
r

f

EINA ANTRADIENIAIS IB 
PENKTADIENIAIS

6 CENTAI

L—Senatorius L4 J. Dickinson/ pasakęs ropublikoną konvencijoje ilgą kalbą, kurioje išgyrė prezi. 
dentą Hcover ir ndsą dabartinę tvarką. 2.—Vaizdelis Long Island apylinkės, kur šiomis dieniomis A- 
menkos golfo čempionatą gynė lietuvis Billie Burkė-Burkauskas ir pralaimėjo, 3.—Washingtono po
licijos viršininkė generolą Glassford sveikina atmaršavę veteranai, reikalaujanitys bonus išmokėti.

EUCHARISTINIS KON
GRESAS UŽSIBAIGĖ
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Mongolijoje mirė kinietis vys 
kūpąs Ėvarist Chang, 48 m, ąm- 
ž&us. Jis buvo Apaštališkuoju 
Vikaru. Žalią mongolą ir kinie- 

- - čią kalbą vyskupas Chang gerai 
kalbėjo prancūziškai ir itališkai.

Marąuette lyga pasiuntė, vys
kupui Jošeph R. Crimont, S. J. 
5000 doleriu misiją reikalams A- 

. laskoje.

Vyskupas Crimont yra Apašta
liškuoju Vikaru Alaskoje. Jis 
turi daug rūpesčio misiją darbe 
tarp eskimą.

Popiežius Pijus XI padovano
jo Dublino katedrai auksinį kie- 
liką. Tai graži dovana Eucha
ristiniam kongresui paminėti.

Paragvajaus respublikos prezi
dentas Guggiari pasiuntė Popie
žiui Pijui XI padėkos telegramą 
už galutiną įsteigimą Paragva
jaus bažnytinės provincijos ir pa 
skyrimą 3 nauju vyskupą.

Lockporte mieste, Illinois, šv. 
Vardo draugija atidarė naują or
laiviais lekiosimo mokyklą. Iš
kilmėms vadovavo žinomas lakū
nas kun. James Orgąniziciak. šis 
kunigas yra išskraidęs per 78,- 
000-mylią._ * .-.P

Ispanijos vyriausybė leido iš
tremtam vyskupui Mugica sugrį
žti į Ispaniją.

Vyskupas buvo ištremtas nau
josios respublikos vyriausybės.

h.R.K.S.A. SEIMUI
Pirmadienį, birželio 27 d. 
m. iškilmingomis pamal

domis, Wilkes Barte, Pa., 
prasidėjo ■ mūsų didžiulės 
organizacijos LRKSA. sei
mas.

Seimas svarbus, nes Janų 
<!aip orgąnas “Garsas” ra

šo, priseis-apsvarstyt ir su- 
tvarkyt visą, eilę opių klap
simų. Jaunamečių skyriaus, 
‘Life Insurance? skyriaus, 
Čarterio registracijos, nuo
savybių pardavimo ir daug 
dtų svarbių reikalų randa
si dienotvarkėj..

Svarbiausias tai čarterio 
įregistravimas. Be žalte
lio daug kuopų negali veik
ti, nes legaliai jų nei nėra.

Neabejojame, kad suva
žiavę delegatai susirūpins 
ir ex-apskričiąis ir ex-kuo- 
pomis, kurių nariai taip 
pat yra daug dirbę ir nori

S.

dirbti organizacijos gerovei* 
Tad sveikinam LRKSA.

46-47 Seimo delegatus ir 
linkime, kad nuo šio Sei

mo mūsų Susivienijimas 
būtu ne tik didžiausias, bet 
ir gyvinusias.

BROCKTON, Mass. . — 
Sekmadienį, * birželio 26 d. 
kun. J. Švagždys, kun. F- 
Juras, pastarojo automobi
lių išvyko į LRKSA. sei
mą. Kun. J. Švagždys šeš- 

. tadienį buvo rinitai ' susir
gęs, ir sekmadienį nors jau
tėsi goriau, bet gydytojas 
patarė nevažiuoti. Nepa
klausė, nes jam ir kitiems 
mūsų vadams rūpi, kad Su
sivienijimas ir Naujoje An
glijoje būtų legalizuotas.

Abisinijos valstybės sostinėje 
Addis—Abėba padėtas kertinis 
akmuo kataliku katedrai. ....

Prezidentą Hooveri republiko- 
nu partijos susivažiavime nomi
navęs Joseph L. Soott yra žymus 
katalikas advokatas. Iš jo de
šimties vaiką dū sūnūs yra ku
nigui. . ■ • • ’

Vengrijos vyriausybė išleido 4 
rūsių pašto ženklus,1 papuoštus 
paveikslais, mininčiais; Šv. Elz
bietos 70į metu sukaktuves.

šv/Elzbieta buvo didele labda
rybės apaštale. . .

SENATAS PRIĖMĖ OE 
MOKRATŲ PLANį

SLA. SEIMAS BUVO 
TRIUKŠMINGAS

Popiežius Pijus XI Vatikanu 
technišku reikalą direktoriumi 
paskyrė savo brolio sūnų inžinie
rių Franco Rattį.

Inž. Ratti yra vienas iš žy
miausiu Italijos mechanikos in- 

. žinierią. ?avo> darbą Vatikane 
jis atliks be aplyginimo.

t. ‘.v>. • . • •

Vokietijos katalikai • rengiasi 
metinei vadinamai ^Ka^iką’Bię^ 

nai, įvytejonji 
rugpiūčio 2r\ 
iki* rugsėjo 5 |
ma svarstyti bus Kristus di-;^

WASHINGTON. — Se
natas priėmė savo narių de
mokratų planą—gerbūviui 
grąžinti,

Pagal priimtą planą ski
riama 2,300,000,000 dolerių 
šiems reikalams : * .

z 1. $1,460,000,000 paskolos 
valstijoms,- viešoms ir pri
vatinėms korporacijoms.

2. '$300,000,000. paskolos 
valstijų pašalpų fondams. 

’ 3. $40,000,000 finansuoti 
žemdirbystės išdirbinius už
sieniui.

500,000,000 dolerių paskir
ta bondams, steigti viešuo
sius darbus:

1. $120,000,000 federa- 
liems keliams. <

2. $16,000,000 keliams mi
škuose, parkams ir viešoms 
vietoms.

J?. $30,000,000 upių ir uo
stų projektams.

4. $15,500,000 projektams 
nuo potvynių apsisaugoti.

"5. $10,000,000 Hoovefio 
užtvankai.

6. $2,860,000 upėmis susi
siekimui laivininkystei*.

7. $100,000,000 viešiesiems
namanis. .

8. $15,000,000 armijos po
stams.
' 9. $$117,940,000 pavedama 
prezidento nuožiūrai ■— gą- 
le$ išleisti tokiems projek
tais, kokie jam labiau ptv 

:s< , /.

SOCIALISTAI PRA-
. iATSl^O

Birželio 24 d.' SLA. seimas 
išrinko Pildomąją Taryba. 

.Nepaisydami referendumo 
.sandarieciai — lai s v a m a- 
niai socialistus supliekė ir 
Bagoeįaus neįsileido.

Dauguma balsų preziden
tu išrinko Stasį Gegužį, vi- 
ce-pįrm. Mikalauską, sekr. 
Jurgeliutė, ižd. Gugi, iždo 
globėjais Mockų ir Januš
kevičių, daktaru kvotėju 
Staneslovv — Staneslovaitį. 
Seime buvo daug triukšmo 
prieš ir renkant Pildomąją 
Tarybą. Kova buvb tik už 
vietas, nes kovoje prieš ka
talikus sandarieęiai ir soci
alistai * visuomet .' pasirodo 
vieningi. *

Tad skirtumo, didelio 
mums katalikams nėra kaš 
laimėjo SLA. rinkimui.

EUROPOJE KALBAMA 
APIE KAIZERIO GRĮŽIMU

DUBLINAS'— Pasauli-' 
nis Eucharistinis Kongre
sas baigėsi birelio 26 d. iš
kilmingomis miniomis ir Po
piežiaus prąlaimininmų.
' Mišių klausėsi milijonas 
tikinčiųjų. Popiežiaus lai- 
-minantoji ’ kalba iš Vatika- 
no buvo p^duoįąp r radio;

iškilmingaS. mišiaslaike 
Baltimorės" arkivysku p a s 
Cųrley. Mišių metu giedo
jo 500 vyrų choras. Garsu
sis dainininkas MęCormack 
pagiedojo solo dvi psalmes.

Mišioms pasibaigus įvyko 
iškilminga procesija, kurios 
priešaky ėjo 250,000. organi-’ 
zuotipvyrų; po jų buvo ne
šamas Švč. Sakramentas; 
toliau ėjo 10 kardinolų, ar
kivyskupai, vyskupai, vie
nuolynų viršiųifikai, prela
tai, choras, Airijos vyriau
sybė su prezidentu De Va
lerą priešaky, Airijos seimo 
ir senato nariai, ir gale — 
tūkstantinės minios moterų.

Po Popiežiaus palaimini
mo ir Jo atstovo Kardinolo 
Lauri atsisveikinimo, pro
cesija išsidalino į kelias 
grupes, o Švc. Sakramen
tas buvo nuneštas į katedrą.

AIRIJOS PROTESTONAI 
UŽPUOlĖ KATALIKUS 

MALDININKUS
BELFAST, Šiaurinė Ai

riją, birželio 26. — Katali
kus maldininkus bevykstan- 
čiūs į Eucharistinį Kongre
są, keturiuose miestuose . I
(Belf.ast, Ballymęna, Larne 
ir Colerainę) užpuolė f ana-’ 
4ikąi pyotestppaį^/> j 
. Katalikai buvo apmėtyti 
akmenimis. Ypatingai nu
kentėjo moterys, kurių dau
gelis sužeistų.

Traukiniams, kuriais va
žiavo katalikai išdaužyti 
langai.

Fanatikai ėjo organizuoti 
gatvėmis, išjuokdami Po
piežių ir dainuodami savo 
dainas. Prisiartinę prie 
traukino, jie išdaužė langus, 
mesdami į katalikus akme- 
nis, bonkaSę Iš moterų ir 
merginų ištraukė lietsar
gius ir užkandžius.

džiame mieste?’

išminties trūksta tam, kam 
ftksta stiprios, yalids.-—Šeks

pyras.

LONDONAS. — Laikra
štis ‘‘The baily Herald” 
praneša, jog Olandijoje pas 
buvusį kaizerį WiUielmą 
lankėsi jo vyriausia sūnūs.

Laikraštis spėlioja, jog 
kaizerio su sūnumi taręsi a- 
pie kaizerio grąžinimą į Vo
kietijos sostą.

•» Kaizerio artimieji tačiau 
uzgincina tuos visus spėlio
jimus.

TURTUOUO, SŪNUS NU 
TEISTAS5 METAMS GA 

NYKIOS DARBAMS

PRALBTAS KRUŠAS PA
DOVANOJO KNY6Į!

CHICAGO, III. — Pralo
tas M. Krušas, šy. Jurgio 
parapijos .klebonas, išva
žiuodamas Lietuvon, pado
vanojo Šv. Kazimiero aka
demijai brangių knygų' pui
kiuose apdaruose, 20 tomų 
“Ulassic Talės -by fąjųous 
authors/1-* Dovana . vertą ’

(teimkės UBaT dėkingos už 
reikalingą dovaną. .

HOOVER PASIŪLĖ SRMA- 
ŽINTI GINKLAVIMįSI
WASHINGTON. —Pre

zidentas Hoover kreipėsi į 
pasaulio visas valstybes; 
kviesdamas sumažinti gink
lavimosi išlaidas vienu treč- 

* dailu, kas jo nuomonė su
taupytų valstybėms apie 15 
bilijonų dolerių per atei
nantį dešimtmetį.

Marąuette universiteto (Mil- 
waukee, Wis.) studentas Ralph 
Metcalfe priėmė katalikybę.

* ’ ••'**. » ■ * • . • ’

Ralph Metcalfe yra žinomas 
*' bėgikas, padaręs daug rekordą į- 

vairaus tolumo bėgimuose.

Adv. B. S y kės
ir jo žmonai, tėveliui^ broliams ir seserims <161 jų 
mylimos motinos mirties širdingą užuojautą reiš
kia . Kneižiai

COLORADO SPRINGS. 
— Fitchburg, Mass., popie
riaus išdirbėjo turtingo B. 
Crocker sūnus pateko į bė
dą.

Jis (18 m. amžiaus) lan
ko Colorados valstijoj pri
vatinę mokyklą iv, matyt, į-, 
sinorėjo turėti aųtoboinilių. 
Na, ir įsigijo, -bįt neteisin
gomis priemonėmis... - 

... Reikalas pateko į teisiną 
ir teisėjas nuteisė turtuolio 
šunų penkeriems metams 
galvijus ganyti.
Mn .. ... ■ i ........ « . ..w..i.—...■«■■■> .»

Kaą gerbia savo tėvynę, 
myli žmoniją. K ChūrčliiU,

SCHAAF IR WALKER 
PRALAIMĖJO

Nusiginklavimo k o n f e- 
rencijoje Genevoje, šis pa
siūlymas susilaukė didelio 
pritarimo.

Italijos užsienių reikalų, 
ministeriss Graudi pirmuti
nis pareiškė didelį pritari
mą. <

Birželio, 24 d, West N^w 
York, New Jersey, kumš- 
čiavosi Ernie Schaaf su 
Stanley Poreda. St. Pore- 
ją laimėjo aiškia persvara. IŠKILMINGAI SUTIKO
pralaimėjimas po, daugelio 
kumštynių*.

Th TTnČifi diAYif) mpvplfin.

MOTERŲ PIRMININKĘ
■ ' -■ ■■

■ BRArTrmrvNT _  ■ft'irfo-
dė kmnščiavosi Johny Ris- 
ko ir Mickey Walker.

Kumštynės t ę s ė s i 12 
roundų. Johny Risco lai
mėjo be jokių ginčų. VTąl- 
ker buvo petrenktas į griih 

I diš, bet vis dęlto laiku at
sikėlė. /

.T Riseo 4 mpfni jitsral lai-

JlzJLvvzxz>L\< A. • JD^ IX v
lio 23 d* atvyko broektonie- 
te Mrs. Grace' IJorrison 
Poole, Amerikos m o t e r ų 
klubų federacijos .n a u j a 
pirmininkė.

Jai priimti buvo surengi 
tas/paradas, kuriame daly
vavo apič. 10,000 žmonių.1

niėjo. kumštynes su Shar- 
key, o Walker pernai kum? NOSIM SENATORĖ
ščiayosi su Sharkėy ir *jų 
kumštynes baigėsi lygiomis. BRIS TOL, N. H. —New 

Hampslih-e valstijos pirmo*
Jeigu aš turėčiau dvyliką 

. sūnų, norėčiau; kad jie bū- 
tų ištikimi tėvynei.

* Shakė&peare

ji moteris valstijos senatore 
E. Maude Fergusbn birželio 
23 d. nusišovė. Ji buvo £y- 
mi republikonė.

tain, Com 
Connectied£« 
važiavimus; kuriame daly
vavo 3-jų kuopų atstovai, 
Susivažiavimas išrinko P. ' 4N • •
Tutoraitį atstovu į L. D* S* > 
seimą ir priėmė įvairius 
»nus. (Susivažiavimo 

olas tilps “ Darbiniu- 1
. ■ ■ : v

Birželio 26 d. Cambridge, 
Mass. lietuvių parapijoj 
mokykloje įvyko L. D, S? .. 
Naujosios Anglijos apskri
ties susivažiavimas, kuria- . 
me dalyvavo lr <2,. 3, 8,: 65, 
70 ir 97 kuopų atstovai.

Suvažiavimą aplankė ir • 
sveikino kun. K. Urbonavi
čius, kun. P. Virmauskis, 
kun. B., Vitkus, kun. P* 
Strakauskas, kun. F. Nor- ■ 
butas ir kun. J. Skalaudis*.

Posėdis praėjo dideliu 
rimtumu ir p a s i ž y m ė j o 
sklandžiais nutarimais. x

Posėdžiui pasibaigus, vie
tinė kuopa užkvietė, visus 
delegatus vakarienei, kurią 
p$trėhgė 8 kuopos narės*i;B»- , \ 
"Žilienė, O/'SmilgiehŽ ir,M 
-^afeimiskiėhė. Vakarienei * 
vadovavo kuopos ir centro '' 
pirm. j. Sihilgis. - Kalbas 
pasakė kun. B. Vitkus, J, . 
B. Laučka, A. F. Kneižyš, 
A. Vaišiausias ir K. Gri- . 
gas. . .

SIAME KARIUOMENĖ ' 
NUVERTĖ KARALIŲ

; BANGKOK, Siamas.. — ;
Siamo monarchijos kariuo
menė ir laivynas sukilo-ir 
nuvertė nuo sosto karalių 
Prajadhikop.

Sukilimas įvyko beveik 
be kraujo praliejimo, tik : 
armijos Štabo viršininkas . 
buvo nušautas.

Karalius Prajadhikop 
pernai lankėsi Ąmęrikojė,* 
kur jam buvo padaryta a- 
kies pavojinga operacija. . 
Karalius buvo ramv.3;

Siame yra apie 10,000,000 
gyventojų. Karalius valdė 
be jokios konstitucijos.

Vėliausiomis žiniomis, kar i 
ralius • Prajadhikop. sutiko ' ( 
su sukilėlių norais ir vėl 
pasiliko karaliumi, bet jau . " j 
valdys Siamo valstybę pa-\ j 
gal konstitupyą. .

VOKIETIJA SIEKIA PRAN
CŪZIJOS DRAUGIŠKUMO

LAUSANNE, Šveicarija. 
— Vokietijos kancleris Von 
Papon pasiūlė Prancūzijos 
vyriausybei sudaryti karo 
saugumo sutartį*

Vokietijos pasiūlymas nu- 
nustebino daugelį valstybių 
irpaČią PrancūMiją.



mm 1
U J ov . t ■ ■' ‘ .

■' rįį» k ■ iZmto'S' 1$Lietuvos
VBB

v

F‘. '■

*£ŽYDAS ima kIta.
lakų tikėjimą privalo. meįjOnu posėdį parapijos 
MOKĖTI ŽMONAI išla I K Y-i statymo klausimui ap-
MA, # WO $9 A?®®*1’

cijiį', valdybų. su parapijoj

KAUNAS. Vyr. tribrn 
r. nolė šiomis Uib'įddiis buvo

i baigta iiagi’injetĮĄieųa labai
t. . ilgarnušitraukUsi bylą, ėju- 
L • Si kelis1 metus tarp žyd-ų ti- 
į •< kėjimo t pilietes ir kataliko^ 
; ėė- Bylos ‘ asinė r tolda. Šlionąa^ 
J Kacas,^ydas, pasiryžo p,asi-

daryti Matalijpi ir apsikrik
štijo. ‘Tacitu 'jis turėjo

. žmoną žydę įr -pora vaikų.,,
Žmona peĄ

kėjimą nesutil^ ir jam'taip
* . pat neleido vaikus auklėti

katalikų tikėjime. Dėl to 
teko išsiskirsti. Stanislovui 
^buvusiam Šliomui) Kacui 
buvo leista vesti , kitą žmo
ną, ką jis ir padarė, o savo 

’■>. pirmiesiems vaikams pa
skyrė išlailcymą. Tada Ka-

\ Oienė sugalvojo jį vis dėlto 
laikyti savo tyru ir parei
kalavo (kaip žmonos) išlai
kymui lėšų. Todėl patiekė 
jam teisme savų civilinįieš-

■ kinį. .
Dabar ginčą spręsti rei

kėjo atsiklausus dvasinių
■ * vyriausybių. Katalikų vys- 
Į kupijos Kurija išaiškino, 
L A .kad Kacui privalomi jos

j nuostoliai ir kad Kacienės 
. negalima šitokiu atveju lai

kyti jo žmona, o žydų rabi* 
natb — kad jų nuostatui ląį-

- ’ tini Kacienei. Visą tą da-
* lyką galutinai išspręsti bu

vo pavesta vyriausiam tri-
• bunolui. Čia St. Kacą at* 
stovavo pris. adv. padėjėjas
NaŠliūnas. Tribunolo nu« MOTINA PAPIOVĖ DuferĖRĮ 
tarimu Kacienės civ. ieški’ ; IR PATI NUSIŽUDĖ ; 
nis buvo atmestas ir jai pa
reikšta, kad pagal konstitu
ciją jos laikyti Kaco, perė
jusio į katalikų tikėjimą', 
žmona negalima. .

J.

r.

L

•p-

£'

r
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tarti. ■ Statyba nutarta tuoj 
pradėti. Sudaiytastatybos 
komitetas; beikalų vedėju 
sutiko būti kun. J. Mačius 
laitis.

