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jų žalių Katalikai darbininkai
VIENYKITĖS!
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TAUKU GYVENIMO
&i m&ncrio 81 dv Bopie- 
jm XI miaukė 75 metų 
i. Ir tokio amžiaus iu* 

Popiežius yra pilname 
>s tvirtume.

s dienomis Popiežius pri- 
'kivyskupą Francis M. 
d, kurio vyskupija yra- 
i- Zelandijoje. Vyskupą* 
d yra 94 metą amžiaus 
eniausias vyskupas. • Jau 
i, kaip jis yra vyskupu.

ės 20 d. miręs Amerikos 
admirolas Wm. Sheperd 
buvo ir žymus katalikas, 
as Benson buvo pirmasis 
s kataliką vyrą tarybos 
kas (1920—1925 m.), 
olas Benson buvo 76 m. 
ir buvo geroje sveikato, 
elią ’ paskutinių dienu 
rtį.
įas laivyno tarnyboje, 
ymėjo ypatingais gabu- 
laivyno .tarnyboje jis iš
metus. Iš tarnybos pa- 
1919 ui. rugsėjo mėnesį. 
1. jis buvo paskirtas lai- 
nirolu ir šias atsakingas 
jis sumaniai atliko di
lio metu. Buvo ąpdo- 
Anglijos, PrancūriioB ir 
j ordinais. ...
t balandžio 11 d. jam 
Įmintai ^įteikti garbes 
oaai nuo Popiežiaus.

s 15 d. Washingtone ŠV. 
Pauliečio D ujk terą 

ligonines koplyčioje 
tas laikraštininkas Ch. 
žinomas laisvamanis, 
[unt laikraštininko dar
iau nuo 1884 m; Wąsh-

jis susirgo/ir buvo nu- 
j minėta ligonine, kur 
r Vienuolių pasiaukoji- 
aite gerus raštus. Ir 
aas rašytojas laisvama- 
> į katalikybę.

« arkivyskupija prae
itais. misijų reikalams 
1191,600.

City. IoWa, katalikai 
irotestantu bažnyčią ir 
ine miestą pirmą kata- 
?iją- 
______ .-L_ __ _ ■

OKOLORADOUPĖ
•HE, CaĮ. JPatvinu- 
add upe apliejo a- 
O akerių geriausios 
►.askandino; mažiau- 
mes ir padarė daug 
niostolių. : . -

i 4000 KINIEČIU 
OMUNISTU
<OW, Kinija., — 
kariškoji vyrimisy- 
io 2 d. pi^UieŠė, jog 
apylinkėje susirė- 
♦ iššaudyta 3000 ki- 
omunistų ir vienas 
is jųjū nuskandin-

)i

L. D. S. GEGUŽINĖ 
PAVYKO

MONTELLO, Mass.
L. D. S? Naujus Anglijos 

apskrities metine gegužinė, 
įvykusi gegužės; 30 Ro
muvos parke, praėjo tiktai 
gražiu pasisekimu.• . , .... * “ ” *

Pasitaikęs gražūs oras ir 
rengėjų įdėtos pastangos vi
liote viliojo E. D. S. narius 
ir jų prietelius iš visų arti
mųjų apylinkių. ;---- y t

Suvažiavo busais'ir auto
mobiliais lietuviai iš Besto- 
nor Norvmod, Loveli, Pro- 
vidence, R. L, • Oambridge. 
Nashua, NL H., Worcester, 
Newton Upper Eall, Stouh- 
ton, Canton, Abington,’ 
Bridgeivater, Middleboro ir 
iš kitur. . /

Daug dalyvavo įmonthlie- 
Čių. Buvo net iš Conneeti- 
eut valstijos.

Lengvai galėjai priskai
čiuoti dalyvių {apie 1800 — 
2000.

Malonu pažymėti, jog da
ly vavo minėtų kolonijų dva
sios vadai: kūn. K. Urbona
vičius, kliu. J. Švagždys, 
kun. P. Vįrmauskis, kun. P. 
Juškaitis, kun. P. Stęakau- 
skas, kum & Kneižis ir kun. 
J. Skąlaiidis*

Gegužinėje matei visus 
veikliuosius L. D. S. veikė
jus, biznierius, ; studentus, 
daug gražaus jaunimo,;

. Parko sporto aikštėje įvy
ko basebalLrnugtynės tarp 
So.. Bostono Vyčių 17 kuo
pos ir . Montėilo šv.r Roko 
parapijos, tymų. .. Rungty
nės buvo gyvos ir sutraukė 
daug žiūrėtojų. .

Po . atkaklios : rungimosi 
kovos, laimėjo monteliečiai 
santykiu 6:4. Pernai laimė
jo Vyčių tymas.

Montello parapijos cho
ras, P. Sako vedamas, su
dainavo daug lietu v i š k ų 
dainų. :.-••••

Didelio įdomumo dalyviai 
parodė' ristyiiėms. * Ritosi 
J. ■ Tetųlįs (southbostonie- 
tis) ir D. Yessayian. Nors 
abu jauni ir lengvo svorio; 
bet ritosi labai gižiai, šva
riai. Juodu ritosi 30/minu
čių. Teisėjas S. Grigana- 
vičius rįštynes paskelbė ly
giomis, vadinasi, abu, risti-, 
ku pripažino lygiai gerais.

Parko erdvioje ir geroje 
salėje jaunimas ir nemažai 
senesniųjų smagiai. linksmi
nosi, geram orkestrui grie
žiant. Pažymėtina, jog lie
tuviškas . polkas ne tik se
nesnieji, bet ir jaunimas la
bai, mėgsta./ .•• ••.

Tikimasi, .jog iŠ gegųzL 
nes liks gražaus pelno Šv. 
Roko parapijai ir L. D.1 S. 
Naujos Anglijos apskričiui. 

. Gegužinės rengimo, komi
sija labai patenkinta,, jog 
jos kvietimą lietuvių visuo
menė išgirdo ir į jį tinka
mai atsakė^ •

z ’ •

DARBUKAS
AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. SV. JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS •

Iii

1—Senato ekonominio k 
yoras Jiminy Walker vadovauja didžiuliam i 
gėlės- dalyvauti sporto olimpiadoje.

kaip sutaupyti jaugiau pinigą. 2.—'New Yorko ina.
* paradui. 3.—Japonijos arkliai, atvežti i I»0s An

MIEŽIUI SIIKAKŪ 75 M.
- VATIKANAS. — Gęgų. 
žės 31 d. Popiežius Pins XI 
sulaukę 754mėtų amžiaus.

Tą dienų Popiežius atlai
kė mišias, ' dalyvaujant jo 
seserėi ir kitiems artimie
siems. ’ " ' . ,r • • •

Iš visų pasaulio dalių ge
gužės 31 d. tiesiog plaukte 
plaukė sveikinimą telegra
mos. ' ' k ■

RUMUNIJOS KABINETAS 
PASITRAUKĖ , r

BDKARESTv — Gegužės 
31 d., ministerių kabinetas 
su premieru Nidiolas Jorga 
pasitraukė. >

Pasitraukimo priežastimi 
esanti finansinė krizę. ’ . .

JAPONAI IŠSIKRAUSTĖ 
<!§SHANGHAJAUS

SHANGH AI. —: Japoni
jos karo vadovybė įsakė sa
vo kariuomenes likusioms 
dalims Shanghajuj išvykti 
į Japoniją. .

Šhanghajuje paliekama 
tik 2500 japonų/ kareivių, 
kurie dalyvaus, kartu su ki
tų valstybių kareiviais, sau
godami vadinamą tarptauti
nę Zoną.

SUĖMĖ 263 GIRTUS

■ INA. ANTiADIBNlilB i<i 
PENKTADlĖNIAia

9*B9SB9KBES>ĮnE9BE^^9E^BMRHMM^'ų 

KAINA S
I Iii i.      ; ■■

VOKIETIJOJE HSiTRAI® 
i. KĖ BMIUGU :^ 
.VYRIAUSYBĖ S’

SUDEGĖ LIETUVAITĖ
E, ST. LOUIS, III. — šio
mis dienomis ‘‘Darbininko” 
skaitytojo Kazimiero But
kaus šeimoje įvyko didele 
nelaime, «.’/,•

Butkų dukrelė Ona, 15 
metų, degindama laikraščių 
popierius, pateko į ugnies 
liepsnas, kurios uždegė jo
sios drabužėlius. Nors pa
galba ir tuo jaus buvo sutei- 
kta, tačiau -mergaite, išbu
vusi ligoninėje 22 dienas, 
mirė, ‘'

Dideliame liūdesy liko ve
lionės tėvai ir du broliai,

’ * • /V ' fl| BERLYNAS. — ^ėguW| 
29 d, atsistatydinoVokietį a 
jos kancleris Dr. H, įriifc | 
ųiiig, išbuvęs VyriaŪ2yW f 
priešakyj &6 m e ne s iųS.į 
Tik kelios dienos • atgąjj į 
Brueningo: vyriausybei pai? | 
lamentas ?0 balsų daugų$įv|

MILITARltoPAKVIES- 
mVOKIETI- 

JOS VJRIADSY8I

BERLYNAS. - Prezi
dentas Hinįenbūrg pakvie
tė buvusį ’iaizeHo armijos 
žymų karmįnką Prane von 
Papen naujį kancleriu ir 
pavedė, j amfcdaryti naują 
ministerių l®bin.etą.‘ ‘ , 

>i ?- ’ ■ -XjU- ’
Pasaulinių karo pradžioje 

von Papen buvo Vokietijos 
karo atstovi Amerikai.

SENATO KALBU 1 MINU
TE KAl NUOJA $13,000

• s.

WASHINGTON. — Se
natorius'Neely, iš W. Vir- 
ginia, senate pareiškę, jog 
senatorių kąlbų viena mi
nute Amerikai kainuoja 13,- 
000 dolerių. / . .

Sujos biudžete
600,000 OEFIGRO

■ BERLYNAS. — Suvedi^

kalavus,’jis buvo išsiųstas 
į •' Vokietij ą dėl jo politinio 
veikimo.

Naujai paskirtas kancle
ris von Papen priklauso tai 
pačiai Centro . {katalikų), 
partijai, : kurios ' nariu yr$ 
ir pasitrankęs kan c I e. r i s. 
Bruening, tik' jis. priklauso 
militaristinei grupei.

Paskyrimas, von Papen 
; rodo, jog Vokieti j os vidaus 
ir užsienio pagrindinė poli
tika daug kuo nepasikeis; 
žinoma, pasižymės didesne, 
niilitaristine dvasia.

Bostono policija 'gegužės 
30 d. suėmė 263 girtus žmo
nes, tarp kurių buvo 5 ūio- 
tėrys. • 192 visąj paleisti, o 
71 •■traukiamas teismo atsa- , ' J/'-komyben. • - ‘ ’-įp

BEBARMAlilŠM
PADIDĖJO

POLICIJA GAUDO GREI
TUS VAŽIUOTOJUS

uni • ‘Mt t ■ ‘ o h’ . .i-
AVASITINGTON, T). C.-r- 

Darbo Federacijos žiniomis, 
' bedarbių, skaičius Jungtinė
se Valstijose padidėjo.. Be
darbių esą per 8 milijonus.

• 'Prezidentas Green sako, 
kad nedarbas nesumažės jei 
nebus; įyesta 6 vai. darbo 
diena. ’ '

Z

PRŪSUOS SEIMAS SUSI
RINKO POLICIJOS 

GLOBOJE
BERLYNAS. — Prūsijos 

seimas, po įvykusių kruvi
nų muštynių kelios dienos 
atgal, birželio 1 d. vėl susi- 
rinko. Tik šį kartą polici
ja apžiūrėjo visus asmenis, 
įeinančius į seimo rūmus, 
kad neįsineštų ginklų.

KOLEGISTAIIRVĖL

'I"*, f , ”.V'

inaš'if išlaidas nuo 1931: m» 
kovo 31 d. iki šių metų ko
vo’ 31 d., pasirodė, jog Vo
kietijos biudžeto deficitas 
siekė 405,600,000.. dolerių; 
vadinasi, tokia sumą valsty
bės ’ išlaidos buvo didesnės 
už pajamaš, . :

SENATAS PRIĖMĖ 
$11115,000,000 MOKES

ČIU Biuy
JVASHINGTON, D. C.— 
Birželio 1 d., Senatas pri
ėmė naujų mokesčių bilių, 

: kad sustiprinti valdžios fi- 
• naušinę būklę. Sulig nau
jo plano valdžia tikisi gau
ti $1,115,000,000.

Kadangi senatas pakeitė 
atstovų būto priimtą bilių, ; 
tai priimtasis bilius atiduo
tas svarstyti-ir ^priimti ben
drai konferencijai.

Spėjama, kad konferenci
ja bilių užgins ir, prez, Hoo- 
ver apie vidurį kitos savai-

Gubernatoriaus specialus 
komitetas paskyrė 6 mėne
sius, kurių laike policija 
gaudys visus automobilistų 
šoferius, greitai /važiuojan- 
nijaetaoin shrdlu etaoi siu 
čius. Ši ^gaudymo kom
panija” pradėta birželio vj- ' tęs. pasirasys.<^en^* .. 4 ‘ PaUifn iv nŽda

MOTORU SUVAŽIAVIMAS
i 4 DETROIT. -r! D kt r o 
mSęstd/mayoras.Murphy pa
kvietė ųi susivažiavimą/ Ąpę^ 
/.rikos miaybrus, ^kuriui atšto- 
vaujamvmięstąidurĮ nema
žiau 100,000 gyventojų^

Miestu mayoru susivažia- 
’ ■* • ',* * i * ’ ■

rimas prasidėjo birželio 1 
dieną. Dalyvauja 32 nia- 
yoran ; • ’• ’j • ■

Bostono mayoras • Jįmes 
M. Curley. buvo pakviestas 
svarbiausiu kalbėtoju, Ą

Pakelta ir uždėta mokės
imai nuo įeigų asmenims ir 
korporacijoms, už • aliejų,, 
gazoliną, fadio, automobi- 
li^tk^šiūetiJciiSj auksinius 
daiktus,. degtukus, ‘saldai
nius ųį it.y Už importuoją“ 
mus :, daiktus, už persiunti
mą, pasta, įžangos jikietus, 
serus, parduodant ir per
kant nejudinamą turtą ir tt;

Nauji mokesčiai; palies 
darhiniiikus ir turtuolius. 
Bet daugiausia nukentės 
darbininkai, nes jie ir lig- 
šiol buvo perdaug apkrauti 
mokesčiais.

k wnn. —
Gegiižės 29 d. į ŠvČ. Mari
jos kolegijų atvyko Thomp
son pušiai! profesionalai ba- 
seball žaidikai ir kolegistų 
rankose jie žuvo 6 :4. Žaidi
mo. žiūrėti buvo suvažiavę 
daug žmonių iš aplinkinių 
miestelių. Šis žaidimas y- 
ra šiemet trečias iš eilės lai
mėjimas.
• Kolegijos ratelio mėtyto- 
ju buvo B, Ivanauskas, gau
dytoju — J. Švambryš; ki
tais žaidėjais buvo J. Saba
liauskas, J. Gricius, V. Dir
sė, K. Sinkevičius, P. Mai*- 
tinkus, J. Jankauskas ir T.* 
Kavaliauskas.

Kolegistąi žiūrėtojai, pa
gauti žaidimo nuotaikos, A. 
Tutkaus vadovaujami mil
žiniškais balsais skatino į 
pergalę savo brolius žaidi- 
kus, -kurie įspūdingai pasi
rodę.

Linkime • Švč. Marijos 
Kolegijai ir tolesnių pasise
kimų*

. Birželio 5 d., girdėti, ra
telis rungsis su Lawręnce 
parapijos rateliu.

įvyko pagal prezidento HŪU 
denburgo norį. . . ■< ,<
. Išgelbėti Voltietijos -
Idą ekonominę būklę Ir' Jvį^ < 
ęįi gerą vidujinę .tvarku - 
Dr. Bruening norėjęs įvyk- 1 
dyti tokius sumanymus:*^ ; 
tikrinti, kad kariūdįn^nė ne 
sikištų į politiką; paimti 
Valstybės globph .dvąrinih- / 
kų dalį žeūiės ir išdalinti bė-; . 
darbių šeimynoms.

Tokie planai labai hėpą* 
tiko fašistams ir dvarpo- / 
niams, kurie užpuolė prėzL t 
dentą. . Kadangi preziden
tas Hindenburg * nepritarė 7 
kanclerio, sumanymams,itąi 
kancleris Bruening sti Sava\ 
kabinetu ir pasitraukė. ’ $

• Vokietijoj kasdien ’dide- 
jas fašistinių judėjimas su

pos valstybėms, taiką 
tančioms. Ypatingai sū^ę 
rūpinę prancūzų politikai.- 
Jie; gerai supranta, jog suN 
paltai galvojančiu Bruening ? 
visados geriau turėti reika^ - 
tą, negu sų kamtagalviu fa^ ] 
šistų lyderiu -Hitleriu./ .

AMERIKOS-PRANCŪZI.
JOS PREKYBOS ’ 

SUTARTIS
PARYŽIUS. — llriįyį. 

bos ambasadorius W. E.
. • . S f'

Edge ir Prancūzijos pro“ 
mieraš Tardieu pasirašė 
prekybos sutartį, kuri, p<h 
gal Amerikos biznierių nuo 
monę,; bus -naudingą AmeriJ 
kos biznio reikalams.

Pasirašęs sutartį, Ameri
kos ambasadorius išvyko į 
Ameriką. Išvažiuodaniaa 
iŠ Paryžiaus, jis' pasisakė ; 
dėsiąs, pastangų į>į^hibieij<jį / 
įstatymui pakeistų . ’ / ; 1

Naujoji sutartis, sakoma^; 
Amerikos biznį pagerinsią  ̂
ti bent puse milijono dobs* ’ 
rili.., / . ■ // -;,-///
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L. D. S. SEIMAS
Lietuvių Darbininkų Sąjungos šeimą Centro Vai- J 

dyba nutarė kviesti 1932 m. rugsėjo 26 ir. 27 d. d. Law** 3 
renee, Mass. < . ■ ■.
7; . Seimo programa bus praneštą vėliau. Visos kuopoe ? 
iš anksto prašomos rengtis seimui. ’ : ., . *' ’
(; Dvasios Vadas -r- Kun,

.. Pirmininkas J» F. ;
. Vice-Pirmininkū —“ O. 
Iždininkas ■— A,

, • . . Sekretorius — J. & LauČka<* y f v

-’i
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k jhtnkiadfenla, blrifeiio 3, ■ ’

trouki?APSAKYMĖLIAI
'.JEAIŠAS IR MAIŠELIS

■ ’ i .

LXM BMifoįrūkytpjii užsĮtr*

PARŠIUKAS SU 6 KOJOMIS

€opr.. W8K
Th« AmericiB

■ ToįaecoC*.,

KAREIVIO A^SAKY-
■ MAS- . ■ *>'

užsitraukia nežinodami
A H užiitrauki dūmą? Septyni iš. dešimties 

IV rūkytąją žino, kad jie užsitraukia. Kiti trys 
; .užsitraukia to visai, neiirtodami. Kiekvienas 

rūkytojas rūkydamas įkvepia dąlį Jpmąi kuriuos 
jis arba ji ištraukia iš cįgęreĮp.

<3 . •
■ Tmgi, pagalvok, kaip svarbu būti tikru, jog 

jūsų cigaretai gryni ir ayąpM - būti tikru, jog 1 
neįkvčpi tūlą nešvarumą. .

Ar užsitrauki dūm^? įuplfy Strike drįso įskelti 

šį labai vengtą dalyką > . . dfil tp> kad tūli 
nešvarumai paslėpti net geriausio, lengviausio 
tabakoUapuo8e, yra pašalinti garsiuoju Luckies 
išvalymo prpceiu, Luękies tą procesą įvedę. Tik 

Luckies jį ir tyri!

'Ar užsitrauki'.dūmą? Daugiau kaip 20.000 
gydytoją, kuriems buvo duota išbandyti Lučkies, 
pamatuodami ąavp nuomonės sayo pačią rūkymo 
patyrimų, pareiškė, kad Luckies mažiau erzina 
gerklę, negu kiti cigaretei,' r. .

’ • v • ...

"It’stoasted’*
. V\ . . <>• AMERIKĄ

JiTSIlk tUCKY STRIKE RADIO PROGRAMĄ—60 moJernįlkų minūįių sq pasaulio 
gtrijUMfir foįįtį s.rktitrals, it.L’uęliy Siriif žinliįitįit, l^iekvįtnį Antradienio, Reivirtadienio, 

ir Šelfadienio vgkeera,, įer Raįi'p iinįtlf.
■' • .• tl j y .lun •. i . . , : 111...... ........ ’

~ žinios IšJLietuvds
* PANAIKINSIĄ VALSTYBĖS 

TARYBĄ ,

■ p-s r RI. ... ui

jOk I SI ■
r.

* Kartą,, vienas Šventas vie- 
■ nuolįfej užgirdęš kaip žmo- 
Kiiėg apkalba vieni kitus, su- 
p. galvojo juos pamokyti. Pa- 
Mgiemęs didelį maišą pripylė. 

