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A. L. R. K. Federacijos Pirmininkui Ir Montello 
Šv. Roko parapijos klebonui 

Kun.J.Švagždžiui
ir jo broliams ir seserims d81 jų mylimo* motinos 
mirties gilios užuojautos reiškia ;

*‘Darbininko” Redakcija ir L.D.Š. Centras.

.Kun. Jonui Švagždžiui, 
jo broliams, seserims ir giminėms dėl Jų riiotinos 
mirties reiškiu gilios užuojautos

* Kun. S. Kneižis.

SMITU REIKALAUJA PA
NAIKINTI PROHIBIGIJIĮ
CHICAGO. — Birželio 

22 d. į čia atvyko demokra
tų partijos žymusis vadas. 
Ajfred E. Smith.

Tik ką jam atvykus į -vieš- 
• 7 bnti,;-ji1

terių, kurie jį apibėrė dau-. 
gybe klausimų.

Pirmiausia, Smith griež
tai pasisakė prieš prohibici- 
jos įstatymą, prieš kurio 
priėmimą jis kovojo nuo 
pat pradžios judėjimo tą įs
tatymą priimti. Jis kovo
jęs prieš proh'ibieiją, kai 

7 jam pritarė tik mažas, skai
čius' . drąsuolių ii* jis savo 
nuomonės šiuo klausimu nė 
kiek nepakeitę.

Paklaustas, kas geriau
sias demokratų kandidatas 
į prezidentus, A. E. Smith 
atsakė, jog jis kovosiąs de
mokratų susivažiavime, kad 
jis būtų nominuotas.

ITALIJOJE FAŠISTAI SU- 
ŠAUDĖ ANARCHISTUS

/ “ROliĮA. — Birželio 16 d. 
; kariuoinehėš specialus tri- 
* bunoįas nuteisė mirties bau

sme dir italus • jaunuolius? 
norėjusius nužudyti Italijos

. premierą Mussolini. . •
Abu nuteistieji buvo su-, 

šaudyti birželio 17 dieną.
Juos ^išaudė 24 fašistai, 

savo noru pasisiūlę šaudy-

SENATAS NUTARĖ LEIS
TI HUNUS '

mo darbą atlikti^, r

WASHIN'GT.ON'f birž. 23.
— Nors ir buvo žinoma 
Hooverio priešinga nuomo- 

7 ne, senatas 57 balsais prieš 
19 priėmė dčmokratų pa- 
siūlymą išleisti 500 milijo
nų dolerių vertės bonus vie
šiesiems darbams steigti.

JACK SHARKEY JAU 
i ČEMPIONAS -

NEW YORK. — Juozas 
Žukauskas—Jack Sharkey 
pagaliau supkaus svorio 
bokso pasaulio, čempionas !

Sharkey pėr -j&iaus 8 me- 
■ tua siekėr šio vųrdfK Dai^ « 
kartų jam toji laime nusi
šypsodavo, bet vis įvairios 
aplinkybės jam sutrukdy
davo ir .jis suklupdavo.

Bet Sharkey nepasidavė 
nei nuovargiui, nei Ameri
koniškai publikai, jo ne
mėgstančiai, nei kitoms 
kliūtims.

Birželio 21 d. jam buvo 
jo gyvenime laimingiausia 
dieną. T naująjį Long Is- 
land, N. Y., stadiumą, su
plaukė 75,000 minia pašižiū 
reti, kaip Sharkey kovojo 
su vokiečiu Max Schmeling. 

r Rungtynės tęsėsi 15 roun-- 
dų. Žiūrėtojų'' žvilgsniai 
buvo sukaupti į stadiumo 
vidurį, kur tęsėsi kova

Bokso eksperto ir sporto 
rašytojų nuomohę, kumšty
nės buvo labai įtemptos, į- 
domios. Vieniems atrodė, 
jog rungtynes bus paskelb
tos lygiomis ir tuo .būdu 
Schmeling pasiliks čempio
nu. . .

Sharkey laimėjmą pripa
žino ref ere ir vienas teisė
jas, antras teisėjas- balsavo 
už Schmelingą.

Teisėjų komisijos spren
dimą • daug, tūkstantinė mi
nia. sutiko didžiausiomis o-

Jį pasveikino ir nuvaini- 
y^hpionas Mas

1 Schmeling. *
- Scharkey grįžo į Bostoną, 
į savo namus, kur jo lauke 
žmona ir trys vaikai,

Visi. amerikiečiai sveiki* 
nk Sharkey ne tik kaip žmo
gių, sugrąžinusį Amerikai 
Čempionatą, bet ir kaipo ge
rą pilietį ištikimą’ vyrą ir 
gerą tėvą. \

Mes gi, sutikdami su tais

b? f
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Jo šventenybė Popiežius Pijus XI, laiminąs Eucharistinį Kongresą per .savo atstovą kardinolą Lauri.

Tokį Sveikinimą Reiškia 
Katalikų Pasaulis Eucha- 
_ ristinio Kongreso Proga 

. ■ ■ ■ ■ ■ 
POPIEŽIAUS ATSTOVAS j

ATIDARĖ KONGRESĄ ■
DUBLINAS. — Popie- * ' 

žiaus specialus. atstovas kar- 
dinolas Lauri birželio 22 d. 
atidarė Eucharistinį kon- 
gresą. Po to įvyko iškilmin
ga procesija. . ų

Kardinolas Lauri pareik \ 
škė Popiežiaus ypatingus 
sveikinimus ir linkėjimus 
Airijai.

Kongrese yra nemažai 
lietuvių. Kun. P. Juškai? 
ti& atsiuntė telegramą, svei
kindamas skaitytojus ir 
pranešdamas, jog Amerikos 
lietuviai ekskursantai lai- 
imingai atvyko. . - - ■' ’x

ISPANIjrNraVHir
KARALIAUS TURTUS '

SKOIOS NEBUS PANAI 
KINTUS. KOL VALSTYBES 

BINKLUOSIS
•GENE V A, birž. 22.—IT. 

Sr Gibson, Amerikos atsto
vas nusiginklavimo, konfe
rencijoje, Prancūzijos pre- 
mierui pareiškė, jog AmerE 
k,a jokio dėmesio į . prašy
mus panaikinti skolas ne
kreips tol, kod. Europos vai 
stybės leis didžiausias su
mas- pinigų apsiginklavimo 
tikslams. .. ‘

IŠTRAUKĖ ADATį Iš 
ŠIRDIES

• .y

VOKIETIJOS VIDUJE Dl 
DEU NERAMUMAI

BERLYNAS, birželio 23. 
— Vokietijos, komunistų 
laikjaštis “Rote Fahne” ra
šo, jog Hitleris savo fašis
tiškai gvardijai- liepęs būti 
apsiginklavusiai.*

Daugelyje vietų per visą 
Vokietiją pralietas kraujas. 
Komunistai ir fašistų susi
rėmimuose įvyko mirtimi 
susišaudymų ir susibadymų. 
Sužeistųjų daugybė.

Hitler reikalauja, kad jo 
armijai būtų leista dėvėti 
uniforma, ko nenori pripa
žinti Vokietijos kai kurios 
valstijos. • •_
visais sveikinimais, norime 
nuoširdžiai pasveikinti Jack 
Sharkey kaip gerą'LIETU
VĄ,'kurs hesigėdina LIE
TUVIU vadintis. •
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PRANCŪZAI ATSISAKO 
SUMANYTOS TARPTAU
TINES KARIUOMENĖS
GENEVA... -J Prancūzi

jos atstovai nusiginklavimo 
konferencijai pareiškė, jog 
Prancūzijos. vyriausybė lai
kinai atsišako nuo savo pro
jekto įsteigti . tarptautine 
kariuomenę. * . . ?
~ Šių metų vasario mėnesį 
prancūzų delegacija pasiūlo 
nusiginklavimo konfėrehci- 
jai savo planą: kiekviena 
valstybe siunčia žmones ir 
pinigus tarptautinei kamio- 
niėnėij kuri gintų kiekviena 
valstybę, kitos valstybės itžr 
pultą. • t >

. Šiam pasiūlymui griežtai, 
pasipriešino Amerikos, An
glijos ir kjhpvalstybiij. ats
tovai.

S. L. A. SEIME DAUG 
KARŠČIO

mėnesis Tekia Damazuk, 25 
metų. mergina, kovojo su 
gręsįancia mirtimi Ir viso 
to priežastimi buvo adąta, 
patekusi į. jos Širdį.

Pagaliau gydytojui Dr, 
Scrimerg pavyko padaryti 
laiminga operaciją. Gydy
tojas ištraukė-adatų ir da
bar merginai nebėra .pavo
jaus.

WAŠHINGTON. — Se- 
ndtorius Bouah, žymus res- 
ptiblikonas, birželio 20 d. 
viešai pareiškė, jog jis iiė- 
remsiąs prezidento' Iloover 
lapkričio mėnesio rinkimuo
se., .

MADRIDAS. — Ispani
jos respublikos vyriausybė 
paskelbė, jog buvusio kara
liaus Alfonso turtas nusavi
namas Respublikos iždui. -\ 

Buvusio karaliaus < turtaU 
siekiąs apie 3. milijonų do
lerių vertės. . r

NUMIRĖ ALAUS PUTROJ
PILZEN, ČechoslovąkijĮ;

— Alaus mažo bravaro sa
vininkas, nusiminęs dėl pra
sto biznio, įšoko į katilą ver
dančios putros ir ten mirė. 1

PITTSBURGH, Pa.— 
S. L. A. šeimas prasidėjo 
birželio 20 d. Suvažiavo 206 

•delegatai. Ne viena frakci
ja neturi' daugumos;

Bagočininkų priskaitoma 
80, gegiižininkų 60, bąčiūni- 
ninku 56. ■‘

Socialistai pirmą mūšį 
pralaimėjo. Jie norėjo pTa-* 
šalinti, iš seimo adv. Olį ir 
Clėvelando 8 delegatus, bet 
tas jiems nepavyko. :.
• Vienybininkai ir . sanda- 
riečiai veda derybas dėl 
bendro fronto. Galimas da
lykas, jog socialistą! su Ba-

• gorintu gali, pralaimėti. .
-V. Čekanauskas, kandida

tas į sekretorius, dėl kokių 
tai ugriekųH atmestas.* ‘ Jis 
pats ir į seimą neatvažiavo.

*
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NAUJAS LIETUVIŲ FABRIKAS
I

Peter P. Shats Shoe Co., Ine.
.-./J’ ■ ,:7

No. Abinjton, Mass.
•, . . f Veliji į i į /

Kapitalas* $96,000.

Dirbtuve nupirkta ir* m korporacijos nuosa- 
vybėįe. Reikalingas kapitalas darbui pradėti. Pir* - 
mieji šėrininkai turi teisę gauti darbo savojo dirlr 
teėjo* kurioje bus djrbann įvairios rūšies batai.

Į K Viši lietuviai, kurie nori pirkti Šerus, prašomi
I .-kreiptisį korporacijos valdybą: Prezidentas I\ ŠA- 
i TAS, Abington, Mass. j iždininkas advok. ST. 
r VIŠINŠKAŠ. 684 Main Št., Bix)cktonfMass. (kas- 
į dien vakarais 6—8 vai.); direktorius P. 3ATKATB 
! SKAS, W. Honover, Ma<

J n Ėr. J U it

■ŽllŠerų kaina $150.
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“Susodinkite žnjoųeš.'.., 
į? «Iie susėdo, viso apie penkis

tūkstančius vytų” (Jų, d, 
10) . Koks tai bu vo. gražus

“f* vaizdas I Penki tūkstančiai 
■ vyrų susirinko klausyti Jė- 
>> zaus-žodžių. '. Ji4’Viaų į

kę šėke Jėzij. Pavargę ir 
išalkę jie būto. Mekytbjd^ 
jų pasigailėjo. Jis palai* 

' mino penknis. duonos ke^ 
- lėlius ir pavalgydino tų di

džių minių.. Pavalgę ste
buklingos duonos, Jie taip .

! užsidegė/ meile savo Moky- 
' tojui, kad norėjo Jį . kara

liumi padaryti, , bet Jėzus 
Kristus, kuris atėjo įsteigti 
dvasiškų karalystę^pasišalL, 
no nuo jų ir nuėjo Pats vie
nus į kabių melstis. .

Bet kaip’ tų žmonių norai 
persimainičį kuomet . ryto
jaus dienų jie vėl susirado 
Mokytojų ir tikėjosi vėl pa- 
yalgyti, o Jis jienis pradėjo 
aiškinti, apie kitokių duonų.

. ‘‘Dai'buoldtės ne dėl žūnan
čio valgio, bet dėl pasilies 
kančioje amžinojo gyvėni-

; mui, kinio jums duos Žmo
gaus Sūnus., Tuomet jie

Jam sake:. ‘‘Koki gi Tu da
rai ženklų, kad mes matytu- 

. mėmir Tau tikėtumėm ? Jė
zus jiems atsakė : Aš gny
bęs duona; kas ateina pas 
Mane, tas. nealks... Jušų tė
vai valgė manos tyruose ir

1 mirė. Šita yra duona nu
žengianti iš Dangaus, kad. 
kas valgyk
Aš esu gyvoji duoml,' kurs 
iš dangaus • nužengiau. Kas 
valgys tos duonos, bus gy
vas jier.amžius, , duona gi 
kurios Aš duosiu, yra Alano 
įKimas dėl pasaulio gyvy
bės.. a Tuomet žydai ginčijo
si tarp savęįj, sakydami: 
Kaip Jis gali mums duoti 
Valgyti savo Kūnų? Jėzus 
gi’ jiems tarė: IŠt'ikrųjų, iš- 
.tikrųjų, sakau jums, jei 
^nevalgysite •• Žiųogaus Siv 
naus Kūno ir negersite Jo 
Kraujo^ neturėsite savyje

../gyvybės.” (Jo, 6. 48, 57).1 siųsk.

Bet jie nepaisė apie tokia 
duonų 4r murmėdami nuėjo 

: telyii ir daugiau nebeatėjo 
prie Mokyti^

Sųvargę-įr^alkę šiandie
nų žmon|Odįpdžioja fyrub- 
te . Re^M-įieuns duonos. — 
Dievo plaka žmoni
ja. Jie nebeturi kasdieni
nės duonos. Dievas ir jos 
nebeduoda. Žmonės nuto
lo nuo Dievo..t Kuomet žmo
nės susirinkę iš visur klau
sėsi Jėzaus Kristaus žodžių 
ir seko paskui Jį, tada Jis 
juos pavalgydino. Šiandie
nų reikia žmonėms pitr 
minusia sugrįsti prie Kris
taus^ Jcl žodžių paklausyti^ 
ieškoti pirmiau dvasiškojo 
maisto, tuomet Jis duos ir 
tluonos pavalgytij

Suvargę ir išidkę žmones, 
darbuojasi«r vargsta ir ieš
ko būdų savo būvį pagerin
ti.. Ir ieško ir neranda. 
■Jie užmiršta,: kad be Kris
taus nei tautos nei asmenys 
negali gyventi. Kristus Sa
ko: “Ateikite pas Mane vi- 
i, kurie vargstate ir apsun

kinti esate, o Aš jus atgai
vinsi” (Mat., 11, 28).

Šiose dienose, Dubline, 
Airijoje, yra laikomas Eu
charistinis Kongresas, ku
rio tikslas yra šaukti žmo
nės, prie Jėzaus Kristaus, 
. )ie visko jo gydy tojo; ir 
irietelio : raginti " žmones 
‘darbuotis ne dėl žūnančio 

. MgiOy bet dėl pasiliėkančio- 
! fo amžinajam gyvenimui. ” 
Tūkstančių; tūkstančiai iš 
/įsų pasaulio, kraštų šuva- 
įavę katalikai į Eucharisti-. 

hį Kongresų sako Kristui: 
‘ Viešpatie, mes atėjome 
tas Tave, nes Tu turi gy
vybės žodžius; Tu mums, 
duodi gyvybės Duonų, Vieš
patie, duok mums visuomet 
bos duonos.”
, “Išganomoji Ostija,,

Mums dangų atidaranti,
Mus spaudžia priešų ant- 

I /uoliai . .
' | Tvirtybės duok, pagalbą
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■ : t O. K. AMERIKA
ATSUK LUCKY STRIKE RADIO PROGRAMĄ.—60 modtotSkit ,
minulitt .su pasaulio geriausiais lokių orkestrais ,ir Lucky Striką , 
žiniomis, kiekvieną Antradienio, Ketvirtadienio, ir Šestadienib vakarą, 

per N.B.C. Radio tinklą.

- .bet ar dėl to kiti
'fc ęigaretų skelbimai paprastai 

t J tyli Šiuo klausimu?

I |Tada; u»yM ,k«u* - i.b.i mūri*.'
■“■^vengti dalyko! Užsitraukimas Benai buvo 
^neliečiama” tema cigaretų skelbimuose, ir

■' nenuostabu. . Kiekviename tabako lapę — net ■ 
geriausio ir lengviausio' - gamta slepia tūlus 

v nesvarumus, kurie, jei nepašalinti, nepalankūs 
jautrioms gleivinis!

Ir kadangi, žinodamas ar nežinodamas, kiek
vienas rūkytojas ar rūkytoja užsitraukia kokią 
nors dalį dūmų iš savo cigareto, Lucky Strike 
išvystė tų didį mokslišką procesą, kuris pasalina 

‘ tūlus nešvarumus. Luckies tą procesą išrado.
Tik Luckies jį ir turi!

■ i

Ar užsitrauki dūmą? Daugiau kaip 20.000 
. gydytojų, kuriems buvo duota išbandyti Luckies, 
pamatuodami savo nuomones savo pačių patyri
mu rūkyme, pareiškė, jog Luckies mažiau erzina 
gerklę negu kiti cigaretei.

Af^TT£$i

Žinios Iš Lietuvos
POPIERIO FABRIKAS 

PERAŠIŪNUOSE
. MAŽĖJA VALSTYBĖS IŽDO 

PAJAMOS

APSAKYMĖLIAI

Popiero fabrikas vis dėl-1 
to bus baigtas, statyti seno
mis . sąlygomis. Dabar fab
rike jau baigti montažo dar
iai- Visiškai baigtas įtai
syti ir galės pradėt veikti 
fabrikas liepos mėnesį. Fa
brikas vidutiniškai per me
tus pagamins apie. 4,000 to
nų popiėrio. ’• <

KIEK LIETUVOJE MALŪNŲ?

Birželio 21 d,^ Amerikos 
; lietuviams sportininkams 
^vo tikrai ^džiaugsmo bei .