LIETUVOJ ORGANIZUOJAMA 
SPAUDAI RMMTI ApUNGA

“Verslo” redakcijoj įvy- 
kįo platūs pasitarimas re
dakcijų atstovų, knygų ir 
laiktečhi. jejįčjų, žumalis-

4 : M* ’hij
. .ik. .’i . i -f

■• p ■

’ > '

■

tl
platinimo i'eikalams^ Pas^ 
tarime buvo iškelta perdi* 
deliš užsieninėj spaudos is- 
ijplčtimas Letuvojy kuri 
daugumoj' įvežama be mui- 
:o, leidėjams neorganįzuo- 
tiems kenkia musų, spaudos 
platinimui. Kada mūsiį 
leidinių paėmę, platinti lei-- 
dėjai sugrąžina atgal ligi 50j 
procentų, tai užsieninės jie 
teturi teisės grąžinti tik 10

• (. I

procentų. Tam reikalui su
tvarkyti; nutarta įkurti 
spaudos darbuotoji} ir leidė
jų sąjungą j kuri organizuoJ 
tų spaudos rėmimą. Ji taip 
pat stengsis užkirsti kelią 
labai gausiai’ plaukiančiai į t 
mūsų kraštą spaudai.

LED A I

Ragelių ir Kamajųrp®^ 
( Kilosiu. 'apylinkėj e) lęįŪT 
labai išmušė javus, dėt . lan
gus išdaužė. Ledai, buvo 
laukinio obuolio didumo. '

I r * ■' **' i ■\2 vai, po pietų Ateitinim y •./ 
kų rūmuose įvyko iškilmiii'-, • _____
gas posėdis, kurį pradėjo 

. sąjungos pirmininkas stūd.
Adolfas Domaševičius, pif-į ’įj 
sakydamas kalbą.

r ‘ : A f /
nj ■ r -ir, - y X . /' .

■ TmApa Apologetika grbė
Kat. Tikėjimo ApgyniriiaB. f?a

RJiK baltatia
l,75r~l.M

.Į KATINAS. — Birželio5 

 

| diena Vytauto Didžiojo u- 
niversiteto studentu ateiti- 
ninkii sąjunga minėjo savo 

[ gyvavimo 10 metą sukaktū- 

 

1 ves-

I Birželio 4 d. ateitininkai

Į aplankė kapines,1 kur-pasi*

I meldė už mirusius narius, 
ypač už žuvusius kovose dėl
' j Lietuvos laisvės.

| Birželio 5 d., sekniadiėnį, 
visa sąjunga nužygiavb į
[ Baziliką, kur . įvyko . iskiL 

 

r I mingos mišios.

[■ Į pasakė vyšldipas M.flteinys. 
|^isi| studęntai j, ąteitiinnkąi 

’^nišijir metu priėmė i\KomU-

1 --h' r;;

M■ . m ’ -.5^ i- n*,-4 raaeiri laimėjęs Anglijos čempio
natą. Dabar jis laimėjo Ameri
kos čempionatą, kurį turėjo fie* 
tuvis Burke-Bnrkauskas.

GRĮŽO Iš VILNIAUS

KAUNAS.—Tėvasf Aloy
zas Janušaitis, “Varpelio” 
redaktorius, grįžo iš ViL 
niaus. Vilniuje išbuvo 10 
dienų. Aplankė visas lietu
vių globojamas įstaigas. Tu
rėjo pasikalbėjimų su visais 
Vilniaus lietuvių Aulais. 

: Stasys ir kunigas Bieliau
skas palydėjo Tėvą. Aloyzą 
jos — Veivio. ? ’ *

PRADĖS STATYTI^ PARAPI
JOS SALĘ

šeliair
ietario Raštai. . .

Istorijos ■3p^a|<a. Du tomai. $1.01
Xl4exsiU^r.J-'

Gėrutic;.
V. Čepinskis, prof, Šf. Šap 
Iratiskis, pęof. A Dovydai- 
tis, prof. K. Pakštas, gene- —faprišyin^ mįAįb

rolas V. Nagėvičius ir kiti.

Susilaukta daug sveikįni- l 
mm . . • • .; į ; ’Ul

Iškilmingam, pošedžmi už
sibaigus, įvyko j eisena į kaq ^ 
ro muzejų, kur atefįmmkai 
pagerbė žuvusius 
vos y neprikląuspm^ės dr J t
tvirtai pasiryžo stovėti i te-; . 
vvnės sargyboje.- » * ‘ iXIX tarįi

• , ■■ ■ hrl«tini« Kongresiul. P/iražS
Vakare įvyko koncerte J to. Pr. Bučya,

Mūsiškiai Užsienyje. Juokiu- ■ . 
gas aprašymas kelionės į Pa^ 
ryžių ir atgal Mikalojaus ir . 
Glapiroa Ivanovtį. /. Išguldė ' 
Magnus Parvalkfetii............ .50

AeMbnč Ą-jUink Pašaill/pjar 
so am-Apię. MMff.. ■ 
Įįp {Įalo įdomūs nūotikįąi k$-

j Pay^JųUuay^rnę^ Vytimas t >• 
•Lt rsr '■ - ^$1.00*

^u.75a.. 
o^uuga AOLyiuu sptJUliuų. Gcgui6fl Mėnuo r^ Kųn.>. ; 
dinį “Savu keliu,” kuriame Ižadeikia. Kairia__ ?'^rt:,l.250ė.į
padaryta dešimtmečio ąp-;[ tJžda^yriaiu.25o.

;Slni..-L._ _50c.
—-—■■—;---------------1 — icJVai''vieno ‘

iiF1A iDiUHhiilFnH f 1 ITVv i- vlikW6.’ Vertė SI 'RaVanskas15c.UAnDlNlNAU OKAI IT" Bolševizmuyj?* Tfimi infiifffftieiF bolševizmmiMru.jo vykdymas \

T0jy ra®Įur ■^įaBjtMag>
■-.*>- ■ “ gaidomis. SutaisS Matas

m. Lietuvos xPaskolos Bonųk<lai-l 
ponus už prenumefatas jr^kny-J 
gas už pilnų jų vertę.- Nukirpk 
1932 m. kuponų siųskite ; y ; ■

“DARBININKO” ADM., 
366 W. Broadway,? • - ' J 
South Boston, Mass.-v.

'^ftidMiįhiokBllg —. 
pi. A, —50o.

■„ LtoąiamoBlos Ligos Ir . kaip 
yuo jtj iBsi&itgotif .Para&t r 
Negyvoji gamta: žem<5, van- ' ' 
duoį OraB, ParašS J. Baronas_^.50a.

v r jūu, t
i 1 Mano •, Patyrimai ^Didžiojoj .

»’ Pamaldų Vadovėlis, Stacijos 
Graudūs Verksniai; ^nawa ,^'į-V 
išleido Kum J. Koncevičius,_llfe.
< ViCriuOlinŽ Ltfoma. Verte 
Kun. P. Saurusaitis 

Moterystei Nesuardomybž. J. 
Lešauškis. šv. Kax. D-jos lei
dinys, Kaune ____ i__ _____ 10a.
: Sunkiausiais Laikais. Paraše 
A. JHiucevičius  ----________ .40o.

Meilo (Poeiua). Parašfi M. 
Gjistaitil ^2 -------------- _15e,

ivėntriiJ Gabrielius. Išleido 
Tėvas Alfonsas Maria Q. P__2&e,

Rėligųos Mokymo Metodi- 
ka, SuįąįsŽ JĮi< Akruodys—AOo. 
‘ Leisim A MažuCiama Ateiti 

.Pj^ie , Manęs. Sutaisė KuPra- 
----- '■.■!.■.■■!---*--- :__

Mūsų Dainiai. Parašė Ka
sys Puida ______ __ __ 50o.

Anderseno Pasakos—su pa- 
eikslfiliais __ 20b.

i Puikini ant Keliu—“D-ko” pauoafbdos apdaru $2:00 ir $3.0Q

.™ TEATRAI
- • » •;

YĮen^clio Disputą su; Rabi
nu. Vieno veikšmį) juokai. Su*. 
lletuViito Vaidevutis'A—-----I&c.

Elgetų Gudrumas; 3-jų veika- 
mų komediją.. Parašo Seirijų 

UOtukas _ 2bo-
’ N^»^lisytbja^4keturią veiką-' 

mų drama; Parašė kun. Pr. M. 
Juras..Kaina-—__ ............. - . -35e
, ,Giliukingas Vyras—2 aktų 
komedija; paraše S. Tarvy- , 
das_ ____—__i-__ L'..L.......-.w...26»-i

Ubagų Akademija ir Ubagų 
Bailūs komedijos po 1 ak 
‘ų. Parašė Seirijų Juozuka8_35o<

Sniegas — Dramą 4-rių. ak- 
'į. Vehtfi Akelaitis 40e -•

Bsumas—3-čia dalis dramos 
‘Gims Tautos Genijus.” Pą* 
rašė Kun. L. Vaicekauskas—10a,.

■Visi Geri—3-jų veiksmų vai*- / 
telis; patais F. V. , 1O».

Patricija, arba nežinomoji 
kbnkinS 4 akių drama. 
;Vąrt6 jonas Tarvydas __*_10o. t.
(..,Įigan^o Apsireiškimai, — .
atėjimas ir. gyvenimas ant že- 
įaSs JStSUs Kristaus. Vaidini
aissu gaidomis ■- ", .. . 75b,

Dramos; 1) Germaną; 2) 
l<Wbla—5 aktų’; 3) Liurdo 
Stebuklas — 4 aktų; parai A 
F. Tarvydas.--------.ggrej

Ktiarkia Paliepus.—Komedi- 
ja l-me akte. Parašė Gineitis 15ė. ‘

Va|kų Teatrai: dalis I; 1). / 
Pagalvok ką darai; 2) Jono 
4aim5; 3) Pasakyk mano lai-, •, 
n§. Surinko. S. K., JDT ir 15a,

Valkų Tea^^ftliĄn: 1) Į 
Išiirsime paskui; 2) Antanu
kas. Sūrfkk^a.ffi^DFiė’ N,—15b.

K J Hihl įkhMji.l,* 
■. iv.uti :-vi 

ūiSo^BOston/Masa
-Rtj te ’ f

roląs V. Nagevičius ir kiti, . r/v—t - ■*-*.«
į® lipinu. VortiLKiin.,P. L, 15q,- ,------- I .

ųų ktįrilfBinaajj pagal*Nfc<•; ! 
........

AJ^į rBninyįta .į D* ’ 
r Paraše to.. a 
l -,■ /-d
Middoif itait. *

•‘i-v*. t

t? r, • ........*; a ii-
revolveris šovėfcTeš'išradėy5 
jo lioi^ ;atgal ir pataikė jam 
į akį. Ne tik visas užtaisas 
su kulka, bet ir revolverio 
vamzdys 10 cm. ilgio sulin
do galvon, - Nevykusio ban
domo .auka buvo skubiai 
nuvežta ligoninėn, kur ne? 
trukus ir mirė, Pažymėti
na, kad minėtas pilietis, be- 
bancįydamas savo išrastuo
sius revolverius, jau du kar
tu- buvo nukentėjęs.

t -- r : - - - , -

DAR VIENAS KNYGNEŠYS

4

ATVYKO 40 VILNIAUS ŽYDŲ

-KAUNAS;^

' • Pradžioje birželio••.mėn. 
Žeimelio vals., Žyčiuną. km., 
Jurgio Bąltaičio ’ seklyčioje 
rastą papiauta jo duktė 3 
dietų amžiaus, o šuliny ras-, 
ta negyva jo žmona Cecili
ja,-34 metų amžiaus mote
ris. Esama žinių, kad-Sta
sę Baltaitytę . papioVė jos 
motina Cecilija Baltaitienė, 
kurį vėliau pati nusižudė.

Baltaitienė prieš kurį l.ai-

KALVARIJA. — Gru
žės 15 d. K. V. C. Kalvari
jos sk. valdyba sušaukė vi
sų K. V. C. Kalvarijos sk. 
kaimų įgaliotinių ir miesto ‘ką jau kartą mėginusi imsi-
ir kaimo katalikų organiza* [žudyti.

MALDAKNYGES

ri

kurio muzikalę dalį’: išpildė I 
ateitimnkų choras. ’ ■ ‘

Student Ateitininkų. są-J 
junga yra seniausia univer
siteto organizacija, pirmuti- 
už įsitegistranKV itaiveiįil^ n(KWai KjJ.

tėtę. ,.dh turi',didelės rdikš-' lįonšiį; per įviurkki * kr'fištūž’.’ • 1 ■ ‘‘ . ■' . . ‘.I Po».8« .fnltn. 
mes.studennį:^yyeniTO./- ,u

Savo sukaktuviii proga,:i ffimoiffiįBa DemokratjioB Pa- 
•v., «j.V?. gr^dai<‘Pa^ Uosiši.^ "stanga išleido specialia, le^-; feno

dinį “Savu keliu,” kuriame jŽadeikių. Kairia „ 
padaryta dešimtmečio ,ap-; . —"žvaga. : ’ ■NAKROŠIAĮ, Panevė

žio vals. — Nakvosiu kaime 
gyvena tūlas Vladas Šate, 
kuris rusų priespaudos lai
kais uoliai 'platino lietuvių 

iį^rįgl^įtid a5v o 
jamus knygnešius. 

nutĄusi
klifšija.: Eksl^^ Sibirą, bet įe-
pe yra Vįbites ž^dį.^en4‘4^;ę^^e^ padedamas^ios 
ruomenės pirmininkas “Tėvynės
Vigodskis,.. “Die Zeit” laik- Sergąs” tuomet rašė: ‘£Pas 
raščįo redaktorius -Cincina- Nakvosiu Šatą rusų žapda- 
tas ir kiti Vilniaus žydų vi-1 rai knygas kratą.” 

suomenės veikėjai.

LENKIJOJ STATOMA DAUG 
NAUJŲ BAŽNYČIŲ

s
.. Ė
i

•onis —____ 2.-^____ 50e,
i HPATtiii ' • f
Vaitkus, 50c£ 
• /Atsargiai šu Ugnimi. Vertę 
iš* lenkiško "kini, ‘ AL.. . . 1 .Idai

■ '• MifiBhfc"
,raąft pakriiudų.mūfių » ^k$jijno. u - į. 
VėrtS JopAS. M. Širvinta8^i4AQo. i

Lfetm&š • iftėiao ;Z
•X: Še&evičiūš |ir B-vČj Kau- ■:

I' Amęs ir Kalbžk: Deklama- 
l ųjjosj Mohdlgdi * iri' Dialogai, t; s • z-.

Naujų bažnyčių statymas 
Lenkijoj dabar labai spar
čiai nyksta. Tik vienoj 
Varšuvos vyskupijoj šiuo 
metu statoma 10 didelių 
bažnyčių, taip pat visa ei
le katalikų akcijos namu,., 
mokyklų ir prieglaudų. Ti
kintieji noriai prisideda 
prie šių statybų, nors eko
nominis krizis krašte labai 
smarkus. . ' ” <

IŠRADIMAS PRAŽUDĖ

J ta Vysk. A;1Baįan»usk*ri_L__lGc.- ;
Bucharistiškos Stącijoit—Su

lietuvino, Knn. P. Juškaitis_.15c. 
į* KrisYauš' dryžius: 'Stacijos, 
d GrriUdūs Verksmai* MaEdos'Ge-

i pys 25qj;

; rinko Kun. M; GavaleyiČius;
1 be ipdarų TČr centai, su ip> '' 
j darais , ,r/ ,v. . p, ..a,i.; $l;00'
j Socializmas ir Krikščionybė
j Prot‘ Vi JŪ^W

žmogus ir-Gyvuolys. Para^ iĮ

J Žydas JjAeEuUvųjUi .Paneša S. .
Kaimietis 10c.;::
^aldbsjiagįfc^tpriškas • 

1 piešinys lV-w limtmečio kri
kščionybės. Lietuvių-kalbon

' AftgiMmų KomediKAtri- z 
, tikrintai tfc Arileriteoniško ’^yv*

;Jono-KmitO BilŽš
. r Uetityoi Albumas. Bu pA- . 3 

.•| veikslais ir, aprašymąią~—IAQ,

PAŽAISLIS, Kauno ap. 
— Petrogrado kaimo gyven
tojas A.. Vilkauškas, pasi-. 
daręs iŠ lietsargio rankenos: 
revolverį, ’mėgino juo šauti. 
Mėginimas nepavyko," ’ nes

“NUGA-TONE PADARĖ 
MANE SVEIKĄ"

'PrUia O. Mikolaitlene, Buffalo, N. 
V.* raSo h- Bako: “A§ noriu, kad kiek
vienas žinotų, Jog Nuga-Tone padare 
mane sveikų. Pet kelis metus, a3 bu
vau silpna ir turėjau prastų sveika
tų. Afi ūmiau, daug įvairių vaistų, 
bet Jie buvo be vertes; Nuga-Tone pa
gelbėjo man I kelias dienas, Daugelis, 
mano draugų ir kaimynų sako, kad 
Nuga-Tone yra pastebėtinas.”
•. Nuga-Tone sustiprina visus kūno or
ganus. Jis sutelkia jums.gerų apetitų, 
nugali skilvio bakriklmbs ir konstipa- 
ęijų ir priduoda naujų stiprumų ir JŪ- 
gų raumenIms.yirVnervains.. Nuga-To
ne yra pardavilrpjamns 'nptiekininkų. 
Jeigu aptiekinlnkns neturi Jo, papra-. 
šykit jį užsakyti iŠ savo. urmininko. 
Murokit.. kad ’ jus gautmriūt Nugn-To- 
pOi. ■ Nepriimkite nieko kito*

PASINAUDOKIT NUPIGINTA MALDAKNYGIŲ,KAINA 
TIK KĄ GAVOME SIUNTINĮ NAUJŲ MALDAKNYGIŲ 

LABAI PRIEINAMA KAINA ' v

“MALDŲ RINKINĖLIS” ‘
Kaiųps: :

• Juodais odos apdarais $1.50 (buvo $1.75)
’ Baltai^' celuilpido apdarais $1.50 (buvo $1.75) 

juodais paprastais apdarais .75 (buvo $1.00) 
Baįta^^ęelųtjpį^^garais’ -90 (buvo $1.25) ‘ 

“MAŽAS NĄUWIAUKSO ALTORIUS”
AI . • •• • •■ .

/ daraiš .80 . .*
Juodais minkštais Uždarais 

Juodais; odos apdarais . .75 y’
Baitais celuiMdo apdarais .80 *
Imant di'desnį skaičių, duodame gerų nuolaidų.

i-.
■ f-'-“
4" .
.į Kaiids* 1

tX .

• I ‘

n'ri’

.50

[
Knygutes labai tinkamos, dovanos vaikučiams prie pir-

. mos Komunijos ir kitoms iškilmčmš. . ' • ' ( .
. Visus užsakymus siųskite iękančiu antrašu: * *i

A,B B Al ii A S” ; \ .866 įBroadyray, įr- ‘ ‘ So. Boston, Mąss/

■t
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VTIRŠUJE atvaizduojami du vėlkiysios mados ihalidyniost kostiumai, .1
▼ kurie bus dar daugiau apkarpyti siąis metais, negu kada pirmiau. Tas . • ..

366fBroadway<duoda ąūprasti, kad buš daug daugiau saules nudegusių šią vasarą. .
' Madų ekspertai sako, kad 1932 metais rnaudympsi kostiumai padaryti 

ne tik grožiui, bet ir patogumui. , Vieiias Ncw Yorko madistas sakot 
“Moderniškoji moteris nori plaukioti kada ji eina i pajūrį, o .juk ji negali, 
daug plaukioti, jei ji apsunkinta jardų jardais medžiagos. Išdavoje, 1932 ( I 
.metų maudymosi kostiumai yrį plaukiojimo kostiumai, kaip iliustruoja *. 
nugaros.dirželiai. Vienos spalvos kostiumai bUs šiais;metais1 labai popuiia- ■ j 
triškį kaip ir kiekvienais metais, tačiau "nauji kostiumai.-daugelyje atvejų 
bus ryškių spalvų kombinacijos?' • •• * *• •*' *

* - Ir, žinomį, besinaudojatit saulčs spindutiaisį. plaukiojimo'*pfotatpfaiK * 
vytai ir moterys pasiims Lucky Strike cigafetą ir užsitrauks spragintų . į 
dūmų, kurie taip.palankūs -jų gerklėms, kaip 1932 mėtų maųdytposi . I 

• kostiumai yra malonūs akims. - Pašalinti iš tabako lapų tūlus nešvarumus 
•" Lucky Strike cigaretų gamintojai panaudoja tą įžymų spraginitno procesą

jimant Įr ultra violetinius .spindulius. Nenuostabu, kad. 20.000 gydytojų, ' , 
po to, kaip. Lucky Strike buvo jiems duotai, išbandytu pamatuodami savo- 
nuomones savo pačių, patyrimu rūkyme, pareiškė, jog Luckięs mažiau.

