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MINA NUO 1915 METŲ

ROMOS GUBERNATORIUS 
APLANKĖPOPIEŽIŲ

ROMA, — Romos guber
natorius‘kunigaikštis Bon- 
compagni Ludovisi birželio 
15 d- aplankė Popiežių Pi-

' jų XI. ’■ ■ • <
. Nuo 1870 m. iki šiolei ne

< vienas Romos gubernato
rius nebuvo lankęs Popie-

' 7 žiaus. *’• / ■ •
į . ’ Dabartinio gubernatoriaus 

Ludovisi tėvas yra kunigas,
1 įstojęs į kunigystės luomą, 

mirus jo žmonai, 1895 m.i

DIDŽIULIS VIESULAS 
HONDŪRU SILKE

TEGUCIGOLPA, birž. 15. 
;. ■— Hondūru salose kilęs vie

sulas sunaikino daug bana
nų sodybų. Labai nukentė
jo telegrafo *i stulpai, kurie 
išversti bei nulaužyti,

Siautęs viesulas palietė ir 
Panamos miestą, kur sulau
žyta apie 60 mažų laivų.

VENGRUOS AKTORIAI 
' UBAGAUS"

BUDAPĖŠTAS. — Ven- 
grijos pensininkai aktoriai 
kreipėsi į miesto valdybą, 

» prašydami leidimo ūbagau-
• ti

Pensinijikai aktoriai per 
mėnesį gauna po 2;doterių, 
iš ko jie nugali pragyventi.

Aktorių prašymas liko pa
tenkintas.'

AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. fiV. JUOW> DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

80UTH BOSTON, MARŠ. BIRŽELIO-JtnfE 17 D. 1932 M., No, 45 ' . : KAINĄ 5rCBNW *

RugpifiČio 14 d. KolumboVy&afĮ^-, t • ••T • ••ESSVeteranų Pirmieji Laimėjimai •
tone. '■/ ' ’ ;■ . . . . ;'.n: /- . »*/ f • W. .
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r paskutinius

au ilgą laiką

EIT NOMINUOS “AL” 
SMITH’Ą

NEW YORK. — “Al” 
Smith ^draugai išrinko' Mą- 
saehušetts gubernatorių Jb-‘ 
seph. B. Ely pasakyti kal
bą demokratų konvencijoje 
“Al” Smith’p naudai.

Demokratų partijos kon
vencija. bus labai . karšta, 
nes numatoma smarki kova 
tarp New Yorko guberna
toriaus F. D. Rooševelt ir

tu turi daugiausia šalininką 
tarp. - atstovą,., bet jam dar 
trūksta apie 200 balsu, kad 
būtą nominuotas demokratu 
kandidatu į prezidentus.

MIRĖ, KALBĖDAMAS TE
TARAI NAUDAI

* • .

WAŠHINGTON. — Kon
greso .narys demokratas El- 
sliek (iš Tenn.), kalbėjo į 
atstovus^ siūlydamas priim
ti nutarimą išmokėti; bonus 
karo, veteranams. Bekal- 

, i bedamas jis apalpo ir tjio-
Los G. Davila. nuvertęs pre-r. w T v . . . ‘ «i jau uz kelių minueių mirė.

Dėl kongresmano mirties 
buvo nutraukti kongreso 
posėdžiai.*

ČIUS REVOLIUCIJOS 
VADAS PASITRAUKĖ

SANTJAGO, Chile. — Či
lės revoliucijos vacįas Car-

videntą Montero, buvo pri
verstas pasitraukti iš laiki
nojoje prezidento. vietos. .

Jo draugai panorėjo pa
sukti Čilės ? respubliką dar 

’ labiau? į kairę ^r jievpašali
no Dayila. Jo. vietoje da- 

, : bar yrą generolas Grove.
■ » * ’ ' ’ . ■ , ■

FORD PRANAŠAUJA 
HOOVERTUI LAIMĖJIMĄ

DETROIT. — Žinomasis 
automobilių išdirbėjas‘mįli- 

; jonierius Henry Ford pareL
škė spaudos atstovams, jog 
jis tikrai tikisi matyti Hoo
ver vėl išrinktu prezidentu 
kitiems ketveriems metams.

, Ford mano, kad Ąmeri- 
kojė dabar Jokio. blogubo 

‘ nėra. Dėl visų nelaimių
Hoover/jbėsąs nei kiek 
kaltas, bet kalta pinigų sis
tema, kurią reikia pageriu- 

A . tt __ _ _ L. . . .

NUSIŽUDŽIUSI TARNAI
TEBUVO VEDUSI

PRIRAKI- SENIAUSIA MOTINA 
INDIJON?

, O. — Po
licijos šerifas suėmė tūlą O.

Suimtasfe, 
laike savo;*? mų, .12 metų, 
prirakinęs pr fe lovos. .

Valkas paf Lškino polici
jai, jog jis p
2 metus būda o dažnai pri- 
Į rakinamas pr: j lovos, nes jb

SAN FRANCISCO ŽEMĖ
DREBĖJO ' ĮshaRKEY JISAI PAS!-

. ŠEATTLĖ. — Amerikos 
moterų klubų federacijos 
atstovių suvažiavime pra
nešta, jog Amerikoje yra 8 
motinos, turinčios daugiau, 
kaip po 100 metų amžiaus.

Seniausia iš jų- yra Nah- 
Thle-Tle, 109 metų, indijb- 
nė, gyvenanti. Lawton, Ok.

East Doūglas, Mass., mie
ste..gj^ėna Mrs. G. Hunt, 
104 metu.

VOKIETIJOJ NUKAPOTOS 
PAŠALPOS, PAKELTI 

MOKESČIAI

SANFRANCISCO. —
Birželio 14 d. 1:40 vai. rytą ....
San Franeisco mieste jaus-Į "^9 • — Jack 

 

ta žemės drebėjimas. Nuo- j Sharkey, n^rikos bokso

j čempionas, pdfįgo rengimo-

Įsu sakošr esal ^geriausioje

valqNu|į Darbo
SAVAITĘ

* ~ ' "v ”T’<' ‘ * - | H t_>
dard aliejaus komponijosĮ 
didžiausio^ savo srityja pa-
saidyje, prezidentas W. C. 
Teagle pranešė - darbinin
kams, jog nuo.liepos 1 d* 
šioje kompanijoje įvedama
40 valandų darbo savaitė. ' Į overię moratoriumas (skolų

Kompanija savo žinioje atidėjimo laikas) baigiasi 
turi 114,000 daTbiniukų, išĮ liepos 1 d.j todėl susirūpina 
kurių 43,000 dirba užsienio į fa pasirašyti sutartis tos

•. Į skolos išmokėjimo reikalu.
Sutartys, jau pasirašytos

stolių nebūta.

Čia paaiškėjo, jog Lind- 
bergh’o uošvės nusižudžiusi 
tarnaitė Violet Sharpę bu
vo slaptai vedusį Anglijoje. 
Apie tai nežinojo net jos,tė
vai. - . •

6 MĖNESIAI Už M- 
RAUAIIS APMUŠIMĄ

ai ja. — Tūlas GonzatesMa- 
canares, sudavęs k e l į s 
kartus į veidą buvusiam Is
panijos karaliui. Alfonsais 
nuteistas 6 mėnesiams’kale; 
jimo. .. _

yįįĮĮ"iW^«Wi|<RĮ» aač.iMA

dienos* - .į; ;. y
Į Birželio 21 Į. Jack Shar-

I key kurščiuosis.su vokiečiu 
Mas Schmeliųg dėl, pasau-

AVASHINGTON. — Ho

MIESTAS, KUR NĖRA 
MOKESČIU

------- .. f
FAIRBURN, Georgia.— 

Šis miestas turi 2000 gyven
tojų ir tvarkosi labai gerai, 
tetdangi miesto kasoje susi
darė 5000 dolerių taupme
nų, i tad nutarta pėr sekan
čius 12 mėnesių nereikalau
ti iš gyventoją jokių mokes
čių. >; / /■ ;

BERLYNAS. — Vokieti-’ 
jos naujoji von Papen vy
riausybe birželio 14 d. išlei- 
do prezidento Hindenburg 
pasirašytą dekretą, kuriuo 
sumažinama 20 procentų be
darbiams teikiama pašalpa 
ir visi gyventojai, gaunan
tieji bet kokias pajamas, 
apkraunami nuo 1 ir pusės 
iki 6 ir pusės, procentų onau- 
j.ais mokesčiais.

Vokietijoje šiuo metu pri- 
Skaitoma apie 6 milijonai 
bedarbių. Apkapojus jiems 
teikiamą pašalpą 20 procen
tų, valstybė sutaupys apie 
119 milijonų dolerių, kurie 
drauge su pajamomis iš 
ųaujų mokesčių skiriami? 
biudžetui subalansuoti.

Aptaksuota ir druska, 
nors. 1926 m. buvo griežtai 
nutarta -neapkrauti mokės-

< - .
•WASHINGTON. — At- : 

stovų rūmai 209 ~ • balsais . 
prieš 176 nubalsavo išmokėk 
ti karo veteranams bonus -r 
2,400,000,000 dolerių,

Šį nutarimą d i ‘d ž i u . 
džiaugsmu sutiko 20,000 ka- ~ 
ro veteranų^ atvykusių į. \ 
AVashington. ■ : J 1 .

Atstovų rūmų nutarimas 
atiduodamas į senatą, kurs, 
Sakoma, nutarimą atmesiąs. 
Prezidentas Hoover jau se
nai yra pasisakęs prieš, bo- 
nų išmokėjimą, todėl jis ne
pasirašys, jei senatas ir nu- . - • . • > 

.tars.. .
Atmaršavę į Washingto- 

jią veteranai pasiryžę stovė
ti ten, kol jų reikalavimai 
bus pūtenkinti.^ Jų skaičius 
kasdien didėja,- Savaite .at*//, 
gal jų tebuvo apie 8,000, e/ 
dabar jau priskaitoma apie 
20,000. . , .

AUGUSTINIJONAI TURI 
NAUJĄ VAĮIį

PASIRAŠĖ SUTARTIS 
SKOLOS REIKALU

y^-’-rr 'T**—AĮfcĮH-

ATSIDARYS BATŲ 
DIRRTUVES

valstybėse.
Darbo savaitė sutrumpi

nama, darbininkams algos [ su Prancūzija, {Belgija, Ru- 
tačiau nenukapojamos.

SUOMIJOS ŪKININKAI | nerių metų skolą išdėstyti 
NORĖJO SUKILTI I dešimčiai metų.

HELSINKAI, Suomijai ?PEtPING. — Amerikos 
birželio 15.. Nivala apy- atstovybė kreipėstį Kinijos 
linkėję apie 1000 ūkininkų, Į vyriausybę, prašydama, ap- 

 

. kuriems vadovavo Ipuvę ar-.l saugoti gyvybes 18 ameri- 

 

mijos karininkai, Vimdė su- ^ečių misijoniėrįų, persike-, 
kilti prieš esamą vyriaūsy- Į liancių iš Kaichow apylin- 
bę. I kės, kurią užėmė kiniečių

. Sukilimą kariuomene už- • sukilėliai.
gniaužė. . Suimta 230 .ūki-1 

 

ninku. Sukilimo vadovai L 
paspruko. .

' % 1 ■

PRANCŪZIJA MAŽINSI 

 

kariuomenės išlaidas!

PARYŽIUS. — Prancū
zijos naųj o ji vyriausybė no- Į 
rį sumažinti kariuomenės Į 
išlaidus 10 procentų, Įš kpj 
susitaupytų metams apie 60 Į 
milijonų dolerių^

Prėmieras, Herridt pa-Į 
kvietė. Anglijos premierą] 
MaeDonadl į Paryžių,; kur 
juodu pasitarė apie' besiar
tinančios reparacijų konfe- 
rencijos klausimus..

įmini ja ir llhtvija.
Susitarta praėjusių vie-

. LYNN.' —. Šiomis dieno
mis Lynu gali likti svarbus; 
mieštas batą išdįrbystėje, 
nes žada atsidaryti Melan- 
son Shoe ir Price Shoe Co. 
dirbtuvės. - *

Yra taip pat žinią, jog 
šiemet pradės veikti North 
Abingtone, Mass. P. Shatą 
Shęe Co., Ine., kurios‘Stei
gėjai yra lietuviai. Jau y- 
rk nupirkti rūmai, kuriuo
se buvo batu milijoninė' dir
btuvė.

nai reikalingi Žmogaus gy
vybei palaikyti. . /

Pagal naują dekretą, be
darbiu šeimynos gaus tik 
po 10 doleriu mėnesiui*

Naujoji vyriausybė atme
tė buvusio kanclerio Dr, 

Brųening sumanytą’ valsty
bės loteriją viešųjų darbu 
naudai. Loterijos pagalba 
D,r. Bruėning tikėjosi rasti 
darbo bent 600,000 bedar
biu. •

AVATERVILLE, Me. — 
Čia išsiėmė miesto leidimą 
susituokti Wm. Tiltoų 70 
metu ir Nellie M. Reynolds, 
67 m. . ■ .

Jųjų vestuvės įvyksian
čios šiomis dienomis.

APDEGĖ LAIVO GAISRE
QUĮNČY. — Birželio' 14 d. 
vakare, įvykus gašolino ėks* 
pliozijai, užsidegė privatinė, 
jachta. Kilusio gaisro liep? 
snose gerokai apdegė jaeh- 
tos savininkas MėMannus 
ir jūrininkas Frėeman, at-. 
vykęs iš uosto gesinti gais
ro.- į •

merikos, Kanados it 
augustini jonų vienuolynas 
savo nauju provincijolu. iš-\ 
sirinko kum Dr. Mortimer 
A. Sullivan, gimusi. Law* 
rence, Mass. ‘ Ąd

PRANCŪZIJA IŠSIVEŽĖ
VISĄ SAVO AUKSĄ ,J

; NEW YORK. — Biržį* 
lio \tĄ Praųcūzįjps .bąn£.
kas išsiėMė/iš* Amerikos fėd' 
deralio rezervo. bankokšavo ; 
likusį aukso indėlį 55,000,- 
000 dolerių. d: • r . ..

Šiuo žygiu Amerikos ban
kininkai labai patenkinti,' 
nes* dolerio kursas daug -auk 
ščiau stovės.

■

stovyla^ kuri rugpiūčio mčnesįbus pMtatyta Potomac parke, Wuhijig-1—William JenningB Bryan ----- «-------------------- <• — «■--------- ■ - -•* - «...
tone. 2.— Bonu reikalaujančią veteraną grupė sta.toei palapinei, netoli fongreso rūmu. 3.—m 
pubjikoi preiddento rūmai, kuriuo# užimi lūkilčliai, pabalindami pruidentą Montero.

AIRIAI NEMOKA MOKES- 
' ČIŲ ANGUJAI

DUBLINAS. — Birželio 
15 d. Airija turėjo sumokė
ti Anglijai metinių žemės 
ipokeščįų,. kurių sumą sie
kia apie 5,505,000 dolerių 
tačiau Airijos vyriausybe 
atsisakė sumokėti.

Nesenai įvykusios dery-# 
bos tarp Anglijos ir Airijos 
vyriausybės neatnešė jokių 
vaisių. . . ' ' .,

'Airijos ^vyriausybe už* 
kvietė visų valstybių atsto
vus į rengiamas Popiežiaus, 
atstovui kardinolui Lauri 
sutiktuves, bet ji nepakvie
tė Anglijos generalinio gu
bernatoriaus* Kard. Luuri 
atvyksta į eucharistinį kon* 
gr&ų kurį jis atidarys Po
piežiaus vardu.

kur%25c5%25a1%25c4%258diuosis.su
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ATSUK LUCKY STRIKE RADIO BKOGJUULĮ-fiO ^mffM

■ ■' tfri&Mt FoL'$ ^kt^irau ir Lucky Strikt žhttomk, kitkvfmi TAMirtiitHio,KfitirįtJk»hi 
. IrStfyitaito vakarį, ptr N.V.C.KdiathkJį. .
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<(Aš nenoriu^ kad ji ilgiau 
būtą grįčiojėy” piktai tąrė 
moteriškė. “Manęjiet'šta- 
pūliai perimą pąžįūrejttą į 
ją. Raamkreipus nešioja pa- 
džiūvusią Tanką, ir su savo 

t^ ligą gali užkrėsti kitus vai* 
j>**kus. Aš nenoriu^ , kad ji 

i. maišyt tįsi sumano vaikais;” ;

C -.r . -Vyras pažiurėjo į ją? ir i 
’j ’ ’ ’V * •* ’

y vėl nuleido akis ženiym Kal- 
; v ha ūjo apie jo dukterį, ne 
I jos, nes ji buvo tilt pamote, 
k) Tie baimiai tarp ją jau' sė- 

nai'prasidėjo ir šiandie pri- 
i . ėjo, galutinio išsprendimo.

Mergaitė,- apie kurią, ėjo 
C baniiai, buvo Germainė. Ji 
■ i^imė 1579 m. .Pibraco kąi- 

»me? netoli Toulouse miesto, 
_■ , Praneijoje. Ji atėjo į pa

saulį ligota. Jos liga buvo 
. , žinoma kaip “s c r o f u l a.” 

Prie' to, dar ji ture j o pa- 
*džiūvusįą ranką. Jos. tnoti- 

. r na pasimirė po jos gimimo.

Germainės tėvelis greitai 
yede kitą- moterį. ir nuo. to.

* laiko prasidėjo mergaites 
vargingos ir graudžios die- 

‘' nos.; Pamotė iš sykio neap- 
f , Melite' Geimam^ žiąąiąaį, 

su ją apsegdavo. Tėvas, ką-.
č’ ris, rodosi, turėjo saugoti 
i. savo duktęrį uuo žiaurios

- pamotės, nesugebėjo tinka- 
į mai savo pareigos išpildyti.

t v Taip, tai buvo jo. duktė, bet
t gąl dėl namą Ramybės; ar 

meilės prie. savo' antro s 
žmonos, jis. leido ją. kankin

tu ir skriausti. ’ '
Šiandie pamotė pareika

lavo j kad Germainė daugiau, 
.po; grįčią , nesimaišytą, nes

- jos vaikai gali užsikrėsti ta 
lig^i (TaČiaus . visiems buvo 
Žinoma, kad Germainčs liga

r nebuvo limpamoji). ~ Vy-. 
ras sutinka su žmonos m- 

Į ; kaląvimąis. Jis prižiuręs, 
.. kad taip'’būhj kaip ji nori.

Jis pasikėlė iš^savo kėdės 
/ ir* pamažu nuėjo į mažą 
^k kąmbarėlį. Jo dukrelė klū

pojo prie pakabinto ant šie- 
y uos kryželio ir meldėsi. Jam* 

Įėjus, ji pasikėlė ir priėjo' 
*'■ artyirprie tėvelio. : .
\.4‘Germainė, eik _Su ma- 

; . nini/ jis tarė. Jis nūsive- 
. de dukterį į gyvulią kūtę ir 

' k .tarė: “Duktė, dar tu gany- 
A*. / avis. f IsšivaryĖ jąs į'lau- 
t- - tką įr ganyk. Vakare, par-

i
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ginus avis Čionai kūtėje ga
rsi ir miegoti. Nebeik j -grį- 
čią.”

