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L VYČIŲ SEIMAS
CHICAGO, III.—“Drau

go"’ žiniomis, L. VyčiVj sei
mas iškilmingomis šv. mi- 
šiomis ŠV. P. Gimimo para
pijos bažnyčioje, Marųuette 
Bark, kurias atnašavo- kun. 
Ig. Albavičius. Jam asis
tavo .kunigai Juškevičius, 
Katauskas ir Lukošius. 
Giedojo L. Vyčių “Dainos** 
choras, p. j. Sauliui vado
vaujant. Pamokslą pasakė 
L. Vyčių Dvasios Vadas 
kun. A. Valančius.

•Po pamaldų tos parapi
jos svetainėje seimo komi
sijos pirm. AL Manstavi- 
čius atidarė 1-ją sesiją. 
Centro pirmininkas Lapin
skas pasakė įžangine kalbą. 
Seimą sveikino J. E. vysku
pas Sheil, majoras Kelly, 
pral. Krušas, redaktorius 
L. Šimutis, kim. AlbavičiuSj 
Vieraitis, Rokus, Miškinis, 
kun. Bičkauskas, kun. Vai
tiekūnas, kun. Lipnickas ir 
Įeit, Nakrošius iš Lietuvos 
ir daug kitų.

Seimo prezidiuman iš
rinkti šie : pirm. A. Onai- 
tis; vice-pirm. Bilevičius ir 
Valeckaitė; rast, Valentu- 
kyte ir Karpiutė; tvarkda
riai Miškinis ir Juodai
tis; • j .-;į: * f \

Rezoliucijų komisija — 
kim. Gradeckis, L. šimutis, 
Žitkus.

Mandatų komisija — Rė
kus, Juozaitis ir Sinkevi
čiūtė.

Seimas gausus ir daly-, 
viuose gera nuotaika.

KANAUNIKAS ANT. ME1- 
GYSMIRĖ

KAUNAS. — Liepos 21 
d. mirė Kaišedorių katedros 
kanauninkas, ‘ Giedraičių 
dekanas, kun. Antanas Mei- 
gys.

Liepos 24 d. a. a. kan. A. 
Meigys buvo palaidotas 
Giedraičiuose. Katalikų 
Bažnyčia ir Tėvynė neteko 
tikro ir idealingo darbinin
ko.

MŪSŲ LAKŪNAI DAR KU- 
RĮ LAIKA BUVO GYVI?
KAUNAS. — Vokiečių 

laikraštis “Bėr. Tag." at
pasakodamas oficialinių as
menų žygius Daraus ir Gi
rėno katastrofos vietoje ra
šo, kad apie 7 vai. ryto ap
žiūrėjęs nukentėjusius gy
dytojas konstatavo, kad 
lakūnai bus mirę prieš dvi 
ar tris valandas, taigi maž
daug tarp 4 ir 5 vai. ryto, 

. Kadangi ’ “Lituanieą,” 
kaip spėjama, nukrito apie 
pusiau pirmą nakties, tai iš
eitų, kad lakūnai dar. buvo 
gyvi kokias tris-keturias 
valandas.

LENKŲ LAKŪNAI VĖL 
NUKRITO

----------------- I-----------  J

HARBOR GRACE, N. 
F.— Lenkų lakūnai B. ir
J. Adomoyvicž ’iai, išlėkę .• iš 
New York į Lenkiją, panas 
šiai kaip ir mūsų lakūnai, 
be leidimo, pareiškė, kad lė
kę išbandyti orlaivį. Bet 
jie netoli teniilėkė. Jų or
laivis sugedo ir buvo pri
versti nusileisti saloje. Len
kti lakūnai nusileisdami ap
daužė orlaivį ir patys susi
žeidė. Kad ir nesiseka len
kams. .

PREZ. SMETONA LAKŪ
NŲ LAIDOTUVĖSE 

NEDALYVAVO
KAUNAS. — Prez.. Ant. 

Smetona a. a. tragingąi žu
vusiu lakinių Dailaus ir 
Girėno laidotuvėse nedaly
vavo. Tuo laiku jis atosto
gavo Palangoje.

DARIAUS IR GIRĖNO KŪ
NAI IŠBALZAMUOTI
KAUNAS. — A. a. tra

gingąi žuvusių mūsų lakū
nų S. Dariaus ir Girėno kū- 
naLbuvo nugabenti į Vytau
to Didžiojo universiteto me
dicinos fakultetą ir ten iš^ 
balzamuoti.

IŠKILMINGOS SUTUOK
TUVĖS

WORCESTER, Mass. — 
Rugpiūčio. 10 d., 9 vai. ryte, 
Aušros Vartų lietuvių baž
nyčioje pyko iškilmingos 
sutuoktuves. Klebonas kun.
K. Vasys., sušliubavo adv. 
Petrą Daužvardį, Lietuvos 
Vice-Konsulą su p-le Juze 
Rauktyte. .

Adv. P. Daužvardis yra 
plačiai žinomas mūsjii išei
vijoje. Jis užbaigęs teisių 
mokslus Georgetown uni
versitete buvo išrinktas 
LDS. sekretorium ir “Dar
bininko" redaktorium. Lie
tuva jį pašaukė savo tamy-. 
bon. Jis tapo paskirtas 
Lietuvos Generalinio Kon
sulato Amerikai Vice-Kon- 
sulu, kurio pareigas jis la
bai garbingai atlieka.

P4ę Juzė Rauktyte taip 
pat yra advokatė, baigusi 
Northeastem teisių mokyk
lą, žinoma veikėja Worees- 
teiy. Ji paskutiniu laiku 
dirbo miesto labdarybės 
skyriuje.

Vįee-Koiisulo P. Dauž- 
vardžio pirmoji žmona, su 
kurią jis labai gražiai sugy
veno ir susilaukė dviejų 
vaikelių, mirė keletą .metų 
•atgal.
. Sveikiname pp. Daužvar- 
džius ir linkime laimingo ir 
ilgo gyvenimo!

; SO. BOSTONO ŠV. PETRO LIETUVIŲ PARAPIJOS VASARINĖS MOKYKLOS MOKINIAI, 
MOKYTOJAI IR VADAI.

Pačiame centre, viršuje, stovi kun. K. Urbonavičius, jo priešakyje, žemiau, stovi mokytojas Antanas Jur
gelaitis, jo kairėje — mok. Antanas Tutkus, jo .dešinėje, paskutinėje eilėje, antras nuo jo — mok. Julius Jes- 
kelevičius.

Pačioje kairėje stovi kun. K. Jenkus, Vasarinės Mokyklos direktorius, jo kairėje mok.-Jonas Tanlulynas, 
mok. Magdeleną,-Duobaitė ir dešmėn' stovi mokytojos Marijona TreinaviČiutė ir Veronika
Budrevfčiutė. • > ’ ■

Pačioje dešinėje stovi kleb. kun. F. Virmauskis ir žemiau, visai krašte, iš dešinės kairėn stovi mokytojos 
Ona Kavoliutė, Marijona Kiburytė ir Ona Pašakarnytė. . ;

Vasarinės Mokyklos užbaigimo vakaras įvyks penktadienį, rugpiūčio 11 d., bažnytinėje svetainėje.- (Skai
tyk pranešimą vietinėse žiniose, 2 pusi.). ’ r . •

DAR VIENAS LIETUVIS 
LAKŪNAS UŽSIMUŠĖ

• KAUNAS. — Prieš pat 
4‘Lituanicos’’ pakilimą iš 
New Yorko.Lietuvoje orlai
vio katastrofoje žuvo karo 
lakūnas Įėji. Alb. Stųkas,

Liepos 15 d. iškilmingai 
palaidotas. Karstas buvo 
vežamas per mieštą ant lėk
tuvo, nešė daug vainikĮų, 
griežė kariškas orkestras. 
Vokiečiai taip pat buvo pri- 
siuntę vainiką, bet Lietuvos 
muitininkai neįleidę be mui
to.

Vokiečiai Jau Grąžino Da
li “Lituanicos” Liekanų

PRANCŪZŲ LAKŪNAI NU
SILEIDO SYRIJOJ

DAMASKUS, Syrijoj.— 
Du prancūzų lakūnai, Paul 
Godos ir Maurice Bosai, ku
rie pereitą šeštadienį išlėkė 
iš New Yorko, rugp. 7 die
ną nusileido militariame 
oro lauke, Rayak, Syrijoj,. 
nulėkę, be sutojimo apie 
5900. mylių. . Tai •'rekordinis, 
tolumas, padarytas be su
stojimo. Ore jie išbuvo 57 
valandas.

DARBININKAI UŽGYRĖ 
INDUSTRIJOS^ATSTATY-

MO PLANĄ
SPRINGFIELD, Mass. 

— Rugp. 9 d. įvyko Massa- 
chusetts Federation of La- 
bor seimas, kuriame atsto
vai vienbalsiai užgyrė in- 
dustrij os - atstatymo planą 
(NRA) ir reikalauja, kad 
gub. Ely priverstų visas 

Massacliusetts valstybės įs
taigas sutrumpinti darbo 
valandas ir mokėti algas su
lig federales valdžios nusta
tytų kodeksų.

KAUNAS. — Spauda
praneša, kad šiomis dieno
mis į Soldiną buvo nuvykęs 
Lietuvos Pasiuntinybės pa
tarėjas p. Dymša ir. jau 
jau daugelį surinktų “Litu- 
aniėos” liekanų yra- gavęs. 
Tarp gražintų daikfu esą 
dalis lėktuvo užrašų “Litui 
aniča" ir dalis aukotojų są
rašo ir visa eilė- smulkesnių 
dalykėlių. " Bet dar daug 
dalių ir negrąžino.

Alus prigirdo daugiau 
žmonių negu jūros.

*

ČEVERYKŲ IŠDIR8YSČIŲ 
KOMPANIJOS NAU

DOJASI
BROCKTON, Mass. — 

Darbai čeverykų išdirbystė- 
se smarkiai eina. Darbda
viai skubinasi visus užsa
kymus išpildyti dar prieš į- 
vedimą trumpesnių darbo 
valandij. •

Dėl trumpesniij darbo va
landų ir algd unijų vadai 
dar nesusitarė su valdžios 
komisija. Kaikurios mažes
nės dirbtuvėlės jau‘ priėmė 
40 valandų darbo savaitę ir 
pakėlė algas, o kitos tik 
pakėlė mokestį kaikuriuose 
skyriuose. Pažymėtina, 
kad kur darbininkai vie
ningai laikosi, tai ten ir al
gas pakelia, o kur nėra vie
nybės, ten darb i n i n k a i 
skriaudžiami.

Ligšiol visose čeverykų 
įšdirbystėse buvo B. & $. 

W. unija. Bet, matyt, kad 
ši unija darbininkų nepa
tenkino. ^Pradėjo darbinin
kai organizuotis į naują 
Brotherhood of Shoovvor- 
kers and Allied Craftsinon 
uniją. Bet nekaip sekasi ir 
naujai, unijai. Prie naujos 
un i j os rašosi it ai. ai, lenkai, 
lietuviai ir kitų mažumų 
darbini likai, bet. airiai, šve
dai ir kiti tebesilaiko senos 
unijos, nors ir jie jos negi
lia.

2000 KOMUNISTŲ SU
ŠAUDYTA RUSIJOJE
RYGA. — Sovietų Rusi

joj dėl nepalankumo dikta
toriui Stalinui, jo įsakymu, 
sušaudyta per 2000 komu- 
nistij. Komunistų partija 
Rusijoje nėra gausinga na
riais. Bet dabar dar dau
giau sumažėjo. Yrą žinių, 
kad jaunasis partijos ele
mentas yra nusiteikęs prieš 
Staliną ir jam nepasiduos 
siųs. Versią Stalino diktar 
titrą.

ORLAIVIS SUSIDAUŽĖ 
DETROITO GATVĖJE

DETROIT, Mieli. — 
Rugpiūčio 7 d. American 
Aiiavays korporacijos, tran
sportinis orlaivis nukrito ir 
susidaužė gatvėje.' Juo- va
žiavę 7 pasažieriai lengvai 
sužeisti.

J. V. REIKALAUJA, KAD 
MACU ADO PASITRAUKTŲ

HAVANA, Kuboj. — 
Rugp. S d. Jungt, Valsty
bių ambasadorius, IVellos 
pareiškęs prez. -Machądo, 
kad jis rezignuotų, bet jis 
pasiryžęs kovoti. Del jo. a-r 
pe 30 žmonių jau užmušta 
ii* daug sužeista.

KAINA 5 CENTAI

KARO STOVIS JAU PA- 
SKELBTAS KUBOJE •.S

HAVANA, Kuba.—Rug^ 

piūčio 9 d. Prez. Gerardo 
Machado paskelbė karo sto
vį visoje respublikoje. Pre- 
zidentus Machado savo dek
rete pareiškė, kad generalis 
streikas iššaukęs revoliuci
ni judėjimą, kas ir privertė 
jį paskelbti karo stovį; 
Valstyhių. ambasado r i u S 
Welles ir įvairi'ų politinių 
grupių vadai laukė prezi
dento Machado rezignacijos, 
bet, matyt, liberalų grupė 
prikalbėjo jį pasilikti ir 
griebtis griežtesnių priemo
nių prieš savo politinius 
priešus. ’7

KUBOS KARIUOMENĖ 
ŠOVĖ į MINU, UŽMUŠĖ 

26 ŽMONES
HAVANA, Kuboj. —Pe

reitą pirmadienį apie 200,- 
000 žmonių susirinko pdS 
prezidentą Machado ir rei
kalavo, kad jis pasitrauktų, 
įvyko riaušės. Kariuome
nė užmušė 26 žmones ir 150 
sužeidė. Kaip išrodo, prez. 
Machado turės pasitraukti.

LAIKRAŠTININKAI PA
SIŪLĖ KODEKSį ■

Washington, d. c.-^ 
Šiomis dienomis laikraščių: 
leidėjai įdavė Industrijos 
Atstatymo administracijai: 
paruoštą kodeksą, kuriuo 
nustatomą darbininkams 
algos ir darbo valandos^ 
Sulig to kodekso- darbo sa
vaitė laikraščių spaustuvė
se, būtų 40 valandų. Kol 
kas laikraštininkų’ kodeksas 
nepriimtas.

“LITUANICOS” LIEKA- 
NOS IR LAKŪNŲ DAIKTAI

RODOMI VISUOMENEI
KAUNAS. — Tragingai 

žuvusių mūsų tautos lakūnų 
kap. Dariaus ir Įeit. Girėno 
daiktai ir sudužusio, lėktuvo 
“Lituanicos" liekanos nuo 
liepos 27 d, jau rodomos vi
suomenei Karo Muziejuje.

Iš buvusio 'gražaus “Li- 
tuanieoš ’ ’ lėktuvo dabar li
kusios tik skeveldros, A. a. 
kap, Dariaus ir įeit. Girėno . 
rūbai ir daiktai suplėšyti ir 
sukruvinti. Sudėti ir kiti 
smulkus lakūnių skridimų 
daiktai. Pats “Lituanicos** 
lėktuvo vaizdas daro liūdną 
įspūdį. Kaip žinoma, lakų- 
nams ..nukritus vokiečiai pa? 
siskubino daug. lėktuvo, da
lių išvogti. Dabar tos iš- ’ 
vogtos .-dalys1 vis grąžina
mos. . Jau yra dalis tų įra
šui, kur surašyti “Litūani- 
cos*’ aukotojų vardai,; kol 
kas jie dar ne visi.
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VIETINĖS ŽINIOS
(TRUKO 'DARBININKO' J1“.a

Gauname iš visur žinią, 
|į;kad pereito penktadienio 

r “Darbininkas”' visiems pa
tiko. • Pasiustuosius “ex- 

/1 r a” egzempliorius, beveik 
. Visur išpardavė, “Darbi- 

L- ninko” administraciją vis. 
, dar gauna prašymą^ tą nu- 

.. / merį iŠsią-sti. Kun. Krijias 
g iš y^atcriiury užsisakė dar 
p 50 egz. Beliko tik apie 10 

Dėkojame 
Darbininko”

liiikės virtuyiiį indą ir reik
menų, daro pratybas kaip, 
užlaikyti gerą v i r t u v ę. 
Penktadieniu, vakare teks 
mums pamatyti visu skyrią 
iššilavinimą. N epraleiski- 
me progos. Atsilankykime 
į savo . vaikučiu mokyklos 
Užbaigimo vakarą.

ŠVENTĖ
egzetnpliorią, 
visiems už

į, pk
a/.... PASNINKAS
fe

r

Pirmadienį,rugpiūčio-lP 
*&• yrą- pasninkas (vigilija) 
prieš Žolinę, Panelės Šven- 
triausios į Dangui Etnini > 
šventę. '

Antradienis, rugpiūčio 15 
dieną, yra didžiulė Į Dan
gą Ėmimo Panelės Šven 
čiausios šventėt — Žolinė. 
Katalikas privalo išklausy
ti tą dieną šv. mišią ir. ne-, 
dirbti sunkiai jeįgalima iš
vengti. ’

VAŽIUOSIM IR MES!

VISI V. M, SKYRIAI REN-

Kiekvienas Vasa r i n .ė s 
■į Mokyklos skyrius nori ką 
Į įdomaus parodyti mokyklom 
L užbaigimo programoje, rug- 
? piūčio 11 d., 730 vai- vaka- 
į Te; bažnytinėje salėje. To- 
L dčl, mokytojams vadovau- 
l Jaut, uoliai praktikuoja, 
į Pavy zdž i ui. mokyt < > j. > Ant a- 
! no Tutkaus skyriaus moki-

Šįmet būta ir gana karš
tą dieiią, taigi ir maudytis 
visiems buvo progą,. Neat- 
si I i keitimas nuo kitą : mau
džiaus, ir aš bent porą kais 
•ą. Bet didžiausia beda tai, 
kad vanduo sūrus. Prisi
gėri taip, kad paskui kele
tą dieną tą skonį jauti. • Ir 
tikrai maniau, kad jau šie-

ADVOKATAI

JUOZAS CUNYS
ADVOKATAS

:414 Broadway, S. Boston, Mass. 

į . Tel. So. Boston. 0948

GYVENIMO 
r . Tel. Parkway 1864-\V

v Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. BAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi

sus legalius dokumentus.
117B Jt. (kampas Broadway) 

j ■■ South Boston, Mass.
i Telefonas : Sou. Boston 2732

.. Namų; Talbot 2474

į *

■ b

r
i

i

• ■ ,
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SOUTH BOSTONU 
ŽINIOS

je, staiga mirė savo vasar- 
jaamyje, 
Velionis 
žiaus.

vohasset, Mass. 
tebuvo 54 pu.

Art. AI. . Kiškis groja 
smilikii gerai žinomoje or- 
kestroje, vasaros nietu, Bar 
Harbor, Maine.

Alb. Šidlauskas, sūnus K. 
Šidlausko, mūsų Šv. Vin
cento de Paulio skyriaus 
pirmininko, sunkiai serga 
‘ ‘ tonSuiit is T' liga, Carney 
ligoninėje. . , -

Šv. Petro parapijoj cho
ras jau ’ ruūšrasi prie meti
nių šokių, Matyt, kad bus 
vienas iŠ didžiausią į vykią.

šiomis dienomis l)r. P. 
Jakimavičius tapo išrink
tas Bostono Medieal Soc ie
ty vice-pirmininku. Garbe 
tietuvianisT_ ’—

Garsus D r. Edward J. 
Demiiiig, buvęs vyriausias 
gydytojas- Ca-mey- ligonine-

DAKTARAI

pasirodo, kad daugumas, 
Soiithbuslmiierią važiuoja į 
Čhicago pamatyti Pasauli
nės Parodos. Būtu gerai, 
kad ateinančiais, metais at
vežtų mums tą “Parodą” į 
Bostoną, tai visi tuomet pa
matytume!

Ai* turite . rakandą bei;] Nepamirškitę atvykti į 
drabužių jums nebereika
lingų?/. Gtil . betui’čianis ir 
našlaičiams labai tiktą tie 
jums nereikalingi rakan- 
'. dai ? ‘ Prašorne prisiąsti 
juos Šv. Vincento de Pau
lio skyriaus susiriiikiman, 
ateinantį penktadienį.

Šv. Petro Vasarinės Moky
klos užbaigimo vakarėlį, 
rugpiuči.6 11 d., 7 :30 v. v. 
Bus kuo pasigėrėti!

. ’<.< - • -— y '

ŠlIUBAS

Dr. M., V e Ka'speras, ge
rai žinomas lietuvis ’deutis- 
tas, išvyko į Amerikos Beii- 
tistą seimą, Chicagoje sy
kiu su kini. J, O’Comior iš 
Neponset

Nepamirškime! Šv. Petro 
parapijos išvažiavimas į- 
vyks Mum'hback’s Parke, 
Labor Day, rugsėjo 4 dieną.

. Prezideiit as Ruošė- velt 
stengiasi kiekvienam bedar
biui. suteikti dhrbą per N. 
R. A. Taigi, padėkhn jam, 
ir pirkime tose ktautuveše, 
kurios turi lange N. R. A. 
ženklą.

* Ona Letnenskaitė, 16 me
tą amžiaus, rugpjūčio 6 d. 
išgėrė . stiklą nuodą. Nuga
benta miesto ligoninėn ir 
dabar yra sunkioje padėty
je. Kas ją prie to privedė 
neteko sužinoti. Sužinojęs. 
parašysiu. .

Vienas Southbostoniet is, 
pasilikęs namuose, išėjo su 
draugu pirkti vištos vaka
rienei., “Bet Zigmai, pasa
kyk tu .man, kaip gali pa
žinti vištos seniūną?” “Pėr 
dantisr”—atsakė Zigmas. 
“Zigmai,’ Zigmai! Ką tu čia 
kalbi? Juk- višta neturi 
dantų!” “Aš žinau tą,” 
atsake Zigmas, “bet aš tu
riu gana gerokus dantis!”