. ’ "erzina gerklę negu, kiti cigafetnl.-1 ' ' '' . J
**%' J.'Lygiai kaip^yra dideUsKAklčhiJtas- tarp 3ĮĮW ‘ritėti- maudymosi■■■■ j 

kostiumų ir tų/fcvalduotų ir paSip j^Hių, kuriais 'oęrao’ vos kėlėta ^tetų \ . 
.atgal, taip yra ir didelis skirtum^š.Marp Lucky, Strike,\ tikrai moderniško ’ ’ 

, cigarete, ir cigaretų padaryty senovišku būdu.1 1 ■ ?
* ‘ ■ ' • . ■ . > ’• ■■':*' •!

■' ■ •------- ’j ■—■ y ■

|... ••?..••• -t i...>.mdb'
| ; AR TURI LABAI

UįTUVOS ,
' “ ■ ’• iSd^šipių^dumo * I

| ; Kiekvienas pusĮą^į$/Įabai graliu-paveikslu'pa- | .
; ?” puoštas. ‘ Eiiekyiends^lietuvis privalėtų. įsigyti šią I

knygą.. 4os kaina buvo $4.00. < Dabar gausi tįk ųž I

k y"2®'-’ fetfkiiliinKiS/ ' . ■ Į
.-'’JtAaMMrMKO'.’V',' į

’ 866^fest Broadwąy * . ; South Boston; Masa, • | * •

ALBUMAS
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Stovi mergele prie vartelių, 
Rūtų vainikėlis ant josios kaselių ; 
Ko ašarėles per veidelius byra — . 
Ko jos širdelei didis skausmas yra?

S

jį

į 
'i

I ipijiii4WFWi|i|

petitą turės, tas .bado ir ne
kentęs. Visi bus patenkin
ti. Iki pasimatymo.

1 Kikiliu

Maža Žmonių teturi progos ne- ' 
paprastiėms didvyrių darbams.— 
Af.,iPę<y<ąuąkaUė.

^M&Mv'^r'dPOMS
PRANEŠIMAS

tys automobiliai, sunkveži
miai ir visokioms dujoms 
persisunkęs oras. Nors kar
tais ii* sakome: “Einam ty- 

!lu oru joakvepuofi,” bet ar 
jis yra tikrai tyras ? Skir
tumas tik taiąe, kad, pabai
gęs kasdieninį darbą arba 
nesėdėdamas kambaryje, 
jauties laisviau. Pasiilgę 
mes esame švaraus, ty-ro 0- 
to, gražios 1 žaliuojančios 
lankos, ošiančios girios ir 
visko, kas tik gali sustip
rinti mūsų organizmą, at
gaivinti mūsų ene r g i j ą. 
Bent kartą į metusi stengia
mės pasilinksminti kur nors 
gražioj vietoję praleisti jau
kiai laiką.

Štai jau arti liepos 4-toji 
dienas Laukiam jos su ka
žin kokiu išsiilgimu. Rodos, 
kad jį daug ko mums at
neš. Mūsų gi pareiga iš
naudoti galimumus kuo ge
riausiai ' pasitenkinti, v Iš
trūkti iš miesto įr atsikvėp
ti per visus metus svajotu 
oru. ’ ’’.

L. Vyčįų Naujosios Ang
lijos apskritis rengia tradi
cinį metinį išvažiavimą, 
“ Palangoje, ’ ’ Lawr e n e e,

Palangos parkas žinomas 
kaipo tvienas . iš geriausių 
bei parankiausių vietų išva- 

į žiavimams. Čia pievos, tar
tum aksomu išklotos,- žaliuo 
ja ir traukia kiekvieną į sa
vo glėbį. Čia medžių Šla
mėjimas primena lyg toli
mas tylias muzikos inelodi-

bar skursta. Gal dėl vieny
bės, santaikos? Jos lietu
viai beturi; išsidalinę kaip! 
Krilovo pasakėčioj sukinky- 
kyti gulbė, vėžys ir lydeka. 
Vienį į rusus, kiti į prusus, 
treti į Varšavą. Gal dėl tau* 
tos kultūringumo ? Juk mū
sų tautos kultūra nėra pa
slaptis, mes ją žinom.

Man atrodo, jog tie did
vyriai pasisakė lietuviais^ 
būdami drąsūs^ didvyriškos 
dvasios kupini.

P Jei tautos kalba pranyks, 
tai aišku, kad nebebus jo- 

i kių palankių sąlygų plėsti 
didvyriškumo dvas i a i i r 
mes ištirpsime.

Juk nebūtume išlaikę ru- 
sų rėžimo, jei ne lietuvių 
kalba ir tikyba. Kalba, tai 
tautos ašis iy nelaimė ztai 
taątaj, kuri išsižada savo ! 
kalbos. .

Vartokime lietuvių kalbą 
visur ir visados. Apie to
kią tautą, kuri savo noru,

I niekieno nėverčiama, gula-į 
muziejų, kiti savotiškai pa
rašys. Bet begėdystė ir įš- 
tyžimas prisileisti sau tokią 
mintį ir rašyti mirties dek
retą tautai, kuri yra gyva!

Į Ji tik priešų, iš oro ir iš vi
daus, šiek tiek apipurvinta, 
bet mes turime gabių ir 

Į drąsių vyrų, kurie labai 
lengvai sugebės visa tai ap-

I valyti. Dėdei Jonui linkiu 
geros sveikatos ir daugiau 
gražios vilties.

Amerikos vokiečiai sukly
do, atsisakę savo kalbos. Jie 
tai suprato ir dabar -sten-l 

į giasi atitaisyti Jklaidų. ir. tai. 
I jiems sekasi. Mums, lietu
viams, netinką sekti, kieno 

Į nors klaidūs, bet imkime 
Į kas gera ir įgyvendinkime.

_ _ . _ . Jei nebūtume turėję lie-
vaiių, eina , pasivaikščioti,t tuvių kalbos gynėjų, nebū-J 
žaidžia, laiiko^teatrus. Vi-1 tume susilaukę ir dvasios I 
soje ? ^Šalyje*' neišpasakytas: galiūnų, kurie dėka kalbos 
džiaugiąs, ries ir “Vyšniųd gyvavimo susibūrė į vieną 
šakele” taip pat kaip ir jūJ kūną ir įvykdė tai, kas. bu- 
mėgstate šokoladą, Saulės vo tiesiog stebuklu — atga- 
šypšėha” — ryžiiiš su vįrin-1V0 tautai laisvę.
tomis jidgomiš..« ■ r Išlaikydami savo kalbą ir

Džiaugiasi bėra inkai, pasirodydami gerais dar- 
džiaugiasi tėvai. O mergai- l bais, būsime pavyzdžiu ki- 
tės? • Jos turi savo šventę/ tOn)S tautoms. Tik glau-. 
Berods; septinto Ine n esi o džiau ir drąsiau !
septintą dieną.; Kad jūs ži-;Į (Vietinis}.
notumėt, kiek tada japonai Į _— ----------
išperą JeUu, sriedfaiii! k||MuSŲ SHARKEY 
(Is Al. Jangwskii> rastąį) Į '

Mūs Žukauskas, mūsų 
Šarkis * .:•••

ČJempijonatą išlaimėjol 
Mūsų Šarkis—tai lietuvis 
Maks’ą Šmeling nugalėjo.

' faunas rbrolelis į karą išjoja,
Į karo lauką, kur kuĮkos lekioja — |
Kovot už mūs ’ Vilnių, tą didį miestą, j

• Mūs’ Tėvynės Sostą, Gedimino pradėtą.

’ ' Jau*prie vartelių stovi žirgelis, \ 
Štai išeina ir-jaunas brolelis.
Sena močiutė paskui jį ėjo, • • . 
Į sūnelio rankas ji kardą dėjo.

Brolelis kardą iškėlęs aukštyn pamojo, 
Užšoko ant žirgo ir tolyn nujojo — 
Į karo lauką, kur kardai skambėjo, 
Kur Lietuvos didvyriai gyvastį dėjo. *
O, Gediminai, kelkis greičiau, ' 
Ir tu, Vytautai, Birutės sūnau ! / ..
Kelkitės iš savo šaltų kapų,
Ištraukite Vilnių iš lenkų nasrų! - • < u.

; Amerikos Lietuvaitė.

‘ BERNIUKŲ ŠVENTE 
JAPONIJOJE

Įdomiausių daiktų gali
ma pamatyti Japonijoje: 
labai gražūs reginiai, švaru
tėliai miestai, malonūs kai
meliai, paslaptingos švento
ves ir.„ nepaprastai, man-” 
dagūs vaikai. Žaidžia jie 
ramiai, tylim, ne taip, kaip 
daugelis mūsų vaikų, nuČ 
kurių šūkavimų kartais at
rodo narnąs gulėtų nugriū
ti. Japonų kalboje nėra 
biaurių žodžių, kuriais' ga
lėtų koliotis, todėl ir vaikai 
tokių žodžių nevartoja." Jie 
nemėgsta ginčytis ir peštis.

Vardo dieną japonų vai
kai dovani negauna, nes 
pas juos tokių dienų visai 
nėra. Ir kaipgi pritaikyti 
dienas tokiems vardams, 
‘iSaulės šypsena,” “Vyš
nios šakelė,” “Lakštingalos 
giedojimas...”

Kad vaikai turėtų progos 
pasilinksminti ir gauti do
vanų, japonai išgalvojo ki
tą būdą J penkto mėnesio 
penktą dieną rengia ben
drą herniųkąrns šventę. Tą 
diena jau nuo pat ryto ant 
japonų namų esti iškabin
tos popierinės arba audekli
nės žuvys, ypae karpiai. 
Karpis tai berniuko ženk
las. Jums gal geriau pa
tiktų žirgas, liūtas, ėrelis, 
bet ką padarysi, kad japo
nai pasirinko karpį. Sako, 
karpis vandenyje lai s va i 
plaukioja ir prieš vandeni 
ir pavandeniu, ieško maišto, 
nugali kliūtis ir vengia pa
vojaus. Taip turi plaukti 
per savo gyvenimą ir ber 
niukas, nugalėdamas siitikj

tas kliūtis ir saugodamasis 
pavojaus.

Savo šventės dieną visi 
;aponų berniukai gauna do-T

AR ATSISAKYTI 
KALBOS?

(Dėdės Jono dėmesiui)

Dėdė Jonas “Darbinin
ke” net pailsėdamas rašė, 
kad dvasia be kūno gali gy
venti. Taip, gali ir gyvena, 
bet ne tarp žmonių, o dau
sose.

Sharkey — kumštininkas, 
Mickevičius — poetas, Kos
ciuška— kariautojas. Va
dinasi, jie yra išimtys, to- 
dėl negalima jų pavyzdžiais 
aiškinti, jog ir bė kalbos ga
li būti lietuvybė.

Jei paklaųstum minėtų 
didvyrių, kodėl jie prisipa
žino ir prisipažįsta : lietu
viais, tai kbkip atsako , susi; 
lauktuniei?

Gal turto įsigyti ? Lietu
viai nebuvo turtingi ir da-.

Čempijohų pasatfliniu 
Visi didžiai džiaugias, 
O lietuviai—ką kalbėti— 
Šiuo, smarkiai didžiuojas.

Valio Šarki ! Tu laikykis, 
Visus priešus nugalėki, 
Visad’ lietuviu ištiki, 
Vėl, kai jausies, i š 1 a i- 

meki. -.4; Jurgelaitis.

DALYVAUKIME IR MES 
. TEN!

Niūrus yra miesto gyve
nimas. Nęi kur išeiti pasi
vaikščioti, Įiei kur pasėdėti, 
tyru oiu pakvėpuoti. Vis 
tas pats triukšmas^ fm pa-

i- ■'

B*!-'
'■l' ■ W; v

Valio, atostogos! ’ šaukia, Mykia visi moksleiviai, atsisveikinę su 
mokyklomis vasaros atostogoms. Ir musu jaunieji lietuviai moks
leiviai džiaugiasi kartu su visais. Tik perdaug nęiždykaukite, kad 
neužmirštumėt to, ką per metus išmokote, Neužmirškite, jog va
sarą veikia lietuvių kalbos mokyklos, todėl jas aplankykite ir sa
vo tėvelių kalbos pasimokykite.

• Biuorni pranešame, jog 
Moterų Sąjungos N, A. ap
skrities išvažiavimas šią va-, 
sąrą įvyksta Pal angoj e, 
Lawrence, -Mass., Liepos-- 
Jiįly 31. d., vietoj rugpiū- 
Čio 7 d. .. Dėl svarbių prie
žasčių atkelta savaite anks- • 
čiau, kaip kad buvo nutar- ' 
.ta. ■ .':•■■■

■ Visos kuopos Icviėčiamos^T’; 
rengtis ir kuomi nors prisi
dėti prie šio išvaižavimo.

. - Rengimo Komisija. ;

jas, seka seną, seną pasaką, 
kurios klausytis • niekados 
nenuobodu. Krištolinis e- 
žeras viliote vilioja paplių- 
škentį jo vandenyje. Tik, 
rodos, pulk į vandenį ir 
žaisk kartu siu ežero bango
mis.

Bęt gąl dar daugiau jau
kumo priduoda šiai vietai, 
tai mūsų jaunimas.^ Kur 
tik pasisuksi, vis juokai, 
klegesys ir tartum bičių u- 
žimas skamba per visą die
ną. Kiek linksmumo būna 
kiekvienoj kertelėj? Tik 
klausykis ir gerėkis. .

O kiek visokių pramogė
lių, visokių žaidimų, rung
tynių, ‘lenktynių? Ypač šie
met.

Jau. senai yra ruošiamasi 
prie visokių prašmatnumų, 
kurių bus daugybė. Proga 
gera. Ir išnaudokime ją ge
rai.

Tad gi, tą dieną palikime 
įkyrų miestą ir traukime į 
tą gražųjį parką, į linksmą
jį išvažiavimą.

Ten bus ^Larbo storiems, 
ploniems ir greitiems. Kas 
greitai bėgt galės, beabejo 
dovaną laimės. Kas gerą a-

L D. S. N. ANGLIJOS 
KUOPOMS

LDS. Naujosios Anglijos 
apskrities šių metų antrasis . 
ir ,paskutinis išvažiavimas 
— gegužinė įvyks Tugpiūčio / 
men. 14 d. Palangos Parke, 
/uaivrėnce, Mass.ri .

Visos- kuopos} iš anksto 
prašomos 'gražiai rengtis. .

Komisija.

NAUJA SISTEMA BANKE
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Jfrfaht Office:
30 SCHOOL STREET 

BOSTON
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MES DAROME
SVARBŲ ŽINGSNĮ PIRMYN

" Bostono Five Cents Savings banko per 78 metus pirmuoju 
tikslu buvo užtikrinti "saugumą taupmenims—mokėti pakankamus 
dividentus'ir suteikti.gerą patarnavimą. ' \
Meą Įsitikinome, jog sistemos pakeitimas žymiai pagerins mūsų pa
tarnavimą šis pa stirnas, pradėsiąs veikti liepos 5 d., yra pa
rengtas ir mės esame Įsitikinę, jog mūsų depozitoriai jį pamėgs.

. . • Vietoje naudojimo plunksnos ir rašalo rašyti mūsų depozitorių de
pozitų ir ištraukimų sumas bankų knygose viskas bus spausdina- 
ma. Yra gautos National Pošting mašinos tam darbui atlikti,

. ŠI naujoji sistema turi daug pagerinimų mūšų dėpbzitdriams ir jų 
bankui. Ji bus saugesnė, stipresnė, teisingesnėj ir geresnė visais 
atžvilgiais. J- ‘ ■

Vienintelis pakeitimas yra tik sistemoje —- tas pats štabas atliks 
• . patarnavimo darbą, ir. mūsų depozitoriai turės dar vieną priežastį 

pasitenkinimui, turėdami vienių iš daugiau kaip 185,000 sąskaitų 
mūsų knygose Šiandie.

-— '. *> ■ rKIMIDINT
■■ ’ x. ’ ■ -. • : . • ’ ■ ' • . ’ . ’ .

The Boston Five cents Savinos Bank

tBrenech Office;:
’ 696 Centre St, Jamdct Pltin ■

-• . 1906 Centrę Št.t W.est Roxbu'ry

H

Bostono Bive Cęnts Sav- 
ings bankas, esanti s 30 
Sęhool St., Bostone, prane- 
ša, jog nuo'liepos 5 d. .pra
dės vartoti naują įrengimą •/ 
skaičiavimui Naujasis įren- ; I 
girnas veiks centriniame o£i- 
se, West Roxbury ir Jamai- 
ėa Plain, Pagal naują įren-. 
ginią bus atsisakyta plunks- . 
nos ir rašalo. Dabar yra. 
pagamintos naujos knygos* 
ir visi depozitų ir ištrauki
mų užrašymai bus spausdi- . • 
narni. Mašinos darbas bus 
atliekamas kontakte su de- ... 
pozitoriu. - •
. Pagal naują sistemą,. vi
sas rekordas užrašomas aiš
kiai, diena, depozito ar iš- / 
traukimo suma, procentai. 
ir balansas,*ir visa tai yra 
atspausdinta banko skaitlia- 
vimo knygoje. Kiekvienas 
užrašymas yra . atliekamas 
dėpozitoriui. neatsitraukus 
nuo patarnavimo lango.< | 
Vietoj eiti prie vieno lango 
depozitui ir prie kito ištraiv j 
kimui, dabar kiekvienas de- , . 
požitorius gaus patąmavi- Į 
mą prie vieno lango. Tas * j 
tikrai pagręitins patarnavi- |

Bus įsteigta tainvi naujas.. I 
departamentas nauj iems de- . •( 
pozitoriams, kur j ie ras pa- j 
togesnį ir labiau patenki
nantį patarnavimą. 1

Šie pakeitimai . padaryti .' ‘ 
vieninteliu tikslų sutekti -.! 
savp 189,000 depozitorių ge- • 'J 
riąusį patarnavimą, kokį - . > • į 
tik moderniškas mėclraniŠ- 
kas įrengimas gali duotų . 
Jie nepaliečia, banko štabo.; 
tie patys žnionės tarnaus 
dėpOZitOriams, kaip ir anks
čiau,,. •: // t ‘

Bostono Five Cents Sav- 
ings-'bankas,įvesdamasnau
ją sistemą, prirengė naują 
knyw ir skaitliavimo kor
tas kiekvienai sąskaitai,

Bankas turi, depozitėrius 
įvairiose valsti jose ir užsie- 
nio: 20 valstybėse. Iš toli
mų Siamo, Indijos ir Kini
jos dėpozitoriai siunčia de- , 
pozitus į Naujosios Anglį- 
jos didžiausią taupymo
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DARBIfelJOCAS
, ' (The Worker)

, | Pnblhhed every TUESDAY and.raiDAY J ||
/. . į----- |jy - ---------

OIKT JOSEPH’S BITHUAHIAH E. a ABSOOIATIOK LABOR
JEūtered as second-clara matter Sept 12,1915 v. Po*t offlct at Boaton, |CaM, 

under flie Act ot Mtach 8,1870
'▲cceptanca for malling ai sDedal r jt%QX po<tafce prorlded Itor In S«ctl(»n lipe

■ SŲBSaąim^N BATB3S’( į ’ ' PRENUMBDAT<
Domeatlc yearly ..44-00 Amerikoje metama .
Forelgn yearly...,,,.,*,.....,,4R0(J Užsieny metama

Ąctof October 8,19Į7 j atitharlMd onJiily 12,1618 ,

PRENUMBIUTOS KAINA:

_ „ , . _ ... . ........... ..$5.00
Dojnestlc once per tveek yearU.42.OO Vieną kart Bavait&Je metanu... .$2.00
JTorelgn once jer yreėk yearly... 42-50 Uisieny 1 kartnavaltSje metamu..$2.50

DARBININKAS
ta WHST BR0AWAY SOUTH BOSTON, MASS.

TELEPųONB SOUTH BOSTON 0620

forelgn once >er vreėk yeiirly... 42.50 Užsieny 1 kart savaitėje matams.. $2.50

J. E. KARDINOLO KAL
BA PER RADIO

v *..

*J Jo Eminencija Kardins 
iąs O’Connell kalbėjo per 
radio pereitų Sekmadienį 

.Eucharistiniam^ Kongrese.
Perilga Čia būtų atpasakoti 
visų jo r kalbų; žodis į žodį, 
bet ten yra tiek gražių ir 
įdomių posmelių, kad norė- 

’ tė norisi pat lėkti juos
° Darbininko ’ ’ ska i t y t o- 
jams.