■ ĮMĮB.MĮII ■ III-^įjaj^ięs diena. ;
Visį'diūžiųrisias laimeji-

sunkaus svorio šompionui 
Jack 'Šliarkey—Juozifi Žų- , * 
kausktfi, kuriam pavyko nu
galėti vokietį Mo Selnne-

Labai gerai sekėsi ir ki
tam lietuviui, jaunam stu
dentui, Jonui Braukai — 
Broaca. Jis minėtų diena 
buvo Universiteto Yale ba- 
seball tymo mėtytoji! (uit- _:, 
clier) ir Branka taip gerai 

s mete, skiedinį, jog jis paša-. 
: lino net 10 Harvardo žaidi- 
kų. . Tale tymas nugalėjo 
Harvardo tymų stantykiū

Tų pačių dienų laimėjo ri- ’ 
styiies .. lietuviai e rišt ikai 
Jack Ganson (nuveikė Bull 
Martin) ir B..Bartuška 
( paguldė švedų Anderson).

ORįSUOLE LAKŪNĖ IŠ
KILMINGAI SUTIKTA

■? KARALIUS ENRIKAS [visa širdimi tai tikiu. Žmo- 
. t • 7-1—:f gus, kuris tam netiki arba

Prancūzijos karalius Fn- j abejoja, yra didžiausias ne- 
• rikas TV ėjo kartų gatve su [išmanėlis, nes jis netiki ar- 
.BūŪįės karalaičiu. Karalai- 
tis buvo netikintis žmogus. 
Atsitiko, kad juodu sutiko' 
kunigų, nešantį šy. Sakia-- 
mėntų pas ligonį. Karalius 
JĖnrikas tuojau atsiklaupė 
ant abiėjų LeŲiy gatvėje įpų- 
garfiinti Jėzų' KiTštų, *

Tai pamatęs karalaitis 
pradėjo juoktis ,ir paskiau 
tarė Enrikui: '.

< “Ar galima, kad jūsiį di
denybė, karalius bųtuihei 
dar vienas , iš tų neišmanan
čių,' kurie tiku kad Vežtis 
Kristus yru duonos pavida
le'?”/ V

Karalius atsakė;. “Taip, 
ačiū, geriausiam Dievui, • aš

ba abejoja Paties Dievo žo
džiu.’• .. T.

^KARALIAUS PAMAL
DUMAS ’ ’

pas u‘ 
^įuĮ/i^ĮiittŠ'šv, Saki'amen- 
tų. Buvo tolima kelionė. 
Ispanijos ^Mralius Pilypas 
II visų kelių lydėjo kunigų. 
Grįžtant natnoių kunigas 
užklausė karalių ar jis nė- 
įiavargo. .

. “Ar nępavargau1?. ‘ Nė. 
Mano tarnai man dienų ir 
naktį riarnauja ir. nė vienas 
jų nesiskundžia, kad pavar
gę, .'. Taigi, ar man piiderė-

Iš viso Didžiojoj Lietu
voj,.be Klaipėdos krašto, y-, 
ra 1470 malūnų. Tarp jų 
500 vėjinių, 460 vandenį- 
niųį 270- garinių,. 190 moto
rinių, 27 elektros varomi ir 
23 kiloki. Klaipėdos kraš
te veikia įvairių tipų 140 
malūnų. ... i •

Stambiausieji malūninin
kai yra sudarę tvirtų sindi
katų, kuris nėleidžia duonai 
ir unitams atpigti. Dar šiais 
metais didžiausių Lietuvoje 
pradės statyti ir Lietūkis, *

Per pirmus tris šių metų 
mėnesius į valstybės iždų į- 
plaukė 57,770,000. litų. Pe
reitais metais per tų patį 
laikų įplaukė 76,410,000 li- 

j tų, Taigi palyginti su pe
reitais metais šiemet per tų 
patį laikų įplaukė 18,640,- 
000 litų mažiau.

. Lietuvos Banko daviniais 
‘šiemet prekybos apyvarta 
^sumažėjo 30—50 procentų.

degtuku monopolis gAli 
TEKTI AMERIKIEČIAMS

ĮVAIRIOS ŽINIOS
HAUJAŠ “ŠALTINIO"

REDAKTORIUS

YORK, — Birže
lio 20 d. į New York iŠ Eu
ropos atvyko amerikietė la
kūne Amelįa Earhart Put- f 
nam,. pirmutine moteris per 
skridusi orlaiviu per Atlan- ✓ 
tiko vandenynų.

• Jai sutikti buvo surengtos 
iškilmės: •• Iš uosto į miėstė 
salę įvyko eisena. Miesto 
salėje jų sutiko majoras 
Walker ir . įteikė jai aukso 
medalį.

CAPONE LAUKIA NAUJAS
TEISMAS

tų skųstis, nuovargiu, kuo
met . as lydėjau šavo Viešpa
tį ir Dievų, Kurio .aš nie
kuomet užtektinai nėpagar- 
binsiu it Jam nepatarhaū- 
siu. \ *

KAUNAS. — Teko patir
ti, kad švedų degtukų mo- laipsnį. •. 
nopolio teisės Lietuvoj po 
Krėūgerio bankroto gali pe
reiti Amerikos bankinin
kams. Mat, Kreugerio kon
cerno daugiausia akcijų tu
ri amerikiečiai, ir dėl to jie 
kaip neišsimokančio skoli
ninko kreditoriai gali pa
iruti į savb .rankas visas 
degtukų monopolio ir kitas 
Kreugerio įmones. Kadan
gi Lietuvoj degtukų mono
polis. duoda nemažą pelnų, 
tai amerikiečiai ir tiesia į jį 
rankas. ... .

Kas nemyli savo tevynėsr 
negali nieko įnyletk Byroii

į Buvęs “Draugo” admini
stratorius ir redakt o r i ii s 

’kūn. Dr. Kazimieras Matu
laitis, M. L C. paskirtas 
‘1 Šaltinio ’ ’ redakt o r i u m 
Marijampolėje.

Kini. K. Matulaitis kilęs 
iŠ Sasnavos; lankęs Mari
jampolės gimnazijų ir Sei
nų dvasinę seminarijų, mok
slus baigė Friburgo Univer
sitete Šveicarijoje, . gauda
mas filosofijos daktaro

;F’ ’ iį t. i . n, (•

nomis apsimainė su kun. V, 
Mažorini, :knris paliko Lon
dono parapijoje klebonu.

KAIINANS NEBĖRA 
SUNKAUS DARBO

[ FALU RTVER, — Šeri- 
ifas Ędmipid P. Talbot, ku
ilio žinioje yra- pataisos na- 
unai, pareiškė’ didelio •'nusis
tebėjimo teisėjų sprendi- 
įmais siųsti • nusikaltėlius j 
;kalėjimus /'Sunkiems dar- 
į barnis. = Šerifo distrikte jo- 
^kių darbų nebesą.

Chicagoje bėsidarbuodav 
masejo arikštas pareigas 
Marijonu vienuolyne,, buvo 

; kapelionu lir mokytoj um šv. 
Kazimiero akadem i j o j e. 
•Pernai užėmė klebono vieta 
lietuvių .parapijoje Londo- 
ne, v Anglijoje. - į Šiomis įiė-

PRANCŪZIJA ŠVELNINA 
SAVO REIKALAVIMUS

Hmįrities trūksta tam, kam 
trūksta stiprios valios.—Šeks
pyras.

Veltui rtpiaiea Mikniais, taku- 
litai tau Himno dienoje aereiHi 
aiiakyii, takąa«W nei bandža 
tta*, tai (irhmMi “Darbo verte,0

. '•■LAti&AKNfi>^veįe^bX 
Prancūzijos ptenne^:Hęr- 
riot rė^arąeijų Įjbbįšįųei’ 
joje sįvo-
padaręs pasįjuyįtių:, ’ Įįiįdo 

• pagrmitimais- ■ įMifels esu, 
jbg Prancūzija sutinka ati* 
dėti reparacijų mokėjimų, 
bet pagęidMija niokejhno 
dalimis. -

Be to, Prmeū«ijo$ prem- 
leras griežtai pasisakė prieš 
prezidento Hoovėrio pasiTp 
lynių mininti'ištadas gink- 
iavfliiuisi. . ‘

CHICAGO. Prokuro
ro padėjėjas Daniel Ander-. 
šori viešai pranešė, jog yra . 
parengta didžiulė byla prieš 
“Al” Capone, kaltinant jį 
prohibicijoš įstatymų lau
žyme.

• “ Al ” Gapone dabar sėdi 
kalėjime, nuteistas 12 metų • 
už nemokėjimų mokesčių 
nuo gautųjų pajamų.

IŠVAŽIAVIMAS
LRK8A. 134 kuopos m&v 

tūlis išvažiavimas įvyks lie
pos 24 d., sekmadienį, Fo- 
rest Parke.-/Prasidės nuo 1 
vak po pietų. Visi lietuviai 
kviečiami skaitlingai daly- 
vauti. . - ... Rengėjai.

M OBGANAI YRA.
. STIRĮIS IR SVĖIKI" .

’l Jivnčiiiu; per daugeli melų : nuo
rnSo. y.. U ■ Janusas, 

Kįudlvg, Pa, ’*<\S turimam prastą, sitil* 
fl. Mano inkstai buvo silpni. bu- ■ 
;yuu, nemotas, tinklan galvos skau-. .- ' 
dėjimus, ir nemiegodavau gornl nak- ■’ 
thnls. AS Cmtaii-daugeli visokių vaL 
dų, bet jie man negelbėjo. PagtUloA • 
nR gąvtiu tanką' Nugn-Tone, Į mailiau 
kiilp savaitę laiko uS pasijaučiau. 
.daug gerinu, Dabar mano organai > 
ra stiprus ir sveiki. ..NngtoTono yra 
pimtobStlui vaistai dM silpnu, Ilgui- • 
siu imonlu?’ • ,, ‘ ’
. Visose pasaulio, dalyse yra ihllkh 
imi .įmonių; .kuriu sveikata ir stipru* 
mus tapti .ntsteigtUNuga-Tone ir jei
gu Jū« Jaučiatės pa&ene prieš kliką, 
būtimi! imkite >ūimi;Tune. Jeigu ap« 
tleklnibkas neturi jo, paprašykite JĮ 
užsakyti Iš savu urminlakn. ftlur?ki- 
te, kati guutunvH jYugtvTope/ Substi
tutai, y ra be yerKL

1 ■ ■ -
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Klausimus siuskite -

( JŪRŲ PRIEPLAUKA,
• 366 West Broodway, 

So. Boston, Naša.

Ar daug Amerikoje yra lietu
vių tautiškų bažnyčių?

Ats; Religijų sąrašas 
-- (census) 1926 m, Suvieny

tose Valstijose parodo, kad 
lietuvių nezaliežninkų užrė- 
korduota keturios Idrkužęs 
su 1,497 nariais. Kiek jų 
yra šiaią metais, .neturiu 
statistikos. .

Kl. Ar tiesa, kad, pagal šv. 
Malakijaus pranašystę,^ artinasi 
pasaulio pabaiga? Ar gali , kas 
žinoti, kada *bus pasaulio pabai
ga? .

Ats. 1. Šy. Malakijaus 
pranašystės labai įdomios. 
Apie jų tikrumą nieko ne
galima pasakyti. Jos buvo 
atspausdintos 1595 m. Ap- 

' rašoma, popieriai bei jų rė
dymai. Praleidus eilę po
piežių pranašystėse apibu
dinimų, priminsime prana>- 
šystėje paskutiniuosius. 
Pav.,, popiežius. Leonas 
XIII pavadintas “Lumen 
in Coelo” — Šviesa Dan- 

'?• guose. Popiežius Pijus X
— ; ‘ Ignis Ardens ’ ’ — Liep
snojanti Ugnis. Popiežius

1 Benediktas XV —- “Religio 
Depulata ’—Religija Išnai
kinta. Popiežius Pijus XI 

.•‘Pidęs Infrepidą” — Tikė
jimas Drąsūs. Būsiųjieji 
šeši popiežiai pavadinti: 
“Pastor Angelicps” — An
geliškas Ganytojas, “Pas
tor et Nauta” —’ Ganytojas 
ir Jūreivis, ”FIo Plorum” 
— Gėlių Gėle, “De.Medie 
tatė Lunae” — Nuo Pusiau 
Mėnulio, “De Labore Šė
lus” -— Nuo Saulės Veiks
mo; “Gloria Olivae** — 
Garbė Alyvų. Tuomi bai
giama pranašystės. Laike 
paskutiniojo baisaus Kata- 

\ likt} persekiojimo apaštališ- 
, kajarae soste sėdėsiąs popie

žius Petras.
■ t ■ .

2. “Sėdint gi Jam ant A- 
. lyvų kalno, prie Jo slapčia 
prisiartino mokytiniai ir ta
rė: “Pasakyk, mums,., koks 
tavo atėjimo ir pasaulio .pa
baigos žeųklaš. Atsakyda
mas Jėzus jiems tarė: Vei- 

. zdėkite, kad kas nors, jūsų
■ nesuklaidiųtų. Nes daugelis- 

ateis mano: vardu ir sakys; 
Aš Kristus, ir jie suklaidins

’ daugelį; ” Nes jūs išgirsite. 
• kalbant, apie-karus. ir apie 

karų gandus. Veizdėkite; 
kad nepabūgtųmėte, nes 
reikia, kad tai. įvyktų, bet 
dar ne galas. Nes tauta su
kils prieš tautą ir karalyste 
prieš karalystę; 'vietomis 
bus maro, bado ir žemės

drebėjimų. Visa tai skaus
mų pradžią. Tuomet pa
duos jus į jsušpaudimą ir 
jus užmušines, ir jūs būsite . 
,visu tautų nekenčiami dėl 
mano vardo. Tuomet dau
gelis pasipiktins, vieni ki
lis išduos ir vieni kitų, ne

pranašų ir suvedžios daųge- 
į. Ir kadangi bus apsčiai 
neteisybes, daugelio meile 
atauš. Kas gi bus ištver
mingas iki galui, tasbusiš- 
gelbėtąs” (Mato 24, 3-14).

‘ ‘ Mokinkitėg prilyginimo. 
iš figų medžio. Kuomet jo 
šaka jau -darosi minkštą, ir 
dygsta lapai, jūs žinote, 
kad vasara arti; taip pat ir 
jūs, visa tai išvydę, žinoki
te, kad jis arti duryse... Bet 
apie aną dieną niekas neži
no, nė dangaus angelai, tik 
vienas Tęvas. Nes kaip bu
vo Noės dienose, taip bus ir 
žmogaus Sūnaus atėjimas... 
Budėkite tat, nes nežinote, 
kurią valandą jūsų Vieš
pats (ateis.” Mato ’24, 34- 

42). ■■ ■..
/ •; - .v •”

Kl. 'Nesuprantu, kaįp Padavi
mus galima statyti greta švento
jo Rašto? Juk Padavimais va
diname tai, kas yra perduodama

Keletas Centų
Į DIENĄ ABELNAI NAMUOSE 

VARO ELEKTRIKINĮ 
ŠALDYTUVA _

■T1 IEK jis tik kainuoja—daugmažiau negu pakečius ciga- 
*■ retu! Ir pamatykit ką tas padaro! Jis varo šaldytuvą 
automatiškai tiek kiek reikia temperatūros—žemiau saugios 
srities 50 laipsnių, virš kurios valgis greitai susigadina. Jis 
padaro tiek ledo, kiek jums reikia parankiam didy, ir jeigu ?

■ . reikalinga, jis dadaro daugiau, jis šit-
šaldis visokius prieskonius kurie yra la
bai atgaivinanti ir skanus karštosiė die
nose.

Elektrikinįs. šaldytuvas nesuklys apsau
goti jūsų valgi diena po dienai jo šva
riam sausam šalty, kuris palaiko valgį- 
daug šviežesnių per ilgesnį laiką. Jus 
rasit, kad palaikymas valgia nuo susiga- 

. dinimo, kainuoja labai mažai o ištikru- 
jų yra atsargiai, išskaitliuota kad tas nu- . 
žemina valgio bilas nuo $50 i $150 f mę- 
tus, dėlto/ kad jis veik visiškai panaiki
na šusigadinimą mešoš ir daržovių.

. Užeikite į arčiausią elektrikiniir daiktu 
krautuvę arba Edisąn sandėlį ir pamaty
kit. ’elektrikinj šaldytuvą, jus sužinosite 
kad kainos it išlygos tokios lengvos da 
hiekad nebuvo. -

D AR‘B JKIKKAS

Šv, Ignacas, šv. Ambrozie- 
jus, Šv. Augustinas, Šv. Je
ronimas, Grigalius, ir 
kiti! , J . .

Aprėiškįnnis statome gre
ta šv.. Rašto dėlto, kad 
tai’ yra Dievo apreikštas 
mokslas, ir lygiai’su: Šven
tuoju Raštu pavestas ne-* 
klaidingajai mokinamąja! 
Bažnyčios valdžiai saugoti, 
Žmonės gali suklysti, bėt 
Bažnyčia, kurią saugoja 
Šventoji Dvasia, negali su
klysti nei- kitų suklaidinti.

Padavimai išaiškina sun
kiąsias Šventojo Rašto vie
tas; .pasako kokios knygos 
įeina į Naująjį Įstatymą; 
kiek Išganytojas įsteigė sa
kramentų; kaip kokius sa
kramentus žmonėms teikti 
ii* t. K Dabar visi Padavi
mai yra surašyti šventųjų 

■ Tėvu knygose ir tikintieji 
privalo priimti ir gerbti 

i, kaip ir Šventąjį Raštą.

iš vienon ’ kartos j kita kartą. 
Žmones perduodami juk iškraipą 
daug dalyku prideda, *o kiti’vi- 
sai kita|p supranta,

Ats. Padavimu vadiname 
tikėjimo it doros Dieyo .ap
reikštas tiesas. Tąsias Die
vo apreikštas tiesas apašta- 
Tai škelhė,bet/nesūraše Šv/ 
Bastei Ilgainiui didžiumą 
padavimų surašė šventi ir 
mokyti . vyrai, Bažnyčios 
Tėvai; kaip Šv. Klemensas,

MAČIAU JABK SHARKEY LAIMINT ČAMPIJONATĄ
Birželio 21 d. užpūtė pa- 

trijotizmo vėjas. Ir važiuo
jame New Yorkan pamaty
ti Juozapo Žukausko 
Jack Sharkey rungty tinių 
su sunkaus svorio Įtumšti- 
ninkų čampijonu, vokiečiu 
Max Schmeling.

Nusipirkę už $9.10 bilie
tų, sėdam 12 vai; į kelioli
kos vagonų specialų trauki
nį “Senątor” ir sudiev, So. 
Bostonui.
, Traukinys gan greitas. 
Pyška jisf^į^rpri^tua-iiries- 
telius: Providence, N e w - - • . ■ ' . ■
London, ,New Haven ir ki-

* > • xtus. *

Trahikinv > kalbama • abel- 
nai už Sharkey. Jis lai
mės, miolat' balsai girdisi. 
Aš pareiškiau, jog norėčiau, 
kad šį kartą laimėtų tas, 
kurio laimėjimas padarytų 
daugiau gero..