.Kūte buvo nauja# Ger-I 
mainės butas. Po ilgų die-1 
uos vaikščiojimą po laukus 
rtskui avis, naktį jį sykiu 
su avimis kūtėje gulėdavo, 
nes pamotė jai uždraudė. į- 
eiti į grįčią.» Jos Valgis daž- 
miausią bliVo SUtlžiūvusioa I 
duonos • gabalas irvanduo. 
Bet iš jos lūpą niekuomet 
neišsiveržė, nėpąsitenkinimo 

. ai^ rūgojimo žodžiai, Toks 
vargingas gyvenimas dar 
labiąu ją paragino prie mal
dos.

Išginus avis ryte, paržeg-: 
nodavo jas ir bėgdavd į baž
nyčią išldausytį šv. mišią. 
Ir nė viena avis niekur ne* 
nueidavo, nei rilkai, kurią 
netoliese miške būdavo, ją 
nesudraskydavo.

Netik Germainė - melsda- Į 
vosi, bet ji rūpindavosi ir 
apie kito. Kada tik galė
davo sįivadindavo būrelį 
kaimo vaikučią ir jiems kal
bėdavo apie Jėzaus ii* Ma
rijos meilę. Jok knyga bu
vo Rožančius. Iš sykio kai
miečiai juokus darydavo įš 
jos pamaldumo ir vadinda
vo, ją nepilnaprote, bęt.vei- . 
kiai jie pamatė, kad Dievas , 
su ja. Jie tikrai mate, kad- 
ji stebuklus daro.'

Buvo pavasario laikas. 
Prie- kaimo, upelis buvo pa
tvinęs. Vieną . rytą eina 
Germainė šv, mišią klausy
ti. Jai reikia pereiti upelį. 
Žiūri, tiltas vandens nuneš-J 
tas/ Ji pradeda brįsti per 
vandenį. Vanduo persiski- 
ria ir Germainė pereiąą u- 
pelį/ /Daugelis matė tą ste- 
būklą.

Ir taip .ėjo metąs po me-' 
Jor Tėvas pradėjo jausti, 
kad jis negerai .padarė už-, 
drausdamas dukteręi- įeiti į- 
grįčią.. Gal jis pradėjo bi- 

* jotis Dievo bausmės.
“GermaiAė gyvens sykiu 

su mumis,’”' jis tąrė-kartą 
savo žmonai. .“Nuo dabar! 
tu ją taip laikysi kaip savo 

' tikrą dukterį.”
Jo žinona/'iiustebiiita to-1 

kia vyro permaina, nieko 
neatsakė. Nuėjęs tėvas į kū? 
tę pranešė dukterei, kad ji 
galės dabar būti sykiu su 1 
visais.. .
“Bęt,-tėveli,^ atsakė Ger- I 

mainė,.“aš. noriu taip gy-
- . < ' • r. • * ♦

“Mes- neklausiame jūsų 
—mes jums pasakome!”

Z ' ■. ’ . • : -r‘.'' .r i,. w.‘-,

7 iš lOdies rūkytojų užsitraukia dūmą,, ■/,/ A) 
žinodami ~~ kiti 3 nežinodami!

. ■ ■■ * 5 t . y, * c.' H v ->r *■ t*/i

jL R užsitrauki dūmg? Lucky Aokią norą
\.XJLStrike gali šį klausimą sutikti ,ji

atvirai. Nes jie išsprendė tą dalyką? « O kadangi tatae
Luckies įžymus valymo procesas pa- ^9^ tikrai ^^Mik vi 

. šalina tulus nesvarumus; kurie yra cigarete 

paslėpti net rinktihiausio, lengviausio 
tabako lapuose. Luckies tą ptpoesą 
išrado. Tik Luckies jį:ir tuti! Lj.' ■ 

' •1 i •" ■ v j Įy.
Ar užsitrauki dūmą? Žinoma,’ližskr tr ^ 

trduid. Kiekvienas tūkytojasil^j^a '^^^iP

e

.-jf#

ventį kaip iki šiolei.’’ Tė- 
I vąs negalėjo suprasti, kodėl 
ji nenori grįžti prie ją. Bet 
ji turėjo kitus troškimus.
. Vieną rytą, tėvas patėmi- 
jęs, kad Germainė neatsikė
lė,/kaip paprastai, nuėjo 4 
kūtę. Žiūri, jo duktė guli 
ant krūvelės drėgną Šiaudą. 
Jis pasilenkė. Germainė bu- 

Į vo mirus. Ji nuėjo į meilės 
f Tėvo namus. T;

OĮk^iio^
BAISUS SKURDAS VILNIAUS 

KRAŠTE :

I LIETUVA SU EKSKURSU A ŠIA VASARA
Tiktai per IJetuviskąJi Udstą ’•

U . KLAIPĖDĄ - .
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|. Gyveno tėvas su sūnumi. 
Tėvas vedė. nedorą gyveni
mą. Neatsiliko nė sūnus iriio 
jo. Tėvas buvo girtuoklis 
ir vagis ; sūnus- saUvalis, ne
doras, piktas, tinginys.

,Kartą tėvas,, išsiblaivęs. 
Į pradėjo barti sūną už jo ne
tinkamą gyvenimą. Sūnus, 
užpykęs ant tėvo prišokęs 
nutvėrę jam už plauką, per* 
metė‘jį ant žemės, pradėjo 
kojoihis jį spardyti, paskui; 

Į vėl nutvėręs už plauką vel
ka prie durą išmesti į gat-; 
yę. Nelaimingas tėvas pra
dėjo rėkti, sakydamas ?

“Sustok, sustok .tu nedo
rėli ; kaip aš buvau tavo am- į 
žiaus ir aŠ savo tėvą?taip 
pat už plauką vilkau prie 
durą, bet Čia ir palikau.” -

Neseniai į Tarasus atbėgo 
vienas okupuotosios Lietu
vos dalies gyventojas, kūris 
klausinėjamas apie tenykštį 
gyvenimą pareiškė, kad “Vii- 
niaus.krašte gyvenimas,visą 
laiką buvo sunkus, bet šie
met jis dar pasunkėją, nes 
okupantai uždėję daug dL 
denius mokesčius, negu kad 
ligi šiol mokėti. Ųždarbią 
nėra. Visur vyrauja šiur
pus skurdas. Kaime ūki
ninkams trūksta . duonos ir

laukams sėklą. . Įįąūgumas4 
gyvėna pusbadžiai ,ir did
žiausiam skurde. Jokios vii;? 
■ties gyvenimą! pagerėti ne
matyti.; Gyventąjai Ttiukią 
kokio nors sukrėtimo,,kad 
tiktai dabartinė į.ją būklė 
pakitėtą.. ;
i. • ..

MIŠKO GAISRAI ' /
:■’* .. ■ • ’ .v ‘ «*' '

j Vienkiemy Europa, neto
liKernąyos sudegė 3ūliek- 
į<rįįi įįiįęlfe ■ nįMo^ CSis- 
ras. kilo.dėl neateatgauąnl-

- ' rf. *- e ets >1 » r v -ir. i . lt -7 j. xr

“GAIVA MM VEį 
LAIU III NUDĖJAU IMTI

F-as V. Romanas, & .Y*
ražo ir sako: “Mano galva Mkaiii^Jo 
visą laiką iki až pratikau Imti Nnga- 
Tone. ĄŠ ttbanflSia.il daugeli, kitų vai
stų. bet negavau pągejbog. Mano .ąal- 
va sustojo skaudejUMl po Smlmo Rti- 
ga-Tone per tris di«in«. Dabar aU tu
riu gerą ‘apetitą it gerki, iąlėfa mik- 
titnis. Mano sveikata niekad nebuvo 
gereeną. Daua&Iis putam draugų pra
dėjo vartoti Nug*-Tt»e ir Bako, kad. 
tai pastebėtini vaistai1*'
; Jeigu jąg turite galvoa skaudėjimą 
ar skausmus rdtimdnyse ar sąnariuo- 
se. ar stokųojato sveikatos ir stipru
mo, jus turite imti Nuga-Tęne Ir pa- 
stebktl. dideli vage^KlRl I 
Mite, tlkm»kejlų7dllnų. Jokie viKtnl 
nbgali Uiųinu vietą Wga-Toną dtripo 
sveikatos ir stipriimo atstaigHo. Ap- 
tlkihiiikaį jį pardavinėja. Jeįu ap- 
tleklnlnfcns petitri Nuga-Tone, pabra- 
ByRit jj ufankytr iS aavo uminihko. 
/.itirGklto, kad mtamtOt Nugn-Tonb; 
SUBatitutnl yra be verties. ,t •

t .S; \ '..■••
tik vieną kaltinamąjį istei- 
«ino. Nuteistieji pėr savo, 
gynėjus rengiasi paduoti 
„apeliacijos skundą.
. Vąsiūną parapiją įsteigė 
po didžiojo karo vieni lietu
viai. Ją lėšomis ir bažny
čia buvo pastatyta, dėl to ir 
pamaldos' iš pradžios buvo 
tik liUuviškos. Tačiau 1927 
metais buvo gautas vyskupo 
įsakymas, kad Vasiūnose 
kas .trečia savaitė .būtą lai
komos pamaldos lenką kal
ba. Po kiek laiko vėl bu
vo gautas vyskupo raštas,-

- - r ' . ♦ • |

kuriuo klebonui įsakyta į- 
vesti Vasįūną bažnyčioj pu
siau lietuviškas, pusiau len- 
kišltaspamaldas. * ~ Kai Ide-~ 
bonas kun. Miškinis per
skaitė tą vyskupo raštą, ba
žnyčioj kilo triukšmas. Žmo; 
nes, nepatenkinti tokiu ne
teisingu vyskupo parėdymu, 
pradėjo giedoti lietuviškai. 
Už tai lėhką policininkai su 
rašė dešimčiai lietuvių pa- 
rapiečią protokolus ir per* 
davė juos teismui.-Lenkams

’ tačiau protokolai nebuvo su 
rašyti, nors jie dėl triukšmo

‘‘buvo daugiau kalti. ’
Šitaip lietuviams tenka 

kovoti už savo teises gimta
jame krašte. ■

SUDEGS 100 NAMŲ

ir buvęs "Yasįūnų. Ideboiias 
:kiįn^i0^n^ yK^tjblteūo/ 
f siū^ gynė 4už advokatai. 'Vis 
dėlto teisinas kaltinamuo- 
siūshūbaudėnuo tfi ją są-

gaisras buvo; ĖŽerėlią Įsai- 
■■ me, kame sudegę ib Jiėktąrą 
miško; Gaisro prięžastis ir 
Čia buvusi ta patį. ; ’

liETDVIŲ ęyiA
;""eyOT”.., ’

'*■ / ! ' •"? *. v

Švenčįonysė lenką teisųiąs 
hagrinėjo dešimties, Vašią-. 
hą. parapijos gyventoją lie
tuviu bylą* Visi rife »b W 
kaltinami tuo, kAd, protės- 
luodanii prieš lėEioiku tpk- 
nialdą įvedimą grynai lietu? 
lįriškoj Vasiūnn parapijoj; 
^ak^į yi‘|bkŠm^ 
;ir giedėjęiieM^iŠJmi; <. ‘ f

i Teisman.buvo iškviesta a-
•. * '■ * •

pio 20 liudininką? ją tarpe

L

Vilniaus spauda praneša, 
kad gegąžės T9 d, Šarkau- 
čiznbs' miestėly, Bisnos. ap- 
škri^jhkildMidelis gaįsrasj 
kurio metu sudegė te mies- t - * z
lėlio apie 100 namą. . ..

Rusijoj, Kąukazo krašte 
yra vieno kilometro pločio 
ežeras, iš kurio kas ketveri 
metai vanduo dingsta ir po 
mėnesio vėl atsirandą. Jis *■. 
(dingsta požėmminose ur- 
viiose ir paskui vėl iškyla;

.'Ą 4—.
Jię myli savo tėvynę dėl- ’ 

to, kad ji yra ją. tĘollecl’ ; .

■ ./vm « ■ \
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Klausimus siųskite
JŪRŲ PRIEPLAUKA, 
860l West Broadwąy, 

Sb, Boston, Mass.

KĮ. Kodėl kunigas laikydamas 
Mišias įpilęs Į kieliką vyno pila 

, keletą lašu vandens? *

/ Ats.“ Todėl, kad. Kristus 
taip darė per* Pask u t i n ę 
Vakarienę. »Kada Išgany
tojas buvo prikaltas prie 
kryžiaus, iš Jo švenčiausio
jo šono ištekėjo Kraujas su
simaišęs su vandeniu. Be 
to, kaip lašeliai vandens su
simaišę su vynu tartum pa
virsta vynu, taip ir mes, su
sivieniję su Kristumi, tam
pame dieviškosios prigim
ties dalininkais.

Kl. Jeigu biednas žmogus ne
gali aukoti bažnyčiai, ar jam 
reikia tą pasakyti per išpažintį? 
Ar jis apsirgęs turi teisę šauktis 
kunigo ir laukti iŠ jo paskutinių 
patarnavimų?

Ats. Nei gerasis mjisų 
Dįevaš, nei mūs , motina 
Bažnyčia nereikaląĮija. .nugi 
žmogaus to, kp, jis' negali. 
Dievmaldystes namų ir tar
nų palaikymui privalo au
koti kas kiek išgali. O kas 
neturi iŠ ko aukoti bažny
čiai, nėra nuodėmė. Išpą-

gintyje tesakomai vien nuo
dėmės. . ' - *

Jei prie parapijos pri
klausai, kad ir nieko neau- ; 
koji, bet kokiame reikale 
drąsiai šaukis savo klebono 
ir jis noriai suteiks visus 
patarnavimus, f/. ...

Kl/ Skaitau Šventąjį Raitą, a 
niekur nerandu to viso ką kuni
gai skelbia. Ir ąž pradedu ma
nyti, kaip (bedieviai, kad daug 
dalykų patys kunigai prasimano.

Ats. Nepamiršk, kad, a* 
part Šventojo Rašto, da tu
rime kitą Dievo apreikštąjį 
šaltinį, kurį vadiname PA
DAVIMU arba TRAUICI- 
JA. Taigi iš tij. dviejų šąl- 
Unįų — Šventojo Rašto/ir 
Padavimų —- semiame tikė
jimo - tiesas. Švž .poyiįas ą - J į- *
Apaštalas rašo : “J?aigį,4ų:a-f 
lįai, t virtai’stovėkite iT< lay 
kykite padavimus, kurių iš
mokote ar. tai / žodžiu, ar 
mūsų laišku^ 
il5). • . ’ Ak’/

“Nes ką padedą žmogui, jei 
jis laimėtų vįsą pąsaųlį, sa
vo gi sielai kęstų nuostolį ? 
arba ką žmogus (Įųos savo 
sielai ątvadubtiy (Mki 16, 
JŽ6)/ Kunigui nįpi sięlos 
reikalai, kad Įi ttepiutąstų 
dangų, tėyaL dąžnįadšiat 
rūpinasi kūno, žejnėš/gęro- 
've, Tėvai privalo klausuti 
Bažnyčios ir gerbti ; ,tisas 
priemones yedąnŽfąs prie 
galutiniu tikslo. Jų įOaky*’ 
mai neturi’ prieštąrauti Baž 
nyčięs .'įsakymams.; (į kadą 
prieštarauja, nereikia ’ klau
syti ir pildyki. / “Dievo rei
kia labiau klausytį, kaip 
žmonių” (Apd. 5, 29). “Ne 
^kiekvienas, įpirš .mąn sako; 
Viešpatie, Viešpatie i įeis į 
dangaus karalystę, bet kas 

i U A • •" ’• '■ -

daro valią mano Tėvo, esan
čio danguje, tas įeis į dan
gaus kąralys!’
31), “Kas myli tęvą ar mo- 
tiną labiau nekaip m a h e, 
tas idanęs nevertas  ̂ir kas 
rpyli sūnų ar dukterį labiau 
nekaip mane, tas manęs ne
vertas” (Mat 10, 37-39), .

»'...... " ■
Kl. Mano tčveltai neduoda pa

vyzdingo iŠąukNįfmo. K 9 k ią s 
man geriausiai įkaityti knygas 
ir kokias vartoji Triemones sa- 
vęi iiaukl5jiinmĮfi (jlaufimą ii. 
vertam Itatmrių Bandyk
rašyti Mstuyišiai. i rJri vfcąi ne
moki siųsk kad ir
angbjį JęąJbtt.? r $fra®įime ir 
štaakynms, dnedi .e lietuviu kaĮ- 
bą. Jftrn Brie^ttįa)/ > į

y tAtst, >Anglų kalboje* dau
gybe Ąmk^įapčių % n y g ų. 
Kiekvienas kalalika^’ rašy
tojas nori Tamstai prigel- 
bėti. Nežinodamas! Tairfsr 
tos temperamento bei išsila-. 
vinimo, patariu " krė i p t i s 
prie stivo dvasios vadų. Jis 
geriau atspės kokios knygos 
Tamstai fiųkąniiąusįos. 5

Protingoje Išpažintyje ir 
Komunijoje rasi pačių svar 
Liausią auklėjimosi priemo- 
lię. ‘ i- ’ ■ *'

KITNIGAŠ JUOZAS GIEDRA. ' .

D. S. NAUJOSIOS A(- 
GLIJOS APSKRITIES 

KUOPOMS
Apskrities suvažiavimas 

šaukiahias šių metų birželio 
mėn. 26 d., 1 vai. po pietų 
ietuviij parapijos svetainė
je, Cambridge, Mass.

Suvažiavimo programa i 
bus pranešta vėliau. Vi- ■? ■ 
sos kuopos malonėkit išrin
kti atstovus ir parūpinkit. 
sumanymų mūsų organizaei- ; 
jos seimui. .

Kun. S, P, Knei&is., 
Dvasios Vadas;

Ka^ (brigas,. . ..
. j — UiTmininkas; —

T. Versiackasy _ 
Sekretorius.

PRANEŠIMAS

' r

r.

r. t

ąr kunigo, kuomet jųįsakymai ? 
visiškai skirtingi? ' ‘ "

Ats. . Tikėjimo'/ir doro^ 
dalykuose labiau /,• reikia 
klausyti kunigo kaip - tevij. 
Dangus svarbiau kaip žeme. ‘

LDS. Kuopų Sųsiriukinfai 
draugus ir drauges prirašyti prie 
šios kilnios organuacijos. ’ r 

Kviečia Valdybe

WESTFIELD, MASS.
LDS. 111 kuopos susirinkimu į- 

vyks stdimadie^ii, birž. 19 d., 1932 
m.,, tuoj po sumos, sv. Kazimiero 
parapijos salėje. Kviečiami viri 
nariai ateiti. Taipgi atsiveskite 
savo draugūs prirašyti prie Šioa 
kilnios organizacijos.

» Valdyba

DAYTON.OHIO .

- LDS. .69 kp.susirinkimas įvykt 
sekmadienį, birželio 19 d , bažny
tinėj svetainėj tuoj, po sumai.