. Šiais netikėjimo laikais, 
sakų Kardinolas, kuomet 

y žmogaus dvasinė pasaule- 
; žiūra susitelkė tik į kūno ir 
. • proto akis, grynai žemiškas,

- ir tomis akimis jis stengiasi 
išmatuoti nepabaigtų Dievo

, Esybę, — ištiesų smagu yra 
atsiminti, kad Katalikų Ba
žnyčia •sumindžiojo netikėji- 
mo žaltį ir, vieton visokių 
sektų šūkio: “aš manau,” 
ji tvirtai pastato savo obal- 
sį: “aš tikiu.” Kalbėk šių 
laikų nusidėvėjusiam' pa*’ 
sauliečiui apie Dievą, tai jis 
tik patrauks pečiais, bet ka
talikas, kuriam Dievo var-

• das yra šventas, klausys tos 
.rkalbos su didžiausia pagar- 

t ba, nęs jis turi tikėjimų.
Ųžsįmink netikinčiam raci
onalistui apie Dievo Sū
naus įsikūnijimą, tai jo sie
la pasikels tik šešias pėdas 
nuo žemes, nes jis tik su- 

. pranta apie Kristaus žmo- 
. gystę. Bet kalbėk tikinčia
jam apie Kristaus kančią 
dėl mūsų atpirkimo, ir jis 
tuoj apsiašaros iš meilės ir 

. dėkingumo mūsų Išganyto-
- jui, — neš turi tikėjimų.

Šių dienų netikėliai, kaip 
kadaise farizėjai, kalbės 
apie Kristų kaip apie Juo 
zapo—dailidės sūnų, igno-

modami Išganytoju dievys
tę. Bet tikintysis katali
kas, kąi svarsto apie1 Kris
tų, tai. atsimena, ktid tai -bu
vo Dievas-Žmogus tiek ge
ras ir gailestingas, kad-; at
leisdavo sunkiausias nuo
dėmės, tiek mylintis, kad 
pats save davė mumš valgy-

IMMIGRACIJA KOVO
menesy

Šių metų kovo menesy 2,- 
112 ateivių išdeportuota xr< 
tik 2,103 įleista, tas. reiškia, 
kad pirmų kartų ImigracL 
jos Biuro istorijoj dauginus 
ateivių išdeportuota, negu 
J eisią. Per tų laika net 6,- 
239 ateiviai, paliko šalį su 
intencija nuolat apsigyventi

Toliaūs Kardinolas . nuo
dugniai išdėsto Katalikui 
Bažnyčios mokslą apie Die
vo Kimo paslaptį ir šv. Mi
šių auką. Pasijui klausia: 
kur kitur pasatdy galima: 
rast panašių auką, jei ne 
vien Katalikų Bažnyčioj, 
kurią pats Kristus įsteigė ? 
Kokia brangenybė gali su
silyginti su šv. Mūšomis? O 
Vienok koks netikėtinai bai
sus žmonių atšalimas! Jei 
tik vienam momentui atsi
darytų iiiiisų akys ir pama
tytume, kas ištiesų yra Mi
šios, tai būtume prislėgti di
džiausia nuostaba, dėkingu
mu ir net baime. O to mėa 
nejaučiame, nes matome tik 
silpną Jcunigą laikantį Mi
šias, o neįžiūrime Amžinojo 
Kunigo ir tos Dieviškos 
Dramos,' kuri įvyko mūsų 
atpirkimui. ’

Taigi, atidarykime mūsų 
sielos airis. Atidėkime į ša
lį nors valandėlei mūsų kas
dienines mintis, rūpesčius 
ir vargus ir eikime klausy
ti šv. Mišių su tokiu dievo
tumu ir meile, kokią turė
davo pirmieji' krikščioiiys; 
nes ‘Tas, Kurs aukojasi an: 
altoriaus yra ne tik Auka ir 
Kunigas, bet ir amžinasai 
mūsų Karalius. K.

SHARKEY ČEMPIONAS

vinimas buvo taip tobulas, 
kad kartais Schmėling atro- v 
de kaip mokinys, imąs pa- 
mokas nuo mokytojo? Abu
du priešininkai buvo taip 
stiprūs, kad nežiūrint smar- 
kių smugių, AŠsiTaike aiit ■ 
kojų. Ąet vis tik "mūsiškis 
iko čempionu, Daug jis 
tarėjo nukentėti, kol pasie
kė tos pageidaujamos vir
šūnės. ‘Nors visiems buvo 
aišku, kdd; Sliarkey geriau
sias kumštininkas, bet dau-' 
guma Amerikos publikos 
iuvo prieš jį nusistačiusi. 
Slinku būtų 'suprasti kodėl.

Rodos, ameriliiečiai geri 
sportininkai ir tinka m a i 
pagerbia kiekvieną -pasižy
mėjusį, neatsižvelg i ant į 
tautybę, bet Sharkio reika
le išėjo kitaip:’ jo kaip tik 
nekentė todėl, kad jis lietu
vis. Žinoma, ne visi. Ir 
Sharkey. turi daug pilėte-. 
lių, bet vis dėlto daugelis jį 
peikė, kad ir geriausiai: bū
tų pasirodęs.
Jei gerai mušėsi; tai sakė, 

kad jis perdaug išdidus ir’ 
perdaug kalba. Jei kartais 
neparbloškė kokio priešinin
ko, tai sakė, kad persilpnas. 
arba nenori - muštis. Bet 
Sharkey žinojo savo vertę. 
Jis sumušė tokius milžinus,- 
kaip Godfrey, Wills ir Car- 
nerų, su kuriais nė viens 
garsiųjų kumštininkų neno
rėjo grumtis. Ir jis lietu
višku kantrumu ėjo prie sa
vo tikslo ir jį pasiekė. Kirs 
svarbiausia, kad Sharkey 
niekuomet neišsigynė savo 
lietuvybės, bet nekartą vie
šai . pareiškė,. kad. jis Lietu
vis. Tas ištiesų labai gerb
tina.

Jei pasaulį valdytų kum
štis, tai šiandien Sharkey 
būtų pasaulio karalius. Bet 
jam tur būt užtenka būti, 
čempionu. Tegu juo*paši- 

( lieka ilgiausius metus! K.

užsieny, Intais’ žodžiais, liet 
trys ateiviai išvažiavo kiek
vienam atvažiavusiam. " 

r Sulygimis su pei’ėitų me
ru kovo mėnesiu, 1,474 at
eiviai mažiau atvyko. Iš 
rišo 11,351 innnigrantig įlei
sta ; 1931 m. įlehta .16,344, 
kuomet 1930 m. normaliais 
laikais 34,857. .•••-.

Iš 2,103 atvykusių atėi-
- vių kovo men.net 1,408 ar
ba du trečdaliai atvyko iš 
Europos. 565 iš kitų Ame
rikos šalin, 309 ds Kanados

iš’Meksikos, 96 iš A- 
zijos ir 34 iš Afrikos, Aus
tralijos ir iš kitų šalių. Iš 
6,239 išvykusių kitur nuo- 
latai* apsigyventi tik .2,932 
arba mažiau kaip pusė išvy- : 
ko į Europą, 2,922 išvažiavo 
į kitas Amerikos šalis, 122 
į Kanadą ir 2,399 į Meksi
ką, 360 į Aziją, 212 į Kini-..-t 
ją. \. ■

. Kaip minėta,: 11,351 atei
vis — imigrantai ir neim- 
niigrantai — įleista kovo 
mėnesį 1932 m. Tuo pačiu 
laiku 455 ateiviams atsaky
ta įleidimas, ir net 434 at
eiviai neturėjo įtinkamos 
immigracijos vizos; 358 Su
laikyti prie pat rubežių.

Kovo mėn. net 299 atei
viai sugražinti į savo šalis 
pagal jų prašymą, daugiau
sia į Škotiją, Angliją.,- Vo
kietiją, Italiją ir' Švediją. 
Tas reiškiąy5kad net 2,164 
ateiviai sugrąžinti į savo 
šalis nuo liepos mėn. 1931 
inetų iki kovo mėn. 1932 m. 
Valdžia už sugrįžimą užmo
kėjo.

- Amerikos konsuliniai tar
nauto jai praneša, jog iš 21 
šalių, kurių kvotos sudaro 
148,383, iš pilnos 153,831^ 
ktotos, kad vieton išduoti 
14,838 vizų (kiek jiems pa-.

. vėlinta išduoti) tijc 482 im
migracijos vizų išduota ko- 

i vo mėn. 1932 ųi.
i PLIS.

■ fcisfcM

Prezidentas Hpover ir :Howard universiteto vadas Dr, Johnson da
lyvauja universitetu mokslo mMų užbaigimo iškilmėse. Howord 
universitetų lanko tik spalvuotieji jaunuoliai. ■ . ■

i' “ŽIDINYS'.’
Prof. Dr. V. Mykolaičio-Putino redagua 
jainas literatūros, mokslo, visuomenei 
Ir akademiškojo gyvenimo Iliustruotai 
mėnesinis žurnalas yra didžiausias, 
rimčiausias, ^lomiausias ir kiekvienam 
prasilavinusiam žmogui tinkamiausiai 
lietuviu žurnalas.. TodCl visi paskubėki
te užsisakyti “židinį”

“židinio” kaina Lietuvoje: met. 35L, 
jEriakmr.sb. It; Amerikoje metams $4.50, 
pusmečiui $2.50.

▲dr.: “židinys,” Kaunas, Laisvės AL

NEDARBAS
; J ■

Atsiradųs New Y o r k e 
karštam orui, prasidėjo di
desnis nedarbas. Prie be
darbių dar prisidėjo kaiku- 
'rio streikai, taip, kad dabar 
mieste, ypač ant Gth Avė., 
plie 43 gatvės, tūkstančiai 
žmonių ieško darbo pas vi
sokius agentus. ‘ •

Kadangi ir aš esu bedar
bis, tai tenka apeiti tas vi
sas vietas, kuriose bedarbiai 
ieško .gauti darbo. ' Reikia 
žinoti, kad New Yorko miej 
ste yra per 7 milijonus gy
ventojų, kuriu beveili penk
ta dalis šiais laikais yra be
darbė. Darbas galima gau
ti tik darbininkui mirus, 
užimti jo vieta; .bet daugu
moje vietųy jeigu daibinin-' 
kas. miršta, tai jo vieta . pa
lieka tuščia, tql, kol laikai 
pagėręs. .
•'Miestas irgi dalina dar-, 

bus, bet čia darbais yra ran-' 
koše ‘visokių politikierių, 
kurie duoda darbusf savo 
draugams ir pažįstamiems, 
o kartais net. tokiems, kurie- 
savo gyvenime nėra dirbę., 
ir nereikalauja darbėj nesi 
dažnai visa šeimyna dirba. 
Tokie darbininkai dažniau- i 
šiai siunčiami kur nors į; 
parkus ar pakeliais ką nors 
taisyti, ir jiems apmokama 
iš surinktų aukų fondo' po 
5 dol. dienoje. Kadangi 
jiems mokamą ne iš1 mįesto, 
bet iš surinktu aukų fondo, 
tai jie-prie darbo atėję ma
žai ka nuveikia, kartais ir 
visai nieko nedirbą, tik pa
sirodo- .savo prižįūi'ūtojui,

kad jis yra prie darbo ir 
kad* jis išbūna visų dienų.

Tokiai politikai esant,ti
kri (\ji bedarbiai, kuriems 
esant su šeimynomis tiesiog 
badus gręsia,/ negalimą jo
kiu būdu tokių darbų gau
ti. Prašant jų, gausi atsa
kymų, kad esi registruotas, 
bet turi laukti, laukti ir gal 
visuomet laukti.

Y ra ir miesto Ft.ee Em- 
ployinent Ofisas, čia susi-

rėūka visokių žmonių kiek
vieną-dieną per tūkstantis, 
bot ir čia darbo nėra. Kar
tais ’ vieną kitą pasiunčia 
kur nors kokią vietų užimti, 
bet radus nepakenčiamas 
darbo sąlygas ir mažų mo- 
kesįį, žmogus, sako, “ver
čiau pačiam mirti bactu, ne
gu būti marinamam.’1 Čia, 
šiame ofiše sūėję ’ žmonės 
nors vienas kitam savo var
gus pasipasakoja ir tuoinl 
susiramina. Labai daug tų « 
nelaimingų maitina gerieji 
Vienuoliai Pranciškonai ir 
Kapucinai (30 ir 31 gt.),’gi 
miestas duoda pastogę- per
nakvotu ; Valgyti bedar
biams duoda ne tik paminė
tose vietose, bet yra ir kitų 
vietų; kur netik -katalikai,. 
bet. ir^protestonaį ir žvjlai. 
bedarbius, šelpiąs ir. pinigais 
,n valgiu. * . <
r Norsj kailmrie lai]<riiščiai 
rašo, kad laikai eina geryn,, 
bet tai paprastas bedarbių 
raminimas. Nedarbas eina 
ir eina vis platyn. Patys 

AVashingtono ponai, rodosi 
jie išaugę žnimiių tmTO, ro
dosi jie žmonių rinkti, turė
tų tų . žmonių iv reikalais 
rūpintis, bėt ne. Jie prieš 
rinkimus pažada ir išrinkus 
juos tąis pažadais ir gyve
na, bet darbu to viso nepa
rodo. . Yla.

L.D. S. SEIMAS
Lietuvių Darbininkų Sąjungos seimų Centro Val

dyba nutarė kviesti 1932 m. rugsėjo 26 ir 27 d; d. Law- 
rence, Mass. r • / .

Seimo programa bus pranešta vėliau. Visos kuopos 
iš anksto prašomos rengtis seimui.

. . Dvasios Vadas — Kitn. Pr^ Vlrmauskis,
. Pirmininkas — J. F.Smilgiš, y

... Vice-Pirmininkė — O. Siauriene, . J-, 
Iždininkas — d. Vdįsiauskaš,

- Sekretorius — J. B. Laucka.

Federacijos Kongresas
Šių metų Amerikos Lietuvių Romos Kata

likų Federacijos XXII Kongresas įvyks Rug- 
piučio 23, 24. ir 25 dienomis, Švento Kazimiero 

y parapijoj, Pittsburgh, Pa.
Federacijos Apskričiai, skyriai ir visos lie

tuvių' katalikų draugijos nuoširdžiai ‘ kviečia
mos dalyvauti. Taip pat Didžiai Gerbiau lieji 
lietuvių dvasininkai, visi katalikai inteligentai, 
visi visuomenes veikėjai kviečiami į Amerikos 
lietuvių katalikų metinę šventę — Federacijos . 
Kongresų svarstyti mūsų visuomeninių reikalų.

K. J. Krušinskas,
Federacijos Sekretorius.

Jack Sharkey (Žukaus- 
kas), lietuvis kumštuiinkas;

: sumušdamas. Maxą Schme- 
lingą, vokietį, paliko nauju, 
Vadinamu pasaulio čempio
nu. Tiesa, knockoutb nebu-
✓vo ir Schmelingas pastate

• smarkų frontą, bet teisėjai
- ųųspreiidejiąį ,SferlMiįy 

,•/ ‘ mušėsi .daug geriau ir di
desnė roųndų dalis jam bu
vo pripažinta. Du metu at
gal Schmelįng buvo laimė
jęs nuo Sharkey per yadi-

• namų fpul, t. y. Sharkey 
peržemaį jam sūdayė. Tas 
įvyko visai. netyčiomis ir ki-

• ti tiesiog kaltino Schmelm- 
gų,; kad jis tyčia pašoko

<■ aukštyn ir smūgis pataikė

jam nelegališkai, nes kitaip 
jis matė, kad bus sumuštas. 
Kaip ten nebūtų buvę, bet 
buvo gana juokingas mo
mentas, kai nauja čempionų 
paėmė ir nunešė nuo estra
dos... Sclimelingui buvo ne
jauku laimėti čempionatą- 
tokiu būdu ir iš jo gerokai 

pasijuoktą. Jis degė kerš
tu ii* rūpestingai ren g ėsi 
naujoms rungtynėms.

Antra vertus, ir’ m ū s ų 
Sharkey labai atjautė toki 
nelaimingų muštynių rezul
tatą ir degte degė noru su
grąžinti čempionatų į Aibe- 
riką. Tai jis padarė perei
tų antradienį. Mušėsi sau
giai ii’ šaltai, bet- jo jšsila.-

b • ’ - ' • i

JONO KM1TO EILES I
S • . X

s'

‘ • ... ? — ................ ■— "„I.  ‘Z • ‘.S’
* • - " ; * . . į ‘ f

Labai graži knyga audeklo ąpdaraiš, 192 pus- Į 
lapių, tik už 75 centus. 4‘Darbininkui” prisiuntęs I 
75 centus gausi. Jono- Kmito gražias eiles.

Jonas Kmitąs vienintelis; Amerikoj lietuvis po
etas. Jo eilės pilnos patrijotiškų jausmų. ■ :

. Siųsk uMl&ua$ i • ’ t-
i '■“•D ARBĮNiNKA” \ ■/
| 366 We$t Broadway - South Boston, Mass.
įį|»HBBI«IIBBB»« MBBlM|.I.B>B^BBMillBM>BmB|Um$BBBBBl ’Bt|ėM.MMilllB»B|MBBBii«BBBlBlBBmi1.H|MWI»lilHnl»«lUO*»Uli*Mrt<HBV«0*M«| |

Skaitykite ir Platinkite, 
___ ______________ ____________ RTMIMITA”

šios; Įvairių tatttybiii merginos, parinktos iš San Francisco kolonijų,, paeirengnisios dalyvauti Junior’ . JL A < Ubu
Ohamber of Commerce susivažiavime,-^rpaŽinaite kokia, vienį lietuvaitę? . A \ ... - ... '

... sk •-> ' r ' ... z"' ';■■ *, į ' . ■ ,r
Chamberof Coinmerce susivažiavime, " Galpažinsite kokia, vienį lietuvaitę?

men.net
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KUN. ADOMAS MORKŪNAS

. ; . t--- —
Daugelis Amerikos vys

kupų sąvo ; gabesniuosius 
klierikus siunčia į Romą; 
kad tenai baigtij . aukštes
niuosius mokslus; kartais 
jų tarpe pasitaiko ir vienas 
kitas lietuvis klierikas. A- 
inerikos. Tėvai Marijonai ir
gi didesnę dalį savo klieri
kų siunčia į Romą. Šiemet 
Marijonų klierikų Romoje 
yra 18 lietuvių amerikiečių. 
Jų vienas, Adomas Morkū
nas, liepos 3 d. šventinamas < 
'kunigu.

Naujasis kunigas yra gi- 
męs Vaiguvos kaime, Kruo-

Šv. Teologijos licencijausi 
laipsnį ir liepos 3 d, įŠvėn-Į 
čiamas kunigu.. Romo j e 
kun. A. Morkūnas pasiliks 
dar porą metų tęsti’ aukš
tesnį mokslą.

Jo tėvai ir dabar gyveną 
Won\ešter, Mass, Tai pa- Į 
vyzding’a katalikiška šeima. 
Jie turi dvi dukterį ir du 
.sūnų, Abidvi dukreles yra 
seseles Kazimieriečių vie~xį 
midijoje; tai Rulcherija ir 

! Aųuinata. Pulcheiija šį
birželio mėnesį baigė Mary- 
\vood kolegiją Pennsylvani- 
joje,. gaūdanfaj prigimties | 
mokslų bakalauTeatą' (B; Į 

fe^'ii^pasldrtaišv. KaziinieJ 
nro,^Gtoėago,^Dl.,^ikadįmn- 
ųbs mokytojau t

Abu Morkūnų sūnūs yra 
Marijonų vienuolijoje. Vy
resnysis šiandie jau kuni
gas ir jaunesnysis Pranas 
yra antrame Švč. Mari j ps 
kolegijos kurse, Thompson, 
(Jonu. Kitą metą irgi ruo
šiasi vykti į sėmimui ją. •

Laiminga šeima, savo vai
kelius pašvėnhlsi Dievui. 
Tokiai šeiami netrūksta 
džiaugsmo, ypatingai .tokio
se dienose, kaįp sūnaus įš
ventinimas kunigu. Gražus I 
.pavyzdys ir kitoms lietuvių 

Angelioo universite- katalikų šeimoms, auginan- 
gavo čioms vaikus. K. N.

v d., ridbfi/in. -Jį Tebuvo įtiktai^

metais jojo tėveliai atvyko 

į’ Ameriką ir apsigyveno 
Worcester, Mass. čia Ado- 
mukui teko eiti pradinė mo
kykla ir vietinė miesto Clas- 
sical High Shool. Baigęs 
high chool, įstojo į lietuvių 
kolegiją Mariau Ilills, Hin-

. sdale, III. v
1927 metais dvasinė vy-^ 

resnybė pasiuntė ji i Lietu
vos universitetą Kaime, ka? 
me jisai mokėsi ir baigė fi
losofijos mokslus. Šv. Teo
logijos mokintis išvyko į 
Romą, .
tą. Čia šiemet jisai

Šie visi|4 sma^s^vyrukai pasižymėjo bėgimUpšeTr.^iekė-nauj 
u pasaulinių ^rekordu. Iš kairės Įdesinę: R. MetŪM Marąliette 
universiteto1 studentas, Jack Keller, George Sailing ir Glen Cunn 
ingham. . z ?