4 vai. po pietų traukinys, 
besiartindamas prie New 
Yorkė, sustojo šalia .vietos, : 
kur rungtynes įvyksta, bū
tent: ^ew Madison Square 
Garden, Long’ Island. Ap
imli tą aptvarą matėsi'žmo- 
nių, , automobi]į^—.;nemų-. 
žai, judėjimo. ’ Viduje ma
tėsi .daug patarnautojų, mė
lynais^ marškiniais;. baltomis 
kelnėmis apsirengusių. Pil
na policininkų ir kitokių 
žmonelių.

Užkinkė naują vagoną ir 
pasiekėm Penn. stotį, iš kur 
nuvažiarv'tjme į -Times Squa- 
re; : .

-Visoje apylinkėje,judėji
mas. didelis. . Tąxi, bųsai, 
automobiliai, . tramvaj ai ir 
pėstininkų būriai riste rita
si New Garden Bowl Tųi- 
kui-....

Penktą valandą jau Nėw 
Garden Bowl buvo apgultas, 
/Iš lauko puses tas New 

Garden Bowl yra sukastas 
žemės skardžiais. Iš tolo 
atrodo, kaip apvožta skaiP 
rada (petehič). Žinom,, jis 
turi daug įėjimų.

Pasipirkome . tildetus. 
Kur dėtis? Dar ankstoka.

Pasivaikštinėję nutarėm 
eiti i tą ‘ ‘ Bowl bliudą. ’ ’ Ir 
iš tikrųjų jis paanšUs į ne
gilią sriiibinę lėkštę; Vi
dury duobes yra estradą., 
paklota, apšviesta, balso pa
didinimo aparatais apdeng-. 
ta, nuo kurios iki viršaus 
gali būti šeši šimtai p|dų. 
■Visa “lėkštė” išcementuo- 
ta ir planingai suolų eilės 
išdėstytos. Krantai švieso-

. inis apsupti. .. .
'. Griežia jau tai beįias/ jau 
tai radio, Sodintojai gau
do žmones, kitus gi valgių- 
gėnnlii. nešiotojai. . ,

.. .Žmonės renkasi. Girdisi 
pareiškimų: ■ “Kas čia tau 
eis šiokiais, metais žiūretii 
šių ruiigfpmį?'’ - . • ■

T H F > , i O N

C O M P A N Y

Valio, Sharkey!

kumštininku čempionas J A CK

SHARKEY linksmai šypsosi nu-

galėjęs vokietį Max Schemeling, ...

' . Naujasis pasaulio sunkaus svorio

43. WN1)

Žmonės vis renkasi. Nuo 
pusės septintos pradėjo žmo 
nes kimšte kimštis. Ir jie 
grūdasi į pakalnes iki pusei 
dešimtos. Suolų* eilių 
— eilės buvo prisodintos, 
kaip rodos sudygusios pago
dos lovos. ' .
' Visai imjonuojąs reginys. 
Tiek žmonių! Įvairių luo
mų, tąutlį ir rasių. Ramiai 
tvarkiai sau užimdinėja 

> rūj^.A/Žferovij būta 
per 75,000. . •

Kas juęs Čia sutraukė? 
Nesakyčiau, kad tai jų koki 
blogybė. Daugiausia suei
ta dėl įdomumo. Kai kurie 
žinoma, . ir,•• spekuliavo. 
Vienas aimanuodamas kal
ba: ‘1 Sehmelingai, Schme- 
lingai, kumščiuolęs, kad aš 
nepraloščiau savo penkįnė- 
lės,”. Tokių balsų daug.

Rimtas dalykas buvo tai 
tas, kad moterų buvo visai 
mažai. Retai, retai tose 
/‘rasodos” atkalnėse tebuvo 
matyti moteriškė.

8:30 kumščiuoja si Trys 
poros paeiliui. /

s

L. Vyčių Naujos Anglijos Apskrities

METINIS IŠVAŽIAVIMAS
Palangos Parke

. Lawrence-Methuen, Mass.

Pirmadienį, Liepos 4,1932
/■ Pradžia 10 Vai. ryteS

Rengiama įspūdinga Programa: Sportas, dainos, I 
kalbos, muzika, skanus valgiai, viliojančios mau- į 

dynes. Visus kviečia Rengėjai. j

Apie dešimtą pasirodo 
Schmeling. Gauna o va
cijų. - Pasirodo Sha r k e y 
ir gauna didesnes ovacij as. 
Nusifotografuoja. Ir štai 
jau kumščiuojasi. Iš kar
to Sharkey palietė Schme- 
lingo veidų. Ir daužė, su 
kaire Schmelingo antausius 
veik bė pertraukos. Viena- 
me rounde . suskaitėme 19 
smūgių iš kaires.

Schmidingas ir nesnaudė^i 
Jis lakstė. Ir retkarčiais 
kirto į Sharkey. Bet mū
sų tautietis, tą viską, pakęs- 
damas, stačiai pritvojo savo 
Oponentą. Žiūrėtojai juo
kėsi iš Schmelingo bandy- 
mųv Vadino jį kūdikiu. Ir 
išanksto pripažino Sharkey 
pergalėtoju. ' .
' Sharkid prieteliai norėjo, 
kad jis dar labiau apdaužy
tų Šehmelingą. Bet jis 
Schiųelingą apkūlė paminė-. 
tinai. Ir garbingai, išveržė 
iš vokiečio čempijono karū
ną.
* Grįžome namon tais pa
čiais keliais, turėdami tik-

renybeje tą, ką turėjome tik 
viltyje. k , . , -

Valio mūsų pagarsėjęs 
Juozapas Žukauskas—Jack 
Sharkey!

Matęs,

Jeigu ąš turėčiau dvyliką .. 
sūnų, norėčiau, kad jie bū
tų ištikimi tėvynei. .• v
... Shali\e^peare . ■

VĖLIAVOS IR ORGANIZA
CIJŲ ŽENKLAI

tai .. musų specialybė ir 'ilgų metų 
praktika. Darbas artistiškas. Kainos 
žemos. • .

M. A. NORKŪNAS
P? 0/ Bos 91, Lawrence, Mass.
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DAJlBIjaj<)<AS
. ;(Dta Woriw)

PnbMed 0exy in'd FB1DAT ; į[

UDKT JOSEPH’S MtHWTIAN B* 0. A8S00IATI0M OI LOOB
JBntered as second-daM matter Septl2,1S15 the po«t Office at Boatotų Maae, 

un^er the Ąct of Merdi 8,1870
’Acceptftnce for malllng at spedal rate of poetage provlded for In SecUon llflB 

. ' of October 8,1917, authoriMd on Jnly 12, ĮSU *

r SVBSCRIPTIONRATES: PRENUMBBATOS KJLINl:
JJotteatlę yearly .,...........v.,|£00;^jnerlkoje'xnMwDa .,*.(4.00
forelgn yearjjr^..,..^.,,.,|5.00 U*8ieny metama
Dorneatic once per węek yanrly.,|2,Q0; Vieną kart aavalteje metanpj....|2.00

7 Foreign once per week yearly....$2.60 Uigienylkartaayalteje metam*.$£50
- DARBININKAS'

866 WEST BROĄDWAY ' ( - SOUTH BOSTON, MA88.
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ŠV. SAKRAMENTAS IR 

JAUNIMAS

EUCHARISTINIS
KONGESAS '

Rašant šiuos žodžius, Eu
charistinis Kongresas Dub
line, Airijoj, jau pilnoj

sibaigs . iškihningomis pa- ■ 
maldomis ir milžiniška pro
cesiją. Kam teko inatyti 
Eucharistinį Kongresų Chi- 
cagoj 1926 nu/ tas tol kiek

7 • supratimo, kokia milžiniška 
žmonių minia tokiam Koh-

I grėsė dalyvauja. Airija, be 
abejonės, nesiduos pralenk-’.

L ti pamaldume. Ji gal nesu- 
tpauks tiek daug žmonių, 
kaip Cliicago, bet katalikiš-

7 kų jausmų pareiškime ir ti-
’ kėjimo pareigų uolume , ji 

vargiai nuo amerikiečių at
siliks. Toks Kongresas dėl 

xsavo visuotinumo turi daug 
i reikšmės tai tautai, kuri jį 
j - surengia. . .
į Eucharistinio Kongreso 

tikslas yra pagerbti Eucha
ristijų bei Švenč. Sakia- 
mentą ir praplęsti jo garbę 
visame pasauly.. Jame da- 

. lyvau j a dvasiški j;a ir tikin-
t tieji pasauliečiai ir vienin

ga mintimi pareiškia savo
’ . tikėjimų Ir meilę prie šv.

< , Ęučharįstijos. Tai tartum 
mobilizacija katalikiškosios

> meilės pajėgų? Šiais .mate-
> riąlizmo laikais Eucharisti
niai Kongresai daro gaivi
nančios ’ įtakos į žmoniją, 
jie parodo, kad, nors ištvir-

/ kimąs didėja, bet, antra
* vertus* auga ir gyvas tjkė-
''jimas ir Dievo meilė. Be- 

dievybė šiandie aukštai ke
lia galvą. Ji didžiuojasi

K Savo laimėjimais. Ji giria
si išgriausianti tikėjimų 

. . žmonių širdyse. Bet, skelb- 
. dama savo laimėjimus, ji

nepastebi, kad netiesioginiu ( 
būdu ji sužadina katalikuo
se karštešnįus jausmus ir, , 
simtiprimu jų meilę piie 
Dievo, Kurį bedieviai viso
kiais būdais nori pažeminti* 
Eucharistiniai Kongresai'"— 
tai katalikų atsakymas į be- 
dievių šmeižtus. Jų šmeiž
tai luiklėja katalikų susi
pratimų.

Eucharistiniai Kongresai 
prasidėjo kokia pusė šimt
mečio atgal. , Pirmas Eu
charistinis Kongresas buvo 
laikomas Birželio 21, 188Į 
in. mieste Lille, Prancūzi
joj. Pirmas jo sumanytojas 
buvo Vyskupas Gaston de 
Šegur. Sekamasis Kongre
sas įvyko Avignone,- paskui 
Diege, vis Prancūzijoj, o 
ketvirtas jau buvo Fribur
ge, Šveicarijoj. Penktame 
Kongrese, Toulouse, Pran
cūzijoj, dalyvavo jau 1500 
dvasiškių ir apie 30,OQO pa
sauliečių. Ypatingo dėme
sio buvo kreipiama į aštun-r 
tųjį Kongresų Jeruzolimoj, 
laikytų 14—21 Geg., 1893 
m.• Be Prancūzijos, y r a 
buvę Eucharistinių Kongre
sų Vokietijoj, Belgijoj, Is
panijoj, Italijoj, Anglijoj, 
Kanadoj, Australijoj, Afri
koj, Brazilijoj ir J. Valsti
jose. • . J .•

Eucharistiniai Kongresai 
ypatingai svarbūs savo vi
suotinumu ir skaitlingu 

- žmonių daiyvav i m u. K ė 
viena tikėjimo sekta nieko 
panašaus negali suorgani
zuoti. Eucharistinis Kon
gresas — tai vienaį išimtina 
Katalikų Bažnyčios savybė..

REPU BUKO N.Al IR 
DEMOKRATAI

malonų. Gražiausias Ir 
brangiausias jaunųjų per
las, kuri pasaulis • išplėšia 
arba suteršia, tai yrane^al- 
tįjbt. Kad jaunieji išlaiky
tų nekaltybę, reikia jiems 
didesnės’'negu kūno pajėgos, 
reikia dvasiškos stiprybės. 
Tų .stiprybę duoda ŠV. Ko
munija.
5 Ką Jėzus saka jaunikai
čiui Judėjos žemėje, “At
eik ir sek Mane,” tų Jis sa
ko kiekvienam jaunuoliui ir 
jaunuolei; “Jei nori būti 
tobulas, eik parduok, ką tu
ri, ir dūok beturčiams, ir 
turėsi turtų dangti jeJ ’ (Ma
to 19, 21), . Jėzus Kristus 
nori ,kad jaunieji nesivai
kytų ‘pasaulio yilįojančių 
blizgučių, bet * ieškotų aukš
tesnių gyvenimo turtų, įf 
taip būtų'gražus, linksmi ir 
laisvi.

jaunieji, kurie dažnai arT) 
tinasi prie Dievo Stalo 
priima Šv. Sakramentų, y- 
ra gražios sielos, prakilnių 
idealų, laisvi, ir linksmi.. 
“Aš linksminuos tuo, kas 
man pasakyta: aš eisiu-į

L, 0, S, NAUJOSIOS AN
GLIJOS APSKRITIES 

KUOPOMS
Tai kų jau besakyti -apie 
jaunuolius. ; • ; • .

Pasaulis labai myli jauni
mų, neš jis jam naudingas. 
Pasaulis kitų nekenčia: — 
kūdikius žudo? neduoda no 
užgimti; motinos jų nenori; 
senelius atstumia, bet myli 
jaunimų. Jaunimui ipasau- 
lis žada laimę, turtus, gar- 
bę, Jų galvas vainikais puo
šias, po jų kojų gėles bars; 
to. Ir tirpsta jaunųjų šir
dis ir puola į viliojantį pa
saulį ir nueina jam tarnau
ti, atsitolina nuo savo gero
jo Tėvo ir gyvena ištvirku
siai Nuvargę ir nuilsę, be
sivaikydami pasaulio bliz
gučius, pasijunta, ■ kad pa
saulis jiems nieko nedavė, 
bet daug atėmė — atėmė 
gyvybę. ‘ . f

Jėzus Kristus nori išgel
bėti jaunimų iŠ pasaulio 
vergijos, Jis nori jį laikytį 
prie Savęs, skaistutį, gražų,

Visiems rūpi jaunimas. 
Draugijų susirinkimuose, 
seimuose' kalbama jaunimo 
reikalais. Ir reikalas yra 
i juo susirūpinti. Mes neno
rime, kad jaunieji, tie žie
dai/ tie perlai, būti} gyvieji 
numirėliai., t Mums svarbu, 
kad jie turėti}, Dieviškųjų 
gyvybę savyje* Jėzui Kris
tui jaunimas rūpi.

Jėzūs Kristus tro k š t a 
dūoti jų sieloms gyvybę. Jis 
kviečia juos . prie Savo 
Švento Štato* “Ateikite prie 
Manęs. Duona, kurios Aš 
duosiu, f yra Maiib Kūnas 
dėl pasaulio gyvybes (Jo. 6, 
52). Kaip labai reikalinga 
yra ta dieviškoji gyvybė 
jaimimuir aišku visiems.

Mes žinome kaip jaunųjų 
prasikaltėlių skaičius ne
mažėja, bet auga. Mes ma
tome jaunus veidus, kurie 
atrodo pasenę ir suvargę; 
akys kietai drąsios; be gė- 
os. Jaunystė tai amžius 

audrų ir pagundų ir kovų. 
Ir kiek daug jų. Jaunieji 
išeina į pasaulį, kaip į to
kių .rinkų. O kiek čia gra
žybių ir linksmybių I Pats 
šėtonas, -nieku nepriviliojęs 
Kristaus, parode po'. Jo ko
jomis pasaulio gražybes ir 
paprašė, kad jį pagarbintų. Į 

. i x -m y.——...» •
mesnis, jų politinė platfor
ma gyvesnė, įvairesnė ir pa/ 
žangesnė. Visų pirma, tur 
būt vers nuo sosto prohįbi- 
cijų ir tai be jokių ceremo-, 
pijų, nors ir Čia* Demokra
tų nusistatymas toli gražų 
nevienodas. Jie taip pat 
gyviau rūpinasi nedarbo 
pašalinimu ir jų platforma 
tame reikale bus daug na
šesnė už nudėvėtus Republi- 
konų sakinius.

Bet įdomiausia bus De
mokratų kandidatų asme
nybė. Kų darys Sinithas? 
Visų akys į jį., atkreiptos. 
Pasirodo, kad Smith rimtai 
žygiuoja į Prezidento sostų., 

■ Viename žurnale tilpo, atvi-; 
1 ras jam laiškas; kur rašyto

jas gražumu prašo Smitho, 
' kad. ištrauktų'savo kandi- 
1 daturų. Nieko, girdi, nepa- 
l darysi ar tu ar kitas prezi- 
• dentaš. Per. 4 ateinančius 

metus tai Hoovęris turės 
prezidėntistę, o tu, girdi, 
turėsi daugiau šansų laimė
ti 1936.m. Tuosyk mes ta
ve, padarysime^ New Vorko 

majoru.. Ant pečių tave 
nunešime į. City Hali,* .

Patarimas, rodos, .Šveikas',- 
bet ar jo .Smithas paklau
sys? O gal vėl norės pa
kartoti 1928 metų istorijų?:

EU'CI IARISTIJ A,

Pirklys H, Field, Ahenandoah, 
Iowa, nugalėjęs republikonu na- 

Iminacijose senatorių Bmith W. 
Į Bydokhart, '.

1,

2.

Apskrities suvažiavimas 
šaukiamas šių metų birželio . 
mėm 26 d., 1 vai po pietų 
lietuvių parapijos svetainė
je, Cambridge, Mass..

SUVAŽIAVIMO iHBNO- 
' . TVARKĖ

Suvažiavimo atida r y- * 
mąs-r-maldą;
Valdybos vardų šauki
mas;. .

3. Mandatų priėmimas ;
4. Sveikinimai;
5. Prezkliųmo rinkimai;
6. Vaidybos raportai;
7. Neužbaigtų r e ik a 1 ų

svarstymas; . ,
8. Nauji įnešimai i r j ų

svarstymas; .. .,
9. Valdybos rinkimas;

10. Suvažiavimo užd iv r y- 
mas^-maldų. . .

. Kun.'S. P. Klišis. /
Dvasios Vadas; . > 

K(iz. Grigas,
Pirmininkas;'

T. Versiackas, 
Sekretorius.

T.-
montas teduos gyvybę vesti 
gražesnį gyvenimą, ir stip
rybę tų dieviškąją gyvybę. 
.išlaikyti. Tįktai &v. Sakra
mentas teįkvėps. jaimimūi • 
prakilnius idealus, ii* uždegs ■ 
jo sielą garbingus darbus 
dirbti. * T.

Tikslinga dorins pažanga nuo
sekliai veda nUo, prigimties jau
natvės prie dvasios jaunatvės. — " 
Prof. St Šalkauskis.

Viešpaties ; namus]” (Ps. 
121,1).7 . ’ 7 . ;.

Palaimintas kum Bęsko,. 
L didžiausias mūsų laikų jau
nimo prietelius, auklėtojas,; 
pasakė/kad. jis težinus dvi ' 
prienioni užlaikyti jaunimo 
sielų nesuteptų: tai bausme 
ir Šv. Komunija, bet pasta
roji yra geriausia. .