Vyčiu seimas prasidėjo 
šią savaitę Clucągoje. Mū
są 17-tąją kuopą gerai re
prezentuoju pp. J. B. Lauč
iai, mok. Pr. Galinis ir p-Ie 
O. Valeckaitė.

Musų parapijos salo ap
tverta nauja geležinė tvora.. 
Dabar galės mūsą vyčiai be 
baipres lošti kumŠčiasviedį.

Padėkime p. J, Valatkai, 
ateinančio parapijos, išva
žiavimo šeimininkui, suor
ganizuoti šį išvažiavimą 
gražiausiai. Tuomet bus ir 
imsi gerėjimo!

’. _Ar< žinote^ kad Pranas 
Vaitkus, nevaldąs savo ko
ją, yra vienas iš gabiausią! 
plaukiką Bostone?

Tel. So. Boston 0828
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER.
(KASPARAVIČIUS 
Naujoje Vietoje,

525 E. Broadway, S. Boston.
Ofito Valandos:

Nuo & iki 12 ryte ir nuo 1:80 tad 
B Ir nuo 6 Iki 8 vai vakare. Ofi
sas uždarytas eubątos vakarai® ir 

Į nedėldlenlaiB, taipgi eoredomU nu*. 
| 12-toe dlen A uždarytas. .
| Taipgi nuiinu ir X-ray

Dr. Edv. Valiaekas*. nau
jas dentistąs, atidavė savo 
ofisą 84()a Western Avė., 
West Lynu. Tol. Breakcrs 
Ū273* . o ' •.

Ateinančiame parapijos 
išvažiavime Mimclibąck ’s 
Parke, bus visokią inargu- 
Inyną, lošimą, ir gražią.do
vaną.. Šias dovanas galite 
dabar, pamatyti p. ^Ašmens- 
ko, Lithuaniaii Eurniturė 
krautuvės languose.

Šiomis durnomis. Jiiozo 
Antanėlio garsusis orkes
tras turėjo koiiteslą su ai- 
riii orkestrą, lligliland 
Parke, Avon, Mass. Tr kaip 
mūsų Juozas ; išmušė savo 
skambančiais aidais prieši
ninkus airius!- Valio, Juo
zeli!!!. . ; •

t.

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GAtfARISKI
(GALINAUSKAS)

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

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai. 
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po pietų ir 
nuo G iki . 9 ,1. vakare.’ šventų dienų 

pagal susitarimų.

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

KAZ. J. KALINAUSKAS I
ADVOKATAS

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

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

Bostono Ofisas:
60 State St., Room 326 

. Tel. Hubbard 9396 
Gyvenimo: 33 Rosemont Street, 

Tel. Talbot 2S7S Dorchester, Mass,

Tel, S* B. 0441.

PR. J. KAtir TURKAS
ADVOKATAS

414 Broadway, So. Boston.
. •" Room 3.
' Gyvenimo vieta: 39 Green St.,

• ’ Hudsnn, Mase.
Tel, Hudflon 622. . ;

metais, pasimaudyti švaria
me ežero vandenyje, bot, 
štai, ką. džiuginančio aš su
žinojau!? Nagi,. Lietuvos i 
Vyčiu Naujosios Anglijos 
apskričio metinis išvažiavi-[ 
mas įvyksta šio mėnesio pa
baigoje. T r dar pačiame 
gražiausiame 11 Palangos’'
□ark-e, Laivreiice, Mass. Iš 

džiaugsmo, hot tris sy
kius į viršų pašokau. Juk 
tai pirmą kartą važiuosime 
i “ Palangą ’? pasimaudami; 
“Tai bus linksma, tai bus 
linksma ir ’ gražu,’’ prądė- 
įau dainuoti.

E! O kaip gi nuvažiuoti, 
— Įiagalvojau. Bet, “ne
peik dienos be vakaro.“ 
Vietinės Vyčiu septyniolik
tos kuopos bruzdėlninkas,1 
pasiūlo: “.gal \ pirksi; juk 
taip norėjai važiuoti.”

Žiūriu, bilietas. Bilie
tas į Lav’rence ir atgal tik 
‘‘ vienas doleris. “ Žmogau.

Tel. So. Boston 2660...

. Lietuvis Dantistas

A, L KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston 
(Maso valandos nuo. I) iki IŽ, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo .6:30 Iki 9: v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 v. dienų. 
Subatoinis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedčliomis nuo 9 iki 12 vai. dienų, 

(pigai sutartį)

ui»ki*h|T|

• \į Tel. So. Boston 3520

ADVOKATAI ŠA: 'Al 
r. I DAUBININKO NAJL 
j7 Į. 366 Broadway,
'-‘f. . South-Boston, Mass

. 'į -

turi “kvoteriai“ ir ’ duok | 
man bilietą., “Nesvarbu, I 
kad moki smulkiais, aš ir Į 
po “centą” galiu priimti”H 1 v . . ’ Ę— atsako geradaris įteikda- į 
mas man gražiai padarytą H 
bilietėlį. “ Jau pardaviau H 
septynis šį vakarą,” sako Į 
jis man. “r

Žinai ką kolega, jei turi 
atliekamai porą biliethj', tai 
galėčiau ir aš tau padėti p 
platinti. Pasiieškosiu sau 
gerą 'kompaniją,’ kad. tik
rai būtą, linksma ir smagu. 
(> tą padaryti bus ' lengvai 
galima, nes už dolerį : iniš-

DR.J. LANDŽIUS 
SEYMOUR

LIETUVIS GYDYTOJAS LR 
CHIRURGAS

X-Ray
Tel. South ' Boston 2712

534 E. Broadway. 
South Boston, Mass.

DIDELIS,. , Į

PIKNIKAS
Reųgia .

Lietuvos Dukterų po Global 
Mot. Švč. Draugija

Įvyks

Rugpiučio-Aug. 13,1933
Munchback’s Parke, 

Roslindale, Mass.
Pradžia 12' valandą. •

< Gerbiamieji: Kviečiame visus 
į šį metinį pikniką. Draugija de- 
:da visas pastangas, kad šis pik
nikas būtu vienas i.š geriausių iri 
įdomiausių kaip, kada nors buvo. 
Vieta graži tarpe jinško. ■

Būs Dragtuio “orkestiaš, kuris 
grieš visokius šokius prie kurio 1 
galėsite-visi gražiai pasilinks
minti, pasišokti ir pažaisti. ,

Bus duodamos dovanos.
Berto; bus visokių valgių ir 

gėrimų .
Privažiavimas gatvekariais ar

ba automobiliais, yra labai pato
gus.

Jeigu tą dieną lytų, įvyks pa
silinksminimas parapijos svetai
nėje,. East Seventh Street.

Kviečia visus Rengėjos.
KELRODIS: Važiuokite iki Forėst

1 Lilis, iš ten Dedham Line gatveka- 
riu iki Beecli St., kur bus nurodyta- 
pikniko vieta.

JOSEPH W. CASPER
(KASPARAS)

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

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

Res. 158 W. 7th St.
i. Tel. So. Boston 1437. M 

Patarnavimas dienų ir naktį.

j

e

le tą. dieną .mūsą* Visi į 
“1‘alangą*’ paūžti ' važiuo
jam. ' .

tfuryyiias.

Tel. Borter 3789 į

johnrepshis,m.d.į
(RHPSTB) |

Lietuvis Gydytoju . |
: Ofiso Valandos: 2-—4 ir 6—8.j 

278 Harvard Street, 
ikamp. Inman arti Central Sq»Į

Oombridge, Man.

išgydyti^
Su Tam Tikru švelniu būdu

Jlrno . rekordas kiiiL tik
rai išgydnu kalba už.sa- 
ve. Aš turiu gabumus, 
mokslu, prityrimų ir 
moksliškus įrenginius 

• kaip išgyti,vii baisiau
sias ligas, kurios kanki-

tiu vyrus,’ nio.teris ir kutUklus.
• Patarlėms Pykai. » 

D(,G<327 .X'£, 
Valandoj; Antradieniai, ketvirta- 
dlanlulB lr tądien lala 10—12

t», 7—S vakare; aakfaatiU*
nluln 10—12 tiktai

Rug'piūeįo 9 d., 8 v., Les* 
ter E. llynes su Agota (Ag
niete) J. ŠeŠeikiuto sušliu- 
buoti Šv. Petro lietuvių . 
bažnyčioje So.. Bostone. A- ‘' 
bu Jaunieji dirbu Kenmore 
viešbutyje, Bostone. Jo te- ' ■ 
vai gyvena E. Oambrdgeje., 
jos gi tėvai gyy, Garfiel frt., 
Metlmen, Mass., prie Pa
langos. Liudytojais užsira
šo Prances Gleary ir Eliza-, 
betą šešeikiūto.

Vestuvią; dienos lyte jau
nieji su giminėmis išklausė . 
šv., mišią ir ėjo prie sakra
mentu.

Ar žinoti1, kad mūsą Šv. 
Vincento de Paulio sky
rius, p. K, Šidlauskui vad., 
išdalino per $300.00 mūsą 
našlaičiams ir beturčiams.

PIKNIKAS
Sekmadienį, rugprūčio 13 . 

d./ 1933 m., Spėt '‘.Punde, 
oSttmelntm, Masu. įvyks N. 
P. P. Marijos draugijos . 
((■ainbridge) pik n i k .a s. 
Kviečiai m* dalyvauti.

-I, ■ !BliW •VtSf • ............__________L— JLB--------U

T«l. S. B. 2B0B-R.
LIETUVIS

UfTOMETRISTAS
įdegtu minuoju akis 

, . priskiriu akbihin
kreivas nklFr atltle-
■Inu Ir ambliJonK

kow (aktyse) akyse augri)81nu fivle*- 
aą tinkamu laiku.

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

Į ĮVAIRŪS SKELBIMAI i

“Mamyte, išmainyk man 
dešimtuką?” I

“Kaip tu nori, kad aš tau
išmainyčiau tą dešimtuką?”

“Į kvoterį, prašau!”

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

I P. J. AKUNEVICH
(AKUNEVIČIUS)

I 16-18 Intervale St., 258 West Broadway,
I- Montello, Mass. So. Boston, Mass.
I Tel. Brockton 4110 Tel. S. Boston 4486

METINIS

PIKNIKAS
Rengia South. Bostono Lietuvių | 

Piliečių Draugija 
Nedėlioję 

Rug’piučio-Ąugust-13, 1933 
Vose’s Paviilion, Maynard 

Piknikas bus su. Dideliu Sporto 
Programų ’ Į

Vyrų, Merginų ir Vaikinų Į
Lenktynės |

Laimėtojai gaus dovanas.
. Virvę Trauks Senberniai 

Su Vedusiais 
Risis . Wąlter Turėjo 

su Vincent Kabalinskas 
.. Bus Gražuoles Rinkimas 

.Gražiausia Lie’tuvąitė Gaus 
Sidabrinę Taurę.

Grajis i Jono Dirvelių Orkestrą
Bušai išvis nuo Lietuvių Sales 

E St., So. Boston 1013() vai., ry
te. Rinuul‘Tri$ tikictiis. ypątni 
75c. Tikivtus’galima gauti Kliu- 
liv. pas Klįubo luinus iv Šidlaus
ke) Aptiekojc.- ' v . .

‘ Valgių, Gorimų ' ' .
.Bus. Pakankamai..' Kviečiam .vi
sus dalyvauti ir. linksmai', laikų 
praleisti. . . • •

' Apie mūsų pigų ir grąžų- patarnavimą, 
klauskite tų, kuriems mes patarnavome.

JONAS PETRUŠKEVIČIUS IR SŪNŪS 
Graboriai ir Balsamuotojai 

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

A.

Telephone . . ~ 
so ■ “ I

BAY VIEW
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER IR ROCKNE 
Automobilių ir Trokų 

Agentūra.
Taisome visokių išdirbyscių auto
mobilius. Taisymo Ir demonstravi
mo vieta:

1 Hamlin Street 
ir E. Eighth St. . 

SOUTH BOSTON, MASS.
Joc. Kairtčiunas ir Pcter Trečiokas 

savininkai

Į JUOZAS M. mus Į 
i.' LAIKRODININKAS | 

j s Parduodu įvairiausios rūšies.|
| auksinius ir sidabrinius daik-1
| tus. Taipgi ir pataisau. I 
| 366 W. Broądway 1
Į SOr BOSTON, MASS. I

AGENTAI

i INSURANCE i
| Apdrausk namus, rakandu* |
I automobilius pas

1
 J. S. MESLIS
455 W. Broadway, So. Boston i

Tel. So. Boston 3612

ZALETSKŲ
MODERNIŠKA

GR ABORYSTES ĮSTAIGA 
FUNERAL HOME

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

. • • Tel. So. Boston 0815
Dabar, galėsime.dar gėriau lietuviams patarnauti, ries 

■ niūsų įstaiga tuvi,visus patogumus. Naujosios niados kamba
riai šermenims DYKAI. ■ Patarnaviinas dienų ir naktį; lui
nas'pasirinkimas metalinių ir kietų medžio grabų. Užganedi- 

' ninias,. teisingumas, .ir nubširdamas,: tai mūsų aukščiausias 
tikslas. *
D. A; ZALETSKAS
.. (Grabbrius) . .

K. SIDABRAS i 
j Važiuojantiems j ir iš Lietuvos parū

pimi pasportus ir parduodu 
d Laivakortes. ‘ .

ApdTaudžiu Imksus namus, rakandus 
J ir t. L

Į 342 W. Bi'paduuy,' S. jloston. Mass. 
f Telefonas South Boston lTt>S .

KALENDORIA11934 M.
Sjnuidos Darbid, 

. T^ po\\ ritei lai.
žemiausiom kiiiman.

SIDNEY PRINTING SERVICE
■ R. židžiumis Ir F.. ShnanayIrius

315 E st. prie Broadway, 
So. Boston/Mass.

Į Tel. So. Bosto.n įKUKi. '.

F. E. ZĄLETSKIENfi 
(Balsamuotoja.)

Į INSURANCEh APnUAUOŽlA V1SILV 
| K. J. VIESULĄ,

| 366 West Broadway,
Sb. Boston, Mass..

I I Tol. So. Boston, 0620
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PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
f t * ...»

Biurokratizmas yra įši- 
galcjęs pramones bei indus
trijos sakose. ’

Visur matomas supuvi
mas ir. bankrotas.

Iš Moterų Sąjungos Seimo PHIIAŪELPHIA, PA,

SHENANDOAH, Pa. — 
Pirmadienį, rugpiūčio 7 et 
iškibningomis pamaldomis 
prasidėjo A. L. R. K. Mo
terų Šųjungos Seimas.

Išltilmingas šv. * mišias 
■ laikė šios kolonijos lietuvių 

parapijos klebonas kun.. J. 
Karalius. . Jam asistavo 
kun. Klevinškas iš Tama- 
qua, Pa. ir kun. Gasiunas iš 
Chicago.

Po pamaldų prasidėjo 
seimo posėdžiai.

Seimo prezidiumų sudarė 
Šios atstoves: T y____ L

Vedėja — T. Mažeikiene 
iš Worcester.

Pagelb. — O. Dobrovolš- 
kiėne iš Brooklyn, N.. Y.

T rašf. — IT. T. Jokubai- 
tė iš Worcester.

II rast, —■ O. Navickaitė 
iš Chicago.
Mandatų, komisija-.

M. Urmonienė, S. Bart- 
kaitė.

Skundlu ir įnešimų -—

. S. Sakalienė, J. *Čepulie- 
nė, O. Kirieiie;
K n ygų patikrin im-o^

Š. Bartkaitė, M. Vens- 
lauskiene, M. Grigaliūnie
ne. s /
Spimdos komisija —

J. Jurkevičienė, Skėviėnė 
ir M. AL S. Remeika.
Tyarkdares-^
Tvardzikiene, Eidukoniėhė.

Seime dalyvauja 59 at
stovės iš 25 kuopų ir 4 ap
skričių.

Svečiai: Slien a n.d o a h 
miesto. majorus, klebonas 
kun. J. Karalius, Imnigai 
Cesna, Klėvinskas, Matu
laitis, Mockus, Gašiunas, 
Valančiunas ir J. O’Brięn. 
Iš pasauliečiij LRKSA. se
kretorius p. J. Šaliunas su 
žmona ir kiti.

Jurkevičiene.

ŠV. KAZIMIERO PAR.
Kun. Mėl). J.-J V Kaitinkis 

Bergą i
Mūsų klebonas kun. J. J. 

Kaulakis sunkiai serga šir
dies liga Šv. Agnieskos li
goninėje. Jau prabėgo 
daugiau kaip savaitė?, kai 
nesikėlė iš lovos. Mes pa
rūpi,jieriai esame nuliūdę, 
kad musu visų mylimas kle
bonas taip pavojingai ser
ga. Lai visagalis Dievas 
suteikia jėgų pergalėti tą 
liga, kad galėtų neužilgo 
vėl darbuotis mūsų tarpe.

ŠV. PRANCIŠKAUS SESE
RŲ VIENUOLYNU RĖMĖ

JAMS PRANEŠIMAS

PHILADELPHIA, PA

Pasiremdama C e h t r o 
Valdybos posėdžio nutari
mu, šiuomi skelbiu, jog; me
tinis Šv. Praiiėiš^ans'^fese- 
rii Vienuolyno Rėmėjų Sei
mas įvyks sekmadienį, 1 d. 
spalių, 1933 m., Šv. ■ Pran
ciškaus Seserų Vienuolyne,. 
Pittsburgh, Pa., pirma va
landų po pietų.

Konstitucijos skp’iųje 
sakomų “Rėmėjų skyrius, 
turintis dešimts ar . mažiau 
narių, turi teisę į. seimą 
siųsti vieną atstovų; sky
rius turėdamas daugiau 
dešimts, skiria lio vieną at
stovų nuo kiekvieno dešimts f Zoliueija.
narių.

Kviečiu visus, skyrius iš
rinkti atstovus į seimų: ne 
tik atstovus, bet ir įnešimų, 
kad ši kilni organizacija 
augtų ir bujotų.

Agota- M. Sutkaieiūtė, 
Pirmininkė.

Kiekviename vyno stikle 
yra velniukas.

KVIETIMAS T PAMAL
DAS ŪŽ ŽUVVSIDS 

LAKŪNUS
Brangūs viengenčiai, visi, 

kam brangi yra atmintis 
mūsų .tragiškai žuvusių la- 
kunų — didvyrių, .a. a. Ste
po Dariaus ir Stasio Girė
no, meldžiame širdingai, at
silankyti 17 d. rugpiūčio, 8 
vai. ryte į Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčia, Whar- 
ton g-ve, tarp 3-čios ir 4-tos 
gatvių, kur įvyks iškilmin
gos gedulo pamaldos už žu
vusius didvyrius mūsų-tau
tos, lakūnus' kapitonų Ste- 
])ą Darių ir leitenantų Star 
sį Girėnų. Po- pamaldų, pa
rapijinėje svetainėje bus 
perskaityta užuojautos re- 

Todėl meldžia
me visų, kas tik turės laiko, 
atsilankyti — dalyvauti to
se pamaldose ir tuo pagerb
ti amžinos atminties didvy
rius, žuvusius dėl mūsų tau
tos garbės.

PamaldVt Rengimo Komi
tetas:'

Kazys Dryža,
Antanas Užumeckas, 
Stasys Barauskas.

Atsišaukimas į Visuomenę
Turime garbės pranešti, kad kandidatai į Mariana- 

polis Kolegiją, Thompson,. C-onn., bus priimami iki rug
sėjo men, pradžios. Mokslo metas prasidės rugsėjo (Sep- 
tember) 8 d. Reikalingas • Grammar School (pradžios 
mokyld'os) užbaigino liūdi j in-ias, Krikšto metrikas ir 
Klebono liudijimas. Mokslas su išlaikyinų (be kelionės 
ir drabužių) $300 mokslo metams.

Gerbiamoji visuomenė, kuli dalyvavo Lietuvių Die
noje, Thompsone turėjo progos pamatyti, kaip didelė ir 
graži Kolegijos nuosavybė ir kaip tvarkingai ir draus
mingai auidejąnii jos mokiniai. Prie to, mums lietu
viams labai svtff’bu, kad Tėvų Alarijonų Kolegija.yra ve
dama lietuviškoje dvasioje, liuklėkime savo inteligentijų 
lietuviškai, nes tik tuo būdu išsigelbėsime mto ištaiitėji- 
mo. ■''' • , 1 : .

. ‘ Prašjunus. siųsti šiuo adresu: l^ev. J. J. Jakaitis, 
/Alarianapoli s College, Thompson, Conn.. ■ •

. . - . Kun. Al. Bįtblyš, M. I. C.
. . Laikinasis provincijolas.

Are. Panos Marijos Dan
gun Ėmimo Švente.

Anti’adienį, rugpiūčio 15 
<lienų įpuola Švč. Palios 
Marijos ' Dangun ©mimo 
šventė arba Žolinės. Tai 
bažnyčios. įsakyta šventė, 
kurioje katalikai privalo 
išlausyti šv. mišių. Šv. mi
šios .mūsų bažnyčioje bus 
atlaikytos 7-tą ir 8-tą vai. 
ryte. Ta dieną žmonės neša 
bažnyčion, žolynus, kuriuos 
kunigas pašventina prieš 
suma. Taigi žolynai-musų 
bažnyčioje. bus pašventinti 
prieš 8 vai. mišias. Bažny
čia sujungė) žolių pašventi
nimą su Marijos švente. 
Kas gi gal geriau išprašyti 
palaiminimo žmonių labui 
kaip Marija? -1 Švč, Panos 
Marijos Ėmimo į dangų die
noje mes privalome išklau
syti šv. mišias, džiaugtis, 
kad Ji pažinta danguje ir 
išaukštinta; . garbinti . Ją, 
kaipo mūsų Užtarėjų pas 
savo Sūnų; prašyti Jos, 
kad išmelstii , mums Dievo 
malonių šventai gyventi, 
kad padėtų mums prisiren- 

. gti prie laimingos mirties 
•ir kad mirties valandoje bū
tų prie mūs ir padėtų mums, 
tapti Jos garbes dalinin
kais.