' Kuopos rašt. M. Gl&elii

NEW .BRITAIN, OONN. ’•
LDS. 36 kp. susirinkimas įvykt 

sekmadienį, birž. 19 d., 1932 m. 
Svarbu, kad į'šį susirinkimą ateitų 
visi nariai ir bent po vieną naują 
narį , atsivestų prirašyti prie mūsų 
brangios organizacijos; •

WEST VILLEįILL.
LDS. 75 kp. mėnesiniai susirin 

kimai įvyksta kiekvieną mėnesį 
sekmadieny, po 15 d., šv. Petro ir

* Povilo bažnytinėje svetinėje.
Valdyba

DETROIT, MICH.
. LDS. 72 kp. susirinkimaą įvykr 

sekmadieni, birž. 19 d., tuoj po 
paraudą,'šv. Jurgio parapijos mo 
kyklojė. ’ Visi kuopos nariai yri 
kviečiami atsilankyti j šį auiirh 
kimą. ’ ' <

• ' , . Valdyba

j • MOKSLO'METŲ
r ^ - UŽBAIGIMAS ■ 

įBirželip lį d. vakare įvy
ko Šv. Alfonso parapijines 
mokyklos užbaigimas. Va
karo. programa buvo maž
daug toki:

“Trys sesutės,suvaidin
ta 8 skyriaus mergaičių; 
dvi dainelės, /“Sudiev.” ir 
‘/Paukšteliai/* kurias sūdai 
navo 7 ir 8.skyrių mokiniai. 
Atsisveikinimo kalbų pasa
kė Valerija Kavaliauskaite; 
po jos kalbos visi trys kuni
gai išsitarę.

/ Po to sekė diplomų ir do- 
’vanų dalinimai užsitamavu-

BROOKLYN, N. Y.
. LDS. 12 kp. mėnesinis susirinki 

mas įvyks. birž. 19 d. 6 :30 vai.
. kare, Karalienės Angelų parapijom 

svetainėj, kampas Robling ir So 
4 th gatvių.

Taigi malonėkite visi susirinkt 
ir užsimokėti duokles kurie esate 

» skolingi. Nepamirškite, ir naujų 
narių atsivesti prirašyti prie mŪSŲ 
brangios organizacijos. •
‘ * Kviečia Valdyba

' ATHOL,MASB.
LDS. 4 kp. mėnesinis susirinki 

mas įvyks birž 19 d., tuoj po 
mišparų, šv. Pranciškaus parapi
jos salėj. Kviečiami visi nariai ai* 
silarikyti ir užsimokėti mėnesine* 

** mokestis. Taipgi atsiveskite save

A. L. B. K. Bedergei jos 
Naujos Anglijos apskrities-^ 
metinis šuvažiaviiųas- įvyks 
liepos 17 d., & iii. l\al. po ; 
pietų,. Šv. Pranciškaus pa? 
rupijos vasarnamy, “Palan
goje,0. Lawrence,- Mass.; Pę< 
deracijoš skyriai išrinkite : 
kuodaugiausia atstovų į su- : 
važiavimų ir padarykite ge- ’ 
rų įnešimų Federacijos la
bui. '

Šis suvažiavimas yra pas- 
kutini s1- prieš Federacijos 
Kongresų. Taipgi prašome. > 
•skyrių pasimokėti savo duo
kles Į apskrities iždų. Pini- 
^its'šįųskite apskrities ižd.; \ 
•T. Vtrsiackas, .564 Pleasant 
Sa., Nėrwood, Mass. arba į- 
duokite atstovams atvežti į K 
Suvažiavimų. ' : a

Apskrites Valdyba: : 
Dvasios -Tadas /

' Kw. K. Ūrbonavictii#,. ?
Pirmininkas

F, J, Kudirka, ‘ .
' Raštininkas . ' • >

Si Čeikauskas,
Iždininkas :

J. VersiačkaS' . .

Birželio 16 d. šv. Alfonso parap., Baltimore, Md., 
susilaukė naujo sūnaus-darbuotojo Kristaus vynuogyne. 
Arkidiecezijos Katedroje buvo įšventintas į kunigus 
Juozas Giedra. Sekmadienį,’ birželio 19 d. įvyks jo iškil
mingos Primicijos šv. Alfonso bažnyčioje. . s.
\ Jaunas kunigas gimimu ne baltimorietis. Jis jgitnė 
šv. Jurgio parapijoj, Chicagoje, vasario 12 d., 1906 me
tais; Tęvai buvo atvykę iš Lietuvos 1900 m. Kunigas 
Juozas buvo trecias vaikas iš penkių, ir, labaį jaunas bū
damas, su tėvais atsikėlė į Baltimorę, kur apsigyveno 
tūla laikų Curtis Bay priemiesty. Pradžios mokslus ėjo 
viešoje mokykloje Baltimorėje. Po to, įstojo į Jėzuitų 
vedainų Loyola High mokyklų, kur išbuvo tik dvįejus 
.metus, ir perėjo į šv. Karolio Dvasinę Priruošiamųjų y -*■ t ■ • -
Akademiją, netoli Baltimorės.
\ Išbuvęs Čionai 3 metus, kunigas Giedra, kurį laikų 
snsidpmęjęs lįętu-vdų dvasiniu gyvenimu; išvyko atosto
goms"*į Čhicagų par Marijonus/ Išbuvęs Chicagoje per 
vasarą ir apsipažinęs šiek tiek su gimtąja kalba , ir žjno- 
nė^is, grįžo Baltimorėn baigti savo mokslus. Ėjo vie
nus metus Loyola Kolegijų, ir 1926 metAis įstojo galuti
nai į -Šv. Marijos Dvasinę Seminarijų, kurių ir baigė 
šiemet, prifeŠ įšventiiiimus... • • 5 .

Tylūs, ir labai kuklaus būdo, j autias kunigas apie 
save visiškai nieko nenori pasisakyti/ /‘Iš kitų šaltinių 
buvo patirta, jog, eidamas mokslus, jis buvb pasižymė
jęs kaipo sportininkas baseballininkas, ir .tenisą labai 
mėgsta. Užbaigė seminariją, įgyjęs keletą mokslų laips
nių, nors_visa tai slepia. Viena tik nesidrovi pasakyti, 
jog labai mėgsta skaityti, ir, nežiūrint, kur bus arkivys
kupo* paskirtas, ten pasiryžęs visą savo siela ir visomis 
jėgomis darbuotis. ...

Pirmos šv.. mišios įvyks šv. Alfonso bažnyčioje, 11 
valandą ir kunZ Giedrai asistuos : kun. A. Dubinskas, di
akonas; kun. Jonas Bąkanas is Worcestėr sųbdiakonu, 
kun. K. Lašinskas, arkikunigu. Pamokslą sakys Idebo- 
nas' kjm. Juozas Lietrtvnikas. V., M.

siėms mokiniams. 6 ir 7 sky
rių. mergaitės tuomet atliko 
“Škotų šokį,” gi vaikučiai 
4; 5, 6 ir 7 skyrių išsirikia
vo 4‘Bernaičių driliuje.l- : 
5. Programos gale mažytės 
mergaitės guvaidmo “Daug 
matančias lėlytės” ir vyres
ni mokiniai komedija “Dai
na be galo. ”

SUTUOKTUVĖS ■

‘ Juozas Černauskas ir Ber
ta Zuhavieiūte susituokė 
birželio 7 d.. Naujavadžiąi 
buvd susižiedavę jau metai 
atgal ‘ ir. buvo viens, kitam, 
pažįstami nuo pat jaunys
tės. Abu gyveno 713 Weš 
Lombard St; ’ Išvyko juo
dų į Riverside, New Jersej 
yieriai. savaitei. Jungtuvių 
liudininkais buvo P. J. Du- 
binskas ir Ona ZubaviČiūtė, 
nuotakos sesuo. . ■

. • SERGA

Ieva Juknelienė, 816% 
W. Lombard Skgulį ligoni-, 
nėję-sunkiai susirgusi, pi; 
gonis serga ^gaU stoįes” li
ga, ir girdėti Jog iš jos gy
dytojai išėmę beveik pilnų 
s.vai’ų šitų akmenų. Tiki
mės, jog ponia Juknelieiie 
netrūkus grįž namon visai 
pasveikusi. //

L. D. S. N. ANGLIJOS 
KUOPOMS

L D. S. CONNECTIGUT 
APSKRITIESKUOPOMS
Mūšų apskrities prięssei- 

miiiis —pūsmętįnis •suvažia
vimas įvyks šių metų^birže- 
lio 19 d., sekmadienį, Šv. 
Andriejaus parapijos salėj, 
Uhurch'. St, New . Britam, 
Conn. Posėdžio pradžia 1 y. 
po pietų. ; .’

■/ Visos kuop& malotięš pri
siųsti savo atstovus’ bei pa
rūpins gerų sumanymų ėr: ** ’ h * * ’• ž x itgamzacijos gerovei. . 
... Viši*darbininkai stokime 
į eilę sumanymais ir dar
bais, juos įvykdydami ii* 
gausingai dalyvaudami. mlilP PDtDI INIIC/K

Apskrities’ pirmininkas . JŲNAu UntuLIAUuKAu 
. J ’i u : t * ■’ -P* Tutortitis,mmoketi mčneiinec Ataivcekite b _ » , - ‘

draugu, priryti. Raštininku
VaJtyteį . i B. Mictikmįne.

LAWREN0E, MAM.
LDS. 70 kp. susirinkimas įvykt 

birželio 19 d., tuoj. po. dvyliktai. 
Kviečiame gausiai šueiti, nes turi 
me keletą svarbių’aumanymų. At 
siveskite ir savo draugus (eą) pri 
rašyti. ■ '■ Valdyba

‘ • j-'- - -
providenoe, k i

LDS. 11 kp, inėneainia susirinki 
mas įvyks sekmadienį, birž. 19 d. 
tuoj po sumos, bažnytinėj ivctąi 
uėj. Svarbu, kad viii šiame susi 
rinkime dalyvautų ir užiunokčtą 
duokles. Parodykime gražų pavys 
dj kitiems/ .■

-- *--- -
O. BROOKI.Yir, M. Y.

Birželio 19 d,, tuoj po sumos į** 
vyks LDS. 10 kuopos susirinkimas 
vai. Taigi kviečiame viaub narine 
atsilankyti į Šį susirinkimą ir ui 
i 
savo draugus prirašyti.

Telefonas; Plai* 1350.

; Graboriui ir Bahamuotojai 
423 S,PACA BTREĖT, 

BALTIMORĖ, MD.

Skaitykite ir Platinkite
“DARBININKĄ”
DRAUGIJŲ VALDYBŲ 

ADRESAI
LIETUVOS DUKTERŲ DEJOS 

PO GLOBA MOTINOS tVČ. .
’lrmlnlnkė EvaMarkslen?,

625 E. 8th St, So. Boston, Masti 
Vlce-pirnilnlnke— Ono Slnurlėnė,

443 E. 7tli St, So. Boston. Mas*
Tel. So. Boston 8422-R

Prot. Itašt. — Broift! Ciunienė,
20 Gould St, \Vest Rosbury, Mass.
Tel. Parfeyyay 1864AV

iTln. Raftt. — Matjon* M* r kent u t#
66 G St, So. Boston. Mks*. • 

’ldlninke — Ona Staiilulfhts
106 Weat (tth ŠU, So. Boston, Mana 

Tvtrkilart ą- Oną'MiaglrdlenB
1512 ColumblH Kd.. So. Rrafoa, Mana 

gniĮoii Gloheja — E. JanuMonknfc . 
.. 1426 Cohimbia Rd.. So. Boston, Msbk 
Draugija savo susirinkimui Įniko kai 

. antrą ntnrnlnką kiekvieno* mėnesio. 
’ 7:SO ral vakarė, pobninytlnCJ svė-

talnM
Visais drangijoa reikalais kreipkite 

IPM įtakoki raitininku x

iV. JONO EV BL. PAžALPINm 
DB-JOS VALDYBA 

PlrniinlnknB “ M. ilob«
96 Mt taa Rd^Porciieeter, Mneh.

Telėphone Oiljimbl* 543)
Vice-Plrmlninka* — X PetrauritM

k 24 Thbmas Purk, So, Boston, Mnm 
Prot naMtiąlhkM — I. Gllnėckh

5 TttomR® Park, So. Boston.:
Fin. Rnltlnlnkns ’—* M. Seikiu

256 EI Nlnth St. S<k Boston. Rim 
II<llnlnkii!N — A. Nnudilflnm
• 885 R Bronchvitf, So.. Boston. Mui« 
Martnlkft — j. Zaiklu • f
7 unnūeią St./So. Bontnh. Mrinu 

OMuigljk Įniko iMisirlnklroua kur treffh
nelftlillenl kloicvicno thAnenio, 2 vnl 
popietę. Parapija anlM* 402 K. TU 
St. So. Boatou. Maga.
Proteatonnlftl, bUnloHat vrrinnnln 

knt, kurie skelbiasi ‘'Darbininke?' tik 
ral verti Skaitytojų paramos., . •. •

Vhi gartlnkltM “Darbininką.* ;

LDS. Naujosios Anglijos ' 
apskrities šiii metų antrasis 
ir paskutinis išvažiavimas • 
— gegužine įvyks rugpiūčio 
meri. 14 d. Palangos Parke,.. 
Lawrence, Mass.

Visos kuopos} iš anksto 
prašomos gražiai rengtis,

• ; : 4 . Komisija.-

VĖLIAVOS IR ORGANIZA
CIJŲ ŽENKLAI

r jOOĮŪIū ■

11

tai mtiuų specialybė ir metų 
praktiku. Darbas nrtlstl5kn*. Kninoa 
fc'moM. ‘ .

- M A NORKŪNAS
R, O, Box 01, Lavtenoe, Maus,



i' M>HĄe4 «r«v IŪEŠD4.Y »nd FJJip+I' UI , I

mint josiPH’s larauAifiAM
. JDntema m «econd-cI«M matter 8*pt'12,1913 u JIm poąt offlc« at Baton, HM*.
* 111 ‘ "■*. -- ■ 4 ' ■

/. ^cvptanc* fte jaalllnz at ipedal rata of ppMac* provldad for in S#ctfon 1106

8UBSCRIPTION RATES: PRBNUMWTO«KALNI r
,t DoipMrtĮę yaariy £merįko>m®tain» ......... U...

IVrelgn yeatly.,............................>5.00 uimėny metama .............»..fS.OQ
Domeatlc once per week yearly.,|2.00 yl«M kayt aayalttja metama....$2.00 
JFpnricn once per yaarly...»$2,50 įjiaenylkart»iavaiti> metanu.,$2J$0

DARBININKAS /
; 866 WEST BROADWAY SOUTH BOSTON, MA8S.

* TELEPHONB SOUTH BOSTON 0690

y

SLRKA Seimas jau visai j bet daugiau tik dėl pąsitei- 
1 arti. „Nors Wilkes-Barre ir

•tolimas kraštas, ir Naujoji 
J Anglija, - ypač Mas šachu- 

setts valstija, yi*a atkirsta 
nuo SLRKA, bet mums vis 
tiek tenka susirūpinti tos 
didžiulės katalikų organiza
cijos reikalais ir susirūpin
ti iki tokiam laipsniui, kad 
tas rūpestis kariais pereina

1 į širdgėlą. Kodėl SLRKA
. taip nuo mūsų nutolo? Tik 
tiek'galime atsakyti, kad tai 
ne dėl mūsų kaltės. Nau-

.' josios Anglijos lietuviai ne- 
. nutolsta nuo katalikiškif or

ganizacijų dėl apsileidimo. 
Jie veiklūs ir pilni inicija-

; tyvos. Jie geri lietuviai ir
• /‘katalikai. Kovoje už Lie

tuvos nepriklau s o m y b ę
■ Naujosios Anglijos lietuviai 

/ sukilo kaip vienas vyras ir
... kiaute, krovė aukų ant Tė

vynes aukuro.. Kas gi gąĮi
.. sakyti, kad jię atsilikę kata- 
. likybėje ? Čia žydėte žydi 
, parapijos ir katalikų drau
gijos, čia yra vienatinė lie-

' ■■ „ tuvių katalikų K o 1 e g i j a.
Naujosios, Anglijos liętu- 
.viams. katalikam^ priklauso

- nepaskutinė vieta Katalikų
Susivienijime. Bet jie be 

e .ceremonijų nustumti į už-
. . kampį. Kodėl?

Didžiausias pąsiteisini- 
;: mas, kad Massachusetts vaL 

*. . stijoj Susivienijimo čarie-
/ris neįregistruotask Taip,

* tai taip, pet^ar daroma tin
kamų pastahgų tą čarterį 
įregistruoti ? Neva daroma 
bent nerangiai užsimota,

sinimo, kad kas nors daro
ma., Bet jei nuo čarterio 
įregistravimo priklausytų 
įtakingų Vadų pozirija įr r 
kasdieninė duoną, tai visai 
kitaip būtų daroma ir se
niai jau būtų padaryta. 0 
dabar visa eilė uolių Nau
josios Anglijos darbuotojų 
stovi suvaržytomis ranko
mis ir Širdį jiems gelia, kad 
tokia puiki- katalikiškosios 
darbuotės dirva Naujojoj 
Anglijoj stovi dyką, ir vi
sokį Bažnyčios priešai tik 
trina iš džiaugsmo rąųkas, 
kad jiems duota tiek gali
mybes traukti žmones į sa
vo susivienijimus ir viso
kias nekatylikiŠkas organi- 
ząpijąs. Ką gi, — jie sako, 
—jūsų Susivienijimas jums 
tik moęeka,. mes jus geriau 
aprūpinsim... Naųj o s i o s 

f Anglijos katalikams skaudu 
ir graudų dėl priverstino 
.neveiklumo, bet Susivieniji
mo- bosai tik. šypsosi, jiems 
to ir reikia.../

Ar Seimas galėtų čia ką 
nors padaryti? /O kas gi 
daugiau, jei ne Seimas ? Jis 
šeimininkas. Tik jis gĄlį 
atimti valdžios vairą nuo j . . ... f ‘ ’
nesumąnių ar apsileidusių 
vadų ir duot jį kitiems, ku
rie bent turi gryną intenci
ją ir visuomenės gerovę sa
vo dėmesy, Delegatai! Vi
sos išeivijos akys į jus at
kreiptos. Darykįte sayo pa
reigą! Išveskite SLRKA 
organizaciją iš siauro egoiz
mo ribų į platesnę visuome
ninę darbuotę. K.

ATVIRAS LAIąKAS
RĘDAKČiJAi'

AR SKAITEI?
Dr/ Ęntchtys,* Phįcagos 

Universiteto prezidentas fa- 
šol -

“Per keblus muW jau 
tas pasaulis, kurį mes patys 
sutvarkem. Mažia ų s i ą m 
prasikaltimui nerandam 
kaltininko. Mašinos, kurias 
mes išrądome, privedė prie 
tokių keblumu,kurių mes 
mepennatėm nei negalim iš
vengti. Alūsų injustrialine 
tvarka veda mus — įneš ne
žinom kur — mes nėžinpm 
nęi: kodėl. Tųriiųę daugįau 
pinigų, daugiaii maisto, daų 
gįaų pajėgų ir daūgiąu. vi
sokių dąiktų, kaip bet kada 
turėjome.; liies esame bįed- 
nesni,. aįkaųesni, bejėgiai, 
sumišę — kaip dar.timkad 
nebuvome.}? • . .

netvarkos. . IŠ‘ tiesų, Ame
rikos žmonėskantuį^—mo
ka susivaldyti. / / /.

L Nuodėmės,1 kurios šaukūy 
į dūiįgų atkeršinįmo, papiL 
dytos tų mūsų vadų, kurie 
diriguoja Šių diepų* tautų ir 
ekonominę tvarkų — nei 
kiek jų pegąždipa, Kur są
žine nepaveikia — gal bai
mė bolševizmo paveiks. '

Įr bolševizmas gerą tiks
lų gali, atsiekti ! .' *

John D. Rockėfęller apie 
depresijų štai ką šoko: 
/'“Aš nematau, kodėl rei
kia bųti tokiais susirūpinu-: 
sįais.”

