kai vaikas skaitys ir 
džiaugsis.
Juk visai maža kaštuoja — vbs 4 
lit. metams.

Kaina Angelo Sargo Vaiką Są 
jungos nariams 3 lit., o visiems ki
tiems 4 lit. metams. Užsienyje S 
litai metams 4 litai pusei metą.

Priędą dįiodatna loterijos bilie
tas.
. Adresą s.: 4‘žvaigždutės 
Administracija. Kaunas, Liaudie* 
Namai •

Telefonas; Plaza 1350.

JONAS GREBUAUCKAS
Grabcriūs ir Bali am notoj su

- . 423 S. PA.CA STREET, 
BALTIMORE, MD.

ĮVAIRIOS KNYGOS I

Auksinio Obuolio^ Istorija
(Graikų Mytologijoš Žiupsne 
lis) šit paveikslais. Lietuvių 
kalbon išguldė Alyva ....... .25

Trys Keleiviai — Krikščio
nis, Žydas ir Turkas. Pamoki
nanti apysaka. Parašė ,T. Vys- • 
niauskas. Verte P. B. . /..........25

Trumpi Skaitymėliai—-labai 
gražūs pasiskaitymai, apie į- 
vairius gyvenimo atsitikimus/ 
Paraše J. Tarvydas .. . ......... ;25

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

Gerumas—r aprašymas apie 
gerumą per Tėvą Fabcrą Fi- 
lipiną. Verte Kun. P. L/ .... J 5

Tabakas—Nuodai — rūky
mą kenksmas; pagal Dr. Nt- 
koTskį. parengė Š. Kaimietis
" Užkeita Mergelė su Barzda 
ir Barzdaskutis — apysaka.;

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

XXIX Tarptautinis Eucha
ristinis Kongresas. Parašė 
kun, Pr, Būrys,- M- L G- * • 1 -.50

Mūsiškiai Užsienyje. Juo
kingas aprašymas keliones į 
Paryžių ir atgal Mikalojaus 
ir Glaptros Ivanovų. Išguldė 
Magnus Parvalkiętis ....... ,

Kelionė Aplink Pasauli per .
80 Dieną* — Apie visas deT 
rybas be galo įdomūs nuoti- . .
Idai kelionės per įvairius kra
štus. Parašė.Julius; Verne.' 
Vertimas, J. Balčikonis ... .. 1.00

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

Gegužės Mėnuo — Kun. P.
Žadeikis . . . .. .40

Aritmetikos. Uždavinynas .25
Vaiką Darbymečiui —Rin

kinėlis kalbos mokslui ....
Petriukas — laiškas vieno

' vaikelio. Veri ė S. Rakauskas
Bolševiznias — Kas tai yra 

bolševizmas, ir jo vykdymas 
Rusijoje .. ./ ... ..

Žaidimą Vainikas — Savy
bės vakarėliams ir g e g u ž i- 
hėms su gaidomis. Sutaisė M. 
Grigonis . - • • .;............ .

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

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

Mūsą Tikėjimas—išaiškini
mas pagrindų mūsų tikėjimo . .25

Lietuvos Ženklai. — išleido
J. Šeškevičius ir B-vė, Kau
nas /., ...... .. .. .... ... .20

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

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

. Dangaus. Karalienė. Surin
ko kun. M. Galevičiųs; .. . /

Socializmas ir Krikščiony
bė.. Prof. V. Jurgučįo ; .......

. Žmogus ir Gyvulys. Parašė 
kun. Pr. Bučys \............... .. .15

Žydas Lietuvoje. Parašė S.
Kaimietis ... .. '.., ./ ..

Maldos Galybė. Istoriškas 
piešinys PV-to. šimtmečio kri- 
kčionvbės.. Lietuviu kalbon 
išguldė P. D. .-. .15

Apsirikimą Komedija, At
sitikimas iš Amerikoniško, gy-. 
veninio. Išguldė L a p š i a ū s 
Vaikas .. .. .. ./.. .. .. .05

Jono Kmito Eilės .. . .... ,75
Be apdarą ., ... .50

. Lietuvos Albumas, ■ Su pa
veikslais ir aprašymais .! ..1.00] Kovotojas dėl Vilniaus lic-

Dri Vinco Pietario ^Raštai.
Istorijos apysaka 2 tomai' .'/ .50*jus .<, ..

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

pic Dievą, Sielą, Religiją, Pa
žangą ir Socializmą. Parašė 
Dr. Povilas Mira .... .... 
. Visas Svietas/žeme, kalnai, 
vanduo, upės, žmonės, mies
tai. Sutaisė ir. išleido P. Mi
kola inis-. ..../,. .; ..

,10

,10 .

JO
2;

.10

,15

“Darbininko” Katalogas
Visos knygos žymiai numažinta kaina

Trumpa Apologetika arba 
Katalikų Tikėjimo Apgyni
mas, Parašė kun. V. Zajaii- - 
Minskas... ... ,.' .... .... .35

Moteryste ir šeimyna. Ver
tė J. Gerutis .... .. .. ... .25

Limpamosios Ligos, ir kaip 
nuo jų išsisaugoti. Parašyta 
negyvoji gamta: žemė, vmv* 
duo, oras. Parašė J. Baronas

Nauja Skaitymu Knygą —. • ■
(Dalis IJ). Su paveikslais .. .40

Vaikii Knygelė. —• su pa
veikslais .. .. .. ... .20

Mano Patyrimai Didžiojoj 
Karėj, 1916 ir 1919 m. Parą- . 
še.'kun. J. F. Jonaitis (Kape
lionas) ............ ... .  .. .-..,/

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

Vienuoline Luomą. Verte , 
kun. P. S'anrusaitis .. .. ..

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

Sunkiausiais Laikais. Para
šė A. Rucevičinš .. /. .'. .. 4

.15

,10

jo

,25

.35

.15

.15

.25

MALDAKNYGĖS
Maldą Rinkinėlis, hal t a i s. 

viršeliais .. ...... 1.50
Maldą Rinkinėlis, Juodais 

viršeliais .... .... .. 1.50
Pulkim ant Kelią — “Dar

bininko” spauda. Odos apda
ru .;..............         $1.50 2.00

.90

.75

TEATRAI
Vienuolio Disputą su Rabi-. 

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

Elgetą Gudrumas, 3-ją vei
ksmu komedija. Parašė Sei
rijų Juozukas .. ... ..... .25

Giliulringaš Vyras.-2-jų ak- . 
tą komedija; parašė S. Tar
vydas .............. ... .. .. .. .25

Ūbagį Akademija ir Uba
gą Balius —. komedijos po 
1 aktą. Paraše Soiriją Juozu
kas . .... .. ... .. .. .35

Sniegas—Drama 4-rią ak-, 
tą. Vertė Akelaitis .................40

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

Visi Geri — 3-ją veiksmą 
vaizdelis; parašė F. V. .. ... .10

Patricija, arba nešinamoji 
kankinė — 4-rią. aktą' drama. 
Vertė Jonas Tarvydas ... .. .10

Išganymo Apsireiškimai — 
atėjimas ir gyvenimas ant že
mės Jėzaus Kristaus. Vaidini
mas su gaidomis .. .; .. ... .75

Dramos; 1) Germanas;-2) 
Fabiola 5-kią.aktą; 3) LiurT. 
do StebtUas 4-rią aktų; para-- .

