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VISŲ salių KATALIKAI DARBININKAI

■INA NUO 1915 METŲ

IŠ KATALIKŲ GYVENIMO
r i

, Birželio 7 d. Ouinoy/Ill,. pir- 
iškilminffM mišių laikys

•kum J. Arthur M. Richney, per- 
, j katalikybę iš episkopolų.

Jo pirmų mišių klausyti atvyks 
jo duktė, New Jersey sesuo vie
nuolė/

Kai kun. A. M. Richney perėjo 
į katalikus, jo duktė, minėta vie
nuolė, buvo 12 metų. Jo žmona 
mirusi. .

Į Japonijos parlamentą per pa
skutinius rinkimus pateko pirmas 
katalikas atstovas, Paul Oshima 
Torakich.
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Kunigas Cox Steigi! 
Bedarbių Koloniją’ -     —■ _____ .

iią vasarą katalikų 92 univer
sitetai bei kolegijos turės vasaros 
mokyklas. Praėjusiais metais 
šias mokyklas lankė 23,474 stu
dentai.

MEKSIKOJE UŽDARYTOS
BAŽNYČIOS

VOKIETIJOJ PALEISTAS
.. SEIMAS

Žį rudenį Nėw Jersėy valsti
ją) atidaroma Hudsoū komerci
jos ir finansų kolegija, kuriai va
dovaus Tavai Jėzuitai.

Manoma, jog eucharistiniame 
* kongrese Dubline dalyvaus apie 
25,000 amerikiečių.

Birželio 27—30 d: d. Cincinha- 
ti mieste įvyks katalikų auklė
tojų sąjungos 29-tas metinis su
sivažiavimas.

MEKSIKOS MIESTAS. 
— Meksikos valstijoj\gegu-. 
žės 31 d. uždarė visas kata
liką bažnyčias.

Meksikos arkivyskupui 
vyriausybė įsakiusi paskirti 
34 kunigus vieton dabar 
esančiu 150. Valdžia nuta
rė,, jog Meksikos valstijoje 
užtenka tik 34 kunigu.

Arkivyskupas, atsisakė to
ki reikalavimą išpildyti ir 
bažnyčios bąvo uždarytos.

f- . -

R0LŠEVIKA1 VEŽĖ GINK
LUS AIRIAMS

... ■ '

Ispanijos katalikai tėvai snsi* 
organizavo ir. pradėjo smąrkią ar, 
gitacijų, kad parapijose būtų 
steigiamos katalikiškos mokyk-l 1*^3 N|HAIRd . 
los, panašios į Amerikos. Susinu-į ————— ■
kę 500^katalikų tėvų nutarė iš į LONDONAS^—Tlię Lon- 
vyriausybės reikalauti: mokyk- don Express praneša, jog 
lom laisvės ir pašalpos privati-Į Anglijos karo laivai pašte- 
nėms mokykloms. . - bėjo Sovietą Rusijos laivus,

. Įspanįjos švietimo ministeris vežančius i ginklus ' Airijai.: 
uždraudė tikybos dėstymą viso- Anglai neleidę bolševikams 
se . mokyklose, valstybės globoja-1 ginklus iškelti.
mose, todėl katalikai tėvai gy-| v ————.
vai susirūpino savo vaikų auklė- VETERANU ŽYGIAVIMUI

_ Į VADOVAUJA KOMU
NISTAI(šiomis dienomis grizo i Kata

likų Bažnyčią kun. N. G. Kur-1 
ciakos, vienas žymiausių jakobi- Į 

tų herezijos vadu.
* Baltimored arkivyskupas . Mi- 

chael J. Curley katalikių isdirba- 
jų. susirinkime pasakė svarbią 
kalbą, kurioje jis ypatingai ra- 
/gino visus politikus dirbti, o ne 
žaisti žmonių likimu. .

BRUENING SUSIRGO ŠIR
DIES UGA

BERLYNAS. — Atsista-Į 
lydinęs kancleris Dr. Hein- 
rich Bruening tąrėjo smar- Į 
ką nervingą širdies ataką. Į 

1 Gydytojai.. privertę jį atsi-
gulti. “ ? I

it \ ' • ■' I

■ gorėjęs jį pamatyti nau
jasis kancleris vori Papen 

’'.' nebuvo įleistas.
į . . Von. Papen sudarė nauj ą 
t ministerią kabinetą iš baro

ną, generolą ir kitokią aris
tokratą. Fašistą vadovybe 

|: pranešę nekovosianti s ii į . nauja vyriausybe. ’

PITTSPŪBGH, Pa/ — 
Šv. Patriko parapijos kle
bonas kum James Cox rim
tai sugalvojo įsteigti bedar
bių šeimynoms patogią ko- 
liniją. :

Kun, Cox prie miesto ga
vo 32 akru žemės, kuri yra 
gražiausioje AUegheny apy
linkės dalyje. Po vieną 
ketvirtadalį kiekvieno akro 
jis (pavešiąs bedarbią šeimy
noms, kur statysiąs namus 
ir steigsiąs daržus. Visiems 
statymo darbams vadovaus 
vienas Oklahoąios ūkinin
kas,, kurs, pasisiūlė laisvu 
noru dirbti už dyką bedar
bią naudai. .

. Bedarbią šeimynos gy
vens „ naujai pastatytuos^ 
namuose išdirbs daržus: ti 
buS aprūpintos maistu ir 
drabužiais,

Kun. Čox sako, jog šis su
manymas bus bandymas, ku 
rio jau šenai reikėjo ir kurs 
bedarbią šeimynoms suteiks 
reikalingą prieglaudą.

ČILĖJE SOCIALISTAI NU
VERTĖ VYRIAUSYBĘ

L SANTIAGO, Čile. — Bir

želio 4 d. Čilės, respublikoj e 
F-ivykę perversmas.^ Revo- 
I liucinieriai socialistai, su 
Carlos Davila ir keliais ge- 

l ąerolais priešaky, užpuolė 
prezidento rūmus ir pašali
no prezidentą MonterOi

Sudaryta ■ laikinoji vy
riausybėj kuri p a s k e 1 b ė 
|(kPirmąją Čilės socialistą 
j respubliką.” Tuo jaus išlei
sta įsakymai perimti į nau-* 
jos valdžios rankas visas iš* 
dirbystes, apkrauti dideliais 
mokesčiais turtinguosius ir 
t. t.. ;

Naujoji Vyriausybė, kurią- 
sudaro socialistą, vadai, pa- 

Į sirengusi įvykdyti tokius 
žygius: paleisti kongresą ir 
paskelbti naujus rinkimus; 
apkrauti mokesčiais didėles 
nuosavybes ir ją pajamas;’ 

[ paimti į valstybes monopo
li įu atięją, degtukus, alkolį, 

. Į f.abkkij, cuknj, "^užšienid ir
tuvės, kurią* proga ir norėta Į v;f|aus prįekyb<ą; pripažin- 

; nužudyti premiėrą. L, Sovietą Rusiją ir tt.
Tupjaus buvo išstatyta di- . Prezidentas Montėrb, rie- 

desnė sargyba, karaliui Į sulaukęs kariuomenės para- 
premierui apsaugoti. ,, ; — pasidavė be pasipriešB 

Suimtam, jaunuoliui grę-1 n-n .
šia mirties bausmė. Į Luinasis prezide n t a s 

. ’ T Davila yra buvęs : Čilės at-
PRANCŪZAI ŠIRDINGA!]: štovti Amerikai.

JRIĖMĖ LAKŪNĘ
PARYŽIUS. — Birželio Į 

3 d. į Paryžią atvyko ame-Į 
rikietė. Puįnam, piiinojį Į .’ 
moteris, viena perskridusi 
orlaiviu per A 1.1 a n t i k ą. 
^Prancūzai pagauti džiaugs- 
mo. dvasios, pagrobė lakūnę 
ant ranką ir nunešė į jai 
skirtą vięšbūtį.

Praricūzij os.. vyriausy b ė, 
drąsiąją lakūnę apdovanojo 
‘aukso medaliumi.

Šv. Patriko parapija, klė- J 
bono Cox vadovaujama, ’ąt- 
li ko’ tokius labdaringus dar
bus: nuo 1930 m. lapkričio 
men. 10 d. iki 1932 m. gegu
žės mena 15 d. bedarbiams 
suteikė 1,093,588 v a 1 g ią, 
181751 pintines 'maisto; nuo * 
vasario 8 d. 1932 m. iki ge- - 
gūžės 8 d. — 25,074 galonus 
pieno ir 40,700 žmonių gavo 
drabužius ;;nuo sausio 5 d. 
iki gegužės 15 d. suteiktą 
pagalba 580 ligonių, 17,619 
žmonių t gavo patarnavimą 
plauką kirpime ir 10,538 
žmonėsy— barzdą skutime; ' 
praėjusią, žiemą duota 1715 
toną anglių, pataisyta 1,709 
poros batą. ■

Kun. Cox dirba milžiniš
ką darbą bedarbių naudai. 
Jei įVienaš kun. Cox . gali * 
daug ką nuveikti, tad kodėl 
prezidentas ir kongresme
nai negalėtą iš jo pasimo
kytą kaip reikia bedarbius 
šelpti. ■ "
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NORĖJO NDfflDYTI PRE- 
MIERį MUSSOLINI

ROMA, bii L 6. — Italių 
•jos policija si sekė pasikės" 
nimą nužudyt l Italijos pre- 
mierą Benito 
toū premiero

BERLYNAS. Prezi
dentas Hindenburg birželio, 
3 d, paleido- seimą, kurio at
stovai neturėjo nė progos, 
"viešai išgirsti, ką naujoji 
vyriausybę mano dirbti. •. 

. < Kadangi buvo aišku, jog 
seimas Išreikš nepasitikėji-' 
mą naujajai vyriausybei, j 
tai prėzidentas tuojau ir 
paleido seimą. Nauji rinki
mai įvyks už 60 dieną.

Numatoma, jog-rinkimą, 
kova bus labai karšta. ■ Fa-, 
šistai, ^Hitlerio vadovauja
mi, visomis priemonėmis no 
rėš laimėti rinkimus. . .

Fašistai tikisi, jog naujo- 
ji dvarppnhr ir baroną vy
riausybė leis vėl veikti faši
stą-ginkluotai armijai, ku
rią buvęs kancleris Brue: 
ning buvo uždaręs.. ‘ ;

VOKIEYIJOS POLITIKA 
’ NESIKEIS

Mussolini. Ne 
įrūnią suimtas 

jaunuolis italas, turėjęs dvi 
bombas ir au omatišką re- 

. volverį.
’ Suimtasis p risipažino no

rėjęs nužudyti Mussolini 
per Garibaldi-iškilmes.

Garibaldi yrai laikomas 
Italijos išvaduotoju ir su
vienytuoju. ' Birželio: 5 die-
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MUJOIOAI STEIGIA J

Paskutinėmis dienomis iš 
įvairiij miestu įvyko orga
nizuoti Veteranu žygiavimai 
į AVashmgton, D. C. 

į Šie veteranai reikalauja, 
išmokėti bonus. Daugely 
vietą pasirodė, jog tarp^ve
teraną yra įsimaišiusią ko
munistą agitatorią, kurie 
kelia įvairu; triukšmą.

Clevelaride veteranai žy- 
giuotojai pareikalavo duoti 
jiems traiĮkinį, kurs vežtą 
juos į Washington už dyką; 

į Ten įvyko nemažas susirė
mimas su policija. .

ĮlAKŪNĖ PAS KARALIAUS
ĮPĖDINĮ '. j /

LONDONAS. — Amelia 
Earhart Putliam, pirmoji 

Į moteris, perskridusi viena 
• per Atlanto vandenyną,., ge- 

gūžėsi 24 ei, atsilankė . pas 
Anglijos karaliaus sosto į- 

Įpėdinį. Z

BERLYNAS^ A: Nauja
sis kanceleris von Papen 
priėmė spaudosatstovus. ir 
pareiškė, jog Vokietijos už
sienio politika nebus pakeL 
sta, bet būsiant i j vedama bu
vusio kanclerio Brueningo 
pradėtu keliu. t ;

Prezidentas Hihdenburg 
pasiuntė, laišką pasitrauku
siam kancleriui Brueniri- 
gui, išreikšdamas padėką 
Vokietijos ir savo vardu ąž 
nuveiktus darbus, per 2 me
tus. ■■■ ‘ ’

MIRĖ japonuos ka- 
' RIDOMENES VADAS

SHANGHAI, geg. 26. — 
Japonijos kariuomenės va
das Shanghajuje generolas 
Shirakaiva mirė nuo sunkią 
žaizdą, balandžio 29 d. jis 
buvo sunkiai sužeistas, spro
gus bombai, kurią išsprog
dino korėjiečiai. ••

Keliomis, dienomis prieš 
mirtį imperatorius genero
lui suteikė baroko laipsnį, 
bet ir aukštoji garbė nepa
gelbėjo išgyti. :

META VYRŪS, KAD TO- 
RĖTU DARBA

FORT W0RTH, Tex. A 
Čia Texas ir Pacific gėle-1 
žinkeliu kompanija prane
šė, jog nuo birželio 1 d. bus 
atleistos iš darbo tos vedu
sios moterys, kurią vyrai 
uždirba nemažiau 50 dole
riu mėnesiui.

8 moterys tuojau nutarė 
reikalauti cĮrvorsą, kad tik 
išsilaikytu, darbe. Geležin
kelių kompanija pranešė, 
jog tokios divorsuotos; mo
terys vis tiek riebus laiko- 
mos darbe. _; •

| HODVER SIŪLO 3 BILIJO
NŲ PLAN$
'v_-------------

| WASHINGTON. — Pre- 
Įzidentas Hodvėr, pasitaręs 
su įvairiais finansiėriais, 
paskelbė- savo viešą planą, j-1 . • ■ . :

(kuriuo jis prašo kongresą 
į nubarti paskirti RęėonstruC- 
tion Finanee korporacijai 
kapitalo iki 3 bilijomj dole- 

Iriu, iš kurią būtTi teikiama 
paskolos atskiroms vaįsti-.

] joms. .

HODVERLIEKASAUSAS?

Birželio 3 d. iŠ Amerikos 
išlėkė orlaiviu, lakūnas Sta- 
nislaus-FzHau^ner. Jis no
rėjo vienas perskristi Atląn 
tįką tiesiog į Varšuvą.

Visur Europoje laukta ži^ 
nią ’ apie* jo skridimą, tačiau 
jokią žinią nesulaukta.

Ypatingai jaudinasi len
kai Varšuvoje.

LENKy POLICIJA ŠAUDO 
i ŪKININKUS

WASHINGTON. — Nors 
ir buvo pasklidę; gandai, 

I jog. prezidentas HTootver- šią 
metą rinkimuose pasisakys 
už prohibicijos įstatymo pa
keitimą, bet dabar yra man
iu gaudą, jog jis pasiliks, 
šausąs. . ■■ r ■

Sausieji,-. sužinoję, ‘. jog 
Hoover linkstąs į slapiąją 
pusę, smarkiai prezidentą 
užpuolė. Ypatingai viešą 
nepasitenkinimą ; preziden
tui Hoovei4 pareiškė senato*’ 
tins Borah, republikoną se- . 
natorią lyderis.

VARŠUVA, birž. 6. — 
Lenkijos policija užpuolė 
Bochanijos apylinkėje ūki
ninką susirinkimą, kurs bu
vo neleistas dėl siaučiančios 
škurlatinos ligos. /
- Ūkininkai geruoju nesi- 
šldrstė ir įvyko susirėmi
mas. Ūkininkai policinin
kus akmenimis apmetė; o 
policininkai paleido šūvius. 
2 ūkininkai mirtinai nušau
ti ir 5 sunkiai sužeisti,.

i

j
iNEW YORK. — Čia pa

aiškėjo, jogMorgan, Rocke* 
feller ir .kiti milijonieriau, 
.steigia naują milij o n į n § 
korporaciją su 100,001)^000 
dolerią pagrindiniu kapifa-. 
lu. 'Šie milijonieriai pirks- ’. .t - . . **■,
bondsus ir, žinoma, geriną * 
'savo biznį. . ’ • " ...• / 
herriūtsudarFpran- 

CŪZIJOS VYRIAUSYBĘ
PARYŽIUS. — Radika

lą socialistą partijos vadas 
Eduard Herriot. birželio 4 
dieną sudarė naują Praneū- \ ‘ > 
zij os ministerią kabinetą, 
kinio; nariais yra radikalai' . 
socialistai, nepriklausomie
ji socialistai, respublikonai 
socialistai; -nepriklausomieji j 
radikalai. * -

Tarp ministerią yra ke
turi buvę ministeriai pirmi* 
-rimkjaL .
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*L. D. S. SEIMAS
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Lietuvių Darbininką Sąjungos seimą Centro' Val
dyba nutarė kviesti 1032 m. rugsėjo,.2.6 ir 27 ’d. d. Law- 
rence, MasA : ", ‘. į. 1 ■

Seimo programą- bus pranešta vėliau. Visos kuopos 
iš. anksto prašomos rengtis sęnnut •

'./.Dvasios Vadas —* Kun, Pn j
Pirmininkns K J
Vicė-Pirmiiunke —(X Ą * J

.. Iždininkas —* 4*
Sekretorius —* Z: B; iaučžo..
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ČIŲ LIETUVIŲ

MEGS DAUG MIŠKO

LIETUVA ĮTEIKĖ PROTESTĄ 
VOKIETIJAI .

Atfvletn Rusijoje^gecųižės 1 A atidarytas -užtrenktas Dniepro upėje prūdo, ktttbusdidžiulčhydro- 
elektrikosstotis. . . ' w V

i Žinios Iš Lietuvos
Į^PIKAVIMAS K AMERlKiE-pC0 į§ puikiausio rumo/Veiį 

kia pįl. Madrosąs likęs be 
pastogės. Nuostolių apie 
16,000 litų.

PAGEIDAUJA GARLAIVIŲ 

SUSISIEKIMO

e

' Kybartai. — Balandžio 27 
Kybartų šaulių būrio va

dovybė ‘Eitkūnuose 12 vai.' 
įko amerikiečių lietuvių 

$iją iš 50 asmenų.
Btaikiny^ į 'Kybartus iš 
Sefįjos eina tik' 16 vai. 

Tokiu būdu iki traukinio li
ko 4 valandos. Šauliai pa- 
siūlė visiems eksk u r s a n-

: tąrias pėstiems pereiti per 
• punktą. • .

Atėjus į Virbalio stoties 
bufetą, kiekvienas norėjo 
ar tai lietuviškų pietių ar 
šiaip ką užkasti. Pasinau- 

/doj’ęs ta proga Virbalio sto
ri ties kelneris Gustavas Rei- 
/ 'nert’as užmiršo kainaraŠtį 
L - ir -pradėjo savotišką.Lupiką- 
£ kaip tai : ūž 5 dešre: 
r les, kiirios kdštuoja’*6 lt. 25 

et., paėmė 11 lt. 50 et, už 
• * • 5 butelius' alaus ir vieną 

grafiną be užkandžio —-17 
( lt 50 et., už du keptus; kiau

šinius — 2 lt. 50 et. Ame- 
/’rikieeiai tokiu lupikavimų 

buyo begalo nustebinti ir 
. kiekvienas reiškė savo pasi

piktinimą, pareikšdami kad 
tokių aukštų kainų niekur 

P neteko mokėti.

ALYTUS.* Nemaniū
nų, Punios ir- Rumbonių 
miesteliai žemiau ‘Alytaus 
ir Nemunaičiu, Krikštonių 
ir Ryliškių —- aukščiau A- 
ytaus neturi geru kėliu i 
Alytų, Važiuojančiu čia bū
tu didelis skaičius. Šių 
miesteliu gyventojai pagei
dauja garlaiviu susisiekimo 
Nemunu. Be to paties Ne
muno yra keletas dideliu 
kaimu ir dvarų, kur galima 
būtų. įrengti sustojimo vie- 
;as, ■ Panemuniu yrar daug 
piliakalniu, kaip Nemaniū
nų Margio, Rumbonių, Aly
taus, Radžiūnu, Nemunai
čio, Vingelįoniij. ir kiltį į 
kiniuos dažnai daromos ek
skursijos. .

Vytis. Šiomis dienomis vie
nas Vokįetijos niuitiučs vai- 
dininkas vokiečių tėrif orL 
joj Vytį nuplėšė’iir numėtė* 
jį šalin. . •

KAUNAS. — Lietuvos 
atstovas Berlyne įteikė Vo
kiečiu vyriausybei protestą 
dėl \to,T kad balandžio 30 d. 
iš dviejij Vokietijos radiv 
stočių buvo varomu priešin
ga Lietuvai "agitacija, nu
kreipta į Klaipėdos vokie
čius bei vokietininkus.

.1

GAISRAI

'Pabaisko valsčiuje Krikš
tėnų vienkiemyje sudegė K. 
Lukoševičiaus namai. Nuos
tolių 9,490 litų.

-•. J Ž. Kalvarijoj sudegė B. 
Šimkaitės, M. Šfliukaitės ir 

f 0< Videikaitės 6 trobesiai-
Nuostolių čia padaryta apie 
Į5,000 litų. Daviniai rodą, 

r kad abejose vietose būta pa- 
: ..degimą.

GRIŪVA GRAŽI KOPLYČIA PASODINO 10,000 MEDELIŲ

v

“Darbininko” Katalogas

Šiauliij miškų urėdijos 
Šaukėnų girininkijoj prieš 
kelias dienas dėl miško pir
klio darbininkų kaltes kilo 
gaišinąs ir išdegė 4ir pusė 
ha jauno mišką. •

NUTRENKĖ MOTERĮ

KUPIŠKIS. — (Raižęs 
9* d. 43 valrnžėjodaliarsinai’' 
kus lietus, j Perkūnafe 'nu
trenkė yetefinonaiis žmoną 
Dambrauskienę. Velionė 
sėdėjo ties pravertu langu. 
Žaibas Įsikraustė elektros 
laidais. .