Iš tiesų, ko jam rūpintįs. 
su savo šimtų milijonais! ’

Kaip galim sąžiniškai sa
kyti pamokslus apie atsiža
dėjimų pasaulio turtų tiems, 
kuriuos turtuoliai visiškai 
apiplėšė!

Dešimt milijonų bedarbių 
— ir tiek mažai trųkšmo —

rienea ^kaltininkas — Dr* 
tKvaracĮeJus. * /1
f Daipi|^;7^^iaį žipomą 
dainippp^^ a-
^ompąnnoj|nt savo BŪme|įui 
Vincukui; solo.ir duetus nu
darė i

ŽeviciepŠ ir A. Krušas. ‘

Po dftįpų ir kalbų, nau
jam d^rtajųį jiųvo įteiktą 
dovarią "(plunksna) nuo p. 
Akuųeviįiiaus ir nuo' naujo 
daktaro prietelių doleriukų 
pluojęštas.

WįJJiąm James aprašė a- 
pie tokius mįętyšįrdįngus 
rusų aristokratus — ponus; 
kūne eidavo j teatrus-ir aša
romis apšipiįjavo;; matyda- j 
mi scenoje biednųjų vargus. 
O lankč iu “furmonas” su- • j ■ »>- ” -• $*• . • • '; ■ I
šaldavo, laukdamas ponųiš
einant. ,

. Ar stebėtina, kąd boĮse-l 
vizmąs tarp rusų taip pra- 
sklido?

Yra ir Amerikoje tokių) 
‘poni},’ kurie verkia^ kalba 
graudingai apie biednųjų 
vargus,, bet su savo tarnais 
žiauriai elgiasi.

Ąr tiktai /penki žnjones 
skaito šituos straipsnius? 
Tiktai tiek atsilįepė. . ;Dpl 
tiek maža nesinori rašyti.

. / . ' . Plunksną)

NEPAPRASTĄ VAK A
RIENE BROCKTONE.

Laikraščius beskaitant, 
neretai tenka pastebėti, kad 
vienur-kitur yra rengiamos 
vakarienės naujai įšventim 
iemš kunigams. Pabaigė 

jaunikaitis dvasinės seniina- 
rijos mokslą, gavo šventi
mus ir štai visuomenė atvi
romis rankomis įr gausiais 
linkėjimais priima naujų 
darbininkų. Kad tokios va
karienės būtų rengiamos 
mūsų jauniems daktarams* 
advokatams, inžinieriams 
etc., tyi to neteko pastebėti. 
Būtų, rodos, lyg kastai ne
paprasto. ' Tokia nepapras
ta vakarienė įvyko Brockto- 
ne Šy. Roko parapijos sa
lėje. Ją broektonięeiaį su
rengė naujam gydytojui, 
Dr. Juozapui Kvaraciejui

^Malonėkite patalpinti są- “evich, ‘£avičh??ir t. t. pri- priimti.
... vo laikraštyje šį mano pą- 

‘ aiškinimą visuomenei. “
4 -Mūsų tėvynė Lietuva šimt-

dėjū lietuviškas g a 1 ū n ė s 
“ius p ir tokiu būdu musų 
pavardės susidarė labai įl-

DALYVIAI
. ' : '* •; 7 < ■

\ > . ....___ *

Susirinko gražus būrelis
mečiais buvo Slavų įtakoj; 

L daug mūsų, pavardžių iš- 
L kraipė—pridėjo sląvų ga-.

lūnes, lietuvių surusinimui 
?, ar sulenkinįmui. Mano pa-

gos ir sunkios ištarti, kaip 
tai: Konctevįc-iuš, Krup-a- 
vic-įus, / /. Darašk-evic-ius, 
Slež-evic-ius, ir tf. ♦ Turėtu 
būti gi; Končius, Kinpas,

brocktonįečių lietuvių dar-, 
biniilkų‘ ir. biznierių; atėjo 
Mbntellos Šviesuomenė:. Dr. 
A. Budreckis, denHcdas 'A. 
Gurhaiiskas .su žmonomis;

L v,ardei buvo pridėta slavų 
galūne “evich,” todėl rusai

; rašydavo “Koncėvięh,” len- 
r kai gi “Koncewicz.” Mū-

Daraską, Sležiųs. ūy Slezys 
įr tt... Jau laįkas mums tų

adv. J. Vervečka su žmona: 
vietįiiis klebonas, kun. J.

slariškų galūnių niisiktaty- 
ti ir vadintis tikrai lietuvis- Koncevičius, Tikiu, tą ma-

■Rii faiitihiamft atnimimc dan kai no pareiškimą patylpinbite

kugelis, savo'pavardes šulįefu- Nuo |io laiim^yį^ų^ė- są- ir ųž *tai tariu.ačiū!
J ; y/^- •• .

s vii|O ii nųsipąąęC' tų bitivis- 
* kų uodegų; kiti gi paliė- 
/. kąnt slaviškas g a 1 ū n ė s

VO t Acto v m. Molj j Učv.

įr šiaip gyvenime raŠysiuos 
ir vadinsiuos Končius, o ne

t [Klimus, .'
. . Mt Carniel, Pa.

I <Į— UlWU»

WNS Iš Lietuvos

gyviai jau-į 
t^j. }yg Įjfttli skaitlingos 
šąįmy|Į0S barių susirinkime 
m jip pątys lyg būtų tos šei- 

[ mynp8 nariąi.; Gražių min
čių yajį,rifnes' 'dalyviai iš- 

I girdo iš kęĮpįos sumanių ir 
nuošii'džių kalbų R a s i- 
dziaugty, ka<| toji vakarie
ne, tai lyg būtų naujai iš
rastas cementas, jųugįąųtįs 
dyį, ikį šjpį savo' atskiru 

Įgyyeniinų gyveųpįas, yL 
suomenęs dalis — dąrtynįn- 

I kųs. ir į§ jį| tavpo išėjusius 
r profesionalus — įųtylįgen- 
tus. - Vis labiau ir labiau 
pasiūdavo tęvąi mokyklo
se išmokslintų savo vaikų,

W jų 
nei' sugi{įųkiniųosę, nei pra- 

hpiogogę. Nei tėviį gyveni
mo rei^i, npį j^ rūpes
čiai, nei džiaugsimą* ety ĮŠ- 
sinąokslinusiems, rodos, vi- 

Įsąį nerūpėjo. Bet štai, yię- 
Į ną gražų bii^ęjįty 4 ) va" 
kąrą, sy.. ĮJokp parapijos sa
lėje visi krūvoj: tėvai.dar- 
bininkai ir jų inteligentai 
vaikai ; vis* riėnš kitą, rods, 
taip gerai šįųpį’aiįtą, vieni 
kitiems tąip artimi. " Gyvas 
ir sumoiiug DV Budręckio 
vakaro, vedimas, jautrių lie
tuviškų dainų gražus išpil
dymas, dalyvių nuotaiką 
kelte kėlė.
DR. J. KVARACIEJUS.

r Klemenso ir Antaninos 
Kvaraciejų sūnus pasaulį 

I išvydo šioj šąly. Būdamas 
sūnumi netuą^ngų tėvų, tu- 

Į iŠjo sunkiai irtis per ganą 
I audringas gyvenimo vilnis, 
koĮ prišityė prie pageidau- 

j japo uęrip —
į lomo. Tiesą, nemažą pa- 
Į gųpdą gyyenipie jam buvo 
dvasią, turtinga, motina. 

I Dvasios lųriąis jį Visagalis

V. GYpfq ^LĄĮPŽDOS KR.
z GUBRE|fATOKIUS

MAUNĄS. ” Ligšiolinis 
Lietuvos generalinis konsu
las Londone, p. Vyt: Gylys, 
išskirtas Klaipėdos kfaŠto 
gubernatorium.

P. Gylys gimė 1886 mcį., 
sausio ipėjL 26 į. Griškabū
dy, ^akių aps. pl-2 ių. bąį- 
ge ' Petrapilio universiteto* 
juridinį fakultetą, 1918 m. 
Javo paskirtys minįsterių. 
kąbineto kanceliarijos di
rektorium, o 1919 m. —Lie
tuvos atstovu Suomijoj.
1920 m. jis buyo paskirtys 
Lietuvos atstovu ir Estijai.
1921 m. P- Gylys buvo pa
skirtas konsulu Rytų Prū
sijai, 1924 m. — Lietuvos 
konsulu Kopenhagoj, 1927 
m. —Lietuvos konsulu Ry
goj, o 1930 m. — Lietuvos 
konsulu Londone. 1931 m> 
P< Gylys- buvo pakeltas į ge
neralinius konsulus.

t '• .... \

L ;pgL KO A^ŠĄpKg 
yAūkĄŪSt®:

KAUNAS. — Spauda ra
šo: kad p. Račkauską ame
rikiečiams lietuviams gerai 
žinomą laisvamanį, buvusį 
Atstatymo bendroves direk-

toų, iš/Pietų Afrikos Lie
tuvos. valdžia atšaukė dėlto, 
kad, būdamas ten konsulu, 
pridaręs dąug skolų ir pa- 
teikęs įmokčjimų sunku
mus, Taįp l ai ir ųžbajgė p. 
Račkauskas konsulaty.

SALEZIEČIAI TURI NAUJĄ 
REKTORIŲ

■, Generalinė saleziečių dr-, 
jos kapitula, susidedantį iš 
83 draugijos inspektorių' 
(provincijolų) ir 44 išrinjr- * 
tų inspektoratų delegatų, ge / 
gūžės 17 dieną išrinko nau
ją' vyriausiąjį salezi e č i ų 
kongregacijos rektorių ku~ 
nigą Petrą Ricaldoitę. -

ĄPIE LIETUVIŲ- UKRAINIE
ČIŲ BENDRAVIMĄ

Švagždys j aukštesniosios
mokyklos mokytoja, A. jar-J 
motyvieiųtę-1 p. J. Jąkavo- 
nytė sii savo, tik ką užbai
gusiu Holy Cross kolegiją: 
broliu Kazimieru. Jakąyb- Į 
nių; ionas. Bajoriūnas, taip 
gi šįmet Hofy Cross Kolegi
ją pabaigęs; jauno daktąfo Į 
motina; jo brolis Vincentas, 
Bostono kolegijos ąųkĮęti-.| 
nis; daktaro sesutė sų savo j 
vyru p. Antanu BudręękįuĮ 
ete. ,et(L- . .1

RENGĖJAI

TinkaĮnąiĮ vakarienę su-j 
rengti, daugiausiai pasįda^ 
hayo pp. Juozapas Trąina- j 
Vičįus, Mykolas Jazukevi-. 
čius, Banifacas TamuĮeri- j 
čius. Šeimin i n k e m s^g a-1 gausiai* apdovanojo, jais ji 
minto jomis buvo: A. .Trai-Įneskupiailr dalinosi* susa- 
navičiene, E; Jązukevičienė, vo sūniAnis. iŠ visų' trijų 
T. Akstinienė; S. Tamul'ę.vi- jjos. sūnų bene tiksliausiai 
čienė, R. Švetkaitė, K. Dąų- [ motinos širdies turtus nau- 
kontaįtė ir R. Eitąyičiūtė; j dojo iltį tebenaudoja, faį mi-

. ’ nimas daktaras, jei neminė- 
.PRPri^AĄIA , ti jos dukters-— pąyyzdin-’ 

Pavalgius , vakarienę,: Dr. gok p. ^ųtypo Dūjreekio

mą,'susidedančią iš kalbų ir 
dainų.. Kalbėjo:‘kun. Švag- 
ždysj adv. Vervečką, dr. Gu- 
lųauskas, mokytoja Jarmo- 
lavičiūtė, biznieriai: Vai- 
čiityąs,/Jųrgrinpiąsriv įįie- 
kevjriiis/’P J Jaka^onytė,'pa
galinus pats vakąri vedėjas, 
Dr.. Budreckis ir tęs valui-

mintojomis buvo: A. .Trai-lneskupiai 4r dalinosi*su sa-

crai vertas savo giliai die
votos motinos sūnus. Pas
kutiniais laikais jis prakti
kavo Tantono, LoxveH’io, 
Cambridge’io ir Bostono li
goninėse. Dabar d į r .b a 
Broėktono ligoninėje. Už
baigęs tėn darbą, žadąs pra
ktikuoti mediciną Brockto- 
ne. ’ •

Visiš kas tik ji pažįsta, 
linki jam, geriausio pasise
kimo, o. Brocktono lietuviai 
džiaugiasi sulaukę dar vie
no savo gydytojo., /

Dr. Budreckis, jau gerai 
patyręs gydytojas, gydyto
javęs Prancūzijoje didžiojo 
karo laikais, jaunam gydy
tojui rodo daug geros šir
dies,. gausiai teikdamas rei
kalingus* jam. patarimus.

Abu Brocktono anglų lai
kraščiai, įdėję, paveikslą, il
gomis Špaltomis paminėjo 
Brocktono populęrų . Dr. 
Kvaraciejų. ' K, J. S.

, Prieš, pat Sekmines-įvyko 
lietuvių ukrainiečių- draugi
jos visuotinis ir vienintelis 
dvejų metų bėgy susirinki
mas. Į susirinkimą atvyko 
keįctas profesorių ir keletas 
dešimčių Šiaipjau žmonių, 
kurių didesnioji dalis. Kau
ne gyveną ukrainiečiai.

Draugijos veikimo apžval
gų padare pirmininkas pro
fesorius V-Biržiška. .

Į Kaują valdybą išrinkti : 
prof. V. Biržiška, Dr. Pu
rickis, V. Daudžvąrdas, J. 
Bartayičius ir M. Porosten- 
Jęo (paskutiniai du uki'iii- 
nieČiai). Revizijos komisi- 
jon ~ maj. Ardickas, Mar
cinkevičius ir Vorona.

ne

• Olandijoj buvo iki Šiol 
tikras vėjinių malūnų kraš
tas. Bet ir čia laikąs pada
rė savo. Prieš keletu mėtų 
tame krašte buvo apie 7,OOO 
vėjinių malūnų, o dabar jau 
beliko vos. apie 2,800.

. Meksikoj yra vienas
didelis miestelis, kurio visi 
gyventojai ir visi gyvuliai 
-yra akli.. Miestelio gyven
tojai jau gimsta neregiais, 
arba netenka regėjimo ten 
pagyvenęs. Mokslininkams 
dar nepavyko ištirti šio rei
škinio priežasčių.-

• Poezija, tai Dievas šventose že 
mes svajonėse,—-V. Žukovskij.

Ą. Budreckis vedė prdgrą-l žmonos.: Dr. Kyaraeiejus, 
nuo jauną dieneliu, kol pa
liko daktaru/ turėjo sunkiai 
dirbti pėr vasaras ir prie 
bet kurios progos ,kad užsi- 
dirbtų reikalingus skatikus 
būttyiaų^įms gyvenųno.0: 
Ibiams ir ' mokslui ’ tęsti 
Jaunąs- daktaras labai kuk- 

| lūs ir simpatingas vyras, ti-

■V

Kiekvieną Sekmadienį nuo 2 :15 

iki 2:30 p. p. is stoties WKDH^ 

~ 830 kilocyclo, Neužmirškit 

pasiklausyti. /Programas duoda 

f KATRO-LEK Laboratories.

Geriausios Vidurių Gyduoles 
-•*/ ' . ' t

t
KATRO-LEK

< Km? -tHn’ ••A tarai 
tai

• *-----».<>•»

•S,

LIETUVIŲ RADIO 
' PROGRAMA

4. .
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Kun. j, J. Jakaitis—dyas. vadas; Kun. Joną* Bakamis—plrm.|.
Kuų. J. MaČiuHonis—I-asls vicė-plrrn.; Pą Maukus—Il-osis vfcf- 
plrm,; V. J. Blavąckaa—ražt, t įlott 8tr„ IVorcestėr, Mass., O. 81- 
dubrlenG—IŽd., C Contaonvvealth Avė., Worte«terK Mirta., K, jiiiL 

, by» It X Svlrskas-iiilo globiu"jai; Kun. Fr. J.’Julkaitis—Feilakto
rius, 432 WlmUor et, Cijmbriilge, Mhjb*- ,

užterštas kelias

Šių dienų gyv e n i m a s 
mums labai aiškiai rodo, jog 
girtybės platinimosi prieža- 
stįs yra mūsų nutolimas nuo 

, ; dvasinio gyvenimo,. ues cUtv 
- gelyje atsitikimų mes visai 

nenorim prisiminti, jog mes 
gyvenam toje pačioje- žemė
je, kurioje Kristus gyvu pa- 

. ... J^džįtt parpde, kaip mes 
privalom gyventi, kad ati- 

~ ’ darytumėm duris į amžiuos
.laimės gyveninių.

Šių dienų gyvenimas aiš
kiai rodo, jog mes, viską 
saikuodami medžiaginiu sai
ku, perdaug pamylejom pla
tų gyvenimo . kelią, pilną 
gražiai išgarsintų įvairių 

/pramogų ii* paslinksmini- 
mų,’ kurių, dvasinis 'pąyojus 
mums visai nesuprantamas 
tuomet, kai Širdis mūsijTbū- 
iia šalia aukso ir -p i o t a s 
svaiginančiais gėralais a.p- 
svaigintus ieško sau paten
kinimo : pasismaginimuose, 

z praMikuojąnt vien tik že
mą gyvenimą.

Kai mes patenkame į. pin
kles piktos, dvasius, jos įtek; 
mė mums vaizduoja, jog 
mūsų kasdieniniame gyve
nime ne tik negalima, bet ir 
nepraktiška Vykdyti tai, ką 
Kristus mums paliko. . c

. ' Apsvaigę gyvenime, el- 
-giamės taip; kad salyje nu- 
slopintumėm Dievo balsą, 
šaukiantį į laimingų amžių; 
gyvenimų ir manome tuomi 
pakeitę Dievo duotas mums 
tiesas; tuomet labai skau
džiai apsirinkam, nes savo 

. nemirštančią , sielą stumiam 
iš gyvenimo į pražūtį. Tai 
mūsų klaida, kurinius da
ro nelaimingiausiais,: nes 
mus atskiria nuo Dangiško 

. Tėvo.
Žiūrint į programą, pagal 

kurią mes tvarkom savo gy
venimų. reikia pripažinti, 
jog męs šiandieną esam to- 

,1d silpni, kad brangų sielos 
tobulinimo laiką aukoj am 

. girtavimui pramogose ir pa 
silinkšniinimuose,. ^kuriuos 
rengia dolerių ga u d. y m o 
tikslu. Tad ar nuostabu, 
jei mes esam bejėgiai toje 
srityje, kurioje visai.nęsila-

viiiam^ Į šį Mausimų gy
venimas, labai aiškiai atsa
ko: šių dienų mūsų dvasi
niu silpnumas — tai mūsų 
dvasinio apsnūdimo nuodė
mes pradžia ir atviros du- 
iys į dvasios tamsybes.

Gyvu tikėjimu ir.įvirta 
viltimi žiūrėki į tų viską, ka 
mūsų Atpirkėjas mums pa
liko, nes |ėn niew kenks- 
niinga nėra mūšį sielai, bet. 
Jiek mes laimėsim, kiek nu- 
galėsim blogus, palinkimus^ 
ir tik tuomet galėsim links
mai pasigirti,, kad 'pergalė
jimu savęs laimėjom .didžią 
l^ovą, prieš palinkimus^ pik
tosdvasios įtėmėję esančius. 
Tik šiuomi ginklų. kovoda
mi,* pilnai iŠyengsim 'ir gir
tuoklystės epidemijoj, ku
rios pagalba piktai dvasią4 
pavykę užteršti kelią į am
žinų gyvenimų.