I,žė J: Tarvydas .... .... .65 ‘
Knarkia Paliepus. Komedi

ja 1-me akte. Parašė Gineitis J.5
Vaiką Teatrai: dalis *1:1) '

Pagalvok ką darai; 2) Jono 
laimė; J) Pasakyk mano lai- - 
mę. Surinko S.K„D.ir N,.........15

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

.20
Meilė (Poema). Paraše M 

Gustaitis.............. .. .. .. .10
Šv, Gabrielius. Išleido Te- 

,vas Alfonsas Maria C. P. ... .15
RELIGIJOS Mokymo Me

todika. K. J. Skruodys............25
Leiskite Mažučiams Ateiti 

Prie Manęs. Sutaisė kunigas 
Pranas .. ,. .. ., .. . i .25

- Mūsą Dainiai. Paraše Ka- 
;ąs Pąida .. ..... .... .. .25

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

Malda. Svarbi Išganymo 
Priemonė ■ Šv; Alfonso Ligtio- 
ri.’ Sulietuvino B, A................. 10

Noveha. Prie ŠV.. Praneiš- ' 
kaus Asyžiečio su trumpais 
apmąstymais apie Jo gyveni
mą/ Parašė Tėvas Hugolinus 
Stroff. O. F. M*. Vertė K. .. .15

Valgią Gaminimas ir Namą 
Prižiūrėjimas.. Sutaisė Ameri- - 
kos Lietuvaitė .. ........ 1-00

Sveikata arba tiesus ir 
trumpas kelias į sveikatą. Su
taisė Į)r. A. L. Graičiunas • ■ 100

A Brief LHhuanian Gram- 
mar. Lietuviškai-Angliš kas 
žodynas. Kun. P. Saurasaitis .15

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

. Delegatu Kelione Lietuvon 
1916 m. Parašė Dr. J. J^ Biel
skis .. ... .. .. .............. 15

Vadovėlis išmokti daili ai 
mišioms tarnauti. Parūpinta 
Seno Bažnyčios Tarno .. ,. .05

Seselei—Rūtelei, patarimai * 
ir pamokyami musu mergair 
tems. Iš vokiško perdirbo 
Kupranas .... .. ....

Mūsą Jaunuomenės Idealai...
Paskaita skaityta Ateitininką 
konferencijoje, Voroneže, 5 
d., birželio, 1917 m. .. ..... JO 

šeimyniškiems Vakarėliams
Pramogėlė. Svirno Žvyne .. .10 
IŠ Adomo Mickevičiaus Raš-

, tą. Mokykloms parinko' 
Biržiška .. ........ .... .30

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

i Pasakėčios. Rinkinėlis kal
bos mokslui .. ■/.•.......... \ JO

“Dievo Karalyste Jumyse
Yra” arba apie gerumo do- 

i rybę. Versta iš lenką kalbos 
i ir iškišta rūpinantis L. . / JO 
i Ką Kiekvienas. Katal i k a s 

( turi žinoti Uirba njokeĮi . < .. .05

[tuvybes. kun. J. Ambrazic-
L-..... ... ;.-,05

DAINOS

Jaunimo Aidai, M. Ateivis 
Strazdelio Dainos. Parink

tosios kun. A. Strazdo, dainos 
Svodbos Dainos...........
Birutes Dainos ... . / .. .. 
Mūsą Kariuomenės Dainės.

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

SU GAIDOMIS 
M. Petrausko

Jojau Dieną ..... .. .. .. 
Vai aš- pakirkčiau .. .... 
Lipk o (Latviška) ,. .. ...

■ IT? šilmgSlį .. ;. ...... .. 
Saulele raudona..........

Šių NakęiaTy (dzūkiška) .. • 
Skyniau skynimėlį/. .. .*.* ■ 
Siuntė,mano motinėlė ...... 
Ko liūdit sveteliai? . .. ..

Sūsnauskio
Blaivininkų hymnas .. ..

- Aleksio
. Vyčių hymnas .. .. .. .. 

Tallat Kelpšos . 
Liaudies damos, (chųrur

Aš pas tovelj-MpČiutė mano 
Oi tu. lakštingehyVanage- 

lis tupėjo “ *• ..
Kad buvau mergelėj? atlė

kė sakalėlis .. .. .. .. /.

“DARBININKAS”
366 W. Broadway, So. Boston, Mass.
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Ar tai butų kraujo ar ga
zolino,
’ Tegul lietuviai jį vis vai
dina!

Tik Dievo duok, kad atsi
rastų daugiau tokių, kurie- . 
rūpinasi lengvinti žmonių 
vargus ir bedas .ir vestų 
sveikais gyvenimo takais.

BRIGHTON, MASB.
LDS. 22 ką- ąusjrinkiirias įvyk* 

penktadienį, rugpjūčio 4, 7:30 v., 
rak., Lincoln Svetainėj, 26 Lincoln 
St. Ateikite visi Valdyba

LDS. Kuopų Susirinkimai
CLEVELAND, OHIO

Rugp. 4 d., 8 valandą vakare,
Lietuvių Salėj įvyks LDS. 51 kp: 
mėnesinis susirinkimas. Gerbiami
nariai prašomi susirinkti. Valdyba

i

Antradienis, rugpiūčio 1, <
_____ ______________________________ _ .. _ _____________ _ __ _____________ _____________ , _ ____ <___________________________ ______ ______

Rytinių Valstybių Žinios
VJTEBBURyOHN

■ NO VENA PRIE ŠVEN- ■
TOS ONOS

Pereitą Savaitę šv» Juoza
po parapijoje įvyko novčna 
prie šv.. Onos. Novėną ve
dė garsūs . pamokslininkas 
Tėvas Bružikas, Jėzuitas. 
Žnioiiėš gausiai lankėsi ir 
klausė ‘.Dievo", žodžkh Šv. 
Onos draugija parapijoje j’- 
ra vieną rŠ. skaitlingiausių. 
Tikimės, kad .per šv. Onos 

. tiždaryhią ir tarpinihkavi- 
mą Waferbiiry’o . lietuviai 
gaus ka .tik jie trokšta ir 
ieikalauja. Ypatingai Šven- 

----- tosios .Dvasios pagalbos^ 
sveikatos, darbo ir kitii Die
vo malonių.