Tegul jaunimas daž n a i 
eina prie Šv. Komuni
jos ir Viešpats atnaujins jų 
jaunystę. Aš prisiartinsiu 
prie Dievo altoriaus, prie 
Dievo, kurs linksmina ma
no jaunystę” (Ps. 42, 4). 
Jei jaunimas eitų dažnai 
prie Šv. Komunijos, tuomet 
nebūtų tiek prasikaltimų, 
nebūtų rūpesčių ir ašarų tė
vams, nebūtų taip slinku į- 
traukti jį į parapijinį’vei
kimą, ir j ų orkanizącij os 
persiimtų kitokia dvasia ir 
būtų tada džiaugsmo ir 
naudos Dievui ir tėvynei, 
Tiktai Šv. Sate.raentas su
laikys jaunimų nuo pasken
dimo ir pražūties pasaulio 
bangose, Tiktai Šv. Sakra-J

... . i
Ir siuntė Viešpats Elijų 

Ir duonos liepė valgyt jam, .
’ Kad hiesukluptų jis kelyje — 

Tokiam ilgam, tokiam sunkiam.
Elijas valgė. Ir ta duona 

Jam^suteikė tiek paspirties, 
Kad jis. į aukštąjį Sįonų
Nuvyko sveikas be kliūties. ’

’ . - ’-Ir.kas ta duona stebuklingar, ,
/ . Ki^^maitina nlūs, sielas?^'- ‘ L . ../.

Kai mums kely jėgų pristinga,
Kas atgaivina mūs- spėkas ? k r

-i ,r ’ Tai Eucharistija. Ji teikia * 
Ramybę dangiškų širdims,; a
Jį duoda tų,, ko sielai reikia,
Be k° ji niekad nenurims.

jų duona Tas patsai išrado, 
Kurs mirdams mirtį nugalėj ’: 
Tai Kūnas Dangiškoj o Vado, 
Kurs vargšų žmogų numylėj

Jis maistas ir Davėjas maisto, 
Maitina mus pats savimi, /' 
Malonėms sielų mūs palaisto, 
Ir ilsis "ji sveika, rami....

Tų kilnų dieviškąjį darbų
Pats Viešpats dirba sielose,

1 Už tai jam viešųjų pagarbų 
Visose teikia šalyse.

Ir Eucharistija gyvuoja,
; Kur plaka tikinti širdis,

Kur Kristaus spalvos1 plevėsuoja 
Ir meilės veikia sutartis.

Kur tiktai Kristus Karaliavo,
Kur jo Bažnyčia įkurta,
Ten Eucharistijos vėliavų

* Pagerbia kiekviena tauta. >
Dievoti renkasi męldžionys

. Iš žemės.tolimų kraštų;
Ištroškę dieviškos malonės . 7.
Ir kupini jausmų karštų. ■

* Būrys ištikimai vaikelių : 
Laįipingas jaučias Kristujė: '■ 
jie. klaupia visi, ant kelių . 
Ir garbįn’ Eucharistijų.

' • jie myli savo tėvynę dėl- f 
įto, kad ji yra jų. Hallce1.

MALDA EUCHARISTI
NIAM, KONGRESUI

Sekanti malda Kalbama, .kad pasisektų 32 tarptauti
nis eucharistinis kongresas, Dubline, Airijoje, birželio 
22—26, 1932.

• ■.MA l:d A. ’• ■

O, Jėzau, mes tikime,, kad Tu tikrai esi šv. Sa
kramente. Kasdieną Tu naujai aukoji Pats Save šv. 
mišiose už mūsų pašventinimų ir išganymą. Šv. Ko
munijoje Tu pasidarai'Save mūsų sielos maistu. Per 
Savo nuolatinį buvimų šv. Sakramente, Tu ėsi mūsų sti
prybė šiame ašarų klonyje.

Teikis palaiminti ir apvainikuoti pilnu pasiseki
mu šį Eucharistinį Kongresų. Tepatraukia žmonių min
tis ir širdis prie didesnio pažinimo ir pamylėjimo šv. Al
toriaus Sakramento. Pasaulinę dvdsių su visomis nedo- A 
rybėmis teatitoljna nuo mūsų. J o maloni įtekmė tebus • - 
atjaučiamą visoje mūsų numylėtoje šalyje ir visame, pa
saulyje. ;

Į ‘ Uždėk,.o, Jėzau, visų širdis meile prie šv. mišių ir
Tavęs; , šv. Sakramente esančio. Duok, kad dažna ir kas
dieninė šy. Komunija būtų praktikuojamą visose pasau
lio Šalyse. Duok, kad Tųyp švenčiausios Širdies karalys
te būti} visur įsteigtų.. ■ ' \ '

: švenčiausioji Jezai^ Širdie, palaimink Kongresų. .
Marija, Pana mūsų visuotinos šventos Bažnyčios, 

melskis už mus.
Šv. Paskaliai!, Eucharistinių Kongresų patrone, 

melskis už mus.' . • . '
šv. Patrikai, šy. Dainynai ir visi Airijos žventie- c- 

ji, melsldtės ųž muši ... '
• "(300 d. atlaidų. ykjųotJni atlaidai sykį i mėnesį,, jei .kalbama 

kasdien, per vfeų mėnesį, Sąlygosi Išpažintis, Komunija,, aplankyti 
bažnyčia ir pasimelsti šv. įėvo intencijai. — Tiems, kurie nebus .

,atlaidai sykį laiko Kongreso, išpįE 
džiusi čia'a-tlaidtj už kiekvienų maldų ar 
gerų darbų, Kongreso pasisekimui.,— 3Q0 dį. atlaidą už atiką Kon- . . 
greso reikalams net kongresui .pasibaigus. *- Perinissu Ordhmrii,

| Didee; Dublmen/dm 28 Oot. 1030). ■ .« . .

nenoroms. pripažįsta, kad jį 
neįvykdoma. Apie nedarbu 
republikdnai beveik nieko 
neužsimena. Sarmata jiems 
prisiminti trukšmingus ger
būvio pasižadėjimus 192.8 
m. ' Taigi, dabar to klausi
mo beveik nė nekėlė. Jie 
jau patys žino, kad jų par
tijos laimėjimas neužtikri
nai kramto gerovės. Ir bal
suot oj ai tai atsimena ir ne
užmirš balsavimo metu.

Čia pat aut kulnų Repub- 
likonų suvažiavimo įvyks 
Demokratų . Partijos lybii- 
vencija, ir toj pačioj vieto;. 
— Chicago. Demokratų su-

j Republikonų susivažiavi- 
į'c- mas jau praėjo. Nieko įdo- 
i maus-jis neatnešė. Tapati 
{-' gražkalbystė, tie patys sąl- 
t - dus pasižadėjimai. Tie pa- 
| tys ir kandidatai: Hoover

, ir. Curtis. • Vienas tik. daly-
• kas. šiek tiek naūjrenybčs
. teilda: pralaužtas prohibici-

5 jos frontas bent tiek, ‘ kad
.7 = žadama duoti valstijomsr teįr

. šės apsispręsti ar jos. nori 
proĮiibicijos, ar ne, ir. pagal

,į daugumos nubalsavimų- pa- 
. sielgt i. Tas dąi.7 toli»grąžų.
- prohibicijdsmėsulądžo;* bet 
jau pradžia jos pakeitimo

- padaryta. Patys proliibici-j-
jos uoliausi rėmėjai nors įsi važiavimas bus daug įdo-

f

t4,

tk -

i •• ■

F

iauš, pastatyto
liaus kardinolas-Lauri -birželio C -8Xlaikysii kilmingas miiias Ęucharįstfaiio Kongrciodaiyviąms

'• 7;-' ■ " "r ' 'ų-_ ••• / < *



' Penkta&nis, biriįelio 24,1932 ffXfftt.ttttttft.X8'

ŠV. SAKRAMENTAS
Eucharistiniame Kongrese laike penkių dienų bus 

pasakyta gražių pamokslų, skaityta įvairių raštų apie 
Švėnčiausįjį Sakramentą. Tuo pačiu laiku yra proga t 
plačiau :apie tą didį Sakramentų, pakalbėti. . j 
J, . ' KAS YRA ŠV. SAKRAMENTAS? '• ?

Šv. Sakramentas yra. (tikrasJėzaus Kristaus Kūnas 
ir Kraujas po duonos: ir vyno, pavidalais. įaiy^a vienas 
iš septynių Sųkyninęntų, Jėzaus Kristaus įsteigtų. v .

' KITI VARDAI , • ,
Šv. Sakramentas clar yra vadinamas: Altoriaus’Sa

kramentas, kadangi kaipo auka ant altoriaus atliekama; 
Eucharistija, kas reiškia gera malone ir dėkojimas; Die* | 
vo Kūnas, nes jame yra Jėzus Kristus; Komunija, —I 
bendravimas, kadangi priimamas jungiasi su žmonėmis 
kaipo jų Valgis; Angelų Duona, dėl tos Duonos kilnumo. I

JĖZAUS ĮSTEIGTAS ■ '
Bv. Sakramentų įsteigė Jėzus Kristus per pušku-* 

tinę vakarienę, iš^akain ĮirieŠ- Savo Kančią.L Evangeli
jose -skaitome, jog }javalgęs Jėzus Kristus pasikėlė nuo 
stalo, numazgojo apaštalams kojas, paskui paėmė nuo 
stalo nerūgintos duonos, palaimino jų ir lauže, davė sa- 
vo mokytiniams ir tarė; “Imkite ir Valgykite: Tųi yra 
Mano Kūnas. Jis ėmė ir taurę, dėkojo ir jiems davė, sa
kydamas: Geriate iš jos visi, nęs tai yra Mano Krau
jas.” .Mato 26, 26). Tai yrą Bažnyčios, mokslas, 'kadį 
tais žodžiais Jėzus įsteigė šv. Sakramentą.

didis Stebuklas . .
Jėzus Kristus savo žodžiu padarė didį stebuklą. Jis 

permainė duoną ir vyną į Savo tikrų Kūną ir Kraują. 
Ir kad tas stebuklas būtų visuomet daromas Jo Bažny
čioje, Jis davė apaštalams, ir jų įpėdiniams vyskupams 
ir kunigams galybę daryti tai, ką Jis padare, sakyda
mas: “Tai darykite Mano atsiminimui.” (Lu. 22, 19). Iš 
tų žūdžių aišku, kad Kristus įsakė atkartoti tų, ką. Jis 
padare. Ir tą galybę. Jis davė visuomet vartoti. Jie 
turės laiminti duoną ir vyną .To vardu: jie turės atkar
toti tuos pačius žodžius, kuriuos jis ištarė, ir tie žodžiai 
turbs tokią pat galybę.

ą IKI PASAULIO PABAIGAI '
Tuo tai laiku Kristus įšventė Apaštalus į Kunigus. 

Nuo apaštalų iki šiai dienai, kiekvienas katalikų Itunį- 
gas, per šv. mišias ima duona ir vynų ir atkartoja Ki’is-: 
taus žodžius: “Tai yra Mano Kūnas; Tai yra Mano 
Kraujas,”, ir duona ir vynas persimaino į Kristaus Kū
ną ir Kraują.

JĖZAUS BUVIMAS ŠV. SAKRAMENTE
. .Šv. Šakramepte.Jėzus Kristus yra gyvas, tas pats, 

Kurs gimė iš šv. Paneles Marijos, kentėjo ir mirė už mus, 
Kristus Dievas Žmogus. Tą Jėzus- Kristus savo žo^-Į 
džiais pareiškė:.“Tai yra Mano Kūnas;<Tai yra Mano 
Kraujas. Kad apaštalai geriau suprastų1, Jis jiems pa
sakė, kad tas pats Kūnas bus paaukotas ir tas pats Krau
jas išlietas nuodėmėms atleisti. “Mano Kūnas, kurs už 
jus duodamas. Mano Kraujas, kurs'bus už jus išlie- 
tas?’ (Lu. 22, 20).

Kaip ant kryžiaus Kristus aukojo, tikrą Savo Kū
ną ir Kraują, taip Jo tikras Kūnas ir Kraujas yra šv; 
Sakramente.

KAIP KRISTUS YRA ŠV. SAKRAMENTE?
Katalikų Bažnyčios mokslus yi’a, kad-laike šv. mi

šių, per konsekracijos.žodžius, duona ir vynas persimai
no į Jėzaus Kristaus Kūną ir Kraują. Duonos ir vyno 
esme nyksta, geriau sakant, atsimaino į Jėzų Kristi}.

Kas pasilieka iš duonos ir vyno # Iš duonos ir vy
no pasilieka tik išoriniai, pastebimi ir pripuolami daly
kai, kaip tai, išvaizda, skonis, kvapas ir tt., kuine vadi
nami pavidalais. Duonos ir vyno esme persimaino į Jė- 

. zaus Kristaus Kūną ir Kraują. Permaina įvyko esmė
je, pavidalai pasiliko tie patys. • •

PAAIŠKINIMAS'
Daikto esmė yra tas, kas jį sudaro, tuo kuo jis yra, 

o ne kuo kitu. Mūsų jausmai daikto esmės negali nei ma
tyti, nei palytėti, nei paragauti, nei girdėti, nei pauosty
ti. Turime išpažinti savo nežinojimą, kas tikrumoje y- 
ra daiktų esmė. * •

Aš galiu permainyti daikto išvaizdą, bet jo esmės 
aš nepaliečiu. Iki daiktas pasilieka tuo, kuo jis yra, jo 
esmės aš neįialieciu. . ' - . ; *

PĄVYZDŽĮAl
Ihiimkįme vandenį. Visi'žinome,, kad vandens es- Į 

mes nesudaro, nei 'daugumas, nei spalva; vanduo bus .van
duo. Mažiausis vandens lašelis. turi vandens .esmę: tas 

J. lašelis yrą-vanduo. ' / ■.. ‘ jd
Paimkime veidrodį. J ame ‘ mes save matome. Jei 

atmušime mažų Šmotelį jo .ir į jį pusižiūresįme, matysi-j 
liie save. Tas mažas veidrodžio, šmotelis yra veidrodis.

Ir taip, kaip mažinusiame vandens lašelyje yra 
.vandens esme, taip ostijoj e/kuri bus per šv. mišias* kon- 
sekmota (pašventyta), toje duonelėje vra duonos esmė, 
kiekvienoje jos dalelėje, . '

' ’. PERSIMAINO .
Per konsekraciją duonos ir vyno esmė persimaino 

į J ėzaus Kristaus Kūną ir Krau jų. Kaip pirmiau duo
nos. ir vyno esmė buvo ■ kiekvienoje jų dalyje, taip po 
konsekracijos Kristaus Kūilds ir, Kraujas yta Idekvie- į noje dalyje — Visas kiekvienoje dalelėje.

į ■; ■; ■ ■■ AB PASIDALINA? • . ” * ’■ \
■ Jei aš padalinsiu ostiją, Mkylcynį į 'dešimtį dalių, 

| aš tuyėsiu* duonos esmę kiekyienoje dalyje. Neš esmė 
buvo kiekvienoje dalelėje pirm, padalinimo. Jei kuni
gas sulaužo šventą Ostiją į dešimtį dalių, Jėzaus Kris
taus Kūnas ir Kraujas yra kiekvienoje iš dešimties da

ilių. Bet negalima sakyti, kad kunigus Jėzaus Kristaus 
Kūnų padalhia į dešimtį dalių.. Jėzaus Kristaus Kū- 
nas buvo kiekvienųje dalyje pirm padalinimo./—U-— _

Negalima sakyti, kad jei cįešimtys ostijų, tai dešim
tys Jėzaus Kristaus Kūnų, pavyzdžiui jėi a$ parašy
čiau knygą jr būtų jos atspausdinta tūkstantis kopijų. 
Būtų tūkstantis knygų. Kiekviena Įmyga turėtų atski- - 
rų popierių, spaudą, apdarus, bet apysaka kiekvienoje 
knygoje būtų ta pati.. Žmogus nusipirkęs dešimtį to
kiu. Įmygu, nesužinotų nieko daugiau kaip ir iš vienos. 
Padalinime Šventų Ostijų į dalis, reikia žinoti, kad 
kiekvienoje dalyje pavidalai, tai. yra, kiekviena dalis 
turi savo išorinius dalykus, kaip Jai, skonį, kvapų. Ta
čiau visuomet vra tik vienas Jėzaus Kristaus Kūnas.• * . ■ ’■■■.■. • '

ŠV. SAKRAJIENTO GARBINIMAS
Šv. Sakramentą Katalikų Bažnyčia laiko didėlėje 

garbėje. Šv. Sakramentas yra visų Bažnyčios maldų 
centras. Apie jį sukasi visas Bažnyčioj gyvenimas. 
Mūsų variausios pamaldos yra šv. mišios,’ o jos yra ne 
kas kita, tik Jėzaus eucharistijoje aukojimas. Žmonės 
užtat ir myli šv. mišias, nes Jėzus Kristus ateina ir pa
silieka po duonos ir vyno pavidalais. , ’ .

• DIEVO DIDŽIAUSIĄ DUONA
Į šv. Sakramentas yra Dievo didžiausia dovana žmo
nijai. Pats Dievas-visas Save atsiduoda -— Kūną ir 
Kraujų.; Kų brangesnio- Jis begalėtų: mums> duoti ? Ko
ki tai didėlė) ir begalinė »To meilė? .

KAM JĖZUS ĮSTEIGĖ."TĄ SAKRAMENTĄ?,
Kad duoti} mums Savo šv. malonių, kad būtų mū

sų Draugu.- Tame Sakramente Jėzus , yra visuomet ir 
prie Jo mes visuomet galime eiti ir prašyti,, ko tik no
rime. Iš Šv. Altoriaus Sakramento ’ Jis sako: ‘ ■ Štai, .i 
Aš esu su jiunis, per vįsas dienas iki pasaulio pabai
gai.” “Mano džiaugsmas būti žmonių tarpe/’ 

i Per tų šv. Sakramentą mes susivienijame sū Kriš- 
I tumi. “Kas valgo Mano Kūną ir geria Mano Kraują, 
gyvena Manyje ir A§ jame.” (Jo. 6, 157). Šv. Sakra
mentas yra Sielos gyvybe. Jei nevalgysite Žmogaus, 
Sūnaus Kūno ir negersite Jo Kraujo, neturėsite gyvy- 
bes savyje” (Jo. 6, 54). .

JO STEBĖTINA MILĖ
Ar gi nestebėtina, kad, Dievas^ taip mylėtų silpną, 

Į nusidėjėlį žmogų, kąd Pats .Save atiduotų Šv.‘ Sakra
mente? O stebėtina Dievo meilė 1 Ir mes turime su
šukti ir maldauti.:

i “Geras Piemuo, tikra Duona
Į Jesau mūsų pasigailėki:

Tu ganyk mu s , Tu mus ginki j 
Duok gerybės mums išvysti 
Ten gyvųjų žemėje.
Viską Tu žinąs, galįs, 
Kurs mus mirštamus peni,1

I ’• Leisk prie Stalo atsisėsti, 
J • Gauti teisės ir draugauti
i Su šventaisiais danguje.’-’ •

• giesme
■ , » » i • . , . - . ,į (Šv. Tomo Akviniečio)

Skelbk, liežuvi, paslaptį Kūno švento ii" garbingo, *
Dygiai Kraujo to brangiausio, ką išpirkt žmonijai davė 
įsčių vaisiukų Sūnus ir Karalius draug tautų.