;’f jį pilną smilčių ii' užsidėjo 
į sau ant? nugaros. Paskui 
r ■ jis vėl pasiėmė mažą inaiše- 
į lį įr taipgi pripylęs'smilčių 
r pasilabino sau ant kruti-1 
Fjičs. Ir taip nešąs maišą ir 
‘ė maišelį smilčių ėjo gatve.

T'
Žmonės tai jjamątę stisirin-^ 
ko’ apie jį ir pradėjo klausti 
kį tai reiškia. , Jis jiems 
tarė:

^Mąišaš ailt mano nuga
ros, tai mano nuodėmės, ku- 
niį yra labai daug. Tačiau 
aš jas užmečiau ant savo 
nugaros į r nenoriu įn nęi 

f matyli nei už jas atgailoti.
Bet t:^s kelias nuodėmes sa- 
vo artimų, aš turiu prieš sa- 
yo akis, dėl jų aš rūpinuos, 

- u01:imauju, teisiu ir pasmer
kiu savo artimą.” T.

\ Didžiausioji laimė yra mpilė.— 
. M..;.PečkauskaitĄ'

'Kiek laiko ątgąl į Arabų 
kariuomenę įstojo katalikas 
jaunikaitis. Sayo gabumais 
atkreipę jis kariuomenės' 
vado dėmesį, Vieną dieną 
priejo prie kareivio^vadas 
ir įkalbinėjo jam išsižadėti 
Katalikų tikėjimų ir priim
ti magonietpuų tikė j i rh ų* 
/‘Jei tu priimsi mūsų tikę* 
jimą, aš tave tuojau išauk
štinsiu ir gausiai apdovano
siu.” . , .•

^Vade,’5* atsakė kareivis, 
5‘mano tėvas mirė kovoda
mas už jūsų šalį, aš irgi esu 
pasiryžęs, įeį reikės.tai pa-r 
daryti.. Bęt jei nori, kad 
aš išsižądėeįąiĮ savo, tikėji
mo, tai štai, imk mano knr- 
du ir nužudyk mane, nes 
pirmiaii įnirsiu, ne kaip pa
niekinsiu savo tikėjimą.”

Kariuomenės vadas buvo 
didžiai su j audint as kareivio 
žodžiais ir pagyrė jaunikai
tį už jo ištikimybę savo Die
vui.. -T.

’ Vyriausybėj esąs nusista- 
Jtymas pertvarkyti teismus 

į 5r panaikinti valstybės- ta* 
Tybą. Dalis valstybės ‘tary
bos narių bus perkelti į tei
smo rūmus, t. y. į aujiščiau- 

! šią apygardos teismo bylų 
instanciją. ■ ; •;

Pumpėnų v., Tąlkonių k. 
ūkininko J. Jusio kiaulė ne- | 
įScUiat turėjo tris paršiukus, h 
'kurių vienas buvo' su 6 ko- Į 

 

jomis, nuo priešakinių‘kojų 
kelių ėjo dvi mažesnės ko

NUBAUDĖ POLICININKUS UŽ

; MUŠIMĄ (

/ .Kauno Apygardos teiš- 
i jna» nubaudė buvusį Garlia- 
■. yos nuovados viršininko pa

dėjėją Kutautą; vyr. polio.
' SSivicką ir eilinį policiniu- 
į- ką .ęUlįnausKą už,mušimą 

vieno 'piliečio, kuris buvo 
: įtartas vogime. Jiems bau- 

gmė pritaikinta po 6 mėn.
t įprasto kalėjimo ir 3 me- 

tams pašalinti iš tarnybos.

jytės. Paišiukas, gyvenęs 
dvi dienas padvėsė.

ĘADO LABAI SENĄ PINIGĖLĮ

ŠIAULIAI; — Š i a u Ii ų 
priemiesty, akėdamas dirvą 
vienas gyventojas rado; mo
netą, vieno cento didumo 
ant kurio matyti panašūs į 
Vytį raitelis. Kitoj pusėj 
gerai negalima išmatyt!, rei 
kia prityrimo. Ant pinigo 
išspausti 708' metai, vadi* 

naši, turi 1224 metus senu
mo. Po metų parašytos kaž
kokios nežinomos raidės,
kažkoks paukštelis skren-Į 
dantis, krūmeliai ir tt.:.

lainiingai-skrido^kap. GUs*1 
taicio žmona, j*. .

Tačiau- su žinoma: lakūne 
p-le 'Steponaityte įvyko ma
ža nelaimė. Ji, perdaug 
stačiai pakilusi aukštį- 25 
metrus, staiga pradėjo kris
ti. Lakūne smarkiai susi
trenkė, buvo sužeista k'ojaį 
o planeris aplaužytas, D,a- 
bar p-lė O. Steponaitytę pa
guldyta gydytis karo ligoni
nėj. -įĄ

KEISTI DANGAUS ŽENKLAI

litų, juokais, ėmę f siūlyti/ 20 
centįj H lito.; -Daga Ha u 
uiėnas pasiūlė litą,. ir <ark- 
jyk ■ jam : už! tą /.litą, ir buvo 
.parduotas. Tačiau pirkė
jas, ture jo jų pilną kūtę ir, 
arklį palikęs prie baslio nu- 
Ajo. \ . • J '

ną lėktuvas atskris kasdien. 
5 :30 vai. ir išskris toliau į 
Maskvą 5:50. IŠ Maskvos 
į Kauną atskrieji:40 v. ir 
išskris į Karaliaučių 12 vai.

ŠAULIAI NAMUS STATOSI

MIRS SENIAUSIA LIETUVOS 

ŽYDE '

Šiomis dienomis Jurbar
ko mieste mite 112 m, am
žiaus žydė Feige.

AUKŠTAKOICYBĖ 
CIGARETUOSE

.-MaM žmonių tėsuprantn, kaip 
daug trūso ir kapitalo reikia pa- 
dCti, nqrM padaryti aigamtąs 
populiaritlkąfo Kiekvienas ciga- 
retij rūkytojas hųi.savotišką 
skonį, todėl patenkinti. visus, iš* 
dlirbBjų obalsis turi būti -* aukS- 
ta kokybe eigaretuose. #Tik įde- 
dant didžias sumas pinigą, iMir- . 
bojai gali užlaikyti didžiulius ta
bako, sandelius nuo vieno sezono 
iki Jdt^m, kad galėtų 'suteikti 
aukštos kokybes tabaką, kurio 
iūkytojai reikalai!jai .

Pavyzdžiui- garsių ją • L u ok y 
8t rike ei garėtų išdirbėjai turi su 
krovę, savo sandėliuose maž-d'ąug 
įOO milijonų dolerių vertės rink
tinio tabako, kurį prityrę kompa- 
pijus pirkliai atsargiai išrinko,, 
kaipo geriausį parduodamą di
džiulėse pasaulio- tabako pteky<- 
vrctėsė. Bet tai yra tik pradžia. 
Reikalingą. trijų metą, kad pa- 

> gamintą Luclry Strike, per kurį 
laiką geriausis tabakas yra sen
dinamas ir nokinamas.

Kuo kitą ei garėtą išclii'bėjai 
i būtą pilnai pasitenkinę, Lucky 
Strike išdirbėjams to neužtenka, 
Jjhnti nešvarumams, kurią yra . 
kiekviename tabako lape bučky 
Strike išdirbėjai įvedė spragini- 
mo procesą, su pagalba filtrą-vib- 
let spindulių* Tūlį nešvarumai, 
kurie yra jb-iežastimi gerklės Uni
te jimą ir kosulio, yra tuo proce
su pašalinami1, SpragUiįmas. pa
daro cigąretus daugį geresniais, 
priduoda jiems' maloniai lengvą 
spraginamo skonį, ir todėl Luc- 
lųes yra taip mėgstami, net ir iš
lepusią rūkytojų.

Prisiminkite, kad Lueky Stri
ko yra vienihtėliįii cigaretai, ku- ■ 
rie suteikia-gerklei apsaugą su ~ 
pagalba šio ypatingo .spraginimo 
proceso. •

Bet Lueky Strike išdirbėjai ne
sustoją jnei čia. Nes Luėkįes y- 
ra apsaugdjami.ir užlaikomi švie
žiais celophanc pakelio su škve- 
teliu. Pakelis, lengvai atsidaro ‘
prilaikantuž vienos skvetelio da
lies ir patraukiant už .kitos.

Mažas-skaičius rūkytoją, kurie 
ieško pasitenkinimo iš maloniai 
kvepiančių’ Luekią įsivaizduoija, 
Įdek reikalinga trūso ir pinigo, 
jog suteikus, jiems mėgstamu ei-- 
garėtu iiž' tokį mažą atlyginimų. 
Bet rūkytojai tila-ai yra dėkingi t 

i u? tą aukštą kokybę, kurią jie 
gauna. Ta aukšta kokybė pri
veria milijonus laikytojų, mėgti’ 
viendntėlius spragintus eigaretus..

(Advertisement).

ORO SUSISIEKIMAS PER 
LIETUVĄ

AL VYTAS, Vilkaviškio 
aps. — Vietiniai šauliai sta
tosi namus.

Holland-America Line

v

SOVIETAI UŽPIRKO IŠ ŠIAU- 
LIUODpS

i

NUKRITO SU PLANERĮU LIE
TUVOSLAKŪNĖ B-LĖ 

STEPONAITYTE
' Iš brolių Nurokų fabri- 

SęTŠįauliuose Sovietai pir- 
ko%dos už 250 tūkstančių 
litų. .Oda jau išsiunčiama 
ĮlR-usiją. Be to, vedamos, 
derybos užpirkimui už 200 

300 tūkstančių litų odos 
kitame Šiaulių fabrike.

BAIGIAMAS VASAROJAS 
SĖTI

; K -Kuo gegužės meni 1 die
nos prasidėjo Susisiekimas 
lėktuvais tarp Vokietijos ir 
Sovietų Rusijos per Lietu
vą. Susisiekimas palaiko
mas dviem linijom: ‘

. Į. Karalįauseius/Ti 1 ž e, 
Šiauliai, Ryga,t Tujinas ir 
Leningradą^. 2. Berlynas, 
Karaliaučįus, Kauną s ir 
Maskva. Antrąj a'linija ga
lės naudotis ir Lietuvos pi

• TAURAGE. ■— Pavasaris 
gražus ir nešaltas. Apylin
kės ūkininkai jau beveik 
baigė pavasariškuosius dar
bus lalikupse; baigia Sėti a* 
vizas, miežius ir bulvės šo
kdinti, • • ... '.

'• GABL84 MĘTU AMŽIAUS 
AUP«JA

Balandžio 26 d. apie* Lv? 
Į daugelyje Žemaitijos vietų- 
ant daAgaūš buvo matyti 
keisti -ženklai. (Du milži
niški stulpai' Lietuvos vėlia
vos spalvos. - ~

Žemaičiai kalba, kad . tų 
stulpų pasirodymas yrą'žen- 
klas Vilnių atgautu Keis* 
tas reiškinys, keistos žmo
nių kalbos. .'**.

KAUNAN. — Balandžio 
24 d. aerodrome įvyko ban
domieji sklidimai su plane
liu. Į orą laimingai pasi
kėlė .apie 30, žmonių—avia
cijos karininkų, aero klubo 
narių ir mokinių; taip pat/ ________________________________________________________________________

»»» »*■ * . " » ■ .% T
j. ■

Už LITĄ NUPIRKO ARKLĮ

Iš Karaliaučiaus. į‘^Kau*

MAMn ęriiM cvrim

•4'

AR TURI LABAI GRAŽIĄ KNYGĄ į

LIETUVOS ALBUMAS I
. 436 puslapių didumo

. Kiekvienas puslapis labai gražiu paveikslu pa- I 
puoštas.' Kiekvienas lietuvis privalėtų įsigyti šią I 
knygą. Jos kaina buvo $4,00. Dabar gausi tik už į 
$1.00. ’ ; " •. ■* ’ Į

■ Reikalauk iŠ " į
“DARBININKO’?! > ? į

1 366 West Broadway , South Boston, Mass. į

• J ‘ t.' ' '■

Iš Šakių praneša, kad ten 
vieno apylinkes ūkininku 
už 300 litų gydyto juk skolok 
puvo aprašy ti. du . arkliai. 
Tam skolos lię . laikui nę- 
grąžinus, arkliai buvo atve
sti į miestą ir įąrdU'Odanu 
iš vąržytiųių. Taęiąų ark
lių tokiu būdų niekas pirk
ti nenorėjo, o' ūkininkai už 
yięnąnrklį, vertą kokių 200

ratBM’SSMS.
įtono- 

skilvį- svelKĘ. Mano-, gera < sveikata piv • 
eina nUb^g^ne,4Tūr:tŠ&Hnl 
vafetaf.”. ’■ 1 - •

Mijloirii -iinohįų visuose • paBaųlki 
krnžtuoee rado, kad Nuga-Tone ‘ yrti 
Užtikrinti .valBtulv ir* jie atBidefla' ant 
jo, kad jis -palaikyti įjuos stiprius .ir 
dvelkus. Jis- yravpmkuFdel s^ąesniy 
Žmonių ir tų jaunesnių-Jūriais, kurio 
.jiuiriįsi silpni,ar liguisti. Aptleklnln* 
-kai pardavinėja Nuga-Tonė.,Jeigu,ap* 
tlekininkUB neturi jo, .papta^’kUe,ji 
ųisląakyti.iš J8J1V0 umlnlnko. Perai- 
tlkrinklt, kad jus gaunate isiu'ga-Tone. 
kntf’kltąs gali t>uti be-vertes. -i

PASVALYS, Biržų aps. 
— Paberžių’ kaime gyvena 
nąšįė p. K; Trepočkienė, ku
ri, tupi 84 metus amžiaus, y- 
rą’.sveįkųtėĮe, ..Jį audžia į- 
rvaįrįąųsius audinius, net 20 
nypįųtir laikoma gabiausia 
audėja visoj apylinkėj. .

; daug SUPUVUSIŲ BULVtų

aps. — Beveįk Viši. apylin
kės ūkininkai,, ku’rie bulves 
nuo šalčio slėpė dųebes-eį at- 
Įcąsę rą<jo -dąpg supuvusių 
bulvių.’ ' \

DIDELE EKSKURSIJA
Į LIETU VĄ

Rengia
Lietuvių Laivakorčių Agentų

Sąjunga Amerikoje
Populiariu ir nauju Garlaiviu

STATENDAM
IŠPLAUKIA IŠ NEW YORKO

LIEPOS 16 DIENĄ
Sėdant laivąn iš vakaro .

Į KLAIPĖDĄ (PER ROTTERDAM)

Geras maistas ir patarnavimas, naminė nuotaiką
, DEL INFORMACIJŲ KREIPKITfiS I

AMBRAZIEJUS, J. • 
168. Cianu'St, Bręoklyn, N, Y.

• AMŲROZK. V. VV. • ’
178 Wrry St. Newrtrii, N. j.
' “AMERIKOS LIETUVIS”

14 Vernon St,. IVorcester,. Maša.
BALTUTIS, B- P.

3227 S-. Hfttrfteū’St., Chicago, Ūl. '
MUTKEVlčlUSi P, .

. 678tK Maln St, Mohtėllo, Mass,
“ “DIRVA’’A

6820 Superior Avė., CIevriand, O.
MAK;VREVIČIUS. K. A.

62. Jaeksoh St, An.sonln, Gontu ;
MOLIS,’ Pv ------------ „

173(^24111 S t, IH'ttoit, Mięh; • • Graml St, Brookbu N.. Y,
. • “NAUJimųs" .

1739 S. JlalriM St, Chlcagn,. Ilk- 
RAUKTYTR, J- .

' 123 MtUbuvy St, 'tVorcpater, Ma«s.

• SEKYS, .T.
226 Bark S t. Hartford,. Conn. . 

SIDABRAS, K.
342W.B’way; So. Boston, Mhsš.

STULPINAS, V. M. . " 
3100 S. Ėmerald Av,; Chicakor BL • 

TRBOIOKAS, A. S.
i lOT Admaa Št, Newark, N. .T, ■ 

URBIAS, J. n
IS7 Oak St., lAtfrenco. MasA 

VAIUšIUS, A.
so. 12th and Oarson Strccts, 

l’Utsbnrgh* Bju 
VASILŪUSKAS, L . 

S|4 Bank StM Wrtterburj\ Conn..
“VIENYBĘ

-• VBLĖCKIS, A.'
302 South Avoi,.BrMgopott, Conn.

ZdhP. J; J. 1 ... - 
•1.159 S. Baullna St, Ohkaso, Pl.‘

""i*!'' i C..1 r>H|..uis.wi1 mi.nt'm

%
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į MANO ŽODIS LIETUVIAMS

(Straipsnis diskusinis.
' . - . R^d.)

Nežinau, nei kur, nei kaip 
pradėtį rašyti šį senai sva
jotą straipsni. Tenkinsiuos 
gi pareiškęs keletą svarbes- 

, niują punktą iš savo seno 
aruodo apie lietuvius, ,>

Laikraščiuose dažnai ma
tosi visokią , spalvą straips
niu apie lietuvybę ir jos at
eitį. Yra daug* juodą ir 
menkai pamatuotą ginčą 
prieš skaisčią lietuvybės at
eitį, ypač Amerikoje. , Vie
ni jau laidoja lietuvybę, o 
kiti nemato jai jokios vil
ties čionais išs i l a i k y 11. 
Laiks nuo laiko atsiranda 
drąsesnės krypties ir vil
ties rašytojas, kuris duoda 
lietuvybei gyvuoti Ameri- 

. ko j neilgiau 10 metą. Čio-
nais, žinoma, susipina emi
gracijos, maišytu jungtuvių 
(tautiniai kalbant), ir kitą 
tam panašią klausimu daly- 

’ kai-dalykėliai. Man seniai 
■ rūpėjo lietuvybės klausi

mas Amerikoje. Skaičiau 
įvairius straipsnius: vienais 
piktinaus, kitais paridrąsi- 
nau ir pamačiau Amerikos 
lįetiivybei gyvą ir nemaru 
gyvavimą. •. - •

/.. ■• Nežinau, kam teks, pasku
tinių žodį tarti apie Ameri
kos lietuvybę, bet tuo tarpu 

.. norėčiau visus raginti į op
timizmą arba į stiprią nuo- 
latinią-vilčių pratimą. Žo
džiu, greitai nepasiduoki
me!

Mano nuomonė apie lie
tuvybę Amerikoje'yra šio
kia: Lietuvybė Amęriko' 
turi geriausią dirvą plėto
tis ir augti. Lietuvybe A- 
mėrikoje į 10 metą nemirs. 
Lietuvybė gyvuos Ameriko
je tol, kol. lietuviai turės tilt 
rai lietuvišką • dvasią, o. ne
tik kol lietuviai rfiokės ir 
vartos savo'lietuvią kalbą! 
Drąsus išsireiškimas? Bram 
gūs skaitytojai t Šiais lai
kais šiuo klausimu kalbant 
tiktai ir reikia drąsią išsi
reiškimu vienu kitą! Lie
tuvią kalba, tiesa, tūri skai
tytis dabartiniam lietuvybės 
klausime dėlto, kad ir pro
tas ir aplinkybės to būtinai 
reikalaflja. Bet su’* laiku 

’ mūsą kalba Amerikoj mirs, 
Bet klausimas, be mūsii tau, 
tiuiu jausmu, ar tasai miri
mas) mūs kalbos mums, kai
po lietuviams, neš. nuosto
lio? Man rodos, kad mažai 
arba visai ne, jeigu jau tu
rėsime isugdę stiprią, pas- 
tovią lietuvišką dvasią!

LAWRENCE, MASS.
D A RB ĮNIN KĄS y

|^PR0CWį 
Iv. ^Etoko parapi

įnirti. Geriausias paraoky- 
mas — tai pavyzdys. Vo
kiečiai, airiai ir kitos'tau
tos Amerikoje. šeiriai už- 
miršo savp kalbą, bet dva
sią'vokišką arba airišką tu
rėdami jie nieko nebijo* Ir | 
kurie žmonės Amerikoj pa-j 
sekmingesni f Ar tie, kurie1 
laikosi labiau savo tėvą kai* - 
bos ar ją dvasios?; , Ifen v. . . > —
rodos, tad vokiečlai^Mai ^ * °«
ir kiti labiau yra įrašiniu- ^į.*delt ’rLl ^emeikytė, F.. Puidokaitė, 
Sę, negu italai, •ptantffisai, gį‘A. Andrušaite, S. Lukbšai-
le^kaf arba liAuviai.: PXU * Rubavičiūtė,.R Ta
da? Dato. kad jie taikosi P?t p“®e®3?s muleviŽ-iutė ir B. Paulaus-
pne gyvenuno, apimlu bnv(>\;
Tai daryti ir pats saitas A piw,iį^ Į Karaliene Rožančiaus : A.
protas ir bminįausi jaus-. ^iyravo JajiualaviČiutė: djdaį' ro-
mai parodo. Bet prieik, ant- twkė s^uti- pančiu nešė:’O. Danylaite, 
ra vertus, prie tij pačių, savų Ųįrašas': Bonįzu.-AiV- L< ^.Puidokai-'
kalboj ša^ Saldltg, AZ TamuelviSiutė. -
Čiąjarba amą ir pajudink r p - ----- - -V ;
airią arba vokiečiu dvasios 
dalykus. ( Tuoj . paragausi 
tautiniai susipratusio atsa-j 
kymo.. Jie turi savo dvasią 
ir to jiems užtenka. . Visam 
pasaulyj vokietis ‘ stovi už 

dvasia,' nes kalba ankščiau v°k^i abYS airį., 
ar vėliau. Amerikoj turės (Bus daugiau)

Aš nesu joks. . pranašas, 
bet man išrodo, jeigu mes 
senesnieji reikalą u s i m e, 
kad lietuvią. kalba būtą 
nuolat ’ vartojama, .iet ne
kreipsime jokios arba ma
žai domės į dvasios (lietu
viškos tautinės) reikalą,, tai 
lietuvybės klausimas tuo 
pačiu griūna. Jeigu, mes 
rūpinsimės daugiau ugdyti 
lietuvišką dvasią, tai mūsą 
pastangos, pose aplinkybei 
se esant, bus tikrai apvai
nikuotos. Primink nuolat 
lietuvią kalbą, o neragink, 
nekurstyk Į)rie dvasios ug
dymo, tai panaši a i kaip 
žiūrint ą kūną l (lietu višką 
kalbą) be sielos (lietuviš
kos dvasios.). Be sielos to
li nenueisiu- Kūnas, kuris 
be. sielos, tinka tiktai laido
jimui. Tą^pripažins visos 
visą tautą *ir tikėjimą apei
gos.’ . . . .■ ..