J. kalėda..

KUN’ Mass.,..
klebonas, Blaivybės skyriaus redaktorius. Birželio 13 d. 
laivu “De Grasė-’r,kun. P. Juškaitis-kartu su Blaivinin
kai Susivienijimo Dvasios Vadu kun. J. J. Jakaičiu AL > 
I.’,C. ilvyko į Dubliną, Airijon. Ten juodu dalyvaus Ku- 
charištiniamė Kongrese,, iš kur tiesiog važiuos į Lietūvą..

Dvasios Vadui ir Redaktoriui visi Blaivininkai -lin- 
ki laimingos, kelionės, ir gražaus poilsio tėvynėje Liętu- 

■voje. \ y ’’
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Aš žemiau piišiiiašęs šio mene
sio pabaigoje iškeūaiiju į tolimą 
kelioiiį; pradedant nuo Wiscon- 
sino, Ja\yos. Nebraska, Minnesota? 
So. Dakota. N. Dakotą, Moiita- 

(na, Washington, Oregon, Califor- 
nia. ir Intų valstijų. KbHaudą- ■ 
mas rodysiu Lietuvos “ judamus 
pavpilihis ir filmuosiu lietuvius 
ir visas istorinės vietas, kurių re
tai kam .tepka matyti.

Taigi prašau ' lietuvių, kurie 
: turite gimįnių ar pažįstamų tuo
se tolimuose “kraštuose, prisiųsti' 
jų adresus, o tgn- gyvenančius, 
sužinoję apie, mano maršrutą, at
siliepti, kad as žinočiau ir visus 
aplankyčiau. '

. . Arba jei kasjriorite savo biznį 
išgarsinti, tai greitai kreipkitės.

Šis maršrtas bus tolus, kokio 
niekas nepadarė, ir pasiliks isto
rinis, nors tai labai sunkus ir 
baisybė išlaidų, bet dar gal kas 
prisidės dauginus. ‘

J. K. MILIUS, ,
. 243? W. 69th St., Chieago,. III.

■ •/ a' •. * ■* \ s • ’ t \ ’■ _
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IŠVAŽIAVIMAS ! 
NUSISEKĖ

; - Šv. ‘Petrė‘parapijos- priė- 
teliaį praėjusį■’ sekmadienį 
turėjo tikrą “outingą’’ Ro-

mųvds parke, Moūteilo. .

; Automobilių suūžė 200:.iį 
B busai. K/Ambrdzui.ir jo' 
iioEWi?p^e^fhiiik^ms-bū- 
vo dai-g. darbp visų vežimų 
sutvarkyme. . . . . -

Keletas Centų
i dieną abelnai namuose 

VARO ELEKTRIKINĮ 

SALDYTUVA

“ŽIDINYS” '
* • yr ' * • *-4?

Prot Dr; V, Mykolaičio-Putino rėdagna 
jnmas literatūros, mokslo; visuomenė 
Ir akademiškojo'gyventai? Iliustruotai 
mėnesinis Žurnalas yra <|ldžlau»las, 
rimčiausias, {dominusias Ir HekYiehaia 
prasilavinusiam Smogai UnkamiaualąB 
lietuvių Žurnalas. Todčl.vlal paskubSlti. 
te ūfeisiikjti ‘ i ‘k

^židinio” kaina Lietuvoje: met. 351., 
pušnį. 20 .lt; Amerikoje metams ?150. 
pusmečiui $2.50, .

Adr, r židinys,’’ Kaunas, Laisvės Al

JONO KM1T0 EILES
K

TIEK jis tik kainuoja—daug mažiau -/iegu pakečius ciga- 
retū! Ir'pamatykit ką tas padaro! Jis varo šaldytuvą 

automatiškai tiek kiek reikia temperatūros—žemiau saugios 
srities 50 . laipsniu^ virš kurios valgis greitai susigadina. Jis 
padaro tiek ledo, kiek jums reilda' parankiam didy, ir jeigU' 

. reikalinga, jis iiadaro daugiau, jis sd- ' 
saldis visokius prieskonius kurie yra la-. . 
bai atgaivinanti ir skanus karštose die
nose. , j- • v

; Elektrikinis šaldytuvas nesuklys apsau
goti jusu valgi diena po dienai ių šva- • 
riam sausam šalty, kuris palaiko valgi . 
daug Šviežesnių per ilgesnį laiką. Jus 

:■ rasit, kad pąlaikymąs valgio nuo su^ga-' ’ 
diniino/kainuoja labai niažai- b ištlkrų- 
ju yra atsargiai išskaitliuo-ta kad tas nu
žemina vąlgio bitas *puo S50 į $150 me
tus, dėlto, kad jis veik visiškas panaiki-. 
na sušigadinimą mėsos ir daržovių.

Užeikite į arčiausią clektrikinm- claikių 
krautuvę ^ba'Ęįisiųi sandelį ir pamaty- 
ki.t cloktrikin i Šaldytuvą, jus sužinosite ’ 
kad Įįaino§ ir išlygos tokios’lengvos da 
niekadncbuĄ>.. .

Labai , graži knyga , audeklo apdarais, 192 pus
lapių, tik už 7ū centus., “Darbininkui” prisiuntęs 

1 Vincentus gausi Jono Kmįto gražias uties. .. .
’ Jonas Kmil aš' vienintelis Amerikoj lietuvis po

etas. Jo eife pilnos patriįotiškų jausmu.
. .. ’" Siusk .užsakymą i H

‘ ' D A R B I N I N K Ą
866 West Broadway ‘ South Boston, Mass.
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Iš viso apskaičiuojama, 
jog į parkų įžengta apie 
2000 žmonių. Vartūš stro
piai saugojo Širka, Trečio
kas/ Barolis ir jų pagelbi- 
ninkai^ ' • . .-/• - . y

Atsilankė kelįolikądT0^: 
sionalų it nemažą svečių iš 
apylinkių, ___Daugiausia, ŽL 
noma, buvo parapiečių.

J. Kaspetas įsirašė 
į parapijos darbuotojus, pri 
rinkdamas ir išdalindamas 
sportininkams dovanas už 
įvairius pasižymėjimus..

Sporto programą vesti JI 
Kasperųi pagelbėjo A. Jur
gelaitis. • /

Ala^ų berniukų batų lenk
tynėse laimėjo- - J. Bingelis, 
•antrų vietų — V» Motekai- 
tįs. Mažų mergaičių }enk* 
tynėšjė laimėję V,-Šmigels- 
kytė, antra —Q. Barauskai, 
tė, trečia — R. Drakrake- 
riūtė. : '

Daug įdomumo sukėlė 
pypkorių lenktynės. Bpgi- 

?Fai turėjo pasiimti pypkes, 
jas prikimšti, užsidegti ir į 
paskirtą vietų atbėgti.-

, Pirmiausiai atbėgo Valįs 
ir, S. Grigąnavičįūš.

Diktų vyny lenktynes lai- 
inėjo J. Baronas ir*p. Ba
lulis. ' ■ ■ ' : ' ' ■ ’ ' ' •;

100 jardų merginų lenk-J 
tynėse laimėjo B. Pranckū-; 
naitė, paskui jų atbėgo O.: 
Aųgųstinaitė ir St. Šajcf-- 
kiūtė. . ’ . '■

Šokimuose L.įojį įremtų 
šiai .pasirodė M. Grigaitis, 
mbntelliėtis. Jam įteikta; 
kun. K» Jenkauš padovano
ta taure. Antrų dovaną lai
mėjo J. Grigas, futbolo ra-‘ 
telki kapitonas.. (Sporto, lai
mėtojų (Javinius pranešė re
porteriui Sanatna d.).

1 Lietuviškos polkos konte- 
staš susilaukė daug šokėjų; 
ir buvo sekamas gausios pu
blikos. ” • " .i

■ Po didelio rinkimo, galu
tinai atliko tik; dvi poros: 
lj Ąverka ir S. Griganavi- 
čius su savo šokikėmis. Tei
sėjai (jų buvo 5) pirmą vie
tą pripažino D. J, Averkai 
ir jė šokikei J. Matuliaus- 
kaįtėi. Jiems įteikta grašį; 
taure, Kąst. Šidlausko pa
aukota. S. Griganavičiūi ir 
jo šokikei pripažintas pagy
rimas ir įteikta dėžė saldai
nių. . #

Šokiams griežė J. Anta
nėliol. orkestras.’ *

. Bušų komisi jai, kuliai va
dovavo p. Averka ir S. Gri- 
ganayiciūs buvo sunkaus 
darbo, bet jiems tenka daug 
garbės už darbo, ątlįkima.

Kastantas Šidlą u s k a s? 
gražios taurės aukotojas; su 
J. Žaspėru daug dovanų 
pririnkęs iš širdies dirbo šu 
savo sūnuini - ir p. Siauriu 
prie' saldainių išleidinėjimą.

Sąldąinių spėjime uoliai 
dąrhovosi V. Tamuliūnas ir 
patsai įpi^niko:vSeųBinuikas

. Ponios Kibinime, Ko- 
hanskiene, p-lė M. Kilino-

1 * ‘ ‘ - - i

SOUTB BOSTON SAHINGS BANK
■■ ’/ ■ I . ■/

YRA ANT KAMPO BR0ADWAY IR fc 8TB, PER

- • BEVEIKTO METŲ ‘ t

Depozitų nuošimtis eina nub trecios Spredos kiekvieno menesią. '

;.Jpividcntni mokami trečią Soredą Balandžio ir Spalių mėnesių.

Siunčiame piiugds/į užsienį ir išrašome Travellėrs OĮieųuos.

/ : ■ i VALANDOS; .. ’

Nuo 9 įpyto iki 3 po pietų. Subutopiis; nuo 9 ryto ik| 12 yąL 

Pirmadienių vakarais nuo 7 iki 9 tik deį depozitų. .

. . . • 19*

nijitę, įjaskeyičius^
jyJšįti darbavosi įŠleidhiėjL 
xne biįiefų.

‘ Jaunasis Naudžiūnasg-ą- 
biąi išlęi^Įnėjo lazdukes. , 

Didžiausia triūso našta 
puolė ant p.p. Valatkos, 
Naudžiūno, Kasparo, ištver
mingų šeimininkių ponių 
Jaskevįčienės, Barolienėš, 

. Lengevičięneš, Navickienės, 
ir kitų. Dž tą šių ir Įdtų 
parapiečių kantrybę ir iš-< 
Įįvermę tenka jiems padėką, 
ir garbė. . . . \ ~ ■ ■
t Popai Eįilis, Pleyokas, Aš* 
ipepskąs ir p-Jė A. JVĮ.ąjau&: 
kaitė bene bus stambiausi 
išvažiavimui aukotojai.’

Uolios sodalietės negalė-- 
jo netvarkiąi tūkstantinei 
piknikierių mbiįąi suvąijin-; 
ti* šokių salėje “jGyyos- Sto-. 
•yyiod.?- '
/.■Visi i^kpjii^ai# 
bininkas” rėmė šį’pasękmit^ 
gą par^pijo^’įšyužįąvimą.

* ,■ i

SERGA/
Cunienė, gyv. .193 W,P.

8th St.. nuvežtą į Lymmes 
ligoninę, 'Arlingtone, kur 
birželio’ 8 d. jai padaryta 
vadinama akmenų operaci
ja, gerai pasisekusi.

WGSIGPIS
Norių išreikšti didžiausių 

padėką | mano geriąiisippas 
drauginis, suteik ų s i o m s

H

.s

¥
«

■ S
iPUIKUS PIMtS

Rengia D. L, K. Keistučio Dr-ja,^ 
Nedelioj, Bųžąlio-Jupe 19, 1982 
Prasidės 11 vai, ryte jr lęsis iki 
' ’ vęhipips, • : J

. - Oakland Grove Darže, ’ .
ė; dedhąj^, mass. t ’ 

I Šis piknikas buš 'vienas is- ge* 
riaušių. Bus visokių žaislų, ska
nių Valgių ir gėrimų. Grieš geras 
orkestras visokius šokius. Visus 
prašome koskaitlip ginusia • atsi
lankyti. . • v . . /

, p.. L. K. Keistučio D r-ja yrą 
geriausia, draugija apięlinkėj, Pa- ; * 
šalpos moka $7.00 savaitėje, po- 
mirtinos, moka $200.00. Draugijos, : ' 
nariai yra .liuosi nuo visdkių su
varžymų, neprildau^ayntiem'8 bus* 
gera proga prisirašyti, ant parko 
už .pusę. įstojimo. Visus pirišame 
atsilankyti ir smagiai' pasilinks
minti. Įžangos, pebus. k

Pikniko Rengėjai, 
Kelrodis: Važiuot 'Elcvatąriu iki 
J^orėst Ilįlls, iš ten Dedham Line 
karu važiuoti ik^rilrove St, Ten 
bus žmogus, įuris. nurodys pikni
ko vietą. Jeigu lytų tą dieną, tąį 
piknikas neįvyks. ’ ‘ /' r '

. 4 ' -i
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"iiiaii’ didėlib džiaugsmo, su-' 
rengiant birželio ■ 15 čL ma
no gimimo dienos minėjimą, - 
kurio aš niekados nepamir
siu. ”

Širdingai dėkoju Em. Ja- 
nušonienei,, O. Stąniųliūtei, 
Br. čuĮiieheį, Fr. Zaletskie- 
nei, Fr. Bagdonienei,I>..Ja- < 
nuškevičięnei, E; Marksie- 2 

nei ir O. Mizgirdienei. Joms I 
ir visiems- minėjimą' daly- ’-g 
vįams linkiu geros sveika- | 
tos. *

Ona Sipariene, 1

Ii

Tikslinga dorinS\pažangą nuo* ■‘į 
sekliai veda nuo prigimties jau
natvės prie dvasios jaunatvės;. — 
Prof, St. Šalkauskis.

FRĄLL BROLIAI
■PEfĮJORIAIIR DEKORATORIAI

darbą atliekame geraiir pigiai
'PATARNAVIMAS GERIAUSIAS

Į 46 ARMANDINE ST., DORCHESTER, MAŠŠ.
f’/. Tel Talbot 0354

LIETUVIS GRABORIŲS
M Laidotuvių reikale vįsuomet i|* visiems

■ ’ maloniai ir tinkamai patarnauju. €la* 
I lito kreiptis bilė |a|ku> dieną, ar naktį,

■ o aš visuoniet pasirengęs kiekvienam. 
H pareikalavimui. Už važiavimą į kitus 

J miestus jokio atlyginimo .nereikalauju.

I '
: " <wsvi^) ’ ” . . ’ •

IMS Intervale 8t„ - . '. 258 Wwt Broa0w»y>
Koptelio, Mus. ‘ ‘ / /. 8o.Boeton. NhM.
Tel’ protkton 4110 . Tęl. S; Boston
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į [KAS GIRDĖTI,UETOVftjl
61 KOLONIJOSE |t*

HARTFORD, CONN.
PIKNIKAS

Birželio 5 d. Charter Oak 
Parke įvyko L. R. K, S. A. 
Conneeticut apskrities išva
žiavimas, šauniai pasisekęs. 
Ypač gerai pasirodė vvater- 
bUTiečiai, kurie atvyko daū- 

, geliui automobilių. Buvo 
Į dainų, kalbų ir kitokių pa- 
( matgmimų. Atrodo^ jog ap- 
* ękričiui keletas c e n t u k ų 

/liks. ■
7^; TARĘNGIMM

Birželio 19 d. Lietuvių 
parke, Sta. 24 Glastonbury, 
Conn. įvyks Hartforddo di
džiausios draugijos Šv. Jo
no Ev. — piėtįms išvažiavi
mas. Nariams dalyvavimas 
priverstinas. Kviečiami lie
tuviai iš plačiosios apylin
kės. Grieš B. Zavėtsko or
kestras.

r ■
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bet gal visam laikui, todėl ir 
linkėjo kiekviena laimin
go gyvenimo savo tėviškėje 
Lietuvoje. '

Laimingos kelionės Juo
zui Valaičiui linki ir visi Š. 
Roko parapijos lietuviškos 
mokyklos mokiniai, kuriems 
Juozas buvo pavyzdingu ve
dėju per keletą metų. Jis 
netik, buvo- geros pavyzdin- 
gos tvarkos ūžia iky t o j a s 
•Vaikuose, bet - kartu ir jų 
mokytojas, auklėtojas. Jis 
mokėjo suprasti ir didelius 
suaugusius, besimokinan
čius lietuviškos kalbos. Bę 
to, Juozas buvo labai punk
tualūs savo vedamam darbe,

Lai Dievas duoda jam lai
mę ir pasisekimą jo gyveni
me. ■

■į

J L
,h

i

i

Draugas, 
__ -y '

Pereitą savaitę išvyko į 
Lietuvą. žymi šv. Roko' pa-

Į rapijos veikėja, p i k n i k ų 
Bfrž. 2& d/llharter Oak rengimo šeimtainkDį Joanna 

parite įvyks Šv. T^ybėSHto,lšietlė-. J’ Jonušienė V 
parapijoj metinis išvažiavi
mas. Visi atsilankykite!

;'■ ‘z . nepamirškit .
. Nepamirškit, jog buvusia-1 S. piknikai visuomet jos 

 

me piknike patarnavo ir bū-l skanūs valgiai pagaminti, 
’ shnjems patarnaus A. Kau- taip, kad .visi Naujos Ang; 

hiętis ir. J, PotelįfmaSj ku- Į lijos dalyviai yra ragavę jos 
į*' riepristato sodę^ saldainius,[rankų darbo ir Skanumo į- 
* šaltą košę. 4 Pašaukite 57[vairius valgius.

; Bonner? St. Tėl. 6-0823. Jie P. J, Jonušienė buvo žy- 
genausiai patarnaus lietu-|mi L. D. S', narė, ji vfeuo- 

 

yįams. • | met prenumeravo 3 l<Dar

Parengiantį žinovas. Į bininko egzempli o r i u s t

—---- — I vieną sau Montello, kitą gi-
; MOmU), MASS. 1 ‘ "

suomei užimdavo pirmutinę 
•vietą kiekvieno pikniko Šei
mininkavimo darbe, pavyz
džiui' garsūs .būdavo L. D.

minėms Pensilvanijoje ir 
trečią Lietuvoje giminėms.

' Gegužės 15 d. š, m. išva-| Ponia J. Jonušienei-linkiu 
- žiavd į Lietuvą Juozas Va- Įme laimingiausios kelionės 

ląitis, vienas iš geriausiųjų Į laimingo pagrįžimo at-

- Mdntellos parapijom! ir ži-|Sak . , Karvelėlis...
npmas parapijoje žymusj PATARNAVO
veikėjas. Į J. Valaičiui, J. Jonušo-

/ Juozas Valaitis buvo ge- jnienėi ir S. Balčiūnui su sū-

- ras ir darbštus L. D. S. ^jnumi (juodu išvažiavo bii- 
kuopos veikėjas; jis tvarkė Į gelio 17 d. ) laivakortes ir 

 

kuopos finansines knygas dokumentus parūpino p. P.