Gedulingos Pamaldos už 
Žuvusius Lakūnus

Pereitų ketvirtadieni 8 v. 
vakare bažnytinėje salėje i- 
vyko Šv. Kazimiero para
pijos veikėju susirinkimas. 
Susirinkimų atidarė pirmi
ninkas Pranckūnas/ pa
kviesdamas kun. A.. Alaus- 
kų atkalbėti maldą. . Ap
svarsčius įvairius parapijos 
reikalus, prieita prie tinka
mo pagerbimo žuvusiųjų 
lakūnų Dariaus ir Girėno. 
Susirinkimas eina liūdna 
nuotaika, visi dalyviai jau
tė gedulą dėl mūsų didvy
rių žuvimo. Visų dvasia 
buvo prislėgta dėl lietuvių 
tautos tragedijos. Buvo 
plačiai tartasi dėl tinkamo 
mūsų .didvyrių pagerbimo. 
Išrinkta komisija, į kurią 
įeina A. Užumeckis, K. 
Dryža, ir S. Barauskas 
tuoin dalykų rūpintis. Ko
misija, pranešė, kad ketviiv 
tądien į, rugpiūčio 17 dienų 
8 vai. ryte, Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje įvyks 
iškilmingos gedulingos pa
maldos, kurias atlaikys ku
nigas A. J. Alauskas, ir ku
ris mišių laiku pasakas pa-

mokslų. Tuoj po mišių į- 
vyks susirinkimas mokyk
los salėje tjkslu išnešti re
zoliucijų, kuri bus pasiusta 
į Lietuvą ir į lakūnų gimi
nes. Taip gi komisija pra
neša, kad vėliau bus su- 
rengta pramoga arba vaka- 
rėlis tinkamam pagerbi- .j 
mui mūsų lakūnų ii’ 
kad visas pelnas nuo to eis 
pastatymui paminklo, 
mūsų lakūnams pagerbti. 
Komisija kviečia visus Phi- 
ladelphijos ir apylinkės lie
tuvius dalyvauti gedulingo
se pamaldose, kurios bus at
laikytos Šv. Kazimiero baž
nyčioje, rugpiūčio (Aug.) 
17 d., 8 vai. lyte. ...
Parapijos, Vardo- ir

■ Choro Bendras Piknikas
Visi bruzda ii’ kalba apie 

bendrų parapijos, šv. Var
do ir Choro piknikų^ kuris 
įvyks sekmadienį, rugpiū
čio 20 d., Chew s Lanclihg, 
N. J. Piknikavimo vieta 
užtektinai yra graži ir pa
togi. Miškelis yra gana di
delis, pilnas aukštų, plačiai 
išsišakojusių žalių medžių. 
Prie miškelio kranto bėga 
gražus, platus upelis. Mū
sų Šv. Vardo ir Choro nar
sieji vyrai atsilankiusiems 
gražiai patarnaus, o mūsit 
darbščiosios moterėlės alks
tančius pasotins gardžiais 
užkandžiais ir vaišins šalta- 
koše. Dėl šokikų Balilįo- 
nių orkestras grosi Komi- 

. tetai ir federantai prižiū
rės Visų bendrųjų tvarkų. 
Nuvažiavimas kiekvienam 
prieinamas, kurs kainuoja 

, tik 50c. Motorinis didelis 
i busas nuveš ir parveš. Pir- 
, mas busas išeis nuo Šv. Ka- 
, zimiero bažnyčios 9 vai. ry

te, o kiti eis kas valandų ir 
. dažniau; pirmų valandą po
■ pietų išeis paskutinis. Pir-
■ mi busai grįš apie 6 vai. ir 

vėliaus. ' Parapija, Švento 
.Vardo draugijos nariai ir 
choristai kviečia visus atsi
lankyti į šį nepaprastą pik
niką.

' Parapijos Bužams
Kaip pastaraisiais metais, 

taip ir šiemet bus surengtas 
didelis bažaras parapi  j os 
naudo i. Manoma vėl lai
kyti bazarų penkiose vieto
se: Point Breeze, West 
Philadelphia, Femon St., 
Seoond St. ir Front ir prie 
bažnyčios. Dovanos, kokias 
tik parapijiečiai galės duo
ti, bus mielai priimamos. 
Dėl surengimo ir tvarkymo 
bazaro yra šaukiamus para
pijiečių susirinkimas, sek
madienį, rugpiūčio 13 die
ną, tuoj po sumos. Darbi
ninkai bus prašomi ateiti į 
talką ruošiamam darbui. 
Lai kiekvienas parapijietis 
ir parapijietė kuriam rūpi 
parapijos gerove, atsilanko 
į šį susirinkimą.

■ 1 Tu ir Aš.

BIUROKRATIZMAS 
RUSIJOJE ,

Anglų spaudos žiniomis, 
lolševikn laikraštis “Eko- 
nomičeska ja žizn ” rašo, 
kaį Hovietų Rusijoje yra 
labai įsigalėjo, biurokratiz
mas. ' .

Beveik visur komisaru ir

kitokių viršininkų, valdiško
se vietose yra daugiau, uo
gų darbininkų, Tie balšo- 
vįk’ų viršininkai nepriside
da, prie jokio .darbo, O tik 
minta (larbininkų kruvinu 
prakaitu. Ypač tas pasie
kiama . kolektyvų ūkiuose. 
Pavyzdžiui, Šebodajovo ko
lektyvas Šiaurės Kaukaze 
turi 1122 narių iš kurių tik 
497 nariai dirba žemes ūkio 
darbus, o kiti tik metų pa
baigoje pasiima sau didesnę 
prpduktųdalįnevauž.ad- 
ininisl racijinį darbų, I. tyli lakūnų gabumus.

AVIACIJOS ŠVENTE

KAUNAS. — Liepos 0 
dienų Lietuvos gero klubas,.. 
Kaulio aerodrome surengė 
į s] milingą avi arijos šventę, 
kuri praėjo sekmingai. Da- . 
lyvavo lūkstančiai žmonių, 
kurie turėjo progos paimV

REMKIME SAVUOSIUS
Mes ypatingai raginame 

remti tuos biznierius ir pro
fesionalus, kurie skelbiasi

“Darbininko'’ Katalogas
Visos knygos žymiai numažinta kaina

Trumpa Apologetika arba 
Katalikų Tikėjimo Apgyni
mas.. Parašė kun. V. Zająn- 
Jauskas ,35

Moterystė ir Šeimyna. Ver
tė-J. Gerutis ............25

Limpamosios Ligos ir kaip . 
nuo jų išsisaugoti. Parašyta 
negyvoji - gamta;., žemė, van
duo, oras.. Parašė J-, Baronas* ,25

Nauja Skaitymų Knyga 4-
(Dalis II). Su paveikslais ... .40

Vaikų Knygelė — su pa
veikslais :. ...... .. .;

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

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

Vienuolinė Luomą. Verte 
kum. P. Šaurusaitis........ .. .15

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

Sunkiausiais Laikais. Para
šė A, Ruęovičius .. .............

Meilė (Poema). Paraše M.
Gustaitis ..........................  ... .10

Šv. Gabrielius.. Išleido' Tė
vas Alfonsas Maria C. P. ..

RELIGIJOS. Mokymo Me
todika, K. J. Skrnodys ....

Leiskite Mažučiams Ateiti 
Prie Manęs. Sutaisė kunigas 
Pranas .. .». .. .. .............. .
. Mūsų Dainiai. Parašė Ka
zys Puida .... .. .... ...

Andersono Pasakos —su pa
veikslėliais .. .. .. .. .. .. 40

Malda. Svarbi Išganymo 
Priemonė Šv. Alfonso Liguo- 
ri. Sulietuvino B. A. . . 40

Novena, Prie Šv. Pranciš
kaus Asyžiečio. su trumpais 
apmąstymais apję Jo gyveni
mą. Parašė Tėvas Hugolinus 
Stroff, O. B. M. .Vertė K. .. 45

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

Sveikata arba tiesus ir 
trumpas kelias į sveikatą. Su
taisė Dr, A. L GraičinnAs ♦. 1*00

A Brisi Liįhuanian Gram
mar. Lietuviškai-AngliS kas 
žodynas. Kun. P, Saurusaitis 45

Materijos Keitimąsi Orga
nizmuose (Paskaita) L. Vai
lionis .. . . .. .. .. .. 45

Delegntų Kelionė Lietuvon 
1916 m. Parašė Dr. J. J. Biel
skis .. .. .. .............................15

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

Seselei—Rūtelei, patarimai . 
ir pamokyami mūšų mergai
tėms. Iš vokiško perdirbo 
Kupranas .. .. .. .. .. .. 40

Mūsų Jaunuomenės Idealai.....
Paskaita skaityta Ateitininkų 
konferencijoje, Voroneže, 5 
d., birželio, 1917 m. ..... 40

Šeimyniškiems Vakarėliams
Pramogėlė. Svirno Žvyne .. 40 
Iš Adomo Mickevičiaus Raš
tų. Mokykloms parinko M. 
Biržiška .. .. /. .30

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

Pasakėčios. Rinkinėlis kal
bos mokslui ,; .. ...... 40

‘ ‘ Dievo Karalyste Jumyse 
Yra”, arba apie gerumo do
rybę. Versta iŠ lenkų kalbos 
ir išleista rūpinantis P. L; 4"

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

Kovotojas dėl Vilniaus lie
tuvybės. Kun. j. Ambrazic- 
■ :o,5

ĮVAIRIOS KNYGOS

Auksinio Obuolio Istorija 
(Graikų Mytologijos Žiupsne' 
lisj su paveikslaisr Lietuvių 
kalbon išguldė Alyva .....; ,25

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

Trumpi Skaitymėliai—labai 
gražūs pasiskaitymai apie ’į- 
vairius gyvenimo atsitikimus. 
Parašė »J. Tarvydas

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

Gerumas — aprašymas, apie 
gerumą per Tėvą. Faberą Fi
lipinų. Vertė Kun. P. L. . ... 4‘

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

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

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

XXIX Tarptautinis Eucha- . 
rištinis Kongresas. . Parašė 
kun. Pr. Bučys, M. L O. ..1.50

Mižsiškiai Užsienyje.. Juo
kingas aprašymas keliones į 
Paryžių ir atgal Mikalojaus 
ir Glapiros Ivanovų. Išguldė 
Magnus Parvalkietis ....... .25 

, Kelione Aplink Pasaulį per 
80 Dienų.. — Apie visas de- . 
rybas be galo įdomūs iniot> 
kiai kelionės per įvairius kra
štus. Parašė Julius Verne.
Vertimas, j. Balčikonis .. ,. l.’OO

Pramoninės Demokratijos 
Pagrindai. Parašė Uosis ....

Gegužės Mėnuo — Kun. P. 
Žadeikis ; .,. ..

Aritmetikos Uždavinynas 
Vaikų Darbymečiui —Rin

kinėlis kalbos mokslui ...: .35
Petriukas — laiškas vieno 

vaikelio. Vertė S.'Rakauskas .15
Bolševizmas — Kas tai yra 

bolševizmas ir jo vykdymas 
Rusijoje ...... . ■. .. ., 45

Žaidimų Vainikas — Savy
bės vakarėliams ir g e g ui ž i- ■ 
nėms su gaidomis. Sutaisė M, 
Grigonis ............ ...... .25

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

Atsargiai su Ugnimi. Vertė 
iš lenkiško kun. K. Š. ,. . • 40 

Mūsų Tikėjimas—išaiškini
mas pagrindų mūsų tikėjimo .25 

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

Ėmęs ir Kalbėk: Deklama- 
, eijos, Monologai ir Dialogai. 

Parašė Juozas V. Kovas ..
Eurharistikos Stacijos. Su

lietuvino Kun. P. Juška itis ..
( Dangaus Karalienė, Surin

ko kun, M. Galevičius;..........50
Socializmas ir. Krikščįony-

K be. Prof,.V-Jurgučio ...... .10 
Žmogus ir Gyvulys. Paraše

kun. Pr. Biieys. .. .. .. ... .15 
Žydas Lietuvoje. Parašė S. .

Kaimietis .. .. \ , .05
Maldos Galybė. Istoriškas 

piešinys IV-fo Šimtmečio kri- 
kČionybės, Lietuviu kalbon 
išguldė P. B......................... .. .15

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

Jono Kmito Eilės .. .... 
Be apdaru ... .. .. .. ... 
Lietuvos. Albumas. Su pa

veikslais ir aprašymais .\ ..
, Dr; Vinco Pietario Raštai. 

Istorijos apysaka 2 tomai .

.25

.25

.25

... .15 
rūky-

40

.50

.40
;25

.20

.15

.05
.75
.50

1.00

.50 j jus ..

.20

. Ąžuolas. A. Vienuolis .. .. ,10 .
Kas šiandien Kalbama, n> 

pae Dievą, Sielą, Religiją, Pa-. 
.žangą ir Socializmą,-- I’arašc —----
l)r. Povilas Mira .. ... ... .. .10 .

Visas Svietas, žemę, kalnai, 
vanduo., upes, žmones, mies
tai. Sutaisė ir išleido P. Mi- 
kolainis . .. .. .. .. 40

MALDAKNYGES
Maldų Rinkinėlis, bal tais 

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

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

biniuko”. spauda. Odos apda-_ 
ra $1.50 2.00

TEATRAI
Vienuolio Disputą su Rabi-

10 U.U’ veiksmo juokai Su-

.10

.20

.15

.25

.25

.25

.15lietuvino Vaidevutis .. .. ..
Elgetų Gudrumas, 3-jų vei

ksmų komedija. Paraše -Sei
rijų Juo.z.uka.s ....................... .25 •,

Giliukingas Vyras. 2-jrj alo- 
tų komedija; parašė S. Tar
vydas. .......... .. .'. .25

UbMų. Akademija ir Uba
gų Balius ~ komedijos po - 
1 aktą' Paraše Seirijų Juozu
kas ............................ . .. .35

Sniegas—Drama ,4-rių ak
tų. Vertę Akelaitis .............

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

Visi: Geri — 3-jų veiksmų 
vaizdelis; parašę F. V. .. . • 40

Patricija, ariba nešinamoji 
kankino — 4-riij .aktų. drama. 
Vertę Jonas Buivydas .. .. 40

Išganymo Apsireiškimai -— 
atėjimas ir gyvenimas ant že
mės Jėzaus Kristaus. Vaidini
mas šu gaidomis ■ . • •

Dramos; 1) Germanas; 2) 
Fabiola įi-khj aktų; 3). Liur- . * 
do Stebūlas 4-rių aktų; para- 4;
šė J. Tarvydas . < .... .. .65—.

Knarkia Paliepus. Komedi- »•
ja Line akte.-Parašė Gineitis .15 j’

Vaikų Te^rai; dalis I: 1) .
Pagalvok.ką darni; 2) Jono >< 
laimi; 3); Pasakyk mano lai- • 
mę. Surinko S.Kl.D. ir N. .. 45

Vaikų Teatrai: dalis II: 1) 
Ištinsime pasieni; 2) Antanu
kas. Surinko S.K., D. ir N. i.

.40 ’

.75”;

.15

DAINOS

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

tosios kun. A. Strazdo dainos .10
Svodbos Dainos .... .. .10 , 
Birutės Dainos .. ...... 40 .■ 
Mūsų Kariuomenės Dainos. ;

20 dainų dviemš ir trims bal
sams. Parengė A. Vaičiūnas 
karo chorvedys .. . . .. .40

SU GAIDOMIS .-į.
M. Petrausko

Jojau Dieną .. .. .. .. 
Vai aš painiočiau .... 
Ligho (Latriškn) ., ... 
Už Šilingūlį .. .. .... 
Saulelė .raudona .. . . 
šių Nakeialy (dzūkiška) 
Skyniau slų’niuiėlį... 
Siuntė manę motinėlė .. 
Ko, liūdit sveteliai? ...

- Sasnauskio
Blaivininkų- hymnas

Aleksio
Vyčių hymnas ,. ....

Tdllat Kelpšos
Liaudies dainos (chorui , ■ 

Aš pas tėvoll-Močiuto mano .15 
Oi tu. lakštingelo-VnnagČ- .

lis tupėjo ./ .. .. .. 15
Kad buvau moygole Ir atlo- . ’ 

k? sakalėlis ., .. .. 45

.40 x
45 . ..
45
.25
.20 ■
;2.0 ‘ ■
45 .
45 ’»
45:

.10 'v

.20

.10

“DARBININKAS”
366 W. Broadway, So. Boston, Mass.
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! DAJ?BIJUJU<AS
£The Worker)

LPubhshed every Tuesday and'Friday exept Holidays such as 
New Ycar, Good Friday, Memorial Day, lndepcnden.ee Day, 

į Labor Day, Thanksgiving and .ChristmaS .

č ĖAIMT JOSKPH’S LITHUANIAN B. O. AB80CIATI0N 0F LABOE
; Itatared m «econd-clM« inatter Sept 12,1915.*», jlw poct offlc* at Boatpn* Mafla 

andftr the Act of March i, 1870

. IcevžįUica for malIiDg at apeclal rate of poBjage prorlded for Jn Sactton 1108 
Art of Ortober 8,1917, aathotisad pri Juiy H, 191B

PERNUMEBATOS KAINA!
AijaerlkoJa metama ..............$4.00 
Ūlateny metama ................|5.O0 
Viena Įtart aaTaltaJa metama.,..$2.00 
Užsieny 1 kart flayaltSj* metama. .$2.50

BUBSORIPTION RATKS:
Dpidhtie yurly ................$4.00
Votalfn yearly......... ū.; •....$5.00
p&Mfttfc onc* per yeęrly. .$2.O0
Jtoreiin oaee per week yearly... .$2.50

DARBININKAS
866 ĮVEST BR0ADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

TKLEPHONB SOUTH BOSTON 0620

‘ i VASARINE MOKYKLA
r

•k

Vasara—- atostogų metas.
Šaules kaitra neigiamai 
veikia žmogaus energiją. 
Sušilęs kūnas ištyžta ir 

. smegenys aptingsta.^ Žmo
gus, kovodamas su karščiu, 
nežino nei kur dėtis. Pati 
gamtai' rodos, ragina atsipa- 
Įaidoti nuo eilinių: pareigų 
ir verčia Įiailseti. Taigi 
nestebėtina, kad vasaros 

mėtų visi pageidaiųa atos
togų,, kad prisirinktų naujų 

-pajėgų rudens darbui pra
dėti.
; Bet atostogos išeina per

eigos. - Mokslo įstaigose 
” joms skiriama daugiau, kaip

du mėnesiu. Mokiniai grei
tai pailsi, atsigriebia ir pra
deda nuobodauti. Atosto
gos, taip pageidaujamos 
mokslo meto pabaigoje, pra
deda, iki rėti, ir žmogus pa

junta, kad sunkiausias var
gas— tai nieko neveikti.

•.Pedagogai, gerai tą žino ir 
todėl organizuoja vasarines 

į mokyklas, kuriose yra dės
tomi koki. nors prieinami 
populiarūs dalykai visokio
se mokslo šakose. Tokios 
vasarinės mokyklos yra 
steigiamos prie universite- 
tų ir žemesniųjų mokyklų. 
Ypač katalikų mokslo įstai
gos uoliai organizuoja vasa- 

•••'.. rines mokyklas.
Viena, labai pagirtina va

sarine mokykla yrą įsteigta 
/prie šv. Petro lietuvių pa

rapijos So. Bostone. Joje 
mokoma lietuvių kalbos. 
Lankosi virš 300 vaiki], vi
sokio amžiaus, nuo 7 iki 17

»■

ų
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dar laįbau pagarsėsi po visą 
žeme. Sutaisyk skanių val
gių ir įdėk mirtinų nuodų, 
:okių, kuine atneštų jam 
didžiausias kančias,”

Magikas Teouas iiusišyp-: 
spjm Ištikrųjų lengva pro
ga ųumodyti savo, galybe ir 
įsigyti gerą vardą. Nuodų ? 
A, juk jis visus juos. žino. .

“Gerai, aš sutaisysiu jam 
gerą užkandį,” šypsodamas 
tarė magikas. •. Finu dabar 
visa prirengti, ir.vakare aš , 
pats Vyskupui atnešiu už
kandžių.” Ir gardžiai nu
sijuokęs nuėjo magikas na
mo.

Atėjus vakarui, Teonas,;

mą, pasidarė Amerikos įa-j tariaus, ^pranešimas apie 
Lietuvos katalikų organiza
cijų veikimą.

4. Nauji sumanymai. 5. 
Rezoliucijų ir . kitų komisi
jų* pranešimai. 6. Valdybos 1 
rhikimai. . '

Vakare, 7:30 vai., bankie- 
tas Šv. Kazimigro Akade
mijos auditorijoj.

Trečioji diew.ę

Penktadienį, rugp. 25 d. 
įvyks vyrų ii: moterų posė
džiai atskirai. I

Vyrų posėdyje 9 .vai ry
te, Šv, Jurgio parapijos sa- 
lėj, //rrė. tiiin^Pr, Juras, iš 
L.a\vrence, Mass. skaitys re
feratą — “Vyrų apaštala
vimas. ’ ’ I )iskusi jos.

Tą pačią dieną, 9 vai. ry
te, MeKinley pąi‘k salėj, 
moterų posėdyje (jerb. Imu. 
K. Matulaitis, iš Lietuvos 
Mmity s—referatą --‘Mo
ters vaidmuo katalikiškame 
ir tautiškame veikime.” 
Diskusijos. .

Po. pietų atstovai .aplan
kys lietuvių. įstaigas ir Pa
saulinę Parodą.