Ugdykhn tad ; lietuvišką

Įkas girdėti,lietuvių!
KOLONIJOSE

TFU0 VAhgelas Sargas: E. Jar-1 J ’Wi l’oįilayičiutė $obojo mergai- 
X-’ Ė. Perkarskytę ir ber- 

įf&ką — V. TamUlevičią.
AngeliyKaralienė: O. Lu-

Publika buvo labai ’pa- 
tenkinta'ir prašė antrą kar- 
:ą atvaidinti. Vaidintojai 
mvo: M, Blaževičiene, A,f 

; <rušas, B, Rabzevič.iutė, O. 
Janylaife, J. Tamulevičius, 
B, Bartkevičius, F. Balevi- 
čiute, M. Audiejaitis, Ei 
Jukna. įr M. Burkevičius.

Mūsą klebonas kun., J, 
Švagždys daug pagelbėjo 
veikalo pasisekimui. Taip
gi, Ag. Kubiliūtė su savo 
artima drauge daug ir pri
sidėjo. :

Verta būtą gabiems Mon- 
teliiečiams daugiau ir daž
niau tokiais vaidin i m a i s 
žmonėms būti naudingais.

OETROIT. MiCH.

H. Bymienė, Motinų M- 
kibrolijos narė, susilaukė 
sūnaus. Sūnus ir motina 
gei’bje sveikatoje. VaM,

HARTFOBD, CONN.

i

MŪSŲ MISIJONIERIUS 
FILADELFIJOJ-

Tik ką grįžęs iš Westęm- 
port, kun. Mendelis rengia
si nuvykti į Filadelfiją, Šv. 
Kazimiero parapijoj daryti 
novenos pamaldas į Šv. An-., 
taną Paduvietį- • Šv._ Kazi
miero parapi j os tretininkės 
neseniai pirko stovyla. šito 
šventojo, ir prašė savo kle
bono pakvibsti iš Baltiind- 
rės kun. Mendelį,,kartu sto- 
vylą pašventinti ir Noveną 
padaryti.

Baltimoriečiamsjenka di
džiai džiaugti^, jog tarp ją
ją darbuojasi toks veikėjas 
— ^pamokslininkas, kurs 
taip dažnai reikalaujamas 
kitur. Šia proga, buvo at
spausdinta daug Novenos 
knygeliu prie Šv; Antano 
Paduviečio, kurios bus nau
dojamos kaip Filadelfijoj, 
taip ir Baltiąiorėjė.
KELIONĖ Į VAŠINGTO

NO TĖVIŠKĘ
h> eželio 1 ‘ d, Šv. Alfonso 

mokyklos šešto, septinto-ir 
aštunto skyriaus mokiniai 
nuvyko į .Mt Vernon, Jur-

LIETUVIS GRABORIUS

■ f

Laidotuvių reikale visuomet ir visiems , 

maloniai ir tinkamu! patarnauju. Ga-. 
lite kreiptis-bile laiku, dieną ar naktį, 

o ai visuomet pasirengęs kiekvienam 
pareikalavimui. Už važiavimą. į kitus 

mio.itns jokio atlyginimo nereikalauju.

P. J. A KŪNE VIC H
(AKUNEVICIUŠ)

16-18 Intervale St., 258 West Broadwąy,
Mentelių,’Mass. So., Boston. Mass.,
Tol. Broekton .4110 . / ® /Tek Š. JBoston 4486

r 
žiaūšios Širdies stovyla: A.| Taikos Karalienė: J. Ld- 
Akstinas ir M Dulęšta, 
’ Džrašasf Avė Maria —A. 

Jesio^is, Ą. Balevičiuš. Pa
nelės Šyč. stovyla: A; Tube- 
lytg, E.: Dravinskaite, M. 
Gaigelaitė, E. Motikąitis;

Užrašas Žvaigžde. Kara
lienė — H, Daiūolytė; paly- 
doves: M. Matejunaitė, A. 
Piščikaite. ? ‘ ,4-

Rožė Paslaptingoji: Ka-1 šv. Kotiyna— J. Skei- 
ralienė —Lapinskaitė, | vinte, 
palydovė Česniutė.

Motina Sopulinga,: Mare 
Juškaitvtė.-

liūte. . J- ,-..’ ...
• Kentėtoją Karalienė: A. 

Galinauskaitė —- J. Oksai- 
tė. ' . / . e

Visą Šventąją Karalienė:
F, GeceviČiutė. y

Šv. Ona — J^ Sakalaus
kaitė.. _ ’ ' : ‘y y,

Šv. Veronika — A. Kubi- 
liutė. ’

Gegužės 22 d. Šv. Jurgio 
bažnyčioj per sumą girdė
jom naują solistę M; Petro-- 
kaitę (Susivienijimo 171 
kp. rast, dukrele). Marytė 
savo stipriu skambančiu so
prano balsu gavėjo maldi
ninkus, giedodama “oferto- 
riuin.” Ji yra malonus as
muo, parapijos chore gausi 
pajėgą. ... .

Šv. 'Jono E v. draugijos 
susirinkimas įvyks birželio 
5 d.. Kadangi draugijos ’ 
piknikas (įvyks birželio 19 
d. Glastenbury St. 24) ne* 
letoli, tad valdyba kviečia- 
visus narius gausingai atsi
lankyti/ Aptarsim ką vai* 
gysim, ką gersim ir ką vab 
Šinsim ir t.1.
- Visos draugijos prašomos 
neužmiršti dalyvauti birže/ 
lio 19 d. piknike. Visi gan 
lėsit . šokti, žuvauti, maudy
tis. ’■ - . ' .

Dr-jos korespondentas,

NEW BBITAIN, CONNy

si 745 W. Lombai’d St;, 52 
metą ,pasimirė' gegužes 27 
d.. Jį buvo sirgusi Inkstą 
liga, ir vėžiu, kuomet, ją nu
vežė į Frąiįlin Sciuare If- 
goniŪę<!
piaūstyižafe fnėpageįbėjo ir 
ji tuoj mirė.' Laidotuvės į- 
vyko geg“. 31!d.,^dalyvaujant 
trims kunigams..’

Marija Kušlevičiūtėj 1227 
Clyndon Avė., mirė pereitą 
savaitę, turėdama tilt 23 m. 
Laidotuvės įvyko iš šv. Pet
ro bažnyčios geg. 30 d., iš 
kur vežė ją. į Holy Redee- 
rner kapines. -

" SERGA • . ?

J. Lapinskas, .755 Ramsėy 
| St. jau dvi savaites k a i p

PARENGIMAI
Gegužės. 22. d. parapijos 

įhoras ir šv.. Andriejaus 
klubas surengė vakarą-kon- 
certą. Vaidinta 3-ją Veiks- . 
iną komedija “Daktaras iŠ 
prievartos, ” Ją vaidino S. ;, 
Matulytė, J. Olšauskas, E. 
Jankeliūnaitė, S. Eidentai- 
te, V. Sintautus, J. Kava£ 
liaūškas ir L Varnaitis. Vi
si gerai vaidino.

Koncertinę programos 
dalį atliko 0. Rįzauskaitė—• 
solo U parapijos. choras.. . t 

1 Lietuvišką drilią gražiai 
pašoko keturios merginos;

Vakaro pradžioje Klebo
nas kun. A. Vaškelis paša- ’ 
kė kalbą.

Tarp svečią buvo kun. Jy 
Valantiejus, kuli.,J. Kaz
lauskas, kun. J. Kripas, 
kun J. Liutkus ir kun. Ig. 
Abromaitis. . '

Kun. J. Valantiejus ir 
kun. A; Kripas pasakė kal
bas, gražiai nuteikdami su
sirinkusius. .

Tiesą- Mylis,

Jonas Vaitkusi neseniai a- 
tidarė priešais bažnyčią siu
vyklą įr daro gerą biznį. 
Mat, Jonas yra ramus, ma
lonaus būdo žmogus, daly
vauja visuose parapijos vei
kimuose. Tat visi jį remia.

Šv. Agnieška— S. Jurė
naitė. _

ŠV. Elena E, Jarmala- 
yičįutė. ’

Šv: MargąretąA. Kar- 
lanaitė.
Šv. Petras — J. Andriišas.

Šv.'Jonas J. Kašėta.
P. Ru-gįo Vąšingtono tėviškę, ap- 

iank^ti^šio .drdvyrio gimti
nę. Seselės su jais važiavo, 
ir tuo .pačiu laiku visi ap
lankė patį Vašingtono mies
tą, kurs nelabai toli nuo Mt.
Vernon.-. •’/

Ši kelionę kasmet , rengia
ma mugą mokyklos, supažin 
dinti vaikučius su Jungti- ' 
nią Valstybią istorinėmis 
vietomis ir duoti baigian
tiems mokslą paskutinę pror 
gą pasilinksminti su savo 
mokytojomis ir draugais. |

SUTUOKTUVĖS
Marija Gaveliūtė ir Juo-Uni j šv. Juozapo ligoninėje, 

.zasi Strungys birželio 4 die* | Lau seniai nesijaučia svei- 
ną buvo sujungti moterys- hm, ir pastaruoju laiku šu
tės ryšiais per mišias, 9*val. simetusios kęlios ligos pri- [ 
ryte. P-lė Gaveliūtė kęlin- vertę jį persikelti į ligoni- 
ti metai darbuojasi pavyž- Qę gydytis.
dingai pyie choro ir Nekal- Ona ivoškienė, Franklin 
to Prasidėjimo draugijų ir Sųuare ligoninėje, turėjo o-| 
pereitą sekmadieni geguži- peracij?. abiėj ose kaklo pu- 
nės procesijoje buvo paskir- Lgse .eil-dėti, jog kiek’pa- 
ta Marijos vietininke-kara- ggrjjusį įj. jau parvežta na- 
liene, kuri paskaitė atsišau- . moąB #
kimą bažnyčioje Marijos į ViŠniauskięnė taipgi 
stovyTai, Linkime jąimaV toje guli. j<ai ir-
porai didžiausios laimės. ■ Į gį buvo daryta operacija, ir

SESELĖS TĖVAI
APSILANKĖ . ' : I katos baldė,,

Ponai Žekai, gyveną f m-
zerne, Pa.,. buvo atsilahkę r
pas savo . dukterį,. Seselę] JONASGREBLIAUCKlsn 
Klaudiją, kuri jau kelinti 
metai mūsą, parapijoje Ino-1

Iko .mokyklos 3 ir 4 šky4 
rius.. Pirmadienį p. Žekai į 
buvo . išvykę į ^Vašingtoną 
dalyvauti iškilmingose mi-

■ Šiose ir kitose apeigose są
ryšy su minėjimu Jurgio 
Vašingtono 200 metą gimi
mo sukaktuvių,. • [

.MIRĖ. I

Oiia Jasilionienė, gyvenu-Į

Tikėjimas J. Saulėnai- 
tė., . ;; ■ ;' . ’. .

Viltis — L. Jesionytė.
Meilė — N. Voverytė.
(Mažoji Anele, Dievo tar

naitė —v A. Balberytė; pa
lydovės : W. Roženaitė, L. 
Pulikauskaitė, P. Margely- 
tė ir F. Svirskaitė.

Skaisčiausia mergelė—F. 
Jarmalavięiute. ■ .

. Vėliavas nešė: N. Naru* 
sęvičiutė, F. Tamulevičiūtė, 
A. Jesionytė, N. Kelaįtė, J. 
Grigaitė, J. Sidlevičiute ir 
S. Balkeris.

: Piemenaitės: M. Traina- 
■.vičiutė, E. Abračinskaite, L~ I . r

. M. Česniute, J. Valantukė- 
vičiutė. .

Gegužės Karalienė buvo 
prafektė, M. Sinkevičiūtė ir 
nešė vainiką, kuriuo po pro
cesijos apvainikavo Š v č. 
Mergelės stovyląr

Procesijoje dalyvavo kle
bonas kun. J-> §vagždyS\ ir 
vikaras kun. J. Skalandis.

• e ‘ . . JĮ •

Moterys, Sodalietės ir Šv. 
. i - , . v _. . • i Y ardo draugija pareiškė sa-
j kol kas nepaaiskego jos svęi I—lojalumą, • dalyvaudami 

tįsioje iškilmingoje procesi- 
jbje, k ■ .

Telefonas;-JPlšįza 1350. 4

Graborius K. Stepanaus
kas savo namuose, pri^šąjs 
parapijos mokyklą, įtaise' 
nepaprastai gražią. koplyčią 
šermenims.

Geg. 17 d. p. p. turtuoliu 
Donahue rezidencij o j prie 
LaSalle bulvaro įvyko po
kylis, kur dainavo art. M. 
Čižauskienė, akompbnavo p. 
McClellan (garsaus! gerklės 
ligą specialisto Dr. G. Me- 
Ciellan žmona) . Buvo lo
šiama “bridge, ” P. M. Či^ 
žauskieneį teko dovana.

. VAKARAS
( ,. Sekmadienį, gegužės 22 
į, Šv,. Roko parapijos jau-

I himas suvaidino: grąžą ke- 
Į turią' aktą veikalą j*‘Moti
nos Širdis. 7 Veikalas la
bai rimtas^ jis parodo ko
kią Tūšią-yra meiles.

Vaidintojos gyvai aivai-, 
dino savo roles, kad net su
jaudino rinktinėj pąblikos 
jausmus. 'Tikrai pasirodė 
gerais artistais.

^JDfiMfiKITE!

CHAS.B. KUGHAUSKAS 
•LIETUVIS GRABORIUS 

637 S, PACA STREET,,
• BALTIMORE, MD.

UnhlotiivSsė' ptitnrnnuju .gera! 4r 
■ pigini. Nuo 75—100—150 dolerių 

’ Pagmbns pnruoSlu.
Telefonas — .Soiįtli. 0083.

Graborius ir Balsamuotojajj ’ 
‘433 S. PACA STREET, :• 

>- BALTIMORE;Mb.

Lietuvią vardas kaskart 
daugiau skamba svetimtau- 
čią tarpe.. • ’

Gegužes 22 d.Jaikraščiuo- , 
se “Times” ir “News” so- 
ęięty page, vėl tilpo apie p. 
Čižaąskienę' aprašymas, kad. 
ji kaipo Michigan valstijos 
Katalikią Moterą Federaci
jos lietuvių skyriaus .vedėja, 
dainuose pietuose, kur i e 
lįę Womens League Bali 
rengiami geg. 24 d. Catho- 
robm, užbaigimui naują .na- 
*ią prirašymo vajaus.

Affuona.

Jeigtį aš turėčiau dvyliką 
sūnų, norėčiau, kad jie bū- 
tųs įštikipri tėvynei.

• . ’ > Shal^speare

PARKAS PIKNIKAMS
Naujai ištaisyta graži vieta prie 
pat ežero. Paritas dykai. Galima 
žuvauti ir loteliais ’pasivažinėti 
•Taipgi yra farma kurioje galima 
pasipirkti visokių pieno produk
tų ir vistą. Taipgi, yra vasarna
mių ir išrendavojąm kambarius. 
Kreipkite^ pas PRANĄ ROŽE- 
NĄ, 488 No. Main St.,-Raynham, 
Mass. .

SYKIS i SY KĖS
P. A; Sykes 'ir B. G. Sykes 
LIETUVIAI ADVOKATAI Į

Ofisąš: ; : 
SANBORNBLOCK 
681 Washington St 
N0RW00D. MASS, 
Tel.-Norvyood 0330

Gyvenimo vieta: 
. 82 Walnut Avė.

Tel. Nonvood 1315-AV

«

I LIETUVA SU EKSKURSIJA ŠIA VASARĄ
*. - . Tiktai ppr LietuvlSk&H UoatŲ •

. ■ ' KL A I P S D A
SKANDINAVU-AMERIKOS LINIJA

PER KOPENHAGĄ
BIRŽELIO 18 A 

Laivu ' , 
“UNITED STATES”

L. D; S. EKSKURSIJA
. • . ir ‘‘D|U'hĮninW . . ,w ........ .

. švarumas ir Patogumas—Malonus Patarnavimas ■ .
Informnclji) Ir laivakorčių reikalais kreipkite* w savo .sgents nrba

SCANDINAVUN AMERICAN LINE

Linros a d. .
' ' tailvtt ... * 'tamniuK-vm? •

“Naujienos'
’ i h' “fiivva.“ '

.4
i-

A

NE\V YORK BOSTON, MASS. ORIOAGO,
• 27 iVJUtehalI St. . 248 WaWlagtoa St. 130 No. tmllė St.

L
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I PIJUS XI

r

f

E1 , Geg. 31 ŠV. Tėvąs Pijus 
| XI apvaikščiojo 75 nJ. am- 
f; Žiaus sukaktuves. Jis gimė 
| Desio, Lombardijoj, : Geg.

Si, 1857 m. Mokslus ėjo 
•Monzoj, Milane ir Romoj. Į 
kunigus iššvęstas Romoje, 
Šv. Jono Laterano Bažny
čioj, Gruodžio 20, 1879 m. 
Jo tikroji pavardė Achjlle 
Ambrogio Damiano Raiti. 

I pradžioje jis buvo Semina
rijos profesorius’ Milane, 
paskui . vietinio Knygyno 
prefektas., Popiežius Pijus

• K pakvietė jį į Romų ii* 
r 1914 - m- Monsignor Raiti

tapo Vatikano Knygyno 
■ Prefektu. Tas parodo, kad

dabartinis Popiežius yrą 
: tikras mokslo vyras, begalo 

įaūg. apsiskaitęs,. kas tuoj 
puola į akį skaitant jo gi
lias ir turiningas encikli
kas. Prie to jis gerai pa
žįsta vokiečių ir prancūzų 
kalbas. M«oka ir angliškai, 
nors kiek silpniau.
' Pijus XI eina Popiežiaus 
pareigas jau vienuolikti me
tai Per tų laikų jis labai 
fiaųg ir plačiai veikė. Jo 
enciklikos sekė viena po ki-

tos kaip iš gausybės rago. 
Jo veiklus, moksliška^ ir 
Praktingas protas apėmė 
visas gyvenimo sritis ir 
klausimai jo paliesti buvo 
patys svarbiausi. Kristaus 
Karalystė, Katalikiš k o j i 
akcija, jaunimo auklėjimas, 
moterystės, nepaliečiamybė, 
laicizmo bei įsibujojusio 
nacijonalizmo pastangų pa
smerkimas, kuomet jis 
briaujasi į Bažnyčios i’eika-- 
lus, tėvų autoriteto atgaivi-, 
nimas vaikių auklėjime, pa
galinus darbo klausimas, — 
tie visi dalykai rūpi Šv. Tė
vui ii* visur jis taria autori
tetingų žodį, su kuriuo skai
tosi net ir nekatahkąi/ Jis 
pirnlas kalbėjo per radio į 
visų pasaulį. Jis atstatė 
Vatikano valstybę ii-tarė 
rimtų žodį Rytų atskalai, 
vadinasi, pravoslavams, kad 
jie grįžtų prie tikros Kata-

įžodžiu, Pijaus XI dar- 
huotė nustebino visų pasau
lį. Nestebėtina tat, kad vi
sas pasaulis jam linlii ik 
giąusių metų. K.