JOČIUNAĮ, Alytaus aps. 
-L šiame dvare gale gražiąs 
topelių alėjos krašte, pušy
nėlio yra graži mūrinė kop-1 
’yčia, kurioje geniau buvo 
’aidojami to dvaro ponai 
Olenskiai. Koplyčia tiek iš 
vidaus, tiek’ iš oro yra labai 
graži. Dabar ji jau prade
da griūti; .• .

KAUNAS. — Mede 1i ų 
sodinimo šventė jau praėjo. 
Pasodinta apie 10,000 me
delių.

LIETUVA SĖMENŲ GAMYBOJ 
UŽIMA ANTRĄ VIETĄ

TILTĄ VANDUO NUNEŠĖ

BŪSENOS, Zarasu aps, 
— Pavasario potvynis nu
nešė vieškelio Dusetos-Avi
liai tiltą. /

AUKŠTA KOKYBĖ 
CIGARETUOSE

Kaip pavyzdį jis nurodo 
gana gyvą prekybą,, statybą 
ir kitas ūkio šakas. • * 

^iaip, sako, jis vokiečiai 
Klaipėdos krašte neturi rei
kalo skųstiesy ’nes tokio pa

vojaus, kaip vokie čia m s 

Lenkijoj, Jiems- Čia negre
sia. Paskutiniai įvykiai Iš
kilę tik dėl nesusipratimo.

. / ŽASLIAI, Trakų. aps.(-^- 
į Balandžio mėn. 26 ir 30 die- 
r nomis dar tebekalbant apie 
? " gaisrą Kaugonyse, kur amę- 
. .rikonui. meilužės iš keršto 
•. * ^sudegino ūkį.a^ie 6,000 litų 
L. . vertės, vėl kilo naujas gais-

ras. Prie Žaslių sjtoties 
vienkiemy, šeimininkė. ren- 

į gūsi kepti duoną. Buvo di- 
p . delis vėjas, o kaminas neva- 
f \ lytas ir užsikrėtė. Per po- 
Į valandų tik pamatai li-

VOKIETININKAI NUPLĖŠĖ 
VYTI

KAUNAS. — Laive 
u,Kurische Haff, ” kuris pa
laiko susisiekimą su Vokie
tija, padarytas išsišokimas 
prieš Lietuvos valst. ženklą. 
Laivu nuolat, važinėja Klai
pėdos krašto gubernatores 
valdininkas; kuris vizuoja 
svetimšaliu pasus ir turi 
laive savo atskirą kabiną. 
Toj kabinoj iki šiolei buvo

» MALDAKNYGES F

į . PASINAUDOKIT NUPIGINTA MALDAKNYGIŲ KAINA
| TIK KĄ GAVOME SIUNTINĮ NAUJŲ MALDAKNYGIŲ 

LABAI PRIEINAMA KAINA

“MALDŲRINKINĖLIS”
Kainos; > « \f

Juodais odos apdarais $1.50 (buvo $1.75)
Baltais celuiloido apdarais $1.50 (buvo $175) ■'
juodais paprastais apdarais J5 (buvo $1.00) 
Baltais celuiloido apdarais -90 (buvo $1.25)-“ Sv - - • -

L t ’ “MAŽAS.NAUJAS AUKSO ALTORIUS”
■ i ‘ ‘

r -

S

Kainos! •.•
* Juodais paprastais Apdarais .30

Juodais minkštais apdarais .50 •
.,T‘ Juodais odos apdarais .75 •
•. • . Baltais celuilbido apdarais .80

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

mos Komunijos ir kitoms iškilmėms,. '.į
’ • Visus užsakymus siųskite sekančiuantrašu:

"D ARBI KINKAS”
t 366 Broadvvay, — . . . . Sb. BostonrMass.

Kuo . kitų cigaretij išdirbėjai 
.būtų pilnai pasitenkinę, Lueky 
Strike išdirbėjams to neužtenka.. 
Išimti nešvarumams,, kurių yra 
kiekviename tabako lape Lueky 
Strike išdirbėjai įvedė spragini, 
mo procesą, su pagalba uitramo-. 
lėf spinduliu. Tūli nešvarumai 
kųtie yra priežastimi gerklės kh.ir 
t-ėjimų ir kosulio, yra tuo proce
su pašalinami Spraginiinas pa
daro cigaretus daugį; geresniais/ 
priduoda jiems maloniai lengvą 
spraginimo skonį, ir todėl Luc- 
kies yra taip mėgstami, nėt ir iš
lepusių rūkytojų. f - . •

Prisiminkite, kad Lueky. Stri
ke, yrą vieninteliai cigaretai; ku
rie suteikia gerklei apsaugą su 
pagalba šio ypatingo spraginimo 
proceso. ' -

Bet Lueky Strike išdirbėjai ne
sustoja pei čia. Nes Luckies y- 
ra apšaūgojami ir užlaikomi švie
žiais celophane pakelio su škve- 
teliu. Pakelis lengvai atsidaro 
prilaikant .už vienos ski^telio da
lies ir patraukiant už kitos.

Mažas skaičius rūkytojų kurie. 
ieško pasitenkinimo iŠ maloniai 
kvepiančių. Luckių įsivaizduoja, 
kiek reikalinga trūso ir pinigo, 
jog suteikus' jiems mėgstamą ei- 
garėtą už tokį mažą, atlyginimą. 
Bet rūkytojai tikrai yra dėkingi, 
už- tą aukštu kokybę, kurią jie 
galina. Ta aukšta kokybė pri
vertė milijonus ^rūkytojų mėgti 

. vienintėliuš spragintus cigaretes.
ĄAdvertįsement) .

DANCIGAS. — Didelis 
anglu, koncernas ‘Unilever’ 
pirko daug akcijų lenkų a- 
liejaus fabriko Gdynėj. Be 
to, tas koncernas suteikia 
fabrikui praplėti paskolą, 
Fabriko ake. b-vės Gdynėj 
kapitalas siekia 7. milijonus; 
zlotų,- .

Lietuva sėmenų- gamyboj 
po Lėnkijos* ( užimą antrą 
vietą. Bet pati Lietuva ma
žai linu t e,apdirba, o laukiu 
eksporto, kad ir už.. pigią 
kainą. Ar negalima būtą 
susirūpinti patiems daugiau 
linu apdirbti,-ar bent svetL 
įpė kapitalo pagelba tai pa
daryti ir šią natūralios pra- 
monėš-šaką reikiamai išple- 
sti.

KAUNAS. — Žydu spau
dos žiniomis, valstybės ta
ryba pradėjo nepaprastus 
posėdžius, juose dalyvau
ja ir p. Navakas/Svarsto
ma,s naujas įstatymo proje
ktas bus įneštas į ministe- 
riij kabinėtą svarstyti, kai 
tik paskelbs ’Šin metu biud
žetą.

PRAŽILO 14 METŲ VAIKAS

ŽELVA, Ukmergės a. - 
Dai’buokiškių pradžios mo
kyklos mokinys J. S. š/ m. 
kovo mėn., nukirpus plikai 
plaukus,, pradėjo žilti. 
Prieš Velykas liga lyg ir 
liovėsi, , bet po kurio laiko 
vėl atgijo. Dabar jau be
maž pusė plaukų žilų. Vai- 
isas;ų mftij., „..K.S

Ne kiekvienas gali pada
ryti ką nors nepaprasto, bet 
kiekvienas gali nudirbti pa
prastą darbą nepaprasta 
dvasia. — Booker Washing- 
ton. -•

i.
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KLAIPĖDOJ GERIAU KAIP
VOKIETIJOJ '*

Vokiečių žymusdienraš- 
tis “įFi’ankf. Zeitung” prieš 
rinkimus į Klaipėdą buvo 
pasiuntęs sąžinišką savo at
stovą p. Hanser, kurs dabar 
aprašinėja gautuosius įspū
džius. Jau pačioj pradžioj 
pažymi, kad prieš rinkimus 
tarp Įįetuvįų ir vokiečių bu
vo pradėję kilti liesūšiprati- 
mai,‘ bet ne dėl to,' kad/eia’ 

jįjūtų lietuviai ai* vokiečiai 
kalti, tik dėl to,, kad Klai
pėdos krašto statutas nėra 
aiškus. Šiaip. krašto . gy
ventojai sugyvena labai ge- 

: mi» ■ ■ ■
Tik memęllandąr’iai (vo

kiečiai) nenori , didėjimo* . 
Daugelis gyventoji} nįegsta 
prisiminti prieškarinius lai
kus, kada Klaipėdos kraš
tas buvo dai* vokiečių vald
žioj, bet jie pamirštai kad 
dabar gyvenimas Vokietijoj, 
yra tasai kitoks. Klaipėdos jraiuuy ajivj<*.»**<-<*> ’*,*'*.n*> . <■

aptiekininkiiH neturi jo, paprašykit ji krašte gyvenimas daug len- 
užsakytl IŠ savo urmininko. Pereiti- , .
kriukiu kad jnš gaunate NUga-Totle. .p’yesms ' kaip’. Vokietijoj? TmitncHoR vrn be vertės.. ■ P i *. O I

“AŠ TUBĖJAŪ SILPNUS 
INKSTUS. DABAR JIE

YBASTIPBUF
i /. . . ' •'

“Ma.no .įniktai buvo tiek, silpni, kati 
aš per 5 ar 6. metus turėdavau kel
tis kelis sykius kiekvieną iTnktį,” ra
šo p, Į>. Bartkus, PltUburgh,. Pa,:. 
“Praradimas miego padare mane sil
pną ir nervuotą. • Aš turėjau’skilvio 
paįrhuą ir skausmus, mano viduriuo
se.- Jokie vaistai nepagelbėjo iki aš 
pradėjau imti Nuga-Tone. Aš. ture- 
jąu Silpnus inkstus. Dabar jie. ” yra 
stiprus ir mano sveikatą puiki.? ■

Nugą-T'one priduoda naują stipru*, 
mą organams. ’; Jis sustabdo • kėlimą-- 
si • naktimis ir po ėmimo tik kėlias 
dienas, jus* pastebėsite dideli juš.ų- 
sveikatos pagerėjimą. Nuga-Tone ,yf;t 
pardavinėjamas aptiekiu inkų. Jeigu

užsakyti iŠ savo urmininko. Peršitl*

Imitacijos yru be vertės., .

“VILNIAUS RYTOJUS”
‘ ‘ {■', —— ■

Visame pasaulyje kalbama ir 
rašoma apie Vilniaus kraštą, apie 
jo gyventojus lietuvius.

O betgi mažai kas apie juos ži
noma,. nes 'retas kas tūri progos 
susidurti /etatpiškai su Vilniaus 
krašto lietuviais. .

Jeigu Įdomaujasi. Vilniaus kraš
to gyvemjnu svetimtaučiai, tai 
juo labiau turi juo įdomautis lie
tuviai
- Deja. Daugeliui lietuvių, gyve
nančių tolimuose kraštuose, už jū
rų marių Vilniaus krašto lietuvių 
gyvenimas yra nežinomas.

Tą spragą galėtų išlyginti ėi- 
ūąš jau ketvirtus metus Vilniuje 
lietuviij laikraštis

'• ‘VILNIAUS RYTOJUS. ”
“Vilidaus Rytojus” rašo pla

čiausiai apie viso Vilniaus krašto 
lietuvių gyvenimą, nušviesdamas 
jį vispusiškai..

• ' ‘Vilniaus Rytojų’ ’ skaitydamas 
sužinosi, kur- Vilniaus krašte lie
tuvis verkia, . o kur džiaugiasi, 
sužinosi ko jis siekia it kaip jis 
gyvena. .. . £'

“Vilniaus -Rytojus” išeina du 
kartuli per savaitę. . .

“Vilniaus Rytojuj/? stovinčia* 
me- Vilniaus krašto lietuvnį tauti
nėje sargyboje,, lyg veidrody, at- 
sispiųdi visa\tai, .kas dedasi Ge
dimino, Vytauto tėvynėje;
. Todėl kiekvienas lietuvis lai 
sljuba užsisakyti ‘'Vilniaus Ryto- 
IV’ ■'. ; ■ ; /. . ■ '
; Rašykite šiuo adresu j. VĮlno, Ūl 
sv. Janska $—1 “Vilniaug Ryto

.Kaina užsienyje visiems metams 
1 doleri?. • . / ‘ j! •

ĮVAIRIOS KNYGOS
Auksinio Obuolio Historija 

(Graikų Mythologijoa Žiūps- 
aėlis) pu paveikslais. Lietu- 
nų kaib'pn išguldė Alyva—50c.
'Trys Keleiviai—Krikščionis, 

žydas it Turkai, Pamokinan
ti apysaka. Parašė T., Vji- 
niauskas. Vertė p. B...:....,™40o.

Trumpi įkaltymėliai—labai 
gražūs pasiskaitymai apie j- 
rairius gyv ./a. L 
ParaŽė J, Tarvydas —
Turto Norma—moksliški p|- , 

atskaitymai, Parašė Uosi®——45c.
GemmM— aprašymas apie 

geriuną per Tėvą Faberą-Fi- 
lipiną. Vertė Kun. P. L. —^15c.

Tabakas—Nuodai — rūky
mo’ kenksmas; pagal d-rą Ni- 
koIskĮ parengė & Kaimietis—15c.

Užkeikta Mergeli su Bari- 
da ir Barrdaskuti*—apysakp 15o.

•Katalikų Bažnyčia ir Dl- 
moktatitinąi. Parašė kun. 
f amas Žilinskas......_______ .50c.

Apaštalystės Maldos Statu
tas, r- Vertė Kun. P. Sauru
saitis  .....----------------- —25o.
z XXIX Tarptautinig Ęucha- 
rištinis Kongresas, Parašė 
kun. ,Pr. Bueys, M. I. Cri-i-tAU

Mūsiškiai Užsienyje. Juokin
gas aprašymas kelionės į Pa
ryžių ir atgal /Mikalojaus ir 
Ulapiros Ivanovų.... Išguldė 
Uajįius Parvalkietis Z_ _____.50

Kelionė- Aplink Pasaulį per
30 dienų—Ąpie visad derybas 
De galo įdomūs nuodkiai ke
lionės per įvairius kraštus. 
Parašė Julius Verne. Vertimas, 
J. Balčikonio ————____ $1.00
Pramonines Demokratjįos Pa

grindai. Parašė Uosis. 75c.
Gegužės Menuo — Kun. P. , 

Zadeikia.. Kaina —_~50o.
Aritmetikos Uždavinynas.—25c.

• Vaikų Darbymečiui — Rin- 
rinėlis kalbos mokslui;__ _ 50ė.

Petriukas — laiškai vieno
• nikelio. Vertė S. Rakauskas 15c.

Bolševizmas — Kas tai yra 
. oolševizmas ir jo vykdymas 

Rušijoj —-- -- ------- ---------15c
Žaidimų Vainikas—Savybės 

vakarėliams ir gegužinėms su 
i gaidomis. Sutaisė Matas Gri- . 

•onis —4..... ' i „ 50c
Laimė — (poėma). Parašė 

Vaitkus’—.... „............. . ......50c
Atsargiai, su Ugnimi. Vertė ’ 

iš lenkiškų kun. K.A......,10c.
Mūsų Tikėjimas — išaiškini- r 

mas pagrindų mūsų tikėjimo. 
Vertė Jonas M. Širvintas-^—50c..

Lietuvos ženklai. — Išleido 
J. Šeškevičius ir B-vŠ, Kau
nas —______ _______________ 4Co.

‘ Ėmęs ir Kalbėk: Deklama
cijos, Monolgai: ir Dialogai. 
Parašė Juozas V. Kovas.__ _30c

Graudūs Verksmai. -/ Ver
tė Vysk. Ą. Baranauskas——.lOc 
Eucharistiškos Stacijos—Su- 

lietuvino Kįin. P; Jušksitis_ 15o
Kristaus Kryžius: Stacijos, 

Graudūs Verksmai, Maldos Ge
gužės, Birželio ir Spalių mė- 
lesiams., Išleido kun. K. A. Va- 
sys. ' .. 25o

Dangaus Karalienė. — Su
rinko Kun. Gavąlevičius; 
be’ apdarų 75 centai, su ap
darais —;     ............. _.$1.QO

Socializmas ir Krikščionybė.
Prof, V. Jurgučio: Ifh

Žmogus ir Gyvuolys. Para
šė kun., P.' Bučys —_—__ i—30g

’ Žydas* Lietuvoje. Parašė S. 
Kaimietis -______ _;_____ rilOc

Maldos. Galybė, istoriškas 
piešinys IV-to šimtmečio kri
kščionybės. Lietuvių. kalbon 
išguldė P; B. ; .1 . 25c
. Apsirikimų Komediją Atsi
tikimas iš Amerikoniško gyve 
nimo. Išguldė* Lapšiaua Vai
kas.— __ —___ _________ 10c

Jono Kmito Eiles .,,..*.$1.00
> Lietuvos Albumas. Šū pa
veikslais ir aprašymais_____ 11.50

Trumpa, Apologetika arba 
Kat. TikBjimp Apgynimas. P» 
rašė kun. V Zajančanaksi—60c

Maldų 
virbeliais

Maldą 
viršeliais

senimo atsitikimus.

Rinkinėlis, baltais 
__ _$1.75—1.M

Rinkinilis, juodais -
-- ------ ------^$175—1.25

Dr. Vinco Pietario Raitai;
Istorijos apysaka. Du tomai,.$1.00,.

Moteryste ir ieimyna. Vet/ . ! 
tfi. J, Gerutis ,—-—,

Gamtos Pradžiamokslis
Pr. A. Vileišis------ -4---^__50<ę

Limpamosios Ligos ir kaip’ 
nuo jų išsisaugoti f ParaŠv 
učgy voji ■ gamta j žemė,, van
duo, oras; Parašė J, Baronas™60c.

Jfauja Skaitymui Knyga — 
(Dalis II). Su paveikslais™_75e.

Vienuolini Luomą, Verti 
Kun, P.. Saurusaitis ■.____ —25a

Vaikų Knygelė — su pa
veikslais —______ ___ ____ ...30a

Mano Patyrimai Didžiojoj .- 
Karėj,-1918 ir 1919 m. Para- 
15 Kun. J. lt Jonaitis (Ka- ” 
pelionas).  ----- 1—  —..25s

Pamaldų Vadovėlis, Stacijos 
Graudūs Verksmai. Sudarė ir

Meilė (Poema). Parašėriil. 
Gustaitis —į___ ____ _-15e,
išleido Kun. J. Koncevičius—1W«.

Moterystes Nesuardomybč.J. 
Lėsauskis. šv. Kas. D-jos lei- . . 
dinys, Kaune •„. , .10a

Sunkiausiais Laikais. Parašė
-A. Bacevičius--------<0e,

Iventas Gabrielius., Išleido 
rėvas Alfonsas Maria C. P.—25a

Religijos. Mokymo Metodi
ka. . Sutaisė K. J. Skruody8—,5()o.

Leiskite Mažučiams Ateiti
Prie Manęs. Sutaisė KuPra- 
uas. —__ J------------- ;—-—40a

Mūsų Dainiai. Parašė Ks- 
-iyS Puida-  --------—.—50a *

Anderseno Pasakos—sa pa- 
eikslėliais----- ---------------- -20c.
indziulaitis------------ 7-------- 50a
. ' MALDAKNYGĖS

i. Pulkim ant Kelių—“ ITSo”- 
pauda. Odos apdaru $2.00 ir $3.0Q

TEATRAI
Vienuolio Disputą su Rabi. 

•au. Vieno vęiksino juokui. Su- 
: įėtuyjn^ Vaidevutis.—r..;.j6ė;

Elgetų Gudrumas,’3-jų veiks- - 
nų komedijai Parašė Seirijų’’ 
uofcukas >----------ri, >.250,

Nepaisytąja—keturių veiks
nų drama. Parašė kun. Pr. M.
turas. Kaina—;——1---- ___35c

Giiiukingas Vyras—2 aktų 
Komedija: darašė 8. Tarvy- 
las-i-__ —u___ ^25^ : ’'

Ubagų Akademija ir Ubagų
Salius — komedijos po k ak 
ą. Parašė Seirijų Juozukas—35o,

Sniegas —Drama 4-rių ak- ■>
ų.: Vertė Akelaitis  ------—40o

Esamas—3-čia dalis dramos *
‘Gims Tautos Genijus.” Pa- ’ • 
.ašė Kun. L. Vaicekauskas—lOe

Visi Geri—3-jų veiksmų vai*: 
lėlis; parašė F, V.. --------- -10®

Patricija, arba nežinomoji 
kankinė — 4 aktų drama. 
Vertė Jonas Tarvydas ____ _10e.

Išganymo Apsireiškimai — 
atėjimas ir gyvenimas ant 
nSa Jėzaus Kristaus. Vaidini- 
nas su gaidomis------- --- 75c. <

Dramos; l) Germana; 2) 
!?alnoĮa—5 aktų; 3) Liurdo 

■Stebuklas •— 4 aktų; parašė ”
1. Tarvydas— __ •• __x_i_65e.

Knarkia Paliepus.—Komedi
ja 1-me akte. Parašė Gineitis 15c?

Vaikų Teatrai: dalis T; 1)
Pagalvok ką darai; 2) Jono 
aimė ; 3) Pasakyk mano lai-, 
ng, Surinko S. K., D. ir N._15o.