/ . per keletą metų ir jam da- Bartkevjčius. Ž.
t ar pasitraukus iš to darbo . y———__ -
jaučiant t rūku n m įgndu- ^ASHINGTON DEPOT, 

. • csiri ramn riHvho rtm»mmnlrn 1 . ’
CONIt '

šio tarne darbe darbininko.
Juozas Valaitis buvo my

lėtojas jaunimo, ir visuomet 
rūpinosi pridėti savo darbą, 
kad parengtų vieną kitą 
pramogą ir tuo pačiu pada
rytu pasilinksminimus tik
rai lietuviškus. Dirbo su 
jaunimo Romuvos .parke 
per ištisą 10 metų ir jis bu
vo visuomet mylimas. . /

Šv. Roko parapija gailisi 
tokio pavyzdingo darbinin
ko, bet kartu ir linki laimiu- 
giausios kloties Juozui Va- 

s laiČhii jo užmanymuose./
Draugai ir draugės paren

gė Juozui Valaičiui išleistu
vių p/ogą ir tam tikra pro
gramėlę su dainomis ir kal
bomis. Draugės, matyt, nu
jautė) kad Juozas išnyks iš 
jų akiją, nebe vienai dienai,

- D ARBiy INK A8 ,, , - - . '

L. Vyčių Naujos Anglijos Apskrities

METINIS IŠVAŽIAVIMAS
♦

* ' 7 „ ■ T- * ’W; ■" K ’. - ■

• • • ■.

Palangos Parke
^avrence-Methuėii, Mass.

i

. j

Pirmadienį, Liepos 4,1932
Pradžia-lO val. ryte

f

į
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į
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Rengiama įspūdinga Programa: Sportas. dainos, 

kalbąs, muzika, skanus valgiai, viliojančios mau- 

Visus kviečia Rengėjai.dynes.
■'*'_____________________ _______ __________

Garbė mūsų jaun i m u i, 
mėgstančiam lietuvių pa
rengimus.

Hartfordo mieštas gražus, 
žmonės mandagūs, meilūs, 
tad apylinkės gyventojai 
mėgsta lankytis į jų paren
gimus. ■. /’ 7

Piknikų rengėjai tenepa- 
iniršta ir vėl mūsų pakvies
ti!' '

A. P. Krikščiūną^.

WORCESTER, MASS-
PUSMETINIS SUSI- •
/ RINKIMAS
Labdarių pusmetinis su

sirinkimas bus birželio 17 d. 
tuojaus po vakarinių pa
maldų, Šv. Kazimiero para
pijos salėje. Kviečiame ir 
visus naujus narius daly
vauti ir prisirengti antram 
išvažiavimui.,

ANTRAS PIKNIKAS .
Labdarių draugijos š. m. 

antras milžiniškas išvažiar 
. vimas bus birželio 19 dieną 
“Maironio” parke. Šiame 
išvažiavime bus įvairiausia 
programa: lenktynės vande
ny ir sausumoj. Pasižymė
ję sporte gaus dovanas. Va
kare muzika salėje. > '

Minėtoje gegužinėje ma
lonėsit sugrąžint visas kny
gutes. Širdingai kviečiame 
visus dalyvauti. Rengėjai.

VĮ. Kazlauskas, J. Stepon- 
kaitė, O. Tąuperytė, P. Vaš- 
kelevičius, F. Šimkus, M. 
Lučinskaite, L. Tribandis— 
po,.$1.00; G, Mancevičienė. 
ir Ag. Bakąniėnė — po 50 
centų.

Rinkėjas Ad. Kašėta šir
dingai dėkoja aukotojams, 
Jeį kas norętų dar paauko
ti, malonėkite aukas prisių
sti adresų: >

Adomas Kašėta^' 46 Co- 
lumbia . Street, Worcester, 
Mass. ’. -

PHILADaPHIA JA. *

5 LOWELL, MASS.

' NOVĮJNA - ‘r

Kun. Dr. L. Mendclis, iš 
Baltimore, Md., nuo birže
lio 5 iki 13 dį yedėnoveną 
į Šv. Antaną..f į*

Žmonių lankėsi daug, nes 
tikrai buvo įdomu Išgirsti 
garsų pamokslininką.

Lai Dievulis suteikiu kun.. 
Mendeliui ilgą gyvenimą ir 
daug jėgų dirbti tarp lietu
vių. - %

Novenoj buvęs.

NEW BRITAIN, CONN,

2

Į

iai nesusipranta kada reL 
kia atsitraukti nuo bonke- 
les.* Gaila.

SPORTAS
. Marijos Vaikelių baseball 
komanda susilaukė gabaus 
mokytojo Jono NarinkeVL 
čiaus. Tikimės, kad. jaunuo
lių ratelis pradės žymiau 
pasirodyti lošime/, ypatin
gai, kuomet stos į" kovą ėu 
Svetimtaučiais/ .

, UŽBAIGA
Sekmadienį, birželio 5 d., 

Šv.j Juozapo parapijos kate- 
kįzaęijos mokyklos vaikeliai 
užbaigė savo metinį, darbą 
tikėjimo siytyje, „Viši Išlai- 
kę/savo kvotimus, i ,1 .

(PUOTA .

‘ Pasibaigus katėkzac jos 
mokyklą, į svetainę šusirin- 
ko visi mokytojai ir tenai 
prie gražiai papuoštų stalų 
skaniai valgė.. Šeimininkės 
p-lės J Bujiutė, M. ViČkoč- 
kaitė, Z. BlazeviČiūtė su pa- 
gelba kitų: valgydino sve
čius. pavalgius buvo trurm 
pos kalbos: Visi išsiskirstė 
į namus linksmai. -

SYKES & SYKES
P. A. Syke# k B. G< Mykęs. 
LIETUVIAI ADVOKATAI

Ofisas?
SANBORN BLOCK 
681 WasWhgton St, 
N0RW0QD, MASS.

- Tel. Ndrwood 0330 
Gyvenimo vieta*: 
32 Walnut Avė,

Tel. Nomvood 1315-W ...

PERKAME BONUS
. Ar turi Lietuvos. Ęoną? 

Nes mes perkam Lietuvos 
Bonus ir mokam pagal die
nos kursą.’ Tuojau praneš- 
kite mums, kolų turit Boną 
ir 4dek yra prie jo kuponų. .. 
Greitai , gausi atsaĮjymą ir 
pasiūlymą grynais pinigais. 
Prie progos aplankykit 
mus. .

Mtisaj krautuvė atdara, ir 
vakarais iki 9 valandai. ■ ,t 

Parduodam laivakortes ir 
siunčiam pinigus—doleriais 
į Lietuvą, Lenld ją; ir Latvi
ją. . . ■’
, Musų krautuve d į d e 1 e. 
Turime visokių drabužių ir 
čeyerykų (ąboes). Laikom 
taipgi plačių čėverykų vy
ram ir moterim.

Nuo dabai? ant čeverykų, 
skrybėlių, marškinių ir kal- 
Atu numušama 25 nuošimtį/ 

Malonėkit mus nepamiršt.
AMERICAN DRY GOODS 

STORE
P. BARTKEVIČIUS, Savininkas,
1 678/No, Main Street,

MONTELLO, MASS.

PARSIDUODA, ŪKĖ
Moderniškas 8 kambarią najnas 
ant dviejų aukščių. Yra( dektra, 
furnaee šiluma, miesto vanduo, ' 
bame su elektros šviesa, miesto 
vajaduo, pastoges dėl 8 karvių/ 
vištininkas dėl 2000 vištii?. Ce- 
ttientudta , pfeiykla/13 akrą že
mės, Kainai $6500.. Įnešti $500 
gerom išlygom!; Kitos’ ūkės. dide
les. Turiine 2 mažas, Rašyk dęl •

• susitarime arba teleforiuok

J. MEDVASKĄS,
2: Mechaųjc St., Foxboro, Mass. .
Tel. Foxboro'401-11 B-I7

IŠKILMĖS
* Dievo Kūno šventėje tu

rėjome iškilmingus Mišpa
rus ir procesiją Iškilmėse 
dalyvavo kun. J. Vaitiekū
nas iš Thompson, Oonn. 
Maž ne: visi- parapijos vai
keliai dalyvavo iškilmėse. 
Didysis choras puošė pamal 
dąs giesmėmis. . !

PASIMIRĖ.
. Po sunkios ir ilgos. Jigos 

pasimirė A. A Jedvyga 
Jarmalavičienė. Palikb vy
rą in tris vaikelius,. .

... SVEIKSTA

: Žymūs ir veiklus parapi
jos narys Jonas Šaukimas 
sveiksta po sunkios, operaci
jos. Šv. Vardo ir L/D. S. 
kuopų nariai skaįtl inga i 
lanko sveikstantį ligonį..

• ■ • ’ /■' SERG:A ■: ; A

/ Veikli jaunimo tarpe dar
buotoja p-lė Tėophilia Ba- 
risiūtė, šiomis dienomis, gu- 
li\Šv. Juozapų ligoninėje. 
Už kelių dienų gydytojai 
rengiasi daryti pavojingą 
operaciją. .
- MIEŠTAS BANKRU- 

■7. TUO JA 7

LovelĮio miestas gan silp
nai stovi finansiškai. Ug
niagesiai ir pblicistai jau 
penkioliką savaičių kaip ne
gauna algų, nėljalbant apie 
miesto mokyklų mokytojus, 
kurie savo uždarbio nemato 
nuo pereito rudens.
VAIKINAI PASIŽYMI

Nežiūrint, kad ir sunkūs 
laikai, randasi jaunimo lie
tuvių tarpe, kurie pasižymi 
muštynėmis, užpuolim ar i s. 
Tūlas jaunikaitis,c nuo Win- 
ter gatvės, belips savaitės 
atgal, tapo suimtas už šmu- 
geliavimą degtinės, Kelios 
dienos atgal, tapo suimtas' 
kaipo mušikas senelio, ku
ris atvyko su cirku į Ldwel- 
lio miestą* Ką galima norė
ti iš jaunųjų, jeigu jų tėve*

Kasdieną ^ėr pereitą, sa
vaitę po šv. Mišių buvo lai
komos iškilmingos pamal
dos ir maldos pagal Šv. ^Tė
vo norą. Gan skaitlingas 
būrys lankėsi; Pasirodo, 
kad Lowėlly yra nemažas 
skaičius 'maldingų žmonių.

DŽIAUGIASI ?

Šv. Juozapo parapijos Al- 
torįstų baseball ratelis be
galo ‘džiaugiasi .susilaukę 
žymų. Lowe!l Teofile moky
klos baseball lošėją Jdną 
Baranauską savo mokytoju. 
Žiūrėsime, ką jie ateityje 
parodys. •

■ 7 . PALEISTI'

Abu parapijos choru pa
leisti vasaros^ atostogoms. 
Praktikos prasidės rudens 
metu. . . . Jurgis.

JAMES ALFREŪ, M.D.
JŪSŲ ŠEIMOS GYDYTOJAS

i Valandos:
i * Nuo 7. iki 9 vakare.'
;■ . Išskiriant

Antradienį Ir. Ketvirtadieni.:
, Taipgi pagal susitartai.

591 North Malu Street,».
/ Brockton, Mass.

[ \ Tei. 40 •

CHICAGO, ILL. CHARRON'S ;
; [ PIANAI—RADIOS j;
; Į t. ŠALDYTUVAI ' Į
] f. Aliejaus pečiai, Skalbiamos j Į..
1 ' . . mašinos . * P
1 20 TRUMBULL STREET !l

I
W0RCE8TER, MASS. I i

Tek 43480 1 •
Lengvos Išlygos—B« NuoiimčkiJ

P-LĖ M. GURINSKAITĖ 
VYKSTA į LIETUVĄ

Daug dirbusi visose kata
likiškose ,organizacijose, y- 
pac Moterų Sąjungoje, p-lė 
Monika Gurinskaitė vyksta, 
į Lietuvą atostogauti.

Laimingos kelionės/

“DARBININKO” STAITY- 
TOjy DĖMESIUI

Birželio 18 d. gražiame 
vyšnių sodely, prie pat pa-, 
rapijos salės, įvyksta para- 

, pijoš balius. Popietinis lai
kas skiriamas vaikams, o 
vakare —: jauniems' ir se
niems. Sodas bus dailiai 
apšviestas. Bus'žaislų, lai
mėjimų, -įvairfiį išmislų/. >

Geras orkestras grieš suk
tinius, klumpakojuš ir- kitus 
šokius. . . '/ - • ■ * / * 

;■ Klebonas praėjusį sekma* 
dienį užkvietė vi.sūš gausin
gai atsilankyti. ,

Tad visi, kas gyvas, į pik
niką, į vyšnių sodelį. Kas 
pirmesnisį .tas galės ir ^vyš
nių prisiraškyti. Tik nesi- 
veluokite. : ‘ ’ -

Tiesą mylįs.

Nemanyk, kad be tavęs 
niekas tiesos neišmano—A- 
rabai.

i

b

l

£

i?

Nesįgąilėh vandenis irmui 
lo, Ta tauta kultūringą^ 
kuri sunaudoja.. daugiau 
muilo. \

k
lt
-
r’

i “Darbininkas” jau priima 1932 
m. Lietuvos Paskolos Boną ku
ponus už prenumeratas ir kny
gas UŽ pilni ją vertę. Nukirpę 
1932 m. kuponą siųskite

“DARBININKO” ADM.,
" 363 Wk Bnoadway, 

South Boston, Mass.

r

Ūkininkai .labai nusiskun
džia produktų pigumu ir 
prastu orą Birželio 8 d. 
aplankė didelė šalna," Simai-' 
kihuši daug augalų. Iki šio
lei trūko lietaus.

Yra ūkininku, kurie1 yra 
priversti palikti ūkius, nes 
negali išsimokėti darbinin
kams. •_ > .
' Lietuvių .kolonija maža, 

tad daug ko veikti negali. 
Bet kai didesnės kolonijos 
surengia piknikus, tai mū
siškiai pirmutiniai.

Dirželio 5" d. įvykusiame 
L. R. K. S. A. Comiecticut 
apskrities išvažiavime^ mū
sų 205 kuopa bene buvo pir
mutinė. .

PADĖKA . ■-
Adomui Kašėtai pasidar

bavus, surinkta aukų -Ned
zingės parapijos šv^ Trejy
bės bažnyčios baldakimui. 
Aukojo šie: Ad. Kašėta 
$12.00 (jis Užrašė klebonui 
kun. A. Juknevičiui “Dar
bininką” "vienerieins me
tams); M. Svikliūtė ir K. 
J* B. -r- po $5.00 ; M. Dob- 
ravolskytė $4,00; M. Ge- 
lūsevičiūtė ir E. Sviklienė 
-—po $3.00; J* Šiugždinis—* 
$2.00 ; Ad. Kudarauskas, V.' 
Gecevičius, V. Mėnciūnas, 
M. Pigagįenė, Br. Gelusevi- 
čius, j. Urbaitytė, D, Kva- 
raciejienė, L. Laukaitiene,

DYKAI 7 DIENU BANDY 
MAS KENČIANTIEMS- NUO 

REUMATIZMO
JeigR jus kenčiate, 

.litto reumatizmcĮ, jus 
dabar galite gauti 

a?XHosė Rheuiua Tabs, 
r jrcnlytij ir išbandytą 
gyduole, bykal 7 D.

. bandymui. SI paib, 
. rasta namą gyduo
le juu pagelbėjo Sta 
tams. Nesiųskite. pL 
uigų — tiktai savo, 
vardų, ir adresų ant 
•temtau sekančio ku
pono. ■

Dykai Dėl Skaitytoją
Išbandykite Šių gyduole patys pa
gelta NEMOKMIO. BANDYMO, Iš
purtykite kuponų U’ prlslųsklte JI 
greitai, pirm išaibaigs šis duosnus 
paAlulymta ■ L. . ‘ K
Iloae Rbeuma Tab XX (.Denk Ntū 
3318 N. Irvlng Ave.. čhtvago, Iii. 
Meldžiu prtaųstt man pilnų Bake
li llose mielinui Talis, apmokėtu 
peraiuytluaL Ašpravtoėht jasį T die
na* Ir tada pats ar nS
noriu jų . daugiau. 1 
Valias

. Atlrm* 
Miestus
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PAGERBĖ KUM. URBO
NA1MĮ

Gerk, pralotas laivu “Sa- 
turnia,” kuris So. Bostone 
buvo sustojęs paimti, datf- 
įųaų keleiyių, išvyko į Eu
charistinį Kongresą įr Į 
Lietuvą. Grįš upie pabaigą 

į rugsėjo mėnesio,

Birželio 16 d. Naujosios
Anglijęs Krovinei jos kuni
gai suvažiavo, So. Bostono 
klebonijon pagerbti kun, K..

Urbonavičių, kuris šiemeti IŠVYKO KARDINOLAS 
laimingai mini savo litera-Į 
tinęs darbuotės JO metų su-į 

kaktuvių jubiliejų. Į
Pietų laike provincijos Į 

kunigų pirmininkas kun. F. i

M. juras įteikė nūn pravim i 
cijoš kunigų gerb. jubilieja- 
tui dovanėlę r- “desk set.”|

Keliolika iš kunigųJkalbė-J 

jo, pareikšdami mūsų ger
biamam žodžių artistui il
giausių metų, f ; . I

Kai kurie dvasios • vadui 

atlaike tą rytą š.V; mišias 
kun. K. Urbonavičiaus ge
rovės intencija.

. Tegyvuoja mūsų mylimas 
ir brangus literatas l

kardinolas O’Connell 
kartu su 500 maldbndkij 
birželio 14 d; laivu “Sama
na” išdyko | Dubliną daly

vauti eiiėharistinu^KTion  ̂
grėsė. , ♦. ’ * -

Kardinolas sugrįš .apie 
liepos 10 d. . ■ ,

L D. S. PIRMAI KUOPAI

LANKĖSI
. Birželio 10 d, š. m., “Dar

bininko” redakcijoje Lankė
si pralotas M. L. Krušas, 
Ktmigų Vienybės“ Garbės

- Pirmininkas -ir .Šv. Jurgio 
parapijos (Cliicago, III.) 
klebonas. -3. . zi

Tel. So. Bonfon 3520 1

A. 0. ŠALNA-SHAILNA
MŽTUVIS ADVOKATAS ] 

' Baigęs du Universitetu — 
CORNELL UNIVEĘSITV su A. B. 
G.VVASHINGTON UNIV. ta LLB.

“Dąrbmmko”’ Kame * 
(antroslubos)

868 Broadway, South Boston
' Re s | d en ė Į j 4

.. 805 Hsrvard St., Cambrldge, Mastu 
TeL University 1463—J.

* 1" * i* v* ■ * a i . * t • l
- • . - •■* v * * ; ’ ■’ *' ' •’.? “'Y * ' ■ < ' ' ■* ■ ” ' <-/ '■

Linksmas Piknikus
. . 1 .*> r ' . •• 4. J

i .. ' Y •{' . J
- Bangia ? “

' V

MUNCHBACK’B PARKE
*• ’ • ’ ' • Y M f v * • . M ';■«••

-. < ’■/ 
f . y

Muzika - Dainos * Įvairios Linksmybes
, Važiuokite gatvekariu pedhamLine nuo Forest Jlill iM.Bęecli, .. t .. j

' * »1 'i . i> i; 4. Hr VVt

(VERTINO PAŠIAU.
JOJIMĄ '

L. D. S.' Pirmos kuopos 
SVARBU S mėnesinis susi- 
rinlpmas įvyks ketvirtadie
nį^ birželio 22 d.y 7:30 vai, 
vakare, parapijos svetainė
je.- :

į Visi .nariai prašomi gau
singai susirinkti. ApškrL 
ties suvažiavimas įvyks bir
želio 26 d., todėl turime a- 
pie tai pasitarti.' Valdyba.

PASIVĖLAVO Į LAIVĄ
I * ------ t4 , t .