J ’ - • • . ’ . - p’? * . I' l’d

Mums Jis aliotas, nnmis Jis gimęs iš. Banefe neliestos 
Pagyvenęs tarp, žmonių, bėręs seklų jiems tiesos,/.g 
Keleivystes satfbnnėtų baigė nuostabiu būdu, ;1 ' ' • ‘ ’

Paskutinėj vakarienėj atsisėdęs su draugais;
Kaip įstatymo sakyta, Valgymą- atlikęs visų, , 
Dvylikos būreliui davė Duonos saVo rankomis.

Žodis tas, kurs. kūnu, tapo, žodžiu .duoną Kūnu daro, 
Vynas virsta gi Krauju, nors jausmai tave klaidinti}, 
Siplai nuotakiai įtikinti vieiutikčjimo užtenka.

Pi-ieš taip didį Sakramentą, pulkim galvas lenkdami, 
Nes j au seną testamentą manio įstatai nauji:

. Regim paslaptį tą syeiitąvien tikybos akimi.
? • ■ ** ’ * -- * ‘ * • -

Dievui Tėvui Sutvėrėjui garbę duokime viešai,. .
/Ir Jo Sūnui Atpirkėjui teina pagarba aukštai: 

Meilės dangiškos Pavėjui meile rodykim karštai.

BLAIVININKŲ SUSĮVIENYMO CENTRO 
VALDYBA

Kun.J.J, Jakaitis—dvas. vadas; Kun. Jonas Bukanas—pirm.*; 
Kun. J. Mačiulionls—I-asls vice-plrm.; Pr. Maukus—II-asis vice- 
pirm.; V. J. Blavackas-^rašt.. 7 Mott str., Worcester, Mase., O. Si- .

‘ (labrienė—ižd., 6 Commonivealth Avė., Worcester, Mass., K. Rai
nys Ir J< Svirškas—iždo globia"jai; Kun. Fr. J. Juškaitis—redakto- 
Tins, 432 Windsor st., Oaįnbridge, Mass. . ' ; .

SLAPIAS PARADAS

T.

LIETUVIS GRABORIUS
■ •.. J' ’■ J -• • •

Laidotuvių reikale visuomet ir visiems

maloniai' ir tinkamai patarnauju. ’ Ga- 
lite kreiptis ,bile laikių dieną, ar 'naktį, 
o aš visuomet pasirengęs kiekvienam 

pareikalavimui, Ųž važiavimų į kitus 

miestus joldo atlygipnao nereikalauju,

16-18 Intervale St„ 258 West Broadway,
MontellOpMass.; So. Boston Mm ‘
Tel, Broektou 4110 • . . • Tel .K Boston 4486

"Šiomis dienonlis BostonoĮ 
teatruose buvo rodoma pa
veikslas “Šlapias paradas,” 
kurio įuriniui medžiaga im
ta iš prieš prohibicijos įve
dimo ir po įvedimo laikų.

Prieš įvedant prohibicijų 
tiesiog nepakenčiama būk
le^ SaliūnuoSe triukšmin
gas gyvenimas, kuriame žū
sta šeimynų laime.

Žmonos, slankioja po na
mus, belaukdamos savo vy
rų, grįžtančių, iš Saliūnų. 
Dukterys, bėga ieškoti savo 
žilagalvių tėvų, patekusių-į 
nikolio* visiškų vergiją. Šė- 

t serys verkdamos maldauja 
savo brolius susilaikyti ne
gerus pragariškai kvepian
čio skystimo.

Žmonų ir dukterų balsas 
gal ir būtų išgirstas, bet čia 
pasipainioja palaidi drau
gai ir laimi blogoji pusė.

11 štai tūlos šeimynos .tė
vas, palikęs visišku alkoįi- 
ku, patenka į ligYs patalą.

Nebeturėdamas jokios vil
ties gražesniam gyvenimui, 
jis pasiima skustuvu ir jo 
šeimynos nariai atranda jį 
negyvų, kiaulių tvarte.

■ Suprantama, jog dėl tė
vo tokios baisios mirties su- 

’ jaudinti j o artimieji šeimy
nos nariai prižada Sau ko
voti prieš galiūnus. Tokių 
nelaimingi}. šeimynų daug. 
Ir štai tokios šeimynos 

' džiaugiasi, 'sulaukusios pro
hibicijos įvedimo. .

Saliūnai uždarytį, nikolio 
gėrimai išlieti.' Rodos, vis
kas gerai. “

Bėt: įvairūs tamsybių gai
valai įsirengia slaptus bra- 
vams/ Įsteigia vadinamas 

s 5‘sp^kyzešį ’ ^įsiyh^žia^butlė- 
gėriai ir kitokios *. šlamšty-

• nes, žmonės vistįek- geria, 
išmesdami didelės sumas.

KUNIGU VIENYBĖS 
CENTRO RASTINĖS’

PRANEŠIMAS ’
įKmi. - Vienybės Centro, 

Valdyba, paškutiniaihe susi
rinkime, laikytame' 14..d, š. * 
įm, tarp kitų svarbių tari
nių nusprendė laikyti šie- 
>piet ‘‘K, V.” narių metinį 
.(Suvažiavimą 8 d," rugpiūčio 
mėli. Philadelphia, Pa;

Getb, provincijų raštinin
kus ir šiajį) jaii pavienius 
narius,' kurie su Centru 
'Santykiuoja ir vienybės dar •1 
nenusikratū, laukia atatin
kami raštai sū pranešimais 
paaiškinimais ir pakvietė 
mąis. ■ ' •

Kun, M, A. Pankui},
.; ' ’ ■ " Centro' Rast.

TĖVAS JĖZUITAS JONAS 
RRUŽIKAS .

•T. J. Bružikas praneša,'' 
kad jo misijų maršrutas ai> 
einančiam rudeniui/ žiemai 
ir pavasariui jau baigiama ' 
tvarkyti. Dėl to, kas pore- . 
tų minėta misi j onierių gan-•, 
tisu misijomis, tepasiskm’’ 
bina kreiptis šiuo adresu: 
Rev',J. Bružikas, S. J., 207. 
York St,,. Brooklyn, N. Y. -

' Slaptai gaminami nikeli
niai gėrimai. pilni įvairių 
nuodų. Gražiausi, stipriau
si jaunuoliai praranda re
gėjimų, nes jie geria ųžnuo- 
dintuį gėrimus. Vyraršle- 
pia nuo žmonų slaptai nu
pirkta gėrimų, bijodami 
prohibicijos agentų.' Atsi
tinka net'tokių įvykių, jog 

• vyras užmuša savo, žmonų, 
vien tik dėl slaptai nupirk
tos pantukės. . * .

j •' t ■

Prohibicijos agentai, ku
rie-savo pareigas sųžiningai 
atlieka, butlegerių šaudomi. 
Policija papirkta bųtlege- 
rianis išduoda ištikimus a- 
gentus.- .

žodžiu, paveikslas “Šla
pias paradas” parodo šių 
laikų gyvenimo tikrų vaiz
dų.

Taip, parodomas tikras 
vaizdas, kurio taeiaus krei
va veidžiai politikieriai ne
nori matyti.

Pigūs politikieriai neno
ri suprasti ar bent neturi 
reikalo įsitikinti, jogdorovės 
kelias negali būti apstaty
tas prievartos priemonėmis. 
Doroves kelias turi būti nu
kaišytas tikybinio auklėji
mo ir visuomeninio’ susipra
timo gairėmis.. Vatimamų
jų sausųjų ir slapiųjų kovos 
bus bergždžios, jči nebus 
imamasi vidurio kelio,

Br. Kiinraš.

> SKLEISKIT^ SVIESĄ 
Perskaitę “ Darbininkų ” nena- 
meskite, bet duokite kitiems 
skaityti. Tokiu būdu supažin- 
disite kitus su'“Darbininku“ ir 
L. D. S. ir atremsite mūsų Idė
jos priešu propagandų.

PRANEŠIMAS
/ A. L. R. K. Eederacijos 

Naujos Anglijos apskrities' 
metinis suvažiavimas įvyks 
liepos 17 d., š.. m. 1 vai., po 
pietų,-Šv. Rraneiškaus pa-> 
rupijos vasarnamy, 
goję,’7 Lawrence,.Mass. Ee
deracijos' skyriai išrinkite 
kuodaugiausįa atstovų į su
važiavimą ir padarykite ge
rų įnešimų Eederacijos la
bui. ’ . ‘ ■

Šis suvažiavimas yra pas-. 
kutinis prieš Eederacijos 
Kongresą. Taipgi prašome 
skyrių pasimokčti savo duo
kles. į apskrities iždą. Pini
gus siųskite apskrities ižd.’: 
j. Versiackas, 564 Pleasant 
St., Norwood, Mass. arba į--, 
duokite atstovams atvežti į 
suvažiavimą.

Apskrites Valdyba:
Dvasios Vadas

Kun, Kr 
Pirmininkas

V. J, Kudirka, 
Raštininkas . . j

’ S. Ųeikauska<i3\ 
Iždininkas • *

K.Versiackas.

PRALL BROLIAI
PENTORIAI IR DEKORATORIAI

, DARB4 ATLIEKAME GERAI IR PIGIAI —IMI \ 
Ja ^PATARNAVIMAS GERIAUSIAS ? e <£3t (

Į 46 ARMANDINE ST;,•/ DOBOHĖSTSR, I
| : ' Tel. Tąlbot 0354 •
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SNA G I A U S IS I Maironio Parke, Worcester, Mass.

P I K N I K A S Liepos-July 10,1932
Pikniką rengia abi Worcester L.D.S. kuopos. Pelno pusė skiriama “Darbininkui.” Prograirios pradžia 2, vai. po pietį;. 

Pikniko linksmybių turinį sudarys: - garsus lietuvių orkestras, jaunimo-choras, boksininkų lt* ristikų rungtynės, plaukiojimas 
dėlpirmenybių, geriausių kalbėtojų kalbos ir t.1. Kviečiame visas apylinkės kolonijas dalyvauti. RENGĖJAI.
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ga. Paliko sūnų ir dukte
rį, Vęlione buvo našlė. Lai
dotuvės įvyko Šv, Alfonso 
bažnyčių j, birželio 20 d.

■ . Žynys.

THOMPSON, OONN j FEDERACIJĄ
Vietinis skyrius savo me- 

NAUJAS LAIMĖJIMAS nesiiliame susirinkime no-
■ ■; [ ' ’ ' ----------------------------

Alokslo metai Švč. Mari
jos Kolegijoj baigėsi birže
lio 8 & ir tuo metu išsiskir
stė kolegijos svaidinio ty
mas. • ■ ~

Keli studentai, kurie pa
siliko sudarė ° Junior” ty
mą, norėdami parodyti, kad 
jie ir gali žaisti kaip ir vy
resnieji. Jiems ir pasisekė. 
Birželio 19 d. šis “Junior”. 
tymas 'nugalėjo' Layvrenco 
parapijoj ministrantus. Bu
vo ir daugelis žmonių atva
žiavę iš Lawrenoo su klebo
nu kun. P. M. Juru pasi
žiūrėti žaidimorir pasigėrė
ti kolegija,

Žaidimaš buvo labai įdo
mus ir gyvas. Nė vienas 
tymas nenorėjo kitam pas> 
duoti, todėl ir nebuvo daug 
apibėginu}.. Žaidimas bąi- 
gėsi kolegijos “Junior” ty
mo naudai 4:1. 

v -
“Junior” typią ^udarė 

šie: M, Jodka, A. Jodka, A. 
Sinkevičius, J, Baltrušaitis,. 
V. Salas, S. Vaičaitis, A. 
Mažukna, B. SaceviČius ir 
J. Kamandūlis. Geriausiai 
žaidė J. Kamandūlis, kuris 
gerai mete bolę, J. Baltru
šaitis ir A. Sinke v i č i u Sj 
smarkiai mušdami svaidi- 
diniu, ir A- Jodka.

LawrėncieČh} ministran- 
tai: Micka, M. Blaževičius, 
J. Blaževičius, . Švenčionis, 
Jankauskas, A. Jareekas, 
Savičius, Jesmokas Griške- 
virius, Stanevičius ir AdaU- 
skevičius. Geriausiai žaidė 
Savičius, metikas, Švenčiu-

. nis ir Jankauskas. M. T. J.

|kas girdėti, lietu vių
KOLONIJOSE

PHILADELPHIt, PA.
CHORAS RENGIASI
Šv. ^Kazimiero parapijos 

1 Choras birželio 26 d. Gedi- 
mino sodne, Chevvs Land- 
ing, N. J., rengia pirmą iš- 

“ važiavimą.
Visi žinome choro genis 

darbus, todėl ir turime rem
ti^ jaunimo šį parengimą. 

; Choras, p. J. Modelio vado-
* vąųjamaS, visus palinks

mins smagiomis dainomis, 
Grieš Balilionio orkestras.

: 7 UŽBAIGĖ AUKŠTES
NĘ MOKYKLA

. Birželio 12 d. aukštesiiią- 
sias mokyklas užbaigė EI.

* . Raguckaitė, ' Šavinytė, 
V. sSabaliauskaitė, J. Step- 
šytė, O. Rimdiekaite, EI. 
Rutkauskaitė.. ■

Visos minėtos 'merginos 
baigė mokyklas, gaudamos 
pagyrimus.

. : * Kadangi katalikų mokyk-
. “ losi nėra prastesnės už yie- 

r šąsias, tai būtų džiiiugsmim‘
ga, kad mūsų jaunuoliai 
lankytų katalikiškąsias mo
kyklas. .

Garbė tėveliams, kurie 
savo vaikus gražiai auklėja 
išleidžia į aukštesniuš mo
kslus.

į _. Sveikinami visus jaunuo
lius, baigusius aukštesnią- 

' sias mokyklas*.
7. • Elsb. Maštaitytė.

••

r'

riai J. Sabaliauskas ir J. l 
„Tūbinis pranešė, jog vieta . 
jau užimta ir darbas smar- l 
kiąi varomas pirmyn. Pik
nikas įvyks liepos mįi. pra
džioje. .

Klebonas kun.. P. Stra- 
kauskas pranešė kalbėjęs 
su policijos viršininkų, pra
šydamas į piknikus vietoj 2 
policininkų' siųsti vieną. 
Policijos viršininkas pasa
kęs, jog Lov’ellio. lietuvių 
katalikų vardas labai geras, 
todėl jis leidžiąs rengti pik
nikus ir be policijos prie
žiūros.

Garbė klebonui ir jo val
dovai! j amiems -katalikams !

TEATRAS

Šv. Vardo draugija nuta
rė drauge su L. D. S. kuo
pa šį rudenį turėti teatrą. 
Darbas bus pradėtas tuojau. 
Tuomį rūpinasi klebonas ir 
^valdyba.

Dabartinis LowfĮlietis.

, SUSIRINKIiMAS
K.> Federacijos vietinio 

skyriaus Susirinkimas įvyks 
birželio 24 d.‘ vakare,, tuo- 
j au$ po pamaldų, bažnyti
nėj e svetainėj e. Visi 'drau
gijų atstovai prašomi Susi
rinkti, nes tūriūie . daug 
svarbių reikalų aptarti, o y- 
pač pasitarti apie Naujos 
Anglijos apskrities suvažia
vimą, įvyksiantį liepos 17 d.

Rast. J. A. Norkūnas.

minavo busimam. Federaci- 
jos Seimui šiuos asmenis: 
kun. P. M. Jurą, p. KJVen- 
čių,kum J. Švagždį, kun, A. 
Bružą, p. L. Šimutį, p, K. 
Krtišinską ir keletą kitų as- 
menų, kurių vardų nemenu, 

! - t> . - - ‘ *

Naujokos Anglijos Fede
racijos apskrities suvažiavi
mas pyks liepos 17 d. “Pa
langoje,”; Mėthuęn, Mass., 
Šv. Pranciškaus parapijos 
vasarnamyje. Kambarį su
tiko papuošti paneles S.' Ri- 
inaitė, E. Auriliutė,

. Skulčiūte. Šiaip visi sky-1 
riaus nariai pasiryžo dar
buotis, kad tas suvažiavi
mas būti} sėkmingiausias.

Atstovais išrinkti kun. P. 
M. Juras, K. Vencius, O. 
Baubnienėį Grinienė, Kir- 
melienė.

Tapačią dieną Šv. Elz
bietos draugija turės “Pa
langoje,” parapijos svetai
nėj, savo metinį pikniką. 
Manoma,. kad- liepos 17 d. 
(‘Palangoj”;) bus - -svetelių, 
suvažiavusių iš; visur.

" ■,-Priscila.

ŽlHOALa
KUN, GIEDROS IŠLEIS- 

. TUVĖS

Birželio 19 d. įvyko kun. 
Giedros iškilmingos .• mišios, 
dalyvaujant daugeliui kuni
gų ir klierikų.; bažnyčia bū-

LOWELL, MASS.
Birželio 15 d. įvyko Šv. 

Vardo draugijos susirinki- 
mas. Be kitų svarbių rei- ) \ .

i kalų, pikniko komisijos na-

VARGONININKAS IEŠKO 
VIETOS

Baigęs Vargbpi(ninkavini()‘ muks
ią noriu užimti vietą. Katalikas, 
Blaivus, nevedęs, vyresnio am
žiaus. -

Adresas “Darbininko’’ Adm.

LAWRENGE, MASS.

NEW BRITAIN, OONN.

Spauda yra viena stipriausią vi
suomenės auklėjimo priemonių: ji 
barsto žmonių tarpe gyvybės ar1 
mirties sėklas;—Prof, St, šalkans- 
kiš.

PERKAME BONUS
Ar turi Lietuvos Boną? 

Nes mes perkam Lietuvos 
Bonus ir mokam pagal die-; 
nos kuisą. Tuojau praneš- . 
kitę mums, kolų turit poną ' 
ir kiek yra prie jo kuponu. 
Greitai gausi atsakymą ir. 
pasiūlymą grynais pinigais. 
Prie progos apl a n k y k i t 
mus.

Musų krautuvė atdara ir 
vakarais iki 9 valandai.

Parduodam laivakortes ir 
siunčiam pinigus-^-doleriais 
į Lietuvą, Lenkiją ir Latvi- 
M-

Musų krautuvė didele. 
Turime visokių drabužių ir 
čeverykų (shoes). ' Laikom 
taipgi plačių čeverykų vy
ram ir moterim.