F

BRUENINGO ATSISTA
TYDINIMAS

Šiame penktadieny pri-' 
puola Saldž. V, Jėzaus Šir
dies Šventė. Visoj Katuli- ; 
kų Bažnyčioj <i labai iškil
mingai apvaikšČ i o j a m ą, 
ypatingai Maldos Apaštalą- . 
rimo Draugijos nariai sten
giasi visomis pajėgomis ati
duoti V, Jėzaus Širdžiai 
tinkamų . pagarbų ir meilę. 
Jie eina išpažinties ir pri
ima Šv. Komunijų, daro vi
sokius dievotus' pasižadeji- 
miis ir ypatingu uolumu su
kalba pasiaukojimo ir atly
ginimo dktus. Neganų to, 
riši uolieji , Saldž. Širdies 
-garbinteųni darersavo -na
muose V., J. Širdies introni- 
zacija — prašo būti namų 
ir visos šeimos Karaliumi

Saldž., Širdies garbinimas 
Katalikų Bažnyčioj yra ; 
nuo žilos senovės, bet ryš
kiausia jis pasireiškė 16-ta- 
me amžiuje, kai V. Jėzus 
pasirodė vienai dievotai viė- 
muolei / Margaritai-Marijai 

vokiečių širdy vietų ir at
gaivino senoviškų naciona
lizmų. Ne be reikalo ne tik 
Europa, bet ir visas pasau
lis pasirūpinęs augančiu 
Vokietijos fašizmų ir dabo
ja kiekvienų Hitlerio žings
nį. **

Vokiškas fašizmas, jei jis 
įvyktų, būtų kur kas aišes- 
nis už itališkąjį. Gią būtų 
paliesti toki klausimai, apie 
kuriuos dvi valstybės, nenb- 
ri nė, užsiminti; Danzigo ko7 
ridoriaus panaikinimas ir 

. Versalio traktato reviziją. 
* Tos dvi valstybės tai Pran
cūzija ir Lenkija. Bet prie 
jų prisidėtų ir trečioji — 
mūsiškėLietuva,.nesi Hitle
ris ir apie Klaipėdų neuž
miršo. • K.

Į

ksta prie fašistinio kabine
to. 'Jei įvykiai patvirtintų 
tą spėliojimų, tai Vokieti
jos likimas gali nueiti ne 
taip jau saugiu kėliu. Tu
rėti fašistinį kabenetų Hit
leriui neužtekti!. Jis vary-’ 
tusi prie paleidimo' parla
mento ir naujų rinkimų, 
kurie jam duotų absoliučia 
daugumų, ir tuomet Hitle
ris jaustųsi saugiau besėdįs 
valdžios soste. Žinoma, kai 
žmonės pradeda daryti po
litiškus spėliojimus, tai kai\ 

'tais pertoli nueina ir toli 
pralenkia besimuosius įvy
kius, bet kad toks galiniu^ 
mas yra, ,-r- tai parodo Hit
lerio siekimai praeity. Jis 
pradėjo nuo \n e v y k u šio 
“putscho” Muųięhe, į. kurį 
taip negarbingai buvor įsivė
lęs. generolas/ Ludendprf, ir 
Hitleriui teko * suvaidinti 
gan prasta- rolė. Atrędė,. 
kad jįs pastatė save ant 
juoko ir užbaigė savo kar
jerų. ĮJsęt pasirodė, kad 
Hitleris ne vien tik rėksnys 
—avantiūristas. Jis parodė 
d.!W •
mes ir4 ėjo prie'savo* tikslo1- 

* pastoviai ir sėkmingai. Sa
vo gerai sugalvotais Šūkiais 
Hitleris atitiko sopamąjį

L

i-

i

L
.
' t

’ Laikraščiai - praneša, kad 
Vokietijos Kancleris Hein- 
rich Bįuęning rezi g n ,a v o, 

r išbuvęs prie valdžios vairo 
: 2G mėnesius. Atsižvelgiant 
T į iąikų neramumą ir viso

kius. politinius perversmus, 
t toks valdymo Įųįkotąrpįs y- 

ra skaitomas labai ilgu.
7 Bruenihg buvo šaltas, męto-

4 Jiškas ir konservatyvus mi- 
m^terių pirmiąįnkąs. Jis 

^.-VęUgė triukšmingu šūkių ir 
buvo nusistatęs vesti Vokie- 

r ti ją saugiausiu kėliu, vadi
nąs^ kantrybe, taupumu ir

• Ištvermę atstatydinti kraš
to gerovę. Jam taip yyk- 

j. Idant savo programų,»netikė- 
r tai iškilo nauja fašistų pą- 

E §ėga Hitlerio asmeny, ir to- 
! ji pajėgą taip sparęiai išau-

.; go, kad Bruening jautėsi 
.priverstu atsistatydinti, nes 
įįb ir naujosios partijos ke
bai ir būdai nesuderinami.

$ * ^rueningųi ątsistątyid į- 
tins, prezidentas Hinden- 

•f burgaskręįpėsį kpąriįjųly- 
k- Bėrius padėti jam sudaryti 

-hąujų' kabinetų. Kas tose
l^onfęrencįjo^e * lįuv^ kMį)ą- 

r iha — tai yrą paslaptis* bet 
i 4? iš to, kad Hindenburgas il- 
'f giaūšiai kalbėįp 'sų Hįtlė- 

r riu, spėliojamą, jog jis liu-

SALDŽIAUSIOS V. J. ŠIR,

Ąlacoųue (1647—1690) ir 
pareiškė, jog Jis labai pa
geidauja, kad žmonės ati-‘ 
dūbti^ didelę pagarbą^ ir 
nieiię- lJof Švenč. Širdžiai, 
l^rie ioą. progos V. Jėzus 
padare dvyliką pasižadėji
mų^ kad ypatingomis malo
nėmis apdovanos savo Šir
dies mylėtojus. Tas įvykis 
ir visos intronizacijos cere
monijos plačiai ir gražiai 
aprašyta kun. Dr. J. Vąit-

kevičiaus knygelėj PIntro- į jūres ir 28 d, bus Angli- KAIP OVOJ 6YVENJ 
“ ' t-——-. . . . .  miNIĮMs .mzacija/7 •> •. ••••'
( Šv. Tėvas Leonas XĮĮĮ 
1899 m, įsakė, visai žmoni
jai iškilmingai pasiaukoti 
Sąkįž.V. J, širdžiai, o- 
bart-mįs Popiežius P i j us 
XI per savo enciklikų “Mį- 
sęrentissimųs Redemptor ” 
(Gailestingiausias Atpirke- 
jast) 1928 m- įsukė VięŠai 
kalbėti atsiteisimo aktų už 
visas žmonijos nudemes, at
šalimų ir ’ apsileidimą sielos 
reikaluose?' \

Visas Birelio mėnuo yra 
pašyęnčiąmas V- J. Širdies 
garbinimui •

Lietuviai Eucharistiniame 
Kongrese,' Dublin . 

“(J Mieste, Airjjoe .

Pirmasis' dienraštis išėjo 
Venecijoj (Italijoj mieštas) 
1563 metais.

. Didžiausias pasauly dar
žas yra Brazilijoj netoli 
Sao Paulo. Jo dydis 300. ha 
ir ten auginami žalčiai.

Šiais metais Tarptautinis. 
Eucharistinis Kongresas -į- 
vyksta Dublino miesįp, Ai
rijoj e, • birželio 22^26 cb d. 
Kadangi daugelis tietuviiy 
važiuoją aplankyti savųjų 
tėvynę,.' tai pakeliui sustos 
ir Eucharistiniame Kongre
se. Esamą net keletas ruo-^ 
šiamų ekskursijų. Lietuviai- 
dera užtektinai skaitlingi, 
kad vieni sudarytų dideles 
ekskursija, tąi grupėmis 
prisideda prie kitų ekskur
sijų. . .. ?

Viena Lietuvių Ekskursi
ja1 į Eucharistinį Kongresų 
yra suruošta Federacijos ir 
dienraščio “Draugo,” iš
plaukianti birželio 14 d. Ši. 
ekskursija .važiuoja laivu 
“De GrassęJ* ,Šiuo laivų 
važiuoja Jo Emi n e ų c i j a 
Patricijus Kardinolas Ha- 
yęs iŠ Nęw York© 4r dange-, 
lis arkivyskupų ir vyskupų. 
Laive bus minios maldinin 
kų, įvairių tautų. :

Lietuvių ekskursijai va
dovauja iš lietuvių kunigiy 
komisija, į kurių įeina šie 
kunigai: kun. Jonas J. Ja
kaitis, ’ Thompson, Coiin., 
kūn. Juozas? Šeštokas, New 
York, N. Y., ir kun. Pranas 

■ Juškaitis, Cambridge, Mass. 
Šioje grupėje važiuoja kele< 
tas lietuvių klerikų; studen
tų; p. Strakauskienė (Lo- .... 
.welį Mass.) , p. Šeštokaitė ‘ vedi šilęs pmhįbirijos

• ' •... . ...__ ________________________ .

JONO KMITO KŪRY
BOS YPATUMAI

(Studento^ Petro Rakausko paskaita, skaityta JONO 
KMITO didną svč. Marijos Kolegijoje,

’ . Thompson, Ctann.)

Kiekviena tauta turi savo garsių rašytojų, 
poetų, istorikų, kulių raštai pasilieku amžiams. 
Žmonės, skaitydami jų raštus, didžiuojasi gar
bingais savo tautos vyrais ir čia jie semia sau 
mokslo apie žmogų bei gamtų, patys gaudami, 
įkvėpimo ir drąsumo tokius raštus kurtį ir savo 
didvyrių darbų toliau tęsti.' • - ’

Italų lautų išgarsino visame pa s a u 1 y ye, 
Dantę, Šįaįs laikaisipapmii; ahgldi&aksų — 
Shakespeųre, Hawthornė? prahcūzįė -LHųgo, 
Bourget; tusų — puškin,-Teistoj. Ir tąip kiek
viena tauta pasižymi savais didvyriais, kurie, 
jos vardų ir garbę iškėlė i aukštybes. Netrūk- 
šta jų ne mums, lietuviams. .Tik, deja, daugu- 

įįii^j^čįųKŽy^niausių daįnių puošia, šyę- 
tįūių tautų 'literatūrų, kaip antai: Ąlickevičius/ 
Kraševskis — lenkų; Baltrušaitis —rusų; ĮJu- 
bič-Mylašiųš. — prancūzų, tai tautos vergovės 
pasekmes..

(Nęw York į ir nemažąs 
skaičiuj vyrų ir moterų iš 
įvairių miestų.

Ląįvas aPę Grassę” išr 
plauks iŠ iNųvv Yyrko birže
lio,lį d. vidudienyje 12 vai. 
Airijoje bus^ 2Į d^ vakare. 
Pernaįvoję Laivę, išlips ant 
kranto Dublino mieste prie 
ĄĮęsandrą ■ Basįn — Nortįy 
Wall. ‘"Laivas stovės čia vi
sas dienas. Keliauninkai 
turės' čia savo, nakvynę ir 
vąigį. Norintiems maistų 
pasiimti su savim, kad ne
grįžus pietums į laivų, mai
stas bus paruoštas dėžutėse.

Kongresas pasibaigs 26 d. 
Kaktį į 27 d. laivas išplųiįks

Ohio valstijos vyriausia prokuro
ras Gilbert Bettman, laimėjęs re- 
pųhlikonų: j? senato

riaus vieta. .- ji* šąyd agitaciją

Turimę tačiau visų eilę lietuviško žodžio 
pažįbtį, kurie savo dainomis prikėlė tautų iš 
miego; tai Maironis, Vaičaitis, Jakštas, vėliau 
Putinąs ir visa minia nauju rąšybojikpoetų. 
Senesnės kartūs eilesę męs randame viena 
mums Amerikos lietuviams, , artiąių, savų ir 
brangų rašytojų-dainių Jonų Knntų, kuris ne
ieškojo svetimų laurų, bet gyveno ir bąinavo są- 
riesiemg-gimtųjų lietuvių kalba. .

_ . Gyvendamas tarp lietuvių* Jonas Kmitas 
jiems vadovavo ir. juos vedė į mokslų įr šviesa, 
at.jausdamas ji| vidujinius skausmus ir trūku
mus, geriausiai suprato jįų. gyvenimo būdą ir 
ydas. . Todėl visą tą jo įgytų žiniją mes randa
me jo kūriniuose 5‘Bįurokratąi,” “Bajoro ųoš-. 
vis,”“Mūsų socialistai”. ir'“Vaizdeliai,” bet. 
patingai jo poezij oje. Paskaitęs bent t vienų iš 
jo‘, apysakų, Skaitytojas tuojau pamato visą au- 
tbriidis gabumų stebėti žmonių gyvenimą ir 
'bM^ildžiai jį atvaizduoti sukurtuose, savo tipuo-

• • ... ’•'.■■■

: se. • . . ’ : .
.Jo apysakos paiąšytos lengvą gyva kalba, 

kuria kiekvienas . galį suprasti ir jas su noru 
škąįtyti, Visos apysąkbs.priklauso prmj’ęal^^ 
tinęs Tūšies/dąugiau linksta į bendrų žmogaus' 
jausmų atvaizdavimų; Autorius' aprašo Žmogų 
ir įvairius nuotykius taip, kaip, jie vj^ątanahv 
raliu būdu. Jis įtraukia į ti$o asmenybę visus

joa.ųosfe Plytpouįh, iš kur 
■ lietuvių ekskursija ' pasi- 

skirs į tris dalis.
Pirmoji .kryptis— Norįn-' 

tieji tubjąu vykti į Lietuva, 
galės dvejopu būdu — jūra-

įitvinovas mėgstą platų 
gyvenimų, už kų jam bolše- 
vikijoj ęlaro daug priekaiš-

Del to pasirodo jis atvykęs, 
į Genevų/5 — gyvena labai 
plačiai. Jis užima keturius ' 
puikius kambarius vieno 
didelio komersanto viloj ir 
dar turi savo garažų. Gy
vena su žmona irtlviem vai
kais., . Yrą atsivežęs ir savo 
kamerdinerį. Taip naudo-* 
jasi laisve pirmas pasauly 
“proletarinės valstybes” at
stovas.

ti pas savuosius. Laivu iš 
Plyrųouth gftlės vykti tie- 
siog į Klaipėdą. Marintieji 
važįpati, traukiniu, atvyks 
laivu į prancūzų uostų Hav- 
re,.iš kur jau per Paiyžių, 
Bruaelį, Berlynu, Virbalį at 
vyks tiesiog į Kaunu,

Antroji kryptis Atvy
kę, laivų į Plymouth, trau
kiniu važiuos į: Londonu, 
ėda bus 28 d. birželio po pie
tų, SvcčiiiS'> priims lietuvių 
parapijos klebonas, buvusis 
“Draugo'” administratorius 
kun. Dr. Kazimieras Matu
laitis ir gerai amerikiečiams 
žinomas misijonierius kun. 
Ant./ Petrauskas.. Kartu su 
šiais keliauninkais bus ir’ 
Lietuvos maldininkai, daly
vavusieji kongrese. Čia 29 
d. birželio sš, Petro ir Po
vilo šventėje Londono lietu
viai suruos .svečiams, priė
mimų. Tų pačių dienų čia 

Į įvyks lietuvių išeivių^ seL 
mas. x ■ ■"- ■ :-:i,

i . Birželio 30. d. keliaunin
kai grįš į Plymouth, iš kur 
laivu plauksi Havre. No
rintieji- galės vykti tiesiog 
laivu į Klaipėdų, kaip pir
mieji keliauninkai, kad bus 
išvykę. Havre traukiniu, 

i važiuos į Paryžių. Pakelė
je sustos LisieuK miestelyje 
aplankyti ŠV, Teresės Vai
kelio Jėzaus . šven t o v ė ši 
Traukinių iš Havre į Pary
žių šešios Valandos, Lisicux 
pusiąukelis: galima sustoti 
trims, balandoms.

Važiuojantiems pirma ir’ 
antra kryptimi k a i. n uos 
pusantro šimto su * keliais 
doleriais. ' - Trečiųjų krypti- 
,mį važiuojant bus $15.00 
brangiau. .

. Trečioji kryptis — Atvy
kusieji į Paryžių tų patį vą- 
karą paims traukinį į Liur- 
dų.:. Rytojaus dienų 7 vai. 
ryte bus Liurde. Šioje Šven
tovėje pabusMsų dienų. Va
kare grįš į Paryžių, kur at- 

vyks? ryto. . Visų dienų lau
ky# ganiusias Paryžiaus . 
vietas,. Vakare paims 
traukinį .į Virbalį, perva
žiuodami Belgijos . sostinę, 
Bruselį, garsųjį Pareinio 
miestų Kolonijų-Koeln, kur 
lįes gęlžkelio stotimi stovi 
gražiausioji gotiko. stiliaus 
pasaulyje katedra. Ryto- 
jaus dienų apie ,į)iot keliau
ninkai jau bus Berlyne. Vįj 
sų pu'sdienį bus galima pa
švęsti miestas pamatyti.
/ Vakare paims traukinį į 
Virbalį, kurį pasieks ryto
jaus dienų priešpiečiuose. 
T,as pats traukinis, kuris ei
na iš Paryžiaus į Rygą, ir 

. kuriuo keliauhin k a i M v a- 
■•žinos; Lietuvoje1 stoja ties 
kiekviena stotimi, einant 
šiuo ruožu: Virbalis, Kau
nas, Kėdainiai,Šiauliai, Jo
niškis, Jelgava, Ryga.

Gražesnės kelionės sunku ’ 
ir įsivaizduoti. . Visa kelio
ne taip sutvarkyta,, kad vie
nu važiavimu galima pusę 
pasaulio pamatyti, ypatin
gai tai, kas lietuviui ir brau 
gU ir. malonu pamatyti pas 
save5 tėvynėje ir užsienyje. 
Todėl lietuviai, besiruošian
tieji važiuoti šių vasarų į 
Lietuvų; kreipkitės į eks- 

. kursijos vadų. kun. J. Ją- 
kaitį, kuris suteiks jums vi- 

; sas kelionės . smulkmenas. 
' įlojo antrašas: Si. Marys 
Collegė, Thompson,.’Conn.

• . Keliaiuimkas.

jo gudrumus ir kvailystes, visus jo pasisekimus 
ir nelaimes. Moka, labai vaizdžiai išreikšti žo
džiu tai, k’ų žmogus jaučia. Taip, pavyzdžiui, 
vaitą Jųktč Mariutė Knučiūtė visai nenorėjo t 
Jono pažinti. Išreikšti mintį, kad Jonas už tai 
.supyko ar sukeikė, autorius’piešia Šitokį vaiz
dų.: “Į Jonų tartum perkūnas trenkė: nubalo 
kaip ųudeklas, bet tuojau, užkaito kaip gaisras, 
ir eidamas namon mažiausia kokia dvidešimtį ■ 
sykių kepurę nutrenkė į žemę.” Visose jo apys 
sabioše yra daug panašių vaizdų. Jis taip vaiz
džiai rašo, kad jo žodžiai, sakiniai ir visa apy
saka perkelia skaitytojų į aprašomąjį pasaulį 
ir taip jį sudomina, kad tasai nežino, kur jis 
yru ir kas aplink jį vyksta.

Apysakos pasižymi gražiais gamtos apra
šymais. Pas kai lupiuos rašytojus jų pasitaiko 
dažnai ir esamą labai ilgų; tai niažina apysakos 
įdomumų, nes skaitytojas daugiau dėmesio krei
pia į vaizduojaimi tipų kalbų įr nuotykius. Jo- 
no ICmito apysakose kaip tik tų ilgų ąprašymų 
nėrą, Jis. yra realistas? veikiautieji Omenys 
patys kalba; kiekvienas reiškią savo subjelty- 
yįų nuotaikų ir tildai tokiu būdu prieina auto- . 
rilis prie ohįektyvins išvados, kas ir yM kiek* 
vienos apysakos pagrindu.. . > ,

Negulima pasakyti, kaj. autmius neduotų 
aBiųens .charakteristikos. Jų esamą labai daug
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žiu. Bet ątsiminkit, kad tik 
miežiui yru mąistįngi* Vie
nok, kol alus išrūgsta ir tie 
miežiui turi kelis kartus 
keistis’ ir todėl jie nustoja 
daug inmstirigūmo.*

■ ’ ■

. Pirmiausia, miežiai dyg
sta ir iŠ jų krakmole gau
nasi cukrus, vėliau, salyklą 
Užpila karštu vandeniu, kar- 
:tumuidedaApVjmiųirmie- 
lių rūgimui* Berūgstąnt iš. 
cukraus virsta augliarūkš- 
ti5 ir nuodai alkolio. Ir to
kiu būdu, sakysim,, iš 7 sva
rų maistingiĮ iųiežių belie
ka vos# apiė viena devinta 
dalis svdro maisto. Be to, 
šalia 90 procentų vandens 
atsiranda nuo 3 iki K pro
centų alkolio.

Taigi, matot, vietoj su-, 
naudoti 1 svarą maisto^ jūs 
tegalinant tik vieną devintą 
dalį syaro maiste) ir 3—6 
proc. nuodų.

Dar blogiau su taip" vadi
namuoju “moonsliine.” Ten 
maisto dar mažiau, o dar 
daugiau nuodų.

Tik pagalvok, ar beverta 
gerti svaigalus ir džiaugtis, 
kąd tai sveika.

; Bė toį alkolis yeikia smar
kiai į smegenis, 'todėl, kaip 
jūs kiekvienas dažnai ma
tot, žmogus virsta tiesiog“ 
bepročiu. Ir iš tiesų, tarp 
bepročio ir, girtuoklio be
veik visai nėra skirtumo*' 
Skiriasi tik tiek, kad pir
masis yra neUimingasį zgam* 
tųs nuskriaustas ir, gal būt, 
kenčiąs už tėvų kaltes žmo
gus, u antrasis, būdamas 
sveiko, proto, tvirtų •pajėgų, 
naikina pajėgas, paraližuo- 
ja protą. (.