Nominuoti kandidatai 
j valdybą

A. L. R. K. Federacijos 
skyriai nominavo šiuos kan
didatus į (‘cntro valdybą:

Kuli. Ig. Albavičius, Chi-
1 cago, III.

Ona Alcliuiiienė, Chica
go,. III.

Kun. J. Aleksiuhas, Bro- 
oklyiij N. Y.

Kun. J. Ambotas, liart- 
■ord, Conn.

Dr. P. Atkočiūnas, Chi- 
ęago, III.

A. Bacevičius.
Ilk

Kuli. J. Balkūnas, Brook
lyn, N. Y. .

Kun. Pijus (’ėsna, Maha- 
noy City, Pa.

. Adv. K.. Česnulis, Chica- 
go, UI.

Pr. Galinis, So. Boston, 
Mass.

Kun. Jonas J. Jakaitis, 
M., I. C., Thompson, Conn.

Kmi.. Pr. Juras, La>vren- 
cef Mass.

Kun. Pr. Juškaitis, Cam- 
bridge, Mass.

Kun. J. Karalius, She- 
nandoah, Pa.

Kun. M. J. Kazėnas, 
Pittsburgb, Pa.

A. Knęižys, So. Boston, 
Mass.

Kun. J. Kripas, Water- 
bury, Conn.

Pral. M. L. Krušas, Che 
cago, III.

Kazimieras Krušinskas, 
Brooklyn, N. Y.

Kuh. J. Mac iulionis, Chi- 
, cago, III.

AdV. F. B. Mastauskas, 
Chicago, UI. •

J. Mačiulis,- Brooklyn, N.

:alikų veikimo autonomine 
sakar labiau susitvarkė.x

.Mūsų Federaciją ližgyrė 
ir. jos konstituciją pasirašė, 
šie. garbingi Amerikos arki
vyskupai ii* vyskupai:

J. E. Kardinolas Doug- 
herty, Philadelpliįjos arki
vyskupas.
. J. E. Arkivyskupas ML 
chael J, Curley, Baltimore, 
Md: ąikivyskupas,.

J. Ej Vyskupas Joseph 
Schrembs, Cleveland, Ohio.

J. E, Vyskupas Ilugh C. 
Boyle, Pittsburgb, Pa.

J. E. Vyskupas Joseph 
Rrnmnel, 'Omaha, Nebr.

J. E. Vyskupas Michael 
Gallagher, Detroit, Mieli.

J. E. Vyskupas Philip R. 
McDevitt, Harrisburg, Pa.

J. E. Vyskupas John J4 
Nilan, Hartford, Conh.

JT E. Vyskupas “ Ed\Vai‘d
• Uoban, Rockford, III. .

J. E. Vyskiipas John F.
• O’Hoin, Rochestei*, N, Y.
' J. E. Vyskupas Ednitind
■ Gibbons, Albany, N. Y.

J. E, Vyskupas John 
Swint, IVlieeliiig, W. Va. ■

J. E.. Vyskupas Henry 
AlthofT, Bellville, III.

Užgyrimas prisiųstas ir iš 
APAŠTALIŠKOSIOS DE. 
LEGACIJOS, Vašingtone 
per J. E. Paulių Mareliu,t 
buvusiu delegacijos chargc

apsakymėliai
MAGIKAŠ IR ŠVEN-

. TASIŠ
tį. Kartais nuėstai, kur bū
davo daug Krikščionių, bū
davo kareivai, apsupti ir 
padegti. ’ Visi gyventojai 
žūdavo ugnyje. Nesuskai
toma daugybė, buvo priver
sti sunkiausiai dirbti kasy
klose iki: mii’ė iš . bado ir 
nuovargio. Tūkstmičių tūk- 
staiičį'ai vyrui, moterų ir 
vaikų padėjo savo gyvybę 
už savo tkėjimą/

Teopemptas buvo suim
tas pačioje pradžioje perse
kiojimo. Atvestas prieš tei
sėją jis be baimės pasakė, 
kad tikįs į vieną Visagalį 
Dievą ir,Romos dievams ne- 

Įgalįs garbės atiduoti.., Tei
sėjas pasmerkė jį mirti

Tačiau įnirtis nešiskiibi- 
no .prie Vyskuj»). . Karei
vai išvedė, jį į aikštę. Vys
kupas laukė kas bus toliau. 
Jis matė kaip jie užkūr 
krosnį ir įkaitino ją ik 
aukščiausio laipsnio. Buv

. duot as įsakymas į mest i >
Vyskupą į krosnį. Įmetę 
kareiviai džiaugėsi, kad

. vienu krikščioniu bus Ina- 
Įžiau; tačiau koks didis bu
vo jų nustebimas, kuomet 
atidarė krosnį ir pamatė 
Vyskupą klūpantį; rankos 
sukryžiii()tos ant krūtinės, 
galva palenkta, maldoje. 
Ugnis jo nelietė. Kareiviai 
ištraukė jį įš krosnūs.

Dabar jie sumanė jį 
tokiu būdu kankinti, 
kūnas buvo badomas 
draskomas.; akys 
verstos iš vietų, tačiau žiū
rėtojai, net kruptelėjij pa
matę kaip stebuklingai akys 
atgavo regėjimą.

“Jis yra didis burtinin
kas,” tarė vienas kareivis, y.ra nuodai ?” 

Į “ir jam mes-nieko negale- “Tconai,” atsakė
sime paęlaryti.” Kiti jam pas>” (u turėtumei žinoti, 

I pritarė ir net persigando, jtlk yra Galybė, prieš kurią 
kad jiems kas blogo, neiš-Kruoniu sumanymai n-i (‘.ko 
įtiktų. I nereiškia.”

Teonas buvo nustebintas. 
Jis pradėjo maldauti Vys
kupo, kad jam paaiškintų 
apie tą tikėjimą, Kurios 
Davėjas turi Galybę ant gy
vybės ir mirties.

jo. Galutinai sumaiiė pa- Vyskupas malonini suti- 
šaukti garsiausi burtininką|]<() faj ]įdaryti. Ikonas

buvo, pamokytas Krikščio
nių tikėjimo tiesų ir .aĮ)- 
krikštytas vardu Sinezius.

Net rukus po 10 įvykio 
i mūsų pastangos! piokTetijonaš įsakė Vyskų- 
jie sakė magikuL puį nukirsti galvą, o Sinv-

Tr deginame ir.įkaitintomis zjja g.vv:) į žemę įkasti. Tai- 
geležimis badėme ir draskė- būvu 294 m. T.
me, bet jis koks buvo toks .
ir pasiliko." Dabar sėdi ka
lėj i me be jokiv>s kaiici ų žy -. 
mes, . Jis turi kažin kokią 
t ai . galybę. Padėk mums 
jį nužudyti.”

Teisėjas patylėjęs valan
dėlę pasilenkė prie Tconu 
ir tarė:

“Klausyk, Tvoiuti, tu esi 
garsusmagikas. št?ai, pro-

• ga parodyti tau savo magi-Į
■ kos. galybę. Daug sykių
• mes. matome tavo magiškus 

veiksmus ir stebėjomės. 
Padaryk i .v .dhbanHr taip

. Jis mirties bausmę pnė- 
inejsu džiaugsmu. Ne dau
gelis žmonių t e p a k y 1 a 
džiaugsmo dvasioje artinan
tis mirčiai, bet šitas žmogus 
tikrai buvo linksmas.

Jo vardas: Teopemptas,.. 
Nikomėdi jos, Vyskupas .Ma
žoje Azijoje.. Jis buvo vie
nus iš pirmųjų aukų žiauru
me ciesoriaus Dioklėtijono 

persekiojime.
Ciesoriui buvo įkalbėtą, 

juk Krikščionys yra di
džiausi . valstybės priešai. 
Taigi jis padalė pasiryžimą 
išnaikinti naują tikėjimą.

galėjimai buvo prigrūsti 
Vyskupų, kunigų ir tikin
čių jų taip, kad viešiems nu
sikaltėliams ir kriminalis
tams vietos nebuvo. Kas
dieną apie šimtas Krikščio
nių būdavo pasmerkta mir-

kalėjimą. Sargas tuojaus 
jam.atidarė duris ir parodė.
kalinį,

“Štai, geras bičiulis atne
šė tau gardžiui valgių., sar- 
gas sako VyskupuL ' - . :----- -

Vyskupas palenkė galvą . • 
ir paėmė lėkštę iš svečio.

“Telaiminą tave Dievas, 
mano prieteHau, ^kalbėjo 
Vyskupas į svečią, “kad 
šioje valandoje pasirūpinai 
aplankyti mane.”

Toonas valandėlę nieko 
neatsakė. Paskiau pradė
jo. raginti Vyskupą, kad jis 
paragautų jo sutaisyto vai-

metų. Jie sudaro, net 8 sky
rius. . Samdoiua miesto mo
kykla ir mokslo eiga palai
koma tokioje pat tvarkoje 
kaip ir paprastu mokslo 
metu... Ta vasarinė mokyk
la tęsiasi- maždaug 5 savai
tes, 4 dienas savaitėje,, po 3 
^valandas kasdien. Tas vai
kų perdaug ucapsimkįua ir 
daugelis jų su tikru paine- 
gimu lanko; vasarinę mo
kyklą. Vaikuose bręsta 
lietuvybės sąmonė. Jiė ži
no, kad išmokę lietuviškai

■ rašyti iv skaityti, jie Ims 
‘ lietukai ne tik vardu, bet 
> ir esmėje. Mokykloje jie

a psipažysta su Lietuvos ge- 
ografija ir istorija ir tie, 
kurie išeina visą mokyklos! f f aires.
kursą, yra gerokai apsipa- tUo būdu šiemet renka- 
žinę su Lietuvos praeitimi.
Galima drąsiai sakyti, kad 
Bostone yra .apie tūkstantis 
vaikų ir jaunimo,, kurie pu
si dėkoj ant per tiek metų 
vedamai vasarinei mokyk
lai, moka taisyklingai lietu-Į 
viškai rašyti. Koks tai lai- 
niejįmas mūsų išeivijai.!

Dabar vasarinės’ mokyk
los lankytojai ir lankytojos 
baigia jau mokslo metą ir 
šį peiiktadienį turės užbai
gimo vakarą. Kiek ten bus 
galimybių pasižymėti, savo 
1: lokslinguniu! Kiek įdo-1 
niumo, įvairumo ir džiaugs
mo, kad užbaigta naudingai 
vasaros darbuotė, kuri j.au- Trečiadienis, rugp. 23 d.. 
nose širdyse sukelia kilnaus 10 vai. ryte iškilmingos pa- 
išdidmno dėl tinkamai at- maldos. Šv. Jurgio bažnyčio- 
1 i kt os purei g< >s tėvynės hau- j j e (W. 33r d St. ir Auburn 

dai! K.|Ave.).
1 vai. po pietų kongreso 

atidarymas MeKinley par
ke, (W. 38th St. ir Western 
Avė.). .

i 1. Prezidiumo rinkimas.
2. Sveikinimai, 3. Valdybos 
raj)o.rtai. 4. Aim. Alf. Lip- 
mcAo, svečio iš Lieuvos, re- 
f eratas —■ “ Katalikiškoj i 
Akcija ir Šv. Metai.” Dis
kusijos. .

Vakare, 7:30 vai., Nekal
to. Prasidėjimų parapijos 
salėj (44th ir S. Fairfįeld 

Į Avė.) L. Vyčių Dainos cho
ras vaidins operetę “O Dak
tare.” - . . ' .

Antroji diena

Ketvirtadienis, rugpiūčio 
24 d., MeKinley parko sa
lėj, 9 vai. ryte: 1. Sveikini
mai, 2. M\alo Tilt jaus f “Gar
so” redakt’priauš • referatas

‘ M ūsų jaunimas i r dram 
j gijų konsolidacija.” Dis

kusijos.
J . 3. Gert), kųu. dr, K; Mur. 
At.ulaiąid, “Šaltinio” redak-

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
VIENYBE

A. L. R. K. Federacijos Reikalai
2834 So. Oakley Avė., Chicago, III.

Lietuvių Federacijos Kongresas

Rugpiūčio 23, 24 ir 25
• dienomis įvyksta didysis A.

L. R, K. Federacijos kon-
• gresas Chicago j e. Kongre

są vadiname didžiuoju, nes 
tikimės, jis bus gausingas, 
atstovais ir reikšmingas nu- 
taiimaįs. Jį daro didesniu

- ir reikšmingesniu tas fak- 
. - tas, kad jis ••įvyksta Šven-

’ taisiais Metais ir Chicagoje, 
kur plaukia žmonės iš viso 
pasaulio kraštų, kad pama
tyti Pasaulinę Pa-rbdą. 
Nors musų veikėjai rinksis

. . Chicagon ..rugpiūčio 23—25 
dienomis, kad rinitą religi-

i

mūs į Federacijos kongresą 
būti liudininkais stainbių 
laimėjimų, ir pasidžiaugti, 
kad nors kartą atsiekėme 
(net daugiau) tą, ko norė
jome praėjusiame kongrese. 
Taigi, susirinkime pasi- 
džiaugkime ir pasiryžkime 
dar didesniu uolumu dirbti, 
organizuotis, nes matome, 
kad Bažnyčia yra su mu- 

[ mis, kad mūsų darbas yra 
reikalingas ir Bažnyčiai ir 
tautai.

| KONGRESO DIENO
TVARKE

Pirmoji diena

Chicago

Kun. A. Petraitis, 'Wor- . 
cester, Mass.

Apt. V. Petrauskas, Ci
cero, III.

Dr. A. Rakauskas, Chica
go, III.

Sof. Sakalienė, Chicago,
III. '

Leonardas Šimutis, Chi- 
cago, 111. .
. Kotrina Sriubienė, Cice
ro, III.

S. Subatienė, Brooklyp, 
.N.-Y.

Kun. Pr. Strakauskas, 
Lmvell, Mass.

Kun. J. Švagždys, Brock- 
ton, Mass.

J. B. Tamkevičiuš, Pitts- 
' burgi!, Pa.

Kun. M. Urbonas, Du Bo-Į 
is, Pa.

Kun. K., Urbonavičius, 
So. Boston, Mass.

Kun. H. J. Vaičiūnas,
Cicero, III. Į

A. Valančius, Cicero, III.
Kun. K. Vasys, Worces- 

ter, Mass.
K. Vilniškis, Brooklyn, 

N. Y.
. Kun. Pr. Virmauskis, So.' 
Boston, Mass.

A. Žvirblis, Chicago, III.
Taigi, iš šių skyrių nomi

nuotų kandidatų kongresas 
išrinks A. L. R. K. Fede-

ki
jo
j.r [dešimtį

buvo iš-L „u.. ., ‘

Iš sykio Vyskupas išsi
kalbinėjo, juk neturįs noro 
valgyti, tačiau, verčiamas 
sutiko valgyti.

“Koks tai skanus val
gis,” paragavęs jis tarė Te- 
onui. ..“Ištikrųjų, tai kaip 
medus.”

Teonas žiūri išplėtęs akis 
kaip Vyskupas valgo. Jis 

užtektinai nuodu 
vyrų nužudyti, o 

Burtai ? Magi-
ka? Štai, kur magika daug 
galing-esnė už jo.

“Ar tamsta ii (‘žinai,” su- "■ 
mišęs. kalbėjo Teonas, “.ar 
než i n ai, kad t anų* va 1 gy j e .

pridėjo

‘■Reikia sugalvoti kokiu 
būdu mes galėsime ji nužu
dyti.” •

Pasiskyrė sau laiką gaL 
yoti, o Vyskupą vėl įmetė i 

9į kalėjimą. Ilgai jie galvo- 
jT < 1 J * * ___ . •

nį, tautini ir visuomenini 
darbą dirbti, svarstyti mū-J 
sų vyriausio veikimo cent
ro — Federacijos reikalų, 
tačiau jiems nebus pro ša
lį ir parodą pamatyti ir] 
Chicągos lietuviu kataliku 
■įstaigas aplankyti.

A. L. R. K, Federacija 
praeityje yra daug nusipel
niusi ir Lietuvai ir jos išei
vijai Amerikoje. Visada ji 
buvo svarbi;, reikšminga,'vi
sada. vadovavo;. Bet. nuo 

; šių motų jį dar reikšmin- 
i gosue .. pasidarė. Ji gavo 
• Bažnyčios formalų užgyri-

V. Matelis, Baltimore,
Md. . . '■ ( ; .

• Ą. Mažeika, Brooklyn, N.

Kuli., Dr. Mendelis, Bal- 
tūnota, Md.

J. Mickcliunas, Chicago, 
ni. •

Kun. Dr. Jonas Navickas, 
Thompson, Conm ••

Al. Onaitis, Hoinestead, 
Pa. ''.

racijos centro valdybą.
Užsimokėjo'•

į Federacijos centrą užsi
mokėjo šios, organizacijos 
ir skyriai:

.Lietuvių R. K. Susivieni
jimas $10.00

Vargonininkų Šąj. $2.00
Fed. 12 skyrius, Cicero, 

Ilk .............. $14.00
Šv. Petronėlės draugija, 

Chicago, Ilk. .’. . .. .. $1.00
Labd. Sąj. centras, $1.00
P-nia r Vaičikau s k i e n ė

Chicago, UI, ........ $1.00
Pasit ikime, kad iki Fede

racijos kongreso visi sky
riai ir organizacijos, sumo
kės savo metinius niokes- 

, čius į Centrą, Laukiame.
Federę^i jos. Sekretorius.

— magiką Teoną. Teisė
jas mągikui aiškino, kad 
jiems nepasisekė' nužudyti 
Krikščionių Vyskupą.

“Visos
veltui,” ,

L. D. S. SEIMAS
.. L. I); S. pietinis seimas į-

dd. Šv. Juozapo lietuvi ir 
parapijos patalpose, IVatvr- 
bury, Conh. -

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

| . L. I): S. Centre.

Girtuoklio burna . išūžiu- > 
I vina kišenės.

I
v

lndepcnden.ee
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1 Kodėl “Lituanica” žuvo?
Žinant tokių būtįir įtemp
tus vokiečių-lenkų saiity* 
knis, savaime kyla klausi? 
mas; ar negalėjo vokiečiai 
pašauti arba ultravioleti
niais (“mirties”) spindu
liais-. nudėti “Lituanieą,” 
kaip kokį nežinomą lenkų 
karo .lėktuvą? Aišku, kad. 
galėjo. Įvairią valstybių 
spauda taip, spėja.

Šie visi faktai aiškiai ro
do, kad vokiečių kariuome
ne. arba nacionalsocialistai 
(naziai) galėjo nudėti 4Li- 
tuanicą,” kaipo lenkų lėk
tuvą, kuris galėjo, * jų .ma
nymui, vidunaktį atskristi 
iŠ netolimosios .. Lenkijos. 
Taigi, vokiečiai galėjo “Li- 
tuanicą” netyčia nudėti, 
laikydami ją lenkui karo lėk-

Jau kelintą savaitę kiek
vieno lietuvio galvą-vargina 1 
klausimas : kodėl mūs^j. la- i 
kūnai Dariusr ir Girėnas : 
staiga žuvo jau visai netoli ; 
Lietuvos..

Gavus pirmąją baisią ži
nią iŠ “United Press,” pa^ 
šįtliiiąu Vokietijos žemėla
pį ir Suradau Mčthi’ą?’ ku- 

. ris yra’ maždaug 80 mylių 
(arba 120 kilometrų) atstu*

• me nuo Berlyno ir į žiemių 
rytus nito šio miesto. Pri
siminęs kai kuriuos falctus 
iv kiek .pagalvojęs, aš pri
ėjau. išvadą, kad mūsų did
vyriai — lakūnai žuvo ne 
dėl g’azolino. trūkumo. Šią 
savo nuomonę Įiareiškiau 
keliems savo draugam^, ku
rie klausė mane, kaip aš,

" kaipo kafiiiiiikas, žiūriii į 
t-os katastrofos priežastį.

Pirmiausia, bendros ap- 
linkybės. Berlynas prieš

• didįjį karą buvo ir, be abe
jones dabar tebėra pirmo
sios rūšies tvirtovė. Apie. 
Berlyną eina ištisa gintu- 
vin (fortų) sistema. Bea- 
bojonūs, ir Soldin’as įeina į 
tą t vi rieves apsaug< >s siste
mą. Taip pat žinau, kad 
tose apylinkėse yra daug 
slaptų karo medžiagos (a- 

’inunicijos) sandėlių. ■ Tie 
-sandeliai yra labai budriai 
saugojami. Įėjimai į tuos 
sandėlius užlyginti velėno
mis ir a (įsodinti medžiais-ir 
krūmais. Kai kur niiškuo-

Į se kyvšo aukšti fabrikiniai 
kaminai. Tad būsit lakū
nai skrido per jautrią vo
kiečiams vietą.

Be to. Soldin’as yra taip 
pat netoli lenkh pasienio. 
Bėrlinchen’ąs. viršum ku- 
,rio mūsų lakūnai skrido ir 
buvo pastebėti, yra vos ke
lių "dešimčių mylių atstume 
nuo lenkų sienos. O lenkų 
pasienis ypatingai saugoja
mas. Sakoma, čia per kiek
vieną šimtą metrų stovi. 