Nuo dabar ant čeverykų, 
skrybėlių, marškinių ir kal- 
drų numušama 25 nuošimtį.

Malonėkit mus nepamiršt.
AMERICAN DRY GOODS 

STORE *
P. BARTKEVIČIUS; Saviriink^s, 

678 No. Main Street, 
MONTELLO, MASS.

tęs, malonaus būdo darbi- 
nink'as^ kun. Giedra savo 
naują dirvą’ruoš rūpestin
gai, ir sulauks didelių vai
sių.

IŠVYKO Į LIETUVA
Birželio 15 d. laivų “Eu

ropa’- iš New Yorko į; Bre
meną išvyko dvi baltimorie- 
tės, Stefanija Mikutaitė ir 
Ona Daukančiūtė. Abi ke
tina iš Bremeno traukiniu 
keliauti Kląįpėdon, kur p. 
Daukančiūtė lankysis pas 
tėvus, netoli Palangos. Iš 
ten žada važiuoti į Kauną. * ' . ‘ ‘ •

Galimas dalykas, kad Mi- 
kutaite, studentė, ~ pasiliks 
Lietuvoj mokytis. Ji yra 
pareiškus norą studijuoti 
mediciną; jei tik sąlygos 
bUs tinkamos. Tam tikslui 
ji išsivežė savo dokumen
tus. _. ■. .

MOKYTOS. DOVANŲ
• LAIMĖTOJAI

Dovanos buvo išdalintos 
sekantiems mokiniams* .už 
pasižymėjimą 8 skyr i a u s 
M. Nemuraitei už aukščiaū- 
sį laipsnį moksle; tikybos 
moksle V. Kavaliauskaitei; 
matematikos — J, Straz- 
dauskui; lietuvių kalboj 
O. Lukošiūtei’; anglų kalboj ‘ 
silibavime — M. Nemurai
tei; 7 skyr. aukščiausias 

: laipsnis A. Keidošiūtei; 6 
skyr.: J. WeisseUgofui; 5 
skyr.: EI. Lukošiūtei; 4 sk.: 
O. Jasaitei; anetaoinshrdlu 
Fil. Weissengofaitei; 3 sk.: 
O. Jasaitei; 2 sk. — EI. Pe- 
čiuliųtei; 1 skyr. — tT. Pet- 
rikiūtei. '

' SVEIKSTA LIGONIAI
V. Sakevičiūs, ištvėręs 

antrą operaciją, šiuo laiku 
ilsisi daug lengviau, ir ne
trūkūs, tikunasi, pasveiks. 
: ,0. Vaškevičiūtė jau visai 

: pasveikusi, ir buvo matyti 
bažnyčioj. Atrodo s v i s a i

. gražiai.
i ■■ ■ ’ MIRĖ j-

Elzbieta. Kvedėrieitė, gy
venusi 108 N. Stricker St., 
mirė birželio 18 d. Prieža
stis mirties buvo džiovos li- 

■ ---------------------. ........................... .

B-įvo pilna žmonių. Vakare 
iuvo jam surengtą išleistu
vių puota parapijos salėje; 
kalbose iprimicijantui iš
reikšta visokeriopų linkėji; 
mų. Jis yra dabar paskir
tas vienai Šv. Alfonso para
pijos tolimai kolonijai, su 
kuria mūšų skaitytojai bu
vo supažindinti keletą sa
vaičių atgal šiose skiltyse— 
Westemport, Md. ^en pra
dės eiti savo pareigas liepos 
1 dieną.

Naujoje vietoje primici- 
jąntas rasi kun. Scarpati, 
italą, Šv. Petro parapijos 
kleboną. Jis nuvyks ten ar
kivyskupo . paskirtas ‘ ypa
tingai globoti tenykščius 
lietuvius,’’ arba, kun. Męn- 
delio žodžiais tariant, “ vys
kupauti lietuviams.” Mies
telis mažas, 4r žmonės sun
kiai kenčia nedarbo jungą. 
Bet prisiminus priežodį, 
jog “žmogus kenčiąs didelį 
vargą, daug greičiau krei
piasi į Dievą, negu laimėk 
je,” mes drįstame prana
šauti kunigui Giedrai der
lingą rugiapiūtę. Pasišven-

PAGERBĘ KLEBONĄ
Birželio 12 dieną, klebono 

kun. A. Vaškelio vardinių 
išvakąrėšėU p a r apie č i ų 
skaitlingas būrelis susirin
ko pagerbti savo, mylimą 
kleboną-' . '
- Tarp atsilankiusių svečių 
buvo kun. J. ValantiejUs, 
kun. J. Ambotas, kun. Ę. 
Gradeckis, kun. V. JKarkau- 
skas, kun. J. Liutkus, kun‘. 
M. Cibulskis, kim. Massey, 
klebono kun. Vaškelio bro
liai su savo “rūtelėmis” ir 
daug kitų svečių. •;

Programo vedėju buvo 
pakviestas kun. V. Karkau- 
skas, visus dalyvius gardžiai 
juokinęs. . •

Susirinkusieji pavaišinti 
lengvais * užkandžiai, t ku
riuos pagamino šaunios šei
mininkės... Prie stalų pa
tarnavo Šv. Teresės- draugi
jos mergaitės.

Sveikinimo kalbas be mi
nčių kunigų pasakė adv. A. 
Povilaitis, Dr. T. A. Fee- 
ney ir kiti. Gale kalbėjo 
kuli. A. Vaškėlig, išreikšda
mas padėkos žodį atsilan
kiusiems ir rengėjams. . .

Klebonui dovaną įteikė A. 
Rutkąite, 3 inetų mergaite; 
trumpai pasveikindama.

Programoje buvo dainų, 
baleto.“ Baletą pašoko ma
žos mergaitės, p, O. Petrau
skienei . akorhpontio j a n.t.

SYKES & SYKES
P.1 A. Sykes ir B. G. Sykes 
LIETUVIAI ADVOKATAI

Ofisas:
SANBORN BLOOK 
681 Washington St. 
NORWOOD, maBs?
Tel, rNonvood 0330 

Gyvenimo vieta 
32 Walnut Aye.

Tel. Norvvood 1315ĄV

PARSIDUODA
Graži farmukė ųetoli Bostono. 

Yra 5 kambarių namas su visais 
vėliausios mados įtaisymais. Taip
gi gražus sodas su vaisiniais me- 
džiaiais, 1$ akru žemės ir baime, 
ir nauji vištinankai. Prie pat 
State Road.

Priežastis pardavinio savinin
kas nesveikas ir nori važiuoti į 
Lietuvą.

Kreipkitės . \
308 Canton St., Randolph. Mass;

kauskaitė sudainavo porą 
dainų. Dainavo O. Sintau- 
tienė, V. Gintautas ir J. Ol
šauskas.

Šia prpga ir aš linkiu kle
bonui, stiprios sveikatos, su
laukti dar daug daug metų 
ir gražių darbų parapijai.

Tiesą mylįs.

Mūšų klebonas kun, P. M. 
Juras birželio 18 d. sulaukė 
10 metų kunigystės. ‘Tąja 
proga bažnytines draugijos 
ir daugelis pavienių asme
nų pareiškė savo širdinguo
sius linkėjimus ir dėkingu
mą už rūpestingą ganytoja- 
Vinia dovanomis bei nialdo- 
mis (dvasiškais - bukletė
liais) . Šv. Elzbietos! pašel- 
pinė draugiją, Apaštalystės 
draugija ir Tretininkai įtei
kė auksu dovanas įr dvasiš
ki! gėlių pluokštes. Alto
riaus Puošimo, SodalieČių, 
Mažųjų choras įf Šy. Vardo 
draugijos įteikę dvasiškus 
biildeteliiis. Praėjusį sek
madienį mūsų klebonas pa
reiškė širdingų padėką. Lin
kime ilgiausių metų.

Ona ♦Juknevičienę, labai 
pavojingai sirgusi, pasvei
ko ir išvyko iš - ligoninės.

*KATRO-LEK ;

MQTERŲ KUOPOMS
. PRANEŠIMAS

— 830 kilocvcle.. Neužmirškit 

pasiklausyti. Programus duoda

KATRO-LEK Laboratories.
v. • •.

Kiekvieną Sekmadieni nuo 2:15 

iki 2:30 p. p. iŠ stoties WHDH

Geriausios Vidurin Gyduolės
PnMTMhi

V, WWI ASfflSH MK tt

LIETUVIU KABIO
PROGRAMA

M5TM *’ USS

t šiuomi pranešame, j o g 
Moterį} Sąjungos N. A. ap
skrities išvažiavimas šią va
sarą įvyksta; Pal a n g o j ė, 
Laivrence, Mass., Liepos- 
July 31 d,, vietoj rugpįū- 
čio 7 d. Del svarbiu prie- 
žaščių atkelta savaitd anks
čiau, kaip kad buvo'nutari 
ta... ■ . ‘ •’

*Visos kuopos kviečiamus 
rengtis ir kubini nors prisi
dėti prie šio isvaižayimo.

.Garsioji dainininkė O. Kat- Rengimo Konusiją.

JAMES AlFHED, M. D.
JŪSŲ ŠEIMOS GYDYTOJAS

V alandos:, . | 
‘ Nuo T Iki b vakare^ | 

‘ - .• Išskiriant = .. . j
i Antradieni ir Ketvirtadieni. | 

. Taipgi pagal susitarimą. ' | 
591 North Main Street,

Brocktou; Mass.
- Tel. 40

Telefonas; Plasa 1350.

JONASGREBLIAUCKAS
Graboriui ir Balsamuotojai 

423 & PAOA STREET,: 
; BALTIMORE,MD.

CHARRON’S
PIANAI—RAD1OS 

. . AAJjDYTUVAI
, Aliejaus pečiai, Skalbiamos 

mašinos
30 TRUMBULL STREKT

WOR0BSTBR,MAB8.
į' . Tel. 4-9480
Lengvo* Išlyfroe—NtmAirniHe J

: ę—ee«e—eeae»eeweeex ' ■. ’
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MILIJONINIS GAISRAS ‘ šiemet L.: Vyčių 174a Al- 
į gįrdo įmopa, ;pa$upw bu
stus, kuriais žmones nuveš rr

BiržeKo 22 d. yakaįe>įffl dolerį.
■ ko Šia

tum, Mass. miestely, proga ir įsigykite tikietus 
deg£ ftdiiulil Milelis  ̂iŠf 
tiąme, buvo- daug jaelitų. • A

•‘Gaisre sudegė ’ 'devynioš 
jachtos, kurių sa^iMtnluiis 
yra Amerikos turtuoliai.

. Gaisrą gesinant sužeisti 7
‘ gaisrininkai. „ • .

% 1 Nuostolių priskaitoma. a- 
pie milijoną, doleri!t.

- TIK VIENAS ŪMŪS 
j IAWRENCE!

: įvažiavimui," kurių galima 
gauti “Darbininke” if pas 
vyčių narius bei jų rėmėjus.

, 'Kikilis.

NAUJI INŽINIERIAI
—-...../■

Bh^elio 30 d. Northems- 
iern universitetą baigė Jie-

• į Artinasi liupos. 4 diena. 
Visi stengiasi praleisti tą 
dieną, linksmai ir smagiai.

Kaip kiekvienais metais, 
taip ir šiemet, Liet. Vyčių 
N. Anglijos apskritis tą 
dieną rengia gegužinę. Pa
langos parke, Lawrence,

. Mas£ '
Ir’ kas nežino ‘‘Palaii-- 

gos” gražiojo parko, jo ža-. 
liuojančių. Įiiėyų bei sidabri 
nio ežero. Gal tik tas, -ku
ris dar ten1 nebtivo. Taigi, 
ir yra geriausia proga pasi
džiaugti visais smagumais, 
nuvažiavus į šį išvažiavimą. 
Dar niekuomet nebuvo taip 
patogus nuvjrkimas, kaip

southbostųnietis (studijava 
eiviliu? inžinerijų) ir Jonas 
J. ■ Matukas, iš Readvillė, 
Mass. (studijayo mechaiii- 
nę inžineriją). /

Abiem lietuviams inžinie
riams linkime gražaus pasi
sekimo savo .profesijoje.

SVEIKINS J. SUARKET
J^ck Sharkey — Juozui 

Žukauskui laimėjus pasau
lio bokso čempionatą, plau
kto plaukė į jo namus, 
Chesnut Hilį* sveikiniino te
legramos. Tarp pasveiki
nusiųjų telegramomis buvo 
L., Vyčių •o^N'.aujos Anglijos 
apskrities pirmininkas D. 
Averka, > Lietuvos pavasari
ninkų ir ateitininkų atsto
vas J. B. Laūčka ir kiti. J

Tek So. Boston 3320

A.D.ŠAENA.-SHAELNA
LIETUVIS ADVOKATAS

Baigęs du Universitetu 
CORNELL UNIVERSITY su A. B. 
G. WASHINGTQN UNIV. suLLB.

. uDarbininko,, Name
. (antros lubos)

366 Broadway, South Boston

I
 R e z 1 d e/u. c i J a ■ 

805 Hąrvard S t, Cambridge.Masa.
Tel. Unlverslty 1463—J.

BAIGĖ mokykla

INIURAME |
Apdrausk namus, rakandus 

automobilius pas 
J. S. MESLIS

342 Broadway, So.' Bostoni 
Tel. S. B. 1798 ar 2613 j

1
Nazareth aukštesniąją 

mokyklą praėjusią savaitę 
baigė M. T. Vędeikytė, gyv. 
Bowen St., N,- A. Lipskiū- 
tė, E. Sixth St ųr E. A. 
VyČytė, W. Ši^th St. Lip- 
skiūtė ir Vyčytė gavo meda
lius. . .

. Šv. Augustiną aukštesnią
ją mokyklą, baigė J. A. Kaz- 
mauskaitė ir B. M. Lebe- 
kaitė. ? ‘ ■

minotd prie jgražios p. Sayi- 
Ikmio muzikoj gražių lietu-J 
yrikų žaishy—Kitukų ir dai- 
Aų. Visi vaišinosi skaniais 1 
‘ gėrimais, salta koše ir vai-Į 
giais. ; , .

Be Šių minėtų dalykų, ne- 
apsieita t ir be programos, 
kas sudarė piknike daug į- 

. vairtimo ir juoko. f . 
\ -Gražias )L Dilio aukotas 
! dovana^ laimėjo šie: už 
gyvybės palaikymą — J. 
Grieitmas, kuopos mm’šal- 
ka; bėgimas merginoms — 
'J,. Matuliauskaitė, kuopos 
fm^rašt:; mažų mergaičių 
bėgimas — A. Razgevieifi- 
te; už• greičiausi sausainių 
suvalgymą beriiiukams lai- 
mėjo J. Martmaitis ir-lenk- Į 
tynių Vaikinams, dovaną lai
mėjo P. • Vilkas ( jis gavo 
taurę).

• Buvo malonu piknike ma
tyti ir kun. K. Jenkij, mu 
ziką Židmiavičių ir daug ki-1 
tų vyčmmkbraągiiį asmenų.

Šiam piknikui daug dirbo 
šeimininkas A. P. N-evieraJ 
šeimininkė B. K.avofiūtė ir 
jų paVoduotojai: J. Matu- 
liauskaitė, K. Čekanauskai
tė, AL Žukauskaite, C vir- 
kaitė, Petraitytė, O. Petru- 
šytė, D. J. Averka, S. Gri-I 
ganavieius, P. Bulota, J^ 
-Griciūnas ir AI. GrileviČius.

Teko nugirsti, kad iš šio 
smagaus pikniko kuopai lik 
šią ir pelno, tad garbė prk 
klauso kiekvienam šiokiu ar 
kitokiu būdu prisidėjusiam 
.prie šio piknike.
h Daugiau panašiu linksmų 

k ^pAmiSųf
. “ Peleda.

' KELRODIS;—Reikia važiuoti iki Arlington Hoightįi/ Iš ten _ 
paimti Bedford bųsą ir.važiuoti iki Spriug'^t, Ten biskį pa
ėjus ir tiks.

Linksmas Piknikas
NedSlioje, Birželio 26 d., 1932

. SMHNGSi!., , I
, Petro Afa»evičia.Ti» Ūkyje £ j
1 Pradžia1 vii. po pietų .

' VISUS KVIEČIAME ? PJKNIK4-
Bus proga pasilinksminti. Bus užkandžių ir gčrimų. Taipgi 

mtižikos'ir Šokiai. ■, * >■ .

Ltaksftias ’

PIKNIKAS
—rlengiiiAi- 

Rusivienijimo Lietuvių Amerikoj 
43 kuopą. South. Boston, Mass.

_ Įvyks
‘ BIRŽEHO-JUNE 26 D,, 1932 !

A. RAMANAVSK<Wa4|1W3Ų
King St,, . Hanover, Mass, 

Apart to, Piknike^
pranešimas apie SLA. S ©imą: Į

A. J. WEST, M. D.
. tIETUVIS, .

GYDYTOJASfr CHIRURGAS

V a 1 a n d o s: .■
Kuo12 iki 4 d., nuo 7 iki 8 vale,

. . 4
* 478 Gallivan Boulevard

r • ■

IŠVAŽIAVIMAI PAVYKO

KALBĖS KUNIGAS 
J. VAfTIEHfUS

j . Liepos 4 d. Palangos pk., 
Lawrence, Mass., įvyks L« 
Vyčių Naujosios Anglijos 
apskrities" mėtinis išvažia-

I JUDUS M. U Į 

! LAIKRODININKAS | 

i-Parduodu įvairiausios rūšies | » f'
1 auksinius ir; sidabrinhią daile-1 
f tus. Taipgi ir pataisau. i 
JL-’----- 366 JWPBroadway -1.
į SO. BOSTON, MASS. į

Rengimo komisija, kuriai 
daug gelbsti kun. P. M. Ju
ras, rūpinasi, kad išvažiavi
mas praeitų didžiausių pa-

I sisekiiųii.

Yra 'pakviestas .kun. Jo
nas Vaitiekūnas, nesenai 

[atvykęs iš.Lietuvos, kurs iš 
važiavime dalyvaus ir pa
saldys kalbą. Jis,, be abejo
nės, sukels didžio džiaugs
mo audrą, , kuri išvažiayi-: 
nnti priduos daug ko nauja.

Pilmikui numatomos gra
žiausios pasekmės. Ypa ti
krų žinių, ■ jog Bostono,’ 
YVorcesterio, Atkol ir Pro-’ 
videriee jaunimas atvažiuos 
specialiais busais.

p Girdėti, jog r rungsis So. 
Bostono ii* Sol*. Woiwter 
•vyčių-basebaB tymaič 'Abu

Tą pačią dieną ; Kęstučio 
darže įvyko. D. L. K. Kęs
tučio draugijos piknikas, 

i kurs ir gerai nusisekė.. At
silankiusieji pą'sįdži a u g. ė 
^gražiu daržu ir rengėjįj. pa- į 
įstangomis pikniką paįvai- 
rinti. . j K. I> . . e- ’F t L

Didžiausioji laimė yra meilė.- 
M Pečkauskaitė.