Todėl, pirm pridėdamas 
svaigalų pilną stiklą prie 
lūpų, atsimink, kad netrū
kus virsi bepročiu, būsi vi- 

ir tokių vykusių,‘įdomių, realių tartum auto- . 
Tins kalbėtų apie kurį nors skaitytojuį labai ge
rai pažįstamą asmenų \ Pati pagrindinė cha
rakteristikos ''•ypatybė, tai humoras, kuris, tar
tum auksinė gija išpilta visas Jono Kmito apy-

■ šakas. Čia tai ir glūdi jo apysakų įdomumas., 
jr pasisekimas* Išvada savaime aiški — Jo- 

. nas Kmitas yru žymiausias lietuvių rašytojas 
humoristas. . “ -

Kitas Jono Kmito apysakų ryškus ypatu
mas tai dažnas; dialoginės formos; vartoji
mas. Vienas iš gražiausių šios formos pavyz
džių ar tik nebus “Bajoro uošvis” apysakoje. 
Vaizduojamas tipas pono vaito pašnekesys su 

' savo svečiais. Kiekvienas nenorom pasisako,.
* ko jis nori: nuduotu dėkingumu ir nuolatiniu 
; teigimu puikiausiai parodo savo paslėptą sie- 
j toną/ Žinoma, tai vifea atvaizduoja gražiau- 

•: šia komediją taip, kad skaitytojas ne vien turi 
.j nusišypsoti, bet negali iš juokių susilaikyti. Jei

.į. apysaką yra skąitoma būiitu arba sųsiiinki- 
/ me, skaitytojas nuolat turės pertraukti skaity- 

imį kol klausytojai’ atsipeikės iš ilgo ir gilaus
• ‘; juoko. • ' ;

. ; ' jonas Kmitaš, pats, būdamąs. didžiu Lie- 
y tu vos’ mylėtoju,’ savo raštuose žadina škaityto- 

’ jus' prie tėvynes meilės. Visa jb poezij a dega 
tėvynės meile. 1 Autorius ima . tėyjmės meilę

Apie blaivybę, apie .niko
lio kenksmingumą prirašy
ta tomų tomai, daug galvų 
pražilo bestudijuojant • jo 
"pasekmes žmonijoj- ir taip 
aiškiai nurodyta jų daroma 
blėdis, jog rodos nei reika
lo nėra berašyti daugiau a- 
pie jį. Bet yrą sakoma, 

’ jog’ pakartojimas yra moks- 
Je-motina..--7 i - - -

Nemėginsiu daryti moks
liškų išvadžiojimų apie gir- 

- tavimo pasekmes ir nena^ 
grinėsiu alkolio mokslinės 

b sudėties, bet, anot Kraševs
kio: “paprastu žodžiu einu 
į paprastus žmones.”

. Visai teisingai aUrolis a- 
apie save yrą pasakęs: “Aš 
'daugiau nugalėjau, nekaip 
Aleksandras didysis; pas
kui mano vežimą daugiau 
vergų eina, - nekaip paskui 
visus Romos karvedžius; aš 
išnaikinau daugiau šalių, 
nekaip pats baisusis . Atil- 
la,” (J?Gvildys “L. Mok.” 
1931 II-III).

Ir ištikrųjų, kasgi sunai
kino garbingą, ją . šen o v ė s 
Graikiją, kas sugriovė gar
siąją Romos imperiją? AL 
kolis ir jo pasekme: ištvir
kavimas. .

O kiek jis suardo šeinių,
sutrempia šventąją jų rąmy 
bę. Kiek nekaltų Imdikių 
’dėl jo kenčia.?! Kiek moti

nų ir vaikų ašarų dėl jo 
pralieta ? !■ Kas suskaitys ?

Kiekvienas jūsij tai žino, 
kiekvįenąs supranta, bet 

. daug nenori žinoti, nei su- 
■ prasti. ,

Daug, labai daug mano, 
kad mažas alkolio kiekis ne 
tik žmogui nekenkia, bet 
priešingai — sveika.

Girdi,-mūsų lietuviškasis 
alus juk yra daromas iš 
maistingų dalykų, pav. mie-

u-r

■ ■*.

aų pajuoka ir, kad kas kar
das žengi artyn prie bedug
nės.- - • . ' k . •

Kiek kartų, tu tėve ar 
motina praeidama pro stra- 
palioįantį girtuoklį, kuris 
savo laimę, savo sąžinę, sa- 
yą gąrbę viską, o viską pa-* 
skąnJmo alkolyje, išartįe 
savo Šeimą, įstūmė ją akur- 
dan, su gailesiu pažvelgi į 
jį. Kiek kartų, matant kar- 
Čįąs motinų ar žmonų aša
ras, sunykusius kūdikėliu 
veidus išsprūsta’ gailesčio 
atsidūsėjimas. Bet motina 
ar tėvas, jei vartoja nors su 
saiku svaigalus, nežino, kas 
ir su jais "gali atsitikti. ,Gal 
kurią dieną ir jie bus pasi
gailėjimoveiti, gal ir jų vai 
kai, mirs badu. Atsiinintina, 

-jog nuo - f virvelės prieku- 
rnelės.” ■

r Kiek daug tenka susitik
ti jaunų gyvenimo žiecįų, 
kurių gyvenimo kelias dar 
tik ’pradėtasj bet, deja, jau 
erškėčiais ’ nuklotas* Jų 
skaistį jaunatvė žuvo. Jų 
sielos tuštuma, neš jįę savo 
jaunatvę paaukojo aleliui

IiUTm sięh. jauną, kųn^dv^ 
siąha^ioja erelio sparnais 
padangėse, kurio gyvenimo 
kelias dar neapsėtas pikta- 
žoiėmis," tenegnhižina* sayo 
jaunatvės, neteršia savo ke
lio. , . ..

Atmintina, kad “Jaunat
ve, pavasario sėja, žmogus 
tavo pėduos ateitį .buria. Ir 
vargas kas jaunas senėja” 
(Krašėvskis. Vitoljo raų-

i . r

MMIItaCE, MiSS, Į
VIEŠA PADĖKA '.I

Šutomi ^širdingai dėkoju! 
p. p. Adomui ir jo Sūnųį 
Overkams už patarnavimą 
— ųuvežįmą. 8-to skyriaus 
grąduąntų į GPalang:^’ 
ątgąi. Adomas. Overka į|*

Būnus yra .^abortai, tu
rintys ofisus Cąmbridge ir 
Mųntello.

Jie niekad neatsisako pa
rapijai patarnauti,

Dėkui Jumį .
Fr, Jakaitis.

-I. P. P.

[VIETINES-ŽINIOS|
.........  111111111,11,,
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H)S. KuopųSusirinkimai

PIKNIKIERiySUSIRIN
KIMAS

Geg. 31 d., po pamaldų 
bažnytinėje salėje susirinko 
parapijos veikimo komisija 
su visais savo prieteliais ir 
padėjėjais. :

Pirmininkas’ V. Valatka 
pateikė raportą apie atlik
tus darbūs piknikui, įvyk
siančiam birželio 12 d. Ro
muvos Parke. . H

Šeimininkės Bąrolienė, 
Lengevičienė,. Jaskevičienė

vaišinti apie 10,000 pįkni- 
kięrių* /
’ J. Kasparas dalyvaus pik
niko dviejuose bizniuose. 
Jis su P, Jakimavičių* va
dovaus sporto programai ir 
su,Kostu Šidlausku varys 
saldainių išpardavimą.

Į). Averka su š- Grigana- 
vičiu užtikrino nuvežti bū- 
sais visus pikiiikieiius, jei 
tik jie" iš anksto pąSipirks 
bilietus. Paskutinis pikni- 

■Jderįų susirinkimas įvyks 
į birželio 8 diena.

VESTUVĖS
Gegužės 29 d. 1:30 v. p. 

p.. klebonas kun. Pr* . Vir- 
mauskis sušliubavo Marcelę 
Asmenskaitę ir Domininką 
Levoną/.

(Jaunasis yra'kilęs iš Le- 
vviston, Me., kur jo tėveliai 
ir dabar tebegyvena. Jis 
lankė Dorthmouth College, 
kur buvo žymus futbolo žai
dimas (jis ten žinomas Levi 
vardu)* Šiuo metu I). Le- 
vonas dirba bdiike, Bosto-
;Ue., .

. Jaunoji yra šp/ Bostone 
gimusi ir augusį, rimto ir 
žymaus biznieriaus Antano 
Ašmensko ir geros veikėjos 
T. Ašmenskienęš—Baraus
kaitės duktė. 6 - >■

Jaunosios tėvai savo na
muose, 63 G St., rnylįmaį 

dukrai iškėlė didžiausias 
1 vestuves. R.

GRADUANTŲ PIK
NIKAS ; ' • * ’ r

'.Geg.. 31 d. 8-to skyriaus 
Parapijjnės Mokyklos gra- 
duąątai turėjo išvažiavimą 
į “Palangą.” Klebonas 
kun. Pr. Juškaįtis ir Ado
mas Overka, susisodinę ku- 
piniausius automob i 1 i u s, 
nuvežė visus mokinius ir dvi 
Seseris, ■ _• ; ■

Per dieną graduantai lin
ksminosi, žaidė. Atėjus va
karui dar nė namo nenorėjo 
važiuoti. . ’ .-. • .

■ Su mokiniais ir klebonu, 
buvo ir kun. Pr, J oras, ku
riam širdingai dėkojo už 
svetingumą ir leidimą nau
dotis “Palanga,” ‘ . .

Kun. Pr. Juras “Palan
gą” yra labai daug papuo- 

,u—------- — i ——;  —]
Bostonan telefo n a v o i š 
Troy, N. Y., norėdamas ži
noti apie naujus kunigų pa
skyrimus- Sužinojęs, jog 
jišJieĮm Montelloje, trauks 
toliau.

Jis mano atlankyti. Nia
gara Pails, jei galės, Kana
dą ir paskui suks į Elnį- 

' hurst, Pa. ‘ '

OEGĖ TILTAS

Poezija, tai Dievas Šventose že 
mes svajonėse.—V. žukovskij.

iiosmuji
Gegužės 31 d. kun. Jonas 

Skąlandis su savo mamytė 
išvažiavo automobiliu ato-

SAINT CLAIR, PA
LDS. 107 kp. mSnesinis BUziriU’ 

kirmis įvyks biri ,5, tuoj po su
mosi, čv. Kazimiera parapijos saWj* 
kvipMąąii vis'nariai 4alyvautį įr 
ųžalmoketi mčnesinas jnpkestiį ir 
nHųįii pąrių atsivesti prirašyti.

’ ’ Valdybą*

TO»qwSj«Ą8B.
LDŠ, 7 kuopos susirinkimas į- 

vyks biri 5.’d,,. G, valandą vakare, 
bažnytinėje svetainėje; 41 Prov- 
idenėe St. Visi nariai būtinai ątęi- , 
Lite, nės turime apsvaratyti kęle-

- j- — 
proga užsimokfti duoklea. * ?

Valdyt* ;

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

mas įvyks birž. 5 d,y tuoj po pas- • -* 
kutinių mišių, pobažnytinCj sve- 
tainejr Kvieęiame^arnis ateiti, nes' ~ 
yra keletą svarbių sumanymą. 
Taipgi atsiveskite ir savo draugųjį - 
prirašyti prie žios organizacijos, ■ . į

EAŠT0N, PA.
LDS. 40 kuopos susirinkimas į-' ’'' 

vyks. tbirž. 5 'd., tuoj jpo*sumos> 
šv. Mykolo parapijos svetainėj. » 

, Malonėkit visi nariai atsilankyti 
ir mėnesinės mokestis užsimokėti.

M. Songailą

j N.8.PHILADĖLPHIAPA.
Į įJ)§/103 kp. jaSpėsiiris susirinki

jyyics uekmdfei’ ^,ž* 5
po aajIRkh’ Andriejaus 

ivstaįftil 3128 Lemon St.
[Fv||#įnie iHĮTią* ir nares ateiti ir 
Įįurių užvilkto* uŽsiniokė- 
Įp. ?^|pgi atsiveji* nors po vie
lai kuopos prita
ri. ”■ Valdyba

BALTIMORE, MD.

1 Birželio 5 d, sekmadieni, tuoj.
no sumai,, parapijos svetainės kam- . , . - . - - _
[jariuozė įvyks LDS. 30 šusį- M Mausimų. Bę to, fira 
rinkimas. Malonėkite ateiti viii.

■ Kviečia Valdybę

MQWiSU9, MA88,
LDS. 2 kp, susirinkimas įvykt, 

hirž. 7 d., Šv, Roko svetainėje, 
[ Visi nariai prašomi ateiti j šį susr- 
rinkimą ir užsimokėti' seną! už
trauktas mėnesines duokles.

WORCESTER, MASS.

LDS. lOš kuopos susirinkimas į- 
vyks Mrž. 5 d., Aušros Vartą pa
rapijos salėj, ttfojaus po sumos. 
Visi nąrjai prašomi prabūti, nes 
Wįme. svarbią reikalą.

4 ’ Kviečia Valdybą

šęs gražioje vietoje puikiu 
vasarnamiu, kurs yra di
džiausių papuošalu viso
‘ ‘Palangos. V Mau d y n ė s 
taipgi gražiai ištaisytos.

Garbė kųn. Pr. Jurui už 
jo nenuilstančią darbuotę.

■ Pavapij&nas.

■ ’ • PERMAINOS • ■
Pradedant nuo. birželio 5 

d. iki po Labor Day sękma-

dienį šv. mįšipš sekmadie- • 
niais bus laikomos 8:30. ir • 
11 yal. ryte; vadinasi, puse* /• 
valandos anksčiau, negu bū- ; 
davo.

MOKYKLOS VAKARAS
Birželio 12 d. vietinės pa- 1 ’ 

rapijos mokyklos vakaras į- 
vyks parapijos salėje 7 vai.. * 
vakarė. . . ■ ‘ '

Pelnas visas Seserims. R. *

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

; Gegužės 31 d. rytą, Dor- 
chestery užsidegė medinis 
tiltas, per kurį važiuoja 
New York linijos trauki
niai, prie Savin Hill. Nuo
stolių apskaičiuojama apie 
5,0.00 dolerių.

. Manoma, jog gaisro prie
žastimi buvo traukinio loko-

UETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
R0 GLOBA motinos iVČ. '

’kędnlnkg — Pva Markslene, 
. 625 Ė. 8th SL, So. Boston, Mass. 
yica-pirmlninke— Ono SlaurledS,

443 E. Tth St., Sq. Boston, Mass.
Tel. So. Boston ,3422-R

Prot, Rašt. — BronS ClunlenS,
29 Goula St., Węst Roxbury, Mass.
Tel. Pąrkwąy 1864-W

Ein. BaiL — Marjona Markonlutfi *
86 „G St, Šo. Boston, Mass.. , 

Iždininkę — Oną Gtanlullute
105 We«t 6th (St., So. Boston, Mass. 

; rvarkdąr# — Oną MizgirdienS
1512 ęolumbia Rd., So. Boston, Mass. 

Kasios Globėja — E. JanušonlenS
1426 Columbia Rd., So. Boston, Mass 

Draugija savo susirinkimus taiko ka^ 
antra utaminka kiąkv|eno mėnesio, 
7:30 ''▼M. vakare, pobažnytinSJ svor 

į. taipęj-
yisais draugijos reikalais kreipkite* 

pas protokolu raitininku.

tV. JONO EV. BL. PAMLPINlfl \ 
DR-JOS VALDYBA . .

PlrmlnlnkajB —M.žioba
3fĮ IIt Ida Rd., Dvrcheętęr, Mara. .

• . Telephone Columbia 5481 
Vlce-Pifmlnlnkas. — J.. Petrauskai .

24 Thomas Bark, So, Boston, Mcum. 
Prot . Raitininkas J. Glineckta »

5 Thomas Bark, So. Boston, Mua. • 
Fln. RaStlnlnkas M, šeikla \ ‘ 

. 256 E. Nlnth St., So. Boston, Mam. 
Iždininkas — A. Naudžiūnas

885 E. Broadway, So* Boston, Mat*. 
Mayžalka — j. Zaikls ' . ; .
7 WIn£feld SU Bo. Boston, Mau. . ‘

Draugiją laiko susIrĮnkimim kas tre$i
nedgldlenĮ kiekvieno mėnesio, 2 vai* , 

• po plėtij, Parapijos salėj, 492 JS, Ttb
St, So.‘ Boston, Mas*. .

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

Visi starslnkliSs “Darblnlrike.” .

stogaųti. Tą vakarą jis į S. j motyvo kibirkštys.

kaip visiems žinomą ir visų1 jaučiamą reiškinį 
lietuvio širdyje. Bet . toji tėvynės meilę nėra 
tuščia: ji turi pasireikšti darbais. Dainius sa-

Ar reikia dar ragint ir skatini prie to, 
Ką skelbia jausmai, paslaptiniai ? .
Ar meilė tėvynės duota tik dėlto, ' 
Kad austų be žado krūtinėj?
Ji veikti mums liepia ir kelią nušviečia: 
Į darbą! Tėvynė.seniai mumis kviečia. : 
Reikšdamas pilną tėvynės meilę, rašytojas 

ūurodo, ką lietuviai anais laikais kentėjo ir 
kiek jie parodė atsparos caro ir rusų valdžiai. 
Išeivis tegali suprasti išeivio ilgėjimąsi tėvy* 
ne. Jis tą ilgesį puikiai atvaizduoja Jono Gir-, 
-džiaus ^smenyje: ‘‘Jonas Girdžius,.gyyeųęs vi- 
visą laiką prie tėvų, nematęs daugiau pasaulio, 
kaip tik keletą artimiausių bažnytkąinųų, J^a-; 
da pateko tarp svetimų žmonių,, syeįimąių^ 
kampe, jautėsi taip apleistu, kad kuonęve^ą; 
it mažas vaikelis. Per kelis mėnesius įieįsėjo 
jam įš galvos tėvai, namai, giminės, Lietuvos 
žmonės, ir visOš tos vietos, kimų paveikslas 
įsispaudė į jo^ atmintį. ParėjusjŠ dar^o, išeis, 
būdavo^ kiti? niekas' nemato/ ir žiūiC į žvaigždė-, 
tą dangų, ar jis toks pat kaip. Lietuvoj, nes že
mė, žmones ir viskas išrodė kitokiais.. Tik tuo
met Vaikinas aprimdavo, jei uždainuodavo sau

ko:

pašnabždoms: “Tėvynė Lietuva” arba .ką 1d- | 
tą. Su dainos žodžiais jo mintis lėkė toli, už 
kalnų ir marių į mylimą Lietuvą. Užmiršda
vo kur esąs ir jo širdis, ir vaizduoto, nors va
landai pasilsėdavo. Visi jo draugai stebėjosi, 
kad. Jonas taip ilgai nenurimsta. Jonas gi 
stebėjosi iš jų, kurie po trijų—keturių savai- Į 
Čių ūžia, valkiojasi, girtuokliauja, jokio ilge-1 
šio tėvynės. neparodydami. “Ar jie žmonės, 
ar koks galas!, nesykį. sau laužė galvą, negalė
damas įspėti tų berniokų būdo. “Tai turbut 
aš tik vienas toks gėla!, taip nusprendė ir slėp
davo savo, jausmus.” . ; ; j

Jpnas Kmitas savo, raštuose yra mbralis -1 
tas. . Jis iškelia aikštėn musų žmonių ydas, jas 
švelniai, hųmoristiskai, tiktai Kmitui savitu 
pobūdžiu, paneigia ir kelia žmogaus š i ixį į 
Aukštyn, prie;Idealo. Kaip jo pašaukimas gy- 
.f eniine, taip i£ jo kūryba yra: pagrįsta šiuo. do
roviniu pamatų, kuris tėra vienintelis dvasi
nes . kultūros pagrindas. Šiame dėsnyje glūdi 
Jono Kmito raštų realumas ir jų įamžinimas 
lietuvių literatūroje. • Jono Kmito asmenybė 
ir. jo literatinis kūrybos darbas paliks amžinai 
būsimoms lietuvių kartoms švyturiu, ir’pa&ta-? | 
tinimų prie to Idealo, kurį autorius nuolat nu
rodo savo veikaluose ir kinio kiekviena pra- 

: kilnesnė siela šiame gyvenime siekia,.

PRALL BROLIAI

į PENTORIAI IR DEKORATORIAI
Į PĄRBĄ ATLIEKAME GERAI IR PIGIAI 
f PATARNAVIMAS GERIAUSIAS
į 46 ARMĄNDINE ST., . - PORGHĖSTER, MASS. j
I Tel. Talbot 0354 |

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK

YRA ANT KAMPO BROADWAY IR E STS. PER

; BEVEIK JO METŲ f

Įjepozitų nuošimtis eina nuo trečios Šarados Idekyięjia menesio.

Dividentai mokami trečią Bevedą balandžio ir Spalių mčnesiųs

Siunčiamo pinigus į •užsienį ir išrašom Travellers. Ciicąues.

N.uo 9 ryto iki 3 po pietų. ‘Suimtomis: ąuo 9 ryto iki 12 vai; 
Pivmadieuių vakarais nuo 7 iki Š tik dvi depozitų.

j

. <
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Penktadienis, birželio 3, 1333 • ' • > * DARBI NI N K AB*

t . ■ ■ VA!IKA 25 AUKA DUODA:!
mgu'juįįjįg^

Įkas girdėti lietuviu
KOLONIJOSE |

PITTSRURGH, PA. LOWELL, MASS,
VAJDTNLMAS

* Geg. 22 d. ŠV. ^Kazimiero 
parapijos Svetainėje suvai
dinta tikybinė drama “Fa-

. biolėyv kurią- vaidino Šv.
Pranciškaus lietimą vienuo 
lyno auklėtinės.