Pereitų savaitę, gavę ži
nią, atlaikyta šv. mišios už 
vėles, mūsų narsių lakūnų 
Girėno ir Dariaus; Bažny
čia buvo pilna ir pamaldos 
buvo įspūdingos. Čia iška
liau jų garbei eilutes.

gerbei šias eilutes...)
Iki paskutinio lašo!...
Ir kraujo, gazolino;
Taip šiandie liotriviai sau 

ima
lišVėpima nito lakūnų,. .
Oro ir dvasios galiūnų!

Iki paskutinio lašu!.. 
Taip jiedu pasiryžo, 
Todėl .pas mus negrįžo.
Bet Kaune,. kur širdys 

buvo, . . •
Ten jie garbingai, mirė, 

žuvo!

IKT PASKUTINIO 
LAxšOU >

(Pašvenčiu dviejų narsių 
lietuvių lakūnų kapitono 
Dariaus ir. Stasio Girėno*

Iki paskutinio laso!...
Tų šn.iokštantį Atlanta 

nugalėjo y- : ~ ~~7~

I r. sekini ligai vandenį per
ėjo..* • • .

Bet miškų lietuviai via
mylėjo. ' ...

Ir jiim šių. aukų negailė
jo! . k . • ;

Iki paskutinio lašo ;..
Šiuonii, lietimai, tie la

kūnai
. Pasauly pasirodė galiū
nai.

Tik mes lietuviai pasirvž- 
kiine »

Ir prie to garbingo obal- 
sio grįžkime...

Iki paskutinio lašo-... .

j PASIPdNKI SAU GERIAUSIĄ 
| DRAUGI
S G eras laikraštis yra kiekvieno žmogaus geriau- |

sias ir tikriausias draugas. |
I Dabar visi pripažįsta, kad laikraštis ^DARBI 
s NINKAS” vertas Idekvieno lietuvio tikro draugo i

• vardo. .'e

| <lDARBININKAS” išeina du kartu kiekvieiią į 
į savaitę—antradieniais ir penktadieniais. Jame ra- 
I si naujausias ir
1 pasiskaitymus. Jis turį jaunimui skyrių. Būna ir 
I gražių juokų. Plačiausios žinios iš nepriklausomos į 
I Lietuvos ir Vilniaus krašto. . :
| “Darbininkas” metams............ .-4.00 . - ę
| “Darbininkas”, pusmečiui .....-.. .$2.00 . i
i Jei imsi tik. vieną kartą į savaitę..; .$2.00 :
| GALI UŽRAŠYTI SAVO GIMINĖMS |
j ' Į LIETUVĄ . |
I . Metams. .4............. .$5.00 g
a Pusmečiui ......... i.$2.50 |
| SPAUDA YRA DIDŽIAUSIA PASAULY GALYBĖ, TAD | 
f . IR NAUDOKIS JA * |

I “DARBININKO” SPAUSTUVĖJE j
j ' ATLIEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBUS |
| PRIEINAMOMIS KAINOMIS g
| Reikale kreipkitės pas K
| “DARBININKAS.” |
I 366 W. BR0ADWAY SO. BOSTON, MASS. I

| Tek So. Boston 0620 r

MALDAKNYGES
_________ I. ••___________________ ._________ ‘ .......... _

PASINAŲDOKIT NUPIGINTA MALDAKNYGIŲ KAINA 
TIK K A GAVOME SIUNTINĮ NAUJŲ MALDAKNYGIŲ 

LABAI PRIEINAMA KAINA .
4 ‘‘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 gerų nuolaidų.
Knygultis labui tinkamos, dovanos vnįktičiamfiKprta pta 

mos Komunijos ir kitoms iSkiltnems.
Vislia užsakymus siųskite Sekančiu antinu: 

‘♦DARBININKAS?
866 Brpadway, 1 So. Boston, MsUit.

KUN. J. J. VALANTIE- 
JAUS GIMIMO SU- . ' 

j. KARTUVES
Šv. Onos šventėje, liepos 

26 dieną, sukako mūsų tny-: 
: Imam Wąterbui*io lietuvių 
riebuliui 50 metų amžiaus 
sukaktuves ir jo gyvos mo
tinėlės 75 metų amžiaus su
kaktuves. Pats gerbiamas 
klebonas-tą rytų 9 vai. at
itikę šventusias mišias už 
save, savo motinėlę ir visus 
žmones^ J am asistavo dia- L 
komi kunigas J. J. Jakai
tis, M. I. U, Marlanapolis 
Kolegijos perdėtinis, kun. 
Kazlauskas subdiakonii ir 
kunigas Gauroiiskas cere- 
moli i jų vedėju. Bažnyčia 
buvę pilnutėle žmonių, ku
rie ta dienų sveikino savo 
mylimų . klebonų ir linkėjo 
Jani dar pagyventi iki 100 
ar ilgiau metų amžiaus! 
Pritaikintų pamokslų pasa
kė Šv. Onos ųovenos vedėjas 
Tėvas Bružikas (Jėzuitas 
iš Lietuvos). Vietiniuose 
•anglų laikraščiuose tilpo ap
rašymas ir įiaveikslas klebo
no. Buvo daug svečių ku
nigų kaip tai : Ambotas ir 
Gradeckis iš Hartford, kun. 
Vaškelis, • Karlonas ir Ra
žaitis iš Nevy Britaiu, ir pa
sauliečių iš New York. 
Sveikinam gerbiamų klebo
nų šiai Į):

Kukliai jis darbavos la
bui rietuvių,

Pilnai ištęsėjo idėjas vi
sų, ■ •. .

Užtai garbė mums gyven
ti, kur jis

Darbavos kaipo kunigas 
ir tikras lietuvis!

.. Mokykla karališka klau
sosi jo, 'l’

Našlaičių namelis ir ne' 
užmiršta jo. . ..

Višžr moksleivija pabai
gus mokslus...

Visi liudija, koks jis dar- 
buoioįas prisirengęs, suma
nus!

... C ta reiktų vien tomais, 
jo daibais užsiimti...