Vaikų Teatrai: dalis R: I) 
Išbirsime paskui; 2) Antanu
os. Surinko S. K., D. ir N._15c,

“DARBININKAS"
366 Broadwa-y, So. Boston, Mass,
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AR TURI LABAI GRAŽIĄ KNYGĄ

LIETUVOS ALBUMAS
•/ ■ 436 puslapių didumo , . / o

Kiekvienas puslapis kibai gražiu paveiksiu pa-» ‘ 
puoštas; Kiekvienas lietuvis privalėtų įsigyti. Šią'/ 
knyga. Jos kaina buvo $-1,00. Dabar-gausi tik UŽ

’ $1.00. . ‘ :
. . • . Rcikalnukiš ; ?’ i

/“DARBININKO*1. ■
South Boston* Mass. J

I
| 366 Wcst Broadvvay

V 
t



Birželio 7 d.,1932

Lietuviškos Vasarines
: * ♦

Mokyklos

Atėjo atostogą 1 a i k ą s..
Neužilgo į bus paleista iš 

* miesto mokslų kambarių di- 
dėlė, jaunuoliu minia. *J?arp 
ją rasis mūsą brangus lie
tuviškas jaunimas. 'Gerai 
žinome, kad atostogų laikas, 
tai te vi j rūpestis: ‘‘Kur ina- 

/ no sūnelis, kur nuėjo mano 
dukrelė ’ \ ir taip tolinus. Jei 
•kada, tai atostogaujant jau
nimas išdyksta bei įpuola į 
nelaimes. Tėvams rūpi jų 
sūnelią arba dukrelių gero
vė. Geriausias būdas* ap
saugoti jaunimą nuo atosto
gų priepolią, tai duoti jam 
ką nors lengvo veikti. Ir 
štai tėvai, tūri gerą priemo^ 
nę apsaugoti ir išmokyti sa
vo vaikus ko nors gera lie
tuviškose vasarinėse moky
klose. ....

Lietuviškų vasarinių mo
kyklų verte yra neįkainuo
jama. Jos suteikiu j aunuo- ' 
lių protams lengvo^ maisto; 
duoda ‘progą susidraugauti 
su lietuvišku jaunintu ir su
teikia Jaunimui* lengvus

■ darbelius, kurie apsaugoja 
s jį, nuo išdykavimo ir nuo 

. kitų pavojų.
Įvairumas — tai pasaulio 

grožė. . Moksleiviui tas pltts 
dalykas mokslo atžvilgiu 
pradeda būti įkyrus bei ne
įdomus. Tada sunku-mo
kytis, Bet, jeigu (nors ato
stogaujant) jis gauna ką 
naujo pasimokyti; tai4 tuČ 
tuojaus jo įdoma u j a n t i s 
protas bando suprasti ir ty
rinėja šitą* naują dalyką. 
Lietuviškos vasalinės moky
klos pasižymi daug- kuo ge
rti. Čia jaunuoliai geriau 
susipažįsta su lietuvių kai- 
bą, kur jų tėvai kalba. Jie 
sau lengvais būdais įgauna 
lietuvišką dvasią jų širdyse 
per pasakytus istorijos fak
tus apie Lietuvos praeitį.

; Daug ką jie duoda. Jos 
^prirengia jaunimą.: ateičiai.

JJarbas’.be atilsio yra ne
galimas. Tose "mokyklose 
jaunimas išmoksta -gražių 
lietuvišką dailių. Jaunuo
lis gauną artistišką skonį 
savyje, iš liaudies dainų ar
čiau pažįsta lietuvių seno
vės gyveninių.. Mūsų gra
žios lietmriškos dainos pa-= 
gelbės išlailcyti lietuvių kal- 

. ba. .
h 'Dargi svarbus dalykas, 

‘ tai lietuviškas jaunimas su
sirenka į vieną bendrą, būrį; 
Pertraukos metu, jie, būda- 

. mi visi lietuviai, Šiek- tiek 
geriau supranta vienas kitą. 

'' Kyla artimesni santykiai ir

■■ / . BAąBOIKKĄS '
*

ATSAKYMAS “SENE- 
, LIUI” '

•' \ 
Gal truputį apsirikau sa

vo nuomonėje fcpie Cleve- 
lando lietuvišką jaunimą. 
Tikiu, jog kolonijoje buvo 
jaunimo, kuris užsipelnė to
kios garbes. Deja, mano 
rašte (gegužės .10 d.) aš aiš
kiai nėpabr^iau, kokiu lai
ku bei kokiam jaunimui jū
sų kolonijoje teko ta garbė 

I už faisyklingiausią lietuvių 
kalbos vartojimą. Turėjau 
minty Vyčius. AIąna spren
dimas buvo paremtas praei
ty pastebėtais dalykais. Be
rods, teisingiau turėjau pa-' 

, . ■ . / " ’ sakyti: “Už taisyklingiau-
vieningumas kiemo sporte. H lietoiu 
Tas , ankstyvas jaunuolui m, ^įg te^o __Clėvelando 

Vyčiams.” ’
‘ • Pažiūrėkime, ar aš turė
jauteisės taip pasakyti... 

r Jėi nekietu, Vy^ių orga
nizacija turėjo savo seimį 
Clevelande 1929 m.* Suren
gti gerą šeimą, .reikia dirb
ti. ‘Taigi, tūlą laiką prieš 
seimą, berods kiekviename LUį .4SUI1K

Vytyje,"” tilpo. lietuviški > ftTy 
raštai apie . seimą. Iš to 
šiek-tiek sprendžiau apie 
jūsų Vyčių lietuviį kalbos* 
vartojimą. Tyais metais Cle- 

Tvelainfo Vyžiau susilaukė 
Į nepaprastos garbės už su- 
I rengtą seimą.

Po seimo tebešk a i c i a u 
Į “Vytį. ” Dažnai tilpo’ lįę- 
[ tuviški straipsniai iš jūsų 
Į Vyčių veikimo,. Vėl spren
džiau apie jų lietuvių kal
bos vartojimą. Šiame< lai
kotarpyje nebuvo jokios a- 
bej onės, kad viena įš gy-1 
viausių bei geriausią Vyčių 
kuopų Amerikoje, tai -buvo 

i Clėvelando. ...
Teko būti Kenosha, Wis. 

Vyčių seime 1930 ”m. Čia 
girdėjau keletą-žodžią iš jū
sų Clevelando Vyčių dele
gatų. ' Vėl sprendimas.

-Nėra abejonės, kad Cle
velando Vyčiai dirba ir no- 

[ ri pasilikti lietuviais—ame
rikiečiais. Ateityje seksiu 
jų darbuotę ir gal geriau 
pranešiu apie jų lietuvišku
mą. Širdingai ačiū už gra
žią, kuklią pastabą.

. .. Kasus Adna. 
I l

vėliau "ją* gyvenime — atei
tyje.

Kai/kurie sąkys^kadper 
šilta laikyti vaikus mokslo 
/kambariuose. ’ Bet pamokos 
būna iš ryto ir po pietą jau- | 
nimąs yra laisvas pažaisti. 
Dar kai kur ir sutrumpina
mos savaitės.

Jaunuolis atostogų metu 
ieško ką naujo. Bėginėda
mas bei būdamas neatsar-: ■/
gus, daug — kūnišką nelai
miu sutinka. Ne kartą 'jie 
eina į uždraustas vietas 
maudytis, ir Čia beveik ir 
prigeria. .

Jei jaunuoliu dorinis gy
venimas blogas, tai iš jii bus 
blogi piliečiai ir mažai nau
dos suteiks žmonijai ateity
je. Atostogą metą, jie daž
nai papildo, šelmysčių:

Atkartoju, nedaug laiko 
pasiliko, ir jaunimas bus 
laisvas atostogoms. Pata- j 
riu tėvams, sūnums ir dūk-i 
relėms, bei visai mūsą lietu
viu išeivijai Amerikoje tu
rėti >\avo; vasarines mokyk
las, kur mokama lietuvių 
kalbos ir lietuvių tautos is
torijos. Tegu tos mokyklos 
būna gausingai lankomos.

Kazys Adna.

PATARIMAS SKAITY 
TOJAMS

1. Grybaudamas į pintinę
šalia. grybu' nededi šungry
biu. Skaitydamas knygas 
rinkis gerąsias, atmesk blo
gąsias. • Į

2. Paėmęs knygą skaityk 
palengva, domiai, apsvars
tydamas.

3. Gerbk knygą, kaip
brangų daiktą; neteršk jos; 
nebraižyk Lapą ir nelanks- 
tyk/ . : ... d
/ 4. Pastebėjęs svarbesnę 
mintį, stenkis ją atminti ar-1 
ba tuojau užsirašyk į užra-1 
šų knygutę. ”z.

b. Knyga -4ai .geriausias 
mokyto  jas,.. draugauk su ja 
dažniausiai.

. 6, Iš knygą plaukia iš
mintis. ■ 1

7. Kas skaito, rašo—duo
nos neprašo. ■

8. Ką. knygoj skaitė i, I 
stenkis kitiems papa^ikoti.

. 9. Ne tiek svarbu, dauį 
Įmygą perskait y t i, k i e k 
svarbu džtug pasinaudoti,••

10. Perskaitęs gerą kny
gą, įduok ją kitam skaityti.

. Surinko Aksiurdną.

H

' .1.
l

Nohvoodo Lietuvių šv. Jurgio parapijos

Išvažiavimas
-—.įvyki*— ./ . ' ■

BIRŽELIO D , 1932

ALUKO FARMOJE
(New Bond) 

s Wilion St., Norwood, Mass.
Bus dainų, žaislą lošimų ir kitokių margumymį. 

Kviečiamidalyvauti -
Visi žmonės po pirmų šv. mišią ir sumos nuo bažnyčios bus ;

... ' nuvežti į.išvažiavimą.

MANO ŽODIS LIETUVIAMS

Nesigailėk vandens ir mui 
, lo. Ta tauta kultūringesne 
kuri sunaudoja daugiau 

[tnuilo; x.

i ;• ; *..... -
šie atskiri mokiniai: Albina' 
Zableckyte, Juoz. Strązdau-. 
skas, Malvinas KeidoŠius, 4 
Marė Nemuraitė, Olga Lu-' 
koševieiute. Ieva Alkevičiū-1 
te, Valerija Kąvaliauskaite, *' 
Ona Simonaitė, Kazys Dau
kantas!, Bernardas Mandrą-’ 
viekas, Vincentas Adomai
tis, Ona Būdaitė. Gale abi . 
klasės sutartinai sudainavo 
Klasės Damą. Viši trys 
kunigai pasakė pasveikini
mo kalbos. .Klasės kaspinai 
buvo tuomet dalinami ir vi
si susirinkusieji pavaišinti,

Kiekvienam šios' puotelės 
dalyviui tenka apgailestau
ti, šad Šitomiė linksmi va- 
kareliaį praeina beveik ne
pastebėti. visą ^altiiūorės 
lietuną. Kadangi viską 
rengė maži vaikučiai, buvo 
kviesti kunigai . ir keletas 
kitų asmenų. Prisiminus, 
kad dar be šios išleistuvių 
puotėlės, bus rengiamas iš
važiavimas . į Washingtoną, 
ir iškilmingas mokslo metų 
baigimas, tie žmonės, kurie - 
abejoja apie šv.’ Alfonso mo 
kyklos vertybę ir-jos gyvu
mą, galėtų nusira mint i. 
Šiam korespondentui . teko , 
būti ne viename mokyklų 
skyriuj e; •ir vis dėlto reikia 
.pripažinti, jog niekur nete
ko matyti tokio įvairumo,* 
tiek gabių išsireiškimų, ir 
tokios dvasios, kaip pačioj 
parapijos mokykloj.

Djdžiai abejojame, ar ki
tur Seserys arba šiaip mb- 
kytojos- norėtų tiek triūsd įr 
dėti, vaikučių auklėjime ir 
linksminime, kaip pas mus. 
Iš tiesų galime pasididžiuo
ti mūsų šv. Kazimiero Sėse*. 
lių clarbštumu ir vaikučių 
gabumu.

I IŠLEISTUVES MOKYK
LĄ BAIGUSIEMS

Į Septintojo skyriaus mo-^ 
kiniai gegužės 24 d. paren
gė • aštuntam .skyriui išleis
tuvių puotą. Programa la^ 
bai plati ir įvairi. Dalyva

vo 8-fo skyriaus mokiniai it

tuviams gražiausias ir pil
nas. .T vilties. Turėsime ir 
daug daugiau tokią surenk 
girnelių. Jei visos valstijos 
taip darys, pamatysite, kad 
lietuvių būkle bus tuoj gra- 

į žesnė ir žadės dauę daugiau 
lietuvybei vilties.. 4

Jūs, jaunuoliai! Dažnai 
mačiau, kaip jūs skiriatės 
tnio kitą tautą jaunuolių 
draugystes reikale..’ Vyro 
pareiga yrą prieiti prie 
merginos ir jos paprašyti 

I šoldb. Daug lietuviai jau-

(Straipsnis diskusinis. Red.)
——— • ; • z

dymu, 6 ne tiek kalbos da
lykais. Jeigu turėsime tą 
dvasią, tai lietuviai visur j 

nežiūrint ar mokės lietuviš
kai, ar ne,. bus visuomet 
nors; tiek susipratę, , kad 
veiks išvien lietuvių labui. 
Kiek yra pavyzdžių, nemo
kančių lietuviškai, bet jų 
vardai yra džiaugsmas lie
tuviškai krūtinei, kaip tai 
Jaek Sharkėy. Jis ne J?er 
kalbą, bet per. kumštį if sa
vo lietuvišką dvasią išgarsi
no save Ir lietuvius. Kad

1 OVAVJLVe -1.-/Cftm K XI,r? V LA Y JICLJ; |l<’LLLr* 

ir jis nei žodžio lietuviškai M^iai dėjuoja! kad italai 
nemokėtą, tai jo lietuvybė 
pilnai užtikrinta.

Adomas Mickevičius ra
šė lenkiškai, bet. jo dvasia 
ir lenkų kalboj dar gražes
nė ir svetimtaučiams įtek- 
mingesnė. ) Kosciuška kovo
jo už ir su lenkais, bet jo 
dvasia, o ne kalba, priver
čia svetimtaučius skaityti 
jį lięiiiviū, b ne lenkui Ga
lėčiau išvardinti ir daugiau, 
bet jūs ir taip gerai su
prantate, kaip kalbu'ir ko
dėl. Neužmiršiu niekūomėt,

džiąją Roėhe’ster Symphony 
Orkestrą gražiai pagrojusį 
‘‘ Irish Washeryvoman. ’1 Tai. 
muzikos dirvoj' menkniekis, 
bet kad pamatytum, kaip 
airiai išstūtė savo krūtines 
ir kaip pakėlė savo galvas. 
Jie nemokėjo savo kalbos, 
bet visi iki „vieno ir gyvo 
kaulo 'turi tą gražią , susi
pratusią tautinę dvasią.'

Mums našta būtų persun
ki Amerikoj pareikąlauti ir 
kalbos ir dvasios pilno iš-i 
ugdymo, Verčiau prie vie
nos, o paskui, kad ir kitos 
neturėtume, tada jau nebū
tų tiek reikalinga. Išugdy- 
Uime gražią lietuvišką dva
sią, o, viskas, bus tvanko j ar 
mokėsime savo kalbos, ar 

'nė. ' ‘ ‘
Kaip dabar prieiti tos 

dvasios ? Yra daug prie
monių. Jaunimui turime 
pasiūlyti kas jaunimo šir-Į 
dims yra brangu ir artima, Į. MONTELLO, MASS. 
kaip tai. sporto, muzikės; v LDS. 2 kp. susirinkimas įvyki 
šokių, .gražiu pasaką, teat- 7 d., šv. Ryko svetainėje, 

tą jr tiems panašių da- ir ulsimokStr senai už* 
lykų. Alės Gohnec^t i e u 11 trauktas mėnesines duokles. . ' 
valstijoje jturime tam tikrą I — 
draugiją, kuri kaip, tik ir LOWELLjMfAS3. . 
kuodaugiaušiai siūlo jauni-į 1^*

- w Į ketvirtadieni, birželio 9 dieną
mui tą minėtą dalyką ir, vakare; Ateikite visi. Gera proga*

matytu su žymiom pasek- darbininkams prisiraSyti prie vie. K rarRISON-KEABNEY, X 

meto.' Turėjome■.■ iieseniai
Vaterbury a State Dąnee.*cį ; ;
šokius. Susirinko keletas Kas gerbia savo tėvynę, 
šimtą porelių ir reginys lie* [myli žmoniją. \ Churchtll;

(Tęsinys) *
Garbė . mums- -lietuviams^ 

kad mes iki šiol išlaikėm 
savo kalbą. Tai buvo labai 
reikalinga dėlto, kad ji už
ėmė dvasios vietą. Mūsij 
dvasios būl&ė yra. žema iš 
tikrąją ir visapusiškai men 
ka. Bet dieną dienon kal
bos išlaikymas darosi vis 

; sunkesnis. Ugdykime tat 
gryną lietuvišką dvasią, o 

mums nereikės rūpintis a- 
pie lietuvybės rytoją Ame
rikoje. Su gerai išugdyta 
dvasia tūkstantį kartų to
liau nuvažiuosi, negu vien 
per kalbą/ir . menką dvasią . 
Jeigu- taikysimos prie šių 
dienų aplinkybių, tai mes 
būsime įtekmingesnį Ame

rikos piliečiai ir greičiau 
prasimušime į politiką ir 
valdžią. Jeigu-. Lietuvoj 
gyventume, tai klausimas 
būtų jau . kitoniškas, bet ir 
tenai aš- patsr šimtą sykių, 
greičiau norėčiau matyti 
gerą lietuvišką dvasią, ne
gu kad visi gerai - mokytų 
savo kąlbą, bet nenorėtų jo-1 
kios lietuviškos dvasios, kaip vieną sykį; girdė jau di-

■ . i# • ■ iv» t* -i 1 j. ' a t ' • ’ I
Tad šių dienų Lietuvos lie
tuviai moka> savo kalbą, 
bet tos pageidaujamos dva
sios neturi. Jeigu turėtų 
.tikrai susipratusią tautinę 
dvasią; tai jie šiandien ne
žiūrėtų tų nelemtą partijų- 
partijėlių, bet žengtą išvien 
į Vilniaus atvadavimą ir į 
pataisymą lietuviškosios 
dvasios viduj. Žinoma, Lie
tuvoj dalykai kalbos atžvil
giu visai skirtingi nuo. A- 
merikos. .

Todėl mes Amerikoj rū
pinkimės labiau dvasios ug-

ir airiai pagauna lietuvai
tes,, o jiems nieko. Kieno 
čia kalte? jūsų! Turėki
te nors tiek.. didvyriškumo 
jr palinkimo prie sjavo lie
tuvaičiu, kad nors pasidrą
sinti jų(paprašyti ar tai pa
šokti ar į teatrą eiti. Kai- 
kurios lietuvaites irgi, kal
tos, bet man 'Išrodo, daugu
moj- tai vaikiną kaltė. Mer
ginos norėtą pašokti, 
bet vaikinai kaip “IV a11 
floWerš” stovi- kažin k o 
laukdami, ; • :'

. Ugdykime visi. tą gerą 
lietuyįšką dvasią! Nebijo- 
kftne. susidraugauti są . sa
vaisiais, ‘kad ir ■‘nustotu
me” kiek didvyriškos arba 
luomą garbes. - Čionai lie
tuvybės dalykas, o ne tavo 
luomp ar profesijos-. 0 ai 
galėsime parodyti Lietuvos 

Į lietuviams; ko jiems trūks
ta, jeigu tai tuoj darysime.

I Žinau, kad mano straips
nis yra gan drąsus, bet tai 
buvo reikalinga išreikšti sa- 

Į vo atvirą nuomonę, o apie 
(lietuvybę ar kitoniškai ga
ilimą? Dėde Jonas.

Telefonas; Plaza 1350. i

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas

423 Š; PACA STREET, .
, BALTIMORĖ/MD.

MANO ŽODIS,

Turiu aš žodį tarti tau .
Sveiką ir naudingą, ■
Kurį skausmuose atradau
Gilų ir galingą ! ‘ " A .

; Ištarti pigiai atsieina jis U
. v Nuo'mano lūpų tau...: . • , .
. Pildyti... kruvinas darbas suvis,

‘ ...Bet vainikas pagaliau ! . <
• Tas žodis ‘‘dirbti” pajėgom visom*

.. . Nuolat, kiek gali ir kuom!
.Turi, žmogau, tu savyje *. '■

. Pasaulį iš tikrąją, /
•• Kuriuomi tu ateityje 1

IŠ visą esančiąjįy .
Galėsi sveika^ pasigirt, ‘
Kad ir tu, kokį sutvėrei, j

• . Ir Dievas,,, gausi patirt...
Gelbėjo,-kai tu kūrei!

Plytaitiš.

LDS. Kuopų-Susirinkimai
ELIZABETH, N. 3. f

LDS. 16 kp, 'susirinkimas įvyks 
birželio mėn. 7 dieną, T valajidą 
vakare, bažnytinėje' svetainėje, 
Nariai kviečiami gausiai ateiti ir 
"atsivesti savo draugus (es) prira
išyti.; . Valdyba

_______ • i..
HARTFORD.OGNN.

LDS. 6 kp. susirinkimas įvyk* 
hirž. 12 d., tuoj po sumos bažny
tinėj svetainėj, 41 Capitol Avenuė. 
Malonėkite vis nariai ateiti; nery- 
ra svarbių reikalų, dėl kuopos nau- 
doe.,

Taipgi malonėkite užsimokėti ku
rių yra užsilikę mėnesinės duok- 
1M. . LDS.ekp.rait.