: . kulkosvaidis, kiekvienam 
’ kilometre stovi patranka 

(anuota), o vokiečių pasie
nio sargai nuolat švaistosi. 
Taip pat ir iš oro pusės gumas Lietuvai ir užsienių

lauš vokiečių kariuonienes 
vardu padėti vainiką ant to 
paminklo,. Opelei jie iš ank
sto teiravosi pas Lietuvos 
valdžios atstovus Berlyne, 
ar vainiko dėjimas ant įhi- 
neto paminklo nebus įver
tintas kaipo pagerbimus ir 
tų lietuviu, kurie žuvo Klai
pėdos atvadavimo metu? 
Jiems buvo duotas neigia
mas atsakymas ir dar pa
aiškinta, kad tas pamink
las buvo pastatytas dar 
prieš Klaipėdos atvadavi
mą. Vokiečiai buvo pateli- 
Idnti ir paskiau savo ka
riuomenės vardu uždėjo 
vainiką su Geležinio Kry
žiaus kaspinais. Tai buvo 
aukšta pagarba, pareikšta 
Lietuvos Nepriklausomybės 
Karo aukomis,

Tai yra labai eharakte^ 
ringas faktas, kuris rodo

žmones mate “Lituanieos” 
prožektorių; 4 ‘Litiianica ’f 
jokio prožektoriaus netimėr 
jo. Kiti laikraščiai rašė, 
kad nuo žemės prožektorius 
buvo apšyietęs šį lėktuvą, 
nes vokiečiai girdėjo ore 
motorą, ir buvo; manoma, 
kad. tai lėiikų lėktuvas.

Vienas hitlerininkų trupe- 
ris toje .apylinkėje štaipa 
buvo atleistas iš tarnybos. 
TJž kų ? Lakūnu lavonai bu
vo greitai išvežti į Berliii- 
ehenų.. Lėktuvo griuvėsiai 
paskui bom ■. suriiikl i i r ,žc>nr 
katastrofos vietoje nuvaly
tą. Vietosi.Žmones kalba a- 
pie girdėtą šaiulymą ta nak
tį. Ką gi tie visi faktai 
sakot Už ką gi tas vokie
čių truperis buvo staiga pa
šalintas ? Ar už gerai at
liktą pareigą, ar už provo
kaciją,, ar už nusikaltinią 1

KUNIGyVIENYBĖS 
SEIMAS

apsauga labai

tuvu. Tą jie galėjo pada
lyti, bijodami, kad kartais 
lenkų lėktuvas . neišsprog- 
dintiĮ vokiečių ginklų san
dėlių ir karo bei chemijos 
dirbtuvių. Tokia nuomonė 
galėt y būti daugiausia pa- 
grista. •

Tačiau vokiečiai galėjo ir 
TYČIA pakirsti “Lituani- 
cos” sparnus. Ir štai dėl 
ko..

Lietuvos ir 'Vokietijos o- 
ficialūs santykiai yra geri. 
Betgi šiandien niekam nė
ra paslaptis, kad vokiečiai 
net labai pyksta ant lietu
vių tautos už Klaipėdos 
krašto prijungimą prie Lie
tuvos valstybės. Jie čia be 
reikalo pyksta, nes ši lietu
vių kraštą patys .lietuviai 
atsiėmė iš prancūzų, bet ne 
iš vokiečių.

Šia proga priminsiu vie
ną reikšmingą faktą. 1928 
m. Lietuva pakvietė Vokie
tijos kariuomenės atstovus 
į Lietuvos Nepriklausomy
bės 10 metų sukakties iškil
mes. Keturi vokiečių kari
ninkai, prieš išvykdami iš 
Berhmo, prisiminė, kad lai
kinoje Lietuvos sostinėje 
(■ Karo Muzie j aus sode) yra 
paminklas žuvusioms . dėl 
Lietuvos laisvės. Jie supra- 
toj kad Vokietijos draugui-

sustiprinta, svečių mandagumas reika-

LDS. Kuopų Susirinkimai
ATHOL, MASS.

LDS. 4 kp. mėnesinis susirinki
mas Įvyks rugp. 13 d., tuoj po 
mišparų, šv. Pranciškaus parapi
jos salėj. Kviečiami visi nariai at
silankyti ir užsimokėti mėnesine® 
mokestis. Taipgi atsiveskite save 
draugus ir drauges prirašyti prit 
šios kilnios organizacijos.

Kviečia Valdytu

PROVIDENCE, R. I.
LDS. 11 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks sekmadienį, rugp. 13, 
tuoj po sumos, bažnytinėj svetai- 

. nej, Svarbu, kad visi šiame susi
pilkime dalyvautų ir užsimokėtu 
duokles Parodykime gražų pavys 
dį kitiems. ..

DETROIT, MIOH
LDS. 72 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, rugp, 13 d., tuoj po 
pnmL.dų, šv. Jurgio parapijos mo 
kykloje. Visi kuopos nariai yra 
kviceimni atsilankyti į Šį susirin 
kim^. .

Valdyba

HARTFORD, OONN;
LDS 6 kp. susirinkimas įvyks 

: rugp. 13, tuoj po’ sumos bažny
tinėj svetainėj, 41 Capitol Ayenuc

Malonėkite vis nariai ateiti, nes y- 
ra svarbių reikalų dėl kuopos nau
dos.

Taipgi malonėkite užsimokėti ku 
rių yra užsilikę mėnesinės duok 
lės. LDS. Bkpiražt

CAMBRIDGE, MASS.

LDS. 8 kuopos mėnesinis susi
rinkimas j vyks i sekmadienį, 
rugp. 13 d., tuoj po sumos, Lie
tuvių bažnytinėj svet. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti ir užsimo
kėti užvilktus; mokesčius. Vald.

N0RW00D, MASS.

L. D. Si 3-čios kuopos svarbus 
susirinkimas įvyks rugp.. 13 d., 
šv. Jurgio para.p. svetainėje tuoj 
po sumos. Visi nariai yra pra
šomi pribūti į susirinkmą, mes 
daug yra svarbių reikalų. ‘

• Valdyba.

DAYTON, OHIO
LDS. 69 kp. susirinkimas įvyta 

sekmadienį,.. ruRp. 13. d., bažny
tinėj svetainėj tuoj po sumai.’.

Kuopos rait Gudely

ir kartu jų skausmą dėl 
Klaipėdos krašto prijungi- i 
iiio prie Lietuvos kūno.

Bet ar vokiečiai galėjo 
turėti kokios, neapykantos . 
mūsų lakūnams?

Grįžkime i netolimą pra
eitį.- Kap. Darius ir Girė
nas tarnavo Amerikos ka
riuomenėje, kuri 1918 m. 
kariavo prieš vokiečius ir 
daug prisidėjo prie Vokie
tijos nugalėjimo.. O čia. dar 
abudu mūsų tautiečiai buvo 
savanoriai. Taigi, tokie as
menys, kaipo vokiečių prie
šo kariuomenės kariai ir 
dar savanoriai, negalėjo su
silaukti vokiečių simpatijos. 
Be to, kap. Darius 1923 m. 
antrą kartą tapo vokiečių 
priešu, nes jis aktyviai da
lyvavo Klaipėdos atvadavi
mo žygyje ir dargi tam žy
giui . vadovavusiam štabe. 
Tuo būdu kap. Darius mo
rališkai tapo, dvigubu vo
kiečių priešu.

Dabar pagalvokime: ar 
šiuo atveju negalėjo išsi
veržti vokiečių * kerštingu
mas.

Aš visai netikiu, kad mū
sų lakūnai turėjo patys nu
sileisti. dėl gazolino trūku
mo. Visų pirma, Dariaus- 
Girėno ir Posto lėktuvų 
motorus taisė mūsų tautie
tis aviacijos mechanikas 
Jasulaitis ir italų inž. Fer
rari. . Jiedu labai ilgai ir 
atsargiai analizavo 4 4 Litua- 
nicos” motoro kuro suvar
tojimo procesą (fuel con- 
sumption). Gazolino ir. aly
vos užteko 50 valandų. Mū
sų lakūnai ore išbuvo 37 va
landas. Taigi, jie ore galė
jo išbūti, dar 10 valandij. 
Darius ir Girėnas perskri
do- Atlantiko vandenyną ir 
nebuvo aviacijos, naujokai. 
Be to, Darius kelis kartus 
vežė lėktuvu pąv*ą tarp 
Kauno ii' Berlyno, ir jis ge-. 
vai. žinojo tas. vietas, ir sig
nalinius ženklus. Tokie pa
tyrė lakūnai negalėjo nema
tyti, kad jų gazolinas bai
giasi. Tai pastebėję, jie 
būtų nutūpę Berlyno acto? 
droine. Taigi, apie gazoli
no trūkumą netenką kalbė
ti- ' M . ■ ’

Tai kuri gi bus 44Litua- 
nicos” žuvimo priežastis ? '.

prie Lietuvos ir Vokietijos 
santykių, ardymo. Aš gerbiu 
vokiečių tautą, jų kultūrą 
(bet ne hitlorizmą ). ir bran
ginu vokiečių; pakuikumą 
Lietuvai, kada tyks palan
kumas pasireiškia. Lietu
vos valdžia, be abejonėms, 
stengsis susekti "Lituani- 
eos” žuvimo' priežastį, kiek 
jai tas pavyks. Bet aš ma
nau, kad Jungtinių Ameri
kos Valstybių - vyriausvbė 
turėtų tuo dalyku susi rū
pinti. nes Darius ir Girėnas 
buvo. Amerikos vteianai ir 
Amerikos piliečiai..

Tad mes, Amerikos lietu
viai, jei esam Amerikos ir 
lietuvių tautos patriotai ir 
jei esam teisingi žmones, 
organizuotai prašykinu1 A- 
inerikos vyri ausy bes, kad ji 
ieškotų teisybės ir ištirtų tą 
skaudžią mums tragediją. 
ĄTisi mūsų susivienijimai, 
didžiosios organizacijos ir 
atskiros draugijos tegu ra
šo prašymus į ĄVashingto- 
ną. Nebūkim bailiai ir ąp-. 
sįleidę! Visi reikalaukim, 
teisybės išaiškinimo. Pa
rodykim pasauliui, kad 
kiekvienas lietuvis stoja už 
savo tautos noliečianęvbę bei 
garbę ir visa mūsų tauta 
stoja už kiekvieną, lietuvį! 
O jei mūsų dvasia silpna, 
ieškokime stiprybės Dariaus 
ir Girėno žygyje ir jų sava
noriški) je. ,auk< >je! Vienas 
už visus — visi už vieną!

O Jūs, mūsų didvyriai — 
Vy ti es K ryži aus Kavalie- 

’ riai, ramiai ilsėkitės Lietm 
’. vos didvyrių žemelėje.. Bū

kite ramūs: mes tinkamai 
apginsime Jūsų žygio gar- 

' bę ir nekaltą Jūsų auką! 
Alės , dar turime, pakanka
mai stiprios dvasios, o Jūsų 
žygis ją dar labiau sustipri
no ! ,

’ Šiais Šventaisiais, svar
bi ausiu žmonijai' įvykių Ju
biliejiniais Met&is Ameri
kos Lietuvių R. K. Kunigų 
vienybės Seimas Įvyks Ėmi
mo į Bangų Švenčiausios P.; 
Marijos Oktavoje, rugpiū- 
čio 22 dM Šv. Jurgio para
pijos svetainėje, Čhicago, 
Ulnois. Prasidės 9 vai. lyto.

Reikšmingi laikai reika
lauja . reikšmingo Seimo. 
Kristaus meilė ir sielų išga
nymas verčia nius 'dalyvau
ti jame kuo skaitlingiausiai, 
idant šiais istoriniais metais 
Kunigų Vienybės Seimas 
būtų vaisingiausis. Todėl 
drįstamo prašyti Provincijų 
Šeiniui atstovų ir sumany
mų.
—Visus įnešimus prašome 
iš anksto siųsti raštininkui 
kun. P. M. Jurui, 94 Brad- 
ford St^ Laivrence, Mass. 
Seimo gi. metu adresuokite 
per malonę Rt. Rcv. Msgr. 
M. L. Krušas, 3230 South 
Auburn Avė., Chicago, Ilk

Kun. K. V ašy s, . .
pirmininkas,

Kun. P. Al. Juras, 
raštininkas.

“MOTINĖLĖS" METINIS 
NARIU SUVAŽIAVIMAS
Lietuvių aukštesnį moks

lų einantiems šelpti draugi
ja 11 Motinėlė” laikys savo 
narių susirinkimą rugpjū
čio mėn. 22 d. 4 vai. po pie
tų Šv. Jurgio parap. svetai
nėje prie 3230 So. Auburn 
Avė., CIricągo, III.

. Pagal josios konstituciją 
prašymai su liudijimais tu
ri būti iki tam laikui že
miau pasirašiusiam priduo- 
ti.

Aukos ar dovanos sveiki
nant vėl gyvuojančią 44 Mo 
tinėlę,” laikančią savo meti
ni susirinkimą, galima siųs
ti Rt, Rev/ Msgr.. 3VL L. 
Krušas . aukščiau minėtų 
antrašu.

Kun. M. A. Pankus, 
. Pirmininkas.

Kun. P r. M. Juras, 
Raštininkas.

kad Sūldh  i ’o . apylii tkė je

KUN. LIPNICKAS’ 
BALTIMORE J

Pereitą savaitę viešėjo. 
pas mūsų kunigus svečias iš 
Lietuvos, kun. Lipnickas.r 
Tik įšventintas trejus įlie
tus, šis jaunas, veiklus ku
nigas jau suspėjo įsigyti 
didelį autoritetą Lietuvoje. 
Jis yra, buvęs vyskupo Pal
taroko padėjėju raštinėje ir 
yra Katalikų Akcijos didis 
veikėjas. Šią vasarą atvy
ko Amerikon studijuoti pe
dagogiją h* dalyvauti mūsų 
seimuose.

Kun.. Lipnickas išvyko iš 
Ballimorės pereitą šeštadie- 
nįį ir ketina tuoj važiuoti į 
(Hii ragą. Ten L. Vyčių 
seime duos paskaitą. Vė
liau Kunigų • Vienybes ir 
Federacijos kongrese daly^ 
vaus.
meriką * pradžioje rugsėjo 
mėn. Sako, būk jis per vie
ną Gavėnią yra. pasakęs 

' pusantro šimto 'pamokslų!
Gaila, kad Baltimoriečiams 
neteko išgirsti, šio kalbėto- 
jaus kalbos.

JUOZAS KALUŠKA
> - GERĖJA

Sunkiai susirgęs cukrine 
'liga, pereitą pirmadienį, 

Juozas Kaluška, vietinis 
vaistininkas ir politikas, bu
vo išgabentas į Šv. Agnieš- 

i kos ligoninę gydytis. Kele- 
■ tą dienų be. sąmonės klieclė-

jo/ Taciaii, dabar, girdėt, ,5 
sveikstąs. Teikiamo jam - 
ir jo motinai giUos užtiojaip ' 
i.os tokioje nelaime jo.

Jaunas, veiklus politikas, 
geras Bažnyčios jiriętdis, 
Juozas 'Kaluška yra sau 
prisitraukęs daugelį drau
gų, kas lemia jam šviesią ' 
ateitį . politikoje ii bizny. 
Pavojinga liga, kuri jį ap* 
ėmė, jau keletą metų kan
kina jį. ’ • • '

BALTIMOR ILČIAI'
NEWT0WNĖ - M*”

Gyvo ūpu apimti, nema
ža vietinių- lietuvių buvo iš
vykę Ncwtownan. jioreit’ą 
sekmadienį, dalyvauti Ka- 
zimie.riėčių naujos koply-' 
čioš. pašventinime i r. išklau
syti kun. Mendelio speeia- . 
liai paruošto pamokslo.

Į iškilmes važiavo kuni
gai Mendelis,. klebonas Lie- 
tuvnikas ir Dubinskas.' 
Taip pat nemažas būrys Ne-, 
kalto Prasidėjimo draugi
jos nariu su savo tėvais ir . 
šiaip žmonių.

ži n y s. .

"DARBININKO" SKAITY 
TOJU DĖMESIUI

i

f

Telefonas; Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Gr abortus ir Balsamuotojas 

423 S. PACA STREET, 
BALTIMORE, MD.

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

“DARBININKAS” ’ 
366 West Btoadway, t 

So. Boston, Mass.

Profesionalai, biznieriai, pramonių- . 
kai, kurie skelbiasi “Darbininke,” tik
rai verti skaitytoji, paramos.

Visi garsinkltės “Darbininke."

NOVENA

SKLEISKITE ŠVIESĄ

Perskaitę “Darbininkų” nenu- 
meskite, bet duokite kitiems^ pa 
skaityti. Tokiu būdu supažin- 
disite. kitus su “Darbininku” ir 
L. D. S. ir atremsite mūsų ide 
jos priešų propagandą.

Prie Šv. Pranciškaus Asyžiečio
: ’ sū
Trumpais Apmąstymais Apie Jo Gyvenimą

PARAŠĖ j
Tėvas Hugolinus Storff, 0. F. M

Vertė K.:. / ''
Šioji knygelė tinka vartoti apmąstymams bite dienai.
Kiekvienas apmąstymas yra siuuiiniai išskirstytas į ; 

tris punktus. Pirmas punktas nurodo kaip V. Jėzus da- ; Į 
iė, antras, kaip Šv. Pranciškus, trečias, kaip apmąstyto- 
jas privalo elgtis bei darytį. . • . į

tauriais visuomenėje dėl 
4 ‘ Litįiuaii in >s ” katast r< >fos, 
pasiteiravę pas kompeten
tingus mūsų (Lietuvos. 
Red.) aviacijos specialistus, 
patyrėme, kad jie laiko vi- 

“Lituani.-os” k«tastn>- sKk“ buriiraj ka-
žin kokių spindulių, kurių 
pagalbą galima būtų pri
verst i ' lėkt uvą, misi leist i, 
sustabdžius jo motorą ar su
gadinus kitas dalis,

.“Mūsų (Lietuvos.. Red.), 
aviacijos specialistai “Li- 
thuanic<)s” katastrofos lai
ko audros^tamsios nakties 
ip, bendrai, atmosferinių są-; 
ly#ų paseka.” ■

F. Jurgėla

Gerb. P. Jurgėlos teorija 
apie 4... ......... ... ............  .
tą m* nauja. Panašias ži
nias paskleidė prancūzų ir 
lenkų laikraščiai.

■ “Lietuvos valdžia ir “El
ta ” tas žih ias užginei j a.. i r, 
laiko absurdu. ■. .

: ‘‘Štai “L. A.” tilpo “El
tos” prioiušas, kurį ir per- 
sisįjausdiname.

“Ryšiįnui ' šu įvairiais 
fantastiškais gandais, plln-

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS PtTKTERŲ DRJ03Į fcV. JONO EV. BL. ĖAAALPINĖS 
FO GLOBk MOTINOS ŠVČ. į DR-JOS VALDYBA

’lrmlhinkS —*•' Eva Markslenė,
. 625 E. 8th St, So. Boston, Mass, 
Vlce-pirrhlnlnke— Ono Slaurlen?, 

443 E. Tth St, So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 8422-B

Prot. RaSt -r- Brone ClųnienC,
20 Goukt St, Wost Roxbury, Miiss.
Tel. Partavay 1SW-W- * .

Tiru RaAt — Marjon* Markonlntfl
83 Navam St., RoaUndale, Mass.

• Tek Parkwuy O608AV 
lidlnlnkė — On« Staniui lutę

■ 105 Wert 6th St,, So. Boston, Mass, 
Tvarkdart — Ona MIuRlrdienfr

1512 Columbla Rd„ So. Boston, Mum. 
kaooa (Į)obeja —. B. JanuSontenfc

1426 Gelumbių R d., So. Boston, Mass 
Draugija savo sųslrtnktmds laiko kas 

antrų , utaminkų, kiekvieno lUftnęeio, 
7:30 vai. vakarei- pobalnytlnCj ava- 
talnęj.

Visata dranirtjėe reikštais kreipkite* 
. pm protokšilį raJktoinkt. • ‘

Pirm.— J. Petrauskas, .
. 24 Thomatj Purk, So* Boston, Hmm, 
Vlei'-pirtnflj-V. Medonip,

1430 Cohirubla Rcl., S, Boston, Mas*.
Prot RaStlvhika« J. Gllneckle
.5 riioms Parg So, Boston. Mm*,

Kin. RaSliuinlus Į‘r. Tulv.lkly,
.104 Bi>\\on si., So, Bo.siuh, Mass. 

lidinlnkniž -?• A.. NiuiiltiOua*
885 E. IJrojuhvny, So. Boston, Mm*. 

Rtartnlka — J. Kalkis
' 7 IVlnfieM St, So. Boston, Mas*,. . > 

Dmugija taiko siiBlrlnklmtU kas tročta ’ 
: netl&iUeiJ ktokvlono iftCncslo, 2 yni.

po plotų, įtampi Jos salių, 402 EJ. Tth
St, So. Hottton. Mam. ’

. Profeslonulal, bta.nl«-rlal, Ųramohln-* 
kai, kurie skelbiasi •TtarM’ilnke?’ .tlk» 
rul verti skaitytoju paramos.

Visi gariluklt&i “Durblotak*."
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K AS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

THOMPSON, C. N,

pridengtoje erdvioje salėje 
šokius, kurie skiriami pusi- j 
linksininimui. -

Pelnas, kiuris susirinks iš . 
centukų Romuvos parke* 
bus skiriamas dalinai ii’ la
kūnų S. Dariaus ir S. Girė
no paminklo statymo foiG 
dan. ■ .

Lietuvi! Jeigu prijauti 
savo tautai, kur tu nebm 
tum, nors ir kitoje koloni
joje, atvyk rugsėjo 3 d. į 
Brocktoną ir dalyvauk pa
rade.

Parade dalyvauti, tai rei
škia priklausyti prie orga
nizuoto pulko kareivių, ku
rie yra .pasiryžę ir galvas 
padėti už savo tėvynę;

Parade dalyvauti, tai rei
škia, atjausti, mūsų žuvu
sius lakūnus, kurie tragin- 
gai' žuvo, dėl tėvynės. Jei
gu centų paaukosi savo ma
lonumui parke; tai atmink, 
kad tai dalis bus įlipdyįa į 
žuvusiu lakūnų marmurinį 
paminklų;

Parodoje dalyvaudamas, 
kartu dalyvausi ir žuvusio 
kareivio garbingoje ir ge
dulo pridengtoje eisenoje, 
; airi užgrūdis tavo širdį ir 
laves jį tautai ir Aukščiam 
siajam. Atmink, kad Lie- 

■ uvis per ašaras ’džiaugria- 
siG!