' Maža Žmonių teturi progos ne
paprastiems didvyrių darbapis;— 
M.'Pečkauskaite. .

domąją Tarybą. Visiems bus 
svarbu išgirsti. ’ l

Visus kviečia KOMITETAS.] | 
Kelrodis:—-Važiuojant iš Bosto
no link Qui.ney ir E. AVcymouth 
imkite kelią No, 3. Iš Brockton 
ir S; Węymoutlt imkite kelių No/I 
102. Prie Hospital pasukt po kabi 
ro į RocklAnd. Iš Roekland ant J 
klarket St. pasukti po kairei ir , ] 
tiesiai į PIKNIKO vietą.

VASAROS SEZONAS 
JAU ČIA

PAft’SMENS
SffOP

456 W. BROADWAY
South Boston, Mass.

4 NAUJAUSIOS; GERIAUSIOS 
VASARINĖS SKRYBĖLES.

Labai pigi kaina.
i.. Savinitikat POVILAS LIRAS

L. Vyčių 17-ta Algirdo 
kuopa birželio 19 d. turėjo 
pikniką Mmiėhliaek darže, 
Rosliiidale, Mass.

Žmonių suA’ažia.^o nedau- 
giausia gal dėl pasitaikiusių 
daug piknikų Bostono apy
linkėje. ■ Suvažiavo vyčiai, 
nors pe visi/vyčių priete- 
liai ir draugai. Visi links-

Tel. S. B. 0441.

4R. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

414 Broadway, So. Boston.
Room 3,

Gyvenimo vieta: 98 Central St,
Hudson, Mass.

Tel. įtudson 622.

Frisiekęs Advokatas * r

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias proyaj. Daro d- 

. aus lefftlhm ęĮokumęntua.

817 E St. (kampas BVoadway)
South Boaton, Mali. ■

) Telefoną*: Šou Boston 2732 *
. Namų;T«lbot2K74

miKiuNAims
ADVOKATAS

. **Darbininko” Name 
(antros, lubos, Room 1) ‘ 

366 Ęroadway, So. Boston.
Tel. So. Boston 3357 ■

Bostonų Ofisas:
89 State Street, Room 63

7 2 . {ĘpVi-ptlpbard. 9396 .»
Gyvenimo: 33 Rosemont Street, 

ĮclhtalUbi Dorchester, Mass.

; lietuviška

! BEAUTY SHOP
tL STREET BEAUTY SH0P)| 

Kampas L and 6th Sts. f 
I SO. BOSTON,} 

MASS. . j
Tel. . |

S. B.. 4645-11 į 
Savininke * f

1 GAROLlNE J 
CASPER Į

i Duodame Į 
Permanent Į 

IVave-Eugcne Į

Keturfu Našlaičių Naudai

FIKNIKAS
Rengia Trys Draugijos : D, . L. K. 
KEISTUČIO, SUS. LIET. . ŠV. 
KAZIMIERO IR GEDIMINO

UKfiSU VYRU IR MOTERŲ 
DRAUGIJA. . i j

V. « K'". \
, .1/11,1 i Mį , .. Tj

. __ .... ___ __ ___ _
Į SM So; Morton OflBl 1
f LIETUVIS DANTISTAS ,

DR. M. V. CASPER1
| • į r '(KASPARAVIČIUS .7 
į Naujoje Vietoje, ‘ .

525 E, Broadway, S. Boston.
, O/Uo fuiondof; .

Nuo 9 iki 12 ryte ip nuo 1:80 Ud
5 ir nuo W iki 8 vnl, vikare. Ofl- 

U rtm uždarytas aubatoi vakarais lp 
H nedčldlenlaie, taipgi keredotnls nu* 
L 12-tos dienąųždary tas. _
|[ ir x~raf

m

;+

Lietuvū Dantistas

OĄKLAND GROVE, I 
ĖAST DEDHAM, MASS.

pradžia 10 vai. ryte.
Prašome visus koskaKlmgiausįu 
■alsi lankyti ii' paremti šį kilnų 
tikslą. Galėsite gražiai pasilinks
minti ii' kartu parom šit e vargšus 
našlaičius, kuriems parama labai, 
reikalinga.

Kviečia KOMITETAS?

• f.GALINAU#KA8I
414 Broadway, So. Boston

Tpli So. Boston 2800 .
OtlHiia atdarau. nuo 10 iki 12 vak 

į ryto, nuo 1 Ikt 5:3U po plet ir 
f DUd 6 Iki vakare, šventą dienu 

pagal Hualtarfaog

tymai pajėgingi, todėl lau
kiama įdomių grumtynių.

Mūsų bendra šeima yra- 
tėvynė. Oiaer-o

Nesigailėk vandens ir mui 
lo. Ta tauta kidtūringėsnę. 
kuri sunaudoja daugiau

Divideritai mokami trečią Sere.dą Balandžio ir Spaliti mėnesių.

Į V* •* . ' V> * * • V V 1
• Siunęiąme pinigus į užsienį, ir išrašome Travellers Cfteųues.

SOUTH BOSTON SAV1NGS BANK
■;■. ■ ■ . •' •■IK"

YRA ANT KAMPO BR0ADWAY IR fe STS. PER 

BEVEIK70METU

V A L A N D 0<S:

Nuo' 9 ryto iki 3 po pietų. Subat’omis: nuo 9 ryto iki 12 vai. 

Pirmadienių vakarais nuo 7 iki 9 tik dėl depozitų.

n-

' Depozitų nuošimtis eind nuo trečios Seredos kiekvieno menesio.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

plims cunys Į
t ADVOKATAS

414 Broadway, Š. Boston, Mass. 

t Tel. So. Boston 0948.■

Į ' GYVENIMO
t Tel. Parlnvay 1S64-W . '

LIETUVOS DUKTERŲ D^JOS 
1Q GLQBA MOTINOSAVČ.

’irniininkė —. Eva MarksienS, 
į 625 E; 8th St., So. Boston, Mass. 
ĮVice-pi r alininke— Ono. Siaurleaė, 

443 E. 7tli St. • So. Boston, Mass. 
Tel. So, BOatou W2-R

I frot. Rast. — BronS Ciuniene,
, 29 Gould St, Weat Roxbury, Mass; 

Tel. Parkvay 1864AV .
Į Flu. Rate. Mrirjona MarkoniuM 

66 G S t, So. Boston, Mas*. 
Iždininke — Ona Staniullut?

I 105 IVeflęt 6th St, Sq. Boston, Mase. 
Tvarkdarį Ona Mizglrdienė

, 1512 Columbia Rd., So. Boston. Masu. 
Į Kasos Globia. — E.. JanušonlenS

l^.Columbia RiU So. Boston,. Mass 
Draugija ąavo susirinkimu* talko kas 

Į antr» ut am laką kiekvieno menesio, 
į T:8Q vok vakar®. PpbalnytfpSj sve- 
I telnSj. ;

Flsute draugijoa reikalais kreipkite 
į pas protokolų raitininke.

£1

Į DH.J. tiNDžIUS-SEYMOUR Į
• ‘ LIETUVIS ČĮYDYTO.TAS IR CHIRURGAS* - |

‘ ; Gy0o aStdąs U Jtr0M«W moterų.'t, vaikų. Vartoju j
K-Riiy aparate, Ištyrimui viduriu ir. plikių uite: EtaMninuoja 
kraujų, Slapumą, ir spiaudulus siivo laboratorijoj; Suteikia patari-, * |

i j mą luiškalM kitur mvehuntlemsr. 15 mėty praktiko^ 1
OFISO VALAN003 : 2-4 p.p.; 7—3:30 vate * Tek 3. BV 2U2. |

««B. »e*D'WJLT, , *HHW'*aW<iW, JWM/ i

įUEWVĄ 

Patogiausiais keliais per 
Lietuvos uostą KlAIPfiDjį.* 

Kreipkitės pus

C. J. WEISUL
. AGENTŪRA ■ 
. 366 W. Broad.vray 

SO. BOSTON, MASS. 
Tel. So, Boston 0620

J. F. CONGANNON GO.
TONIKŲ IŠDIRBĖJAI

P.RomanskisirTrakelis I
Lietuviai Savininkai I

Padirbame gėiiausį gėrimą ir ’ 
pristatome vĮ^ur

92 A St, .. So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston: 2597 :t j

nSMIKDYSį
Stanley išdirhystčs gėrimais. Rei
kalauk jų visose krautuves©. Pri
statome tonikai i>il<niktis, vestu
ves,-krautuvės. ' ■ r

ST1NLEY BOTTLING CO,
C. F. GĖtGĄS, Savininkas | 

*107 W. Sixth St. Š._ Boston, Mass.
Tol. So; Boston 2802-M

Gyv. Tek S; B. 3694

~ SBm

l

i *V. JONO EV. BL. PAŠALPINE8 
DR-JŪS VALDYBA 

Pirmininkas — M. žlob*
86 ML Ida Rtl, Dorcheater, Mamų

i . Tėlephone Oolumblą 54Š1.
Vlce-Plnnlnlnkas J. Pętrauskaa

> 24 Thomas Park, So. Boston, Mas* 
,Prot Ražtlnlnlcaa J. Gllneckl*
■ 5- Thomas Tark, So. Boston, Mn<i 
Fln. Raštihinknrf M*. Seiki*

256 E. Ninth St, So. Boston, Mm* 
Iždininkas--- A Naudžiūnas ,

88& E. Broadwąy, So; Boston, Mus* 
Maršalka— J.ZalkiB

7 St, S'o. Boston, Mas*.
Draugija laiko susirinkimus kas trečią 

hedėldlehf kiekvieno menesio, 2 vai

Tek So,-Boston 2660 '

Lietuvis Dantistas

A, i, K A POCIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 0 Iki 12, nuo 
1:30—G Ir;nuo• 6:30—0 vakare,.' 
Seredomls nuo 9—12 vai. dieną. 
Sukatomis nuo 9 Iki 6 vai. vakare,

! Nedėliomls nuo O.» Iki 12 vai. dieną 
(pagal sutartį)

/

. m S . B. 2805-R.
LIETUVIS

OPMHŲRISTAS
" ISegzamlnuoJu akli

wMWCMl' priskirtu akiniu* 
kreidas akis atltle-

< Minu ir amblljonll-
kose (aklose) akyse sugrąžinu švio-

' aą tltlkamu laiku. ‘ .
J. L. PAŠAKARNIS, (X D.

t 447 Broadvray, South ^Boaton

Tel. Porter 3789 . .

i JOHN REPŠIUS, M. B.
(BĖPStS)

Į Lietuvis Gydyto
į . Ofiso Valandos: 2—4 Ir T—-0
j -278 Harvard. Street,

« ... Tlkamp. Inman arti Central Sq>
. JONAS J AR O s A, Savininkas I Oambridffe. Mase.
Moteriškų ir Vyriškų Drabužių |iimum... č .. . .
Ktiaučiai ir Putrų Taisytojai. | L'""'*"'...... .................. .

Aralo, taiso dažo ir prosina- žemo
mis kainomis.. Nauji, siutai ir 
overkotai pagal užsakysią, ųuo 
$15,00 ir aukščiau. I i
.537 S. 8th St., So. .Boston, Mass. I
Namudei So. Boston 0377-W J

LIETUVIŠKA IŠDIRBYSTĖ
Skilandžių, Dtįjšrų, Lašinių

— tikrai lietuviškų. . . r • 
Įvairios šviežios mėsos 
Prašom atsilankyt. j
LHH. GUOPERATION I

365 W. SE6OND ST., 
’ SOUTH BOSTON, MASS.

i PRIE GERO GYDYTOJU 
REIKIA KREIPTIS

dėfef pagydymo vlaokhj -. 
kraujo, nervų ir chronli- ; 
ką lifini- Kurtą kinčiate ■ 
nuo reumatizino, skaudu- 

t liy, voČią, sutinimų orbs d • 
išialp kokly kunO llgy. tu-1 ■ 

j rMiumfit kreiptis tuojaus; j i
Atminkit* paBlttlravimM, i 

patarimai dykai visą žį itičnesl. 1'

VaiąMot : Antradieniai*, ketvirta* 
dieniais ir Mt^aMėnŪrt MH0E8 ry
te, 3—fi, 7—8 vakare; Mkmsttfr 
ūfats 10—12tiktai. 1 <

. . Profė3krtwh(i, blznb-rhrl; iiramonhv 
kali kurtę skelbiasi •‘Darbininke," tik-, 
ra 1 verti skaU,ttojų puriimną.

visi tarsi n Rites ♦•Darsbinlipns.’*

WATERBURY,CONN.

Birželio -26z d., 1 v. > pietų į- 
vyks.LDŠ. 5 kuopos susirinkimai 

Lenos mokyklos kambary, Con- 

Į gress Avė. Ateikit^ visi, Valdyba

NEW HAVEN, CONN.
LDS. 28 kp. m Cnesini.i susirinki- 

mus jyyks sekmadimų, lilrž. 26 d., 
Į vai: po plotų, bažnytinėj svėtai, 
nšj, 3311 Gveen St. Kviečiame na
rius (es) jtfeiti, Gerą proga užsimo
kėti duokles. Valdyba

SVARBUS PRANEŠIMAS 
AUTOMOBILISTU^,

Alės atidarėm automobilių taisy* 
mp vietą.- Taigom v.į?oĮ§lo^iTiHh^ f 
automobilius. Taippa ištaisom su
lankstytus femiers' ir ^będįos.,įr| 
ėpipentinąm- Taisom A^Mbns 4t‘ 
generatorius. Ditrbas užtikrintas 
ir, kainos pigios. Viąla vadinasi}

STEVE’S REĖAIR SHOP, ..
... 565 EWhSt
; • SOUTH BOSTON; MASS.

Tel. S. B. 2851.R
STEVNMNELIUNĄS* Sav.» bu
vęs .Broadway, Garągti vedėjas.;

Profesionalai, btznk'dak. prnmonim 
kai. kurio skeilifa$t »T)arMninW’.W 
tai verti skaitytojų paramos^ .

VM‘«ar«luklt&j-wDa¥bWnkeJ

Officię Tėlepbone Univeratty 1957
Bes. Teh Unlversity 1957

ADAM OWIRKA* SUN
Undertaker A >nbalmer
LIETUVIS GIUBORIUS IR

• BALS-'^rUOTpįTAS .t .
Pagrabue ■ ^(Įiąkir fcerul & ’PIfclMb
Kaiąn,“ vleųbdu visur. Vieta ntdaM

i ^ffibridge Street
EAST CAMBRIDGE, MA8B,

. ^^trTSKYIUUS
10 Dkteihrate St, Mobtelto, Mm*.

' ■> Tel- Bmcktou 5188 *
•' ‘r-p -.■ ■ ■■■»’rr*

. PATARNAVIMAS DIENĄ.
’ IRNAra

D.A.UIETSUS
mBomirsiR 

BALSAMU0WA8
877 ir 448 Cambridge Street 

Cembridge, Mm.
Telėphotie Untverglty 888LN,

■B*

k

«
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IS DIDŽIOJO NEW YORKO IR NEW JERSEY
1 1 . ....... 'JĮ'.... ...

VASARAI ATĖJUS
• ’ v f',- t

nūs metę Mtoarpiš..Sėt, Uetuvi geguži.
niekas tųr būti taip nęsi-t 
džiaugia vasara, kaip moky
klų, vaikučiai. Vieni įųjųį 
nedrąsiai paduoda albumus 
pa^iraŠvti: mat mokykla 
baigę nori, kad atminčiai 
jiems 4 4 išmintingi žmonės1’ 
ką pprs gero į albumu para
šytų. Kiti džiaugiasi į auk
štesnę mokjddds Masę pa
kliuvę.' Bendrai, visiems 
vaikams, vasara tai tikro 
džiaugsmo ir laimės laikas.

Parapijinių bei sekma- 
diėninių (Sunday Sęhool) 
mokyklų vaikai mokslo me
tu paprastai niekad neap
leidžia sekmadieniais mišių. 
Mokykloms vasarai užsida
rius vaikai pasijunta lyg 
jau ir nuo bažnytinių prie
dermių pasiliuosavę. La
bai dažnai vaikai apleidžia 
mišias. Či a reikalinga tė
vų priežiūra. Vasaros me
tu tvaikui t enk A pakanka
mai laiko žaisti. Reikalin
ga, kad jis išlaikytų lyg
svarą, tai yra, kad jojo sie
la nenukentėtų.. Tęvų, bei 
globėjų priedermė vaikus 
siųsti sekmadieniais bažny
čion, nes vasaros laiku mo
kyklų užveizdos vaikų prie
žiūrą paveda , tėvams bei 
globėjams. Musų bendras 
trūkumas, kad mes dar ne
turime kaip reikiant išsivy
sčiusių vaikų vasarojimo 
(eamping) vietų., Tad ten
ka, kol į<as rūpintis! patiems, 
tėvams bei globėjams vai
kais vasaros metu.

Tų kilnių užsimojimų sie
kimui, lietuviškų jausmų 
sušildymui '̂ yra sumanyta

Jankus.; . Jmey City Šv, | 
Onok parapijos choras, ku
riam vadovauja- p. #P. Mo
delis. . •- ' • . :

Didžiojo New Yorko: Ap
reiškimo Pan, šv. Parapi
jas choras, kuriam vadoyau 
ja p. A. Visminas; Karalie
nės Angelų parapijos chb- 
ras, kuriam vadovauja p. P. 
Dulke; šv. Jurgio parapi
jos choras, kuriam vadovau
ja p. J. Brundza. Galbūt, 
kad atsilieps ir daugiau 
chorų, norinčių pasiaukoti 
LietuviųDienai.—-

Juk tai retenybė, kad 
tiek chorų dalyvautų viena
me parengime. Tai ne keli 
desėtkai, bet keli šimtai pa
ruoštų dainininkų-ių už
trauks lietuviškų dainų, tų 
dienų, kurių mes supran
tam, kurį visuomet pasiekia 
mūsų giliuosius jausmus. 
Dėl to, nepraleiskime šios 
retos progos, dalyvaukime 
šiame, nepaprastame paren
gime ir atsigaivinkime ža
vingomis dainelėmis.

Tiek programos dalyvių 
tiek publikos patogumui, 
rengėjai deda pastangų, kad 
viskas būtų prirengta kuo- 
geriausia. Šiame reikale 
minėtos svetainės ir daržo. 

| savininkas p. Klasčius nuo-
Jis 

pasižadėjo svetainėje prie

IšSV. JURGIO PARftP.