' CAMBRIDGE, MASS.
LDS„ 8 kuopos mėnesinis ausį* 

rinkimas įvyks sekmadieni, 
birk, 12 d., tuoj po sumos, L> baž
nytinėj svetainėj. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti ir užsimo
kėti užvilktus mokesčius. Vali

L. p; & 15 kuopos susisukimas 
įvyks biriklio 14 parapijos 
svetainėje, 6 Būvis Avė. Visi 
nariai kviečiami atsilankyti,

Valdyba.



I

m i

D AR BIJŪNAS
; (ThėWork«cl

; ' >R>| .

P IĄIMT JOBIPH’S UTHVAKIAM B. O. ABAGOIATIOM OF LABOS
F •** MBtered tu mcoiMtdaM matter Stpt 11the port otttet ai
* < '.•.*• . imd^awAx£&March3,l»TO ™
' lectpUnct for mtlllne at tpaclaj rate ėf poata<a prtnrltfad for In 8teHon llOft 
r Ad; of Octoberą 15n7,MdteriatdoD Jtdy 12,1911
? 8UB8CBIPTI0N RATH8: PBKNUMEIULTOS KAINA:

DoaafeųeytaNy ,,,..|aoo Anitrikate mtarni .......HOO
a l^^tp jraar1r................r.|6jO(J Ufetajr tetteaft

• iMintttic ohce per week y«arly..*l£)0 VIm kart tavalttje matam*....|100 
Fortitn Mic*pn wtek yearly.... 12.50 Ofaleny Į kart aavaito matam»..|3.50

L DARBININKAS
f MM WEST BB0AI>WAt SOUTH BOSTON, MASS.

* TELEPHONEI SOUTH BOSTON 0920

AR POPIEŽIAUS MALDA 
AR BOLŠEVIKŲ 
’ NETVARKA?

į----- Bedievėliai reaguoja į pa-1 tai milijonų Seimij, im jei
kiekviena šeima tfįk po 
du doleriu sutaupytų per 
tas astuonias dienas, tai ko
kia milžiniška suma susida
rytų bedarbiams sušelpti! 
Taigi matote, kad Popie
žiaus įsakyta malda ir pas
iukas turi labai didėlę pra
ktišką vertę. r .

Dabar pažiūrėkime ko* 
kius pagerinimus padarė 
darbininkams bolševikai su 
savo trukšmingais šūkiais. 
Kol kas jokių pagerinimų 
nesimato. Kaip tik prie
šingai, kur tik bolševikai į- 
sikiša, ten viską Suardo, Su
maišo, sugadina. Užtai ir 
rimtį streikieriai-darbinin- 
kai bijo jų kaip ligos. Bet 
sakysite, kad Amerikoj bol
ševikai dar neįsigijo galy
bės, taigi ir nepajėgia nie
ko nuveikti, bėt‘ užtat Rusi
joj ;— tai kas kita. Taip, 
Rusijoj kas kita, ir taip kas 
kita, kad ji nepanaši į eivi-

į skutiMį Popiežiaus enęikli-
r ką, kurioje jis raginą žmo-
| ųes melstis ir susiturėti nuo
| - ptasilinksminimų per aštuo-
< nias dienas ir tuo būdu Su-
r taupytus pinigus aukoti ba-

. duoįiams. Rodos čia graži
£ mintis, bet kadangi ji suipa-
į> nyta Kątalikų Bąžnyčįos

• galvos, tai jau tuo pačiu be
dieviams nepriimtina. Jie 
pašiepiančiai pareiškia, kąd 
maldomis ir pąsnikais dąr- 
bįninkų būklė nepagerės, 

- kol nebus panaikinta dabar
tinė išnaudojimo sistema.

Tiesa, kol esamieji val- 
džioj darbdaviai — ar tai 
bolševikų komisarai, f ašis-, 
tai,, ar kapitalistai — išnau
dos darbininkus, tol jų bū- 

_yio nepagerins ne tik mal
dos ir pasnikai, bet nė strei;

• kai, nė žiauri kova, kaip tai 
matyt iš pavyzdžių. Ameri
koj darbininkai k o v. o j a

. prieš kapitalistus ir nieko
. jiems nepadaro, nes anų lizuotą kraštą*. Ten gerai- 
lankose galybė. R ų si j o j 
prieš komisarus kovoja mi- 
Itonai darbininkų- ir nieko 
jiems nepadaro, nes bolševi
kų rankose yrą pinigai ii* 
.raudonoji armija, kuri kru
vinai numalšiną kiekvieną 
darbininkų pastangą savo 
būviui pataisyti. Jei mib- 

! joninės darbininkų masės 
\ t nieko negali padaryti nė 

bolševikams, nė ... kapitalist 
tams; nė fašistams, tai ką 
gali , jiems padaryti vienas 
beginklis Popiežius? Jis 
turi tik vieną priemonę ;— 

' laisvą žodį ir tą priemonę
./naudoja darbininkų būklei 
pagerinti. Tą savo laisvą

, žodį Popiežius taiko į žmo- 
/ nių širdis ir ar įgalima sa- 
/ kyti, kad nė viena širdis* jo

s nepapklausys? Ne, Gali
ma be jokios abejonės tvir- 

/’ tinti, kad jo paklausys Šim-

r -

f

t

tik komunistams, o komu
nistų ten yrą tik. vienas 
nuošimtis, vadinasi, iš sup
to darbininkų tik vienam 
gerai,’ o 99 turi tokią bau
džiavą, kokios nebuvo prie 
Nikalojaus L Nėra nė duo
nos, nė laisvės, vadinasi, 
žmonės parduoti koTnįsa- 
rams su kūnu ir siela. Bet 
kodėl Rusijos darbininkai 
nestoja į komunistų eiles? 
Kad jų nepriima. Jei bus 
šimtas milijonų komunistų^ 
tai visiems bus blogai ; taigi 
verčiau ’ turėti išrinktąją 
klasę, o .kiti lai vergauja. 
Tuo būdu bolševikų pageri- ’ 
nimas paliečia tik labai ma
žą skaičių asmenų, dėl ku
rių gerovės visa tauta turi 
vargti. .

Tai kas naudingiau: Po
piežiaus malda, ar nevykusi 
bolševikų tvarką ? K.

NEVELTUI’

... ,< ■

i-
1 r

■L-

. • . ■:
• i- ”

flAlHMJNyjŲ “PROLETA-Į 
fflšits” uuus 
litam

Paskutiniu laiku 'Sovietai 
ahai susidraugavo su tur

kais, : Pasirašė sutartį ir* 
turklį ministęriams pagerb
ti Maskvoje išgėlė šaunų 
jalių.

Šitokio baliaus, rašo ang
lų korespondentas, nėra bu
vę ir paties eai’o * laikais. 
Kaip gi jis atrodė? Platūs 
laip tai į salę ir'prieškamba
rius buvę išpuošti visokiom 
gėlėm. Tarnai buvę aprė
dyti brangesnėm livrėjom 
negu buvusio* caro rūmų 
tarnai. į
* Komunizmo vadai ir sve
čiaiŠoko 'fokštrofą, rumbą 
jų kitokius šokius, ■ kuriuos 
komunistai laiko buržuazi
jos Šokiais. .

Vyrų apsirengimas bran
giais .frakais^..ir ponių Švie
čiantys drabužiai sudarė 
vaizdą, kad. Maskvoj susi
rinko tokia buržuazija, ko- 
Idos ir Vakarų Europoj da
bar ne taip jau daug, esama. 
Ypač žibėjusi komisaro Lu- 
načarskio žmona'. “proleta- 
riškais(” brilijautais ąpsi- 
karščiausi. Toji tariamoji 
komunistų proletąrišk o j i 
publika su svečiais šokę, gė
rę ir linksminęsi ■ iki vėly- 
vaus ryto. ? - .

Būtų gerai, priduria ko
respondentas, kad Vakarų 
Europos darbininkai pama
tytų, kaip linksminasi Mas
kvos ponai, kada jų paval
diniai vaikšto Apdriskę Ma
skvos gatvėmis, ir, po ke
lias} valandas išstovi prie 
krautuvių durų, kad gautų. 
2 kilogramus mėsos visam 
mėnesiui. \

- Taip tai Sovietų cąiaikai 
rūpinasi darbinipkų būkle, 
Milijonai darbininku badu 
miršta, o carukai-komuhis- 
taį pertekliuje gyvena ir ty
čioj aši iš darbininkų. .

Sau FrandMęo apylinliSje būva nuengta medžioklė prieš laukiniua 
gyvulius, kurie naikindavo naminius gyvulius.’ . Užmušta daug lau- 
kmii^kačių, juoduju mešką ir kitokių plėšriųjų gyvuliu, čia ma
tome medžiotojus, nušovusius laukinę kate, kuri nugalabijusi daug 
veršiuką. '

mooney ir Massie '
. : - —V - . - ’ . • • - ' - ,

Nelabai senai Havajų sa
lose buvo daug triukšmo,* 
kuris turėjo įtakos į visą A- 
merikos visuomeninį bei 
valstybinį gj'yenimą.

Triukšmo;, pradžia ir jo 
istorija tokia. Praėjusių 
metų vasarą penki bavajie- 
čįai užpuolė laivyno kari
ninko Įeit. Mašsie žmoną, 
pagrobė ją ir išgėdino. Kal
tinamieji buVo patraukti į 
teismą, ‘kurio prisiekusieji 
teisėjai nesusitarė ir kalti
namieji. buvo paleisti. Ta
da leitenantas, padedamas 
savo uošvės ir dviejų jūri
ninkų, pagrobė vieną iš kal
tinamųjų iiavajiečių, išsive
žė ir nušovė jį.

Leitenantąš sju- savo ben- 
‘ driiiinkaiš ’pžtėkd. į teismą. 
Prisiekusieji teisėjai pripa
žino juos kaltais ir teisėjas 
paskyrė bausmę 10 metų 
sunkiųjų darbų kalėjimo. ■

•Amerikos tam tikri poli- 
tikįėriai ir laikraščiai pakė
lė šauksmą,, kad, girdi, 4 ne
kalti amerikiečiai pasmerk
ti. Ir. jų ^auksinas nenuėjo 
niekais.-’ . i • /

Havajų sahr gubeimato- Nors plaukė prašymų pra-

rius tuojau dovariojo įaus-. 
tmę yisieins nusmerktieinsj 
kurie policijos priežiūroje 
išbuvo tik vieną- valandą.

Kalifornijos valstijos ka
lė jimę yrą jau 16 metų už
darytas Tom Mooiiey, 1916 
metais jis ’ buvo nuteistas 
mirties bausme už žiųogžu- 
dystę, kurią jįs įvykdęs, 
mesdamas į kariuomenes 
paradą bombą’, Įpili užmušė 
10 žmonių. Tiesioginių įro
dymų nebuvo. Tom Mooney 
teismui griežtai tvirtino, 
jog jis nekaltas. Teismas 
jį pasmerkė. Prezidentui 
Wilsonui įsikišus, mirties 
bausme jam buvo pakeistą 
kalėjimu iki gyvos galvos.

Tom Mooney byloje buvo 
daug neaiškumų.;'' 'Prasidė
jo kova dėl jo išlaisvinimo. 
Vėliau prisiekusiųjų teisė
jų pirmininkžiš, kurs kartu 
siu kitais teisėjais buvo pa-?, 
smerkęs/Mooney,- viešai pa
reiškė, jog teismas suklydęs. 
Ir daugiau teisėjų atsirado, 
kurie pareiškė-apgailesta

vimą, jog Mooney buvo ne-
■ kaltai pasmerktas.

JONO KMITO KŪ
RYBA

.‘.. t * ■ # .•*<’

Stud. Vinco Sabo, paskaita, skaityta Jono Kmito dieną, 
gegužės 19 d., švc. Marijos Kolegijoje, 

• Thompson, Conn. \
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MIRĖ PROF. KUN. GAS-
. PAKAITIS

CICERO, III..— Geg. 26 
d, Jaufolno^ilio nelaimėje : 
mirtinai sužeistas, ir mirė 
tiš< k- / 
stnu ir-iėtaoin shrjlu etaom

Ši baisi nelaimė įvyko ' 
prie 96 gatvės ir Kdan Av. 

; Kųų. Gąsparaitis, kun. 
Jurgaitis ir Št Urba važia
vo automobiliu. Kitas au
tomobilis trenkė į Jam. Gas- 
paraicio automobilį: ir jį 
mirtinai sužeidė, kun. Jur-. 
gaitis išliko sveikas, o ,St, 
Urba lengvai sužeistas. ‘

A. a, kūn. T. Gasparaitiš 
buvo pašarvuotas brolio na
muose,, Cięei'o, Hl.

. > Cfeg. 30 d. atlydėtas ..‘į. Šv. 
Antano bažnyčią, Jmr įvyko 
iškilmingos’ gedulo, pamal
dos.

Pamokslą pasakė kun. S. 
Valančius. ■ ’ > •

Geg. M d. to j e pačioj e 
.bažnyčioje vėl įvyko gedu
lingos pamaldos už velio- 
nies vėlę. ■ ■.

9 vai. rytą jo kūnas išly
dėtas iš Šv.‘ Antano bažny
čios į Šv, Vardo, Katedrą, 
kurioje 1.0 v,al., taip pat į- 
yykę iškilmingos pamaldos.

šymai, bet Kalifornijds jau 
keturi iš eilės gubernatoriai 
prašymus atmetė ir Mooney 
bausmė nedovanoj ama.

‘ Lengvai galime sulyginti 
šias dvi bylas .— Massie ir 
Mooney. Nors Massie nu
žudė žmogų, gindamas savo 
žmonos garbę, bet vis gi tai 
aiškid žmogžudyste,^ “Jojo 
bausmę tačiau sudayė tik 
viena valanda poli c i j o s 
priežiūroje. ’ •

Niekūs neįrodė, jog Moo-* 
ney nužudė žmones, tačiau 
jis neišleidžiamas iš kalėji
mo, kuriame jis jau pralei
do 16 metų. Minėtos bylos 
yra aiškiausias įrodymas, 
jog pasaulyje teisybė ma
tuojama dviem mąstais.

Minias šventas" laikė kūli. 
H. Vaičiūnas, Šv. Aurimo 
parapijos klebonas. Pa
mokslą pasakęseminarijoš 
vektorius, Iš katedros nu
lydėtas į Šv.. Kazimiero ka
pines, kur ir palaidotas. ’

Įjąidotuvcso dalyvavo 
daug dvasiškių ir lietuvių 
katalikų visuomenes.

A. a. prof. kini. T. Gas- 
paraifis^buvo profesorium . 
(įųigicy parengiamojoj ku- 
jiįgųseminarijoj,. Gyveno 
pas, kun. H. Vaičiūną Cice
ro j. J kunigus įšventintas ' . 
1929 m. ?

“JJraugas”* rašo: ' . . -
„ A,/a. kun. T. Qasparaiti& 
iš prigimties buvo gabus 
žmogus. Tuos velionies ga
bumus pastebėjo ir jo Em. 
Kardinolas ir dėl to, jį pa
skyrė mokytoju parengia
mojoj kunigų seminarijoj. 
Jas pareigas ■ velionis ėjo . 
keletą metų, dėl to ir lietu
vių tarpe nedaug teturėjo 
progos pasidarbuoti. Bet 
žadėjo ir prie to rimtai ren
gėsi. Nors kunigavimo pra- . 
džiojef ne. nųė pareinančių 
priežasčių nemokėjo lietu
viškai, tačiau netrukus greit 
pramoko ir šią kliūtį savo 
veikimui lietuvių visuome
nėj buvo pašalinęs.” ' ’.

KOMUNISTAS Į LIETUVĄ
"Šiomis dienomis komuni

stas Petras Šolomskas išvy
ko. į Lietuvą. Pruseikos or- . 
ganaš rašo,1' kad Šolomškas 
išvyko į’ Lietuvą pirkti Sau 
dvarą ir ąpsigyventi, o Bim- ’ 
bos organas-,, atsakydamas 

■ Pruseikaų rašo, kad jis ten 
išvyko savo sveikatos/ taisy- . 
tį ■ :..

Tas parodo, kad Lietuva ” 
ir dvarą pirkti ir sveikatą , 
pataisyti yra kur kas gerės- . 
nė šalis už ? Pruseikos ir. - 
Bimbos “matušką” Rusiją.

Neveltui darbas, jei jisai
Bus ištisai varytas! •
Kiekvienas žygis laikinai -
Bus pergąle paisytas! ■

Tik griebkis tu, nežiūrint kur, .
j Tu darbo mėgstamojo '

. sulauksi’tu^oaų, ; "
Kuris tau teiks iš jo aruodo
Pilną pasisekimą ir paguodą l .. !
/ .* ' ■ v Plytaitįs.

Rasti sau džiaugsmo, bekuriant džiaugsmų 
kitiems, tai skaisčiausio, gyviausia džiaugsmo 
naujas pasaulis, apimąs pastangas asmenų, no
rinčių skleistisveiką mintį ir būti apaštalais 
visuomenes gerovei; Literato, gyvenančio ne 
sau, tikslas yra šalinti vargus, lengvinti gyve
nimo naštą, nurodant esamas klaidas. Toksai 
yra mūsų darbštusis literatas kun. Kazimieras 
Urbonavičius — Jonas Kniitas, kuris jati 40 
metų darbuojasi su plunksna, kraudamas tur
tus lietuvių tautai.

Atvažiavęs iš mylimos tėvynės, kai Ame-, 
rikos lietuviams trūko gabių dvasios bei gerų 
visuomenes vadų, Jonas Kmitas, be tiesioginių 
kunigo pareigų, labai daug rase.* . Jis yra išlei
dus di&žiumą savo raštų knygomis; nemažas 
jų skaičius išmėtytas įvairiuose laikraščiuose. 
Jo veikalų esama originalų ir vertimų, jau ne
kalbant apie kasdienius .ilgų metų straipsnius, 
kurie nų^įate mūsų visuomenės pasaulėžiūrą. 
S^mižtis vadoVąvo^visųomenješ l_ darbhųtei’tti-' 
kybos ir tautybės srityse. Jonas Kmitas, vi
sa to žodžio *'Urąsme, yra mūsiį visuomenės . Va* 
das. .

Mano užduotis šioje paskaitoje yra pa
tiekti santrauką Jono. Kmito literatines kaly
bos, ypač atpasakoti'jo beletristinių kūrinių, 
turinys.

“BIUOKRATAI” — apysaka labai vai
zdingai aprašo kaimiečių gyvenimą ir jų var
gus Lietuvoje, rusų pavergtoje. Apysaka pra
dedama senio Blusiriskio vardinių minėjimu. 
Nuvažiavę kaimynai, urėdninkai iš apylinkės 
dvarų ir miestelių linksminasi, Šoka; žodžiu —- 
“ūžia kaip avilyje.” Iš pat pradžių skaityto
jas perimtas kažkokiu noru knygos neatidėt. 
Taip gyvai pradėta apysaka skiriasi kiek nuo 
kitų autorių stiliaus.

. “Biurokratai prasideda tikru lietuvišku 
naminiu suvaįžavimu. Ir taip visa apysaka, 
pilną gyvų vaizdų, sudomina ir verčia domėtis, 
kas bus toliau. Jonas Kmitas y sumaniai įveda 
į apysaką asmenis, sodiną juos už stalo. Vyrai 
pradeda kortuoti. Ten sėdį: Zagrebajev, Sky
riaus viršininkas; Teodoras Vziatkįn, miesto 
teisdaryš; ir Nikita Nąduvaika, pulko gydyto
jas; o ketrirtas buvo lietuvis Petras Virbalius, 
išėjęs juristo mokslus. ’. ‘

Nadųvaįka’ prisidėjo prie Šnekos ; jis pasi- 
žymėjo juokais it pasakomis. Jiems bejuokau
jant,' {eina žandarų viršininkas, Aleksandras 
Podlinskij. Gaspadoriūs Blusinskas sūpažįs- 
ta jį su Petru Virbalium, kuris tuojau prade- 
^fi^imą^ti,Tenorėdamas gijęitat pąĮikti: jam 

' tą nemalonią draugiją. Viskam nurimus, 
Podlinskij užsiminė turįs ką nors , svarbaus^ 
pranešti: ir rimtai klausantiems pradėjo pasa-

koti apie rusų armijos nugalėjimus Mandžiūri- 
joje ir apie valstybės viduje kylančią revoliu
ciją. •.

Išžios kalbos išsiplečia įdomi apysaka. 
Aprašoma, kaip lietuvis Antanas 'Milinis bu
vo pasiųstas į Mąųdžiūriją visai neteisingai ir A 
kaip jis, išsprukęs iŠ žandarų rankų, labai įpy
kęs, pradėjo vienas kelti revoliuciją. Kalbino 
kitus taip, kad niekas nežinojo, kas per vienas 
būtų tasai revoliucionierius. Jis buvd pramin
tas “Žiauriu.” Daug žmonių užmušęs ir kito
kių skriaudų pridaręs, pagaliau užmušė patį 
PodHnskį. Žiaurys'sugautas ir sužeistas, bet 
nepavojingai^ Jono žmoną irgi suėmė, bet vė
liau paleido. Ji buvo vis nerami, nes suprato, 
jog jos vyras gydomas tik tam, kad galėtų svei
ko gyvybę atimti. .■ < ■

' Toksai, yra “Biurokratų”apysakos mar
gas turinys..

“BAJORO UOŠVIS” — apysaka imta is 
lietuvių gyvenimo,. labai vaizdžiai .parašyta. 
Daugelis' išeivijos sūnų apsiverktų, perskaitę 
šią apysaką: jie prisimintų praleistus tėvynėje 
laikus. - . . •

Kunčas, paisai svarbiausias iš apysakos tu
pu, buvę vaitas ir iš savo vaitystes, stengėsi pa
rodyti savo 4‘unarą.”; Bet vaitionė vis buvo 
nepatenkinta. “Ęt, jau su ta vaitystei, tik ba* ■ 
ladone,” ji sakydavo/ O senis vis jai prikai
šiojo : Ale, mtitąi, vardas I * A Šitokiais it pa
našiais posakiais apj’šaką pdna gyvumo. .