KAIP GYVENA LAUKINIAI ŽVĖRYS
< ■ . ' ■ • *■ . . ' • . *

Mastote

GYVENIMAS

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LUTUVOB DUKTERŲ DR-JO3 
PO GLOBA MOTINOS *VČ.

’lrminlnkė — Eva Mnrkalenė,.
. 625 E, Sth St„ So. Boaton, Mass. 
Vlce-pirmlnink^— Opo- Slaūrlenė, • 

443 E. Tth St, Sb. Boston, Mass. 
Tek So. Boston 3422-R 4

Prot, ItrtSiį — Bronę Clunlenė,
29 Gould St., We«t Bosbury, • Mttss, 
Tek Parkway 18G4-W

Fln. Butu — Marjon* MarkonlutV
66 G.SL, So. Boston, A^aa*. 

iždininkė — Ona Stanlulhitė
105 West Oth SU, So. Boston, Mass, 

Tvarkdarį — Ona Mlžgirdien?
1512 OolpmblH Uit., So. Boston, MeIew. 

Kasoa Globėja — E. Janušonienė
'1426.ColunJbin Rd„ S<< Boston, Mass 

DraugiJA savo susirinkimas, laiko kas 
antfa ntarnlnkų kiekvieno Wbeslo, 

-7:30 vai* vakare, pobažnytlnėj bvo- 
* talnėj. ...
Visata draugijos reikalais kreipkite 

pas protokolu raštininke. ,

IV. JONO EV.BL. mALPlNUB 
' ’ DR-J08 VALDYBA

PtrmlnlnkM— M. Žlobft
86 Mt -Idą Rd., Dorcbeater, Mm.

Talephone Columbla M81 
VIcę-Plrmįninkąs >— J, Petrau«kn«‘

24 TĮiomas Park, So, Boston, Pfete- 
Prot. liaitlninku J. GHnecklB ‘•

5 ThonfiRjN Park.. Sb. Bottpn, Maį» 
Vln. BaStiliinkasM. šelkiB

256 E. Ninth St., So, Boitoh, Mnaa' 
Ildinlnkns A, NaudŽIOnas

835 E. Broiidway, So. Roiton, Mani 
MatSnlkn — J, IŽaikla

7 Wlnflfeld St, Sd. Boston, Mnsa. 
□raugija laiko susirinkimus kas trečli 

iiedėklleni 'kiekvieno menesio, 2 vai 
po pietų, Parapijos siUSj, 492 E. 7tb 
St, Sd* Boston, MrtsK .

,• Prbfei-donalfll,- biznieriai, nnunonhj- 
kai, kurie skelbiasi “PctriUnlnke," tik
rai verti skaityto,paramos. _

•Viši. garsinkite “Darbininke.”

snelį patalpinti taip greit, 
kaip greit tik galėsite ir, » 
ant kiek tik bus galima nie- 
ko jį nepakeičiant. , .

Šu augšta. 'pagarba
• K. Vidikai^ka^

, P, Vidikatiskas nesuteikė 
‘jokio iitsalčyinb ir pasiuntė ' 
sąV-b ' sttaipdnėlį MGtauin’ 
h; dar net su priedu 1 ŠaVe 
gerinąs laikraštininkas taip 
nesielgtų. •/. ;

* * Gyvenimas — k o va,;’ 
kažkas pasakė. Tai kova

- už būvį.
Jei neįstengi kovoti —ne

įgali gyventi. .
Tu ne žemės vaikas. Tau 

žemė svetima. Tau ji ne 
motina — o pamotė.

Jei. nori gyventi, '.— iš 
pat mažumos išmok grum
tis su pačiu gyvenimu, iš
mok drąsiai eiti .prieš au
dras.

Jei kada žiūrėjai pro mi
kroskopą į . vandens lašą, 
matei tikrąjį gy ve n i m ą. 
Ten, kaip ir gyvenime, stip
resnieji gyvūnai ryja silp
nuosius.

Jei neįstengsi grumtis su 
. galingesniuoju nesipainiok 

po kojų — žūsi! Žūsi ir 
pasaulis nū juste nejus, Pa
sauliui visfiek ar žuvo vie
nas atomas ar vienas žmo
gus. ^Tai nieko nereiškia!

Juk saulė kąs lytas pate
ka..ir nokina naujas vynuo
ges, naujus vyriškius ir mo- 

. teriškes;
Žuvusių vietoj nauji sto

ja.
; ... Jei nenori peranksti žūti, 
/ -—pasiryžk: nepasiduoti—o 

nugalėti!
Nuo šios dienos nebūk 

.gyvenimo, sunkenybe!

Australijoj gyvenas žin
duolis snapuotasis ežys, de
da kiaušinius, kurių kiau
tas išrodo. kaip oda. Kiau
šinius jis snapu sudeda. į. 
papilvėlėje esantį perimąjį 

‘maišiuką. Čia išsirita jau
nikliai ir maitinasi ežio pie
nu, kol visai suauga.

Amerikos vienos. rupūžės 
rūšies patinas padėtus, pate
lės kiaušiūukus- sudeda jai 
ant nugaros, kur yra tam 
tikras įdubimas, kuriame 
jie toliau vystosi. Augant 
jaunikliams, odos. įdubimas 
plečiasi ir pasidaro nėi už-

• . • v.'. •. Pdanga. ‘ Jaunikliai ^ aplėi-
evvena ir nežino kam'.. . .. dzia motinos nugarą jau

Daug yra tokiu, kurie ; ,_,v. . • . .' t ■ . paaugusiais rupuziukais.mano, jog: įgyvena tam,- -. ® . v _
i i i J. ’ xr -i,. inrt. Anksčiausias žemes-gyvu- rkad valgyti}. ’ Ne, brolau, . . -u , t i i / lVs — šiltuose kraštuose gy- tu 4 valgyk, kad gyven- J v. . , _■ . v.
, .. . venanti žirafa. Pati .žirafa

m A w nedidele, kiek ankstesne uzTu turrgyventi Dievui ir /’v. ' ,v•. ... . argli, tačiau savo ilgu kak-
“jei nori būti lahnin-1 lu Pasiekia aukš^ meclžil» 

gas, visuomet atsimink sa- 
, vąjį tikslą: žmonijos gerovė 
ir tikslų, tikslas t Dievas; .

J ei visados atsiminsi kimi 
gyveni ir teisingai atliksi 
savo pareigas, būsi lai
mingas.

Kažkas pasakė: “Knygai 
geriausias tavo drau g a s, 
nes ji niekuomet nesupyks, 
kad ir kažkaip su paelgtu- 
meis.”

Kiekvienas iš mūsų nori
me patenkint savo troški-, 
mus, norime viską žinoti.

Kuriuo būčių ?
Jei nežinai ko, klausius 

knygių Jos visuomet tau 
atsakys. Knygos, nors iie

višką, bet daug, labai daug 
žino. ' -

Beskaitant knygas ,tobu
lėja žmogaus protas, kyla 
dvasia. Knygos moko gy
venti. Beskaitydamas iš
moksi pažinti pats save.

, Taigi, naudokis knygo
mis — jos daug daug tau 
pasakys.

Tariau, prieš imdamas 
skaityti, imkis geras kny
gas ir iš . tų gerų — geriau- 

[ šias."'

Kas netrokšta...-Imti* lai
mingas? ' '

Nerasi žmogaus, kuris ne
trokštų, laimes. Bet ar vi
si ląiniihgi? * No *•

' Paklausi . kodėl?
•Todėl, kad jie ■.užmirštą

ją vąįį gyvenimo tikslų. Jie

Si jauna a^erikietcjMre.’E. D. 
Bainey, yra suimta Anglijoje ir 
kaltinama žmogžudystėje.

Gražiausios gėlės tol žy
di, kol jas. laistai, prižiūri; 
neprižiūrėk ir jos nuvys. 
Taip į/at ir tavo draugai :•—■■ 
kol tu laime, turtais perte
kęs,.turėsi draugų*1 Tačiau 
vasara neilga, ateina žiema 
ir gėlės vysta* Ir jei tau 
laimė nusigręš —- neteksi 
draugu.

I - « ■ .. • •• • . . . •

Maža nauda turėti drau
gų, bet neturėti draugo. .

• Neieškdk draugų, bet ieš
kok draugo! . ;.

Į Ir- savo tikrą jį draugų tik 
•nelaimėj pažinsi, •— savo sa

Bet iš visų draugų pasi- 
link/di-ąūgjj/Uųuį  ̂nįeičųv 

| nettU’ettnri gedintis, neš -■* šti 
kuo sutapsi, tim ir pats pa

tapsi.’1’ J. P. P.

lapus, kuriais j i minta. 
Aukštumo ji būna iki 6 me
trų. ' .

Hipopotamas (vandens 
arklys, gyvenąs Afrikos u- 
pėse) dieną būna' vandeny, 
o naktį sausumoje. Tai la- 
bia negražus gyvulys, užau
gęs iki pusantro metro auk-1 
šeio ir keturių su puse met
ro ilgio;. vidutiniškai sveria 
ild 5000 svarų. Viena gal-, 
va sveria 400 svarų . Įdo
miausia tai, kad hipopota
mai vaikus veda ir augina 
vandeny ,kuriuos vėliau mo-.. 
tina ant nugaros nešioja. 
Berlyno-/žvėrynepastebėta, 
kad mažosios veisles Įlipo-* 
potamai vaikus veda sausu
moje .ir tik paskiau jau ne
ša į. vandenį. .

Vienas mokslininkas, vi
są gyvenimą, tyręs didžuves, 
pasakoja . apie milžinišką 
banginį,, kuris 1922 m. bu
vo netoli Panamos kanalo 
t Vidurinėje Ameri ko j ė) 
paklydęs. KMdangi jis truk
dė laivams plaukioti, tai bu
co nušautas. Bandymas 
banginio lavoną 150 centne
rių pakeliančiu keltuvu iš
traukti nepasisekė. Gyvu
lys buvo 30 metrų ilgumo ir 
galėjo sverti .apie 100,00 ki
logramų, arba 2,000 centne
rių, Tokiam gyvūnui at
sverti reikėti} po '80 kilogra
mų sveriančių l;250 žmonių.

Paprastai manoma, kad 
vienpatystė- ir ištikimybė- 
sugyvenime yra aukščiau
sias žmonijos pasiektas kul- 
tūriniš laipsnas. Tačiau pa
sirodo, kad he tik žmonės, 
'bet ir gyvuliai ir paukščiai 
labai dažnai turi tokius pa
linkimus. Sakysįmį di
džiausioji iš beždžionių — 
gorila gyvena šeiniotois. įi' 
drauge su pataite 'augina.- 
ydikųs’. Be beždžionių, yra 
daug lūšių 'paukščių, kurtį 
kurtą susidariusi pora pa.-: 
-lieka drauge visą gyvenimą.' 
Tokių pavyzdžių daug žino
ma iš gandrų, gulbių ir kitų 
paukščių gyvenimų* Yra 
viena mažų papūgų ‘rtišią, 
kuriu . viėųam iš poros 'mi-: ‘į * .į x w.» - 
rus, ‘^uitasis .«irgi niįrstą. 
Kiti paukščiai, kaip '.antai, 
gandrai, nėra toki, nes vie

nam iš jioros nugaišus, ant
ras tuoj pasieško sau nau
ją gyvenimo}draugą. ' Yra 
m tokių gyvulių, kurie mcg-^ 
sta. daugpatystę. Briedžiai, 
elniai ir drambliai dažnai 
turi didelį būrį pataičių, 
kurias valdo stiprus pati- 
iias, pajėgia nugalėti kitus 
konkurentus. . ...

Iš to matyt, kad ir gyvtn 
liaį nevienodai elgiasi sugy
venime : vieni iš jų tik lai
kinai sueina krūvon, šeimy
nai sudaryti ir užauginę 
vaikus išsiskiria, o kiti su
daro tvirtas šeimynas ligi 
gy vos galvos.
. Susisiekimo greitumu ant 
žemės ir ore žmogus jau se
nai yra toigalėjęs visus gy
vulius ir paukščius.. Bet 
vandeny žmogus dar yra to
li atsilikęs nuo žuvų. Grei
čiausi laivai plaukia apie 
50 kilometrų į valandą, tuo 
tarpu kai žuvij yia daug 
greitesnių.. Pav., upėtakis 
pasiekia apie 30 kilometrų 
per valandą, o. lašiša/—. o0 
kilometrų per valandą,- net 

, prieš vandenį *■ Kai kurios, 
kitos žuvų, rūšys pasiekia 
G0—80 kilometrų. Didžiu
le silkė kuri gyvena Flo?i-? 
dos ir Meksikos, pakraščiuo1 
se ir sveiia apie .5 pūdus, 
plaukia iki 90 kilometrų 
per valandą.- Greičiausia 
žuvis laikoma kardžuvis. 
kuri pasiekia iki 128 kilo
metrų per valandą.

J. Ramutis.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAS

VARDAN TEISYBĖS
P. Kazys. Vidikauskas 

pamiršęs teisybę, pasiuntė 
‘ ‘ Garsui ”. straipsnelį antra
šte liVardan Teisybės”.,su 
šiokio turimo prierašu:

‘ ‘ (šis žemiau padėtas straips
nelis: “VARDAN TEISYBĖS” 
buvo nusiųstas į “Darbininką” 
(nes, ištikrųjų, jis ten ir turėjo 
tilpti), bet kad jis ten ■—>. “Dar
bininke” dėl tūlos priežasties ne
begalėjo rasti sau vietos, tai jį 
pavedu “Garsui.” K. V.)”

Taip, p. V i d i k a u s k o 
strai psnelis būtų t i 1. p ę s 
“Daibinmke,” jei jis būtų 
atsakęs t e i g i amai r e- 
dakėijos laiškų, kuriame jis 
buvo prašytas sutikti pasi
rašyti tikru vardu po minė
tu straipsneliu ir išbraukti 
šūukštoko^ išsireiškimo .žo
džius, ...

Toks' sutikimas rėdakci- 
j’ai buvo reikalingas, nes p. 
Vidikauskąg ' prie savo 
straipsnelio '<‘i)aibininlio’; 
redakcijai pridėjo šiokio tu
rinio laiškelį: . •

Gerb. Tamsta:—"
Vardini, teisybės ir beša

liškumo, meldžiu tųjį straip-

Didžiausioji laimė yra meilė. 
M. Pečkauskaitė.

Spauda yra viena stipriausių vi
suomenės auklėjimo priemonių: ji 
barsto Žmonių tarpe gyvybės ar 
mirties sėklas.—Prof. St. Šalkaus-

GERA PROGA ĮSIGYTI 
PIGIOKNYGĮJ

Tik už $1.00
šias įdomins knygas, galima 1- 

slgyti ♦‘Darbininko’* adminlstmci*, 
joje ujy^.ptft'maliis kąinos:

' ~ AUKSINTO OBUOLIO IH- ~ 
. TORI JA- (Graikų Mytliologl- 
,|os žiupsnelis) su paveikslais. 
Lietuvių IcaTĮjon ISguklG Aly
va ► .50C.

TRUMPI SKAITYMELIAT— - '• ' 
•labai gražfls pasiskaitymai a- • 
ple įvairius gyvenimo atsiti* 
kimus. ‘ PaimfiŠ J. TnrVydas. .45c.

TURTO N^RMA—JUOksHš- 
ki pnslskalytmul. ParaSS U6-, L 
sis.. . ....... .45c*

UŽKEIKTA .MERGELE SU 
BARZDA TR BABZftASKU- 
TIS—apysaka ..*.. .................. 15c,

ATSARGIAI SU UGNIMI. . " 
Verte Iš lenklgko kun. K. Š...IOC,

, Už $2.00 /
KATALIKU BAŽNYČIA IR 

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

NNIN-tn's TARPTAUTINIS 
-EUCHARIS^NI.S KONGRE
SAS. Pataite-kun. Pr. Bflčys, -

/M. I. C............. .............. ......1.50
PRAMONINES DEMOKRA- ■ 

TUOS PAGRINDAI. Paraše -. 
Uosis- .....;......A.....,.,75c.

BOLŠEVIZMAS—Kaš tai y- 
vrt bolševizmas Ir Jo vykdy
mas Rusijoj ... .j.......... ,15č.

SOCIALIZMAS IR'KRIKŠ
ČIONYBE. Prof. V. Jui’gučlo 10c..

MOTERYSTE IR ŠEIMY
NA. Vertu J. Gerutis;..'........ 40c.

LIMPAMOSIOS EIGOS Ir 
kaip nuo ju apsisaugoti? Para
šą Dr. A. vilėlSis. *7•►‘50c*.

MOTERYSTES'' NESUAR- 
DOMYBE, J. Lesąusldš. . šv. 
Kaz. D-jos leidinys,'Kaune. .10c.

i. Uz. $2.50
JONO KMITO EILES.... .1.00 
MEILE (Poem), Parašė M. ,

Gustaitis ..... *,,. . .t. .15c;*
SUNKIAUSIAIS. LAIKAIS, ' 

Patašė A» Rucevičius. .*-j....40c*
ANDERSONO PASAKOS— •' 

.su paveikslėliais . y ...... .20c.

. ’ -Iš KELIONES PO EURO
PĄ IR AZIJA* Parašė Pranai-.
Clų Julė .2.50

PETRIUKAS—laiškai vieno 1 
.vaikelio. Vertė S. Rakauskas 15c. '
. ŽAIDIMU VAINIKAS—Sa
vybės vakarėliams ir geguži- .

’ ūčms su gaidomis. Sutaisė M. 
Grigonis .50c.

“DARBININKAS”’ *
366 B’way, So. Boston, Mass.

J

■r/

•s

L. Vyčių Naujos Anglijos Apskrities

METINIS IŠVAŽIAVIMAS
Palangos Parke

■ . • K ' * ■ * • * * ’ . '

Lawrėnce-Methuen, Mass. '

Pirmadienį, Liepos 4,1032
, Pradžia 10 vaL ryte ?

v -
I -c

=

Rengiama įspūdinga Programa: Sportas, daitio*, 

kalbos, muzika, skanus valgiai, viliojančios mau- 
t?>. ■ KyiA Ta/. • .3’ v.—'■ K

dyfiės. ’ ‘ . Visus kviečia Rengėjai.
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KUN. ADOMAS MORKŪNAS,

Daugelis Amerikos vys
kupų sąvo ; gabesniuosius 
klierikus siunčia į Rūmą, 
kad tenai baigtų ..aukštes
niuosius mokslus; kartais 
jų tarpe pasitaiko ir vienas 
kitas lietuvis klierikas. A- 
merikos Tėvai Marijonai ir
gi didesnę dalį savo klieri
kų siunčia į Romų. Šiemet 
Marijonų klierikų Romoje 

. yra 18 lietuvių ainerikieeių. 
. Jų vienas, Adomas Morkū

nas, liepos 3 d. šventinamas1 
kunigu. \ . •

Nau jasis kunigas yra gį- 
jį. męs Vaiguvos kaime, Krito-' 
1 z ujo para^j^ic, gruodžio 2d 

d., ?1906^in/^įTebuvo(tiktai! 
dviejų*metų,ft lęuometllŪūS^ 

; . metais jojo tėveliai atvyko 
į Ameriką ii apsigyveno 
IVorcester, Mašs. Čia Ado- 
nhikiti teko eiti, pradine mo
kykla ir vietine miesto Olas- 
sical High Shool. Baigęs 
high ehool, įstojo į- lietuvių 
kolegijų Mariau Hills, Hin- 
sdale, III. v

1927 metais dvasinė vy
resnybe pasiuntė jį į Lietu
vos universitetą Kaune, ka? 
me jisai mokėsi ir baigė fi
losofijos mokslus. Šv. Teo
logijos mokintis išvyko į. 
Romą, Angelioo universite
tą. .■ čia šiemet jisai gavo

Teologijos liceneijauš 
laipsnį ir liepos 3 <L išven
giamas kunigu. Rom oje 
kim. A. Morkūnas pasiliks 
dar porą metų tęsti’ aukš
tesnį mokslą.

Jo tėvai ir dabar .gyvena 
IVorcešter, Mass. Tai pa- 
vyzdinga katalikiška šeima. 
.Jie turi dvi dukterį ir du. 
sūnų, Abidvi dukreles yrą 
seselės Kažimieriėčjų rie-x 
nuolijoje; tai Puleherija ir 
Aųiiinata. Pulclierija šį 
birželio mėnesį baigė Maly- 
vvood kolegiją Peimsylvani-

mokslų bakalaureatąz (B. 
fe)^ii^pasldrta5Šv. ^ązimieA 
|*o,^teago,^llL,^ akądemi-; 
*os mokytoja.