DaiĮė^į jį^šlb*' stud n t.ė 

Mary Katrine Stewart, 21 
m., gyvr. Boylstoų Sį., lai
mėjo stipendiją Važiuoti į 

Paryžių baigti ihokšld’. Bet 
kadangi keliones išlaidos di- 
dėlėįjr tuomi ’ ji būtų su
trukdžiusi savo. jaunesnę! 
seseriai mokslą, tai ji nuta
rė nevažiuoti. Apie tai ži
nia pateko į laikraščius ir

KAZ. J. KALINAUSKAS
> \ - (antros lubos, Roora *

366 Broadvray, So, Boston. t
į Tel. So. Bos^otf 8357' ' '

Bostono Ofisas: 1 * \-
: 89 State Street, Room 63

, ‘ Trf: Uubb&Hl 9?9G
Gyvenimo: 33 Rpsemont Street/

Tel. Tiilbot 2878... j>>rchesterĄ.Mass.

.Štai .ąjsirado gailestingas 
tuHmgas ^žmogus, kurs pa-: 

skyrė reikalingą pinigu su-į 
nią šiai studentei, kad ne-’ 
nukentėtų nei ji; nei jdš. se-į 

ŠUO. ■ '
Geradariu vardas viešai i 

neskelbiamas. Sakcjma, jis 

ne pirmą kartą įvykdąs pa
našius, gerus darbus. .

IBIR2EL10 NUOTAKOS 
.1 ■ • i 1 .-{■ ? ■' ' ’■ *
, ’ Birželio 16 d. vakare skim.
i P. Virmauskiš suteikė Mo

terystės Saknųncntą dviem 
įjoroms;/ / B,’.. • r:

■ Susituokė J. P.. Ryan sii> 
Aniele VaKkifttgr gyv. 319

para—Pelagi ja V aliute, 37 
Old HarbOr St. ir J. J. Ga
viu. * \ /
e • ■■•.■- •

SUSIRINKIMAS

M!ąyoiUU.ięiU‘Įęy buvo su- T 
šiltvietęs miesto skyrių vir- 
šįiii'nkilS, kuriems aiškino 
ąpįb reikalą sukelti didesnį 

pašalpos fondą. ’ t 
. Ourley nenori iiųk p o't i 
algdš, todėl jis prašo visus, 
tarnautojus- Idekvieną mė
nesį iš alkis paaukoti pašal
pos f ūndui dviejų dienų ai-. 
Xą/’ ? .
L1 tokių savanoriškų au- 

ką’per inėtus susidarytų per, 
1,20.0,000 dulęrių. Tai jai1
ntįmąža štiiiią. ‘ '
P -SKI^^iteį-VIESĄ 

, Į ; • •! ... • t ' ■ j > .
L Perskaitę ‘ ‘Darbininką” nenu- 

r meskite, bet duokite kitiems pa- 
•skaityti. Tokiu , būdu supažin- 

. ’disite kitus su ‘‘6arbininku” ir 
|įL. b/8, ir atreinsite' mūsą idė
jos'pričsą propagandą.
1‘ ■ t 1 ‘ -V J . 4 ...' 5

waipjg

A. J. WEST, M. B. f ’
g. ItlĘTUyiS ,\-

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
\ V a 1 a n d o š: 

Nuo 2 jlci 4 dvf nuoįjdki $
478 Gallivan Boulevard

DOROHESTER, MASgv . ■
>. Telefonas Talbtt 0847

k' ■
■w >.rf

.

1 JUOZAS M. DIUS | 
į LAIKROPIHINKAR ' ’ 
8 ■ , , .■ u v
| Parduodu įvairiausios rūšies ' 
Įauksinitis ir sidabrinius daik- 
į ttis. Taipgi ir pataisau. ' ‘ :? l

| 866 W, Broadway ”
;į 1 SO. BOSTON, MASS. ' ' ‘ (

'V'

. Tėvų Marijonų Bėmėjų., ... . .

susįrįnkiinas įvyksta bįrže-l PASALDINK GYVENIMU 
, io.; 17 d^»7 $0 Vai. vakare J 

bažnytinėje salėje; . .. ( > .

NEVUŪilBAfliU-
■ JA I ATSTOVUS '

■ Juozas V, .Nevulis, gyy. 
.252 AV.. 4tli St.^t pareiškė, 
jog. jis sieksiąs demokratų 

nominacijos, į valstijos at
stovus. ... .

ftiis bėneJZ;kaųdįlį0aį,

mirė
‘T'’t

į

■ '■ ■ UETUVISKA

i BEAUTY SHOP
(L STREET BEAUTY SHOP) 

Kampas U an'd Oth S ts. /’
SO. BOSTON, 

, MASS. • ,
Teh

S., B, ^45-R
Savininkė ' 

g OAROLINE
CASPEH "/

1. , Duodame 
• * Perniunent
AViive-Eugėpe

OR. M. V. CĄSPEB
(KASPaIIAVIOIūS
gaujoje Vietoje,. ...

525 E. Broadway, S. Boston, 
■ tifita .Vąlanioit

Nuo 9 Iki 12 ryte Ir faną 1 :S0 Iki 
5 Ir nuo 6 Iki 8 va L, y aka r*. Ofl-< 
kiti uidarytiii'8ubdįo« vakiraU lr 
nedglKllenlaie. taipgi eereilumle no* 

■liHbk'4muMarytiįę ■

K’

'■■ ■ , .V . i ' —T-^f
J_ ’t p:#*; t 14* v-.*«ur MM*-’—\ . r į

i
VI

i

"i

1 
r

į J ‘ Birželio-14 . į; iš. Bostoną 
Į Uosto išplaukė ląiyas “ Sa- 
I maria,” vežąs 1500 maldi

ninkų įeucharistinįkongre- 
[są'Airijon.

Iš atvykusių kfeliauninkų 
riš Xew Yorko uosto', kun. 

ĮHugh ir real. statė agentas 
lĮMcLauglilin, abu i iš Penn- 

pylvanijos, išlipo iš laivo ir 
(nuėjo’ apžiūrėti Bostono 

4 nuėsto, . •
— z .
I INSURANCE H Mieste jie staiga išgirdo 

; L *’Apdraušk naikus, rakandus l į laiy'o signalą ii, pasiėmę ta- 
■ I * -J? &0MES^. 11xi? Skubiai vyko į uostą, bet

|842 Broadway, So. Bostonl Į laivas buvo jau am važiavęs. 
Į TeLSSB, 17^ar?613 || . ' ' . .
Qitui<ii*itmiąiiYiiiii».....mm..... uiiiiiitii.i«n»iii«ii»l3:Į • A-UU paSlllKellU. gUVO pO-

Į’ lici'jos jnotormį laivą Coast 

Guąrd ir pradėjo vytis. 
Coast- Guard ^tėlegrafavo 
įSamaria laivo kapitmiui, ta- 
' ■ -t i • .

ciau’ sis atsisakė sustabdyti 
-laivų ir pa^vėlagiisius ke
leivius paimti. \ 

tolicijos^padedami atsili

kėliai vijosi laivą apie 25 
mylias, ir? buvo labai paten
kinti sugrįžę,xatgąl į krantą, 
nes policijos laivas juos la
bai sukratė y. agentą1 neU jū
rų liga prigriebė. Jo žmo
na nuvažiavo laivu “Sąma- 
ria.” „ ' į . . ■

Abu keleiviai išvyko į 
Xew Yorli, iš kur paims ki

tą laivt|. '> • „

t VASAROS SEZONAS
•i \ JAUČIA

i PAUl’SMENS
I SHOP
į-. 456 W. BkOAWAY
| South Boston, ikass.

1
 NAUJAUSIOS, GERIAUSIOS 

VASARINES SKRYBĖLES.
Labai-pigi kaina.

Savininkai POVILAS LIKAS

.Prisiekęs Advokatai :

JUOZAS B. GAILIUS
Vega Visokia* provaa.Dtro d- 
‘ mislegaliuą dokumento..
817 B SL (kampM Broadway) 

•South Boston, Mas*.
Įelefopaą: Šou Boston 2732 

Namų; *T»Xbbt 3474

DR.J. LANDŽIUS-SEYMOUR '
: lietuvis’ gydytojas ir. chirur’gas. . • /

Gydo aMtrika b ktoijiMksii Ilgas vyrų, tąoterą if valką. Vartoja 
X-Ray aparatą, lltytlniul viduriu it* fcląttčlą Ilgą.
kraują, »Iapiirn<, ;lr splaudalus savo 1nlwratorljoJ. Suteikia patari' < 
«ią luHkals kitur gyvonantlenifi. 10 kujtil praktikos. *
PEISO VALANDOS: V4-P4M 7—8130 vak. • Tek S, J. tT12.

l

i»Bl. a»0A»W*T. : ; - BOtrtąiO«TOW(.liiAM,

ADVOKATAS

414 Broadvray, ^Boston, Mass.)

Tel. So. Boston 0948 . j

[ : GYVENIMO ,
! Tel. Parkvvay 1S64ĄV

Birželio 14 Į t eis ė, j a s 
Murray nuteisė, southbosto- 
pjetį Utichael W, Hannon 
metams kalėjimo.

M. W; Haniion, pasisakęs 
bedarbiu, ir. neturtingu, ga
vo' 12Q dolerių pašalpos  ̂iš

Td. S. B. 0441. . »•

FR. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

414 Broothvay, So. Boston. '
■ Rdomlši . •

Gyveninio' vie^a: 98 Central St, '■
> ’ -Hudson, Misš.'

Tel. Hudson 622. x

*’•• •. Tsi, & B 2805-R.

LIKTUVI8

OPTUMETRISTAS
ItagEąmintioja Skis 
priskiriu ■ . akinius 

.* kreivas akis aUtle-
Sinu Ir amblljonią

koše (aklose) aklas, augrakinu Ivl*- 
s* tinkamu laiku. '

J. L. PA4AKARMI8, O. D> 
447 BrdąUvray. South Boąton

vėliau sužinojo, jbg Hahr 

non turi banke dau gi a u_ 
kaip 3500 dolerių,

Prieš nųteisdkmasj- teisė- 
jas kaltinamąjį pavadino 

■■+ 1 -- - 4 • ■■■ ' 1 : 
didžiausiu vagiu, skriau
džiančiu tuos, žmones, -gu
riems pąšalpai ?tikrai reika
linga.

Rožė- Zaleskiene iš 
būry, birželio H dieną mirė 
įniešto ‘ligoninėj. S i r g o 

plaučių uždegimo liga.
t LaidotuvėsVįvy^o biržęlibl 
U d. iš Misijų bažnyčios^ 
Roxbury. Palaiddia Kaujosl 

Įnuėtaoin shrdlu shrdlu ųu 
Kalvarijos Kapinėse. . 
t Paliko nuliūdime .vyr ą-; 
jųozą. ir mažą dukrelę, 2 • m. j 

amžiaus. j ■ ’!
; Laidotuvėmis rūpiu o s4 • 

.graborius Petras Akuiievi- 
čius. *• .; •' ' -K.

R6x-

NUBAUDĖ 10TERIN IN
KUS

GREITAS- VAŽIUOTOJAS 
NURAUSTAS

Suffolk hukšęiausipjo tei
smo teisėjas Cox nubaudė 
tūlus Wavne M’ost ir John 
Sweet po 10Q dolerių ųž>sų-j 
rengimą loterijos ir jos ti- 
.kietųpjatinimą. .,77* •

’ Pas abu . • nubalintuosius i 
policija rado, apie iOO?QpT 

loterijos tikietų..' , .,?Pj.

^Stanley iŠdirbystes gėrimais;. Rei- 
kalaug ją visose laniutąVČsft jVi- 
Statome toniką į piknikus, vestu- 
vejf/ktoiūuvcs, ’ ’ ' ’■

STANLEY. RCnLING CO,
«' . Ct F, GRIGAS, Savininkas.

■ i07uWi 8bdb St: S. -Boston; Mass.
j ! ■ ‘ Teb'&jj Boston 3W. /'• ’ 

į SVARAUS . NEŠIMAS 
' ■įllTOMUSUĮSTAMS.,

Į Me^ ^atidare^n ąutoniębilią taisy
mo;- vietą/* Taišdm visokios, rtisleš 
aigomobiliąs. ^aip^iiŠtaisoĮnkiatĮ-

< ’Wp.aW.& 
apipent-iriani. Taisoni .ignitions ir 
geheratoriūš. Darbas ■_ > ąižtikiĄnitas 
ir kainoj jiigios.' Vieta, vadinasi;

L 'ŠTEVE;S kEPAlk SHOP, 
zi'.ic.. 565 Eig’hih •BV •.« / .

L . SOUTH BOSTON, MASS. 
į l * Tel. S? B. 2351-R < : 
ISTEVE JANELltJNĄS, Sav.; bu- 
fvęs Broadway Garagc vedėjas.

iLIETUVIŠKA IšDIRBYSTĖ
[Skildndzių; Besiu, "-Lašinių 
g • ‘1 f ikrai ^lietuviškų.

. ••• • / «. t f-, v
Įvairios šviežios mėsos 
Prašom apsilankyt/ . . 

UTH. CDOPERATION
. 365 tW. SECOND ST.Z .
Š6Wh BOSTON, MASS. 1

RŪBp SIUVYKLA
JONAS TaROŠA, Savininkas 

[ Moteriškų’; ir Vyrišką ‘ Drabužių 
F, Kriaušiai ir Putrą 'Taisytojai, 
f Valo, taiso? dažo ir protina žėmo- 
mis' kajnoĘ^. t -^ąuįit.. ‘J* 
Į ovey|:įjaj^įįgiK . ąuo
$15.00 ir -aukšejaju^'A.. .
.537 S. 8th Sgj sėlgįBoflton, Mass. 

į Namų Tel, So. Boston 0377AV

f ‘ ’Tdetiivis; ftantlMi' * *’=

A. L, KAPOČIUS '. *. -i'.t ■ ■; . - i 4-*.i
251 W. Broadway,' SoK/Boston 
Ofiso valandoj.uuo'9'lkl 12, nuo 
1:30—6 Ir nuo 6:39—9 vakare. 
Seredofp ls nuo 0—12 yal. dieną., 
Subatomls nuo 94klf 61’val vą^ąr*. 
NedSliomls nuo giki l2 val. dlenę 
■i . ' (pagal sijtattl) r

f

] ĮiiuiijjiiiiiiiiiriiiiiĮipiiiinirjęiiiiummiiniiiniMiiiSHĮ^Mt 
Tel. Porter 3789 ' ‘ .p

JOHN REPSHIS, M.O.
. (REP8YS) ;

Lietutis Gydytojas "\ 
OflM V*]andt>*: 2—| ;lr ;

278 Haryard Street, 
kamp. Tnman/arti Central. Sq, 

Oambridge, Mau.^

•Tel. Borter .378.9

v

■T
1

j
■

■ A -
t.

.1

sI
E

Į LIETUVĄ 
Patogiausiam ’ keliais p e r 
Lietuvos uostį KLAIPĖDĄ.

. ‘ Kreipkitės .pas .

C. J. WEISUL
.... AGENTŪBA

386 W. Bt6adway 
SO. BOSTON, MABS. 
Tel. Sfl, Boston 0680 /

- Francis X. Kennev, 41 m., 
", * • 

praėjusią Savaitę mirtinai, 
suvažinėjęs vieną merginąj 

^nubaustas 8 mėnesiams, pa
taisos namuose.

Kaltininkai gal butų su
silaukęs daug mažesnės bau
smės, jei užmuštosios mer
ginos nebūtų palikęs kelyj e 
vienoį ‘1 Įvykus’ t nplaiiuei, 
Kenney; greitai, nųv^iavo į 
savo namus, iiiekam nopm- 

nešęs api^ nelaimę. , •

J. F..CONCANNON CO.
K > tonikų išdirbėjai - 

p jk Romanskis ir Trakęlis 
I - Lietuviai Savininkai 
b ’Badilbame gcriaiisį gėdiną ir 

įpristatome visur , 
į 92 A St„ . ’So. Boston, Mm 

Tel! So. Boston 2597

Dantisto

Ū8.S.A.GALVARISKI k - (GALINAUSKAB) 414 Broadway,So. fcoston

Oflsa* RtURP1’ W» 10 Iki U 
tyro. nno l:S0 iki 5:90 po jKletii , 
nuo 0 Iki ų yakare.

■ /■ P«S*1 •o»lUrUn<

•' d
t

PfflE VERQ GYDYTOJO

PATARNAVIMAS DISNA , 
. IR NAKTĮ

D. A. ZAIETSKAS
GRAB0RNJ8IB 

BALSĄMUOTO JAS;
877 ir 448 Cambnd^e Street 

■ Cambridge, Mass.
Telephone Universlty 8SS1-W. ■

deltl pagydymo visokiu 
kraujo, nervą ir chfdnll* 

N- ky ligų. Karlo kėijčlate ;
, 'iąU nito rtUmaUtmo, skundu- 

r Ilm voClą, sųtlMimu arba i 
Saihip kokIų kuhO:!M, tu- 
. rCturpčt kreiptu tuojau#. 

. Atminkit, pasiteiravimai,
; patarimui rišu Sį.$taWsK ;

DrMRŠŽIJŽMį
FalciMos: Antradieniai*, ketvirta-;

nlais‘10—1| tlktuL

PAUSIDUODA5
Graži farinttkff netoli Bostono. 

Yra. 5 kambarių namas, bu visais 
valiausios (iuidęs;Įtaisymais. Taip? 
gi gražus sodas su vaisiniais ine- 
džiaiąis; lį dkrį’Seinus irbąrue, 
ir nauji rvižtininkai.. JPHo/ 
Stąt^ItoąiJ, 'a>

Į ’ Priežastis. pardavimų , snvinijv 
Įkas nesveikas* ir‘nori važiuoti ;
tietnvą/V' ■ •» : * *

KwipkitCs ... \ ..
1303 UantonSt., Randolph-Miuis.

Offlc*’ TdenhbnU. UaivertOjr liHt 
. Ree. Tek University W -

ADAM OWlaA&SUN
. ŲnderUker A Nmbalmsr 
LIETUVIS GIUBO1UUS- 1B 

BALSAMUOTOTAS;
rngrabm atHeku geral irklai, 

vienoda yUur. Vielą atdita- 
dieną Ir nakt),

; 883 Oambrid^ Btot
**81 CAM^DGĄ MAM. 

•* s5vkiX Ųw .
10 Intervale St.. MtM.

. Tok Brockton .

* <1
a • u

* “4

f? -

• A• -I

Itt.fr
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IŠVAŽIAVIMAS
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SUKAKTUVĖS

BALSAMUOTOJAS
231 REDFORD AVENUE

BROOKLYN, N. t.

Tel. Sta« 2—0788 Notary Public J

JOSEPHLEVANDA
(LevandamkM) , -

GBABORIVS 
107 Union Avė., Brooklyn, NX

G R; A B ORIUS J
402 Metropolitan AVe.

BROOKLYN, N. Y; . - .
Priešais Apreiškimo parapijos 

Bažhyčių
Parsamdau Automobilius Ves- 

. tuvems, Krikštynoms ir viso
kiems pokyliams .. .

ROCHESTER, N. Y.
MOKSLO METŲ ■: 

UŽBAIGA ■ .