; Kūnčo laukai,suėjo su Ramoniškių dvarįu ‘ 
/kiwį samdė Kanapbiskas. Reikia žmot, kad
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ŠV. ŠIRDIES INTRONIZA- 
CIJA .

Valstybių valdovai kalbh a- 
pie gerbūvio * paęreitųrimą? 
bet jų žodis žodžiu pajfbka. 
Darbininkai be (larbo de
juoja ir kovoja dėl savo tei- 
siib kai* daugelis darbdavių 
ir krautuvių bankrutuoja. 
Nors kalbama ir kalbama a- 
pįe besiartininČią gerovę, 
bet visas pasaulis smarkiai 
skęsta į skurdo gelmes. Ir 
kas gi bedaryti 4 Ar pasi
duoti nelaimingam likimui 
ir skęsti nusiminimo bango
se, (jr ieškoti laimingesnio 
rytojaus ir kame? .

1720 m. Marselėje, Pran
cūzijoje, ištiko didis maras. 
Mieste ir apylinkėse išmirė 
daug kunigų, ir apie 40,000 
žmonių. Žmonių lavonai 
voliojosi gatvėse. Nematy
damas kitos išeities, .vysku
pas Pranciškus dė Belsun- 
ce savo ganytojiškuoju laiš
ku kreipėsi į vįsus tikinčiuo 
sius,'prašydamas, kad “par
puolę prie Išganytojo kojų, 
pelenais pasibarstę ir ašu
tiniais apsivilkę, maldautų 
Jo pasigailėjimo ir kad šit- 

'dingu gailesčiu stengtųsi 
sužadinti Švč. Jo Širdį prie 
gailestingumo.” Viešpats 
Jėzus apsireiškė dievobai
mingai Panelės Švč. Aplan
kymo vienuolei Onai Mag
dalenai de Remusat ir nu
rodė, kad Jo ŠvČ. širdžiai 
turi būti pašvęstas. miestas 
ir visa diecezija ir kad kiek
vienas, nomitiąJbūti apsau
gotas nuo maro, privalo ne
šioti užsidėjęs škaplierių su- 
užrašu“ Sustok, • Švč.. Jė
zaus Širdis su mumis.”

1720 m. lapkričio mėn. 1 
d. vyskupas basas, ant .kak
lo užsidėjęs retežius, su kry
žiumi rankoje, aps u p t a 
dvasiškijos ir didžiulės mi
nios žmonių nuėjo miesto

£ Vym^rio Bažnyčios Ga- 
V nytojo šv. Tėvo Pijąus XI 

balsas pasigirdo visame pa
saulyje. Jį išgirdo ne vien 
katalikai, bet ir kitatikiai- 
Viso pasaulio ka t a 14 kai 
kviečiami šiais motai^ ypa- 
tingu būdu minėti Šv. Šir
dies šventę ir Jos visa okta
va: Malda, atgaila, šv* Ko
munijos priiminėjiniū, sa-* 
vęs išsižadėjimu, susįturėjL 
mu nuo praįuogų, • permal
dauti š v. Jėzaus Šii’dį, iš.- 
inelsti visų trokštamos, ge
resnės ateities.

Dabartinė gadynė mums 
primena gilios senovės lai- 

__ feišj tuomet Jmvo žymiau
sių, .mokslų išradimo gadyne, 
kaip dabar tų mokslų išvys- 
tymas, ištobulinimas ir at- 
siekiiuas taip aukšto kultū
ros laipsnio; kaip tuomet, 
nepaisant ‘išradėjų išminties 
iy valdovų galybės, viešpa
tavo taip 'dideles sld’iaiidoS, 
neteisybės, moteriškės, kū
dikių ir. 5 vargšų paniekos, 
kad ne vien žydai, bet ir 
stabmeldžiai dūsavo: uIš- 
leiskite rasą dangus, debe
sys lietumi lyldte. Teisybės, 
tegul. atsiveria žemė ir pa- 
giirido Išganytoją. ’ ’ Kaip 

’ tuomet net žymiausi filoso
fai Sokratas, Ai-ish^telig, 
Platonas ir Įriti, nepajėgė 
įdiegti žpionių širdysna tie
sos ir meilės; nei iškalbus, 
kaip Demostęiiis apginti 
nuskriaustų teisių, nei me
dicinos išradėjas Hipokra
tas, nekaltybės mylėtojas, 
įskiepyti'doros dėsnių, o nei' 

. galingų cezarių kardas iš
gelbėti vergų1—panašiai šįan 
dienų: tautų.vadai kalba a- 
pie nusiginklavimą, o niau
kiasi tolimi Rvtai; liežuviai 
kalba apie taiką, ramybę.’ 
bet rankos galanda, kardus-

. Kmieas turėjo dukterį Mariutę ir visados jis 
: norėjo gauti poūąžentu. Tai nė-nedyvai, kad 
'kaimynai pramane poną Kanapinską Kunčo 
žentu. Iš to ir apysakos vardas “Bajoro uos-* 
vis?’ Bet, štai, jyyksta nelaukti nuotykiai.

. 1 ' * -v VJonas Girdžius/ j aunas vaikinas,, išvažiuo
ja į Ameriką, Mariutė jo išsiilgsta ir, aplinky
bėms susidėjus, pati su savo tėvais išvyksta į 
Ameriką.’ Mariutė susituokia su Jonu Gir- 
džium. Vieną gražią dieną Kunčas susitinka 
Kanapinską. . Kasykloje vyksta streikas. Abu
du prisideda priS streikuotojų ir per muštynes 
KunČas areštuojamas, o Kanapinskūs užmuša
mas, Ktinčas uždaromas į kalėjimą. Motina 
su dukteinl sugrįžta į Lietuvą ir laukia tėvo iš 
kalėjimo grįžtant.

' . .. Taip ir baigiasi įdomi apysaka,* kurioje net
ir tas, kuris niekados nematė ,nė nesuprato lie
tuvių gyvenimo, turi geriausią vaizdą apie Lie
tuvos-grožį* ir apie darbininko lietuvio namuo
se esantį linksmumą. 7 «

“MŪSŲ SOCIALISTAI” — vaizdinga1 
apysaka Laisvės Meto įvykių. Lietuvoj e. Štai,. 

’ jos turinys: daktaras Sausys, socialistas, sutin- 
. ka jaunikaitį Vincą Šeškį ir maloniai prisikal

binami socialistų prietelystę. Vincas išpasąko- 
.< ■ ja daktarui kokias knygas skaitęs, iŠ ko dakta- 

‘ * ras supranta Vincą esant socialistu, ir dar ko- 
kiti. Toji pįižintis yra pagrindu visai apysa
kai, kurioje randame ii* smalkią mergipą^Bilp^ 
binskaitę; jos pareiga buvo prikalbinti dorą 
lietuvaitę Malviną Karžygįutę tapti soeialįste/ 
.Laidaro, akys vis buvo atkreiptos į Malviną,

aikštėn, kame buvo pareng
tas altorius, ten atlaikė šy; 
mišias,• po kuinų atskaitė 
Švč. Širdžiai pasiaukoiimo 
aktą ir tas jaudinančias ap
eigas užbaigė su praeesija 
su šv. Sakramentu. Nuo tos 
valandos maras staiga pra
nyko. • ' • ■

Ųž poros metų maras vėl 
užėjo. Tupmet miesto ta
ryba, kuri pirmose iškilmė
se visai nedalyvavo, kaipo 
netikinčių asmenų sudąry* 
ta, šį kartą padare sekantį 
pasižadėjimą: kas ‘metai 
Švč. Širdies iškilmių dieno
je atlankys Panelės Švč. 
Aplankymo seserų bažny
čią ir7 priims’ šv* Sakra
mentą ir paaukos keturių 
svarų miesto herbais pa
puoštą vaškinę žvakę ir da
lyvaus iškilmingoje jąrocesi- 
joje. Po atskaitymo iškil
mingo Šyč. Širdžiai akto- 
maras vėl staiga pranykb ir 
nuo tos valandos daugiau 
jau* niekas nuo jo nemirė.

Prancūzijos * karalius 
Liudvikas XVI, revoliuci- 
jonierių uždarytas kalėjime 
ir nesulaukdamas iŠ niekur 
ki tur paguodos, krei. p ė s i 
prie Švč. Širdies. Pats sa
vo ranka surašė pasiaukoji
mo Švč. Širdžiai aktą sam.

“DARBININKO” SKA1TY- 
TOJŲ DĖMESIUI

• • . _ ■ ‘ . t.

“Darbininkas” jau priima 1932 
in. Lietuvos Paskolos Boną ku
ponus už prenumeratas ir kny
gas už pilną ją vertę. Nutirpę 
.1932 m. kuponą siųskite

“DARBININKO” ADM., .
366 W. Broadway,

. }• South Boston, Mass.

. SKLEISKITE ŠVIESĄ'
Perskaitę “Darbininką” nenu- 
meskite, bet duokite kitiems pa
skaityti. Tokiu būdu supažin- 
disite kitus su “Darbininku’* ir 
L. D. S. ir atremsite mūsų idė
jos priešų propagandą.

bėt Bjrbiiiskaitė vis jątii birbino į ausis ir no- 
^jo it sau laimėti.

Daktaras pataria Vincui pradėti revoliu
ciją su keliomis dešilntimis savo prietelių. Jis 
įsako deginti namus, pirmiausia duodamas įsa
kymą padegti bajoro Karžygio namus. Vin
cas taip ir padarė: Kada valdžia juos sUsekė, 
kaltininkai, nerasdami niekui* pagalbos, krei
pėsi pas daktarą. Tasai atsisakė jiems padėti, 
tad jie prievartą išgauna pinigų ir išvažiuoja į 
Ameriką. .

’■ Taip.su kitais įvykiais . ir baigiasi toji 
apysaka,, kurioje skaitytojas randa daug malo
naus pasiskaitymo ir gali gerai suprasti koki 
buvo tie laikai, kaip buvo pavojinga net ii su 
kaimynais susigyventi ir kokiais egoistais bu
vo lietuviai socialistai, ieškoję tiktai savo nau
dos.

r “VAIZDELIAI.” Kitas Jorio Kmito 
origriialios kūrybos rinkinys yra knygoj e 
“Vaizdeliai,” išleistoje . 1917 metais “Darbi
ninko” spaustuvėje, Boston,. Mass. Jos turi
nys susideda iš šešių vaizdelių. Pirmame iš 
jų "“Progos, belaukiant” rašoma apie porą in- 
teligentų, kurie nerangiai laukė kol . kiti pra
džią padarys ir teisinosi neturį progos.

Kiti pęųld vaizdai iš Amerikos lietuvių 
gyveninio vaizduoja įvairius tipus, čia, lyg 
prieš airis, parodomas amerikiečių dvasios ne- 
^'stovupįas.^^Visįriiūri
sekos menkos, nes jie1 imasi darbo, neturėdami 

• aukšto tikslo arba dirba savo pačių nenaudai. -
• “ JONO KMlld EILES." Jonas Kaitas,

!Z 
! r .

JONO KMITO EILES
■ ——J*---------------- ----------- ■

Labai graži knyga audeklo apdarais, 192 pus1* 
lapių, tik už 7^ centus. “Darbininkui” prisiuntęs 
75 centus gausi Jono Kmito gražias eiles.

Jonas Kmitas vienintelis Amerikoj lietuvis po
etas. Jo eilės pilnos patrijotiškų jaųsinip

• Siųsk užsakymu į :

“DARBININKĄ”.
366 West Broadway . South Boston, Mass.

i 
i £

šio men. 1792., kuriuomi 
Jai paveda save, savo šei
myną ir visą Prancūzijos 
valstybę. .

Karalius1 Augustas III 
savo laiške, rašytame į Šv. 
Tėvą 1762 m. rugsėjo mėn.’ 
21 d., tarpe kita ko sako; 
^^Kadangi skaudi nelaimę 
ir dabartinės gadynes sun
kenybės kaskart vis-labyn 
didėja ir tampa Dievo rykš
te, kuri skaudžiai baudžia 
įvairių luomų, kaip dvasi
ninkų taip ir pasauliečių, 
žmoniją jų kūno ir sielos 
reikaluose, taipgi šioje ben
droje ir sunkioje priespau
doje skubiuos prie Švč. . Jė
zaus Širdies...” ,

Šiandieninis nedaihas ir 
iš to kilusios sunkenybės 
neabejotinai yra regima 
Dievo rykštė. Jungtinės A- 
merikos Valstijos skaitomas 
turtingiausias kraštas pa
saulyje. . Patogumai, ku
riuos turi šios šalies gyven
tojai, gali būti vien svajo
nės jų nemačiusiems. Ge
rovė, kuria džiaugėsi ameri
kiečiai, prasidėjus karui ir 
po karo, rodėsj. niekuomet 
nepasibaigsią. > Niekas ne
galėjo tikėti, kad. taip sun
kus ir ilgai besitęsią laikai 
ištiktų šios šalies gyvento
jus. Miestuose dešimtys 
tūkstančių yrą š e J p į a nįi 
miestų ar labdarybės įstai- 
■gų? ■’ \

" Dėl skurdo, šeimynose di-. 
deja nesantaika. . Dažnai 

bereikalingi priekaištai ir 
išmėtinėjnnai sukelia bar
nius, neapykantą.! Kuomet 
trūksta dolerių Idšenhije-' 
vargas, bet jėi trūksta mei
lės širdyje —pražūtis. Kaip 
varguolis skundžiaši, ligo
nis dejuoja, taip nusimint 
man paskendęs dažnai krin
ta gyvenimo-auka-^-savažu- 
dys, ..

Kaip dabartiniais pries- 
paiidų laikais tautų vadai 
privalo įtempti. visas pajė
gas, kad išvestų žmom’.ą 
šviesesnėn- ateitim išvengti 
gręsiančio, pasaulinio suiri
mo, taip ne mažiau pačiai 
visuomenei reikia stengtis 
įsigyti vidujinę širdies ra
mybę,’ apsišarvuoti meile ir 
kantrybe, kad fas priespau- 
das lengviau iškentėtų. Šie 
beveik ketveri metai liudi
ja, kad pati žmonių išmin
tis nepajėgė įvesti reikalin
gų Socialių reformų išsigel
bėti iš dabartinės blogos 
būklės. Tad jau labiau ta 
.žmogiška išminti? ir. silpna 
valia negali pajėgti įdiegti 
.meilės nepasitenkinu s i o n 
širdin h* nuraminti  ̂įtūžusių 
geidulių.

Aukščiau piiminti pora 
atsitikimų liudija tėisingu- 

,iftą to, ką sakb šv. Petį’as 
Damionas r “ Švc. - Jėząus 
Širdyje yrą užslėpti visi iš
minties ir mokslo turtai..'.. 
Toje meilės verčiausi o j e 
Širdyje randame ginklus 
priešus atsiginti, priemones

kaip poetas, užima vietą mūsų literatūroje. J o 
eilės skaitomos ir visų suprantamos: jos yra 
tartum paskatinimas į uolesnį darbą. Eilėraš
čiuose jauti paties autoriaus dvasią, nes juose 
įkvėpti visi jausmai ir troškimai. Jo eilėse vy
rauja skaisti dvasia, suteikianti skaitytojui ma
lonaus noro užsidegti Dievo ir tėvynės meile.

Visos eilės parašytos iki 1921 metų, yra 
išleistos Lietuvių Prekybos Bendroves South 
Boston, Mass. 1921 metais, bendru vardu “Jo
no Kmito Eilės.” .

Jis yra parašęs ir dvasinio turinio eilių ir 
giesmių, kurias įvairūs kompozitoriai pritaikė 
savo kūriniams. Jonas Kvitas keletą veikalų 
vertė. Ypač du svarbius veikalus iš anglų kal
bos: Mark Twaino “Huckleberry Kimias” ir 
Karaliaus Dickenso “Oliver Teistas.”

Kun, Kazimiero Urbonavičiaus darbų 
įvertinimas nebūtų, nė kiek tobulas, jei neprL 
simintume jo tvirto nusiteikimo uoliai darbuo
tis Amerikos lietuvių spaudos išplėtimui. Jis 
rašė ir rėmė spaudą, kiek tiktai išgalėjo, kaip 
susipratęs pionierius. Jis praskynė kelią mū
sų literatams ir liekasi jiems gražiausiu pavyzT 
džiu. ; . : . .

Jei šiomis dienomis Amerikos,lietuvių li
teratūroje yra keli susipratę uolūs darbuoto
jai, tai ir jie ir plačioji visuomenė yra nema
žai skolinga šiam didžiam asmeninį Jonui 
Kmitui, kuris prieš keturias^dešimtis nietų^što- 
ji/‘į literatūrinį darbą^ir"dabar jį dar tebetęsia. 
Užuituos. tad jo nuopelnus dėkingoji šviesuo
menė ir nori įrodyti jam savo pagarbos ir dė
kingumo, jausmus. • . . / *

sau pagelbėti, galingą atra-1 
mą prieš pagundas, sal
džiausią paguodą kentėji
muose ir skaniausi kvėpė j i’ 
mą šioj e, .ašarų pakalnėje.”

Išgirdus vyriausiojo Baž
nyčios. Ganytojo balsą, 
kiekvienas katalikas priva
lo susiprasti*, .pro žemiškų 
priespaudų rūkus pakelti 
savo ašarojančias ąkis aukš
tyn į dangų; ’prisigla' u s t i 
prie meilė degančios Švč. 
Širdies. JGi šeimynoms, ku
riose yr,a intronizuota. Šv<\ 
Jėzaus Širdis šios pareigos 
yra dar brangesnės,.

Todėl šiamė brangiame 
mūsų Meilės Karaliaus gar
bei paskirtame laike, šiuo 
norėčiau pratarti į visas 
švc.. Jėzaus - Širdį savo na
muose introųizavusias šei
mynai ir širdingai jas už
kviesti uoliau, negu kitados 
praleisti Šį brangų laiką, 
permaldauti- brau g i a u s. į 
Prietelių už padarytus žmol 
nij.os išniekinimus, maldau
ti pasigailėjimo ir suteiki
mo trokštančios malonės — 
šviesesnio rytojaus. Dary
dami metinį intronizacijos 
atnaujinimą savo liaunuose 
šią visų . bendrą intenciją^ 
vienykite su savo intencijo
mis ir aukokite Savo. Meiles 
Karaliui. Tarp Jo sėstą, 
meilės altorėlį, puošiančių, 
gėlių įdėkite dar vieną nau
ją gėlę— iš priežasties be
darbių kenčiamą vargą. Jū
sų ašaroj tegul nupl.au j a Jo 
Švč, Širdiės žaisdą, atvertą 
mūsų nuodėmėmis.

Turėdamas, dėmesyje šių 
metų birželio mėn...brangu-; 
mą kiekvienai kataliko šir
džiai, kuri labiau šiais prie
spaudos laikais norėtų my
lėti ir vienytis su Švč. Jė
zaus .Širdimi, pranešu:

1. Kiekvienai šeimynai, 
kuri norėtų turėti savo na
muose. Švč. Širdies introni- 
zaciją ir tiesioginiai arba 
per savo kleboną atsikreips 
į mane laika birželio mėn 
dovanai duosiu tam. reika
lingą pasirašyti diplomą ir 
knygelę Trumpas Introni- 
zacijos paaiškinimas.99. - 

•** 2. Intronizacijos apeigas 
gali atlikti arba kiekvienas 
vietos kunigas . (kas labai 
pageidautina) arba pati šei
myna. pagal nur o d y m u s 
knygelėje.

3. Darytį ihtronizaėiją ne
reikia . specialiu ypatingo 
Švč. Širdies paveikslo arba 
stovyleles. Užtenka paties 
paveikslo arba sto vytelės,

DRAUGIJŲ VALDYBŲ
ADRESAI '

LIETUVOS DUKTERŲ DBJOS 
/ >0 GLOBA MOTINOS ŠVO.
^rinlūinkG — Ev-a filarkslene.

-625 H. 8th St., So. Boston, Mass. 
Vlce-pirmininke— Ono Slaurlenė,-

443 E. 7th St, $o. Boston, Mass.
Tel. Si>. Boston 3422-R

Prot BaSt ' Bron& Ciunienii,
29 Goųld S t, Vest Roxbury, Mass.
<Eel. PaitoVay . 18G4AV

rin.?Rtt*t ~ Marjona Markonlut*
G6 G St, So. Boston, Mas*. * ’

lldinlnk® — Ona Stanlullutfi
105 We«t 6th St, So..Bo*tdfc. Mas*. 

Tvarkdart Ona Miigirdlenfi ..
1512 Oolumbla Bd., So. Boston, Maus. 

Rasot Globėja E. %Jnnu3onIen§
1426 Colb>i$lk Rd.3So< Boston, Masą 

Dratigija savo susirinkimus laiko kas 
antrį utarnlnkę klskvienn mtn^lo, 
7;aO-vaL vakar*, poboinytlnBJ ttf* 
talnSJ. ‘ \

Vteata draucljos ralkalMa kralpkltls 
pas protokolų raitininke,,

kurią turima; Nereikalin
ga bereikalingas pinigų eik
vojimas, bet tą patį turimą 
paveikslą tinkamai, gražiai 
pagerbti. . . . .