Prieš vaidinimą, vienuo
lyno. kapelionas kun. J. V. 
Skriplius^paaišlrino paren
gimo tikslą — vienuohmo 
naujajai kopljrčiąi.

Didelis būrys jauną, gra
žią mergaičių, vienodai pa
sirengusią, sudainavo tris 
daineles, po kuriu ir pradė- 
tas vaidinimas.

Jaunos vaidintojos gyvai
. . jausmingai suvaidino veika- SUNKIAI'SERGĄ L.D.Š.
. lą. Daugeliui žiūrėtoju te8-.

ko net apsiverkti.
..Vaidinimas tęsėsi porą 

valandą, bet žiūrėtojams nū j 
kiek nenusibodo?- A

. Klebonas kun, M. Kazė-
.. nas bažnyčioje kvietė visus 

parapijomis atsilankyti į šį
’ įdomą. parengimą, ir išaiš
kindamas jojo tikslą. Kle
bono balsas buvo,, išklausy
tas —salė, buvę pilna žmo- 
nią.

Labai girtina, jog Sesu-
. . tės pasirodė gražiu paren

gimu. Pageidaujama, kad 
ir daugiau surengtu tokią į-

.* domią vakaru. .
: Parapijonasi

WORCESTER,MASS.

Gegužės 21 d., laike 8 vai. 
šv,- mišią, kurias atnašavo 
klebonas kun. F. Strakaus- 
kas, Pirmą šv. Komuniją 
priėmė šie berniukai ir mer
gaitės:.
B. Advusaitis, S. Bagdžįu- 

nas, BugževičiuSj M. Bug- 
žiunas, A. Dubinskas, J. 
Dulkė, K. Gulbickas, A. Ka
zlauskas, J. Keras, S. Le- 
bednikas, A. Stanilionis, J. 
Varanauskas, . .
• J". Bartasevičiutė, M. Bar- 
tasęvičiutė, H. Dubinskas, 
R. Joniutė, Fr. Jiirevičiutė, 
M. Lebednikiutė, L. Rusas, 
V. Žemaičiutė.

. NARYS • J
Jonas .‘ Šaukimas sunkiai 

serga. Jam padaryta jau 
antra operacija šiais metais. 

[ Prašykime Dievulio sergan
čiam nariui sveikatos.

Korespondentas.

ISO. WORCESTER, MASS

" f . ♦♦♦

Progą gauti dovaną, . ' tS - \.... . ■ ’ ■ ■ -•__
Teisę įeiti ą grąžą Romuvos parką, Montello, Mass.
TMvilegiją pamatyti sporto rungtynes. .

4.^ Linksmumą turėti puikioje salėje žąvėjantį ANTA- ♦<£
. KELIO orkestrą. . . . . '<

• 5. Malonumą pasimatyme su bostoniečiais ir apylinkių- X 
X : čiais; ” . •*. '
r* ....6/ Pasigėrėjimą ją ranką darbais, ją proto išmislais. : j •

¥
f-

. <♦

i f- .
Z

1

3.

/7. Smagumą iš pamatymo gabiai didinamos, įdomios 
’. komedijos “GYVA STOVYLA.’?

Tą visokią ;ftgood times” dieną gausi už 25c.

Šv. Petro Parapijos
■ I

Birželio 12 d., 1932
Romuvos Parke, Montello, Nass.

(Jei lytą, tai sekantį sekmadienį)

Špecial Bušai nuo bažnyčios, po antrą, trečią ir kęt- .
. virtą šv. mišią veš kiekvieną ten ir atgal už 75c.

i • 7 ■ ’ a ■ i
- Parapijos prieteliai tepaskleidžia Šį skelbimą pla-

f
T .

čiausioje visuomenėje.

T

t M

t A

X Visus kviečia, atsilankyti l^OMISI J A. Ą .

gubernatorius Oross. Iš lie- 
tuviąj pusės dalyvavo Vycią * 
choras ir parapijinės moky
klos vaikeliai..'.

mėrgaičią, susispietusią po 
Marijos vėliava bei siekian
čią aukštesnio idealo. Valio 
Marijos DudrelėS.r

MOTINŲ DIENA
Gegužės 8 dieną Liet. Vy- 

ęią 7 kp., A. Aleksiui vado
vaujant, parapijos Audito4 
rium, surengė labai įdomią 
Motiną Dievos pagerbimo 
programą. Vaidinta ketu- 
rįą girtą scenos veikalas 

Gudri Močiutė.” Veikian
čiais asmenitnis buvo: Mo
čiutė—M. Šambarytė, Dvar- 
)opis — Ąlb. Marcelynasy 

Adeliutė —- O. . Sloknaitė, 
Kazys — j. Jokubauskas, 
Kašte. — M. Baranauskaitė, 
Stasys. — j. Marcėlynas, 
Sofija — J. Šniečkiūtė, Ša
palas — «K. Kalinauskas, 
Tėvas—P. Kauneekis, Pus- 
vokietis — P. Lazauskas,

Aktą tarpe motinėlėms 
dainelės dainavo M. Andri- 
kytėj Ag. UlinSkaitė, Br. 
Zėlopaitė ir sesutės Stul- 
ginskaitėsi. Apie L. Vyčįą 
organizaciją, nuosekliai, pa
kalbėjo kuą., J. /Alėksiuąas 
iš Brooklyn, N. Y. Vakar 
rą sumaniai vedė kun. J; 
Kazlauskas, Vaidintojai ir 
dainininkės savo užduotį 
gerai atliko.;, 'Publikos bu
vo pilną svetainė. Yakaras 
visapusiškai gerai pavyko, 
mes M. Kašėtaitė, O. Stbk- 
nąitėj J. Sfulginskaitė ir ki- 
ti-tos daug bilietą išplatino)

i ŠIS IR TAS
Nesenai į Lietuvą išvažia- 

yor didis Vyčią veikėjas ir 
uolus choro narys B. Digris. 
Jaunimas p. B. Digrį gau
siai apdovanojo, apgailėjo 
ir laimingos kelionės palin
kėjo.

Gegužės .28 d„ parapijos 
Mokyklos perdetinės Sesm 
-tėą- M-arijos BernUrdinos”!-' 
vyko penkiasdešimts Inetą 
vienuolės. gyvenimo aukai-. 
■nis jubilčjus. J. Po iškilmin
gą apeigą bažnyčioj, graži 
programą sekė parapijos . 
Auditorium^ * Ad M u 11 o s t 
Anuos Sesutei Mari jai Ber
nardinai! Artis,

L. D. S. CONNECTIGUT 
APSKRITIES KUOPOMS
•Mūsą apskrities priešsei- 

minis—pusmetinis suvažia
vimas įvyks Šią. metą birže
lio 19 d., sekmadienįj $v, 
Andriejaus parapijos salėj, 
Church St.,' Nęw . Britam, 
Conn. Posėdžio pradžia 1 v. 
po pietą.
■ Visos kuopos malonės pri
siųsti savo atstovus bei pa
rūpins. gerą sumąiiymn or? 
gamzaetjos gerovei; ' J • •>

Visi darbininkai stokime 
į eilę. sumanymais ir dar
bais,. juos įvykdydami ir 
gausingai dalyvaudami.

Apskrities pirmininkas 
P. Tutoraitis,

Raštininkę
.. . B. Mičiunierie.. ,

WATERBURY, CONN.Kun. Karkauskas savo 
plataus masto kalboje pažy
mėjo, kad lietuvybė čia išsi
laikys7 pilnumoje ir už 70 m. 
bus čia. gedima, lietuviškos 
dainos ir kalba skambės nuo 
estrados, kaip kad šiandie 
skamba iŠ* jaunuolią krūti- 

-nią.
• Kun. Vembrė, žinodamas 

šios parapijos darbštumą, 
ir. gerus norus, linkėjo ir 
toEaus vykdyti savo planus. 
Kitą garbingą svečią tar
pe buvo matyti kun. Petrai
tis, kun. Juraitis ir kun. 
Bakanas.,

Muzikališkąją dalį labai 
gražiai atliko :

1. Mažasis parapijos cho
ras, vargonininko P. VyČo 
išlavintas, su. dainavo tris 
daineles.

r2. Seserys Aliukohytės su 
smuiką ir. /gražios išvaizdos 
armoška sugriežė keletą da
lykėliu. .

3. Šilanskas P. ir L. Žur- 
-lysi . .. > ' * :

- 4. Ponia Didelionienė ir 
p; Giraitė sudainavo duetą, 
akoinponuojant P* Milięnei.

5^ Mažeikaitė ir Putelis. *
6. Gitara skambino pane

lė Glavickaite keletą gražią 
dalykėlią. } . l'

; ; 7. P-lė NaŠukaįie^ s4<> 
■gražiai švelniu balneliu pa
tiko 'publikai? v

8. P-lė StoŠkiutė sudaina
vo keletą vdainelią ‘ so lo? 
akoinponuojant p-lei Rauk^ 
tytei. Tikra būsianti paži
ba artistes volėje ir balso 
yisapilsiškume.

. Gale programos buvo • su- 
vaidinta vieno veiksmo ko
medija. n Tabakas.” -B;

VLC1US. .

-JKun. Vasys, atidaryda
mas iškiįmią programą, sa
vo gražioj ir turiningoj kal
boje reiškė džiaugsmo, kad 
ir šiais sunkiais, priespau
dos laikais, dirbdami vien- 
ningą darbą, matome grą
žius jo { vaisius Pareiškė, 
kad šiandie turime ir kitą

nes 
mūsą tarpe, yra garbingas 
svetys — Bažnyčios ir mūsų 
tautos pionierius, kun. K. 
Urbonavičius. /
. Jubiliatas buvo pagerb
tas visu atsistojimu ir triu
kšmingu delnu plojimu.

jubiliatas prabilo į susi
rinkusius savo galingoj ir 
gilaus turinio, kalboj, gerė- 
damąsis Aušros Vartą pa^ 
rapijoš gražiais nuveiktais 
darbais, kas duoda ir syę- 

• tįmtauciams progos pažinti 
galingą, stiprią ir didvyriš
ką liėtiivią dvasią.

AUŠROS VARTŲ. PARA.
. ; PUOŠ 7-RIŲ METŲ

SUKAKTUVES . . .
: Ypatingos iskilmšs . tavo ypatingą džiaugsmą,

Birželio 5 d. “Maironio” 
parke įvyks gegužinė, T. 
Marijoną rėmėją 12 sky- 

. riaus rengiama. Yi’a. pąrl 
.v ’ / kviestas 'kun. J. J. Jakaitis

M. L C. . Kadangi jis bir-l 
. želio 14 d. išvyksta į Lietu-Į 

t . vą, tad bus gera proga su
sitikti su kun. Jakaičiu. *

»Yra užkvįesįi.kun, Dr. J. Į 
: - . Navickas M.* L C. ir vietos 

kunigai Šv. Kazimiero pa-
- įąpi jos choras ir katalikiš?

. ,kos draugijos. . , • ’
. .: Būs įvairią išlaimejimą, 

’ , \ Kviečia ■ 1
• Valdyba ir Rengėjai]

gegužės 22 d. Aušros Vartą 
parapijoj. Šventė prasidė-. 
jo iškilminga Šurna parapi
jos rėmėjij ir geradėju in
tencijai. Pamokslą pasaka 
kun, Vasys/ paskatindamas 
neužmiršti savo maldose pa
rapijos įsteigėjo "a. a. kun. 
Čiapliko ir* kitą parapijos 
rėmėją bei darbuotoju.

5 vai. po pietą prasidėjo 
įškilmįą programa bažnyti
nėj salėj. Didelį publikos 
džiaugsmą sukėlė kai salėj- 
pasirodė didžiai gerbiamas 
jubilįantas kun. K Urbona-

GEGUŽES NAŲJIE- 
NELES ■

Gėg. 1 d. Marijos Dukre
liųdraugijos.narės “iri cor- 
porė” priėmė Šv. Komuniją 
ir po bažnytinią apeigą ben 
drai- pusryčiavo. Po ska
niai pagamintą p.‘ Radzevi
čienės užkandžią - kalbėjo 
kun. J. Valantiėjąs, kun. J. 
Kazlauskas, kun. J. Kripas, 
komp. A. Aleksis ir viešnia 
•— veikėja p-lė Marijona Jo- 
kubaitė iš N e w H a v e n, 
Conn.. Programai vadova
vo pirmininkė p* Ad Lut- 
kiūtė. Gražu buvo matyti 
apie keturis šimtus jauną

VĖLIAVOS IR ORGANIZA- 
CIJŲ ŽENKLAI

. Geg. 20 d.. Superibr teis-
? ,me buvęs advokatas Barkus 

nuteistas metam į pataisos
■ '■ namus. Kadangi Barkus y-į 
? ra silpnos sveilratoš, tai jis Į 
r ’ pasiąstąs į Rutląnd senato-į 

riją.. Jis serga džiova.

. Veltui rūpinies reikalais, UŽ ku
riuos tau teismo dienoje neteikei] 

atsakyti, už ką nebūsi nei baudžia 
mas, nei giriamas.?'Darbo verta,”’]

»

C

Geriausios Vidurią Gyduoles

t

pasiklausyti. Programus duoda

KATRO-LEK Laboratories..

. Kiekviena Sekmadieni nuo 2:15
• .' . . ••’•• , ’ .’

. iki 2:30 p. p, iš stoties WHDH
. ’ 5 . 7 ■ ' *

— 830 kilocycles, neužmirškit

MUCnONi

W*iW.0f

t lOJTASMSU MK (t
UOSTOM <’ MASS.

LIETUVIŲ RADIO
PROGRAMA

KATRO-LEK

PERKAME BONUS
Ar turi Lietuvos Boną? 

Nes mes perkam Lietuvos 
Bonus ir mokam pagal die
nos kursą. Tuojau praneš
ate mums, kokį turit Boną 
ir kiek yra prie jo kuponą. 
Greitai gausi atsakymą ir 
pasiūlymą grynais pinigais. 
Prie progos apl a n k y k i 
mus.
7 Musą krautuve, atdara ir 
vakarais iki 9 valandai.

Parduodam laivakortes Jr 
siuiieiąm pinigus—doleriais 
į Lietuvą, Lenkiją ir Latvi- 
M .’ . ■

«Musą krautuvę d i d ė į ė. 
Turime visokią drabūžią ir 
čeveryką (shoes). Laikom 
taipgi plačią ėeveryką vy
ram ir moterim.

Nuo dabar ant čeveryką, 
skrybęlią, marškinią ir kal- 
dru numušama 25 nuošimtį. 

Malonėkit mus nepamiršt.
AMERICAN DRY GOODS 

STORE
P, BARTKEVIČIUS, Savininkas, 

678 No. Main Street, 
MONTELLO, MASS,

Gegužės 16 d. iškilmingai 
palaidotas p. Sapranienės; 
tėvelis. / Vyčiai bei clioras, 
ątjaūsdami dainininkės, p. 
Sapraiiienės liūdėsį, užpra
šė dvejas šv. mišias ifž a. a. 
Antano Petrausko vėlę.

. Gegužės 21 d, IVaterbury 
Motei įvyko lietuyią profe- 
sijonaįą ratelio šokią vaka
ras gana įvairia programa. 
Naujai organizacijai vado
vauja Dr, StanislovaitiSj 
pr. Tūlis, . Dr. Aukštakal
nis, Dr. Selenas, mokyto
ja Bėndlęriūtę, * slaugė &- 
į)pniūtė, vaistininkėjTarėi- 
iiūtė, inžinierius Kankalas 
ir kiti-tos. Šis profėsijona- 
lą klubas, jeigu nėpakryps: 
į siaurą partijinę politikos 
vagą* tai^ gali susilaukti pa
sisekimo.

■ Gegužės 25 d. čia įvyko 
AVashington bicentOnn i a 1 
švente —- paroda. . Kalbėjo

.. a.

tai .mušu specialybė Ir Ilgų metu 
praktika, Darbas artistiškas. Kainos . 
žemos..

musŲ specialybė Ir ilgų nietų

' M. A. NORKŪNAS 
Ė. Ot Box 91, Lawrėnce, Mass;

JAMES ALFUED. M. D.
JŪSŲ ŠEIMOS GYDYTOJAS

Valandos: .
Nuo. 7 iki 9 vakare. 

Išskiriant 
-Antradieni ir Ketvirtadieni. 

Taipgi; pngat ..Busitarimą;
591 North Main Street, * 

Brockton,Mass.
Tol. 40

MMMMMMCMMMMAMM

MARRON'S
PIANAL-RADIOd ;• !

■ ŠALDYTUVAI /[
Aliejaus pečiai, ^Skalbiamos [. 

mašinos ‘ .
! 10TRtJMBinL8TRlIT

W0R018TBR,MAWL
į. _ TtL4-9430 • !'
Lenfroi Iflyfoe—Be NunAimčii ;

*



ĮfaakUdlenh, birželio į. 19j& ;r ;
wr-ri|ilfill|.li'ii|įĮi

STATE ROAD ŪKE
17 AKRU “

19 MTOU # wyo
‘ 13 kambarių, 2 minidynės, ŠUu- 
ma, vanduo, gasns ir elektija; 500 
pėdą Žemės prieky. DidėlA hai'jnc, 
4 kūtės, vieta sustątynuii 40 kar
vių; modemiškai ištaisyta; mel
žiama^ namas,pastogs dėl 5 veži
mų, gitarų garadžiūs, kelyjA par
davinėjimo stotis; šis parsiduoda 
už morgiciąf $1000 įnešti..
Ohamberiain and Burnham. Iro,, 
294 Waąhington St,; Boston,

įimts, Wi$, 
? ARKLIAI

ĮRANKIAI,MELŽIMUI 
, ĮTAISAI

-, TIKTAIV$350(L-$1200 ĮNERTI 
125 akrai, 5 akrai apsėtos, 4' my
lios nuo Earinįngton, 7 mylios iki’ 
Roehester; 7 kambarių namimr 
gersi aukšta vieta ir ąėrn šalnų, 
35x70 bariie, ■. garažiiis, vistmin- 
kaa ir diridiivolūupkims išvęžio- 
įamas po miestelį!, Numeris 785 
parodys Oiiycr G. Baxtor, K of 
P, Biock, Farmington,,. N. B., tel. 
37534 ChamfyBriain ąnd Burokam, 
Ine.,, 294 WMiington St., Boston,

J. F. CONCANNON 00.
" tonikų IŠDIRBĖJAI

I Romanskis ir Trakelis
I Lietuviai Savin,inkai

| Padirbame gerinusį gėrimą ir 
pristatomo visur

92 A St„ So. Boston, Mass.
. Tel. So. Boston 2597

Gamnįmo bei organiza
vimo jarbe daug dirbo vie
tine komisiją jų kĮeb. kun.J 
P, Virjnauskiu ir orgaųisa-1 
toriaig D. j/Avepka įr Št 
Griganavičiu priešaky, j

Čia verta ypatingai pa
minėti M. ” 
tinusių 
kietus 
liūte i

* <.-«-■ vienas’ziiiogus gali nuveik
ti Priminima, jog ta pa
ti M. gilinoniūte išplatino 
knh. J. Plevokui pagerbti 
vakarienes 55 tikietus.

nuli, surengusiam pagerbi- 
po puotą naujam- dvasioj 
vadui pagerbti ar.pįdėkA 
dačįajai visuomenei, , atari’ 
ankiusiai į vakarienę.

; Put;Zū.

VIETINĖS ŽINIOS
[_4H..xumiriĮiniiiiiiinmiiin— ~——————-“^“•*^*T****^***^***^*******t—*f**tr| L '

vokas, kun, Pr. Vinilauskis, 
kun. K. Urbonavičius, kun.
J, Švagždyš, kim. J. 8ka- 
landisj klin. P. Juškaitis, ■ 
kun. P. Norbųtas, kun. S. 
Kneižis ir programos vedė
jas kun. K Jenkūs.

Vakarienės metu kalbėjo 
kun. Skaląndis,- kim/’Nor- 
butas, kun, Urbonavičius, 
kun. Virmaųskis, D, J« Ą* 
verka, vyr. šeimininkas St, 
Griganavičius ii- pats tos 
vakarienės kaltininkas .kun. 
J. P, Plevokas. Pradėjus 
kun. J. Plevokui kalbėti, 
salėje pasidarė tyla, nes 
"kiekvienas morėjo- išgirsti 
pirmų kartų. Ištikiujų 
apsivilta, nes jaunasis kuni-. 
gas visus sužavėjo savo graf 
žia lietuviška kalba, visiems 
gražiai padėkojo, o ypač sa
vo mamytei.

Nuo vakarienės rengėjų 
A. Grabijoliūtė įteikė prL 
micijaiitui dovanų.

Dovanas įteikė ii- pasvei
kino — E. Smigelskyte. nuo 
Maldos Apaštalavimo drau
gijos ir EI. Vosilytė — nuo 
Lietuvos Dukterų draugi- 
l°s.
. A. Grabijoliūtė (akompo- 
navo p. M. Karbauskas) ir 
O. Valeckaite (akompona?