Teleplione Stagg 2-4409 
' NOTARY PUBLIC

Tel. Greenpoint 9—*2320 ■. ’

JOSEPH GARSZVA
■ GĘAB ORIUS♦

BROOKLYNUIR APYLIN
KĖS LIETUVIįl ŽINIAI

..Šiuomi pranešama gerk, lietu
viams, .kad-JURGIS TUMASO-*^ 
NIS yru įgaliotas rinkti ‘/Darbi* 
nį,nkuį° prenumeratas, skelbimus < 
ir tk Jis taipgi patarnauja,lie- 
1 indams h visuose jų reikaluose, 
(kaip Viešas Notaras, Jo ųntra&š:

TelepUonO: 9TAGG 2—0106

UR. A. PETRIKĄ
(PJCTMYOK) * 

LIETUVIS DENTI8TJL8
221 S, ith St;, Irooklyn, Jf. X

Uoaro AneiMi^a 
VALANDOS:

Nno 9 Vai. ryte iki 8 vai. vakaro. 
Peuktadlenlala Ir Iventadlenlala 

tik •usftarua.

. Tel. fitagg 2—5043 Notary' Pnbltė-

M. P. RRILAS INC.
BIELIAUSKAS 

Graborius ir Balsamnotojai 

660 Grand St, Brooklyn, N.Y.

Tel. Newtown 9—4464 *

ANT, J. VALANTIEMS
GRABORIUS IR

BALSAMUOTO.TAS
Apdrntida Visose šukose

’ Notnry.PnblIė
6441 -i. 72-nd Street, 1 .

Arti Grand St.
. MASPETU, L. V N. T.

Telephone: STAGG 2-0706 ' ’ VALANDOS;
no m mic if vciipfiie Nw tfirytv' 2-~8vnk’Ulll DlaAlJAu Al Vt.ltUlŲd . mHtarui

’ DANTISTAS 499 GRAND 8TR1SBT 
X HAY ( (kampas Union Avė.) .

Namų Telefonas; MMiIgan 2—4273 BROOKLYN, N. Y.
| ]aaaa<fia,a|(*aailii>a.aaiiiii*hhaaiiHii(aatiiaaiBii>h>><hliiiliilil<t'<l>*llllllllllii'iaiiiiililiiaaiiiinaj||iiaailaiaiM<iiiiii«uuiaiai>iaiiii.ę9
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IŠ DIDŽIOJO NEW YORKO IR NEW JERSEY
K ŠV. JURGIO PARAK
*PENia ŠIMTAI IR ŠE- 
, ŠIOLIKĄ DOLERIŲ!

Parapijos'vakarienė įvy
kusi birželio 5 d. dave~ gry
no pelno parapijai 516dole
rių.. Biznienų aukos; drau
gijų darbas pasišyenti- 
mas ir parapijiečių parama. 

. davė galimybės iškelti pui
kią vakarienę ir dą piiikes-l 
nį pelną padaryti. Vakarie- 

* nes laiku daug gyvumo, su
darė jaunimas. Vyčiai m 
corpbrė užėmė jiems paskir-* 
tus stalus. Vytauto orkes- 
ras šauniai pasirodė. Art 

..... J, Byra su savo gražiai iš
lavintu . ansambliu publiką 
žavėjo. Daug ir kitų buvo 
pamargihimų — kas gi juos 

. beįšskaitliuos, ’. I
Senesnieji , parapijiečiai 

sako, kad tokia skaitlinga, 
linksma, jauki vakarienė į- 
vyko piriųą kartą šioje, pa
rapijoje. Reikia pažymėti, 
kad Šv. Jurgio parapijos 
žmonės nebepirmų. kartų 

.gražiai pasirodo savo vie
ningumu, sutartina dvasia.

ŠiąVakarienę surengė 
-Oyv. ir Ąmž. Bažančiaus 
draugijos' prigelbstint są- 
jimgietėms. iVnstebgs.

vadovaujant PraL M; Kru* 
šui išplaukė laivu uSatur- 
nia” birželio 9 d., 4 vai. po 
pietų, *• ’* :

Iš agentūrų tenka sužino- 
ti, kad šiais . metais labai, 
daug lietuvių važiuoja apsi
gyventi Lietuvoje,

IŠ UMLIENĖS ANGELU. 
. PARAPIJOS. '

KUN. S. P, REMEIKA* Karalienės Angelų parapijos klebonas,

dalyvauti jaunimo tarpe. 
Paskui pianu paskambino 
maršą./Choras atsakė ir 
priėmė jaunus šios parapi
jos ^kunigus entuziastišku 
rankų plojimu.

: Vėliau’ kun. K. Paūlonis
• / . ■ ■ ' . ’ t ,
kvietė jaunimų remti para
pijos parengimus ir daly
vauti Visur kartu. Vaka
ras; buvo jaukus.

A. AZ-nu

[ PIKNIKE KALBĖS 
r kunlekešis;'

Birželio 19 d. Klasčiaus 
salėje ir parke bus didelis 
piknikas. Šiemet suplauks 
iš visų Brooklyno dalių lie
tuviai į šį metinį parapijos 
piknikų. Kartu piknike bus 

Ikun. & P. Remeikos išleis
tuvės!. ' Išleistuvėse kalbės 
draugijų atstovai,, brookly- 
niečiai veikėjai, kunigai ir -— —---- ------- , r^——----- - -I, ... -tv at’ birželio 22 d. š. m. išvyksta į Lietuva, .Linkime laimingus keliones,kitu Is Northport atva- -----------*——r-——  —

LRKSA. 134 kuopos me- 
:inis išvažiavimas įvyks lie
pos 24 d., sekmadienį, Fo
rest Parke. Prasidės nuo 1 
vai. po pietų. Visi lietuviai 
kviečiami skaitlingai daty- 
vauti. :; Rengėjai.

į , Moterų Sąjungos 35 kuo
pos susirinkime, įVykusia-

- me birželio 12 d., dalyvavo 
. klebonas kun.. N. Pakalnis.
’ Jis padėkojo sųjuūgietėms, 
;■ gražiai pasidarbavusi o m s 

p parapijos vakarienėj e. ‘
■Be to, klebonas patarė įs-M 
teigti įaimamečių skylių ii’ 
pats pasižadėjo tam pagel
bėti. Mėgihsim tai įvykdy
ti. . , Į

{Birželio 19 d. mūsų kuo
pa rengia išvažiavimą į Fo
rest p,arką. Prašom" atsilan-

. kyti. Korespo)idęnta^\

r

■ . V. Jėzaus 3-Čias skyrius J 
- savo .paskutiniame susirin

kime nutarė surengti išva-
• * \

■-. žiavimą į Forest parkai Iš-
■ „ •’ rinkta rengimo komisija.
t -Varg.*J. Brandza pasiža- 
f. dėjo parengti programų. P.
f Bruudza ir jo žmona visuo-
Į met palankiai dirba draugi-
f jų ir parapijos naudai. Juo-
į du yra.'veiklūs ir šios drau-
r- gijos nariai. Viši linkime
į jiems gražiausių' pasiseki-
p inų darbe. PT.

E t

K

ŽINUTĖS

žinos buvęs Apreiškimo pa- vardu gros parapijos pikni 
rapijos vikaras kun. Pijus 
A. Lekešis.. Piknikan atsi
lankys visi Brooklyno lietu
viai kunigai, profesijohalai, 
biznieriai. Žodžiu, bus vie
tinių lietuvių šventė. Pik
nikas įvyks nežiūrint koks 
oras — giednv-ar lietus. .

KUN. S. P. REMEIKA 
Į ‘ : IŠVAŽIUOJĄ ■

Birželio- 22 d. nakty Brfe- 
i meno laivu išplaukia Lietu
von- mūsų mylimas klebo- 
nasr Jį atsisveikinti ruo- 

| šiarnos išleistuvės — užkan
dis KlasČiaus salėje per 
pikniką. Išlestuvių tikietus 
bus galima gauti .salėje (jei 
ligi šiol nėįsigyta). Visi pik 
niko dalyviai turės progos 
su kun. S. P. Remeika par
ke atsisveikinti. Pikniko 
ii* išleistuvių-programa bus 
įvairi dainomis, kalbomis ir 
Šokiais.. Pikniko pradžia 2 

f vai., šokiai prasidės 3 vai., 
koncertas (parapijos cho
ro) 5 V., išleistuvių užkan
dis 6 vai. . Šokiai tęsis ligi 
vidūrhakčįo. Visi. į pikni
ką ir išleistuves! Klebonas I 
grįš rudenį. ; J

ŽINUTĖS

ke ir išleistuvėse.

Didysis choras giedos ge
dulingose pamaldose už mi
rusį narį Antanų Motiejū
nų. Šv. mišios bus laikomos 
birželio 18 d., 9 Vai. ryte. 
Choras tų dienų taipgi gie- 
dos mišių metu, kada susi
tuoks-choro narė OnaLau- 
kaitytė su Jonu Klasčiumi 
(mišios 10 vai. su asista).

llšleistuvių . tikietUs gali
ma užsisakyti telef. Stagg 
2-2086 (klebonijoj).

Pralotas M.'.' Krušas . iš 
Chic,ag’Q lankėsi, pas kunigą 
kleboną.. Pralotas išplaukė 
Satumia laivu į Eucharisti
nį Kongresą (Dubline) ir į 
Lietuvą. Jis prabuvo apy
linkėje tris dienas.- s

Birželio 19 d. 1 vai. p 
susituoks; Rėtras Kairiūkš
tis su lėįa Navickaite. Bir
želio mėnesį shsituokė .sep
tynios poros. • • . ..a

P-

Parapijos vaikilių sutver
tas orkestras Vytauto Didž

Pralotas M. Kru Šas i s 
Chtcagos lankėsi pas apylin 
kės kunigus, gi birželio 9 d. 
laivu “Šaturnia” išplaukė ’ 
į Eucharistinį Kongresų, iš 
ten važiuos aplankyti tėvy-

nis susirinkimas įvyks bir
želio 24 dieną, 8 vai. vakare, 
Karalienės Angelų parapi
jos svetainėje. Visi kuopų, 
draugijų, ir skyrių atstovai 
malonės susirinkti. Bus 
svarbių, . reikalų svarstyti. 
Apskrities . išvažiavimas į 
Forest park^ bus rugpiūčio 
7 dienų, sekmadienį.

~7 Sekretorius.

Į išleistuves atvyksta kun. 
AI. A. Pankus, kun. J. Si
monaitis, kun. P. A. Vana
gas, ponai Daugėlai (iš< i 
Bridgeport, Conn.) ir- k.

Birželio 12 d. Moterų Są
jungos 24 kp. piknikas dėl, 
lietaus neįvyko.

Birž; 10 d. palaidotas Šv. 
Jona kapuose Elzbieta .Vai
čiulienė ir ^birž.. 11 d. Ona 
Meškionienė.'•

DIDELIS NUPIGINIMAS!
. Lietuviškus Columbia . Rekordus, 
kurių kaina buvo 75c “ dabar 
daugumų numenu parduodam po 
3Sc. Taip^ parduodami Radio su 
grainafono kombinacija atski
rai, piano Volius ir kitokius muzi* 
kališkus instrumentus. Agentams 
duedėin gerų nuošimti Fasųitau- 
dokite šia nepaprasta nuolaida, 

Į kuri tęsis tik iki; išparduosime

| JONAS B. ANBROZAITIS,

t
c < - -r ? ,. • A■’ pieš Lietuvos;

■Laimingos keliones! ••

Į K„ ?. Ekskursija i Eucha-.|in™n‘»«“« 
t ; . . T>J JONAS B. AMBROZAITIS,
j . ristini Kongresų į Lietuvą I ego Grand St.. Brooklyn, N. Y.

L ■ __ . . * -/k- ■- .
V

EUZABETH, N. J.
BALIUS <

Birželio 5 d. įvykęs para
pijos balius nepaprastai nu
sisekė. > Jaunimo, taip daug 
prislirinkoj kad nėt didėlė 
salė ' buvo per maža šokė
jams. Seniesiems užkais 
džių pritrūko.

VAIKŠTYNES •. ’•

Birželio 8 d* čia įvyko Vie 
šos vaikštynės, kuriose da
lyvavo įvairios firmos ir 
mokyklos. - *
;' Už tvarkingą mokyklų ei
seną pirma vieta pripažinta 
viešajai mokyklai, antra Šv. • 'w •* f *.*•»’

Marijos parapijos, trečia 
lenkų mokyklai,- ketvirta <— 
lietuviams^ • *

• ‘ {Vieiinis).

bai iškilminga mokslo metų 
užbaiga. Sesutės, varg. K. 
Braziui pagelbstint, .rengia 
labai gražią programų; bus 
suvaidinta labai graži ope
retė.; Būtų geistina, kad su
sirinktų visi Roėhester’įo 
lietuviai į tų programų. Tų 
iškilmių dieną paskelbs; kle
bonas bažnyčioje.

PĮKNtKAŠ t

Pirmutinis parapijos pik
nikas įvyks birželio 26 d., 
Schuetzen parke. Klebo

nas prašo visus skaitlingai 
dalyvauti bį vietoje eiti sa
vo centus atiduoti kur ki-I ' 51
tur, geriau ateiti į savo pa
rapijos pikniką ir, nors .ir 
sunkiais šiais laikais, pa- 
remti savo parapijų;

įlinkus įvairiais linkėjimais, 
džiaugdamiesi, kad' ši .pora 
laimingai‘susilaukė tos gar
bingos ir retos sukaktuvių ‘ 
dienos. Vėliau, pasisotinę 
svečiai turėjo, progą pato
gioje vietoje smagiai pašok
ti* . . •. ■

Tad ištiktųjų, verta pa
minėti, kad p.p; Dumbliai 
yrą-* kaipo pavyzdingi as
mens mūsų lietuvių, tarpe.
K. Dumblys prildaušo prie 
Susivienijimo 35 kp.,-kur il
gus metus nenuilstamai dar
buojasi eidamas tos kuopos 
raštininko ir kitas parei
gas. ,K. Dumblienė yra A.
L. B. K. Moterų Sąjungos 
24 kuopbs darbšti narė ir 
ten energingai veikia mūsų 
moterų idėjos naudai,
to, turi du sūnus Juozą it 
Kazimiera,, kurie nežiūrint 
į tai, kad Čia gimę ir augę, 
tačiau ir jie eina savo tėte
lių pėdomis, veikdami lietu
vių . j alinimo tarpe.....

Todėl mūsų ištikimiems 
tautiečiams, . sulaukusiems 
kartą ^sidabrinių” sukak
tuvių, linkime ilgiausių me
tų, laimingai sulaukti dar ii’ 
kitų auksinių” sukaktu
vių.” . ?■...... Girdėjęs.

I ’ KLASČIAŲS

i GLINTON PARKAS
•S ,K '

| Piknikams, ballahis, koncertams, 
j Šokiams !r visokiems pasilinksmini.
| mnms smagiausia vieta Brook- 
Į Tyne-iUaspethe,. Jau laikas užslsa- 
| kytl sale žiemos sezonui.
i kariip, Maspeth ir Betts Avė.
I JONAS KLASČIUS. Sav, |
| ' Maspeth, N. Y. | 

(|]aaiia'laaiailBaiuiiaiiiiaaBiiiiilliiiailai>i*iiiii>iiiiaiiiiliii>iiiaii Ęj

Iš APREIŠKIMO PARAP.
Bažnyčios priešakinę siė- 

ną-jau taiso. Kerą tiek pa
vojaus; kiek pirmiau jnany- 
ta. •/ . ■. ‘

‘‘ ' Birželio 12 d. apkrikšty;
tas Antano ir Marijos Bur- 
duįiauskų sūnus Petras Vol
teris;, krikštatėyiais buvo 
Volteris Jankauskas ir Bro? 
nisĮavą Bartuliūtė.

SUSIRINKIMAS
;. Didžiojo- Nėw Yorko Fe
deracijos apskričio mėnesi-

Šių- metų gegužės mėn. 22 
dienų pas p. K. K. Dumb
lius, 19 ChėsnutŠt., Brook- ’ 
lyn, N. Y.-įvyko party 25 
hfetų. jų vedybinio (gyveni
mo' šukaktuvių - paminėji
mas *'■

Pąstariesierns suteikta vi
sa, eilė gražiausių ir bran
giausių dovanų,- k. a. visas 
Vdining room furnitųre,” 
Sunkiausius. -stalo indų, įvai- 
ių sidabrinių išdirbinių ir 
daug, Jaug kitų, kurias čia 
išvardinti sunku. * Šias do- 

. yanas pasirūpino ir jiems į- 
teikė artimieji jų draugai 
hėi\giminės, kurie susirinkę 
sudarė malonų būrelį sve-

, Čių. . . . . ’ ’ '
? Šeimininkes buvo šios: p. 

A. Saurtisaitienė, p, 6. Dau
barienė,1 p. V. Kirvelięnė, p. 
M. Butąuskienė, B. Radze
vičienė ir p. A^ Hurdle 
(Puišiute.) pagamino ska
nių valgių, kuriuos pavuoše 
ir gėlėmis papuošė stalus. 
•Taigi, besivaišįndąmi . sve-

PAMINĖJO GIMTADIENĮ
_ - *

Birželio A4 d. Aiitanūs Tje- 
rebeiza . nuosavam name, po 
nn 180. Hale aVe., savo žmo
nos Julės Terebeiziėnės'30- 
to gimtadienio sukaktuvujį 
proga; Surengėi šaunų-poky
liuką, kuriame dalyvavo p. 
Vanagienė (p, Terebeizie- 
nės motina), J. Vinciulis su 
žmona, J. P. Mačiulis su 
žmona, B. Laurinaitis - sų 
žmona ir kiti. .. Prie gražių 
linkėjimų, p. Tėrebeizienė 
gavo ir dovanėlių. Ji yra 
veikli sąjimgietė ir pavyzr 

1dingą lietuvė, noi’S yi’a gi
musi ir augusi Amerikoje., 
Ilgiausių jai metelių htiinūn 
gai ir Ihiksmai pagyventi 
su savo šumahįu ir darbščiu; 
vyru.

: Birželio mėn. 10 d^pai’a- 
pij os choras^ ture j o prakti
ką. Chorui praktikuojantis 
atėjo klebonas kun. K. Pau- 
lonisįsu naujais parapijos 
vikardis pašikįaušyti choro 
balsui Choro vedėjas Ą.’ ZJ 
Visinįinas supažindinu 'nau
jus • * kunigus su: choro na
riais, Kum J. Kartavičius 
savo trumpoj kalboj džiau
gėsi dideliu būriu, jaunu 
katalikišku jaunimu ir pa
reiškė norų veikti, kaltu. 
Kun. J. Lencevičius pasakė 
trumpą kalbų išreikšdainas 
džiaugsmą, kad jam tenka | ėiai sveikino pačius šeinu-

išminties trūksta tam, kam 
trūksta stiprios valios.^-šeks- 
pyrąĮ’ i

u IEŠKOJIMAS
leškm SIMANO RAMANAU

SKO • (suvalkietis). Tirmiau gy
veno 125 Greenpoint Avė:; Bliss- 
yille».I», L, K Y. Trys mėtai kaip 
išvažiavo iį Bridgeport, ■ Conn. Ra- 
liko drapanas iv Insurance Poli* 
vy ir dabar nežinoma, kur juos 
dėti; Jis pats ar kaš Jį žijio pra- , . .............___
neškite.sekamu antrašu': Lietuvių j 121 Union Avė., kampas Grand 
Demokratų Klubas, 1,17 Green- St., arba 1856 East 91th Street,. 
point Avė., Blfešvillę, L. 1. N. Y. ‘ Brooklyn, N. t.

vor. lauki s. f<>( 
:’l A Be,M Ar.- .
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