Tad, valio visi į Lietuvių 
Mena Brocktone! —

METINIS ■
nininkas P. Sakas atsisakė | f "F V'#11 A

vargonininkavimo. Kol j Į H.
kas dar nežinome kas bus j B - B. ' I BĮ B. - . Fwi ; ; .
vargonininku mūsų parapi- | JL JL JL mBi Jh B. aB». JL Bhi A ' iBk ’
j°je. . .'1|

P. Sakas yra žymus mu- į 
zikaš ir visą laikų gerai ve-. į 
dė du parapijos ęhoru.

SPORTAS ..
Šv. Roko parapijos base- 

hall ratelis savo žaidimais, 
‘laimėjo. čampijonatą. Prie, 
ratelio priklauso tik lietu
viai lošikai; būtent: vede-į 

jas M. Grigas, žymus spor
tininkas bėgikas, P. čėsmi-l 
levičius, Svirskas, Piles- 
kas, Tamulevičius, Snyde- Į 
ris, Jakavonis, Akstinas, 
Slazas ir Tamulevičius J.

Priklausantieji rateliai 
r prie Suburbau League yra 
: šie: Šv.:Rokor Avon A. A.J 
= St. • Margiret ’š, Diitchland 
. Farms, ir Thayer Bros,

Paskutinis lošimas Šv.
Roko parapijos ratelio bu
vo su Thayėr Bros. Laimė
jo Š v. Roko 6 prieš 2, pen
ktadieny, Romuvos parke.

Mūsų lietuviams sporti
ninkams gana gerai sekasi, 
reikia tik linkėti jauniems, 
o seniems juos paremti. :

Kazimieraitis.

Tamulevičius, .. Lietuvis- 1 
lai ženklų komisiją sūclaro : 
gabios mūsų lietuvaitės : p. < 
p, O. ’Stanlaiite, ir Margret 
Senkevičiūtč. Sportas: M. ( 
'Grigui.. ’

Šių organizacijų atstovai 
dalyvavo : N. P. P. Š. Mo
terų draugi jos p.p. O.. Stan- 
kaitė it M. Senkęvičiūtū,

Eraiiklin Rep. Klubo: A, 
Tautkus ir M. Kamandulis;

Šv, Kazimiero dr-jos: M. 
, Abračinskas ir J. Ikasala.

Šv. Monikos dr-jos “Mūr 
bono kun Kuro dova- sų Savyšalpa:” P. Danila 

ir J. Baronas?
Piliečių draugovės. A. 

ųodeikis ir A. Ikasala.
Biznierių sąjungos: Pet

ras Vaičiūnas ir P. Bartke-r 
.vičius, .

.Buvusios Aviacijos Die
nai surengti komiteto.: C. 
P. JuTgeliūnas ir J. Micke
vičius.

Šv. Roko A. “Sportinin
kai” M, Grigas.

Susirinkime daly v a v o 
virš 30 asmenų, kurie buvo 
gyvai susirūpinę iškilmin
gu surengimu L D., kurios 
priešakyj yra klebonas kūn. 
Jonas Švagždys.

Brocktono Lietuvių Die
nos planas gana turiningas, 
gražus ir patraukiantis, 
kiekvieno nuilsusio darbi
ninko sielų, 
žingeidumų 
smalsumų, 
tik vienos 
programai:

Sekmadieny, rugsėju 3 d., 
2. vai. .po pietų,, visi. Broek- 
tono lietuviai pešti ir auto
mobiliais susirenka į ‘Ward 
6’ playgraund — prie Web- 
ster St.

Benas, susidedantis iš 20 
ūsmėnų, pasamdytas Brock- 
fono lietuvių biznierių gros 
maršą maršuo j autiems į Ro
muvos Parka. Marguoja 
dideli ir maži, visų organi
zacijų ir nepriklausantieji 
prie organizacijų, visi, kaip 
vienas, prisimindami obalsį: 
“Vienybėje, galybė.” —Tai 
bus tikras lietuviškas para
das. Priešakyje vežamos 
iškilmingai iškeltos Ameri
kos ir Lietuvos vėliavos, iš 
šalių lydi garbės sargyba, 
seniausieji Brocktono lie
tuviai veteranai. Jauniau
sioji karta — vaikučiai, po 
šešis žengia rykįūotėje.

Paradas eis Ames, Main

| KOLEGIJOS KNY- .
- ■ GYNAS

Mariannpolio knygynas,. 
E nors dar jaunas, i ačiau, ge- 
| radarių dėka, suprdiusių 
į> knygyno ręikal i n g ū m 
S. sparčiai auna. Daugelis , .

pač iš kunigų, yra dovano- 
k' . ję Įvairių knygių kolegijai.

Be minėtų aukotojų p.-aei- 
; < tos savaitės “Darbini ko” 
" dar esan gavę iš Serai 1<<n, 
t Pa., lieti j. parapijos i.

ną b omu m? . • ■4 4 Šalt inio’ 
,(pr'?Š kariniu gražiai tų 
~tapr 'Uis konrpleins; km. .

f Leškevičiiis iš Binokly

u.
, E

ketiniu knygų, Taigi, vien 
tik iš geros širdies žmonių 
aulai, > sudaryta ge ra pra
džia 1 elegijos knygynui.

. Visgi,, reikalinga, kad Ma- 
rianapolįo knygynas būtų 

>■- kur kas didesnis. Todėl 
kolegijos knyginio vadovy
be šiuoni i prašo visuomo- 

. alsi lįsti atliekančių,
1 . ū, ae (‘skėtinių, apo-
11

.. apysakų, o la- 
’ knygų pritaikintų 
dęgijoje dėstomų

Siųskite adresu:

legv..\
biau

. pne 
mokslų.
Marianą polis C o 11 e g e.

‘..Thompson, Con
A icjininkas

Į m JC’.AND, "

F:

t

AUTOMObii.ro AUKA
< • Šiomis dienomis automo

biliu užmušė Mykolų A. Ru- 
sėcką, 44 metų amžiaus. Jį 
užmušė, einant skersai E.

■ 74th gatvės, netoli jo paties 
u namų. . .

Palaidotas su bažnriinėr 
mis pamaldomis.

Velionis paliko d iame
■ nuliūdime žmoną ir p uigu-

sius vaikus.. Jis buvo do
ras ir susipratęs lietuvis ka
talikai. ■

Nedarbo metu uždarbiau
davo spaustuve.

Velionio žmonai ir vai- 
. ’ kams reiškiame nuoširdžią 

užuojautų. Ė

BROCKTON, MASS,
■ £

L

Į r

t.

4<
' i#

i

J. V. Atstovo Kalba Laidojant 
Darią ir Girėną

o inteligento 
ir biznieriaus 
Prisiži ūrėkimo 
dienos iš trįjų

Lietuvių Dienai sur igti. 
laildnasi 1 

. dantis ū
M. Jezulū
ko >’■ J. K? jos, .pereit* įr Haward gatvėmis į Ro; 
tiri-a<ienį įsu vė iš ša nuvos: Parką.

‘ drr uotės raportų ir siu Seka automobilių para- 
k ; imas, kuriame dalwav»
u kovai iš 'ulių organizaci
jų pilnai pritarė Lietuvių 
Dienos’ nustatytam veikimo 
planui ir išrinko pastovų L.

. Diėii Brocktone komitetų.
Prezidijūmąn.. įėjo 4 aš

menys, būtent: J. .Trriina- 
yičius, J, Tkasala, A. Taut
kus ’ ii A. Juodeikis. Iždi
ninkų išrinktas P. Daiiila, 
j: rotorium J. Kumpa. Gė- 
i tvarkymo darbai
pau< M. Jėztikevičiui ir 
J* Bi ‘Uii. Laimėjimu: B.

oniitetas, su-i 4 e- 
. Trainavičiu .

\:is, M. Svirs

•>

kas. :
. Parke vėliavų pakėlimas. 
Benas groja . Amerikos ir 
į iotųyos Iii rimus, Po to 
kalba sveikinanti .Brockto
no lietuvius;

AŠ rašydamas šiuos žo
džius savo vaizduotėje ma
tau tų gražių j į Lietuvių Die
nos būrį vieningi lietuj 
vių, kurie vienaip- jaučia, 
gyvus tėvynės reikalus.' . .

Pasibaigus iškilmingam 
paradui, lietuviškas orkes
tras griežia, miško pušyno

Periktadienio . ‘i Da rbini li
ko” numery plačiai rašėme 
apie mūsų lakūnų Dariaus 
ir Girėno laidotuves Kau
ne. Bet į tų vienų numerį 
negalėjome sudėti visų kal
bų pasakytų mūsų lakūnus 
laidojant. --r .

Viena iš svarbesnių kal
bų buvo Jungt. Valstybių 
Atstovo Lietuvai p. M; L. 
Stafford, kurios turinį čia 
dedame: - .

4‘Kartais tenka mums ta 
skaudi pareiga atiduoti 
garbę herojiškai mūsų arti
mo veiksmui, suprasti, pa
lyginti. silpnai, jų pastan
gas, padaryti herojiškų žy
gį, kurio įvykdymas būtų 
juos išskyręs iš visų kitų 
tarpo. Tokia tai yra pro
ga šiandien, kada mes susi
rinkome atiduoti paskutinę 
pagarbų tiems dviem, kurie 
ryžosi nugalėti gamtos pa
vojūs ir mechaniškų daiktų 
netobulumus tam, kad galė
tų atnešti garbę savo gim
tam kraštu'. Ką Čia sako
me, bus greitai pamiršta; 
ką jie padarė, pasiliks am
žinai širdyse visų j kurie 
gerbia drąsą ir patriotizmo 
jausmus. Tas. faktas, kad: 
jums nepasisekė, galutinai 
pasiekti tikslo nė kiek nesu
mažins tos garbės, kuri 
jiems teisėtai priklauso. 
Kad jie žuvo taip netoli tik
slo, tik padidina . mumyse 
pagarbos ir užuojautos jau
smus, . ’ .•
.Dažnai tokie skaudūs įvy
kiai, kaip šis, suartina glau
džiau jau ir taip dvi drau
gingas tautas. Aš džiau
giuosi kartu, su visa lietu

. Rengia

Lietuvos Vyčių N. Anglijos Apskritis
Sekmadieni 

ų.

Rugpiučio-Aug. 27,1933
Gražiausiame N. Anglijos Lietuviai Parke

‘‘PALANGOJE”
(WELCH’S POND)

Lawrencė-Methuen, Mass.
Prie parka gražios maudynes Pradžia 1 O vai, ryte

Jeigu ta diena lytu, piknikas įvyks Rugsėjo 10 d.

Žinios Iš Lietuvos
iJ. Ė. VYSK. A. KAROSO

I JUBILIEJUS

vių tauta,* kad šis kraštas 
buvo jų gimtinė. Aš di
džiuojuos, kad tai buvo ma
no tėvyne, kuri buvo juos 
priglaudusi, kaip savo sū
nus. .

Tūkstantinė minia, kuri 
pilna vilties lauke jų at- 
skridimo, ilgos laukimo va
landos be pageidaujamų ži
nių ir, pagalinus baisus pra
nešimas apie jų liūdnų mirtį 
tylią •nakties valandų, visa 
tai buvo didelės gyvenimo 
dramos dalis ir - veęčia mus 
įsitikinti, kad mūsų likimas 
kabo ant l^bai plono siūle
lio.

Ir dabar, kada jiė ilsis 
paskutiniame ilgame sapne, 
tebūnie mums leista supinti 
mūsų liūdesį su pagarba 
tiems, kurie ryžosi nugalėti 
vėjus ir vandenynus, skris
dami į gimtąjį kraštų, ir 
paimti iš jų dideles meiles 
ir pasiryžimo pavyzdį.”.

SYKES & SYKES
P. A. Sykes ir B. G. Sykea

* LIETUVIAI ADVOKATAI
• ii

SANBORN BLOCK 
681 Washington St. 
N0RW00D. MASS.
Tėl. Norvvood • 0330 •

Gyvenimo vieta: Į
32 Walnut Avė.

Tel.. Nonvobd 1315-UT I

Į LIETUVA
Nuolatiniai Išpkvukimal Pa
togi Kelionė, žemos Kainoj. 
D81 platesnių .informacijų 
kreipkite pas vietini agen
tą Urba

SCANDINAVIAN- 
AMERICANLINE 
248 WaahiūLgtdn St,

Boston

KAUNAS. — Liepos 6 
dienų J. E. Vilkaviškio vys
kupijos Gaiiy to jas. Antanas 
Karosas šventė, nepaprastų 
jubiliejų 50 metų savo 
kunigavimo sukaktu' V e s. 
Retos tai yra iškilmės Ga- 

[nytojo pareigose, Jubilia
tas jau eina 78 amžiaus me
tus, Peniai šventė 25 m. 
savo vyskupavimo jubilie
jų- .

Jubiliatas J. E. A. Karo- 
Į sas yra gimęs 1856 m. vasa
rio 27 d., Vėjeliškių vien
sėdijoj, netoli Anykščių. Jo 
tėvai buvo pasiturį ūkinin
kai. Todėl tris sūnus, jų 
tarpe ir Antaną, galėjo lei
sti į mokslus. Antanas 
pradėjo mokslų Šiaulių gim
nazijoj, 1875 m., baigęs 6 
klases, pajuto pašaukimų ir 
nusprendė . tapti kunigu. 
Gimnazijos vadovybė neno
rėjo gabaus mokinio išleis
ti. Antarihs įstoja Žemai
čių . -kunigų semiiiarijon, 
Kaune. Čia tarp kitų buvo 
profesorium “Anykščių Ši
lelio”. (autorius kun. Anta
nas Baranauskas. Išėjęs 
keturis seminarijos kursus 
Antanas Karosas, kaip ga
bus klierikas, buvo išsiųstas 
1879 m. į Petrapilio kunigų, 
akademijų. . Su aukštu pa
sižymėjimu baigęs mokslus 
gavo Šv. Teologijos Magis
tro laipsnį ir 1883 m. įsi- 
šventė kunigu.

Kun. prof. A. Baranaus
kų konsekravus vyskupu, 
kun. A. Karosas pakviečia
mas profesoriauti Žemaičių 

. seminarijon, o po dviej|ų 
metų, 1885 m. vyskupas Pa
imlioms kun, A. Karosų pa- 

j sii'ina savo sekretorium. Bu- 
į vo simkūs Lietuvos katali

kams ir visai tautai laikai. 
Bet dirba jis dideliu, suge- 

' bejimu katalikybės reika
luose rusams nė per nagų 

i [nenusileisdamas. Tuo pa: 
laiku dėsto ir seminarijoj ir 
gauna pasiimti seminarijos 
Rektoriaus pareigus.

Į .1907 m. birželio 16 dienų 
[kūn. A. Karosas konsekruo
jamas vyskupu ir paskiria
mas Žitoinieriaus sufraga-

pakelia Seinų vyskupu, o 
1926 m. naujai sudarytos 
Vilkaviškio vyskupijos Ga
nytoju.

'Jubiliatas, taip gražaus 
meto sulaukęs, tebūva geros 
sveikatos ir atsidėjęs rūpi
nasi savo tikinčiųjų ir Baž
nyčios reikalais.

000, kurie priklauso 6,000 . 
savininkų. •

Taigi, per paskui inius 10 
metų pastatų s k a i č i u s 
Kauno mieste, palyginus su • *• 
prieškariniais laikais, padi
dėjo trigubai, o. gyventojų 
skaičius padvigubėjo. Pa
žanga, kaip matome, pada
ryta didele.

/MIRĖ LIETUVOS OPEROS 
ARTISTĖ

KAUNAS. — Liepos 9 d. 
ligoninėje aprūpinta šv. Sa
kramentais mirė plačiai ži
noma Lietuvos operos ar
tiste Veronika , Podėnaitė. 
Palaidota iš Karmelitų baž
nyčios Kauno miesto ka
puose. ’j

MIRĖ PANEVĖŽIO MIESTO 
NOTARAS

KAUNAS. — Liepos 9 
dienų Karaliaučiuje mirė 
Panevėžio notaras Jonas 
Moigis. . . , .

KIEK IŠAUGO KAUNAS

GIRĖNO BROLIS 
LIETUVOJE

Liepos 13 d. parvažiavo 
U. S. A. Petras Girėnas 

(Petėr Girsh), tikras Sta- 
siaus Girėno brolis. Sta
sius ir Petras Girėnai į A- . 
merįkų išvyko prieš 25 me-~ 
tuš, būdami 12 — 15 metų 
amžiaus. Juodu tuomet bu
vo likę našlaičiai ir, pasi
taikius progai, • neturėdami, 
savo brangiausio turto — . 
tėvelių, išvyko Amerikon 
laimės ieškoti. Girėnų tė
viškė Upyna, Skausdvilės . 
vaisė., Tauragės apskr..

1S

• Prieš karų Kaune apyti
kriai buvo apie 60,000 gy
ventojų, o trobesių buvo .afe- 
pie 3,800, kurie priklausė 
1514 savininkų.

Po karo, ypatingai nuo 
1923 metų, kada buvo, įves
ta savo valiuta, stat yba 
Kaune smarkiai padidėjo ir 
iŠ metlų į metus augo. Da
bar Kaune jau priskaitoma 
apie 125,000 gyventojų, o 
trobesių jame yra apie 12,-

PARSIDUODA BEKERNĖ
Yra, du partneriai. Vienas part
neris parduoda savo dalį. Kas 
interesuojasi, prašau kreiptis se
kančiai: UI . Exchange St, Law- 
rence, Mass.

I| GHARRON’S
PIANAI—SADIDS 

ŠALDYTUVAI
< „ • ■ r

mašuioB
20 TRUMBULL STREET

WORUESTER. MA8S.
T«L 4^480

Į LngTM Hlyg'O#—B« Nuofimtte |

i

i

I | 
j

Aliejaus pečiai, Skalbiamos | — ---- t
!

ĮDOMIAUSIUS LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS LAIKRAŠČIUS

“DRAUGAS,” vienintėlis Amerikos lietuvių katalikų 
dienraštis, išeinąs 2334 S. Oakley Avė., Chicagsų 
III. Metams $6.00.

“DARBININKAS,” Lietuvių Šv. Juozapo Darbininkų 
Sąjungos organas, išeina dukart. į; savaitę, 366 W., 
Broadivay, So. Boston, Mass. Metams $4.00. Pus
mečiui $2.00.\ ,

“GARSAS,” savaitinis Amerikos L. R. K. Susivienijimo 
organas, išeinąs 73 E. South St., WilkesJBarro, Pa. 
Metams -2.00.

“STUDENTŲ ŽODIS,” A.. L. K. Studentų organizaci
jos žurnalas, 366 W. BnoadwayjSo. Boston, Mass. 
Metams $2.00. Į užsienį — $3.00, Atskiro nume
rio kaina 20c. «

“LAIVAS,” šayūitįnis Tėvų Marijonų žurnalas, 2334 S.
. Oaklev Ave„ Chicago, Illinois, Metams $2.00. • 

“MOTERŲ’DIRVA,” A. L. R. K. Moterų Sąjungos mė-
l nosinis žurnalas, 2322 W. 24th St., Chicago, TU. 

Metams 2.00. .. • . v
v . “VYTIS,” Lietuvos Vyčiu žurnalas, išeina ‘dukart į rnė-

nu. 1910 m, bv. Tėvas jį l • „esį 4^ S. Wood St., Ohieago, III. Metams $2.00. ■

AUTOMObii.ro


^enfaadienit, ru^piūcię ii,

Rytinių Valstybių Zinios|
PAMOKSLAS

-r,-- ——_ » «”# - ’ . * ’

Kun. S, Stonio pasakytas Apreiškimo J?, šv$K Bažnyčioje, Brook- 
lyn, N. Y., laike gedulingų pamaldų už a, a. lakūnus kap. Stepą 
Darią Ir-Įeit. Stajaį Girėną. . *

, • Visa Izraelio tauta, raudojo- jo jljde*
.. liti dejavimu ir* gedėjo daug dienų.

I Mark., IX, 20

Įima atsigėrėti “Ten skani- 
,ba po kairinis Birutės dai
nos;” ' Tėvynė, tai primena 
mūsų brangti Rymo-Katali- 
kii’• tikėjimą, kuri nuo pen
kių šimtų jau metų priėmė 
nuįsų. protėviaitų tikę,ji- 
mą,. kuris mumis išlaikė

Aukštai gerbiamieji, ir nu
liūdę broliai ir seserys lie
tuviai! Nelengva yra už
miršti didelius ir garbingus

Įeit/ $. .Girėnas yra ir liks 
mūsų. . tautos • didvyriais. 
Bet kas juos didvyriais pa
dare ? Kds jitodn iškėlė iki

žmones. Džiaugiasi ir di- 
. -džiuojasi tautos, kai juos 

savo tarpe turi, nuliūsta ir 
raudoją, kai jų šaltus lavo
nus tenka į karstą padėti.,

—7 —P rie-tokių diik'Uų Imgur- 
Kingų žnumių . eilės tenka 
priskaityti a. a. kap. Stepą 
Darių ir įeit. Stasį Girėną, 
Juodu. laimingai perskrido 
klastingąjį Atlantikos van
denyną, kuone toliausiai 
nuskrisdami be misi leidinio 
ir ties. Tėvynės slenksčiu 
tragiškai žuvo.