PASIKALBĖJIMAS SU 
SKAITYTOJAIS

Malonus Skaityto jau-a! 
Norėjau su Jumis ausčiau 
pasikalbėti, bet tulos aplin- 
gybės sutrtikdė. Tikiuosi, 
kad už tai nereikalausite 
atsiprašymo, nes pasikalbė
jimas dar nesuvėluotas.

Beabejo, kad įdomauja- 
tės šios apylinkės lietuvių 
gyvenimu, iies priešingai — 
neskaityhunėte šio puslapio 
žiniti. -Šis puslapis ir jn’h 
vedamas tam, kad turėtume 
progos “pasidalinti mintimis 
ir. saviškių gyvenimo nuoti- 
Idaįs’ Mums rūpi žinoti, 
kas kurioj kolonijoj yra 
veikiama ir kas dėdasi mū
sų tautiečių tarpe. Mes ne
norime atsilikti Imltūrinio 
gyveninio pirmynžangoj ir 
todėl rūpinamės, kad įr tau
tiniu ir. kultūriniu atžvilgiu 

. būtume tvarko j e. Dedame 
pastangų,, kad mūsų.veiki
mo užsimojimai pasiektų 
tikslo, tad mūsų vienybė 
•■tvirtėtų, kad lietuvybė kup- 
ilgiausia žydėtų, kad priau
gančioji karta įgytų kuo- 
daugiausia lietuviškos dva
sios. Juk tai gražus pasi
ryžimas ir kilnūs f siekiai, 
kuriems pasišvęsti yra iš
mintinga ir naudinga. .

»ne, vadinama LIETUVIŲ 
DIENA. Ir šis sumany
mas, jau yra vykdomas., 
Šiam nepaprastam kilna- 
dvasių lietuvių suvažiavi
mui vieta yra nuskirta'mū
sų .tautiečio Jono Klasčiaus 
CLINTON BARK, Mas- 
pėtlie, N. Y. Reiškia, šių 
metų LIEPOS 4 DIENĄ 
Čia suvažiuos rinktiniai lie- 
tuviai iš įvairių kolonijų ar
čiau susipažjnti, vasaros 
gamta pasidžiaugti, lietu
viškomis dainelėihiš tauti
nius jausmus sušildyti, pa
žaisti, pasilinksminti, bent 
vienai dienai pamiršti savo 
kasdieninius rūpesčius ir 
vargus.
. ^Mūsij brangus, jaunimas, 
nors nėra matęs tos gražio
sios Lietuvos šalelės, kurioj 
mes, senesnieji, esame gimę 
ir augę ir iš kurios tiek 
daug žavingij atsiminimų 
savo širdies gilumoj slepia
me, tačiaus jis yra* su mu
mis. " Visuomet pasiryžęs 
patenkinti bent trumpai va
landėlei mūsų širdies ilgesį 
—lietuviškomis dainelėmis 
priminti mūstj jaunystės I 
dieneles, mūsų bočių zenie-| 
į-įjy taip nlūs'1 estrados padaryti.reikšto-. 
, rdziai... = gus laiptus patogiam chorų

■ Garbe jums jaunuoliai-ės, sustatymui. ■ Taipgi sutiko 
kurie mokate suprasti savo Į svetainėje ir iš svetainės 
tėvelių jausmus ir pašiau- daržan įtaisyti. garsiakal- 
kpti lietuviškai dainai. Jūs bius (Amplifiers), kad tuo 
priderėdami choran parodo-įbūdu galėtų visi ir visur 
te savo dvasios kilnumų, ir] girdėti iš estrados kalbas ir 
lavindami savo balšus lietu- Į dainas bei muzikų. Vadi- 
viškai dainai .ar giesmei —Į naši, ir tie, kurie negalės 
paruošiate gyvenimui pra- svetainėn tilpti’ arba turės 
dus, neš bę meno tautinis [ darže patogių vietų po me- 
gyvenimas būtų miręs* Tai- džių žaliuojančiais lapais— 

Į gi, chorų vadai, kurie tiek Į galės viskų girdėti ir. pil- 
daug pasišvenčia lavinimui, į nai įgyti žadamų pasitenki- 
choristai ir choristės atlie- nimų. Be to, šauniam or

kestrui griežiant įvairius 
šokius svetainėj, viešnios ir 
svečiai darže girdės muzi
kos melodijas ir tuo būdu 

Įdienos nuotaika visų laika 
Į ir visur bus gyva. Bus taip- 
Į gi ir įvairių žaidimų, ku- 
Įriuose galės dalyvauti no
rintieji jaunatvę sužadinti.

PRAŠYMAS
Baigiant šį pasikalbėjimų, 

turiu pareikšti vienų pra
šymą. Brangus Škaityto- 
jau-al Padėkite šį gražų 
sumanymą sėkmingai įvyk
dyti. Jūs žinote, kad ne vi
si lietuviai skaito laikraš
čius, arba skaito tokius laik- 

I raščius, kurie apie mūsų ne
paprastų 4parėngimų savo 
skaitytojoms nepraneš. C> 
yra . labai svarbu, kad visi 
lietuviai žinotų apie tai, kas 
šiemet liepos 4 d. įvyks 
Klasčiaus Parke, Maspethe. 
•Būkite malonūs apie tai

" Sekmadieny, birželio 26 
dieną, 8 y, vakarė šv. Jur
gio parapijos; vaikų choro 
įvyksta koneertas-teatras. .

Par. Mokyklos (Sunday 
Sęhool) vaikai paleisti va
saros atostogoms. Mokyk- 
la atsidarys rugsėjo mėn.

Island’e. Serga taipgi Jur
gis Vilniškis. Petras Kučin
skas (Navai ligoninėje) po 
operacijai atkrito ir jaučia-- 
si blogiau. P-ia Narušienė, -j
31 Norwood Avė., pagerėjo.

Liepos 17 d. ruošiasi susi
tuokti Elena Baltaįtytė su 
Juozu Johnson.

Parapijiečiai rimtai ruo
šiasi vykti į Lietuvių Die
nos suvažiavimų, įvyksian- 
tįliepds 4, Klasčiaus Cliri- 
ton parke. Daug tikietų iš
imta. Kad tik nelaimėtų 
skaitliumi konkurso. •

Birželio 11 d. jĮįieipė Mo
terystės sakramentą t Pran
ciškus Meriiūrias ir Ona 
Kerpiene. į ••

Telephone: BT&GG 2—0700

Piknikas ir’kun. klebono 
išleistuves puikiausiai pa
vyko. Dalyvavo tūkstanti
nė minia. Gražaus pelno 
įgyta parapijai.

Birželio 17 d. apkrikšty
tas Eugenijaus ir Jozefinos. 
Silvarių šūhus vardu Juo
zapas. Krikšto tėVai: Juo
zas Powers įr Ona Powers.

SUNKIAI SERGA ? |
• ■ ••• ■' ■’ 9 . .

Lilijai Žviniūtei padary
ta aklosios žarnos operacija. 
Lilija jaunutė mergaitė, bet 
jau atsižymėjusi dideliai s 

4 gabumais muzikoje; ir šiaip 
j ąu moksle, v • Nors; operaci- 
j.a buvo labai-pavo jinga, bet I 
mergaitė jaif1 Sveiksta. Ji 
yra Šv.' KoįriUos ligonineje.

> - Petras Liaudanskis sum 
’ kiai serga Oumbėrlain ligo

ninėje.

Klebonas išvyko Lietu
von trečiadienio nakty 
“Bremen”laivu; Palydė
jo būrelis draugų.

PADĖKA
Išvažiuodamas Lietuvon, 

noriu išreikšti savo džiaug
smų ir padėką geriems p.a- 
| rapijiečiams ir Brooklynp 
lietuviams atsilankiusiems 

[parapijos metiniame pikni
ke ir mano'išleistuvėse. Pri
imkite mano, širdingų lietu
viškų —- ačiū! Dėkoju y- 

Į pačiai savo kunigams asis
tentams, draugi jų; a t S t o- 
vams, išleistuvių darbinin
kėms už jų triūsą įr dova- 

Įnaš.
Kun. S. P. Remeika.

VALANDOS:
Nuo 9—12 1S ryto, 2—8 vak. 

. tvetitadieniaią siiaitarui '
>’ 499 GRANU STREET .

(kampas Union Aye.) 
Namą Telefonas: Mlclilgan 2—427,3, (! JB R O O KL Y N, N,

.. ........................... ................... ...... ;••••
Aleksiūnas, P, Lekėšis, Pj 
Vanagas, K. Paulinis,/ J,; 
Kartavičiūs, J., Lęnsevičius 
ir pats kun. Remeika. Lin
kėjimus pasaką visi gerb. 
kunigai ir pasauliečiai šie: 
K. Krušinslms, Dr. Žukaus
kas, Briedis, Trečiokas, J. 
Strogis, p. Pazėreckienė ir 

" BūtausTdene. Galop pats 
klebonas padėkojo jįsiems 
už. jo pagerbimą ir4Wkėjį- 
nms.. ’ ■ ’

Vakarienes vedėju buvo 
kun. J. Balkūnas. ’

Reikia priminti Įr tų, kad 
kaip piknike, taip vakarie
nėje, visi Brooklyno didžiu
liai lietuviai biznieriai atsi
lankė įr rėmė parapijos su- 
rėiįgtų pramogą. ? ‘ .

Kadangi piknikas yra^nu- 
sisekęs, tai ir parapijai pel
no liks apsčiai. Kai kurie 
kalba, ^kad šis piknikas bu
vo vienas, didžiausių.

. . Raport.

(kampas Union Avė.) <

Talephone : Sl'AGG 2—0106

ŪKI PETRIKĄ
(jmctmio*) ■. ' 

LnmiVIS DENTISTAS
■221 s. 4th 8t, Erboklyn, N. Y.

I-Bpiniullų DlągnoMi . 
Gano Aneti'etika 

valandos:
Nuo 9 ve.1. ryte iki 8 Vai. vakare. 
PenktatMeniata ir Šventadieniai* 

tik ausltaniB.
^=4. ■

Tel. Čreenpornt 9—2320

JOSEPH 6ARSZVA
GRAB ORIUS 

—IR—
BALSAMUOTOJAS

- 231 REDFČRD AVENUE 
BROOKLYN,N. Y.

- , PIKNIKAS
Birželio 19 d. įvyko Ka

ralienės _• Angelų parapij oš 
piknikas Klasčiaus Clinton 
Parke, Maspeth.

Į . .
Į ‘. Nuo pat ryto, oras išrodė 
nei šioks nei toks, bet kiek 
vėliau dangus prasiblaivė ir

ka labai svarbų vaidmenį. 
Jų darbu turime džiaugtis į 
ir jų pasiaukojimų tam dar
bui privalome, įver tinti, 
branginti visu pajėgumu. Į

Štai vasaros metas. Šil-1 
tas oras. Atostogų sezonas. 
Vasaros meįu liuosalaikį . . i . • . Ikiekvienas nori praleisti ty
ro oro atmosferoj, miškuo
se, pajūry. Tačiaus mūsų 
jaunimas, šusispietęs į cho
rus, atsižada vasarinių 
gamtos patraukimų, eina į 
svetaines praktikuotis, ruo
štis Lietuvių Dienai I Juk 
tai didelis pasišventimas, 
kurio negalima nepastebėti. 
Ir tolų pasiaiikpjjmų daro 
ne vienas iš daugelio, bet 
veik visi lietuviškai nusitei-

■: ' CHORAI . ' '

Iš New Jersey: Šv. Ceci
lijos choras,'kuriam vado-

. vauja p. A. Stanšaūskas;
Elizabetho Sv. Petro jr. Po- pranešti, paaiškinti savo 
vilo parapijos choras, -ku- draugams ir pažįstamiems; 
riam vadovaują komp. p. J. pakvieskite,v paragi n k i t e 
Žrlėvįeįus ; Harrisono Moti- juos dalyvauti minėtam pa
nos Sopulingos parap. cho- Įrengime. Svetainėn ir dar- 
yas, kuriam vadovauja p. J. Į žąn įėjimas, prasidės huo 10j \ :

Antanas Lųinis mirė .bir
želio 15 d;, palaidotas su iš-. . . ; ,
kilmingomis ^^bažnytinėmis saulės kaitinamas oras atši- 
apeigomis Mt. Calvary ka-ŲŪ« Apie pirmą val^dien^, 
pinese birželio 18 d* Į esant gražiam orui, žmonės 

’ ' '• ' būriais pradėjo rinktis į

R KARAI IFNf^ ANfiFI II park^' 3 vak po piet^ Iq hnllnLIElibu HHuuLw pįmį gražaus, žaliuojančio
PARAPIJOS. Į medžių pavėsiuose Klas- 

______ _ Į eiaus parko, stalai buvo ap- 
Ražančiaūs Draugija ruo-1 sesti, apkrauti atsivežtais 

šia pirma sezono pikniką [valgiais. Žmonės gražiai 
Forest Parke*Liepos 10‘ ddtaksminosi iki 5:30 vai. po 

. Į pietų.
Karolius Vintis serga ir Į v ^:30 v. po pietų prasidė- 

guli Greenpoįnt ligoninėje, jo. dainų programa., Karu
sioje savaitėje manoma per-Į Angelų parap. chorai 
kelti į kitą ligoninę Staten vadovaujant p. P. Dulkei 

■ ■? .1 sudainavę gana daug ąražių

LIETUViy DIENOS KOMI
TETO HARIU IR DRAUGI
JŲ ATSTOVŲ dėmesiui

. A- . ■»

Rytinių Valstijų Lietu
vių Dienai’ rengti ’ komiteto 
ir draugijų atstovi], bendras 
ir paskutinis posėdis įvyks 
sekmadienį, birželio 26 d., 
3:30 vai. po pietų, Karalie
nės Angelų parapijos sve
tainėj, So. 4ts ir Roebling 
.Sts., Brooklyn, N. Y/ • ■

Šįame posėdyje reikės ga
lutinai nustatyti programų 
ir išrinkti 'administraciją 
Būtų labai gerai, kad šiame 
svarbiame posėdy galėtų da
lyvauti apylinkės gerb. kle
bonai, ir chorų vadai. Visi 
yra kviečiami ir prašomi 
dalyvauti. '

Pirmininkas.

t KLASČIAUS 1

| CLINTON PARKAS
| piknikams, baliams, koncertams, | 
| Šokiams Ir visokiems pasilinksmini- j 
f maras smagiausia . vieta Brook- j 
|‘1yne«Maspethe.. .Tau talkas1 užslsa-. 
f kyti salę žiemos sezonui. . '
I kamp. Maspeth ir Betts Avė.
I JONAS KLASČIUS, SavT
| ‘ Maspeth, N. Y,

^JiiiiaaiaiiiaaiaiaaaiiiiiaalaiaaiaahanfaiiaaiaiBaaiiiaaaaiiaaaaiiiaaaii O

ig
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. Tel. Newtown 9—4464

ANT. J. VALANtlEJUS
GRABORĮUS IR 

BĄfcSAMUOTOJAS
Apdrnuda Visose šakose 

.. Notnry Public
5441 — 72-nd Street, 

Art! Grand St. y 
MASPETH, L. I., N. X.

Tel. Stagg 2—5048 Notnry Public

M, P, BALTAS INC.
BIELIAOSKAŠ 

Graborius ir Balsamnotoja* 

660 Grand. St„ Brooklyn, N.Y.

/

TeL Stagg 2—0783 Notary Public

JOSEPH LEVANDA 
(Levandnuskai) 

G R ABO į IV 8

107 Union Avė., Brooklyn, W.Y.

vai. ryto. Muzika, šokiai dainelhj, kurioms pasibai- 
nuo 2 vąl; po pietų. Progra- Į 
ma nuo 3 y ai. p. p. Ren
gėjai' gali užtikrintų kad už 
šį Jūsų ■ pasidar b a v i m ą,
Jums bus dėkingi ir rengė- IšlHISTŲVIV VA KA- 
jai ir tie, kurie jūsų para- RiENffi
ginimu atsilankys ir patirs ,
tiek daug malonių įspūdžių. ,Par^ klebono^
Atsilankiusieji ne vien link- kun‘ S- P-Remeikos isleis- 
smai laika praleis, bet tuo tuv6mi* buvo surengta va- 
pačiu .prisidės prie liettivy- parienė? Kun. Remeika 
bės ugdymo. . važiuoja Lietuvon 3. mene-

t . I šiąms .atostogų. . Vakarie-
Taįgi, nutarę dalyvauti ųuvo paį SVęA

patys - ragmkime ir kitus! tainūje kur ir piknikas, pri- 
Taip veikdami patikyinsi-. pgr 300 dalyvių, 
me pasisekimą. * " ‘

; gus publika nesigailėjo gar
sių katučių. ,

Prieš ir po programo gro
jo šokių orkestras.

Šiandien vakare (birŽ. 24 
dienų) Didžioj o New Yorko 
lietuvių chorai turės bendrų 
praktikų^ Apreiškimo Pan; 
Šv. parapijos svetainėje.

MASPETH, N. Y,
; Sekmadienį, birželio 26 dl 
LRKSA. 108 kuopa turės 
išvažiavimų Eorest Parke 
(ground No. ■ 1). Maspėtie- 
ciai.ir iš-kitur yra kviečia
mi dalyvauti. >f.;

’Nė kįėkvieiiaš gąli pada
ryti ką nors pępa)3rnšto^ 6<?t 
kiekvienas gali? ikidirbti pa
prastų darbų .nepaprasta 

Bodker Wa$hihg- 
ton.

Telėphone Stogg 2-4409 
NOTARY PUBLIC

AlEKS. RADZEVIČIUS
G R Ą B ORIUS

402 Metropolitan Avė.
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijos.
Bažnyčią

Parsamdau Automobilius Ves- 
tuvSniš,’. Krikštynoms ir viso* 

kieris. pokyliams

dvasia.

DIDEUS NUmiNIMAS!
Lietuviškus Columbia. Rekordus, 
kurių- kaina buvo. 75e — dabar 
daugumą jnumorių parduodam po. 
35c, Taipgi parduodam Radio su. 
g-raniafono 'kombinacija ir atski
lau, piano tolius ir kitokius mū ri- ■ 
kaimais instrumentus. Agentams . . 
duodam gerą, nuošimtį .‘Pasipilu* 
dekite šia .nepaprastu nuolaidą, 
kuri tęsis .tik iki išpaiiluosime 
inventoriaus perviršį.

u,£‘ j JONAS B. AMBROZAITIS, 
560 Grand Stv> Brooklyn, JįT. Y.

Kunigui klebonui išreikšta 
Iki malonaus pasimatys

* • * -ą l _- v ♦ • • I

mo liepos 4 d., Klas c i a u s 
Parke. •

L. D. Komi Pirmininkas
J. P, Afą&uft-s,

nuoširdūs linkėjimai laimin 
gos kelionės ir po atostogų 

Isugi'įžti atgal - • -
Vakarienėje dalyvavo šie 

I kunigai: J. Balkums, J,

Tf'J r. I AUKL s.
1 .4rv
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