Labai būtų malonu, jei*, 
miestuose ar - miesteliuose, p 
kame dar nebuvo daryta 
ŠvČ.' Širdies intronizaęija, 
atsirastų tam pasiaukojęs I 
asmuo, pas save pasidaryt^'J 
intronizaciją ir kitus pyje,< 
(o paragintų, organizuotų. 
Tokius kilnius asmenis pra
šyčiau atsikreipti į manė ar 
į Tėvus Marijonus, kad gan- . 
tų reikalingų nurodymų ir 
tani reikalingų diplomtp '

Kun. 5. J. .Draugelis, 
Intronizacįjos Direktorius 
Lietuviams J. A. V. 114 
Sprhig Gardeli St., Easton, 
Pa. • •

GEBA PROGA ĮSIGYTI 
PIGIŲKNYGŲ
'Tik už $100

šias Įdomias knygas galima 1- 
slgytl “Darbininko^ administraci
joje už pusę-normales kalnbsl

AUKSINIO OBUOLIO IS
TORIJA! (Graiky Mythologl- 
jos žiupsnelis) su paveikslais. 
Lietuvių kaibon ISguldė Aly- . 
va .......... 50c.

TRUMPI SKAITYMELIAI— 
ląbaf gražūs pasiskaitymai a- 
pie įvairius gyvenimo atsiti
kimus. ParaSė J. Tarvydas. .45c.

TURTO NORMA—moksli®- 
ki paslskalytmal. PirrnSG Uo
slė ........................... .,45c. .

. UŽKEIKTA MERGELE SU. ”, 
BARZDA IR BARZDASKU- 
TIS—apysaka ’............. .15c.

ATSARGIAI SU UGNIMI. 
Verte Iš lenkiško kun. K. Š.. ,10c.

Už $2.00
KATALIKŲ BAŽNYČIA IR 

DEMOKRATIZMAS. PaniSG 
kun. Tarnas Žilinskas........... ,.50c.

XXIX-tas TARPTAUTINIS 
.EUCHARISTINIS- KONGRE- ’ 

. SiĄS. <I?arašG/-kun. Pr. Būdys, ; 
‘M. I.’ o.................X-. 1.50

PRAMONINES DEMOKRA- 
TT.TOS PAGRINDAI. ParašB 
Uosis ,...... 75c.

BOLŠEVIZMAS—Kas tai y-. . 
ra. bolševizmas ir jo vykdy
mas Rusijoj ..................... .15c,

. SOCTAIJZMAS IR KRIKŠ
ČIONYBE. Prof. V. Jurgučlo 10Cr •

MOTERYSTĖ IR ŠEIMY
NA. Vertė J.. Gerutis........40e.

< LIMPAMOSIOS LIGOS Ir 
kaip nuo jų apsisaugoti? Para
šė Dr. A. Vileišis..... . .50c.

MOTERYSTES N.ESUĄR- 
DOMYBE. J. Lesauskis... f šv. .. 

. Kaz. D-jog leidinys) Kaune. .10c. ■

Už $2.50
.TONO KMITO EILES.... .1.00
MEILE (Poėni). Paraše M..

Gustaitis ............ i.«... .15c.
SUNKIAUSIAIS LAIKAIS. 

Parašė A. Rucevičlus........40c.
ANDERSONO PASAKOS— 

su paveikslėliais ............20c.

Iš KELIONES PO ĘŪR'O- 
PA IR AZIJĄ. Paraše, Pranai
čių Jule........ ........................ i.,2.50

PETRIUKAS—laiškai vieno 
vaikelio. Vertę S. Rakauskas 15c. •

ŽAIDIMŲ VAINIKAS—Sa
vybes vakarėliams Ir geguži
nėms su gaidomis. Sutaisė. M. . 
Grigonis įjH,.,:..  .........  50c.

“DARBININKAS”
866 B’way, So. Boston, Mass.

t V. JONO E V. BL. PA1ALPINM 
DR-JOa VALDYBA

Pirminiu kas — M. žiob* .
86 ML Ida Rd., Uorchoater, Mas*.

Telephone Columbla 5481
Vlce-PIrmlrilnkas J. Petrauskas

24 Thomas Bark, So. Boston, Kam.
Prot Paštininkas — J. Glineckh.

S Thomajs Vark, So. Boston, MaM. 
rjn, Raktininkas šelkla

256'E. Ūinth St, So. Boston, Mum 
ndfninkns -—A. NaudiiOna*

. 885 E. Broadw, So. Boston, Mm
MarStUka — J. Zaikis . . ■

7 IVlnfleM St> So, Boston, Muk.
Draugija, laiko susirinkimus kas troiSi 

nakldterihklokvleno mčnealo, 2 vak 
po ploty, Parapijos salftj, 4W B. itk 
St; So* Boflton. Majtt. • ■

Vrofė&ohakn bhnlt-rlai» pramonin
kui, kurtė skelbiasi "Darbininkė,’’ tlk> 
tatwU»k«tt.W3ų* girnos.
W g*r«inklt*i "Darblulak*?

Taip.su
nupl.au
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KAS GIRDĖTI .LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

»
:WlREAb.4;ANADL WA»UGY,GOHN-

PIRMAS PARAPIJOS - 
IŠVAŽIAVIMAS.

Sekmadienį, birželio 12 d., 
1:30 vai. po pietų, Lake- 
\vood Park, Belleyiew darže . 
nyks. Šv. Juozapo parapi
jos pirmas šiame sezone 
piknikas. Programoj daly
vaus skaitlingas parapijos 
choras, gros puikus orkes
tras, hus .šokiawr teks, ma
tyti daugel kitokių įvairii- 
mų. Vietinė ir apylinkės 
lietuviu visuomenė prašoma 
skaitlingai atsilankyti, nes 
mūsą klebonas ir parapijos 
veikimo komisija deda vi
sas pastangas, kad Šis išva
žiavimas būtu linksmai ir 
visapusiškai pasekmingas.

BANKIETAS 
. K '

^Gegužes 28 d. nuosavam 
pilnai patenldnta j klube įvyko- Bovvling lygos 

vyčiu , metinė vakariene. Po 
gardžiai p.. V. Vyturio pa
gamintų įvairią gardumy
ną, kalbėjo kuli. J. Valam 
tie jus/ kųn. J. Kazlauskas 
ir daugel , kitų. Kun. J. 
Kazlauskąs ir jo komanda 
laimėjo pirmą dovaną. Pro
gramėlę linksmai vedė šeri
fas Jonas Jenušąitis.: Sve
čiu tarpe buvo kum I. Ab
romaitis iŠ Hartford, Gonn. 
ir p. Jonas Valantiejus su 
žmona iš Brooklyn, N. Y.
VYČIŲ. SUSIRINKIMAS

Gegužes 31 d. įvyko vyčių 
7-tos kuopos skaitlingas su
sirinkimas. Iš raporto pa
aiškėjo, kad “Motinų Die
nos ’ ’ parengimo paselinęs 
labai geros.., Kun. J. Kri- 
pas skaitė *‘Conn. Jaunimo 
Klubų Federacijos” konsti
tucijos projektą ir aiškino 
naudingumą vyčiams prisi
dėti. ; Is kitos pusės, vyčių 
darbuotojai, savo organiza
cijai gero vėlindami, į nau
ją “ J auniuio Federaciją ” 
žiūri gana pasimistiŠkai^..: 
Well... pagyvenę pamatysi- 
mę... Anyway.„ linkime pa
sisekimo! Aidas.

GRAŽUS VAKARĖLIS
Gegužės 22 d. Šv. Teresės 

draugija suvaidino 5 aktų 
dramą “Graži Mageliona.”

Šv. Teresės draūgijos^r 
■ kartu vakarėlio • pirminin
kas V. Bačys paskelbė va
karėlio programą ir nuošir- 

. tižiai padėkojo gausingai, 
susirinkusiems.
& ■ • . T - 1 • ■

; Vaidintojai atliko savo 
roles geriausiai. Laike 4-os 
pertraukos vakarėlio pirmi- 
v įlinkas V. Bačys paskelbė 
^publikai apie tilpusius šmei
žtus “Keleivy” prieš klebo
ną- kun. Bobiną, J. Orlaus
ką ir kitus. Pareikšta pro- 
• testas prieš šlykščius šmeiž- 
‘ tus. .....
.į Pasibaigus programai ir 

pagiedojus Lietuvos himną, 
publika,
vakarėliu, skirstėsi į namus, 

k Vakarėlio pelnas skiria* 
;mas Montrealo lietuvių rno- 
.tykių vasaros ekskursijai.
'■Linkėtina Šv. T e r-e s ė s

fBačiui ir nariams toliau su- 
• rengti tokius gražius veika
lus. Daly va r ęsi

LAWRENCE, MASS.
Jaunuolis Jonas Sinkevi-- 

• eitis išvažiavo į Tėvu Mari
joną vienuolyną. 3. metai 
atgal . atvyko iš Lietuvos,. 
Greitai gavo gerą darbą. 
Sušelpė savo narni š k i u s, 
sau net automobilį buvo įsi- 

" gijęs, . bet greitai pąmatė, 
kad tai viskas tuštybių tus- 
tvbėš. Tad išvažiavo vie
nuolynam trokšdamas būti 
broliukų, platinti Kristaus 

k karaliją žemėje ir sau pel
nyti nevystantį garbes vai
niką. • .

Geg. 31 d., kun. P. Juš- 
kaitis, Canibridge klebonas, 
atsivežė parapijinės moky- 

_ klos antros laidos mokinius 
Sį-’*4Palarigą.” Čia yisą die- 
įną7 jie žaidė, maudės. lenk- 
įt|iiiavo; nei . nejuto, kaip 
fpTisiartino vakaras. Buvo 

. ?ir pora seselių, kurios nega
lėjo atsigerėti “Palangos” 
gražumu. • Pristiki.

r Vyras įsteigė valstybę, 
moteris namus. Bet dabar 
valstybes: uždaviniai .taip 
sunkūs, kad kmętetis turi 
gelbėti vyrui valstybes rei
kaluose. ' A

NASHUA,H.».
TEATRASIR KON- 

r . ČĘRTAS ' ■, • ' 

i Gegužės 22 id. L.D.S. kuo
pos vaidintojai ‘ suvaidino 
2-ją aktų komediją, “Kąs 
Bailys,’* Vaidintojai Mbai 
gerai atliko savo roles. Vai
dino: Aldona -r A. Kapįc- 
kienė, Jurgis —' J» Tarnu-.

1. Proga gauti dovaną. .
2". Teisę įeiti į gražų Romuvos parką, MonteHo, Mass.
3. ųfrivilėgiją pamatyti sporto rungtynes.

Y 4. Linksmumą turėti puikioje salėję žavejantį ANT A- • V .
■ NELIO orkestrą.

- 5. Malonumą pasimatyme su bostoniečiais* ir apylinkie- X , 
. Čiais. ’ ’’. ' -.

’ e .L-- »1 ■ 6. Pasigėrėjimą ją rankiį darbais, ją proto išmislais. > 1■ ■ ' • ' V

♦J* 7. Smagumą iš pamatymo gabiai vaidinamos, įdomios
T^^komediĮoĄ^^GYVA, STOVYLA.” ; ; . /

Tą visokią “good times” dieną gausi už 25c. . X

Šv. Petro Parapijos <

t A

SO. WORCESTER MASS

-i- 
f

,-.y
■■ . -ft 

: X 
■■ i Birželio 12 d., 1932

Romuvos Parke, Montello, Mass.
(Jei lytų tai sekantį sekmadienį)

Special Bušai nuo bažnyčios, po antrų, trečių ir ket
virtų šv. mišių veš kiekvieną ten ir atgal už 75c. .

Parapijos prieteliai tepaskleidžia šį skelbimą pla
čiausioje visuomenėje. .

Visus kviečia atsilankyti KOMISIJA.

PIKNIKAS
Aušros Vartų motėrti dr- 

ja, šio mėnesio . 12 d. rengia 
Gediniinbparke. (netoli baž-j 
nyčios) didžiulį pikniką, su 
įvairiomis prašmatnybėmis. 
Visos sąjungos moterys jau 
dirba, kad tinkamai priim
tų svečius ir gardžiai pavaL 
šintą. Girdėtu kad ieško 
nepaprasto orkestro, girdi, 
tai sykiu su jaunaisiais lei-j 
siriie, kad visas “ Gedimi
nas drebės, Marijona, Ona 
ir kitos sako 20 metų kaip 
nėra su vyru šokusios, o ta
me piknike, pamatysim ar 
neužmiršo *jų vyrai lietuviš
ką utancią.” Tad, vyrai 
moters dėkite po du puspa
džius kamašams tai prisi
minsite jaunas dienas. Vi
sas pelnas skiriamas para
pijos naudai. G.

OETROIT,MICH.

ir skolinimosios bendroves 
(spulkos) sekretorius Juo
zas J, Paleckas.

Šis baisūs atsitikimas vi
sus nustebino, nės velionis 
buvo gero būdo žmogus ir 
jokią asmeniniu priešą ne
turėjo. • ’ • •' -

Velionis buvo Prudencial 
apdraudos- kompanijos su- 
peritendento padėjėjas. Gę- . 
gūžės 27 d. vjiš išvyko į dar
bą kaip paprastai ir dingo. 
Pranešta policijai, kuri ir 
rądo Veįionies lavoną.

Laidotuvės įvyko birželio 
2 d. iš N. P. Švc. P., bažny
čios įšv. Kazimiero kapi
nes. . ’ •. ■

L D. S. CONNECTICUT 
APSKRITIES KUOPOMS

lioniš, Šnibdžiukas — A.. 
Sabaliauskas. Paskambino 
piano solo M. Grigiūtė. Dai
navo solo: V. Eimalavįčiūtė 
“Merginų bėdos.” Dueįą 
dainavo V. Ermąlevičiūtė. 
ii O. Vėrkauskaitė .“Kas 
man darbo.” Dainavo so- 
lo .Makaravicius “My riio- 
thėrs eyeš ’ * ir4 ‘ D arbūokis'’ ’ 
ir solo O. Skirkev i č i e n ė 
“Dukružėlė.” Visiems mi
nėtoms solistės ir solistam 
pianu akomponavo vargoni
ninkas J. Tainulionis. Pįri- 
no solo paskambino A. 
Grąusiiūtė, varg. J, Tarnu- 
lionis sudainavo “Tų mer
gelių. dainavimas” ir “Li
tai.” Jam pianu akompa
navo A. Grąusiiūtė. Ona 
Škirkevičienė ir varg. J. 
Tamulionis sudainavo due
tą. Labai žmonėms patiko. 
Programa bai gė®’ ** ietuvos 
himnu.,
SUSIRGO L.D.S. NARYS

Juozas Stariulis, L. D. S. 
narys, yra labai susirgęs. 
Visi nariai, jo labai apgaile
stauja. Linkime visi j am 
kuo greičiausia pasveikti.

Marytė Tarnaite.

L. D. S. N. ANGLIJOS 
KIJOPOMS • •

. LDŠ. Naujosios Anglijos 
apskrities šių metų antrasis 
ir pąskiiiinis išyažiavįnias: 
—.gegužinė įvyks rūgpiūčio 
mėn. 14 d. Palangos Parke, 
Laivrėnee, Mass.

Visos kuopos! iš anksto 
prašomos gražiai rengtis.

' 4 ’ ‘ Komisija.

PttHA8itPHlA,PĄ.
: NOVENA '

Birželio 5 d. Šv. Kazimie
ro parapijoje prasidėjo rib- 
veha į Šv. Antaną ir tęsis 
iki birželio 13 d..No veną ves 
garsus pamokslininkas, at
vykstąs pirmą kartą į šią 
parapiją.

Senas choristas.

Pastaruoju laiku vietiniai 
veikėjai katalikai susirūpi
no paruošti tinkamą pami
nėjimą 200 metų*Washing- 
tono girnjmo sukaki u v i ą 
proga. Pradėjus dairytis, 
kad sužvejojus tinkamus as
menis, kurie sugebėtų išpil
dyti to apvaikščiojimo pro
gramą ir... besidairant—be
siteiraujant sužinojo, kur 
gyvena, dap. taip ne seniai 
visą giriamas dainininkas 
Antanas Banys. ’ Manė jį 
privilioti į Philadelphiją į 
tą apvaikščiojinią. Tačiau 
paaiškėjo, kad tas neįvyks, 
nes gėrb.. A. Banys, mano, 
užbaigęs mokslą, pirmiau 
■pagarsėti tarp amerikiečių, 
o vėliau pasirodyti ir tarp 
viengenčių — lietuvių. .

vienąPhiladelphi jos.ligoni- 
nę, neatgavo sąmonės, pir
madieny JO d. gegužės mirė. 
Velionis buvo 37 metų am
žiaus, o kunigu buvo apie 
15 metų. ”

‘Kaip teko sužinoti mūsų 
veikėjas Kazys Bryzas ap
imtas didelio nuliūdimo dė 
jo brolėno a.d. Vilimo Dry
žo, Vytauto Didžiojo Uni
versiteto medicinos studen
to mirties/

, Reiškiame Užuojautą nu
liūdusiam p. Dryžui.

Karijotas.

OHAVEN, CONN.
DEMOKRATAI VEIKIA

Lietuviu piliečiu demok
ratą klubas, įsisteigęs 1930 
m. rudenį,, gyvuoja; turi a- 
pie 50 narių, šaukia mėne
sinius susirinkimus kiekvie
no menesio paskutinį šešta
dienį.? . '■•••
; Klubas kviečia visus pilie
čius lietuvius’ prisirašyti. 
Klubas suteikia daug patarę 
navimų — pagelbsti įsigyti 
pilietybę ir tt.

Narys J. M.

’ Kataliką kunigas, a. a. J. 
Zbytniev’skis, vikaras baž
nyčios ąv. Adelberto, tarp 
ričniondiečių, šeštądieny, 28 
d. gegužės grįžo šu s a y o 
'broliu menininku tepleriu 
iš atostogų. .Pakeliui, išli
pęs iš automobilio, ėjo į 
krautuvę, cigaietą nusipirk
ti ir tapo kitų ^automobiliu 
suvažinėtas. Parveš tas į

ĮIEŠKO vietos
• * ‘ "V £ . .

atsakantis vargonininkas—daini
ninkas. Specialei studijavęs’ dai
navimą, per 3 metus Romoj 
Italijoj Vietą galiu užimti, rilio 
1 liepos. Kuriam iš ‘ Gerbė .Kleba* 
ną bučiau reikalingas,’ meldžiu 
kreiptis: . • ‘

Petrai Vyčaa,
\ AuŽroB Vartų par. vargonų 

. .. 128 Sterlhig Si,
WOHOESTER, MASS. .

vieša padėka ; i
Širdingiausiai dėkojame 

visiems prięteliams,.. sutei
kusiems paskutinį pątama-; 
vimą triūsų brangiam tėve
liui Vincentui Šnarini, mi
rusiam gegužės 27 d. Mirė, 
turėdamas 57 m. amžiaus, 
palikdamas mus didžiausia- 
fne nuliūdime. x

Ačiū šv. Jurgio parapijas 
klebonui kun. J. Čižauskui 
(ūž širdingą atjautimą, gra
žų pamokslą ir palydėjimą 
į kapus), misijonieriui kun. 
B. M. Paulukui/(už dalyva
vimų pamaldose ir jausmin
gą pamokslą), kun. Valai
čiui, graboripi K. Stepa
nauskui, Sesutėms Pranėiš- 
kietėms, muz. J. M. čižaus
kui, Urbonams, Keručiams, 
P. Radvilui, ‘L. Urbonui, 
Karalavičiams, Šeirį am s, 
Pušįnskiams/- Novi k a m.s, 
Markevičiams ir visiems, už 
sakiusiems šv. mišias, pri- 
siūntušiems gėĮes.

Ačiū visiems,, dainavu
siems laidotuvėse ir-bet kuo 
pagelbejusietns inūsų skaus
mo valandoje., .
. Nuliūdę

zyiona Dotntcel^ 
duht^'ys Ona ir Elena 
ir sūnus Juozas Šnarai.

CHICAGŪ, ILL.

Mūsų apskrities priešsei-' 
minis —pusmetinis suvažia
vimas įvyks šią metų birže
lio 19 d., sekmadienį, Šv. 
Andriejaus parapij os salėj, 
Churęh St.,. New Britam, 
Conn. Posėdžio pradžia 1 v. 
po pietų. '

Visos kuopos malones pri
siųsti šayo atstovus bei pa
rų pilis gerų sumanymų or
ganizacijos gerovei. , . •

Visi darbininkai stok ore 
į eilę sumanymais -ir dar
bais, juos įvykdydami ir 
gausingai dalyvaudami.

Apskrities pirmininkas
• P, Tutoraitiš, .

Raštininkė
B. Mičiūniene.

LIETUVIS NUŽU
DYTAS .

•• ‘

Gegužės 27 d. miške ties 
■Km Av. ir 90 gatves kryž
kelių. rastas nušautas- uolūs 
veikėjas, Brįhgton Parko 
lietuvių. Gedimino. statymo

Modernieji šakiai yra ne kas ki
ta, kaip seksualinio organizmo 
simbolizavimas fiziniais judesiais. 
—-Prof. St. .Šalkauskis.

“ŽIDINYS”
Prof. Dr. V. Mykolaičio-Putino redagu* 
jauiaa literatūros, mokslo, visuomenė 
Ir akademlSkojo gyvenimo Iliustruotas 
mėnesinis žurnalas yra didžiausias, 
rimčiausias, įdomiausias ir kiekviena* 
prasilavinusia^ žmogui tinkamiausias 
lietuvių Žurnalas. Todčl visi paskubėki
te užsisakyti “flldlhj.”

“židinio” kainą Lietuvoje: met. 35 t., 
pusnį. 20 lt.: Amerikoje metams 34.50, 
pusmečiui 32.50.