Ar seniai dar mes savo 
tarpe turėjome gyvus Da
rių ir Girėną. Su kokiais 
kilniais ir garbingais suma
nymais juodu sukinėjosi

didelių • žruonių laipsnio?■ 
Beabejo, jų neiškėlė nei kil
me, nei turtai. Kaip vie
nas, taip ir kitas buvo ne
turtingų Žemaičių sūnūs.

valsčiaus, Tauragės apskri
čio, Girėnas iš Kaltinėnų 
valsčiaus, Raseinių apskri
čio. Abu juodu kūdikystės- 
dienas-. ]iraleido •• Lietuvoje, 
kurių šeimos turėjo kovoti 
su neturtu:; ‘ Atvykę gi A- 
merikon savo darbu ir tria
su sutaupė. < keletą centelių, 
kurių pagalba sugebėjo įsi
taisyti lėktuvą savo suma
nytai kelionei,

‘ Vadinasi, jų neiškėlė nei 
■kilme, nei Jurtai. Bet tas

mūsų tarpe, o lietuvių tau
ta jais džiaugėsi, didžiavo
si. ir kėlė jiedviem ovacijas.

Tik, štai, išleidus juodu į 
transatlantinę kelionę, lic? 
pos 17 d., ateina nelaukta 
ir liūdna žinia, kad“ mūsų 
drąsieji lakūnai Vokietijos 
miškuose, orlaivio katastro
foje, užsimušė. Žaibo grei
tumu ši nemaloni, deja, tik
ra žinią 'išsiplatino ne tik 
mūsų tautiečių tarpe, bet ir

žmogaus ir negali iškelti. 
Žmogų iškelti gali tiktai ko
kie kilnūs ir didingi darbai, 
dėl kokios nors kilnios idė
jos dtlikti. Kokia gi kilni 
idėja švietėsi Dariaus ir Gi
rėno padangėje, dėl kurios 
jie .atliko visus savo dar
bus, Per visą a. a. Da
riaus ir Girėno gyvenimą, 
tarsi skaisti saulutė, žibėjo 
Tėvynes meilė.

Tėvynės meile! O kaip
visame, pasaulyje.; Ir kai 
Judai Makabėjui“ žuvus, 
“Visa Izraelio tauta raudo
jo jo dideliu., dejavimu ir 
gedėjo daug dienų/’ taip ir 
mūsų narsiems lakūnams a. 
■a, kap.. S, Dariui .ir Įeit. S. 
Girėnui žuvus, nuliūdo ir 
gedulu apsidengė visa lietu
vių tauta. Kai Dievas pa
šaukė narsius didvyrius pas 
save, tai gerieji Lietuvos sū-

brarigus tas .žodis! O kaip 
jis saldus! Tėvynė, t Ui pri
mena aną numylėtą Lietu
vos kraštą, kuris nuo senų 
amžių Aukščiausiojo buvo 
skirtas lietuvių tautai. Tė
vynė, tai primena tą kraštą, 
■kame didingas ir paslaptin
gas. Nemunas plaukia, ka
me biikšinai ir Šypso j ančiai 
Šešupe ir Dubysa' vingiuo
jąs!, “Kur bėga Šešupė,

nūs pargabeno judviejų ne
gyvus kūnus į laikinąją so
stinę Kauną. Puikias ge
dulingas pamaldas atlaikė 
pats Lietuvos arkivyskupas 
Metropolitas skaitlingai a-

kur Nemunas teka, ten mū
sų Tėvyne, brangi Lietuvą.” 
Tėvynė, tai tas kraštelis 
nusakstytaš tūkstančiais 
stubelių, kaimių ir miestelių, 
•o. prie kiekvieno namelio

sistuojaiit kunigams. Į tas 
pamaldas atsilankė, vyriau
sybės atstovai, daug garbin
gų visuomenės darbuotojoj, 
atvyko ir svetimųjų valsty
bių atstovai ir siiĮdaukė 
milžiniška žmonių minia. Ir 
visa ta milžiniška ir garbin
ga’ kilniausių Lietuvos sū
nų ir dukterį! minia liūdno
je, bet įspūdingoje eiseno
je palydėjo į amžino atilsio 
vietą., .

Ir nv(is, tos Ii ilstančios 
tautos dalis, skaitlingai su
sirinkome į. šią šventą vietą 
pasimelsti “Amžiną Atil
sį... ” už jų kilnias vėles. 
Susi rinkome taip pat pada
lyti ., refleksiją .j[ų kilnių 
darbų ir padaryti sau tin
kamas išvadas,. • .

. A. a., kap. S. Darius . ir

žavejančiai (gražūs lietuvai
čių darželiai, kame kvepia 

rūtelės ir žydi rjožės, jur- 
gynaį, bei lelijos. Tėvynė, 
tai primena tuos mielus 
brolius ir seseris lietuvius, 
kurių gyslose teka tas pats 
lietuviškas kraujas, žmones, 
kurie kalba tąja gražia lie
tuviška kalba, tą kalba, ku
ri Dievo‘palaikyta tam, kad 
•prie. Jos .[pagalbos galėtu
mėm išskaityti žilos senovės 
Arianą mokslo bei kultūros 
lotynus. Ta senovės sans
kritų kalbos sesutė, lietuvių 
kalba tai p. graži, taip gili, 
kad jos niokosi aukštose 
mokyklose ne tik Europoje, 
bet kai kur i.r Amerikoje. 
Tuja gražia kalba skamba 
visos mūsų .ža.vūjančios dai- 
ivcies, kuriu gražumu hegą-

tuo, kilo esame , ir nepasida- 
vem nei tikėjimo, nei tan
ios priešams; tikėjimas, 
kuris taip suaugo su tautos 
siela, kad šiandien kiekvie
nas geras lietuvis yra ir gė
jas. katalikas, geras gi lie
tuvis katalikas, yra geras ir 
lietuvis.. Žodžiu, Tėvynė 
tai apima visus mūsų bran- 
giuš -papročiu^ bei-tradmL 
jas, tai visa lietuviška siela. 
Tėvynes meile, tai žmogaus 
prigimtis. ■ . '

Nestėbėtina, kad Tėvynės 
meile buvo žinoma ir verti
nama pas Visas tautas. Jau 
daugelyje vietų Sename 
Įstatyme yra,. žinoma, kaip 
buvo vertinama ir b rangi- 
narna.Tėvynės'.meilė ir kaip 
buvo gerbiama tie didvyliai, 
kurie ką nors kilnaus dėl 
tautos buvo padūrę. Tąja 
Tėvynes meilė dega ir pats 
mūsų Išganytojas Kristus. 
Jo Tėvyne tai buvo Šven
toji Žemė ir Izraelio tauta, 
iš kurios Jis buvo kilęs. Jis 
buvo atėjęs. atnešti atpirki
mą visai žnionijaj, .vienok- 
•lis savo Tėvynės >ru kvė
pavo, jos laime .s, bei ite- 
aJmėmis dalai Ta kil
iu Tėvynės' m ‘ilū k ;s.)j gra
žybėj apsireiškė kai Verbų 
sekmadienyje ant asilaičio 
jojo Jeruzalėn žmonių ap
suptas. Pažvelgė Jis Į 

i šventą j į Miestą, kuris pui
kiausiai buvo mat(imas nuo 
Alyvų kalno. “Prisiartinęs 
ir matydamas miestą, Jis 
verkė jo. ir sakė: kad gi ir 

‘ten ir tai šitoje savo dieno
je pažintumei kas Tau neša 
ramybės, dabar gi Tavo a-

■ kims paslėpta.” Luk. 19, 
41-42. Meilė prie to mies
to, meilė sužeista, nes Jeru
zalė paniekinta, išspaudžia 
ašaras iš Išganyto jaus akių. 
Šv. Lukas dar ir kitą skau
dų Jėzaus išsireiškimą dėl 
Šventojo Miesto primena:

nes meilė. Tik pabandy
kim tą gražiąja Tėvynės 
meilės Jų auksinę gijelę iš
vynioti ir jąja pasigerėti.

Tėvynės meilūs Darius ir 
Girėnas įsigijo. savo gimta
jam Lietuvos kraštelyje. 
Darius '.gimsta 1897 ių.,,iGi-. 
renas gi 1895. Vadinasi) 
abiejų kūdikystes dienos 
praėjo tuo laikų kai Mas
kolių. letena aršiausiai slėgė 
mūsų numylėtą lietuvių tau
tą, kai visame krašte, anot 
dainiaus, nebuvo “nei kny
gos, nei rašto.”. Tais lai
kais Lietuva neturėjo tte 
tik savo Universiteto, bet ir 
savo mokyklų. Motinėlė 
prie kalvartp ir vaikelis sii 
Įmyga prie im diims • kol ių— 
tai lietuviška mokykla. Tai
gi ir St epelis sar Staseliu 
prie savo gerų motinėlių ke
lių "mokėsi • Dievą garbinti, 
mokėsi skaityti, bei rašyti. 
Iš savo močiučių lūpų ne
kartą gal girde jei pasako
jant apie “garbingą Lietuvos 
praeitį, apie didžiuosius 
Lietuvos kunigą i k š č i ų s 
Mindaugą, Gediminą, Kęs
tutį, Vytautą ir apie kitus 
lietuvių tautos didvyrius. 
Beabėjo, Ąlipakakodavo ir 
apie Maskolių persekioji
mus ir apie lietuvių tautos 

;kentėjimus. Nėra abejones, 
kad tuomi jautrioj Stcpelio 
ir Staselio sielos stygos bu
vo.stipriai užgaunamos. Gal 
nekartą gimė pas busimus 
didvyrius mintis, atgaivinti 
garbingą Lietuvos praeitį, 
gal nekartą kilo pasiryži
mas dirbti ir pasišvęsti’ dėl 
savo tautos. Ma# tuomet- ir 
užgimė mintis važiuoti į 
laisvą Ameriką, kad čia 
.^•asilavinus kiek, prasigy
venus ir paskui pasidarba
vus dėl šviesesnės savo my
limos tautos ateities.

Tomis ar kitomis panašio
mis mintimis vedami Da
rius 1907, o Girėnas 1910 m. 
apleidžia savo gimtąjį Tė
vynės kraštelį, mylimą Lie
tuvą. Atvyksta i laisvą ir 
platų Koluinbo kraštą ir a- 
bu apsigyvena lietuvių cen
tre Chicagoje. Dabar prieš 
juodu atsidaro durys į įyai-

tai Darius su Girėnu stoja 
savanoriais į Amerikos ka
riuomenę ii’ narsiai kovoja, 
išstatydami savo gyvybę 
aiškiam pavojui dėl Araeri- 
gos. garbes. Ir tikrai Da
rius vos neapmoka, gyvybe, 
nes karo lauke tampa leng
vai. apnuodytas ' nuodingo
mis dujomis ir ties Pary
žiumi kantinėse sužeistas.

Pasibaigus karui,, abu 
laimingai sugrįžo. ])rie ra
maus gyvenimo. Praūžęs 
karas su visomis baisenybė
mis, atnešė, daugeliui pa- 
vd’gtoms tautoms laisvę. 
Jų tarpe laisvę atgavo ir 
brangi minšų/tietuva; At
gautą laisvę vienok reikėjo 
dar apginti ir sustiprinti. 
Tat Lietuvai teko pakelti 
sunkias kovas ne})riklauso- 
mybės apgynimui ir sustip- 
riiiiiniii.. Tat ir Darius, 
matydamas, kaip jo mielas 
gimtasis kraštelis ..simkiai 
kovoja su savo laisvės prie-
šiiiinkais, matydamas, kaip 
sunkiai eina valstybės orga

perdirbami, tobulinami ir 
tik jau vėJiau įgauna prak
tiškos reikšmes. Bet, tie 
visi išradimai, tie tobųliiri- 
mai nemažai reikalauja lai
ko, triūso, pasišventimo, 6 
neretai ir gyvybės. Viena 
iš tokių mažai ištirtų si'yčių 
ir kasdieniniam gyvenimui 
dar liepritaikinta tai skridi
mas per Atlanliko . vande
nynų. Daug drąsuolių mė
gino jį nugalėti, bet dauge
lis jų gyvybe apsimokėjo. 
Bet žmogus turėdamas Die- f .
vo. kūrybinės galios dalelę 

negali nurimti. Jis dirbs, 
trinsis, pasiuvęs, bet savo 
zrnrok n* ]atsieks. Tat vn 
šos tautos stengiasi prie to 
žmonijos žinijos lobyno pri
sidėt i ir-ką naujo įmišti. Ir 
tik iniržtančios, išsigimusios 
tautos to neįstengia pada
ryti. Tat ir kilą pas kap. 
S. Darių ir įeit. S.. Girėną 
sumanymas ar nepabandyti 
pe rsk ry st i A t ta n t i ką ? A r
n e pasiaukoti pasaulio' žini

ai jos labui? ~ Bet kelionė la-
n i žavimasis, ar gi jis gali bai ilga, pavojinga,, mažai 
palikti ramus, ar jis gali kam pavykusi. Tiesa tai,

“Jeruzalė, Jeruzalė, kuri 
žudai pnmašus ir akmeni
mis užmuši pas -Tave siun
čiamuosius, kiek kartų aš 
norėjau surinkti Tavo vai
kus., kaip paukštis į savo 
lizdą, ir.tu nenorėjai!”

Kristaus įsteigtoji Ryino- 
Katalikų Bažnyčia ir gi Tė- 
vymės meilę aukštai vertina 
ir tą meilę priskaito prie 
doroves. Todėl ir Orleano 
Mergelė Joann D Ark už 
didvyrišką savo Tėvynės 
gynimą ir žuvimą dėl jos, 
tapo Bažnyčios prie šventų
jų priskaityta.'

•Tąja kilniąja Tėvynės 
meile buvo.visu kūnu ir sie
la persiėmę a. a. kap. S. 
Darius ir Įeit., 8. Girėnas; 
Per jų visą gyvenimų, tarsi 
ūiukso gija, ..yin.iojnsi* Tčyy-

rias mokyklas ir daugelis 
progų įvairioms galimy
bėms. Juodu atranda čia 
didelį savo brangių lietuvių 
tautiečių ūrį, kurie jau nito 
seniau čia apsigyvenę ir su
kūrę savo šeimos, lizdelius. 
Mūsų busimieji didvyriai 
eina į jų tarpą ir gyvena 
tikru lietuvišku, gyveninių.-. 
Lygiai juodu patyria Ame
rikos krašto gražumą, pažį
sta. jo kultūrą ir no tik jie 
tą naują kraštą pamyli, bet 
net tampa to krašto gerais 
piliečiais, pasirenka, sau A- 
nieriką už antrąją Tėvynę, 
jų kilnių motinėlių/ .įdieg
iąs Tėvynes meiles diegus 
pražydi gražiu Te.vyhūs pa- 
siaukavimo žiedu. . Ir, štai, 
kuomet 191T metais Anieri -. 
ką stoja į Pąsaųjį^į- karą,

užmiršti savo pirmąją mo
čiutę Tėvynę? Ne, jis jau
gia šventą pareigą prie jos 
kūrimo ir gynimo prisidėti. 
3jad į. jis /prisideda prie sa
vanorių organizavimo Ame
rikoje ij- 1920 m. (vyksta į 
save> brangi ą ‘ i r numylėtą 
gimtąjį kraštą Lietuvą. Te
nai jis baigia karo mokyklą 
ir stoja į Lietuvos aviaciją. 
Be to, kap. Darius dalyvau
ja Klaipėdos krašto sukili
mo organizavime ir to kraš
to atvądąvime. Už uolų 
pasidarbavimą jis Klaipė
dos Krašto Gelbėjimo Ko
miteto buv< > apdovanotas 
aukščiausio laipsnio garbes 
medaliu.

Tas kilnus Lietuvos sū
nus, atlikęs savo šventas 
pareigas savo pirmoje Tė
vynėje jis'vėl 1927 m. grįž
ta į savo antrąją Tėvynę: — 
į Ameriką. Dabar abu pil
nai atsiduoda savo numylė
tai profesijai — skraidimui. 
Abu parodo šioje srityje di
delius gabumus ir nekartą, 
dalyvauja įvairiose skraidi- 
ino lenktynėse, bei nusilei
di mo tobulini m e.

; Vienok kap. S. Darius 
ir Įeit. S. Girėno, lakioji 
dvasia ir veiki ioj i pr i gi ui
tis tuomi negali pasitenkin
ti. Juodu veržiasi pirmyn, 
aukštyn, jaučiasi, kad žmo
gus gj’yeiiti turi kilnesnių 

; idealų . vedamas. Ir, štai, 
gimsta pas juodu naujos 
mintys ir nauji pasiryžimai, 
Mos gyvename įvairią išra
dimų ir tų išradymų tobuli
nimo amžiuje. Visi auto
mobiliai,, radi o, lėktuvai ir 
kiti, m<iderni-niai kult.ūros 
išradimai, jie iš karto neaL 
si rado. Pradžioje juos.'i š- 
galvojoį jie buvo labai udo- 
buli ir mažai kasdieniniam 
gyvenimui pritaikomi. Il
gainiui j ie yra . gerinami,

bet juk reikia kartais kil
nioms tikslams ’ pasiaukoti. 
Jei aukojasi didesnes tau
tos, tai kodėl gi numylėtai 
lietuvių tautai nepasiauko- 
ti ? Kam verta ta tauta, 
kuri nieko kilnesnio nebe
gali žmonijai duoti? Kam 
vertas tas žmogus, kuris 
aukštesniems idealams ne- 
pasiaukoja ? Tat mūsų drą
suoliai pasiryžta tą sunkų, 
pavojingą, sumanymą vyk
dyti dėl savo tautos garbės. 
Kap. S. Darius ir Įeit. S. 
Girėnas savo pareiškime 
prieš išskrondant rašo: 
“Lietuvių tauta laukia iš 
savo sūnų ir drąsesnių žy
gių. Būtinai reikia ir jos 
sūnumis prisidėti -prie b(*n- 
drojo. darbo — tyrti dar 
mažai žinomas žiemių At- 
lantiko vandenyno oro . sro
ves, o taip pat naujai iškas
tus navigacijos būdus ir 
priemones pritaikinti kas
dieniniams reikalams. Mes 
gyvendami tokiais laikais, 
kada orą stengiamasi pa
naudoti. žmonijos reikalams, 
laikome sau pareigą tautos 
vaidu tą. darbą garbingai 
atlikti.” Ir štai, tuodu 
kilniausi sūnūs įmasi .atlik
ti tą, ką dar nei vienas iš

tai dani* vardan lietuvių 
tautos garbes, kad mūsų 
maža tautą, iškiltų pasaulio 
akyse, kad parodžius pasau
liui, kad mūsų, tauta nors, 
maža, bet pilna energijos 
bei gyvybes, k,ad gabi UetU’ 
vių tauta gali atlikti lygiai 
didžius darbus,., kaip atlie
ka ir didelius tautos. Tat 
“vardan, tos< Lietuvos” į 
darbą...” Petys gi į petį.« 
na vyrai... kas gali.., paju
dinki m žemę.”

Ir taip kap. S. Darius ir 
įeit, S. Girėnas kilniais pa
triotiniais jausmais vado
vaudamiesi drįsta viešai, pa- 
slskeirifr/visūamenm su sa
vo sumanymais. ^Darius 
ir Girėnas iš New Yorko į 
Kauną be nulupimo,” kar
toja nustebusi jų drąsiu 
žingsniu lietuvių tauta.. Ir 
daugelis negalėjo suprasti 
ar tai realybė, ar tai tik 
sapnas, o kiti net iki pa
čiam išskiydimui pasiliko 
skeptikai. Bet jų pasiry- 
žirnas buvo šventas ir neat
mainomas.

LioĮios 15 d., 1933 m., a- 
pie 6:25 v. a. a. vos tik sau
lutę maloniai 'pasveikino, 
švelniu savo pabučiavimu 
mūsų drąsius oro erelius, 
kai sunkus “Lituanica” lėk
tuvas pakilo iš Floyd Ben- 
uet aerodromo į dangaus 
mėlynes, ir pasileido link 
Atlantikos vandenyno. Vi
si tuomet suprato, kad kap. 
Stofras Darius ir Įeit. Sta
sys Girėnas pasileido pavo
jingom nors, ir garbingon. 
kelionėn per Atlantikos 
vandenyną. Si žinią' be
matant pasiekė visus lietu-, 
vius ir kiekvienas lietuvis 
■džiaugsmu drebančia širdi
mi tarė '(Uos širdingus, lin
kėjimus:. “Telaimina Die
vas jųdviejų kilnų, ir gar
bingą žygį.” Ne tik lietu
viuos žinios j>,asiekė, bet ir 
visą pasaulį’ suįdomino ir 
visi nekantriai lauke to 
drąsaus bandymo rezultatų. 
Lietuviai gi kaip šiapus, 
taip ir anapus okeano kiek
vieną valandėlę sekė jų žy
gį, laimino juos, meldėsi ir 
tarsi savo mintimis norėjo 
nešte nunešti į aną numy

li et u vių ir u(‘bandė. Jie

lėtą, svajonių kraštą Lietu
vą. Ir, štai, mūsų drąsūs 
oro karaliai nugali ]jlačiojo 
Atlantikos vandenyno aud- 

(Tęsinys 8 pusi p.)
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Pamokslas Kun. * S. Stonio “Tėvynės” Dėmesiui
Broliai ir sesys, lietu

viai. Tat ne ašaros ir bc- 
vilto turi mus lydėt, bet 
vykdymas jų idealų, tai dir
bti ir aukotis dėl Tėvynės, 
ir tautos garbes. “Lituani- 
cos” laimėjimas tegu stip
rina jaunųjų Lietuvos sūnų 
dvasią ii* įkvepia juos nau
jiems .žygiams. “Lituani- 
cos ’ ’ praląimėjiinas’ ir nu
grimzdimas į Atlantiko van
denyno gelmes tegu auklė
ja jaunųjų lietuvių 'atkak
lumą ir ryžtumą, kad spar
nuotas Lietuvis būtinai į-

statyti. Brooklynui to už
tektų. Teatsimįna visokį 
komitetininkąi ir kiti po
nai, kad lakūnus . daugiau
siai "parėmė, katalikai žmo
nės ir lakūnams labai pri
tarė. ' Tik dėlto nesiprie
šinta ir kontra-komitetas 
neorgamzuotas, kad neken
kti. Bet dabar dviem ko
mitetams atsiradus, kuris 
netinka katalikams, oi’gani- 
zuosis trečiasis ryšy su OM- 
cagos komitetu.