Tegalini, užbaigiant, jį 
“Tėveliu’’ vadint

Ir mokslo ir meiles ir lie
tuvybės karštos,

. Kapitonas katalikų, Ame
rikos, Lietuvos 1

IŠ I. P. PIKNIKO
Mūsų AVaterbury’o lietu 

vių politiškas klubas L. I. 
P. arba Lithuanian Inde^ 
pendent Political Club, '.lie
pos 16 dienų turėjo savo 
metinį piki^j, Lakeymod 
parke, vV'atSrtay, -Čoniu 
Teko sužinoti iš Aldermano 
Bendlerio. kad. kalbėjo šie 
asmenys: pats miesto .majo
ras Krank Hayes (kuris 
praleido mažiausitii ta
nu' piknike. ir išbuvo net 4 
v;ilandas su lietuviais). Jis 
lietuvius. myli ir man • pa
čiam sakė, kad lietuvaitės 
yra . gtftžiąušios itaginoš

•' •' . ’• KUN. JUOZAS V AL ANTIE JUS,
Waterbury lietuvių parapijos klebonas, šiomis dienomis sulaukęs 50 m. amžiaus, 
kaktųvių proga VTaterbury šv. Juozapo lietuvių bažnyčioje atlaikytos iškilmingos .šv. 
mišios, kui‘ių: laike kun. J. Bružikas, Jėzuitas Misijoniėrius, pasakė pamokslų. Kum 
J. Valantiejus -yra didžiai nusipelnęs vadas ne tik jo vadovaujamai gausingai kolo
nijai, bet ir visai lietuvių visuomenei. . *

Rugsėjo 11?—12 d. d. kum J. -Vaiantiejaiis vadovaujamos parapijos erdviose. pa
talpose įvyks Ii. D. S. metinis seimas. /

Sveikindami Garbųjį Jubiliatų, širdingai linkime Jam ilgiausių metų.

vispme pasauly ir kad jis 
labai -myli su lietuviais 
draugauti į r y ra pasiryžęs 
ant kiekvieno lietuvių pa
rengimo būti ir dalyvauti). 
Daktarai Štailišl-o v a i t i s, 
Aukštikalnis, Selenas, adv. 
Bagočiuš iŠ Bostono* aldor- 
monas Bendleris ir keletas 
kitų. . ' ’

Šie politikai turės savo 
vietinį Clam Bake rugsėjo 
10 dienų, tų pačių dienų kai 
C. L. C. arba Connecticut 
LithUanian Cafholics turės 
savo milžiniškų • m etinę 
Fįeld Day, Lake Compoun- 
ce, Brisfol, Conn.. ’

kunigai ir pasauliečiai ture-, 
tume kuodaiigiausiai remti 
ir sekti Tėvo Bružiko gražų 
pavyzdį ir raginti kitus už
sisakyti katalikiškus, liet u- 
viškus laikraščius, kaip tai: 
‘ 4 Draugų, ’ ’ ‘ ‘Darbininkų ’ ’ 
ir kitus. Viskas priklauso 
nuo vadų... Tėvo Bružiko 
nuopelnai ir vaisiai parodo, 
kad ir šiuose sunkiuose lai
kuose. žmonės gražiai para
ginti ir pamokyti noriai už
siprenumeruoja lietuviškus 
katalikiškus laikraščius.

mą, nes ir jo gydymo bėdas 
yra geras. Pats mačiau jo 
ofise, ligonių ir girdėjau 
lict1iviai,etaoin. etaion etaoi 
nuo jų. pačių,, kad pasveikę. 
Lietuviai, mylėkime savo 
vienminčius ir to paties luo
mo, profesijos žmones. Vi
si turi teisę vykdyti savo

mokslą bilė tik tas mokslas 
Hsako gyėymo etikai ir Val
džios I(‘idž*iimas; Mes pa
žįstame daktarų AukštakaL J 
ni kaip aukštai prasimušu
sį gydytoją, gerų lietuvį ir 
sąžininga kataliką; Jisai 
turi pilniausią teisę kaip ir 
kiti, praktikuoti ir stengtis, 
stiprinti savo pacientų svei
katą ir ilginti, lengvinti jų 
dienas. Alos gerbiame M* 
J. C. už gynimą mūsų pra- 
fosionahi ir užtikrinimą lie
tuviams, kad iv Natiireo-pą- 
tai ar kiloki patai nėra ko
ki “krekeriai,” nors tai ir
sakyi n ar rašytiLklti ^gydy«—-— 
tojai. Visų profesijų žino-, 
nes turėtų gerbti savo pro- . 
lesi jos narius ir duoti jienis 
laisvės leiigyhitr ir gerinti 
žmonių, gyvenimą. Rellda 

. v i š4 >.k iii. Šis, pasaulis ge-
ram, doram,. • atsakančiam 
profesionalui yra gana pla- ‘ 
tus ir didelis. . Viskas pri
klauso nuo paties gydyto- 
jo... jo geras viirdas, sąži
ningas patarnavimas, jo ti
kėjimasir tautybe... . Šįe . 
dalykai rišusi su kiekvieno 
žmogaus ar gydytojo- pasi
sekimu. Daki aras Auksta- 

' kai 11 i s kai p ir dakt aras Sta- 
ni stovai lis yra verti lietuvių 
ir kitų susidomėjimo.. Jie- 
du geri gydytojai ir niekuo
met negirdėjau, kad jie nu- 
sidė.tu viršininčfiems princį- 
pams. Daktaras* Aukštakal
nis taip pat turi d i pi omą ir

UOLIAI PASIDARBAVO 
“DARBININKUI”

Čia pereitą savaitę gra
žiai “Darbininkui” pasi
darbavo spaudos uolus pla
tintojas ir rašėj.as lietuvis 
misijonierius Tėvas Bruži
kas, Jėzuitas iš Lietuvos. 
Tėvelis misijonierius surin
ko net 40 naujų prenumera
tų! Jis taipgi daug su
rinko ir jėzuitų leidžiamam 
mėnraščiui ‘ ‘Ž vaig ž d e i. ” 
Sveikintune uolų spaudos 
darbininkų. •. Tėvelį misi j o- 
iiierių. besidarbuojantį mū
sų išeivijoje. Jis.sakė, kad 
Newarlę’e teko sugaudyti 
net 60 naujų lirenumerafų! 
Be to, jis labai daug rašo ir’ 
žtida išversti iš vokiečių kal
bos naujų knygų apie Šven
tų Įgnatių Tėvų Jėzuitų. į? 
kūrėjų. Tai. būtų labai gra
žus darbas ii*, mes.- lietuviai 
turime 'džiaugtis, kad dar 
randasi kėletas. gabių ii? ne
tingi niaujančių s p a U d o s 
darbuotojų., lT‘ineš visi,

DEL M. J. G. “PASTA
BOS” “DARBININKE.”

Nenoriu įsivelti į jokius 
profesijonališkus gin č u s, 
bet tik priminti, kad yra įA 
vairių gydytojų. Vieni gy
do žmones gyduolėmis, kiti 
kūno mankštinimais, kiti į- 
vairiomis operacijomis, o 
dar kiti stengiasi gydyti 
žmones natūraliu būdu, tai 
\T,a be gyduolių arba piaus- 
tymų, gamtiškais būdais: 
saulės arba elektros spindu
liais ir tam panašiai, M. J. 
C. teisingai pasakė,, kad y- 
r.a įvairių daktarų ir jie ne
gali. praktikuoti, be valsty
bes • leidinio. Šiais laikais 
mokslas davė naujų išradi
mų ir jais bandoma lengvin
ti visiems ir ligotiems ir 
sveikiems pasveikti ir stipr 
reti. Vieni bijo piaustynio 
ir nori gydytis arba gyduo
lėmis urba Įššimankštini- 
inais arba spinduliais ir U. 

i Vadi naši, gali pasirinkt i; I r 
nei vieiias gydytojas nepri
valo žeminti kilų gydytoji.!.- 
Štai:kad ir daktaras Apkš- 
kikalnis tev, ggrų .pasiseki-

ELIZABETH, N. J.