Abu Morkūnų sunūs yra 
Marijonų vienuolijoje.. Vy
resnysis Šiaądie jau kuni
gas ir jaunesnysis Pranas 
yra antrame Šve. Marijos 
kolegijos kurse, Thompson, 
Conn. Kitą metą irgi ruo
šiasi vykti į seminariją.

Laiminga šeima, savo vai
kelius pašventusi Dievui. 
Tokiai šeiami netiū k s t a 
džiaugsmo, ypatingaietokio- 
se dienose, kaį) sūnaus įš
ventinimas kunigu. Gražus 
pavyzdys ir kitoms lietuvių 
katalikii šeimoms, auginan
čioms vaikus, K. N.

GYVENIMAS

iš

“Gyveiiimas kova,” 
kažkas pasakė. Tai kova 
už, būvį.

Jei neįstengi kovoti—ne
įgali gyventi. ■■ .

Tu ne žemės vaikas. Tau 
. žemė svetima. Tau ji ne 

motina — o pamotė.
Jei. nori gyventi,

pat mažumos išmok grum
tis sii. pačiu gyvenimu, iš
mok drąsiai eiti. j>rieš au
dras.

Jei kada, žiūrėjai pro mi
kroskopą į vandens lašą, 
matei tikrąjį gyve n i m ą. 
Ten, kaip ir gyvenime, stip
resnieji gyvūnai ryja silp
nuosius.

Jei neįstengsi grumtis su 
galingesniuoju nesipainiok 
po kojų — žūsi! Žūsi ir

■ pasaulis nė juste nejus. Pa
sauliui vįstiek 'ar žuvo vie
nas atomas ar vienas žmo
gus. KTai nieko nereiškią!

Juk saule kas ^ytąs pate
ką ir nokina naujas vynuo
ges, naujus lyrišldus ir me- 

; . teriškęs...
Žuvusių vietoj nauji sto- 

ja-
* ’ Jei -nenori peranksti žūti, 

—pasiryžk: nepasiduoti—o 
, nugalėti! * •.. ./

■ /■ ’ Nuo šios dienos, v nebūk 
-■■■. gyveninio sunkenybę! ‘

■l 1
T * j* ;

■ į■

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

ujtuvob Dūmę muroa 
PO GLOBA MOTINOS IVO.

’irminlnkS — Eva Mnrkslenė,, 
. 025 8tli St.,, So. Boston, Mass. 
Vicepirmininke— Ono Slmirlenė, ■

443 E, 7th St„ So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 3422-R

Prot. Rašt. — Bronė Ciunienė,
29 Gauki SU West Roxbury, • Mass,' 
Tel, I‘arkway 1SG4-VV

Tln. Rali, •— Marjona Markoniut*'
66 G. S U, 8o. Boston, llkss, 

Ūdinlnkė — Ona Stnnlullutė
106 Wert 6th St., So. Boston, Mass. 

Tvarkdarį — Ona Mfrigirdienė '
1512 Columbia R 4.. So. Boston, Mana, 

Kasos Globėja — E. JanuSonlenė
1428 Columbia Rd.rSoI Boston, Mass 

Draugija savo ■uslrlnklmns. lalko kas 
antra ntnrninka kiekvieno InPheslo, 

-1:80 vah vakare, pobjftžnytlnėj sve
tainėj. ......

vtaats draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raitininke.

tv. JONO BV. BĮ, mALFim 
* DR-J08 vlhDYBA 

Pirmininkas— M. Mioba
S6 Mt Ida Rd., Dorcheflter, MaM.

Tslephoos Columbia MR)
Vtce-PirmĮninkąs .T. Petrauskas '

24 Tliomas Purk, So, Boston, Mįm* 
Prot, RažtinlnkM -r J. GHbeekls ' ’ ’

5 ThomM I’ark, So, Boston, 
Fln. RaStlninkas —• M. Selkls

250 E. Nlnth St., So* Boston, Maru' 
iždininkas — A, NathlilOnaiB

Š85 E. Broadvvay, So. Boiton, Mus 
Maršalka — J. Zaikis ,

7 Wlnfield St., So. Boston, Mass.
Draugija laiko susirinkimus kak trečią 

nedeklienl kiekvieno mėnesio, 2 vnl
. po . pietų,.Parapijos snlSJ. 492 E. Tth 
SU So. Boston, Mosk. •
Profesionalai,, bimiovlaL prnmonln- 

kai, kurte skelbiasi “Darbininke,’» tik 
ra t verti skaitytoju paramos.

VIM carslrtMiftr “pftrMnfhkoy.

Šie; vfci|4 immgūgn.vyrnkai pasižymėjo bėgimuose ir pasiekė nauj , 
ų pasaulinių^kfįdų Iš kaires į dėžinę:R. MetfaK“Marąūette’ 1 
univėrsitetostųdentas, Jack Keller, George Sailing ir Glen Cunn i 
ingham. . ‘ ’. •' ■ S

KAIP GYVENA LAUKINIAI ŽVĖRYS
i . - ’ ’ ■ •

gyvena ir nežino kam.
Daug yra tokių, kurie 

mano, jog: “gyvena tanų 
kad valgytų.” Nė, bręlaių 
tu “valgyk, kad g y v e n- 
tum.’” . • : '

Tu turi gyventi Dievui ir 
žmonijai.

Ir> jei nori būti laimin
gi visuomet atsimink sa
vąjį tikslą: žmonijos gerovė 
ir tikslų tikslas: Dievas.* .

Jėi visados ‘atsiminsi kain 
gyveni ii* teisingai atliksi 
savo pareigas, — būsi lai
mingas. . .

Kažkas pasakė: “Knyga 
geriausias tavo drau g a s, 
nes ji niekuomet nesupyks, 
kad ir kažkaip su paelgtų- 
meis.” ’ . ‘ .

Kiekvienas iš mūsų nori
me patenkint savo troški
mus, norime viską žinoti.

Kuriuo būdu ? •
Jei. nežinai ko,; klaūskis 

knygų. Jos visuomet. tau 
atsakys. . Knygos,'-noi*s. iie

Australijoj gyvenąs žjn- . 
duotis snapuotasiš ežys, ,de- ; 
da kiaušinius, kurių kiau
tas išrodo kaip- oda. Kiau
šinius jis snapu sudeda. į. 
papilvėlė j ė esantį perimąjį 
'maišiuką. Čia išsirita jau
nikliai ir maitinasi ežio pie
nu, kol visai suauga.

Amerikos vienos rupūžės 
rūšies patiiias padėtus pate
lės kiauširiukus sudeda jai 
ant nugaros, kur yra tam 
tikras įdubimas, kuriame 
jie toliau vystosi. Augant 
jaunikliams, odos įdubimas 
plečiasi ir pasidaro net už- 

xdanga. ’Jatmildiai /aplei
džia motinos, nugarą jau 
paaugusiais rupūžiukais.

Aukščiausiasžemės-gyvu- 
lys —J šiltuose kraštuose gy
venanti žirafa. Pati žirafa 
nedidelė, kiek aukštesne- už 
arglį, tačiau savo ilgu kakl
iu pasiekia aukštų medžių 

viską, bet daūg, labai daug 
žino.. ’ - .

Beskaitant knygas ,tobū- 
leja žmogaus protas, kylą 
dvasia. Knygos moko gy
venti. . Beskaitydamas iš
moksi pažinti pats . save.
.Taigi, naudokis knygo

mis — jos daug? daug tau 
pasakys; ’. ■

Tačiau, prieš imdamas 
skaityti,1 imkis geras kny
gas ir iš tų gerų— geriau- 

' sias.

. Kas netrūksta Imti* lai-, 
mingas? .

~ 0 • . - ’ . . *1

Nerasi žiimgaus, kuris ne
trokštų laimės. Bet ar vi
si ląįnnttgt? ■.•Ne.*'4' . ’ •

Paklausi — kodėl? . .
Todėl, kad jie . užmiršta 

savąjį gyvenimo, tikslą, dk

ši ‘jaima^tunėrikiet?  ̂Miį? ifi * 
Barney/yra suimta Anglijoje ir 

. kaltinama žmogžudystėje, ~

Gražiausios gėlės tol žy- 
di, kol jas. laistai,' prižiūri į 
neprižiūrėk ir jo$ nuvys. 
Taip jfąt ir tavo’draugai:— 
kol tu laime,, turtais perte
kęs, turėsi draugų; Tačiau 
vasara neilga, ateina žiema 
ir Igelėš vysta. Ir jei tau 
laimę nusigręš. —. neteksi 
draugų. . \

Maža naudų turėti drau
gų,‘bet neturėti draugo. ,t

Neieškdk draugų, bet. ieš
kok draugo! . . •* 
- Ir savo tikrą jį draugą tik 
nelaimėj pažinai — savo šė- 

. na .patarle/- ; ■ *
Bet įš visit draugų pasi

lipk di*augą,n toiop lijek-ųr 
nežiūrėtum gėdintis,' nes '^šu. 
kuo sutapsi,-tuo ir. pats,pą- 
tapsi.’1’ ‘ ‘ .. j, P.

lapus, kuriais ji minta. 
.Aukštumo ji būna iki 6 me
trų. ‘ • ' ’ ■ ■

‘ Hipopotamas (vandens 
arklys,, gyvenąs Afrikos, u- 
pėše) dieiią būną5* vandeny, 
o naktį sausumoje. Tai la- 
bia negražūs gyvulys,. užau
gęs iki pusantro metro auk
ščio ir keturių sų puse met
ro ilgioj.vidutiniškai sveria 
iki 5000 svarų, Viena gal
va sveria 400 svarų , Įdo
miausia/ tai, kad hipopota
mai vaikus veda ir augina . 
vandeny,kuriuos vėliau mo
tina ant nugaros nešioja. 
Berlyno 'žvėryne* pastebėta,, 
kad mažosios veislėš Įlipom 
potamai vaikus veda sausu-. 
moję ir tik paskiau jau ne
ša į vandenį.

Vienas mokslininkas, vi
są gyvenimą tyręs didžuves, 
pasakoja • apie . milžinišką 
banginį, kuris 1922 m. bu
vo netoli. Panamos kanalo 
(Viduriuke Ameriko je) 
paklydęs. Kadangi jis truk
dė laivams plaukioti, tai bu
vo . nušautas. Bandymas 
banginio lavoną 150 centne
rių pakeliančiu keltuvu iš
traukti nepasisekę./ Gyvu
lys buvo 30. metrų ilgumo ir 
galėjo sverti .apie 100,00 kL 
logramų, arba. 2,000 centne
rių. Tokiam gyvūnui at
sverti reikėtų po 80 kilogra^ 
mų sveriančių 1,250 žmonių.

Paprastai manoma, kad 
vienpatystė ir. ištikimybe 
sugyvenime yra aukščiam? 
sias žmonijos pasiektas kul- 
tūrinis laipsnis. Tačiau pa- 
siTodio, kad ne tik žmones, 
*bet ir gyvuliai ir paukščiai 
labai dažnai turi tokius pa
linkimus. . Sakysim,..' di
džiausioji iŠ beždžionių. — 
gorila gyvena šeiinoiiiis it 
drduge. sų; pataite .augina 
yMku^ -Be beždžionių, yra 
daug rūsių 'paukščių, .kurių 
kartą susidariusi pora pa? 
lieką drauge visą gyimiįmą. 
Tokių pavyzdžių daug, žinm 
ma iš gandrų, gulbių ir kitą 
paukščių gyvenimo. Tra 
viena mažų papūgų 'rūšis, 
kųiąų f viėiųuū iš poros md". 
rus, ^antrasis.»irgi nųrsta. 
Kiti, paukščiai, JĮąip antai, 
gandrai, nėra toki, nes vie*

nam iš pęros nugaišus, ant
rąjį tuoj pašieško sau nau
ją gyvenimo įdraųgą. Yra 
ir tokhi gjDm^/lmrie mėg
sta daugpatystę. Briedžiai, 
elniai ir drambliai dažnai; 
turi didelį būrį . pataičių, 
durias valdo stiprus pati- 
ims, pajėgia nugalėti kitus 
konkurentus. . . .

Iš. to matyt, kad ir' gyvu
liai nevienodai elgiasi; sugy
venime : vienį, iš jų tik lai
kinai sueina krūvon, Žeimy-' 
nai sudaryti ir užauginę 
vaikus išsiskiria, o kiti su
daro tvirtas šeimynas ligi 
gyvos galvos., ' ..' ’

Susisiekimo greitumu ant 
žemės ir ore žmogus jau še
nai yra nugalėjęs visus gy
vulius’ ir paukščius. Bri 
vandeny žmogus; dar yra tm 
li atsilikęs nuo žuvų. Grei
čiausi laivai, plaukia apie 
50 kilometrų į valandą, tuo 
tarpu kai žuvų' yra daug 
greitesnių. Pav., upėtakis 
pasiekia apie 30 kilometių 
per valandą, o lašiša"— Ū0 
kilometrų :per .valandą, net 
prieš vandenį . Kai kurios 
kitos žuvų rūšys pasiekia 
6(k-80 kiloinetių. Didžiu
lė .silke kuri gyvena Flori-' 
dds. ir Meksikos pakraščiuo
se ir sveria apie 5 pūdus, 
plaukia iki 90 .kilometrų 
per . valandą.- Greičiausia 
žuvis. laikoma kardžuvįs, 
kuri pasiekia iki 128 kilo
metrų per valandą.

Ramu tis i

Didžiausioji laimė yra meile. 
VI. Peekauskaitė.

S
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1

snelį patalpinti taip greit,' ’ j 
kaip greit tik galėsite ir, 
ant kiek tik bus galima nie- : 
ko jį nepakeičįant,

. Šu augšta pagarba . * * į 
; . X Vidikai^kąs, į

Vidikaųskas nesuteikė j 
tfbkio dtsakymb ii* pasiuntė ,1 
savo’' sthiiįišriėlį ‘iGarsui1’' 
ir dar net su priedui Save 
gerbiąs laikraštinmkas tąip 
nesielgtų. . * . 4

REDAKCIJOS
ATSAKYMAS

VARDIN TEISYBĖS
1/ Kazys Vidikauskaš 

pamiršęs teisybę, pasiuntė 
“Garsui” straipsnelį antra
šte “Vardan Teisybės’1 su 
šiokio tūrinio prierašu:
“(Šis žemiau padėtas straips

nelis: “VARDAN TEISYBĖS” 
buvo nusiųstas į “Darbininką”' 
(nes, ištiktųjų, jis ten ir turėjo 
tilpti), bet kad jis. ten "Dar
bininke” dėl tūlos priežasties ne
begalėjo rasti sau vietos, tai ji 
pavedu ‘ ‘Garsui. ” K. V.) ”

Taip, p. V i d i k a u s k p 
straipsnelis būtų t i 1 p ę..s 
“Dai’bininke,” jei jis būtų 
atsakęs teigia m a i r e- 
dakcijos laišką, kuriame jis 
buvo prašytas sutikti pasi
rašyti tikru, vardu po minė- 
tū straipsneliu ir išbraukti 
šiurkštoko^ išsireiškimo žo
džius. . . . . ■

Toks'. sutikimas redakci
jai buvo reikalingas, nes p. 
Vidikauskas prie savo 
straipsnelio ^Barbiiiinko” 
redakcijai pridėjo šiokio tu
rinio laiškelį: . ’
Gerb. Tamsta:— •

Vardan teisybės ir beša
liškumo, meldžiu'tąjį straip-

Spauda yra viena stipriausių vi
suomenes auklėjimo priemonių: ji 
barsto žmonių tarpe gyvybės ar 
mirties sėklas.—Prof. St. Šalkaus
kis.- .... >

GERA PROGA ĮSIGYTI 
PIGIĮJKNYGU

Tik už $1.00
Šias įdomins knygas galima P 

slgyti '.‘Darbininko” iidnilplstmcb, 
jok u^^j^ĮndSmalPs kilnos 5

AUKSINIO OBUOLIO 
TORLU (Graiką My.thologi- 
Jos žiupsnelis) su pnvolkslats. 
Lietuvių kalbon ISguhlg Aly
va ..., ...... ,’t. ,50c,
TttŪMPIBKAimmLIAI^ . • / 

labai gimžtis pasiskaitymai a- ; 
ple {vairius gyvenimo atsiti
kimus. Parade J, Tarvydas. .45c.

: TURTO Ni/RMA-mokslIš- 
Jd paslskaiytmai. • Parašo Uo- ;l 
sis .\,,...................». .45Ci

UŽKEIKTA MERGELE; SU - ‘ 
BARZDA IR BARZBASKU- r 
TIS-—apysaka ...,..;.».į....,15c,

ATSARGIAI SU UGNIMI,.. * . 
Verto 18 lenkiško kun,.K, š,,,10e.

. 7 Už $2.00 z
KATALIKŲ BAŽNYČIA IR 

DEMOKRATIZMAS. Paraše 
kuu. Tarnas Žilinskas........50c.

XXIX-tas- TARPTAUTINIS 
-EUCHARIS^NĮS KONGRE- 
SAS. Parašė'kim. Pr. Btlčys, 

.M. I. O.,.,...........i......  1.50 
i. .. PRAMONINCS DEMOKRA

TIJOS PAGRINDAI. ParašS ■> 
Uosis ....... . ..,75c.

BOLŠEVIZMAS—Kas tai y- . . 
trt bolševizmus ir jo vykdy
mas Riiė$joj ....^15d

SOCIALIZMAS IR-KRIKŠ- J 
OIONYBR 1‘rof, V. Jurgučlo 10ft

MOTERYSTE IR ŠEIMY
NA. Verte, .t Gerutfe.. J.. *. .40c.

LIMPAMOSIOS LIGOS Ir - 
kaipmud jii apsisaugoti? Para- 
šą Dr. A. Vileišis. .7...... .50c.

MOTERYSTISS NĘSUAR-. . 
nOMYBE. J. Lesąuskis. Šv. - 

; Kaz. D-jos leidinys,'Kaune. .10c,

• t Už $2.50
JONO KRUTO EILES.... .1.00
MEILE (Poėmi. Paraše M. , 

Gustaitis .... ,.»t..,....... *. .15ę;
;z SUNKIAUSIAIS LAIKAIS. ’ 

Paraše A. Rucevičius...;,...40c. _

ANDERSONO PASAKOS— ' 
jsu paveikslėliais ...... ,20c.

Iš KELIONES PO EURO
PA IR AZIJĄ. Parašė Pranai
čiu Julė.... ,•«....»-.... .2.50

PETRIUKAS—laiškai vieno 
.vaikelio; Vertė S. Rakauskas 15c, '

. ŽAIDIMU VAINIKAS—Sa
vybės vakarėliams ir gegužį“ 
nems su gaidomis. Sutaisė M. ■ 
Grigonis................... ,50c.

“DARBININKAS”’ *
Sf66 B’way, So. Boston, idass.
L“—-“7- . . •'
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L. Vyčių Naujos Anglijos Apskrities

METINIS IŠVAŽIAVIMAS
Palangos Parke

Lavvrfence-Methuen, Mass. /

' T

<\ . ■ * '* » -A' • 1 '
4 ’ : ,.n • ’ •. •. ■ i • ’ . ' .

Visus kviečia Rengėjai,

i

Pirmadieni, Liepos 4,1932
Pradžia 10. vai. ryteį .•

Rengiama įspūdinga Programa: Sportas, dainos, 

kalbos, muzika, skanus valgiai, viliojančios mau-
. .i *? • ’< • ‘V - .vųįV:- ■ . . . ; •

V'?’ ».
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ŠLIUBAI

Šv. Petro .bažnyčioje Moįj-

_ Jonaį.
Virbickaitė.

Abu. 
. homi vi

ivęęlziu gerai zi- 
liytiLviams. Jo

nas Žulouas yra daug dir-
< bęs Vyčių, choro bei. para

pijos-judėjime. Keleriš me
tus išbuvo. *Vyčių ,.Nau josios 
Anglijos apskrities stropiit 

iždininku. .. ■ *
—RpądėjusiemsJ naują gy-’ 

veninio';keliąij ų draugai Įin^ 
•* ki'gražios,"saulėtos ateities !

Tą pačią dieną kun. Pr. 
'1 * Virmauskis shšliubavo x\do- 

mą Daugą ir Olgą Klapec- 
p kartę, gyy* 93 C St., kur 
'ptiotinėlė iškėlė balių.

NAUJI JĖZUITAI
Weston kolegijos koply

čioje birželio 20. d. Įšventin
ta 24 nauji jėzuitai kunigai, 
kurių primicijos Įvyko A- 

. merikos įvairiose bažnyčio
se.

UŽBAIGIMO AKTAS
Penktadienio vakare, bir

želio 12 d,, įvyko So. Bos- 
“ ton aukštesnės mokyklos 

mokslo metų užbaigimo ak
tas. /

Skaitlinga minia pripildė 
salę, balkoną ir dar buvo 
stovinčių. Lietuvių 4 buvo 
nemaža ir daug. reporteri o 
pažįstamų. ‘

Vakarą vedė mokyldos 
perdetinis W. E, Kelly.