VA. L A n d ,o s i 
Nuo 9—12 IŠ ryto, 2—8 yąk. 

Šventadieniais susitarus 

" 499 GRANU STREET 
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DR. RIMAS K. VENCIUS
-DANTISTAS

X—DAY
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E . (Pradžia 7.puslp,)
R ras, ledus, sniegus ir mig-
|k las, perskrenda Airijos ir
r Anglijos kraštus, kai jau
P, pasiekė Vokietijos Pamera-

nijos kraštą,, pasirodė Sob 
t din miestelis. Jau, beabe-
t Jo, mūSii drąsieji didvyriai

. inaiio, kad tikslas Jau be- 
B veik atsiektas, dar valandė-
r Ję, kitą. ir jau busią vietoje,
g Ir kai Jau atsidūrė ties sa

vo brangios ir mylimos Tė
vynes jmangio, kai Jau be
veik matėsi senas. Kaunas 
su, didinga bazilika,.kai jau 
beveik matė tūkst.-mčįus sa-:veikhj Idaslingęji Atlanfi- 
Vo brolių ir seserų, kurie iš
siilgę ir nekantriai lauke 
savo tautos „didvyrių,,:kai 
j.au beveik buvo girdžiama 
graži, lieįuvių kalba, žave
jančios daineles, kai Jau be
veik kvėpavo* švelniu ir ma“ 
Jonių Lietuvos oru, tik, štai, 

?del . -nežinomų priežasčių,, 
liepos 17 d., tuojau po vi
durnakčio f ‘Litu anie .a’ ’
smogia visu smarkumu į že
mę pavirsdama į skeveldras,

. o narsioji karžygiai atran
dą. tenai sau mirtį. Ir kai 
pirmieji atrado nelaimės 
vietą, tai elektros lempa 
dar tebežybejo, laikrodis te- 

. betvaksėjo, bet lakūnų šir-
1 dys nebetvaksėjo...

Ir taip Mirties Angelas 
. išbraukė dviejų gyvųjų pa

vardes. Užgeso dvi skais
čiausios žvaigždės ant lie

tuvių tautos padanges. Mū
sų oro karalių kapitono 

.— Stepo Dariaus ir leitenanto 
Stasians -Girėno gyvųjų tar
pe nebėra. Jie Jau perėjo

. Šio. pasaulio Ribikoną ir nu- 
. ėjo į aną prabočių pasaulį, 

kame ilsisi visi mūsų tautos 
didvyriai. Jie nuėjo tenai 
ne tik garbingai dirbę per 
visą savo gyvenimą dėl my-

. jimos savo Tėvynes ir taiir 
. ' tos, bet net jos garbei pa* 

auliavę brangiausią savo 
Imtą —- gyvybę Ir šian
dien stovint ties nauju I.io- 

' tu\ os didvyrių. kapu norisi 
į . verkti ir raudeli, kad mris'į.

mjlimų .lakūnų Dariaus ir 
Gitviio gyvųjų tarpe nebė
ra. Regis su jų mirtimi 
žuvo mūsų tautos garbė ir 
valtis ir vėl apsiniaukė 
skaisčiai nušvytusi lietuvių 
tautos dangaus . mėlynės. 
Bet ką raudojimas padės 
mūsų tragiškai žuvusioms 
didvyriams? Ką tai padės 
ir mūsų myliniai lietuvių 
tautai ? Dideli darbai Juk 

. .įlekuomet nežūsta. Jie gy
vena tautose ir ema iš kar
tos į kartą ;ki jie yra rea
lizuojami. . Tat šioje nusi
minimo va'iiJ'.doję innn pri- 

./ simena Vaidilos Ainio ei-
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ką Tėvynes Lietuvos’ gar
bei!” Tai yra pačių did
vyrių a. a. lakūnų kap. S. 
Dariaus ir Įeit. 8. Girėno 
testamento žodžiai lietuvhi 
tautai, ypatingai jaunimui 
taikomi. A. ar Dariui rr 
Girėnui pilnai savo tikslą 
atsiekti nebuvo lemta;. bet 
tau,, jaunime,, pareiga krin
ta baigti pralietąjį žygį ir 
tuomi apvainikuoti bran
gios lietuvių tautos, garbę.

Bet ne visiems yra skirta 
skrajoti padangėmis, nors 
yra garbinga. Savo bran
giai. lietimų tautai,, savo 
numylėtos Tėvynės garbei 
gali pasitarnauti ir kitokiu 
būdu. Tai kokiu? Pir
miausiai, mylėdamas tą 
brangiąją mūsų tėvų ir pra
bočių šalį Lietuvą, atsi
mink, kad be žemės nėra tė
vynes. . Be lietuvių žemės, 
nėra nei Lietuvos. 'Šalę to, 
mokėjimas ir vartojimas 
savo gimtosios ir gražios 
lietuvių kalbos, tai yrą bū
tina sąlyga, Tai yra ver
tas pagarbos, kas nesisar- 
matija savo brangios tęvų 
kalbos, jos nepamiršta ir 
savo vaikelius dailiai jos iš
mokina. Nemažiau savo 
tautos garbei prisidės! už
laikydamas savo tėvų įdiegi 
tą: šventą tikėjimą, Dievo 
bei Bažnyčios įsakymus, ir 
palaikydamas savo parapi
jas, savo mokyklas ir kitas 
lietuviškas ’ įstaigas. Tad 
broliai ir seserys, lietuviai." 
Šalin mūsų visų tarpusa- 
viai vaidai, skaidymasis! 
Gyvenkime visi viena gra
žia ir kilnia lietuviška dva
sia — tai bus pasitamavi- 
. mas mūsų brangios tautos 
garbei ir didybei.

Tad ne tik, keliaujant 
brangiem Lietuvon, apsisto
jus ties Soldin giria prie 
tos nelaimingos žuvimo a. 
a. kap. S. Dariaus ir Įeit. 
S. Girėno vietos ar pamink
lų, ne tik poteriaujant prie
brangaus mums visiems lie
tuviams kapo Kauno, ka
puose, bet ir visame gyveni
me telieka giliai užrašyta

Neverkit pas kapą narsiųjų draugų 
Nes krito kovoj, tie didvyriai 
Kiekviena kova reikalinga aukų

'.Laimingi, už laisvę užmigę.
Nelaistykit kapą gailiąją raudą . 
Bei tęskit pradėtąjį žygį: ..
Pasiektas jo tikslas minės visada 
Pa’gųldžinsĮ galvą karžygį. '.

Minėkit ne pragaištį, mirtį, kapus, 
Būt kovą vien koVą.be galo :

: G e resnio paminklo didvyriams nebus .
Kaip vykdymas, jų idealo.

S/L.‘ A. organas, rtigp. 
4 d. talpina demagogiškai 
Šmeižiantį ėd i t ar i ai ą. 
Straipsnis nors smerkian
tis veidmainystę, bet aiškiai 
jame veidmainyste išsikišo. 
Juo, kaip paprastai socia
listai daro, puola kunigus 
(Brooklyno) v o ypač pabai
goje veidmainystės pasireiš
kimą primeta vienam vieti
niam kunigui, kurio' pavar
dė yra Jonas Balkums (re
daktorius neišdrįso parašy- 
:i). Pasveikinti, galiu at
virą redaktorių už socialis- 
o naivumo parodymą. 

Aliiins žinomi socialistų ir 
kartu, pono redaktoriaus 
nusistatymas ir nuopelnai 
žuviišieins lakūnams, kas y- 
ra arti zero. Tik keista, 
kokiais patriotiškais tiks- 
ais insinuacijoms ir tie

siog melu parašytas. edito- 
rialas. Gudriai, tokiais žo
džiais.. išsitaria: “pasakė 
maždaug. ' sekamai; arba 
“tokia prasme kunigėlis sa
vo pamaldas pagarsino;” 
na ir gale jau pameluoja, 
kad “kunigėlis įsako tokius 
lietuvius skaityti ir liepa- 
trintais, ir neatjaučiančiais 
svarbiųjų tautos reikalų. ’ ’

r -. Ponas redaktorius savo 
išvędziojimais parodo, kad 
jis nesiklausė kalbos arba 
be geros valios , pakreipė 
kalbos mintis, nes kalbėto
jas nieko panašaus nepa
reiškė. Čią ir pasirodo po
no redaktoriaus veidmainy
stė, Bet: soeiąlistui apie 
kunigus kalbėti viskas gali
ma. Gal norėja pateisinti 
savo ir ko. nesilahkymą pa- 
maldose ? (labai patriotiš
ka). Ar naudojosi tik pro
ga įgelti dvasiški ją. Bene, 
lakūnams savo didelius dar
bus ir gausias aukas, pa
brėžti?... Visgi buvo prie
žastis pašmeižtį. Gaila, kad 
panašūs straipsniai jokios 
naudos neneša, tik didina 
jau taip didelę sieną mūsų 
visuomenėje.

KlekT paH’iotiškai nusista-i 
tęs esu, ir, kaip, asmeniškai 
padėjau aviatoriams, jau 
brooklynieeiams . žinoma. 
Kodėl Brooklyno kunigai 
laikėsi nuošaliai aviatorių 
reikale, bus skaityto jams I ■ 
paaiškinta. Tada iškelsime , 
kaikurių ponų veidmainys
tę, kuine dabar dangstosi 
patriotizmu; Lazda turi du | 
galu.
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NEWARK, N, J. anižiaus ; nelaimingos mir
ties. . D y m ta .

BROOKLYN, N. Y.
MOKSLEIVIAI SUSI

RINKS
Rugp. 11 d. Williamsbur- 

gh'o kat. studentė} kuopa 
laikys savo mėnesinį šūsi- 
rinkimą Apreiškimo moky
klos kambariuose. Visi na
riai prašomi susirinkti.

SKALDOSI DARBAS
Lakūnų Rėmėjų komite- 

tan katalikai pernai neįėjo 
dėl savotiško.- . nusistatymo 
nebendradarbiauti šu lais-

mūsų širdyse, kad “geres
nio . paminklo didvyriams 
nebus, kaip vykdymas jų 
idealo.”

Taip nuliūdę broliai ir se
serys, lietimai, a. a. laku- 
nai kap. Stepas Darius ir 
įeit. Stasys Girėnas dideli 
buvo lietuvių tautos sūnūs, 
daug jie savo Tėvynės ir 
tautos garbei pasidarbavo 
ir net nepabijojo jos garbei 
ir savo gyvybę atiduoti. 
Tos tautos sūnūs ir dukte
rys neužmirškime mes savo 
didvyrių dabar, ir ne kar
ta iš širdies gilumos melsda- 
mi: “Amžiną atilsį duok 
Juodytėm Viešpatie, o am
žinoji šviesa tešviečia jiem! 
Teilsis ramybėje. ’ ’ Amen.

Red. pastaba. Čia pa
duota privati nuomonė. Ee- 
deraci jos apskritys t u o 
klausimu tarsis.

DŽIAUGĖSI “DARBI-
■ • . NINKU” '

Vietinės parapijos pasku
tini dvi savaiti išparduoda
vo daug “Darbininko” egz. 
Pavyzdžiu, prie trijų baž- 

Įnyčižų praeitą savaitę par- 
| duota 400 ‘ ‘ Darbininko:y ’ 
egzempliorių, kas parodo, 
kad laikraštis mėgiamas. 
Be to, tautiečiai domaujasi 
lakūnui likimu, laidojimu ir 

I p ‘ ‘ Darbininkas’ ’ gražiai 
i lakūnus aprašė ir jii pavei- 
i kalus talpina.

IŠVAŽIAVIMAS ’■ 
LRKSA. 134 kuopa ren- 

Tas pats kunigėlisAg™ rugpiūčio 13 d. išvažia- 
——■■----- -------------  vilną į Forest Parką. Pra-

vamaniais 'tautininkais bei .visų, lietuvių, ypač Susi- 
sandarieciais. Jau dabar vienymo narių kuoskaitlin- 
tik matom, kad Buvo išmin- giausia atsilankyti, 
tingai nusistatyta. Nepasi- -______
tenkinimas' buvo iš lakūnų Didžiojo New Yorko Fė- 
pusės dėl komiteto takti- deracijos susirinkimas į- 
kos, na ir galop pats komi- vyksta rugpiūčio 18 dieną, 
tetas Savyj A’ nepasitiki ir penktadienį, 8 valandą va- 
skaldosi. I’ia nė tik nuo- kare,. Karalienės Angelų 
monės skiriasi bet ir takti- parapijos svetainėje. Ra
ka. Žinia neapsieina be as- dangi šis susirinkimas bus 
meniškumu. Žmonėse yra paskutinis prieš Federaci- 
visokiti kalbį, kurių negali- Jos „Kongresą, tai prašomi 
me tikėti. Keista girdėti draugijų beij kuopų1 atstovai 

i užmetimų katalikams, ka’d skaitlingai 'atsilankyti. Bus 
mes negerbė™, nevertinom svarstomi įnešimai, 
ii* nerėmėm lakūnų prieš 
lėkmą, o Jiems žuvus la-APREIŠKIMO. PARAP. 
kiaušiai gerbiam.. Tuos už- PIKNIKAS PAVYKO 
metimus daro norėdami su
kelti viešą opiniją. . Tik da- i 
bar aiškėja, ir komiteto dar- ■ 
bai dėl kurių, senai piktini L 
si katalikai, ir Jų pačių ne
sutikimas. N everta todėl 
katalikams į vieną ar kitą 
(kurių dabar Brooklynę y- 
ra du) komitetą įeiti. Prak
tiškiausia . būtų katalikams 
turėti prie Federacijos at-

- skirą komisiją, kuri bendra
darbiautų su Chicagos vy
riausiu komitetu ir jam pa
dėtai. pastatyti vieną -didžiu-1 
Ii lakūnų paminklą Ameri
koje. Galėtų katalikai vie
toje kokį nors memorialą, 
kaip Bennėtts Field’e, iš-

Šv. Trejybės lietuviu pa
rapijos piknikas įvyks rųg* 

’piūcio 13 ’d, Hillside N. J., 
Zatkauš darže. Vieta yra 
labai graži, dideli medžiai, 
puiki pieva ir visi patogu
mai pasilinksminimui. Bus 
įvairi programa: dainos, šo
kiai, lenktynes ir t. t. Į 
minėtą pikniką kviečiu' vi
sus Nevvarkiėčius ir kaimy
nus atvykti ir paremti pa
rapiją. •

Kleb. Kini, I. Kelmelis.

Rugpiūčio 12 d. <8 vai. ry
te, Šv. Trejybes bažnyčioje 
bus laikomos egzekvijoš ir 
mišios už lietuvius lakūnus- 
a. a, S. Darių i r1 S. Girėną. 
Šv, mišias užprašė Šv. Jur
gio draugija. Pagirtiną 
draugija už taip Šventą, 
prakilnų ir. pat rij etišką 
darbą.. Būtų garbinga, kad 
ir kitos draugijos panašiai 
padarytų. Nariai minėtos 
draugijos privalo būti baž
nyčioje laike šv. mišių.

BROOKLYN. N. Y,
MIRK

Stanislovas Mordosa, 34 
motu amžiaus, 134 N. 10th 
St., mirė rugpiučio 3 d. Pa-* 
Laidotas rugp. 7 d. iš Svč. 
Paneles Apreiškimo bažny
čios, Av; Jono kapuose.

Laidotuvių apeigomis rū
pinosi graborįus J. Garšva.

Pirmiausia aludariui, ve- . 
linu gydytojui, o paskui 
graboriui.

r : KLASČIAUS

t W0ITFW :
I piknikams, baliams, koncertams, 
| Šokiams Ir vykiems pasilinksmini
I maras smagiausia sietą Brook- 
| lyne-Maspėthe. Jau laikas nžslsa- 
| kytr sale. žiemos sezonui.

= kamp,. Maspeth ir Betts Avė.
I JONAS KLASČIUS. Sav,
Į MaspetįN.Y. |
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Kun* Petras Biskis, rug
piūčio 13 d. 10:15 vai. ryte 
laikys pirmas iškilmingas 
šv. mišias Šv. Trejybės. lie> 
tuvių bažnyčioje. Kun. P. 
Biskis, Marijonas, Netvar
kė gimęs ir augęs, sūnus 
Antano ir Petronėlės. Jau 
nuo 10 metų savo amžiaus, 
tarnaudamas prie mišių, bu
vo linkęs į kunigus. Pa
baigęs mokslą Ryme, sugrį
žo Newarkan rugpiūčio 5 d. 
Visi drangai ir pažįstami 1 
Lalyvaukite primicijanto 

šv. mišiose.
Klel). Kun. I. Kelmelis.

Tcl. Evcrgrecn 6-5310

JOSEPH GARSZVA
GRABORĮUS. —IR—
BALSAMUOTOJAS
231 REDFORD AVENUB

BROOKLYN, N. Y.

Tcl. StHgg 2—Notnry Pnblte

M, P. RAILAS INC,
■ BIELIAUSKAS 

Grahoriusir BMsamnotojii

660 Grand St, Brooklyn, N.Y.

m ■HĮV

Visiems, Visiems!
LIETUVIŲ UNIVERSALIS BIURAS

Atsilankę į Brooklyn, įvairiausia proga ne
pamirškite užeiti pas mus ii* pasikviesti į savo 
namus lietuvių prietelių ir patarėją—-laikraštį . ĮI 
“Darbininką.” Jei Jumyse kils graži mintis |l 

. ką nors gera įsigyti ar savo prieteliamš pado- .. | j 
vanoti naują maldaknygę, rožančių ar. gražią j 

stovylėlę, užeikite — Jūsų visuomet: laukiame. |
LIETUVIŲ UNIVERSALIS BIURAS, Ine.. . j 

Bavūsi‘‘Vytauto spaustuvė0 |
423 Grand St. Brooklyn, N. Y. . |

. STagg 2-2133 .

■ 5 rI

Rugpiučio 6 d., Apreiški
mo parapijos piknikas pa
vyko geriau negu tikėtasi. 
Oras buvo gana palankus, 
visą dieną saulėta ir vaka- ' 
rop tokioj pakalnėj, kaip, 
kad Dexter Parkas yra, bu
vo tyku ir ramu.

Žmonių atsilankė gana 
daug, bet tikėtasi daugiau. 
Ypač laukta daugiau jauni
mo atsilankant. Jaunimas 
turėtu kiekviename parapi
jos parengime dalyvauti iii 

Į corpore. Gėda mūsiškiams, 
kad lietuviškuose parengi
muose didesnį nuošimtį su
daro svetimtaučių jauni- 

| mas. Tikimąsi, kad ateity 
tas neatsikartos. Parapi
ja rengia rugsėjo mėnesį 
Klasčiaus Parke išvažiavi
mą, tai, manau, nei vienas 
jaunuolis nedarys tai dienai 
jokių “dates,” bet visi kaip 
vienas suvažiuos tenai.

' Korės}).

BLISSVILLE, L l„ N. Y.
UŽUOJAUTA

Šiomis dienomis nusken
do Mykolas Stelmokas, 12 
mėtį amžiaus, sūnus Eduos 
ir Petro Stelmokų, žinomo 
šioje kolonijoje veikėjo ir 
uatrijoto.

P-nai Stelmokai savo vai
kelius moko lietuviškai.

Dėl p. Stelmokų sūnaus 
nelaimingos mirties reiškiu 
jiems nuoširdžią užuojautą.

• Taip pat. reiškiu užuojau
tą p. Struogiemn dėl jos 
sūnaus P. Struogio, 22 m.

RROOKLYNO FED. APSK.
DR-JŲ PRAMOGOS

... MIRĖ
■. Jonąs- Straigis, 22 metu 
,amžiais, 252.’ Greeiipoin 

j :Avė., (mirė rugpiiirio 4 d. 
Palaidotas. rugp. & d.. šv. 
Jono kapuose. ;■ k

• Laidotuvių apeigomis rū- 
Ipinosi, graborįus J. Gaiš va*

Rugp. 13 d. Šv. Raž.-draugija 
(ApreĖk. pin*.) .išvažiavimas j 
Forest Park,

Rugp. 27 d., V. J5z. dr-jos No.
1, (ApreiŠk. par.) išvažiavimas j 
Forest Park.

Rugp. 27 d. Ė. D. S. 10 kp. iš
važiavimas į PoroGt Parką.

Rugsėjo 3 d. Mot. Sąj. 29 kp. 
ifivaŽ. Forest Park. ,

TeL Stagg 2—-0783 Notary Public

JOSEPH LEVINIU 
(LevandauskM) 

GUBOltm
107 Union Avė., Brooklyn, N.Y.
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Į DR. A. PETRIKĄ | Ė ■ ■ i LIETUVIS DĘNTISTAB Į 231 S. 4th St., Imklyn, N. Y. I VįįįVMM
I VĄLĄNUQ8: 
š Nuo 9 vyle § vąl Vakare 
i tankttultenlalę (f įyęntadfenlall 
I Ukmjdtam

I 
| 

talį (f Šyęntadtenlala i 
1£ mtsrn $

Telenhone Stagg 34409 
NOTAKY RUBLIO

ALEKS. RADZEVIČIUS
GRABORĮUS

402 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijos
Bažnyčią

Parsamdau Automobilius Ves
tuvėms, Krikštynoms ir viso

kiems pokyliams

Tek Newtown 9—4464 .

ANT. J. VALANYIEIUS
GRABORĮUS ir 

BALSAMUOTOJAS 
Apdranda Visose šakose 

Notnry Public 
6441 — 72-nd Street, 

- Arti Gruiul St. 
MASPETU, L. I , N. Y.

/17O7 . l,AJ.fKUS, Fotografas
£.14 Htdlih'4 BmoMyn

koV%25c4%2585.be
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