LDS. 16 kp. susirinkimas įvykA 
rugpitičio 5. dieną, 7-tų valandą 
vakare, bažnytinėje ' svetainėje. 
Nariai kviečiami gausiai ateiti ir 
atsivesti savo draugus (es) prira
šyti. Valdyba

N. S. PHILADELPHIA, FA.

LDS. 103 kp. mėnesinis susirinki
mas. įvyks sekmadienį, rugp. 6 d. 
Uiojaus po sumos* šv. Andriejaus 
par. -svetainėj, 1123 Leihon St. 
Kviečiame narius ir nares ateiti ir 
kurių užvilktos duoklės užsimoki 
ii. Taipgi atsiveskite nors po vie
ną naują, narį prie kuopos prira
šyti Valdyba

VPOROESTBR, MABB.

LDS. 7 kuopto misiririRnniuj |- 
vyks rugp. 6 dieną, 6 vąl. vak., 
bažnytinėje svetainėje, 41 Prov- 
idenoe St. Visi nariui bUtihai atei
kite, nes turime uppvMėtyti keta 
tą svarbių Mausimų.. Be to, gere 
proga uŽaimokėti duokle®.

Saldybe

NASHUA, k H.
• LDS. 65 kp. mėnesinis Susirinki
mas įvyks rugp. 6'd., tuoj po pas
kutinių raišių, pobažriytinėj Sve
tainėj. Kviečiame narius ateiti, ries ; 
yra keletą svarbių sumanymų. 
Taipgi atsiveskite ir savo draugui 
prirašyti prie šfc* ■■ ■

FHILADELPHIA, PA.
LDS. 13 kp. susirinkimas. įvyks ‘ 

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

EASTON, FA.
LDS. 40 kuopos susirinkimas į-. 

vyks rugp. 6 d.,- tuoj po sumos, 
šv. Mykolo parapijos svetainėj. 
Maltfhėkit Visi nariai atsilankyti 
ir mėnesines mokestis užsimokėti.

M. Songaill

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

kimus įvyks' rugp. 6d., tu,o po su
mos. Š v. Kazimiorn įnirap. sale j. i 
Kviečiami, ris nariai dalyvauti ir 
užsimokėti mėnesines mokestis, ir 
naujų narių atsivesti prirašyti.

BALTIMORE, MD.
Rugp. G I, Asekuuutionį, tubj • . 

po sumai, parapi jos svetainės kam
bariuose įVyks LDU. 30 kp. susi
rinkimas. Malonėkite ateiti visi..

Kviečia Valdyba

• WOROESTEK MAS8.
LDS.’ 108 kuopos susirinkimas L ‘ ■ . 

vyks rugp. G d.,. Aušros Varių 
parapijos salėj, tuoj po. sumos . 
Visi nariai prašomi pribūti, neu 
turime svarbių reikalų. . / < .

Kviečia Valdyba
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Ig. Kelmelis. Taip pat pa- 
sakė ir pamokslų. Prie ka- 
tafolio klūpėjo Dariaus-GL 
rėno išleistuvių komisijos 
nariai. Ant kafafolio buvo 
padėta lakūnų paveikslai.

Žmonių buvo pilna baž
nyčia, Vargonais grojo A. 
Stanšauskas ; solo giedojo ųh 
R. Jurkaitienė..

Šios ' pamaldos lietuvių 
katalikių visuomenėje pasi
liks ilgąi atmintyje. ■

Vienok,, knygų, gauti iš Lie- 1 
tūtos yra laibai* lengva, 
Kaune Šv, Kazimiero Drau
gija leidžia ten katalikiš^ 
kas ir tai įdomiausias ir 
naudingiausias. Iš ten neat
siųs kokių netikusių, bet tik 
geriausias. Štai, malonus 
Skaitytojau, turėk kantry
bės perskaitysi sąrašą kny
gų, kurias gaus Šiais metais 
kiekvienas Šv,. Kazimiero 
Draugijos narys: ..

L švento Kazimiero Draugijos 
Istorija. •• •1

■ Ja paraše didis nnisų 
mokslininkas prel. A. Jakš
tas. . Tai didelio formato, 
knyga, 150 pusi., su dauge
lių paveikslų, o\ kaštuoja 
tik 1 litas.

2. Kristaus Kančia.
Pagal Kotrinos Ėmme- 

rieh regėjimus surašė gar- 
šus poetas Klemensas Bren^ 
tano. Knyga išversta į daug 
kalbų. Lietuviškai išvertė 
vienas, iš geriausių vertėjų 
Jurgis Talmantas. Tai dider 
le stora kiyga apie 250 psl. 
O kaina jos tik 3 lit. 50 et.

3. Į Aukštybes.
. Tai yra 2-oji dvasiškų 

mąstymų knyga parašyta 
garsiojo dvasiškio rašytojo 
Chaįgnono, .versta lietuviš
kai žinomo Įrašytojo M. 
Vaitkaus. Tie mąstymai yra 
išversti į įvairiausias kal
bas, vadinas, labai, mėgsta
mi. Puslapių 196. Kaina 3 
lit. 50 cenhp

4. Trys Ispaniškos Apysakos.
Parašė jas žinomas ispa

nų rašytojas Louis Goloma. 
J os yra išveržtos į įvairias 
kalbas. Lietuviškai jas iš
vertė žinomas vertėjas ir 
kalbininkas V. Kamantaus
kas. Knyga išleista labai 
švariai. Pusi. 257. Kaina tik 
2 lit.-50 cnt- .:

5. Du Jauni Jurininkai.
. Žinomo vokiečių rašytojo 
J . Spilmano. Labai įdomus

. pasakojimas. Pusi. 55. Kai
na 60 lit.

6/ Turtingi Beturčiai.
Garsaus vengrų rašytojo 

Maurioo Jokay,. kuris' rašo 
be galo gyvai ir įdomiai. Jo 
veikalai yra išversti į visas 
kultūriškąsias pasaulio kal
bas. Šitą apysaką vertė Lie
tuvoje žinomas vertėjas Su
žiedėlis. Pusi, apie 416. 
Kaina 4 lit..

7. Vaistų Žolynas.
Parašytas kun. Skinde

rio: Labai naudingi patari
mai kaip gydytis ir palaiky
ti .sveikatų naudojantis pa
prasčiausiomis -gamtos prie
monėmis kaip antai įvai
rias žoleles, šakneles ir tt. 
Pusi. 82. Kaina 80 et.

8. šv. Mišios.
Parašytos prof. ęl-ro-A. 

Maliausko, kurį daugelis, iš 
, jūsų brolių amerikiečių pa- 
, žįstate. Vienas jęu. jo var

das laidoja, kad knygelė la
bai vertingą. Pusi. 32. Kai
ną 10 et.