■ vo K Podelytė) sudainavo 
solo keletą dainelių; A. Gra- 
bijoliūte ir S. Jokuhauskai- 
tė (akomp. p. M. Karbaus
kas) sudainavo duetą. : 

. Vakarienės vyriausiais 
šeimininkais buvb S. Griga4ues^HM 
navičiuš ir B. Kavoliūtė,.Į vikaras yra išvykęs ątosto- 
šeimininkę •=— ponios Baro- [-gų į Airiją.
niene,-Lingevičienė, Jaske-Į —' 
vičienę, Komičienė ir Slat-.Į .
keviciene; prie stalų patai’-į « • •

i l'd. s: josios Angli-

r-l- r -j°saPskt««s PAnikas pra- 
jefkLute, RdidSu pasisekimu.

r’-.^n'10- '\t’|soutkkogtęniečiai ypatingai 
S. Jokubauskaitė, O. ir M. L ’ ' ; & •
Grilėvičiūtės. Tvarios pri-Į 
žiūrėtojai —r V.Tamoliūnas, Į 
P. Razvadauskas, M. Grile-| 
sVieius. . ‘ į

u Vakarienė praėjo pilnu 
*• nusisekimu. Garbė jauni-Į

KUN. J. f. PLEVOKO

Gegužės 29 d. 11 vai. ryte 
šv. Petro bažnyčioj primi- 
sijautas kun. J. JA Dievu
kas laike savo pirmąsias is- 
kilmingas Šv, mišias. Arki
diakonu buvo, kun, Pr. Vir- 
mauskis, diakonu —kum K. 
Jenku^ subdiakomTkun, J. 
Skalandis. Pamokslų sake 
kun. Pr. Strakauskas. Pa
mokslininkas pasakė labai 
gražiu tai dienai pritaikintų 
pamokslų.
-Choras, it. M. Karbausko 

vedamas, pagiedojo iškil
mėms specialias giesmes.

Žmonių bažnyčioje buvo 
daug netilpo į sėdynes.

Po pamaldų, primiėijan- 
to motinėlė savo namuose 
surengė pietus giminėms, 
pažįstamiems ir primicijau
to draugams. Dalyvavo a- 
pie du šimtu žmonių.

6 vai. vakare parapijos 
salėj, Liet Vyčiams ir So- 
dalietėms vadovaujant1 įvy
ko primicijaritui pagerbti 
Vakarienė, kurioje dalyvavo 
per 300 dalyvių. Vakarie
nėje dalyvavo šie kunigai: 
primiciantas kun. j. P. Ple-

SVEIKINOU. W
Tretininkų susirinki ji 

vykusiame Dievo K 
šventėje, po pamaldų,Jįjf 
Įijinėje salėje gauta sekau* 
i žinia:
Kun.Pt. Virmaųskis pra-( 

nešė Tretųiinkams, jog jis' 
gavo nuo Amerikos .Treti- 
ninku pirmininko Jo Malo
nybes Tėvo Bede Hess, O. 
J. C.' at^iklausimą, ar būtu 
galima ir mūsų Tretininkų 
kuopos. vardu pasveikinti 
Šventąjį Tėvą gerpžes 31 d. 
Jo 75 metų sukaktuvių die
noje. .

Kun. Virmauskis'tižgyręs 
pirmininko iniciatyvą,; už- 
tikrinęs, kad mūsų Treti
ninkai .‘visi melsis už Jo 
Šventenybę ir pasiuntęs pi
nigų. to tinkamo žygio Išlai
doms. < - . .

Mūsų Pranciškonai nusi
džiaugė, kad taip įvyko ir 
pasiryžo melstis už Myli
miausių jį Jubilijantų? K

moniūtį, 
avimuL?2 
• M- 
austas, 

{veikėja

pla

4 B. 1£. Saldžiausios širdies 
V. - Jėzaus^pašelpinės drau
gijos narių gerovei birželio 
Ū d. 9:30 valandų rytų bus 
.atnašaujama Šv. mišio^. Da< 
geidaujama, kai vi^i narni 
bei 
Šio 
4

LANKĖSI KUH. J. VAITE
KŪNAS

Gegužėj 28 d. “Darbinin-4 
m” redakcijoje lankėsi iš 
Lietuvos ištremtasai kur. j.‘ 
Vaitiekūnas, kun. P. Stra- 
kausko lydimas.

Kuli. J. Vaitiekūnas šiuo 
metu gyvenk/ Švč. Marijos] 
Kolegijoje, Tliompson,' Ct., 
kttr jis eina lotynų kalbos 
mokytojo pareigas.

MM

dalyvautų, šy. mi* 
vakaro, birželio 

aminei narės.at- 
išį&fintį ir per mišias

I vį^i in eorpore-eitų prie 
Komųpijos. ' • • ■:

Drašau, visus narius opu
sų meįįnėse iškilmėše daly- 
vaūtr ir gražiai pasirodyti, 
kaip tinka katal iki š k ai 
draugijai. Kasmet gražiai 
pasirodom ir įlcaitlingai 
dalyvaujam, taip ir Šiemet 
pasielkim..
|. —^.^rT^avmfeaa^pirnh-

MIRT

PASKYRIMAS

Tel.So. BostQn.ą52p

J.O,Š*IN*-SHJLLN#
LIETUVIS ADVOKATAS

Baigęs du Universitetu 
CORNELLUNiVERSITYsuA.B. 
G. WASHINGTONUNIV.raLtn.

*4 Darbuimko’r Name 
(antros lubos)

86$ Broadway, Soųtb Boston
Re sld e nei Ją 

806 Hjtrvard St. Cambridge, Mass. 
; / .• Tel.University 1463—1.

Tel. S. B. 0441.

PA. J.KAUHAUSKAS
ADVOKATAS

414 Broadway So. Boston. 
. ’i _ _Room 3,

Gyvenimo vieta: 98 Central St.,
Hudson, Mass, 

TeL Hudson 622.

1
I

i

VASAROS SEZONAS 
. » JABF Cli 

PAUL’S MENS
SHOP

456 W. BR0ADWAY 
Soūįii Boston, Masą.

NAUJAUSIOS, GERIAUSIOS 
VASARINES SKRYBĖLĖS.

Labai pigi kaina. 
Savininkė POVILAS LigAS

s'

t

JUOZASCBNYS
ADVOKATAS

.414 Broadway, S. Bpstoų, Mass.

Tel. So. Boston 0948 X
GYVENIMO

* Tel. Parkway 1$64-W

K

J. E. Kardinolas ktm. Jo
ną Plevokų paskyrė į Šv. 
Bernardo parapijų, West 
Newton, Mass,

Spėjama, jog Šis pąskyri-

los
inas ęšųą.

. Penktadienio'Vakare šv. 
Petro bažnyčioje bus meti
nės Intronizacijos pamal
dos, kuriose dalyvaus Mai- ;| 
dos Apaštalybės draugija.

Tą patį vakarų prasidės 
speciąlės Popiežiaus užsa
kytos pamaldos, kurios tę
sis visų savaitę, pamokslus 
sakys kum J. Jakaitis, 
M I. G v- •. . >i ... ■ ’ <

MIRĖ GATĖ DF HEAVEN 
KLEBONAS

| gerai pasirodė jame, nuvyk- 
darni ketiniais prikimštais 
busais ir daugybe automobi

E»nui»ni>>n»n,ilt,ii<Hmn».»nmiitiiilt,ii>iinniiiiiin«iiĮįiY'  

t

KAZ. J. KALINAUSKAS i]
advokatas

“Darbininko” Name ' I
(antros lubos, Ęoom 1) |

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

.Bostono Ofisąs: Į
89 State Street, Rooųi 63 |

TeK Hubbard 9&6 I
Gyvenimo:. 33 Roeemont Street,, j 

Tel. Talbot 2878 Dorchester, Mass. I 
u"^įlj-!rrKii. u- '. 'r

INSURANCE
Ąpdrausk aiamųs, rakandus 

automobilius pas 
J. ą MESLIS 

1342. Br6adway, So. Boston^ 
į Tel. S. B. 1798 ar 2613 L

i

7. Gegužės 30 d. mirė Gųte 
ot Heaven parapijos , klebo
nas kun. Lyons, 64. metų 
amžiįus. 1 '

Iškilmingos laidai u v ė s 
buvo birželio .1 d.. Jose1 da
lyvavo ^tūkstantine minia 
žmonių. \Iš lietuvių kunigų 
buvo kun. Pr. Virmaųskis 
ii* kun. Pr. Jušknitis.
Tarp veiioniės grabo garbės 
nešėjų buvo ir Dr. f*. Jaki
mavičius.

NAUJAS BIZNIERIUS

t 'Gegužės 29. d. XI vai. vųk. 
Cųriiey ligoninėje, po sun
kios plaučių uždegimo ligos,, 
mirė’; Juozafiną Trinkaitė, 
12 metų, gyvenusi 357- W; 

Įltli St., So, Boston. Velio- j 
nė tėvelių namuose išsii^ol 

13 savaites, buvo nugabentai 
į ligoninę, kur jai buvo pa/ 

įdaryta operacija. Ligoni
nėje išbuvo vienų savaitę. 
Mirė aprūpinta - paskuti-

, niais Sakramentais. - ■ '• ■
Velionė buvo labai dora' 

margaite, gabi mokine; pri
klausė kf ari jos Vaikeliams.

Didžiame nuliūdirrie pali-1 
ko velionės tėveliai (velio
nės tėvas yra LDS. l kp. 
narys)' sesutė Verųnika. ir 

įniažas broliukas Juozas.''
Velionės tėvai labai dėkui '' 

gi kun. Pr. Virmauskiui ir 
kum K. Jenkųi, lankiusiems 
jų brangaus atminimo duk
relę ligoninėje ir namie.

Palaidota bii'želio 2 d. iš 
bažnyčios,' kur atĮfiiikytbs 

r mišios. ’ J
| Marijos Vaikeliai už ve- 
li'onėsyčlę užsakė šv. misiąs, 
kurios bus giedamos birže
lio 0. d. 8 vai. rytų.

PASALINO ADVOKATA
Į. • ------:--- -v-
Į Teisėjas E. P. Pieree pa
šalino iŠ advokatij profėsi- 

Į jos adv. Isrąel Kagno. Jis 
buvo apkaltintas Vedime ne 

j teisingų bylų dėl neva auto 
mobilių nelaimių.

* . Bririekęe Advokatai*

JUOZAS B.BAILIUS
Ve^ visokia* proytui. Darė vi- 

bu* lęgalimi dokumentu*.

817 E St (kampu Broadway)
South Jtoiten, Mm*.1 . •

* 'Telefonai: Šou Boaton 2782 I
Namą; Tąlbot 2474

* ....... t..ii

—no:;;jir.:f • ’
"• ' S: B. 3805-R.

Liiturvis

OPIOMETBISTAS
liėgtamlnuoju Mklt 

į prhklrlą ąMalvą 
krekąs akis atitle- 

.. r šfeM Ir ambiijonU- 
iroao (aklose') akyse •uirąlįnu iTie- 
s< UnktUnu laiku..

447 Brpkdwity, |kmth Botton

Jonas .Glineekas, LDS, 1 
kp. narys, nusipirko valgo- Į 
mii daiktų krautuvę, kam
pas H ir 8th Sis.* So. Bos
ton, Mass. f as. jį galima
gauti įvairi# valgomų daik
tų už žema kainą. Patarti
na užeiti ir persitikrinti* 

' P-da.

I LINKSMAS .

’Į 1 
,13 
Ii š

5

L J. WT, M. D.
LIETUVIS

GYDYTOJAS ir CHIRURGAI 

'■ Y a įando .
Nuo 2 iki 4 d„ nuo 7 iM S vak.

'478 Gall|van Boulevard
DOROHESTER, MAS£.

Telefonas .Talbot 0847

f

|1 JUOZAS M. mus
Į v LAIKRODININKAS

i Parduodu įvairiausios rūšies
i auksinius ir sidabTmiiis daik- ’
| tu?. Taipgi ir pataisau.
| 8.66 % Broadjvay
Į’ ,80. BOSTON, MASS. ...

5 • -• • l

'. LIETUVIŠKA

BEAUTY SHOP
(L STREET BBAUTY SHOP)

Kampą« L and 0fli Bts..
SO, BOSTON, 

MASS.
ToL

S, JB. ^Jiė-Il

OĄSėEIt j 
nuoiiiiiaė I 

Pėrtiitinent i 
AViivą-Eųgiųe 1

SOUTH BOSTONE
Turiu. išrendavojimtii automiobi- 
.liahts garadžių, 539 E. E. 7th Sti. 

i Plytinis * ir Kiekvienai atskirai. 
Į fpėnda $7. į mėnesį. Atsišaukite
pas’ M.. Zobšb 36 Mt. Ida Road, 
Dorcheštėr, Tėl.* Columbia 6431

' įsimvojA
4 kambariai Visi įtaisymai. Ren
čia prieipama. Taipgi ir 2 (furni-

Į shed)* ’ kambariai, ' Savininką vi-* 
I.suome t galima matyti;

. 50 ^tarinę Rd-., / So. Boston, j

Tel. Sfoz Bpąton 0828 ' ’
LWUVW DANTISTA3

D R. M. V. C ASPER
’ (KA3P4B4VIČIUS

Naujoje Vietoje,
625 B. Broadway, S. Boston, 

. „ Ofiąo Valandą t: ’ . 
Nuo 9 iki 12 ryte Ir nuo 1:80 iki 
p Ir nups 0 lįą 8 vąl< ypkare. Ofi
sai uždaryta* Bubatos vakarti* Ir 
nadėldįępiąią, taipgi šaredomi|PW 

12-tos dieną uždaryta*. •
Taipgi nųintų ir X^ra^

' Tel. Sp. postpp 2680 .

Lietuvis Dantistas . '

A. L. KAPOČIUS
K T V ■

251 W, Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 Iki 12, njio 
1:30—6 )r. pųo 6:30—fi yakpre. 
Seredomls nup. 9—12 vai. dieną. 
Šūbatonils nuo 0 Iki 6 vai vakare. 
NedSlipipis nuo 9 Iki 12 vai. dieną 

. (pagal sutartį) /'

RŪBĮĮ SIUVYKLA
JONAS JAROŠA, Savininkas.

Moteriškų ir Vyrišku Drabužių
KriauČiai ir Futrų Taisytojai,

Valo, taiso dažo ir prbsina.žeimo- 
mis kanomis. Nauji1 siutai ir 

i overkotai pagal užsakymą, nuo J

bos^, Ji johnrepshis, m. d.
[ Namų Tek .Sd. Boston. 0377AV j į. (RHPSTS)'

s Lietuvis Gydytojui ,
■ jOfląo Valapdofl : 2—4 įr T-*O

Į 278 Jlarvard Street,
kamp. Inman arti Central Są, 

0«nbriago,

į Tel. Porter 3780 .

PARSIDUODA
Graži farmuke.‘ųetali Bostono.' j 

Yra 5 kambarią namas sų visais | 
vėliausios mados įtaisymais. Taip-: 1 
gi gražus sodas su vaisiniais me-

I džiaiais, ilįalęnj žemės ir baimė, E 
Į ir nauji vištinankai. Prie pat 
įstate Road. • |

Priežastis pardavimo savinąi- 
I kas nesvėilęažj’ ir nori važiuoti į . 
|Lietuvą.

Kreipldtės ‘ ‘ . Į
308 Canton St., Randolph Mass,

SVARBUS PRANEŠIMAS 
AUTOMOBILISTAMS

Mes atidarėm automobilių tąisyd 
įmo. vietą. jPaisom visokios rūSies Į 
automobilius; Taipgi ištaisom su
lankstytus fenders ir bodies, ir 

Į apipentinam., Taigom .ignitions ir 
generatorius- Darbas. užtikriptas 
ir kainos pigios. Vieta vadinasi;

J STEVE’S RĖPAIR KHOP, 
WW»ffilo1 •

'• «’» VČĖiDTK 4 STDVE JANELIUNAS,.Bav„ bu-į 
noKIA Kntir I !□ - J V$s Broąd.'svay Garage ’vedėįas.i

l LIETUVA 
Patogiausiais keliais p ė J* 
Lietuvos uostą KLAIPĖDĄ, 

' . Kreipkitės pas 

ę.J. WE18UL 
AGENTŪRA ;

366 W. Broadway
• : SO/BQSjOm MĄSB. 

. * Tel, Sožfcoston 0620

} - : LUtuvifl Dantistai

OR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSK4S)

Broadvay, Bo. Boston
M Mon 3800.

OI1M9 atdaras nuo 10 Iki 12 vai. 
ryto, nuo 1:80 Iki 5:80 po plat ir ’ 
OŲQ « ifcl 9 vakąr* Smtą 01*4 

pagal ausitarlm* A
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PĄTARNĄVIMAS diena 
IR NAKTĮ

D. A. ZALETSKAS
GRABORIUg IR

/ BALSAMUOTOJA?
877 ir 448 Cambridge Street 

. Cambridge, Wį*i. ■. . * * 
Telephona, Unlreralty B83RW,

, IUlfflBKREIPTIS '
inkyti ir linksmu! laiką praleisti. iShimę. iė||>*

Rengia -Liet? Metertį’ ’^pšdietos Pašalpiąė • Draugija : 5 4 ;J ,
NEDALIOJ, BIRmiD-JlUNE 5 D-...W M ' ‘1' 

A, Ęamanąųąko fąrmoje/ KHigj 
Gerbiami Ir Gerbiamos Vietos ibV , .. ........ ........ . ,
turėsKviečiame Višus atsilankyti ir linksniui laiką praleisti.iSlnniė. t ji 
piknike lw daug dovaną ui' jokius atniiymejlmųą, Sehi ir Jauni, || 
Stori ir Ūkini, visiems buš užtektinai Hriksnituno ir.tur&fprogii dota- . | Į 
nus gauti. Ttirėsįme įvairią užkandžių ir gėrimą. II

/ BEAUTY COĮiTEBT < |
Gražiausiu lietuvaitė gUŪB SIDABRINU TAVRŲ, dovimota graboriaus j | 

, P. J. AKUNEVIČUUS. IĮ
Rusai iSels nuo Lietuvių svetainės iCiSd vnlonda |

IKELKGptSValiuojant iŠ Roatono link Qulney jr Ėąat IVeylWūi Į
tinkite kelių No. 3. 1S Btocfcton ir 3. IVeymouth imkite kelią Nm 102. Į 
Prie Hospltųl pasukt P° kairei i RockiantL 18 Rockland ant Mnrket Į 
St. pasukti po kaire ir tiesini l pikniko yietą. ; |

Visus Kviečia RENGĖJOS. I

DR.J. LANDŽIUS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

f Gydo agU-fas U Ilgąjį yyhk k VartOjlt -
X-Bay.epaF|Įtąf |RyrlmiU vHorlg Ir plaUMtt Hmm* . .

. krattfą, klupus, ip »|M|iidalp8 savo BntPįkl*
irią JglįftMi . kitur fyyenąnt|apis. 15 $#7 DlfcfcttlmA' *

• . CŪH80 VAJAUPŪS; 7-«;30 yąfc TaĮ. g. ». jųjų
. lomaoMOM,MAM. . , . yiąus ivviocia i ]

’ ■ «. • . • ’ .• ' ’ *v.. ■ - • . . ' . . . • . .. x

li 
I - H

kritijo, ... ........
HM dL nuo reumati«nio, įkandu-

įpatarinmi dykai visa pic-nesp

Df,Wj,3J7S&
ValoMoa: AntradlenltU. getrim-

ghHlMŠ tikta

J-

C.

LIETUVIŠKA IšDIRBYSTEl
Skilandžių,. PeŠTtj,’ Lašinių

— 'tikrai lietuviškų/-
• Jvąįrms- šviežios mėsos . J
/Prašom' atsilankyt ' . Į

LITU. CŪOPERATION |
365 W. 8ECOND ST.,

1 • B0UTHBOSTON,MA88. 1

♦ * ' T ‘

Office Telephotf* Unlv^nHty
■ Bw.TekWWW<

ADAM OWIRKA & SUN
Undertaker A KmbMm*r

LIETUVIS GKABORiųs IR , 
BALSAMUOTOJAS

VflKtftbus aUUku tBlal lir pUUU 
Kaina vienoda vhur. Vieta fttdm 
dletia Ur naktį. .

iabtm
■ BKTRUJS . ■ •

10 Intetvah BU Montello, Mm
Tel. .

i
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IS DIDŽIOJO NEW YORK’O IR NEW JERSEY
■ ♦ ■ ' j

lydimas klebono kun. N. 
Pakalnio ir * arkidiakono 
kun. j. Jakaičio. Bažnyčia 
pHnūtėlč žmonią. Altoriai 
su skoniu papuošti baltomis 
gėlėmis. . Prasideda mišios. 
Choras, diriguojamas artisT 
to Byros, gražiai gieda. Po 
mišią evangelijos arkidija- 
konas kun. Jakaitis pasakė 
labai grąžą ir įspūdingą pa
mokslą pritaikintą iškilmei. 
Po mišią Dievo Kūno pro
cesija.Baigiant- primįcijau
tas teikia laiminimą atski
rai kiekvienam bažnyčioje 
esančią žmonią.
” Po visą. bažnytinią cerė- 
moniją klebonas iškelia pie
tus svečiams. . Penktą va
lantį kun. Skiaiodenis ąfląi- 
kė iškilmingus mišparus, a- 
sištuojant kum X Jakaičiui 
ir kun. Kintai.