Adr.: "židinys.” Kaunas. Laisves AL

JAMES ALFREDAM. D.
JŪSŲ ŠEIMOS GYDYTOJAS

V alandbs: 
'Nuo T IldLIl vakare. • 

Išskiriant
, 'Antradienį ir Ketvirtadieni, k!.- 

■. Taipgi nagai BUsitarhnij, Į.
. 59Į North Main Street, Į 

Brockton, Mm. I
Tek 40 . . • ų

A

Į CHARRON’S
j PliNAI—RADIOS 'j
j ŠALDYTUVAI
J l Aliejam pečiai Skalbiamos
’ 1 ’ ’ mašinos
L M TBUMBULL STMOT
i t W0BOXBTtR> MA88.
j į • Tol44430

] Lengvos litygoa—Bs NuoMmčh
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PASIUTAIS susirnt- 
NIMAS .

ratfmiEai!
BENDRAVIMAS

TEISĖJAS STONE PATE 
KORĖTOM

CAMBHK MASS.
MĖTINIS PARAPIJOS

•SUEISIMOMMALIOS AR NORI LAIMĖTI?
Birželio 3 d. po Introni- 
djoa pamaldų prasidėjo 
. Petro bažnyčioje, Po- 
iziaus įsakytos ir Kardi
to O’C’ormell užgirios, At- 
eisfelo savaitės pamaldos, 
įmoksiu sake misijonie- 
iVkun. Jonas J. Jakaitis,
L C. Palaiminimų Švč.- 

■ t ■

Jkramęntu davė kun, J. 
evokas. Dijakonu patar- 
,vo kun.vK Jenkus. ’Sub- 
jakonu kun, P. Virmaus- 
$/•.; \
Atsiteisimo Maldų’ ir. Li
nijų Saldžiausios 'Širdies 
skaitė kun. Pr. Virmaųs-
sr~ ~~—. r
Tokios atsiteisimo pąmal- 
•s mūsų bažnyčioje bus lai 
►mos kas ‘ vakaras iki bir- 
Ho 10 d.
Rytais mišios bus laiko- 
os 7, 7:30,8 ir 9 vai. Tuoj 
> paskutinių šv. mišių mi- 
j'onieriūs sako trumpų in- 
rukcijų, •
Paug geros valios žmonių 
indojasi šiomis nepapras- 
►mis pamaldomis; Lanko 
įžnyčių, eina prie Šakra- 
lęntų.

Parapij os piknike, birže
lio 12 d., Romuvo& parke 1 
vai. po pietų prasidės spor- 
.to programa, kurių sudarys 
įvairios lenktynes mergi
noms, vaikinams^ storiems 
vyrams ir tt. Yra numaty
ta 100, 220 ir 440 jardų bė
gimai. 440 jardų bėgime 
lenktyniuos Montėllo ir So 
Bostonas. Visiems laimė
jusiems bus suteiktos dova
nos* . -. <.

Komtieji Jenktynėse da
lyvauti malones užsirašyti, 
pas sporto programos vedė
jų Juozų Kaspęrų. 11

RUSAI

Antradienį,- po pamaldų, 
.vyks svarbiausias parapi

jos susirinkimas. Kviečiami 
vist ’ ’ .

į parapijos piknikų, bir
želio 12. d.,, eis tiek busų, 
siek, bus išpirkta, keleivių 
ikietij.

*■

Tęn ir atgal busai nuva
žiuot kainuos tik 75 centai.

e ■ •

Vertėtų kiekvienam iš 
kalno pasirūpinti kelionės 
bilietą. > U- >

"GYrwi stovyla”
“Gyvoj? Stovyla’’vėl da- 

rosi veikli. Laikomos prakti 
kos 8:30 trečiadienio ir šeš
tadienio vakarais. Sekma
dienio 7:3O vai. vakare vai
dinama parapijos išvažiavi
me, Romuvos parke, Mon- 
telloje.

Sodalietės praėjusį ket
virtadienį turėjo sui’engu- 
sio8 whist party, į kurių at- 
silankė ir vyčiai.
Lošime piima vietų ir pir

mų dovanų faimėjo vytis J, 
Petrauskas.

Padainuota lietuvis kos 
dainos ii’šiaip jau gražiai 
lietuviškai pasilinksminta?

■ ■ K

1 . , ■ «

LAIMLIO DAUG PINIGŲ

~Middlesex teisme yra iš
kelta bylą prieš teisėjų A. 
PM Stone, kurs kaltinamas 
pasisavinime 9000 dolerių 
iŠ Pi*. Clarke nuosavybes, 
kurios jis valdyto jum yi’u*

Ieškinį iškėlė mirusios 
pr. Clarke sesuo.

. • teisėjas Stone teisme pa
reiškė, jog jis neatsimenąs, 
kur išleidęs apie 4000 'dole
rių. > ;

BlIUIS KAINAVO $25

KUN. K. JENKUS 
MONTELLOJE

ŠV. TERESĖS PAMALDOS

Birželio 5 d., kun. Jenkus, 
tlaikęs vienas šv. mišias 
uvažiavo Montellon. Ir eh 
tlaikė kitas šv. mišias ir 
asakė antrų pamokslų., ■;
Tas kun. K. Jenkaus pa- 

irnavimas buvo reikalin- 
as, x nes kum • J. Skalandis 
įvažiavęs atostogautų.

INSURANCE
Apdrausk namus, ■ rakandus . 

automobilius pas 
J. S. MESLIS

342 Broadway, So. Boston:
Tel. S. B. 1798 ar 2613

VASAROS SEZONAS |
JAU ČIA « I

MUL'S MENS I
ŠMP . |

456 W. BROADWAY Į
Soutfi Boston; Mass. |

NAUJAUSIOS, GERIAUSIOS . I 
VASARINES SKRYBĖLES. | 

Labai pigi kaina, . ’ =
L Savininkas POVILAS LIRAS |

Prisiekęs Advokatai

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provM. Darovi- 

> sus legalius dokumentus.

817 E St. (kampas Broadway) 
., South Boston^ Maii.

r. Telefonai: Šou Boston 2782.
Namu; Talbot2474

REIKALAUJA DAUGIAU 
TRAFIKO ŠVIESU

L “—  *“ - ' - A 
T Čommonwealth gatvė j e 
per paskutinius 5 metus bu
vo' 824’automobilių susidū
rimai, kuriuose užraunu, 
žmones', Trafiko komisija 
susilaukė daugybes ręįkala- 
vimų įrengti daugiau trati-1 
ko šviesų, kas ir bus pada
ryta. ' , ;

Nuo antradienio vakaro 
iki penktadienio vakaro Šv. 
Teresės pąihaldos bus pri
jungiamos. prie Atsiteisimo 
pamaldų.., Jų baigoje bus 
duodamos sveikinti šv. Te
resės relikvijos.

Šv. Teresės Novena baig
sis penktadienį.’

SUSITUOKĖ

PAGONYTĖ LAIMĖJO
> 5000 DOLERI/

Peabody miestelio gyven
toja Ona Pangonytė, 25 me
tų amžiaus patraukė į teis
mų Mykolų Mooka, .reika
laudama $25,000 už suve
džiojimų. . '*■ •
. O; Pangonytė tęisme aiš
kino, jog Mooka žadėjęs ją 
vesti, o vėliau kitų vedęs.

IšklaUsiUs/ abiejų! pusių 
pareiškimus, teismas pritei
sė O. Pangonytės naudai 5.- 
000 dolerių. . : .

Birželio 5 d. 12:30 p, p. 
Kazimieras Prakopas susi
tuokė su Antanina Vasi
liauskaitę. ; . ’ .

Liudytojais buvo P. Kar
tonas ir M. Vasiliauskas.

Jaunavedžiai apsigyvens, 
pas jaunosios tėvelius, 268 
Gold St., So. Boston, Mass.

ILGU PEILIŲ NEVERTA 
NEŠIOTI

Tūlas John Dovers, iš 
Pover St., nubaustas 6} mė
nesiais pataisos namuose už 
nešiojimų , kelnių kišenėje 
12 colių ilgumo peilio/

KADETŲ ŠVENTĖ
Birželio 3 d. Bostono aidi 

Štesniųjų mokyklų kadetai 
turėjo savo metinį paradą, 
•kūriame dalyvavo apie 17,- 
000 • berniukų. - ■ - /

MIRĖ

Thonias Hogan, gyv. Sę* 
Bostone, birželio į d. laimė
jo 55,500 dolerių arklių len
ktynių loterijoj, Airijoje. 
Hogan yra 30 metų vaiki-

vo $25.50 į savaitę. Laimė
jęs tuos, pinigus mete dar
bų, . sakydamas atidnędųs 
savo darbą bedarbiui.: Jis 
išvažiuos į Sirijų atsiimti 
.savo laiinėtus/pinigus

, RENGIA PIKNIKĄ
• ' A ’ > / ' ‘ ’ . . ' '

L. Vyčių 17 Algirdo kuo
pa birelio 19 d. rengia ne-į 
'apsakomai linksmų piknikų) 
Munėhback’s darže, Rose^ 
lindale. y

- • J * :

Patartina apylinkės lie
tuviams iš .anksto pradėti 
rengtis į šį pikniką, nes bus 
daug įvairumo, kaip ir kiek 
viename jaunimo piknike. 
Nepamiršk birželio 19 d.

• Pelėda.

Everėte tūla p. rRobąon 
apskundė dantų gydytojų 
Dn J. H, Fagan. Ji aiški
ni nuėjusi pas faktūrą Iš
traukti dantų; kai ji atsisė
do j kėdę, daktaras jų apka- 
nnęs ir pabučiavęs. Malde- 
n’o teismas daktarų pripa
žino kaltu ir nubaudė $25.

PADĖKOS ŽODIS

LAISVĖS'
Vienas iš žymiausių ap

gaudinėtojų,Charles Ponzi, 
nuteistas, kalėjimu nuo 7 
iki 9 metų,' sioipis dienomis 
įteikė prašymų .aukščiausia
jam teismui,’ prašydamas 
pasigailėjimo.

Savo prašyme Ponzi pa
žymi, jog jis jau atliko dau-‘ 
giau negu du trečdaliu pa
skirtos bausmėg'ir kalėjime 
gerai užsilaikęs; todėl turįs 
teisę ntgauti laisvę.

Imigracijos biuras gi pa
sirengęs iškelti bylų prieš 
'Ponzi, kad jis būtų depor 
tuotas, jei jis tik bus iš ka
lėjimo paleistas.

Paskutinėmis žiniamis,

Emelija Valūtskįenė, ,117
F St., So. Boston,' 52 metų 
amžiaus, mirė gegužės 31 d./ 
miesto ligoninėje, pasirgusi 
tris savaites.

. Iškilmingai šv.. mišiomis 
palaidota birželio 4 d.

jli paėjo iš Šuvalkų-Kal- 
varijos parapijos. .

Amerikoje pragyveno 31 
metus..; ,

Paliko liūdesy vyrų Joną,; 
tris sūnus ir vienų dukrą.

Laidotuvėms , patarnavo
grab. J. Petruškevičius. j Ponzi prašymas atmestas.

Širdingai, dėkojame vi
siems. gėręs šįrdiės žmo
nėms už užuojduta" ir pas- 
: bitinį, patarnavimų suteik-. 
ų mūšį dukrai Juozafihai-. 
Ačiū visiems, kurie lankė 
jų per 5 savaites Carney li
goninėje. Didžiausius pa
dėkos. žodį tariam visiems; 
iurįe užprašė misįias ir ap
dovanojo gėlėmis ; ! broliui 
Vincentui Trinkai,. JuOžui 
^erafįnuį, Povilui'' Serafi
nui, Vincentui Aiidi’iūiiui, 
W. Kazakevičiui, A. Zub-, 
rienei:-P. Šajafkienei ir P.J **.’■> s *♦ » * 1 ■ • \

Baubliams ; Marijos t vaike
liams už šventas mišias, ir 
už patarnavimą,; graboriui 
J. Petruškevičiui už, mand’a-, 
gų patarnavimų...,

4 Ilsėkis dukrėle ramybėj e 
Kalyarijos^apinėse. • ■ * ■•/ . ' <• ' 
' Liekam nuliūdime tėveliai 
'Juozas ir Veronika, sėsįio 
Veronika ir dbroliš Juozas 

. Trinkai^ .. < * -

PARSIDUODA
j ... ' ’ .

10 kambarių namas. Sa\vyęr Av.,_ 
Dorchester. Nudailintos gundys, 
fire-placey visi įtaisymaL Prieža
stis pardavimo —'mirtis šeimoje.

■ TeL čoliunbia 2320 ■ „B-14

Švč. Panos ALirijoš Ne
kalto Prasidėjimo z parapi
jos mėtinis išvažiavimas į- 
yyks sekmadienyje^ birželio 
W d<, Palangoje; Methuen, 
Lawrehce, Šfass. Kasmet 
žmonės'gausiai ląpkosiunū- 
su parapijos, išvažiavimuo
se. Kodėl ne V Vieta puiki. 
Šiemet dar labiau pagerin
ta. Vanduo maudytis šil
tas. Pieva pasivaikščiot, 
pažaist graži, žodžiu, Pa* 
langa ideale vieta piknikui. 
Labai prašomi skaitlingai 
visi iš visur atsilankyti.

~ STATE ROAD ŪKĖ
17 AKRTJ — $5500

19 MYLIU Iš BOSTONO ‘

Jg kambarių, 2 maudynes, šilu
ma, vanduo, gasas ir elektra;; 500 
pėdų.žęmės' prieky. Didele bat'jfi.e, 
4 Idlteį vieta Suštatynuii 40 kar
vių ; modemiškai. ištaisyta;1 iueP 
žinitii nanųis, pastoge dėl 5 veži
mų, 2 karų garadžius, kelyje par
davinėjimo stotis; šis'parsiduoda 
už morpjčhj; $1000 įnešti. .
Chamberlain and* Burhham. Ine,', 
294 Wasbington 8t„ Boston.

’ t-
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Pgtoglauaiais keliaia p nr 
: Lietuvei Ubetį KLAIPfciJĄ. 

fcreipkkig pas •

C. J. WEISUL 
AGENTTJBA. ‘

& 366 Wr Broadway
80. BOSTON, MAS#.
Tel, So. Boston 0620

I JUOZAS M. DIUS j: X 

LAIKRODININKAS ...
i • ’ . '*■' r ’ -j > ''
| Parduodu įvairiausios rūšw f 
į auksinius jr „sidabrinius daik- Ą 
| tus.' Taipgi ir pataisau,

j ' 366 W, Broadway
i SO. BOSTON, MĄ8S. .

OjKKiiliililiiĮHiiiifiiiiDiiHiiiuiiiliiiuiiiiiiiiiiiHiijuHiilItSj

LIETUVIŠKA

BEAUTY SHŪP 
(L STRĘlJTBE AUT Y SHOj?) 

——iSiTniph^ -j/ "flnd1 61117 StsV

SO, BOSTON, 
MASS, ■ '

Tel. . ’ 
S. B. 4645-11

Savininke 
CARO LINE 

CASPER 
juodame - 

Perftiuneiit 
IVave-Ėugcne

7 KARVĖS, JAUTIS, 
2 ARKLIAI

ĮRANKIAI, MELŽIMUI 
ĮTAISAI

TIKTAI $3500—$1200 ĮNEŠTI 
.125 akrai, 5 akrai apsėtos, 4 my
lios nuo z^armington, 7 mylias iki 
Raehester; ,7 kambarių, namas, 
gera aukšta vieta ir . nėra šalnų. 
35x70.' baime, garažiųs, vištinin- 
<as ir dirbtuvėlė;. pienas išvežio- 
jamaš >po miestelį1. Numeris 785 
parodas OHver O. Baster, K. of 
-P. Block, I^rmihgton-, N. H,f tel. 
3758. Chamberlain and Būrhham, 
Ine,, 294 WasMngton St., Boston/ 

jTTčŽįNNŪim
• TONIKŲ IŠDIRBĖJAI
P. Romanskis ir Trakelis- 
; Lietuviai Savininkai : *

Padirbame geriausi gėrimu ir
■: • pristatome visur

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

Tel/Mo, Bošton .0828 .
LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. V. CASPER 
h ' (KASPARAVIČIUS

Naujoje Vietoje, 
525 E. Brdadway, S. Boston,

Ofiso Valandos! ' > 
Nno 9 Iki 12 ryte Ir nuo 1:» Iki 
5 Ir nUo 6 Iki S vai, vakare. Ofi
sas uždarytas subątos yakąraia ir 

f nedšldledlals, taipgi MredoihiM ntM 
12-tos dieną uždarytas. >

nuiihū ir X~ray

Tel. So. Boston 2660
Lietuvis Daiitistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston 

'jOįiSftj valandos nuo 0 iki 12, nuo ’ 
1:30—6 Ir. nuo 6:60—9 vakare. 
Seredonils nuo. 9—12 vai. diena. 
Suimtomis nnd 9 iki 6 vai vakare. 
NedSlioml? nuo 9 liti 12 vai. dieną 

(pagal sutarti)

T

Patogiausiais Keliais
NAUJI IŠPLAUSIMAI

v

SOUTH BOSTONE
Turiti išrendavojimui automobi
liams ęafądžjų; 539 E. E. 7th St. 
Plytįras ir kiekvienas ątskirai, 

■ Rehda $7 į menesį. -. Atsišaukite 
pas M. Zoba, 36 Mt. Ida Road, 
■Dorchester, Tel. Columbia 5431

IŠSIHENDAVOJA
4 kambariai Vi^i įtaisymai. Rėn- 
da prieinama. Taipgi ir 2 (f urni-. 
slied) kambariai, 8avifdnk^ vi
suomet galima matyti . /
50 Marinė Rd., , So. Boston,

Tel. Porter .3789 " _ * v

JOHN REPSHIS, M. 0,
(įtĖpaYŠ)

Lietuvis Gydytoju
Oflio Valandai; 2-^4 ir 7^ 

273 Itarvard Street, 
kamp. Inman arti Central Sq, 

Osmbridge, Mus.\ ‘ J*- ' ų . -

r
I

PRALL BROLIAI
PENTORIAl IK DEKORATORIAI
DARBĄ ATLIEKAME GERAI IR PIGIAI 

PAf ARNAVIMAŠ GERIAUSIAS

46 ARMANDINE ST., DORCHESTER,

Tel Talbot 0354

...■s X ■ Spęcialės Ekskursijos į Lietuvį

Birželio 18 d., >> UNITED STATES. X
■ 26 d., COLUMBUS /
Liepos 1 d., ’ j. EtJROPA

Liepos 2 d., >> FREDERICK VHIX
J 5 2 d.,. GRIPSHOLM

9 d., BREMEN* • •
M 14 d., • BpRLIN

23 d., ■ UNITED .STATES.
i > «30 d., ’ • >» GRIPSHOLM X ‘

2 ■; • • w. .___

' RUOŠKITĖS JDABAR! ‘
Visos Informacijos apie kelionę visiems dykai.

C. J. ttlSlIL AGĖNTIiRA
“Darbininko Name” .

366 WEST BR0ADWAY SOUTH BOSTON, MASS.
« . Tel South'^Boston 0620>

PRIE GERO GYDYTO JO 
i REIKIA KREIPTIS 

delel . pagydymo visokią 
kraujo, .nęrvil Ir cbiromS- 
ką Ilgą. Kurie kenčiate 
nuo reumatizmd, skaudu
lių, vočių, sutinimų arba

Mk šiaip kokią kūno ligą, tu- 
<H retumet kreiptis tuojąuė.. 

Atminkit, pasltėlrayliaas, 
patarimai dykai Visą Ši menėgĮ. * 

0t.Gtail|,327;K,£. 
VafaHior: Autrajienlaū, ketvirta-

nlals 10—12 tiktai. ‘ •

/^AULUTg”
“Saulutė’*’ Oinadu kartui pet 

mėnesį 16 pusi, didelio, forrhato su 
spalvotu viršeliu. Kainą Lietuvoje, 
metams 12 IR., pusei pietų 6 lt,, 
Latvijoje^ Estijoje,. Vokietijoje 
ir kitur metams. 15 Ht.r pusei mo
tų 8 lt.

Adresas: Jurbarku, ‘-Saulųtče

Administracijai # ‘

RŪBŲ SIUVYKLA
“ JOtfAS JAROŠA, Savjninkas 
Moteriškų jį Vyriškų Drabužių 
Kliaučiai ir Putrų Taisytojai.

Valo, taiso, dažo ir prosina žemo
mis karnomis. / Nauji;. siutai iiv 
overkotai pagal užsakymų, nuo 
$15.00 ir aiilcšeiau. -• 
537 S. 8th įt, So. Boston, įfcm. 
Namų Tel, So. Boston 0377-W

PARSIDUODA
Graži farniuke netoli Bostono;' 

Yra 5 kambarių'namas su visais 
vėliausios mados įtaisymais. Taip- 
gi. grabus, sodas su vaisiniais me- 
džiaiais, 1J akrų žemės ir baimė, 
ir. nauji vištiiunlcat Prie pat . 
Statė Road; *?

Priežastis. parda\nmo savini„n- 
.kas nesveikas ir nori važiuoti į 
uiėtuvų; .

.KroipHtčs . . .
303 Canton St„ R&ndolph. Mass.

• ’ ’• • v..

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(galinAuskas)-. '

. 414 Bro&dwayrSoj Boston 
’ ^ei; S<v Bottoti aSob

OfiBflB atdaras nlio 10 IH 12 vaL 
’■ ryto, nuo 1:80 iki 5:80 po plet lr 

nuo 6 iki 9 vakare. Šventą dieną 
pagal Bualtarlmą

PATARNAVIMAS DIEN< 
IR NAKTĮ

D. A.ZALETSKAS
GRABORIUSIR 

BALSAMUOTOJAS
877 ir 448 Cambridge Street 

Cambridge, Maw.
Teleplione Unlverelty 883i-W,

- T ,Š .

Office tTeleplione' Vnivvrsity 1S67 
Vniversity 1957 : j.;?