9. Kauno Kalendorius. i “DARBININKĖ” adresai*: Litinio 
itin. FTfii,nn« NanvIkluitaAmvh&i olHin

Jis eiiia 27-uosius. metus.
Kalendorius didelis, turtin
gas, o pigus. Kaina 50 litlj

Iš paduotojo sąrašo matai 
kokios įdomios knygos ir 
kaip švąrąūs turinio jos

Provokacijos
f ■■ ■ i ! , ’

Keistų dalykų tenka iš- Vaduoti. Komitetas.” Pro
gramoje buvo sakyta, kad 
“ateitininkai” stud e nt a i 
neis į Prezidento kiemą,'ką 
Studentai .ir padare. Atsto
vybės posėdyje studentai 
Neolįtuanai provokuodami 
studentus ateitininkus tyčia 
užklausė .ateitiiųnkiĮ. frak
cijos, stud. Valiukevičių, ko
dėl ateitiųbikni nėjo į Pre- 
židento kiemą ! Tuomet Va
liukevičius paprašė sttiden- 
tii atstovo “Vilniaus komi
tete” paaiškinti, ar studen
tai ateitininkai . prasilenkė 
su šventės .programa. Už
klaustasis paaiškino^ kad 
studentai ateitininkai ne
prasižengė, tik eisenos tvar
kytojas nesilaikė» tvarkos. 
-‘Vilniaus Vaduoti KomL 
tetas” irgi paskelbę, kad at
eitininkai tvarkoje. Vienok . 
stud. Valiukevičiūs, neva už 
įžeidimų aukštai stovinčių 
asmenų nubaustas komen
danto 3 mėnesiams arestov 
ITmversiteto senatas savo 
posėdyje rado Valiukevičių 
nekaltu, Bet DERŽI MOR- 
DU metodu valdantieji ban
do kultūrinti kraštų; Sako, 
eum magma pompa p. Sme
tona laukė kieme studentų, 
bet tik tautininkai, studen
tai pasirodė, kurių didelė 
mažuma universitete. “ Vil
niaus Dienų” tovtįniki no
rėjo sau panaudoti...

Bet tai buvo provokacija. 
Jau planuojama uždaryti 
aįeitinuilvų studentų orga
nizacija universitete ir pa
naikinti net studentai atsto-

- vybę. Mat, Neolitųanai juo
kingai mažai surenka balsų

■ rinkimuose . į. Atstovybę, o 
i ateitininkai visam kam duo

da toną, jei* eis prie to, tai
■ pajudins. . opiausią organi- 
> zątyvįnės veiklos dalį —stu

dentiją., Tautininkai žais su 
ugnimi. Joks tėvynainis hę- 
užgirs vyriausybės tokį žing 
snį. Argi negeriau būtų, kac 
policija mestų provokuoti, o 
leistų Lietuvos gyvenimui 
normaliai rutuliuotis. Lie
tuvai yra xlaųg opesnių rei
kalų, energingai ir valdi
ninkams pašvęsti.. Tautos 
kūno pilnas, laisvas ir svei
kas veikimas, ugdys jį, ko
vos su parazitais ir apgins 
nuo mikrobų. Mums ameri
kiečiams yra skaudu žiūrėti 
į Lietuvos nesantaikas, ne
suprantami jos barniai ir

Nesenai. Kauno yisuome- neįsivaizduojamos jos prie-
. nes organizacijos drauge su žastis.. Bet viena aišku, ne 

studentija suruošė trViI-šitokios Lietuvos ateities 
niaus Dieną,” kuriai pro- laukėme, ir drebame baime 
gramą, paruošė . “Vilniui jos likimu, Jasys<

■ . ____ • __ . ’ C — — •*'

girsti iš Lietuvos. Kartais 
! nesinori tikėti. Juk ne• lai- 
į* kas peštis, kai priešai iš vi 
[ sų pusių tyko plėšti. Kas 
L keisčiausia,-kad* tie valdo- 
£ mieji provokuoja vyriausy

bę, bet valdantieji. Kuriems 
? tikslams? Kaktai iššaukia

mi priežasčių. Kokios gali
• būti provokacijų priežas- 
r tys? Teisinti savo nėtcįsė- 

' fus darbus? Žiaurius įsta-
* tymus paremti? Žiaurumas 
: iššaukia pasipiktinimų, ir

pasipriešinimų. Prie ko pri
eisime, jei ne prie vidujinio 

į gyvenimo iškrikimo, kai la
biausiai sutartinumas, vie
ningumas tautai reikalin
gas. Lietuvos poliai, ateities

—Apylinkėje gedulingas 
pamaldas už lakūnus laikė 
Netvarkas, Pateršonas, Eli- 
zaheįlias, Bayonne, Jersey 
City ir Brooklynąs, Brook- 
yne atlaikytos pamaldos 

Šv. JųrgiA bažnyčioje ir or
ganizuotai P. Šv. Apreiški
mo bažnyčioje. Kitos baž
nyčios dar turės pamaldąs.

—Lakūnų, pamaldos Bro- 
oklyne nebuvo ;suruoštos 
Lakūnų Rėmėjų Komiteto, 
kaip kai kurie laikraščiai 
praneša. Pamaldos suruoš
tos, buvo kelių kunigų ini
ciatyva pakviečiant, komite
tų dalyvauti ir prašant jo 
kai kuriuos pakvietimus 
iniciatorių vardu pasiųsti?

—Iš atostogų giąžo kun.

.. Tel«phon«: STAGG 2—0706 VALANDOS: Į

DRi BUDAS K. VENCIUS |.
DANTIST'AS 499 GRAND STREET i-

X JRA.Y (kampa® Union Avė.)' .. Į
Namu Telefonas:. Mlchlgan 2—4278 BROOKLYN, N. Y. ; |

BROOKLYN, N. Y.

žius iškentė jus Lietuva, da
bar laisva,- nusikračius re
težių vėl papuls po .svetimu 
jungu. Kam reikalingi bar
niai, nesutikimai, varžymai 
ir provokacijos.. Ar senai 
lenko, ruso ir vokiečio kan
čių ragavome, kad neįkai
nuojamo laisvės. Nejaugi 
verguvės sūnūs esamen kad 
pamylome jos metodus, val
dymo įrankius. Vargšė mū
sų tauta, vergų tauta, pil
nos .laisves nepažįsta... .

o o o
Štai keletą faktki iš praė

jusių- mėnesių Lietuvoje. 
Praeitais metais į Telšių 
kunigų seminarijų; įstojo 
Švėkšnos gimnazijos abitu- 

^..-jhentas (buvęs “Vilkų” or
ganizacijos pirmininkas 
Švėkšnoje), kuris padarė 

’ šių provokacijų, spėjama 
slaptos policijos prašomas. 
Jisai parašė referatų Pre
zidento šeimą žeminantį, 

. kurio nuorašų pasiuntė po
licijai, ir davė vienam klio- 

■ rikui paskaityti. Kad jis 
.taip padarė, pats raštiškai' 

prisipažino. Be to, .spėjama,' 
Į.- P . / kad jis seminarijos patalpp- 
B" se padėjo tris prieš valdžią 

. atsišaukimus, kuriuos poli- 
cijaj padariusi kratų, rado. 
Dabar valdžia inkriminuoją 
seminarijųs vadovybę. Kaip 

. policijai sekasi viską sūži- 
: noti ir surasti, reikia tik 

stebėtis jos gabumais pro.- 
vokuoti. Ką gi.policija kita 
veiks, jei neseks kunigų ir

| katalikų, inteligentų podsa-
■ t ' kas. Reikia juk ir pateisinti 
j | policijos reikalą įr įstatymų

['■ ■ būtinumą!