Orkestrui griežiant; įmąr- 
šavo Į salę .177 moksleiviai. 
Toje eilėje buvo matyti 
daug lietitvišlcų veidų. -

Prasidėjo užbaigimas — 
visa klasė uždainavo garsiai

ir gražiai* . - . -
fe’Majoras L. W. Banks iš- 
.dalino vaikinams paliudy- 
Sjhis už karišku pasirengi
mo pasekmingą užbaigimą 
ir pasiekimą laipsnio, aukš
čiau seržento* Toje grupė- 
j(‘ buvo ir lietuvių: -

Majoro laipsnio —A. Ba
rauskas; kapitonai — J. A- 

■ lakoms, V. Ambrozas, Ą* 
Gailimtas^ P* Genevičius, 
P. ‘Kaminskas; pirmieji lei- 
^ėitoitai: P, Grigalifcnas, 
Nausidoritis; antras leite-f 
mantas — j. Jučas, 
t Po to sekė vresasjpager^ 
jjįiųas, molcsleivrų, .turinčių 
aukštesnius Impsniūs. -j * B* 
P. Karncl a buvo vienintelis 
lietuvis, kuris gavo pager
bimą. ‘

Dr, Mackey, mokyklų ko
mi t et o nary s prakalbę j o ’ 4t 
išdalino džiūgauja n č i a m 
jaunimui diplomus;. 40 lie
tuvių gavo diplomus. Iš 
vaikinų (išskyras.tiios, ku
riuos jau aprašome') : M. 
Bizorkas, P. Norkus, J. Pa\

pliauskas, A. Romanas, L. 
Švehiis, J,. Žilinskas (viso 
16 iš 61 vaikinų, baigusių 
mokyklą').

Mergaičių buvo iš viso 
116/ *o liętyvaičių 23: P;1 
AntahėMė, S. Banionytė. 
B. Bernotaitė, S. Kavaliau
skaitė, O. Grigaliūtė, O. Ig- 
natavičiūtė, L. Kalakaus-

Puvo ko džiaugtis ir ^di
džiuotis, matant didelį skai
čių jaunuolių lietuvių, už
baigusių aukštesniąją mo
kyklą. A* M Arltarnas*

NUTEISĖ UŽ PAŠALPOS 
ĖMIMį

Ubald J. Gagnon, 7 vai
kų tėvas, tupėjo darbą ir 
gaudavo 30 dolerių į savai
tę, bet paėmė iš miesto 70 
dolerių pašalpos. Už tai jis 
pateko į teismą ir liko nu
teistas •- 2 mėnesiams kalėji
mo. . . • ;

Bet tai miestui nieko ne- 
.siitaupys.' Miestas t u .r ės 
šelpti* nuteistojo.vaikus.

■ 6 " ’ j ■1 " ■ I
ioti kiekvieną .‘mėnesį vie-l 
nos dienos uždarbį; visi tar-5 
nautoj ai, kurių algos yra 
daugiau kaip 1600 iki 3000 
dolerių, prtišomi a ū k o 11 
kiekvieną mėnesį dviejų 
dienų uždai-bį. ’

Visiems mokytojams iš
siuntinėtos pasižadė j imu 
įlankos, kuriąs jie turės pa
sirašyti/' /

Iš mokytojų aukų miesto 
pašalpos fondas turės apie 
500,000 dolerių pajamų me
ilins* z

audrdsnuostoliAi

SOGAVOIAUPOBIIIO 
VAGIMS

į
1

l

'A

»žSB|UEWį
.. Praėjusią savaitę per K.

lĘ . • ‘"f • ’

J. Viesulus agentūrą išvyko 
į Lietuvą f Pranas Galipis,- 
A. ■oT* /TokuJiaitis su žmoną, 
J. Šaulėnietiė, E, Šauleliai- 
f ė, J. Šaltienas, JI Balku
viene, K. Tunevieiėne, M. 
Tunevičiūtė ir A. Dalaliene.

Praėjusią savaitę, penk
iadienio naktį Bostono a- 
pylinkėse siautė1 didelė aud- 
i-a, padariusi neinaža nuo
stolių. ji ;

Daugelyje vietų ąnt kelių 
išvartyta medžiai. Vienas 
milaužtas medis bevirsda- 
mas užmušė vieną vaiką.

GIRTAM MILIJOHIEfflUI

2205 STUDENTAI BAIDĖ 
HARVARDO IINIVER-

• I * 4 - • * A I

SITETA
Praėjusią savaitę Ha r- 

vardo universitetą baigė 
2205 studentai, kuriems iš
kilmingai įteikti diplomai.

Universiteto, prezidentas
’ Lo\vell pranešė, jog per pra- 

* ėjusius mokslo metus tini-' 
: versitetas gaVo $7,787,112 
dovanu.

VASAROS SEZONAS 
JAUČIA

PAUL’S MENS
SHOP .

456 W. BROADWAY
South Boston, Mass.

NAUJAUSIOS, GERIAUSIOS 
VASARINES SKRYBĖLES.

.. - Labai pigi kaina.-
Savminkas POVILAS LIKAS

s

Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi-

mSIT Ė St. (kampas Broodway)
.J,» South Boston; Ma?s. -
^TblJfonas: Šou Boston 273Ž

Namų ; Tiibot 2474 .
^Tj;wg—~

kaitė, A. Mikalauskaitė, J. 
Natkiūtū/ O. Pečiulyte, A. 
Remęikaitė, S... Satkevičių- 
tę, A. Savickaitė, P. Šidlau
skaitė, Ai Sinkevičiūtė,. A. 
Storauskaitė, S.. Trečiokai
te, H. Vyšniauskaitė, O. Ja- 
kavouyte, A. Juškaitė,. M? 
Žarkauskaitė.

Tai nemažas skaičius lie
tuviško jaunimo; • .

Pagal paprotį “klasės 
dovana” buvo Įteikta moky
klai — paveikslai George 
Washingtono ir 'generolo 
Tli'omas, kurio vardu Tho- 
mas* Parks vadinamas. - •

Laiks nuo laiko dainavo 
klasė.
' Pagaliau, vakaro vedėjas 
po trumpos. kalbos į moks
leivius, pranešė apie vaką-r 
ro užbaigą. Sugiedotas.A-•’ 
merikos himnas, p a s i r b- 
džius Amerikos vėliavai.

Įspūdingesnės užbaig o s 
nereikėjo. Mačiau atsilan
kiusį kun, K. Jenkų, nusi
teikusį didžiu džiaugsmu. Ir

GYVENTOJAMS MUSE 
BODO TAMSA

. Needhamo miestelio gy
ventojai norėdami palaikyti 
taupumą, buvo nutarę pa
naikinti apšvietimą miesto 
gatvių naktimis, Nuo gegu
žės 23 d. iki šiolei miestelio 
gatvėse elektros’lempos bu
vo gesinamos 11 vai. vaka
re. ■' ' •

Tačiau toki tvarka gyven
tojams vėl nepatiko ir bir
želio 20 d, jie nutarė pa
skirti $4104 miesto gatvių 
apšvietimo reikalams.

MOKYTOjy AUKOS BE 
OARBLĮI FONDUI

ąi! Ali •

į INSURANCE i
Apdrausk nnihus, rakandus į 

. automobilius pas . i
J. S. MĖSLIS ' 

342 Brpadwayt So.. Boston
f Tel. S, B. 1798 ar 2613

4

40 ARMANDINE S®, . .' DOBOHBSTEę, 1

Tėl. Talbot 03B4 ‘ I

PRALL BROLIAI
PENTORIAI IR DEKORATORIAI
DARBĄ ATLIEK AME GERAI IB PIGI AI 

\ . PATARNAVIMAS GERIAUSIAS ; 0

p

Bh’želio 20 d. vakare po
licija suėmė du jaunuolius, 
17 ir 20 metų amžiaus, pa
vogusiu^ tūlo Samuel Dito- 
ofsky, Bhie Hill Avė., auto
mobilį. Vagiliukui pavog
tu automobiliu važiavo la
bai smarkiai ir pridarė 
daug triukšmo ^Chėlsea, Re- 
vere ir Evetett Apylinkėse.

Pagaliau ir jie taip su
daužė automobilių, jog ne
begalėj o toliau važ i u o t i. 

, Vieną iš jų polięijajšižčiūpo 
visiškai girtą, *<nugriuvusį 
prie automobĮliaus ratii, o 
kitą svetimuose'namuose at- 
ižigultisĮ.- r

NOKI PAŠA LINE I 35 
DŽIOVININKUS

Birželio 24 d., vai. rytą 
Dedham policija suėmė mi
lijonierių ’J B. Russell, Jr., 
girtą, bet vairuojantį auto
mobilių, važiavusį 1 ąb a i 
greitai. • .

.Milijonierius buvo užda
rytas policijos stotyje, 6 v. 
rytą į policijos namus atvy
ko teisėjas ir. įsakė kaltinin
ką paleisti ir bylą svarstyti 
paskyrė liepęs 1 d.

Automobilių registrato
rius Kyan, apie tai sužino
jęs, tuojau suspendavo mili
jonieriui duotą leidimą val
iuoti automobilių ir pakėlė 
triukšmą, kam teisėjas daro 
išimtį turtuoliams.

Mokyklų komitetas svar
stė mayoro Curley pageida
vimą, kad visi miesto tar-. 
liauto jai sutiktų geruoju 
aukoti miesto pašalpos fon
dui. • ■

{Visi . tarnautojai, kurių 
metinė alga yra 1600 dole
rių ar; mažiau, prašomi, aų-

t

Į
|I LIETUVĄ

Patogiausiais kėliais per 
. Lietuvos uostą, KLAIPĖDĄ. 

Kreipkitės pas .

C. J. WEISUL
, ..AGENTŪRA*' -V..

36ČfW? Broadway
SO. BOSTON, MASŠ. 
Tel. So. Boston 0626

*

■ Wf *
A —Žinai tamsia^ skaitė ją 
netitrys režiiigiailifegalu- ** 
tinai yra įsitildnę, kad rei
kia išbraukti viaą aktą, d'

—‘Galutinai sutilcčiaik M- 
tuo. . ’ h-'-m

—Bet nelaimei, kiekvie- .

3 
į 
■1

I

I JUOZAS M. mus
LAIKRODININKAS

Į Parduodu Įvairiausios rūšies
Ė auksinius ir sidabrinius daik- r • i . . . . '
ftus. Taipgi ir pataisau.
į . 366 W. Broadway
L SO. BOSTON, MASS. '
L £ ' •

LIETUVIŠKA- [

BEAUTY SHOP |
(L STREET BEAUTY SHOP) J

Kampas L and Gth Sts. į
SO. BOSTON, |

MASS. j
. Te). 1

S. B. 4GJ5-R į

Savininke V
: GAROLINE !

GAŠPER. j
Duodame »

Permjinent !
IVave-Eugene |

Vadinamas Pumle, Heart. mėda- 
A'- į. * • • H - *' iOskiriamas |už(ikaTišk{į pasižy- 
tmėjimą,. JissbUVO teikiamas Ge- 
ierge Washingtėn^Iaikttis.

i JUODELIAI

“ti sluriTngą aktą, •

DR. M. V. UAlPIlį 
(KASPARAVIdlŪS 
,Ng.ąjojp Vitoje, ;

525 E. Brdadwity, S. Boston.' 
Oflto Valatfdot: .

Nuoi O Iki 12 ryte ir nuo 1:80 iki.
5 ir nuo 0 iki 8 vai. vakare. Oflr, 
saa uždarytas aubatos vakarais ir 
nodšldlenlnis, taipgi isaredoml« nua ! 
' £<12-tos dienų uždarytas.
/{Taipgi nuiniu ir

—.-■■įi, i į ■■u. i. i į ~ i • , yų..

Mattapan džiovininkų li
goninėje, kurią užlaiko Bo
stono miestas,, yra ligonių 
ne vien tik iš Bostono, bet ir. 
iŠ visos valstijos.

Maydras Curley sužinojo,- 
jog; .yra 35 džiovininkai, ne 
^Bostono ’ miesto gyventojai,' 
kurių išlaikymas miestui 
kamuoja 22 doh *per savai
tę, o valstija už juos temo
ka tik po 5 dol. May oras 
Įsakė miesto sveikatos virši
ninkui tuos ligonis pašalin
ti.

' ■Manoma, kad pašalinti li
goniai bus patalpinti valsti
jos išlaikomose ligoninėse.

Ką tik parašęs pasiunčiu, 
atsiunčia man kiekviena 
redakci j a atgal viską.

—Man. negrąžino dar nei 
karto’ nei. vieno rankraščio.

—Laimingasis! Kaip tas 
gali įvykti?

—Siunčiu visuomet var
do nepasirašęs.

—A! Tai koks gudruolis!
— šaukia įpykęs ant ubago 
vienas ponas. — Prieš mi
nutę meldei praeivių kelių 
centų gatvėje, o dabar, sėdi 
aludėje?

—Tai niekis! Už minutes 
yėJj Išeisiu į gatvėj mes, ma
žai iŠmeldžiau. Duodu tam- 
sfąLžodį. . , . » v <

VIEŠA PADĖKA
L. Vyčių 17-tos, Algirdo 

kuopos pikniko rengėjų var 
du noriu įšfėikšti tikrą 
draugišką, nuoširdų ačiū, vi
siems, kurie prisidėjo kokiu 
nors darbu ar dalyvavimu 
šiame piknike: parapijos 
kunigams, - ‘ ‘Darbininkui, ” 
laikrodininkui, j. M. Diliui, 
suteikusiam gražias dova
nas laimėjimams, p. Pavi
lioniui, pagrojusiam pikni
ke. Ačiū visiems daibinin- 
kams-ėms,* kurie dirbo, vi
siems vyčių draugams už 
dalyvavimą šiame piknike 
ir uz finansinę bei moralinę 
paramą. : .

A. P. Neviena,
Pikniko šeimininkas.

—Pone direktoriau! Ar 
manoji trijų aktų drama 
liko priimta? — klausia au
torius, dramaturgas.

GTHENTOMIHENORI
MAŽINTI ALGŲ

N esigailčlv vandens ir mui 
lo. Ta tauta kaltūnngesne 
Izuri sunaudoja daugiau 
muilo.

Miltono gyventojai 2324 
balsais prieš 2157 atsisakė 
numažinti miestelio • taraau-. 
tojams algas.

Norėta algas numažinti 
nuo 5 iki 10 procentų ir bu
vo atsiklausta, miestelio gy
ventojų referendumo keliu.

J. F. CONCANNON C9.
. TONIKŲ IŠDIRBĖJAI

P, Romanskis ir Trakelis 
Lietuviai Savininkai

Padirbamu guriausi gėrimu ir 
pristatome, visur ' •

92 A St., ŠOi Boston, M&ss.
Tel. So. Boston- 251$

f ' ' .i

VERTI PARĖMIMO
AR NORI DARBO? - 

TAI PIRK FARMį
akeriij, puse, dirbamos,, randą-

i
PROFESIONALAI,

* PRAMONININKAI, BIZNIERIAI 
KURIE SKELBIASI 
P "DARBININKE’’

TIKRAI VERTI SKAITYTOJŲ 
PARAMOS.

VISI GAĖSINKĮTĖS .. 
“DARBlNINRii0

V 4 ADMINISTRACIJA.

S

60 akerių, puse, dirbanioš,. randa
si prie dideles upės. 7 kainbarių 
namas/įtaisymai, niekti a, vanios?. 
toilplas,. didelė barnis 12 karvių, 
arklys. PaVsiduoda ttž $6500. Įms 
§ti$2000. • • . •

Kita, farma 8Q ąkerią, 8 kmiU’ 
barių namas, barnė. Parsiduodii 
už $4400.

Brpektono. vienps šeimos na
mas G kambarių ir krautuvė vėl- 
pmą daiktų. ‘ Piu'Sidtioda. $4800.

lilaūskitės pas
C. B. JURGELIUNĄ, 

030 N. Main Št, Brockton, Mass.
' Telophone 228 ■

Lietuvii! Dantis

M. J. ASGALVARISKI
■ (OALĮNAųS&AS)

414 Broudivay, So. Boston' ’ 
rtl. &>. Boston 2600 . ’

Ofisus nldurnn nuo 10 Iki 12>»1. 
ryto, nuo 1 ;S0 iki 5:80 po pint ir 
nuo 0 ik) 9 vnlcpre. Šventų dienų «, 

. papil Bosi tarimų

Tol. So. .Boston 2GC0

Lietuvis Dantistas

A. L KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston 
Ofiso valandos nuo f) iki 12f njib 
1:30—6 ir nuo 6 :<lo—9 vakaro. 
Seredomls nuo 9-^12, vai. dienų. 
Suimtomis nuo 9 iki 6 vai vakare.*' 
Nedėiiomls nuo 9 iki 12 vai. dienų., 

(pagal sutarti) .

Tel. s. B. 2805-R.
LIETUVIS

OPTOMETRISTAS
' - v ■ ... L ♦ • * ’ ■

" JSegėaminuoJn
priskiriu akinius, 
krebzas akis ątitlę- 
Sinu Ir amblljonllt 

koše (aklose) akyse sugražinu švie
sa tinkliniu laiku.

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

|TcL BoW 3789 \

I JOHN REPSHIS, M.D. ,
j (REP8YS).
į - lietuvis OydytojM
į Ofiso Valandos; .2—4 ir T—-0
j 278 Harvard Street, 
jkamp. Įniuan arti Central Sq,
I • Oambridįe, Mosi,

i PRIE GEBO GYDYTOJO
| REIKIA KREIPTIS

L deiei pagydymo Tisoklu ;
'A kraujo, nervų Ir chroniš- 

kų ligų. Kurie kenčiate 
nuo. reumatizmo, skaudu- . 
Jlų, vočių, sutinimų, arba

S šiaip kokių kūno ligų, tu- 
rčtumet kreiptis tuojaus.

, “ Atminkit, pasiteiravimas,i<
r paturimai dykai visų Ši menesį > ‘

Or.Grailj,327.'Si
Fa lando*; Antradienis!*, ketvirta
dieniais ir teĄtadlenUli 10—12 :rjrw 

| te, 2—5, 7—$ vakare; ■ekmatiUe*' < 
nikis 10-42 tiktai.

Office Telephone Uulvei'slly 1957 
, Bes. Tel. IJniversity 1957 ,

ADAMOWIRKA&SOH

, dienų ir

. JQ,(Intervale St.. Slontello, Mrm. <
• •. . •, W. Brnckton 51SS : W Ii Į L ii '1111

PATARKAVIMAė DIEN* 
IRHAKTĮ

D. A. ZAEETSKAS:
877 ir «8 Cahfetfdlfe Ettett 

Cambridge, Maąs.
• Telephtme Unlverilty 88S1-Wf

■■1
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IŠ DIDŽIOJO NEW YORK’O IR NEW JERSEY
DALYVAUKIME VISI!'

■ • ■ . . • ‘ . .1

Rytinių Vąlstij1! Lietu- • 
- vių diena i įvyks LIEPOS 

KIEK. 4 DIENĄ, 193Ž W 
Klasčiaus Clintbn T’.a r ke, 
Bettg ir Maspeth Avemies, 
Maspeth,. L. I., M Y. Par- 
kan įė jimas nuo 10 vai. ry
to.. Muzika, šokiai nuo 2 v.

I - po pietų. Programa — nuo 
į 3 vai. pu pietų.

- CHORAI
- Programoj. dalyvaus se- : 

_kanti chorai : '
Iš New Jęrsey: Newarl<o 

Šv. Cecilijos choras, kuriam 
vadovauja p. A. Stanšaus- 

‘ kas•; Elizabėtho Šv... Perto
ir Povilo parapijos choras, . 
kiniam vadovau ja p. komp. 
J. Žilevičius; Harrisono Šv. 
Motinos Sopulingos parapi
jos Choras, kuriam vadovau
ja p. J. Jankus; Jersey Ci- 

[ ty Šv. Onos parapijos cho
ras, kuriam vadovauja p. P. 
Hodelis.

Iš Didžiojo New Yorko: 
- Apreiškimo Fan. Šv, para

pijos choras, kuriam vado
vauja p. -A. Visminas; Ka
ralienės Angelu parap. cho
ras, kuriam vadovauja p. P. 
Dulkė; Šv. Jurgio parapijos 
choras, kuriam vadovauja 

U p. J. Brundza. .
k i'Šie chorai sudarys milži- 
l nišką JUNGTINį CHO- 
* kuriam diriguos komp.

p. P. ŽILEVIČIUS. Tai 
į bus ko pasiklausyti! Dai-
I nuos ir atskiri chorai. Re

tai pasitaiko, kad tiek daug 
chorų, dalyvautų viename 

r parengime. Tai ne keli de- 
: sėtkai, bet keli šimtai gerai 
paruoštų dainininkų-ių lie- 
tėviškomis dainelėmis žavės 
publikos jausmus.