Primicijanto tėveliai vė
liai užkvietė Visus svečius 
vakarienei pas save.

Be viršminėtą dvašiškią 
dar atvažiavo kun.’ J. Šeš
tokas, kun. J« Balkonas, 
kun. J.. Simonaitis ir kun. 
K. Pauliohis. Prie gražios 
nuotaikos ir skanios vaka
rienės jaunam kunigui, pa
reikšta daug linkėjimu.

Kun.-P, Skruodenis yra 
švelnaus būdo, idealingaš, 
darbštus, patriotingas jau
nikaitis. Netik gražiai lie
tuviškai kalba, bet taip pat 
puikiai lietuviškai rašo. Geį 
"rąi žinAlietuviu kalbos gra^ 
matiką ir sintaksę; Tas y- 
ra retenybė, Amerikos jam 
nuolią tarpe. Kun. Skruo- 
denis yra Mari joną, vienuo
lijos auklėtinis. Marijonai 
duodami katalikiškai visuo
menei dar vieną jauną ku-‘ 
nigą,- išauklėtą liętuvią pa- 
triotingdje dvasioje, parodo 
kiek daug naudos jie teikia 
mūsą išeivi jai. - Garbe Ma- 
dijonu vienuolijai. Ir nau
jam Kristaus darbininkui 
linkime : sveikatos ir ilgiau- 

kun. Kripas, Primicijantas sįą metą. ' Svečias.

PLEVĖSUOS POPIEŽIAUS 
VĖLIAVA .

Šią savaitę gražus laivas 
Saturnia jau atvyks į Nevv 
York’o uostą (prieplauką). 
Kadangi Saturnia laivu ke
liaus oficialu amerikieČią 
ekskursija į Eukarristinį 
kongresą, Popiežius Pzi U.8 
XI leido iškelti ant laivo 
Popiežišką vėliavą, kuri ge
gužes 20 d.; buvo pasiųsta 
tam tikromis' iškilmeiąis ti 
Neapolį ir įteikta Saturni- 
jos kapitonui. Ekskursijos 
iškeliavimą dien^-1; y. bir
želio 9 dieną ryte, tam tik
romis . ceremonijomis, Po
piežiška vėliava bus iškelta 
ant laivo Satumijos. Su 
šia ofidalė ekskursija išva- 
^iuęja ir lietuviu ękskursF 

. į Šukaristini Kongresą 
ir į Lietuvąf vadovaujant 
prelatui M. L. Krušni: iš 
Chicago^s.

Kun. N. Pakalnis;

IŠ ŠV. JURGIO PARAP.
KUN. P. SKRUODENIO

\ PRIMICIJOS
Sekmadienis, 29 'dieną ge

gužės. Nepaprastai graži 
diena, kaip tik tinkantį pri- 
miciją iškilmėms. Šeštadie
nį atvažiavo iš Thomp
son, Connecticut, kunigas 

. J. Jakaitis M. I. C., klieri-’ • * * • studentas -Jonas Baltrušai
tis ir kun. 'KripaS . (pbėtes 
Plytaitis) iš Waterbury, 
Conn. Rytojaus diena at
vyko kun. J. Jankus, O? P. 
ir vėliaus kun. P. Kinta iš 

.Elizabeth, N. Y. Vienuolik
tai valandai išmušus išsiri
kiuoją graži ilga procesija 
susidariusi iš sod a Ii e č i ų, 
mažą vaikučią, mažą mer^ 
gąięią su gėlėmis .ir minis- 
trantu prie klebonijos durą. 
Procesija pamažu slenka į 
bažnyčią. Eina subdiako- 
nąs kun.. Jankus,* diakonas^

ŽINUTĖS
Kliu. Pranas Skmodenis 

ir kun. Jonas Balkūnas aii- 
tomobiliu, išvažiavci,' atitri-Į 
diemo rytą# aplankyti ŠvčJ 
Marijos Kolegiją, TliOmp-' 
son; Conn. PaviėŠej ęf dieną 
įtą jie grįš į Bnooklyiią.

Kun. Pranas yra apsigy
venęs pas kum Pakalnį,’ Šv- 
Jurgio parapijoj. Kun. J. 
Šeštokas kviečia jauną ku
nigėlį laikyti* sumą ir vL 
sipms esantiems suteikti pa- 
aiminimą, birželio 5 d., Au

šros Vartą parapijoj, New 
Yorke. . • ’
I Pasisvečiavęs pas tėve- 

iūs ir artimuosius, jisai iš
važiuos birželio 10 d. į'CHi- 
cagą su dvasine pagelba 
Aušros Vartą parapijoj. 
Čia kun. Pranas pasidar- 
nios visą vasarą, ir ta pro
ga ruošis aukštesniam mok
slui. Rudenį jisai yra dva
sinės , valdžios siunčiamas į 
Kataliką Universitetą, Wa- 
Shington, D. C. siekti aukš
tesnį mokslą.

PARAPIJOS VAKA-
■ ■ v RIEKĖ \ 

Sekmadienį, birželio 5 d, 
8' 'vai.' vakare įvyksta Šv.

parąpij ds svetainė,je 
'iškilni Inga padįibljos vaka- 
riene, Vakarienę rengia Sv. 
Ražančiaus draugija ’prir 
gelbstint vietinėms šąjun- 
gietėms. Tai pirmutinė šios 
rūšies vakariene rengiama 
300 asmeną. Tikietai jau 
beveik visi išparduoti. Bus 
kąlbit. ir kitokią įvairumą.

NEWARK, N, J.
’ Gegužes 15,1B ir 17 d. d. 

įvyko 40 vai. atlaidai., Vis^ 
kas praėjo gerai, : . >.

Gegužės 14 d.'įvykusiuose 
choro šokiuose dalyvavo ke
li Šimtai jaunimo.

Klebonas kun. Ig. Kel
melis buvo susirgęs, bet jau 
pasveiko ir yisi parapiečiai 
džiaugiasi, matydami svei
ka kleboną, . .

S.‘ Remeika, diakonu kun. 1 
Je Kartavičius ir subdiako- 
nu kun. K.-.Žvirblis; O. P.; 
eeremonij'driumi kun. P. 
Lekešis. Pamokslą pasakė 

. itm. J. Bailumas: Po mi
šią duotas palaiminimas, 
i Klebonas priėmė sve
čius pietumis, kuriuose da
lyvavo ir kiti brooklyniečiai 
kunigai.. Po pietą 4 v. pri? 
mieijantąs atlaikė mišparus. 
Vakare Clam Bar rėštau- 
rante, Coney Islande, įvyko 
primicijanto pagerb i m u i 
vakarienė dalyvaujant- 165 
asmenims. Tostmes t e r į u 
buvo p. K. KruŠiilskas. Mu
zikas P. A; Dulkė su 12 cho
ristais išpildė mažą progra- 
melį. įspūdis gražus. Žmo- 
nėn džiaugėsi jaunu kunigė
liu ir gėrėjosi jo gražia lie
tuviu kalba. Šiomis dieno
mis primicijantai gaus sa
vo. paskydimus. ’

[puilItlltllHIIIIIIIIMIflIlItUKKilDKIlti.lUKIlKOlHIIIIIIHlllllllUUIIItlIKIIIhĮlinUIIKtIHIIUIIUlIlKIIIUIIIIIIUIIIIIIMIIIHIIIhl  

Telepbone: STAGG 2-0700 - V A L a'N D O S r

DR. BLADAS K. VENCIUS švantadlcniait iuiitartM. „Į
DANTISTAS . 499 GRAND STREET

Y__ '(irumpau Union Avė.)
Namų Telefonas: Michlgan 2—4273 BROOKLYN, N. Y.

Jei visa pasiseks priruoš
ti, kun. klebonas S. P. Re
meika . išvyksta Liet u v o r 
birželio 15 d.

VŲT/IVTO SPjJUSTVVĖ
PJRfNTING^BOOKS^CHŪRCH SUPPHES 

423 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.
Telephane, STagg 2—S133 

VIENINTELĖ APYLINKĖJE lietuviu KATALIKU 

SPAUSTUVE IR KRAUTUVE

.KRIKŠTAI;
• Gegužės 26 a d. apkrikšty
tas kūdikis vardu Robertas, 
gimęs balandžio 26 d., 1932, 
sūnus Juozapo? ir Alenos 
Zajankausku. Krikšto tė
vai— Viktoras Robert įr 
Ona Zajankauskiūtė.

Gegužės 29 d. apkrikšty
ta Prano ir Elzbietos Maz- 
rom dukrelė vardu Ona 
Murięl, gimusi rugpiūčio 6, 
1931 m. Krikšto tėvai*- Al
fonsas Zaranka ir Barbora

. y ■ < , , -

Meilūvienė.
IŠKILMINGAS 

ŠLIŪBAS
Gegužės 29 d. susituokė 

A. Mikalauskas su V. Moc
kevičiūte. Kadangi abu jau
navedžiai pirmiau priklausė 

: prie' parapijos choro, tai 
kaip bažnyčioje, taip ir sve
tainėje daug mateli choris*

Jau skelbiama apie 'Lie
tuvių. Dieną^ įvyksiančią 
liepos 4 dieną.

Mūsą koloni j o j reikia. ge
ro kataliko graboriąus.

ŽmonėSį'dabar daugiausia' 
rengiąsi, į laukus važiuoti.

'.. . į'F,t.A\. Žinantis,

IŠ KARALIENES ANGELU
PABlPIJOS. ’

Geg. 29 apkrikštytas An
tano ir Adelės Volskią sū
nus •. Vytautas Antanas; 
krikštatėviais. buvo Ignas 
Pečinskas ir Antanina Kar- 
kauškaitė. Krikštijo kun. 
J. KartąvičiUs.

Saldžiausios Širdies pa
maldos birželio mėn. sekma
dieniais 4 v. p., p. ir penkta
dieniais ’7:30 y. vakare.

'■ \

Birž. 5 d. susituoks Mari
jona Strogytė su. Dąniel G 
Courtney.

L. D. KOMITETO 
POSĖDIS

'-f.. .į.;.

Atspausdina plakatus, tikie- 
tus, mokesnią knygeles, kon
stitucijas, įvairias blankas, 
Vizitines korteles (buąiness 
cards)) laiškams antgąlviuš, 
voltus ir visokius kitus spau
dos darbus atlieka gerui, 
greitai ir nebrangiai.
Pardūodįa įvairaus turinio

■ naudingas knygas ir knyge-
- * “DARBININKO** AGENTŪRĄ

“Vytauto” spaustuvė priima “parbininkuP* skelbimus, 
, prenunieiatas:' ir parduoda - atskirus 4 4 Darbininko ’ ’ num.

Atidaro nuo 9 vai. ryto iki 7:80 vai vakaro. . .
Trečiadienio ir šeštadienio vakarais, spaustuvė je ėsti ma* 
nageris — J. P/ MAČIULIS; Šiais vakarais galima at
likti namą pirkimo bei pardaviino reikalus ir notarinius 
liudyinus. : • ’ ” . ’ ’ ‘ . ■’ ,..v

. Minėtais reikalais kreipkitės virš pažymėtu antrašu.
• ■. ‘ ® f

Vestuvių pokylis įvyko A. 
Liętuvią Piį KHube, Ska
nūs lietuviški valgiai vi- 

• sienas, patiko. Svečią buvo 
virš 100. Smagu, kad su 
patarnavimu; kaip gėlės, 
taip ir aut omobilius, užsakė 
pas' liętuvią biznierius^ Lai
mingo, gražaus sugyvenimo 
jaunai porelei. • • Sveeias-

L ---------- ‘ '

les, Lietuviškai-aągliškiis ir 
angliškai lietuviškus žody
nus; įvairaus didumo, pui
kiais ir paprastais apdarais 
maldaknyges, kantiškas ir 
painaldą vadovėlius ; rožan
čius, škaplierius, medalikė- 
lius, kryžius*, štovylas, šven
tąją atvaizdus ir .kitokius 
dalykėlius. • •

MIRĖ

Geg. 3Or d. palaidotas Šv. 
Jono kaphose Antanas Mo- 
iejūnas. Antanas buvo pa- 

vykdingaš jaunikaitis, cho
ro ir L. K. Klubo narys. 
Laidotuvėse dalyvavo visas 
choras; Jis mirė atostogose 
Georgia valstijoje automo
biliui eksplioduojant.. Bir
želio 18 choras užprašė už 
jo vėlę Šv. mišias.

Kuua J. Balkūnas geg. 31 
d. ir birž; 1 d. su kun. Pr. 
Škrodieniu,.M. I. G. lankė
si Liet. Švč. Marijos Kole
gijoje, Thompson, Conn..

Veronika Sabaliauskienė, 
40 m. amžiaus, gyvenūsi 34 
Graden St., Yonkei’šė, ihirė 
gegužes 20 d; PalaidOfM.’ge- 
gužės 23td/Oąklaiįdkdį)inė- 
ge; ■ ■ ’ ' (‘W’rir

Kastancija Bi^anskihte, 
19 m., gyvenusi 804^59;89th. 
Avenue, Woodhevene,. mirė 
gegužės 22 d. Mary Immą- 
culate ligoninėj. Palaidota 
gegužės 25 d. Šv, Jono kapi
nėse. . . ..

Abiėją laidotuvią vedėju 
buvo graborius p. M. Ballas 
(Bieliauskas).* ; .Rep.

Liętuvią Dienai rengt'*' 
Kopiiteto posėdis įvyks šeš
tadienį, birželio 4 d., 5:30 y. 
po pietą,Vytauto” Spau
stuvės raštinėj, 423 Grane 
S t, Brooklyn, N. Y. Komi
teto nariai, gerh; vargoni
ninkai ir šiaip organizaciją 
darbuotojai yra kviečiami 
dalyvauti. 4 Posėdis prasi
dės punktualiai.

Pirmininkas.

lyvavo kun. K, M. Žvirblis, 
6. P., S. T, Lr., kun. B. M., 
Paulukas, 6. P., J. O. Dr. 
Lietuvos Atstovas p. Balu-, 
tis ir Dr. Bagdonas.

Reikia pažymėti, kad p. 
p, Gabrieliavičiai yra labai 
vaišingi žmonės, tikri gera
širdžiai lietuviai. Kad ir 
visai ne giminės Yonkams, 
tačiau, naujo kunigo pager- 
bimui paruošė tokią gražią 
puotą. ' . ' . .

Teatlyginą jiems Dievas 
už ją Itilniaširdingumą!

Kun. V onkus gimė ir au
go Brooklyn,. N. Y. Iš ina- 
Žystės pasižymėjo pamaldu
mu, ypač labai mėgdavo ku
nigams prie, mišią patarnau 
ti. Jis yra pirmas iš lįetu- 
vią Apreiškimo' Svč. P. M. 
parapijos mokyklos alumhu 
pasiekęs kunigo luomą..

1925 m. baigęs Providen- 
ce Kolegiją, Provideiice, R. 
L jaunas abiturientas įsto-, 
jo Dominikoną vienuoli j on. 
Sėkmingai baigęs .filosofi- 
josj ir teologijos mokslus, 

. šiemet , pasiekė savo tikslą 
tapdamas kunigu Domini
konu. ...

Pirmąsias iškilmingas šv. 
mišias laikė Ąpreiš. k į m o 
Švč. P. M.»bažnyčioj,. Broo- 
klyn, N. Y.,..gegužės . 22 td. 
Mišioms asistavo kun.. K, 
M. Žvirblis, O. P. diakoną, 
J. M. ŠchereT, O/P. subdia- 

.. konu, ‘ klebonas kun. K Ė. 

.. Banionis arkipresbyt e r ū.
Pamokslą sakė kUn.-Dr. B. 
M. Paulukas, O. P. Žmo
nių buvo pilna .bažnyčia.

Ilgiausią metą / naujam, 
darbuotojui t ,

Pamaldoms pašibąig u s, 
klebonais kun. Banionis pa
vaišino dalyvavusius kimi- 
gus ir primicijanto gimines.

•' . Reporteris.

HARRISON-KEARNY, NJ
TĖVO PR. E. YONKAUS, 

0. P. PRIMICIJOS

birželio & d., choro birželio 
3 d.,. Ražančiaus draugijos 
birželio 5 d-, SLRKA. 134 
kp. birželio 5 d., Moterį" Są
jungos 29 kp. birželio 6 dv

Kun; • Jbno LenceviČians 
primicijos buvo labai . įspū-. 
dingos. Bažnyčia gražiai 
isįdBsfa, perpildyja’ žmoliią, 
p^š.'lobo) į1 primicijąątas 

•įlydėtas bažnyčion laikė su
mą ir po. sumos procesiją". 
Tarnavo arkidiakonu kun.

Gegužės 20. di Jo Eksce
lencija M. J. Curlėy, D. D., 
Baltiniorės arkivyskupas įš
ventė į kunigus 28 Domini
konus klierikus Šv. Domini-, 
'ko bažnyčioje, Washington, 
DlC. Ją tarpe buvo vie
nas lietuvis, P; Ė. Yonkuš.; 
šventinimuose' dalyvavo a- 
pie 100 kunigą, o pasąulie- 
eią buvo pilnntė bažnyčht -

. Šventimu , apeigoms baž
nyčioje . pasibaigus, p, p. 
Gabrįęliavičiai padarė ska
nius pietus naujam kunigui 
P, E. Yonkui, jo giminėms 
ir svečiams, kurią tarpe dū

g*- ŽOLES PLAUKAMS
Nuo tu žolių Plaukai nežila Ir nefcltafe*. Augu ’jie smarkiai ir tanku? 
bunn. Stebuklingos Žoles, be jokių vnlsty. — kaina $123. \ \

JOHN BRADA, 1722 West IStli Plače, Chięago, IU.

Tsleplione: STAGG 2-0106

DR. A. PETUKĄ
(rmter)' 

LIETUVIS DENTISTIB
221 8.4th 8t„ Irooklyi, N. Y*

Gano Aneitetika
VALANDOS? ’ - 

Nuo 0 yni, ryte 11d S Va), vakare 
Penktadieniai Ir ivtat&dlaalali 

tik BUBltarus.
**---------L-gĮLJ.. » ............. i ■

Tel. Greenpoint 9—-2320

JOSEPH GARSZVA
GRAB ORIUS

BALSAMUOTOJAS
231 REDFORD AVENIU!

, BROOKLYN, N. Y.

KLASČIAUS

| CLINTON PARKAS
į piknikams, baliams, koncertams, 
j Šokiams ir-Visokiems pasilinksmini- 
j mintis, smagiausia vieta Brook- 
| lyne-Maspethe. Jafi laikas užslea- 
| kytl sale žiemos sezonui.
i kanip. Maspeth ir Betts Avė.
i JONAS KLASČIUS, Sav,. .
I Maspeth, N. Y. . |

Tel, Newtown 9-r-4464 ’

ANT. J.iVAUNTIEMS
■ GRABO,RIUS IR
BAtSAMUOTOJAS'

Apdnnida Visose šakose 
Notnry Pabirę

5441 —72-ndStreet,
' • Arti Orimi) Št..

MASPETH, L. I.. N. X . .,

Tel. Štagg 2—5043 . Notary .Public

M. P. BALUS INC.
B T ELTA U S KAS 

Grabelius ir Balsamuotojo 

£60 Graud St, Brooklyn, N.Y.

Tel. stagg 2—0783 Notary Public

JOSEPH LEVANDA 
(Levandauikm) . ‘ 

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

Tėlephone. Stagg 2-1409 
NOTAIIY PUBLIC ■!

ALEKS. RADZEVIČIUS 
graborius 
402 Metropolitan Avė.

BROOKLYN, N. Y.
Priešais Apreiškimo parapijos

** ^Bažnyčią
Parsamdau Automobilius Ves
tuvėms, Krikštynomis ir viso* 

..Idems.pokyliams

GEGUŽINE
Šv. Vardo draugiją .birže

lio 5 dieną rengia didelę ge
gužinę, hyksiąiicią Ėape 
Rock Parke, West Orange, 
N. eT. Programoje da
lyvaus pąrapij os> choras,) Šv, 
Vąydo draugijos bėnas, ty
čią sportininkai,: kalbėtojai.

IEŠKOJIMAS
leškaiis 8IMANO RAĄIANAU- 

SKO (suvalkietis). Pirmiau gy
veno 125 Greenpoint Aves,_ Bliss- 
ville. L. Lr N. Y. Trys metai kaip 
iš važiavo į Bridgeport, Cmm; Pa-- 
liko drapanas ir Insurance Poli- 
ey ir dabar nežinoiha kur juos 
dėti. Jis pats ar kas; jį ži.mi pra
neškite’sekamu antrašu: Liętuvią 
Demokratą Klubas, 1X7 .Green
point Avė.; Blissville, L. L, N. Y.1 Brocklyn, N. Y. ‘

t

<n

BROOKLYNO IR APYLIN
KĖS LIETUVIU ŽINIAI

; jjinonū pranešama gerty lietu
viams, kad JUMS HJMASO- 
NIS yra, įgaliotas linkti ‘‘Darbi- 
nįnkui” pivnumoratus, skelbimus 
ix* tt- Jis taipgi patarnauja lie
tuviams visuose ją reikaluose, 
kaip Viešas Ntftaras, Jo antrašas i 
121 Union Avė., kamnas Grand 
St., arba im East 91th Street,

AIO i , LAI1 K L S, Fot 
BedLrd .4 iv..

*
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