*

r h-.

£5

p

suruošė

tiis savaites New Yorko 
rainuose.’ Praeitą savaitę 
atostogavo kun. J. Lenceyį- 
eius. \

—Rūgs. .6 d. Great Necko 
Federacijos skyrius ruošia 
piknikų, su Šokiais, berods, 
S traukaus salėje.

-—Lakūnų Rėmėjų Komi- 
retas persiorganizuoja nau
jiems tikslams, greičiausia, 
rinkli aukų lakfuįų pąmink- 
: ui. Prieš aukų rinkimų te
gul komitetas išduoda smul
kių apyskaitą, nes girdime 
visokių gandų/.. Sako, kad 
lakūnai nutraukė santykius 
su komitetu dar prieš išle- 
kinių. Pasitikėjimo komite
tas apylinkėje neturi. ‘

NEGRAŽUS DARBAS.
Vienas laisvamanis biz

nierius, pasinandoda m a s 
mūsų lakūnĮų nelaime, pasi
skelbė, kad kap. Darius bu
vęs jo. dukters mylimasis ir 
kad jis. siusiąs prez. Smeto
nai kablegraįnų klausdamas 
kada bus laidotuvės.

Kap. Dariaus teia painu- 
čill^ tokias žinias pareiškę 
kad Darius «■ buvo vedęs ir 
turįs dukrelę.. . ,

Tas pats laisvamanelis, 
buvęs nuvažiavęs į Bnookly- 
na, kaip žmonės pasakoja, 
klausęs laisvamanių laik
raščio štabo ar eiti, i pa
maldas už lakūnų vėles, ar 
ne? ‘Spėjame,kad jis gavęs 
neigiamą atsakymų, nes pa
maldose nedalyvavęs. '

Tai mat dar* kokių žmo
nių mes turime. ..

\ \ MIRK
Mare Čižauskiene 60 me

tų, 192 Ainslie St, mirė lie- 
pos 22 d. Palaidota liepos 
26 dvis Švč. Paneles Aprei
škimo bažnyčios Š v. J oho 
kapuose. ■ .

. Laidotuvių apeigomis rū
pinosi grabui?ius > J. Garšva.

NEVVARK, N. J.
Gėdulinpas pamaldos 

lakūnu#;
Liepos 24 d.,Šy. Trejybės 

bažnyčioje įvyko gedulingos 
pamaldos už lakūnus kap. 
Darių ir Įeit. Girėnų. Šv. 
mišias atnašavo, kleb. kun.

U

SUGRĮŽO.
Šiomis dienomis iš Chi- 

cagos pasaulinės parodos 
sugrįžo. A. Stanšauskas, S. 
Pocius, A. Vili, kurio auto
mobiliu padarėme per .2,000 
myliu. Visi pamatė parodą 
ir aplankė gimines.

A. Stanšauskaš dalyvavo 
vargonininkų seime.

Taipgi sugrįžo iš Chiea- 
gos pp. Trečiokas, Petrulis 
ir kili. Visi džiaugiasi pa
matę pasaulinę parodų ir 
aplankę . lietuviškas . įstai
gas. ’

J.S.

Įdomios Knygos Šv. Kazimiero 
Draugijos Nariams

Visi gerai supranta kokia 
galybe turi spauda. Mes ka
talikai dar labiau privalome 
tai suprasti. Jau iš istori
jos ir patyrimo puikiai ži
nome, kad ten, kame katali- 
kiškoj! spauda gerai pasta
tyta ir plačiai išplatinta, 
tenai katalikybė klesti, o te
nai kaine katal. spauda silp
nutė, tenai ir katalikybės

1 stovis nepuikiaiisis.

BROOKLYNO FED. APSK. 
DR-Jįf PRAMOGOS

- "MŪSŲ UIBKTĮ"
Brolius amerikiečiu* kviečiame 
/ užsisakyti

“Mūsų Laikraštis” yra did
žiausias ir įdomiausias iš Visų 
Lietuvoje leidžiamų eavaitraiš- 
čių; geriausiai informuoja Lietu- -. 
yos visuomenę apie savo krašto 
ir plačiojo pasaulio įvykius; vi« 
ad pilnas rimtų ir objektyvių 
traipsnių, gražių pasiskaitymų, . 
korespondencijų, dainų, paveiks
lų ir t, t.'
“Mūsų 'Laikraštis”, šiandien 

plačiausiai skaitomas Lietuvos 
kaime ir mieste, nes savo plačiu 

■ .utiniu visus patenkina. Taip pat 
virš 2000 prenumeratorių turi 
užsieniečių lietuvių tarpe, kurių 
didelė dauguma yra broliai ame
rikiečiai.

“Mūsų Laikraštis” kas savai 
te išeina po 12 puslapių, iliust 
•uotas ir duoda savaitines ap
žvalgas iš religinio, kultūrinio, 
visuomeninio, ekonominio ir po
litinio gyvenimo sričių,

“Mūsij Laikraįtį” leidžia Ka
talikų Veikimo Centras. Kaina- 
metams: Lietuvoj 4 litai, užsie
niuose — 12 litų.

Tas visas knygas nariai 
gauna nemokamai. Tik rei
kia įsirašyti į Av. Kazimie
ro Draugijos narius. Meti
nio nario mokestis $2.00, o 
amžinojo $35.00. Tat nieko . 
nelaukdamas rašykis į Hv. 
Kazimiero Draugijos na
rius, Įsirašyti galima arba 
tiesiog siunčiant pinigus ir 
paduodant. sayo .aiškų adre
są Šv. Kazimiero Draugijos 
Centrui, Rotušes Aikštė, G 
Kaunas, Lithūan ia; arba 
per Šv., Kazimiero Draugi
jos Atstovų Amerikoje:’ 
Re v. S. Stonis, 147.Montgo- 
mery Plaee, Paterson, N. J.

Lygiai skaitau sau už pa
reigų painformuoti Šv. Ka
zimiero Draugijos narius, 
kad tie kurie yra pasižadė
ję dalimis, mokėti nario mo
kestį, bet nėra baigę mokėti 
ir nieko neduoda apie save 
žinoti, knygų siuntimas yra 
sustabdomas, pakol nebus 
baigta.. mokėti pasižadėji
mai.