Bus įvairių žaislų ir ken
tėsiu, Taipgi. bus demons- 
tniojama Lietuvos jaunimo 

■_ Šokiai, kimiuose galės daly-

K

!

vąuti ne tik iš Lietuvos at
vykę, bet ir Amerikoj au- 
įęą \-j aimimas, nes mokan
tiems šokti nebus sunku pri 

isitaikytt Tai bus 'įdomu 
pažiūrėti ir smagu Šokti. 
Orkestras ir Šokiams grin
dys — best

SPECIALŪS ĮRENGI-
’• MAI .y”: ./t

Programo dalyvių ir pu
blikos patogumui, svetainė 
je prie estrados bus pada
ryta reikalingi laiptai puto 
gesniam chorų sustatymui. 
Svetaįnej ir— iš^ svetainėm 
daržan — bus įrengta gar
siakalbiai (Amplif ier s), 
kad tuo būdu kalbas/ dai
nas ir muziką galėtij. gerai 
girdėti ne vien svetainėje, 
bet ii* .atvirame ore, darže 
esantys žmonės. .

Gerb. parapijų klebonai 
darbuojasi, kad jų vedamos 
parapijos būtų gausiai at
stovaujamos ; kiekvį e n ,a s 
nori, kad parapija laimėtų 
kontestą. Chorvedžiai ir 
choristai-ės pasiš v e h č i a 
praktikoms prisiruošim u i 
prie programos. Komite
tas deda pastangų, kad die
nai nustatyti planai būtų 
sėkmingai įvykdyti. Taigi 
— prisidėkite ir J U S >— 
paragindami savo draugus 
ir pažįstamus, dalyvauti ir 
patys dalyvaudami šiame 
nepaprastame parengime. 
Parodykime, kad mes visi 
mokame įvertinti gražius ir 
naudingus parengimus. Da
lyvaukime visi! . Sp.:Kom.

už išgarsinimą ir visiems uz 
dalyvavimą.

Prie valgių gražiai dar
bavosi9 trys sąjungietės ir 
trys jaunos mergaitės.

. t Koresp.

APLANKAS LIETUVĄ

Daugumai lietuvių žino
mas Dr. M. A. Appel, ‘^t. 
Louis” laivų išvažiuoja Eu
ropon. ' Vasaros laiku žadą 
aplankyti ir Lietuvą, kun, 
S. Remeikos tėviškėn pasi
svečiuoti. .

Didž, New Yorįco Fede
racijos Apskrities mitingas 
įvyks birželio 24 d* Karalie
nės .Angelų parapijos sve
tainėje, 8 vai. vakare. Pra
šomi visi atstovai susirink
ti. Bus pasitarimų Lietu
vių Dienos ir Apskrities iš- 
laižavimo reikalais. * *

Sekretorius.

t?

C. BROOKLYN, N. Y.

Iškilmingas šv. Mišias at
našavo vietos klebonas kun. 
S. Remeika, diakonu buvo 
kun. J. Alekshintts ir sub- 
dįakonu kun, J.Balkonas, 
Choras gražiai mišių laiku 
pagiedojo.

Tą pat dieną jaunuoliai 
išvykę medaus menesiui 
praleisti į Atlantic City.

Linkime gražiai porelei 
knoląimingiausio sugyveni
mo ir meilės! ' A. B. C.

IŠKILMIKGOŠ VES-
. TUVES .

* .

Birželio 18 d., ryte, Ka
ralienės Angelų parapijos 
bažnyčioje įvyko iškilmin
gos vestuvės. P-as Jonas 
Klasčiaus, sūnus Klasčiąus 
Clinton parko savininko ir
gi Jono Klasčiaus, vedė pa
nelę Oną Daukaitę, abudu 
iš Maįįjethb; \ ‘

A. L. R. K. Moterų Su
jungęs 35 kuopos piknikas 
įvyko birželio 19 d., Forest 
parke. Piknikas pavyko, 
kuopai liks pelno. 1 •

Sąjungietės yra dėkingos 
klebonui kun. N. Pakalniui

PASIRINKI SAU GERIAUSIA | 
DRAUGĄ

Geras laikraštis yra kiekvieno žmogaus geriau
sias ir tikriausias draugas. I

Dabar visi pripažįsta, kad laikraštis f<DARBI 
NINKAiS” vertas kiekvieno lietuvio tikro draugo 

\ vardo. \ •
' “DARBININKAS” išeina du kartu kiekvieną 
savaitę—antradieniais ir penktadieniais. Jame ra- . 
si naujausias ir teisingiausias žinias, gražiausius 
pasiskaitymus. Jis turi jaunimui Skyrių. Būna ir • 
gražių juokų. Plačiausios žinios iš nepriklausomos. 
Lietuvos ir Vilniaus krašto.

“Darbininkas” metams . . . -4.00
“Darbininkas” pusmečiui .... .. ..$2,00 
Jei imsi tik vieną kartą į savaitę... .$2.00 

GALI UŽRAŠYTI SAVO GIMINĖMS 
•:; / / b f LIETUVA .

\ Metam?... . -.i.,. | ............ 1$5.00
> Pusmečiui ■•.,.» vi , , v,,,.............$2.50 
SPAUDA YRA DIDŽIAUSI^ PASAULY GALYBĖ, TAD

IR NAUDOKIS JA

“DARBININKO” SPAUŠTUVElE
ATLIEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBUS

• PRIEINAMOMIS KAINOMIS
• '• • . Reikale kreipkitės pas

“DARBININKAS” ?: ;
I 866 W. BR0ADWAY 80. BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 0620 ‘

™ai w wii»y m * *> b

AMSTERDAM, N. Y
i 4 *

DIRBAMĄ
Nors ir mažai ąpie mi’isij 

veikimą rašoma, bet amster- 
damiečiaį veikia.

Birželio 5 d. į'vyko para
pijos pirmutinis piknikas. 
Pasitaikius lytingam orui, 
daugelis žmonių pabijojo 
atvykti. Bet viskas gerai 
nusisekė. . . ■

Birželio 12 d. pikniką su
rengė Šv. Cecilijos choras. 
Buvo daug vietinių ir iš a.- 
pylinkės. . .......

Choras gražiai veikia, ge
rai išlavintas, varg. K. Žal- 
nieraičio gabiai vedamas.

Choro'kitas išvažiavimas 
“įvyko birželio 26 d., 9:30 v. 
rytą i Gahvay ežerą. Vaka
re, saulei leidžiantis’, buvo 
lietuviški šokiai ir kitokios 
linksmybės. ‘ t i ' 7 ..

ĮVAIRENYBĖS
PARAKO IŠRADIMAS IR PIR

MIEJI SPROGDINIMAI ,

530 metų atgal, Vokietijos 
mieste Friburge, į kambarį 
vienuolio Bėrtoldp Švarco 
:ejo kitas vienuolis vadinti 
jį pas vyresnįjį.

—Einu atsakė Švarcas 
— tik sudeginsiu tuos pele
nus ir nusimazgosiu ran
kas; susipaišinau angliaįs 
berdamas juos I artu su sa
lietra ir siera j grūstuvą.

—-O ko tu čia? —; sušuko 
ant katės, varydamas ją su 
skepeta,. Bet žingeidus gy
vulis jau spėjo įkišti savo 
raudoną nosį į grūstuvą. — 
Ji Viską man apverčia—tai 
sakydamas ^enas vienuolis 
uždengė grūstuvą su akme
niu ir suplėšęs popierį įme
tė ūgnin į pečiuką, 
. —Dabok darbą — pasakė 
Švarcas juokdamas katei ir 
išėjo į karidorį. Dar ne
spėjo nueiti pas vyresnįjį, 
kaip išgirdo baisų1 trenksmą 
savo kambaryje: durys su
drebėjo, ir pro. langą išsi
veržė smirdantys darnai.

—6 Jezau 1 —susuko per
sigandęs vienuolis — tai tą 
biaurybe katė, kad- ji pasti
ptų! Jutau, kad nieko ge
ra iš jos nebus, tik tamsta 
Bertalde, man netikėjai.

Bet kaip jis nusistebėjo, 
kai įėjęs į Bertoldo kamba
rį r,ado katę išsitiesusią ir 

• nebegyvą. Kambaryj e bu-

vo didelė netvarka: grūstu
vas nuriedėjęs į pasienį 
nuo lentynos knygos nukri
tusios ir alyva iš paverstus 
lemputės bėgo per aslą. 
Bertoldas pakėlė, katę. .

—Matai,: vargšė nebegy
va, ji nieko nekalta, gaila 
mąn jos... Bet kaip tai at
sitiko? Kur pasidėjo iš 
grūstuvo anglisį salietra ii’ 
siera? Tuo tarpu suėjo

“ŽVAIGŽDUTĖ”

daugiau vienuolių ir ėmė 
klausinėti iš kur toks trenk
smas ir tie dūmai. Bertol
das aiškino -broliams, kad 
jis buvo sumaišęs sierą, an
glį ir salietrą! O dėlko tai 
atsitiko pats , nesuprantąs. 
Degąs popietis iš pečiaus 
galėjo įkristi į grūstuvą; 
nes akmuo nevisai pridengė 
jį, bet kuriuo būdu pražuvo 
mano mišinys ir j kas nume^ 
te akmenį, kuisį su tokiu 
trenksmu, užmušę k a t ę? 
Staigiai dingtelėjo jam vie
na mintis. Jis paėmė nuo 
stalo truputį likusio- miši
nio, suviniojd į popįerį ir į- 
mete į ugnį. Kas čia — su- 
šouko persigandęs broliu
kas, nes po pečium subildė
jo ir priėjo dūmų pilnas 
kambarys. Dabar mes su
griausime senąjį vienuolyno 
mūrą! —* pasakė SU džiaug
smu. Bertoldas Švarcas — 
tai padarys mano mišinys : 
sieros salietros ir anglių. 
Taip ir. buvo. Vienuolyno 
kieme riogsojo seno bokšto 
mūrai kuriuose buvo pilna 
žiurkių ir šikšnosparnių. 
Senai norėjo jį suardyti, 
bet tai buvo didelis darbas, 
todėl vis atidėdavo. Bertol
das išgręžė vieną akmenį 
senajam mūre ir padėjo po 
juo dėžutę pu savo mišiniu. 
Visi vienuoliai žingeidžiai 
žiūrėjo, o padegtai dėžutei 
sprb’gtfį bdkštdš - nūtirtd; 
Tokiu būdu yienuolis Ber
toldas Švarcas, Friburge, 
penkiolikto šimtmečio pra
džioje, išrado paraką. Pir
ma išradimo'auka buvo ka-

‘Nuo to laiko jis pražu
dė tūkstančius, tūkstančių 
žmonių, bet ir naudos iš pa
rako žmonės daug turi:

Juozas Žvagutis.

Teiephone: STAGG 2-C706 VALANDOS:

MfDI AnAC IT VCMPlIlte i Nuo 9-12 iš ryto, 2-8 yąk. i DLnUnu K| VLliUlUu ^ventadicntalė susitarus 
DANTISTĄ jSb - ir Zl ŠTREET .

X—RAY L pilon Avė,).
Nanjų Telefonas: Mlchlgan 2—42^j)į1BjR^O H, N. Y«jNaiĘŲ Teieronat: Ąucnigun 42—ini'**•rv’n*:•

BROLIAI IŠEIVIAI
T6vyn5s likimas, jos laimėjimai Ir ne- 

laimės, jos sielvartai Ir bėdos Jums vi
siems, be abejojimo,. rūpi. Jums taip 
pat rupi, kad" Tėvynėje taurautą lf 
klestėtų teistumas ir laisvė. Jus taip 
pat_niekinat priespaudos nevalių ir Ne
ribotų sauvaliavimų su Švenčiausiomis 
žmonių teisėmis ir laisve. jus norite, 
kad Ir toli, būdami, kad ir plačiųjų ma 
rlų atskirti, pažinti Tėvynė* būvį, koka 
ji* tikrumoj yra. — šitais visais at
žvilgiais Jums labai yra pravartu ii- 
■įrašyti

“DARBININKAS” ugdo tiesos ir 
-1 vlkt— ——r—‘ ■——■ ■—•—- —

“DARBININKAS” moko neapkęsti 
priespaudos smurto Ir niekinti didval- 
dųveidmainystę.

“DARBININKUI” visur ir visados 
rupi darbo'žmonlų. reikalai.

“DARBININKAS” turi labai įdomias 
savo “RADIO ŠYPSENAS.”

“DARBININKU” redaguoja profeso
rius PR. DOVYDAITIS.

Skubėkite kad išsirauti "DARBININ' 
K4” patys ir išrašykite Jį tavo gimt* 
nCms Lietuvoje.

Amerikoje ‘Darbininkas” kaltuoju 
$1,20, o Lietuvoj tik 60 amerikoniškų 
centų.

“Darbininkas,”
“DARBININKO” adresas^ Llthua. 

nla, Kaunas. Nepriklausomybės aikštė 
nes

KUNIGU VIENYBĖS 
CENTRO RAŠTINĖS 

PRANEŠIMAS

Mėnesinis vaiką paveiksluotai ~ 
laikraštis;

Eina septinti metai kas mėnuo 
32 pusi, didumo.

Tęvai, auklėtojai, šeimininkai!
Jūs trokštate savo vaikams lai

mės. Tai pradėkite jiems tą lai
mę kurti jau nuo mažų dieną. Pats 
pirmas tam darbas — tai ipratiu 
ti vaikąs dar mažose dienose pa 
mylėti visa, kas gera ir gražu. Tai 
yra visai nesunku ir nebrangu 
štai “Žvaigždute” leidžiama vai
kams šviesti, dorinti ir lavinti. 
Būk tikrai vaikams geras ir pa
daryk jiems šiemet gražią dova
nelę: užsakyk jiems “Žvaigždį!- 

’tę,V kuri kas mėnuo jiems duos į- 
domių skajtymiėUą* įvairių, žinių, 
mįslių, galvosūkių. Bus ir Tau 
malonu, kai vaikas skaitys ir 
džiaugsis. • "C
Juk visai maža, kaštuoja vos 4
lik metams,

Kainą Angelą Sargo Vaikų Są
jungos nariams 31it,. o.visiems ki
tiems 4 lit. metams. Užsienyje. 8 
litai metama 4. litai pusąi metą. :

Priedu dnndnma Ipterijos bilie
tas. ■ • ’ .L ' • .Ą _• *

A d r e s a s-*: > “žvaigždutės” 
Administracija, faunai, Liaudie* 
Namai.

. Kun.’ Vienybės. Centro 
Valdyba, paskutiniame susi-' 
rinkime, laikytame 14 d. s. 
m., tarp kitų svarbių tari
mų nusprendę laikyti šie 
met “K. V.” narių metinį 
suvažiavimą 8 d. rugpiučio 
mėn. Philadelphia, Pa.
. Gerb. provincijų raštinin
kus ir šiaip jau pavienius 
narius, kurie su Centru 
santykiuoja ir vienybės dar. 
nenusikrate, laukią .atatin
kami rastai su pranešimais 
paaiškinimais ir pakvieti
mais. ...

Kun. M. A. Pankus, 
.. Centro Rast.

; .“Saulutė** eina du kartus per 
mėnesį J 6 pusi, didelio formato bu 
spalvotu viršeliu. Kainą Lietuvoje, 
metams 12 lit, pusei metų. 6 lt., 
Latvijoje, Ėsti joje, Vokietijoje 
it kitur metams 15 lit., pusei me 
tų 8 lt,

Adresas: Jurbarkas, '/SarintėF 
Vdministrneijai.

11 
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Tėiephoiią:

M i
LIETUVIS DENTISTAS

221 S, 4th 8t, Brooklyn, N. Y* 
I-SpinduUų DiagnoM , 

Garo Anestetiką 
VALANDOS:

Nuo 0 vai. ryte iki 8 Vai. vakare. 
Penktadieniais ir Šventadieniai* 

tik ausi tarus.

Tek Greenpoint 9—2320

JOSIFU GARSZVA
GRABORIŪS

BALSAMUOTOJAS
231 REDFORD AVENUE

BROOKLYN, N. Y.

“PAVASARIS”
švenčia savo 20 m, jubiliejų.

Didelė dalis Lietuvos ir 
užsienio, lietuvių . jaunimo, 
jau 20 metų su didžiausiu 
džiaugsmu pasitinka kiek
vieną gyvą, dinksmą, įdomų 
šio laikraščio numerį— “Pa
vasaris” gi džiaugiasi, kad 
jam pasisekė atspėti lietu
vių jaunimo širdį, atspėti 
kas lietuviui miela ir bran-

“Pavasari” J skaitydami, 
sužinosite, kas dedasi Lietu
voj, kaip gyvena ir juda, li
kę Lietuvoj, Jūsų broliai ir 
sesutės.

“Pavasary” rasite daug 
gražių Lietuvos istorijos ,a- 
pyšakų, rasite . apdainuotas 
Jūsų tėvynės laukus, senų te 
vėlių bakūžes. “Pavasaris” 
dvelkia Lietuvos miškų orii 
ir skamba Lietuvos paukšte
lių dainomis.

“Pavasaryrasite vaidin
ti tinkam# komedijų, mono
logų, Šposų, gražių apysakų, 
aprašymų, labai daug gražių 
/Lietuvos gyvenimo paveįks- 
lU- - .

“Pavasaris” skirtas, Vi
sam pasauly išsibaščiu^iam,' 
lietuvių 'jaunimui.

“Kad Jūsų “Pavasaris” 
būtų dar dažnesnis. . Taip 
ilgu, jo laukti. Gyvendamas 
užsieny, be “pavasario.” tur 
būt jokiu'būdu nenurimčiau. 
Mano mylimiausias “Pava- 

. saris,” ypač šįmet, labai įdo
mus” — K. PaPausliaitė, 
Haupstr. 121, Berlin, Shoe- 
rienberg. Ištrauka iš.laiško). 
Tokių laiškų. “Pavasaris”, 
susilaukia labai daug,

“Pavasaris” metams kai
nuoja tik 5 litus. Užsieny
je metams 1 doleris. Latvi
joj, Vokietijoj ir Estijoj 
tiek pat ir Lietuvoj. ’ .

“Pavasario’’' Redakcijos ’ 
ir Administracijos adresas: 
Kaunas, Mickevičiaus gt. 28.

I KLASČIAUS į 

j CLINTON PARKAS J 
| piknikams, baliams, koncertams, į 
| Šokiams ir visokiems pasilinksmini- S 
I maras smagiausia vieta Brook- į 
| lyne-Maspethe. Jau laikas ugslsa-1 
a kyti .Sale Žiemos sezonui. |
I kamp. Maspeth ir Betts Avė. j 
| JONAS KLASČIUS/ Sav, Į 
Į . . Maspeth, N. Y. |

......ui.......... . Q

Tėl. NeWtown 9—4464

ANT. J.VALANTIEJUS
GRABORIŪS IR 

BALSAMŪOTOJAS
Apdranda Visose Sakose
• Notary Public ■
5441 — 72-nd Street, 

Arti G rn nd St., 
PASPĖTU, L, L, N. Y.

■ e ' •

Tėl. Ętagg 2—5048 Notnry Public

M. P. BJU1AS K
BIELIAUSKAS

l ■

Graborius ir B&lsamuotojM
660 Grarid Št., Brooklyn, N.Y.

TeL Stagg 2—0783 Nbtary Public

JOSEPH LEVANDA
(Levandauikas)

GRABORIUS 
107 Union Avė., Brooklyn, N Y.

’ Teiephone Stagg 2-4409 
NOTARY PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS
GR^BORIUS

402 Metropolitan Aye. 
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijos 
Bažnyčią .

Parsamdau Automobilius Ves
tuvėms, Krikštynoms ir viso- 

. kiems pokyliams. .

IŠVAŽIAVIMAS .
■ i . ■ ■ .»‘

. ? LRKSA. 134 kuopos me- 
tini^i^vų^ia^iiuas įvyks lie- . 
pos. 24 dv,* sekmadienį Fo- 
ręst Wrke. Prasidės nuo 1 

J*aĮ po pietų. Visi lietuviai • 
kviečiami skaitlingai daly
vauti. R^g^jai.

Ant plauko kabo gyvenimas, ties 
gyvenimų kabo mirtis, ties mirtim 
kabo amfiąybė.

ot ’ųmui.S

Uvn


	1932-06-28-DARBININKAS_00001
	1932-06-28-DARBININKAS_00002
	1932-06-28-DARBININKAS_00003
	1932-06-28-DARBININKAS_00004
	1932-06-28-DARBININKAS_00005
	1932-06-28-DARBININKAS_00006
	1932-06-28-DARBININKAS_00007
	1932-06-28-DARBININKAS_00008