AD AM 0 WIRK A &, SON
Undertaker i fcmb&lmert ’H 

, LIETUVIS GRABpRIŪS IB n BĄLSAMUOT0JAS . ~ . 
Fagrabus atlieku gerai Ir pigiai. 

^Kaipn|vlenoda visur. Vieta atdįr* 
dieną Ir naktį, "' *<’

883 Cambridge Street 
EA8T CAMBRIDGI, MASS.

? SKYRIUS
10 Intervale SU Montelld, Mum. 

. ATel.Brockton 5188



IŠ DIDŽIOJO NEW YORK O IR NEW JERSEY
IŠ NĖW YODKO IR NEW 
JERSEY VARGONININKU 

SUSIRINKIMU
|h’' • • ‘ r

J j Pastaruoju laiku šios a 
pylinkės muzikai parode 
Saugiau veikimo. Kadangi 
jau trys iŠ eilės įvyko susi
rinkimai, tai Čia, nors su
glaudęs, patieksiu tii susi
rinkimų protokolų ištrau- 
kas, .

• Pirmas susirinkimas įvy
ko balandžio 19 x d. 1932 m. 
p. L Žilevičiaus bute, Eli- 
zabeth, N. L, komp. p, J.

kūsiems referatą, apie a. a, < 
Č. Sasnausko biografiją bei 
jo kūrybą. Referatas- turi
ningas visais žvilgsniais, 
.nes aiškiai nušviečia gar
bingo mūsų kompozitoriaus 
darbus muzikos srityj. Ka- 

,dangi minėtas referatas pa
ruošta spaudai, tai išrinkta 
^komisiją iš A. Vismino ir 
P. Dulkės, kurie susižinotų 
^u kitais asmenimis, kurie 
šio referato išleidimu būtų 
suinteresuoti.

\ Toliau kalbėta apie ren- 
- giamą Rytinių V a 1 s t i j ų 
Lietuvių Dieną, kuri įvyks 
liepos 4 d. KlasČiaus svetai
nėj, Afaspeth, L. I., N. Y. .

Susirinkusieji, pasižadėjo 
dalyvauti su savo chorais 

. minėto f dienoj. Bendram, 
didžiajam chorui, kuris su
sidės iŠ keleto šimtų įdaitrik 
ninku, dainos nustatytos se
kančios: “Užtrauksim nau
ją', giesmę” — J. Naujalio, 
“Važiavau dieną” — St. 
Šimkaus. “Kur bėga Šešu
pė”— č. Sosnausko it 
“Vilnius”.— Vanagaičio.” 
Pavieniai chorai, kurie, pa
norės—. galės dainuot. Ka
dangi tą dieną pripuola 
ElįžĮabethę 40 v. atlaidų už
baigimo’ išldlmės, tm ir su

sirinkę muzikai prisidėjo 
prie* jų pagražinimo.

Antras susirinkimas įvy
ko taip pat Elizabethe’ pūs 
Vargonininkų Są-goš dva- 
šios Vadą kleboną kun. j. 
Simonaitį, gegužės 10 d. 
' Čia susitvėrė senai lau
kiama šios apielinkės var- 
gonininkų kuopa. Kuopos 
pirm, išrinktas A. Vismi
nas, raštininku J. Brundza, 
ir vėliau dafinktas A. Stan- 
Šauskas — kasininku.’

Toliau sekė p. J. Žilevi
čiaus paskaita apie bažny
tinės muzikos vieningumą 
bei jos išpildymą mišių lai
ke. • Paskaita buvo labai 

t reikšminga. Pageid a u t a, 
kad ji .būtų laikraščiuos at
spausdinta, ką p. Žilevičius 
pats apsiėmė padaryti. Iš
rinkta Kunigų Vienybes kp 
misija, suvienodinimui mal
daknygės. Skaitoma buvo 
giesmės, kurios numatytos 
reikalingiausiomis. Eina

ma prie to, kad suvienodi
nus maldaknygę", būtų dau-. 
giaū galimybės atgaivinti 
tą gražų bendrą visų žmo
nių giedojimą bažnyčioje. 
Kun. J. AĮeksiūnas kalba 
katalikiško jaunimo organi
zacijos, reikalu. Susirinku
sieji išklausę kun. Aleksiū- 
no pranešimą apie jaunimo, 
organizaciją, yienba 1 s ta i 
nutarė remtį tą projektą.

Trečias susirinkimai įvy
ko Brooklyn’e,-. gegužės • 17, 
pas p. Dulkę. Šio susirin
kimo . svarbiausias * tikslas 
buvo nustatyt parengimų 
programą šių metų Vargo
nininkų Sąjungos Seimui^ 
kuris įvyks Brooklyn’e.

Nutarta suvaidinti, naują, 
3 aktų operetę ((Lietuvai
tė,” kuriai tekstą parašė J; 
Steponaitis, muziką—komp. 
J. Žilevičius.

Išrinktą pagaminti kuo
pos konstituciją ;-r p. Žilevi
čius, A; Stni^kška'srir tL

Afrikos vienos tauteles karaliaus 
kariškas sargybinis.

į ‘ t • ■

Iriais. Visi dėkingi muzi
kui J.v Jankui; įdėjusiam 
daug darbo. Ačm ir visiems 
atsilankiusiems.

r . Koresp.

Gegužės 14 h., Karalienės 
Angelų parapijos šv. Praiu 
ciškaus draugijos nares su
rengė “Surpise Par ty,” pa
gerbti - Pažereckius, jų 21 
metij vedybų sukaktuvėse. 
Štatai 'buvo papiešti pui-- 
kiaušiais valgiais^ ■,

Vakaro vedėja’ inno p-lė 
Starkaitė. Programa buvo" 
gana graži. Dalį programo 
išpildė varg. p. Dulkė. Pro
grama susidėjo iŠ dąinų ir 
kalbų.. ' • ; Svečias.'

PASIRINKI SAU GERIAUSIĄ 
DRAUGĄ

Geras laikraštis' yra kiekvieno žmogaus geriau
sias ir tikriausias draugas. *

L Dabar visi pripažįsta, kad laikraštis "DARBI 
I NĮNKAjS” vertas kiekvieno lietuvio tikro draugo 
| -vardo.
? • “DARBININKAS” išeina dįi kartu kiekvieną 
g savaitę—antradieniais ir penktadieniais. Jamė’ra- 
į si naujausias ir teisingiausias žinias, gražiausius 
š pasiskaitymus. Jis turi jaunimui skylių,; Būna ir 
3 gražių juokų. Plačiausios žinios iš nepriklausomos 
ą Lietuvos ir Vilniaus krašto.

. • \ “Darbininkas” metams. /.....,... .-4.00 
“Darbinmlęas” pusmečiui ....^...$2.00 . 
Jei imsi tik vieną kaltą į sąvaitę.... $2.00 

GALI UŽRAŠYTI SAVO GIMINĖMS 
ĮLIETUVĄ

. ' Metams*...$5.00* *
t ■ Pusmečiai .....;.. ........... ..... ... ,.$2.50
SPAUDA YRA DIDŽIAUSIA PASAULY GALYBĘ TAD

.. IR NAUDOKIS JA / / '

“DARBININKO” SPAUSTUVĖJE
ATLIEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBUS 

PRIEINAMOMIS KAINOMIS
Reikale kreipkitės pas

“DARBININKAS”
366 W. BR0ADWAY / SO. BOSTON, MASS,

. I . . Tel So. Bo8toh 0620 . .

S

—-----------— ——............ ........ ......................

les tapo pašventinta. Pa
šventinimo apeigas atliko ir 
gražų iškilmei pritaikintą 
/pamokslą pasakė kun, Ig. 
Kelmelio Po to, buvo gra
ži procesija, laike kurios 
maža mergaitė PI. Glau- 
uiauskaite nešė vainiką, o? 
E. Staniūlyte šį vainiką už
dėjo ant stovylos. Visiems 
tos iškilmės paliko gražų įs
pūdį ir ne vienam net aša
ras išspaudė. *

■i 'Sald^ Jėzaus Širdies 
Nesena

Birželio 3 d. pras i dėjo 
Novena prie Saldžiausios 
Jėzaus Širdies, kuri užsi
baigs birželio IT-S. vakare.
Žmonės renkasi į gražią 

Novęną skaitlingai.
Parapijos putingas .

Patersoniečiai pasižymi 
savo'gražiais parengimais. 
Štai birželio 12 d. Vyšniau
sko parke, Haledon, N. J. 
surengia pirmąjį didelį out- 
ingą. Gaspadoriais išrink
ti gerbw Ulcinskas, Žilius, 
V. * Lapinskas^ ir Dutkus, 
kurie atsidėję, djrba prie ge
ro būtingo ^surengimo. Biz- 
nieriai ir Šiaip lietuviai pa
rapijai duosniai aukoja. 
Programa numatoma įdomi 
ir įvairi. Rengiasi daug 
svečių atvažiuoti iš apylin
kių.

Geriausio pasisiekimo!
• Reporteris.

IŠKH MINGA SPORTO 
ŠVENTE

Lietuvos Vyčių'N.. Y. ir 
N. J. apskritis kas metai 
birželio pradžioje \ rengia 
sporto šventę* Bet kadangi 
šiais metais Nukanka Lietu
vos Vyčių organizacijos 20 
metų Jubiliejus J tai ir šią 
šventę apskritis stengiasi 
padaryti labai įskilmiiiga. 
Sporto šventė įvyks’ sekma
dienį, birželio 12 d.: 9 vai. 
ryte visos apskrities kuopos 
“iii eorpore”; eis prie šv. 
Sakramentų šv. Petro .ir 
Povilo bažnyčioj, Ėlizabeth, 
N; J. Po iškilmingi}; mišių 
ir pamokslų Liberty svetai
nėje visi turės bendrus pu
sryčius. Pusryčių laiku y- 
ra stengiamasi gauti įžymių 
kalbėtojų. . ’

Pasibaigus paryčiams, 2 
vai. po pietų įvyks Wari- 
nąncp Parke, Roselle, N. J. 
sporto rungtynės, kuriose 
dalyvaus visos apskrities 
kuopos ir kiekviena iš jų 
stengsis . laimėti pirmeny
bes.; Rungsis ir vaikinai ir 
merginos* . '

Rungtynes susidės. iŠ se- 
e kančių įvykių: Vaikinams, 

1) 100 j’urdiį bėgimas, 2) 
220 yardų bėgimas, 3) ’ 440 
yardų ręlay (keturiems),

• 7) 1 mvlios relay, 8) Šoki-

Telephone: STAGG 2^07,06

DR. RLARAS K. VENCIUS
< DANTISTAS

. X—RAY
Namu Teleįania: Mlchlgan 2—4273

V A L A N D O : 
Nua 9-—12 ryto, 2—8 Vftk. 

Stentadieniait ĄUfitarM 
499 GRAND STREET 

. (kampas Union Avė.) 
^BROOKLYN, N. Y.

mas į tolį, 9) šokimas į auk
štį, 10) sudėtinis + šokimas 
(hop, sHp and jump, 11) 
rutulio stūmimas ir 12) bė
gimas maišuose,

^lerginoms bus: 1) 50 
yardų b'ėgim’as, 2) 15 yardų . 
bėgimas, 3) 440 yardų re
lay, 4) bulvių lenktynės, 5) ; 
krepšiąsyydžio metimas ir 
6) šokimas į aukštį.

Sporto -šventė užsibaigs 
šokiaisLiberty. ^svetainėje, 
Elizabetli, N. J. ! Čia vh 
šiems laimėjusiems sporto 
lenktynėse bus įteikta me
daliai ir visokios dovanos.

Apskritis prie šios sporto 
šventės ypatingai stropiai 1 
rengiasi ir. stengiasi pada
ryti ’ją Įdek' galint p^sek- . 
mingesne. Be to, vyčiai, 
stengsis sutraukti kO-dau
giausiai- žmonių į sporto 
rungtynes,,, kad parodytų ir 
saviems savo veikimą.

Visų apylinkės lietuvių 
ir yra pareiga dalyvauti 
šioje sporto šventėje. Se
nesnieji visuomet misiskim: 
džia, kad jaunimas, jų nere
mia, jų. nesupranta, šų. jais 
nebendradarbiauja ir t, t. 
Bet paklausiame, kaip daug 
iš senesniųjų nori su jau
naisiais dalyvauti ir jiems 
padėti?. Mes tik mokame 
vieni kitus mokytį, o pavyz
džiais ir savo’darbais labai, 
retai ką parodėme. Kiek 
mėtų jau N. Y, ir N/J. ap
skritis surengia s p o r t o 
šventės, tiesiog sakant savo 
tęvams ir sūvo visuomenei, 
bet kaip mažas skaičius at- 
silankydavosšių rungtynių 

įžiūrėti, nors įžangos į par- 
; ką visąi nebuvo. .

Tąigiy jei norime savo 
jaunimą turėti su savimi, 
ai ir bendraukime.ir rem

kime juos. Atsilankykime 
į šią Jubiliejinę ^sporto 
šventę skaitlingiausiai, nes* 
įžangos į parką kaip ir ki
tais metais nebus, o vieta, 
kurioje rungtynės įvyks, y- 
ra labai gera'dr gali kiek
vienas būti užtikrintas,-kad 
visu kuo bus patenkintas.

Pašaliečiams, kaip ir pa
tiems vyčiams^ įžanga pus
ryčiams ir į šojriūs bus po 
50 centų. . * A. J. M,

Talephone: STAGG 2—9105 ( UMJr

DR. A. PETRIKĄ
(IMBTBICK)

LIETUVIS DENTISTA8
221 S. 4th St., Brooklyn, N. Y.

Z-BpiniuUų DįaginM* 
Gaxo Amiietifu, 

VALANDOS:
Nuo 9 vai. ryte Iki 8 vali vakare, 
Penktadieniais Ir šventadieniais 

tik susitarus.

Tek Greenpoint 9—2320

JOSEPH GARSZVA
Brūndza. Ateityje numato-1 
ma platesnis veikimas Šios 
apielinkės yar goni n i ii k ų 
tarpe. . r‘* -t-į

Negalima praleisti nepa
stebėjus vaišingumą klebo
no Simopaičio, p. Žileyi- 
čių ir Dulkės, pas kurį bu
vo naujos kuopos įkurtuvės. 
P. Dulke ir? jo žmona, tikrai 
vaišingais pasirodė. Kuopos 
susirinkimai bus laikomi ' • * ■ * ' ’ ‘ • Ikiekvieną kartą naujoj vie
toj. ' '

Linkėtina šiai, muzikų 
kuopai gefbs kloties ateity
je. ‘ Raštininkaš.\

C. BROOKLYN, N. Y.
. 1 • • ■

• . RUNGTYNĖS . . " , 

Gegužės 22 d. Liet, Vyčių |
90 kuopos basęball tymas 
mugėsi su Nutley Iro n 
Bound tymu. . Laimėjo' vy
čiai santykiu 16:15. Vyčių 
sportininkams vadovauja 
.K; Kazlauskas. . y 

Rep. &

RARREDN, N, J.
: BUVO BBO0KLYNE
i ; Parapijos choras šii savo 
vedėju muz. J. lanku prie
šaky gegužės 29 d. buvo nu
vykęs į Brooklyn, N. Y. su
vaidinti operetę “Adomas 
ir Ieva.” Vaidinimas įvy-j 
ko Apreiškimo parapijos] 
salėje, Moterų -Sąjungos 
naudai; • . _ I

. • Nuvažiavus chorist a m s 
(buvo pilnas busas), salė s 
jau buvo pilna belaukiančiu Šv. Kazimiero parapijoje 
žmonių. Scenerijos buvo] " 
gižiai uzpuoštos. Vaidin
tojai buvo pavaišinti šaltais 
ir šiltais valgiais.. • . .

. Operetę vaidino : Ieva —
* Ai. Ašakohiūte, Adomas — 
M. Stanionife, Ponas grafas 
— B, Asakonis, Tarnas ■.— I

DiškevičiusJ Labai juo
kingaisuvaidinta.

Didysis choras padainavo 
dainas: Prašom - paklausyti, Dievo garbei. ’ . 
Dzūkų, dainą ir Per šilą jo- Geros kloties! 1

\ Iškilmingas ŠvČ; Mergeles 
M. Ąkeliūtč padmavo • .^ ir

sok^Ak myliu Tave w Kurt ■ v^į)^ > . ■ 
aš_sa 6 s. Gegužės 29 d. naujai nu-

Vyrų choras padainavo :Į ° ”
Tekėk dukrele, Vai tu žir- 

•' ‘
/'.Visas chora^. sudainavo: 
Už jūrelių* Pasisėjau kana
pę ir Pasakyk mergele. .

Programa pasibaigė šo-

PADĖKA-
Į . . - ■ - ---- ------ . <

‘. Karalienės Angelų para
pijos Šv. Rožančiaus drau
gijos narėms, kurios š. m. 
gegužės mėn. 1H. surengė 
p... Pažereckams “surprise 
Party, ’’ 21 metų vedybinių 
sukaktuvių proga, raiškia
me -nuoširdžią padėką.

Svečių atsilankė gana 
daug, kurių tarpe ir jauni
mo' gražus būrelis. Gabios 
seimininkės išpuošė' gražiai 
butą ir skanumynais paruo
šė stalus. -Be to, buvo ir 
programėlė, P. Starkaitės 

I vadovaujama. Sudainuota 
keletas gražių dainelių, ku
rias išdildė ,yarg. P. Dulkė 

j ir “kitiCDra^još nares* iš
reiškė daug .gražių linkėji
mų ir įteikė gražią doVaiią 
— setą lėkščių. P. Mark“ 
šaitienė taip pat įteikė pui- 
dią dovanėlę.

Pažereekų šeima yra la
bai dėkinga Šv. Rožančiaus 
draugijos narėms išreišku- 

| sioms šiame atsitikime daug 
nuoširdumo.. Puotos rengė
joms, įteikusioms dovanas 
ir bendrai visiems ten daly
vavusiems /tariame širdin- 
giausį ačiū. Pdierskai.

■;■ —IR— ‘ 
BALSAMUOTOJAS 
231 REDFORD AVENUE

BROOKLYN, N, Y. j

i KLASdUUS

Į CLINTON PARKAS
|. ■ .piknikams, baliams, koncertams, 
| šokiams Ir visokiems pasilinksmini* 
| nuims smagiausia vieta . Brook- 
| lyne-Maspelhc. Jau laikas užšlsa* 
| kyli salę žiemos sezonui.
i kamp. Maspeth ir Bėtts Avė. . 
I JONAS KLASČIUS. Savn | 
| Maspeth, N. Y.

Tel. Newtown,9—4464

ANLkVALANTIEJUS
• ’ . GBABORTUS IR

■ BALSAMUOTOJAS
Apdrauda Visose Šukose 

.Notary Public
5441 ~ 72-nd Street, 

Arti G ran<1 St. ?
MASPETH, U L, N. Y. - J

Tel, Stagg 2—5048 Notary. Bubile

M. P. BMUS llfc
BIELIAUSKAS ■ 

. Graboriusir Balsamuotojas 

660 Grand St., Brooklyn, N.Y.

Tel. Stagg 2—0783 Notary Public

JOSEPH LEVANDA 
(Levandaurias) 

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

i,

PATERSON, N. J.
Įsikūrė Tretininkai

I daug yra draugijų,; Trūko 
tik grynai dvasinių. Bet ir 
tas trūkumas užsipildė. Štai 
gegužės 22 d. ?u gražiomis 
apeigomis įsisteigė ’ Treti
ninkų. Ordenas. Be semi 
narių, kurios kitur pįiklau- 

Įsė, dabar čia perėjo, noviei- 
tah įstojo 7. naujos -narės, 
pilnos kilnios dvasios ir, pa
siryžimų dirbti did e s n ei

i

Telephonė Stagg 2-4409 
. NOTARE PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS
G RA B O RIUS

402 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN,N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijos 
Bažnyčią

I^arsamdau Automobilius Vieš-. 
taVėms, Krikštynoms ir viso

kiems pokyliams

BRUOKLYNO IR APYLIN
KĖSLIETUVĮ ŽINIAI

...Šiuomi 'pranešama gerU. lietu
viams. kad JUfcGIS TUMASO- 
NIS yra įgaliotas rinkti 4‘Darbi
ninkui’* prenumeratas, skelbimus 
ir tt. Jis taipgi patarnaują lie^ 
tuviams visliose jų reikąliMseį 
kaip Viešas Notaras. Jo.anįrįfeasI 
121- Union Ave.t'kampa® Gramj

' Si . nrhn. 1RJSR ftith

. šeškaus SmANO PAMANAU-. 
SKO (suvalkietis). Pirmiau'.gy- 
vųtto 125. Groenpoint Avė., Bliss- 
ville, L. I...N. Y, Trys metai kaip 
ĮSvažiavo i Bridgcport, Conn. Pa
liko drapanas- ir Insurance "Poli-- 
ęy ir dabai' nežinoma kur juos 
dėti? Jis pats'ar kas.jį ŽUio pra- 
neškite'sekamu antrašu: Lietuvių 
Demokratų Klubas, 117 Green- ' St., arba 1366 East 91th 
point Avė., Blissvįlle, L, i; N. Yj ‘Brooklyn, N. Y.

J.’ ‘ W M 1 1 - ’ . Z". k* . . * • ’ . •

Wor. i.ACKl s', c.-.,;.X5
I i Reil'o .1 Are.. H,,.; !.!U1

1 ■ x •
\ ’’

įlĮF ŽOLES PLAUKAMS
Nuo tų ŽoIlŲ plaukai, nežila Ir neslinks. Auga Jlė smarkiai ir lankus 
būna. Stebuklingos IoICh, be jokių vaistų. *— kaina įl.23.

JOH^I ZRADA, 1722 West 18tti PJace, Chičago, III. t * . \ • 7 i ' ■ • • ■ .4" ■
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