Be to, maloniai prašau 
visų narių, kurie gal įiegau- 

" nate. knygų, tuojau man 
, pranešti paduodant aiškų 

savo adresą ir nurodant už 
tokius metus esate negavę 
mygu. Negavimo:. priežastys 
bus išaiškintos i ir knygos 
ris atsiųstos.

Visais Šv. Kazimiero Dr- 
jos reiJtalais - kreipkitės į 
savo Atstovų. Amerikoje, 
aukšČiaus nurodytu adresu; 
malonu bus jums patarnaut 
i.

— i . ;. i ' '■
Tel. Stagg 2—5048 Notnry Public

M. P. SALIAS INC.
BIELIAUSKAS 

Graborius ir BalaamnotojM 

660 Grand St., Brooklyn, N.Y.

KLASCIAŲS

CUNTON PARKAS
Piknikams,- baliams, koncertams, 

5ękidirih Ir visokiems pasilinksmini- 
inams smagiausia vieta Brook- 

i lyne-Maspethe. Jau laikas užslsa- 
i kylį salę žiemos sezonui.
; karnp. Maspeth ir Betts Avė. 
Į JONAS KLASČIUS, Sav, 
Į • . ■ Mąspęth, N. Y.

i

Tel. Evcrgvccn 6-5310

JOSEPH GAMA
GRABORIUS

—IR—
BALSAMUOTOJAS
231 REDFORD AVENUE

BROOKLYN, N, Y,

Tel. Stagg 2—0783 Butai? Public

JOSEPHIEVWI
(Levandausk&«)

GRA B ORIUS 
107 Union Ąve., Brooklyn, K.Y.

Tat visiems labai svarbu ' 
katalikiškų ją spaudų palai- , 
vyti ir ją platinti. To pa- , 
;ies reikalauja ir katalikiš- . 
koji Airija.

Visų katalikų veikėjų ir 
šiaip sau susipratusių kata
likų pareiga yi’a ir patiems 
skaityti katalikiškų spaudų 
ir tarp kitų j ą plačiausiai 
paskleisti. Katalikiškų lai
kraščių platinti mes turi
me: Darbininkų,” “Draū- 
gą,” “Garsą,” “Vytį,” 
“Moterį,” “Laivelį,” “Stu
dentų Žodį.” Visi jie pui
kiai vedami, nebrangūs ir 
yra ko pasiskaityti; Bet su 
knygomis yra blogiau. Jų 
Amerikoje leidžiamų lyg ir 
neturime, o jei ir turime 
kiek, tai labai mažai. Kny
gų turime siekti Lietuvon. 
Tenai, ačiū Dievuiy jų ne- 
stokuoja.

Tik višas keblumas susi
daro^ kaip jų parsitraukti ?, 
Sunku žinoti kokios ten yi.‘a 
geros knygos, sunku prisi
ruošti išsirašyti, o dar ne
žinai ir adreso .kur rašyti.

Kun. S, S toms, 
Šv, Kazimiero Draugijos:

Atstovas Amerikoje.

BROUN IŠEIVIAI
Tėvynes likimas, Jos laimėjimai ir ne

laimės, Jos sielvartai Ir bėdos Jums vi
siems, be abejojimo, rupi. Jums taip 
pat rupi, kad Tėvynėje taurautu ir 
klestėhj teisėtumas ir laisvė.-Jus taip 
pat niekinat priespaudos nevalių ir ne
ribotu sauvaliavimą su Svenblausiomis 
žmonių teisėmis Ir laisve. — Jt)s norite 
kad ir toli būdami,, kad ir plačiųjų ma 
rlų atskirti, pažint! Tėvynės biivl. koku 
Jis tikrumoj yra. — Sitais visais-at
žvilgiais Jums labat yra . pravartu iŠ 
kiraflytl .

“DARBININKAS” ugdo tiesos ir 
laisvės meilę.

’ “DARBININKAS” moko neapkęsti 
priespaudos, smurto ir niekinti dldvnl- 
dų veidmainystę,

“DARBININKUI” visur ir. visados 
rupi darbo žmonių reikalai.

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

‘•DARBIN<NKAM redaguoja profeso
rius PR. DOVYDAITIS.

Skubėkite kad itiiiralyti “D.4 ROIKIK 
K4n patys ir iSraiyfcite jį tavo pimi 
nėtni Lietuvoje.

Amerikoje “Darbininkas” knStuoja 
$1.20, o Lietuvoj tik 60 amerikoniuku 
centtĮ. . .

“Darbininkas.” <

ola. Kauna*, Nepriklausomybės aiirtlė

Telephone Sthgg 2-4409 
NOTARY PUBLIC

ALEKS. RADIEVI61US
GRABORIUS

402 Metropolitan Avė.
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijos 
: BąŽnyČią

Parsamdau Automobilius Ves- 
tuvčms, Krikštynoms ir viso

kiems pokyliams

>

Rugp. 13 d.. Šv. Raž. draugija 
(Aprenk, par.) išvažiavimas į 
'Forest Park. ■ . . '

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

Rugp. 27 d. L. D. S. 10 kp. iš
važiavimai į Forest Parką.

. Rugsėjo 3 d.Mot £>ąj. 29 kp. 
išvaž, Forest Park.

Visiems, Visiems!
LIETUVIŲ UNIVERSALIS BIURAS

Atsilankę^ Brooklyn įvairiausia proga" ne
pamirškite užeiti pas mus ir pasikviesti *į savo 
namus lietuvių prietęlių ir patarėjų—laikraštį* . 
‘‘Darbininkų?’? Jei Jumyse kils graži mintis 
kų nors gerų įsigyti ar savo .prieteliatns pado
vanoti naujų maldaknygę, rožančių ar gražių 
stovyieię,, užeikite — Jūsų visuomet Jaukiame. 
LIETUVIŲ UNIVfeRSALIS BIURAS, Ine.

. - Buvusi “ VYTAUTO SPAUSTUVE” 
423 Grand St. Brootyyn, N. Y.

‘ STagg 2-2133

UŽLAIKAU VIEŠBUTĮ"
Yra kambariai dėl šeimynų ir 

pavienių. Stt valgiu ir. tik vienas 
blokas nuo vandens. Vieta labai 
patogi dėl pasimaudymo. .

365 Seoond Avenue,
LONG BRANCH, N. J.

(Sav. Andrius' Žukauckas)
■' ' R-4

Tel. Newtovrn 9—4464

ANT. J. VALANTIEJUS
GRABORIUS IR . 

. BALS ANUOTO JAS 
Apdrauda Visose Snkooe 

Notury Public ■
5441 — 72-nd Street, 

Arti Grumi Št .‘ 
MASPETH, U t., N. Y.
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