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GERU. SKAITHOJĮI 
Darau ,

POPIEŽIUS UŽGINĖ LIE
TUVOS KATAUKĮĮ UNI
VERSITETO STEIGIMĄ

AMERIKOS LAKŪNAI SU
RASTI RUSIJOJE

MASKVA. — -Amerikie
čių lakūnų Jamęs Mattern 
ir Benriett Griffin kelionė 
orlaiviu aplink pasaulį pa
sibaigė be pasekmių. <

Abu lakūnai laimingai at
lėkė iš Amerikos į Berlyną. 
Iš Berlyno juodu išlėkė į 
Maskvos pusę, kur ir buvo 
pražuvę.

4. Per;36 valanda^ ųęjiuvo. 
jokių žinių, apie lakūnų li
kimą. Pagaliau pasiekė ži
nia, jog lakūnai atrasta ne
toli Borisovo miesto. Suge- ] 
dus jų orlaiviui, lakūnai 
turėjo nusileisti. Jų oriai-1 
vii sudaužytas., - •!

SAUSIEJI AGENTAI UŽ
PUOLĖ NANTASKET

MAUDYNES

KNA NUO1815 UHHJ

Knn. P. Juškaite, Oembridge 
lietuvi# parapijoj klebonai, ak- 
tyviai dalyvavęs Kuchariitiniame 
Kongrese, prisiuntė. “ Darbinin
kui*’ apie tą kongresą įdomių 
raitų, kuriuo* pradedame spaus
dinu šiame numery. Tilps kejįuo- 

f te numeriuose. \

gauta žinia, kad Apaštalu 
7 Sostas užgyrė Lietuvos Epi

skopato nusistatymą katali
kų universiteto reikalu*

AMERIKOS LIETUVfŲ R, K. &V. JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

. 50ŪTH BOSTON, MA88. LIEP08 JOTY 12 D., 1832 M., No. 51

HITLERIUI VIS NEGERAI

• * ‘ ‘ ir

KAINA S CENTAI

ffi™susi- Lietuvių Dalyvavimas

i

NANTASKET, Mass. — 
Praėjusios savaites gale 25 II 
“sausieji*’ agentai užpuolė 
6 didžiausias užeigos vietas, I 
suėmė 8, asmenis ir atėmė ĮI 
daug likerio; Įl

Cleveland HouSe sa.vinin- 
, kai suimti; pas juos atrasta 

, 400 butelių alaus.
Agentai visą dieną mau

dėsi, ,o vakare, gerokai su- P 
džiuvę, nuvyko šlapių vietų 
aplankyti* .

PRELATAS J. MAČIULIS-MAIRONIS
Šiomis dienomis Ameriką pasiekė liūdna žinia. Bir

želio 28 d., po trumpos, bet sunkios, pūslės ligos pasimi
rė Kunigi! Seminarijos rektorius pralotas Jonas Ma- 
ciulevičiuk-Mačiūlis, visai lietuvių tautai žinomas Mai-^ 
r<mip .virtau- k ‘’ ' . ' '

Maironis gimė; JĮ863 n^ ppelįu -mėn. :
dvario dvare, Betygalos parapijoje. Užaugo jis Ber- 
notų vteuMmyje.

Baigęs Kauno gimnaziją, Maironis , vieneris metas 
Išbuvo Klevo universitete, kur studijavo literatūrą. Iš 

, Čia giąžoJ Kauną ir įstojo;i kunigu seminariją. 1888 
m. Įstojo į Petrapilio kunigų, akademiją. Kunigu buvo 
Įšvęstas 1891 m. Gavęs Teologijos Daktaro laipsnį, bu
vo profesoriumi Kauno kunigų seminarijoje ir Petrapi
lio akademijoje, kurioje 15 metų išbuvo profesoriumi ir 
inspektoriumi. ’ ‘

1909 m, buvo pakviestas i Kauno kunigų semina
riją rektoriumi, kurio pareigus ėjo iki pat mirties. ....

Poeziją jusyti ir Lietuvos atgimimo darbą’ dirbti 
Maironis pradėjo savo jaunystės dienose.

Pradžioje pasirašinėdavo žalioniės ir St. Garnio 
vardais. Vėliau pradėjo pasirašinėti Maironio vardu, . . 
kuriuo jis lietuviams ir daugiausia žinomas.

I žymiausiais jo raštais yra poema “Jaunoji Lietu- 
| va,” “Kur išganymas,” “Raseinių Magdė,” “Mūsų 

garbė;” “Pavasario Balsai,” drama “Kęstučio Mir-

ROCKEFELLER SOSILAU-
- ; KĖ 93 METU

TARRYTOWN,N.Y?—
Aliejaus “karalius” multi- į 
milijonierius John D. Ro- I 
ckefellėr liepos 8 d. suSUau- 

. kė 93 metų amžiaus. .
Gimimo dienos proga Ro- 

ckefeller pareiškė, jog per 
savo ilgą gyvenimą jis per
gyvenęs daug depresijų, bet 
vis ateidavę geresni laikai. 
Rockefeller ir dabar sako, 
jog depresijos laikai pra- 

11 1 nyks ir prisiartins gerbūvis. Į

LAUSANNE, Šveicarija* 
Birželio 16 dieną prasidėju
si reparacijų konferencija 
liepos 8 d, pasekė susitari
mo. • , b

Derybų svambiausiais da
lyviais buvo Vokieti j. o s, 
Prancūzijos, Anglijos - ir 
Italijos vyriaūsybių atsto
vai. 7 r ■ 
.Daugkartų deiybosbuvo. 
beveik nutrūklpios, bet An
glijos prcmieiy MaeDonąl- 
do rūpestingumas daug ge
ro padare. .

Vokiečių kancleris Von 
Papen paieikalavo; kad bū-' 
tų panaikinta Vęrsalėš su
tartis, kurio jė didžiojo, karo; 
kaltė pripažintą Vokietįj ai.

Šiam pareikalavimui 
griežtai pasiĮirįešino Pran
cūzijos atstoyaį. Anglijos,

į premieras buv# taikintoju.
Pagaliau, ąbi.pusės prių? 

me tokį sutarimą: Vokieti- 
ja;sumokės reparacijų (ka
romokesčių) ’dąr 750 mili
jonų dolerių, guriuos gaus 
Prancūzija, Anglija ir kitos. 
buvusios sąjungininkės val
stybės. Šiai sumai bus iš
leista bondsai, kuriuos nuo 
1935 metų Vtetetija turės 
išpirkti per metus. _

Šis susitarimas yra nau
jas • žingsnis į geresnę pa
saulio talką.,

Amerikos vyriausybė pra
nešė Europos valstybėms, 
jog ji yra pasirengusi su 
jomis tartis dėl skolų, 7

NUSKENDO PRANC&ll 
SUBMARINAS

*VATIKįKAS, liepos 10, 
PopiMts Pijąs X I, kal 

bėdamas į atsilankiusių 
maldininkų grupę, pareiškė 
savo didelį džiaugsmą .dėl 
Lozanos konferencijos susi
tarimo. Popiežius pareiškė, 
kad tai pirmas aiškus atsa
kymas į 8 dienų maldas, ku
rias Popiežius buvo įsakęs,.

Lozanos konf ere-n ei j a, 
kaip žinoma, sutaikė Vokie
tiją su Prancūzija bei kito
mis’ valstybėmis. dėl karo 
mokesčių mokė j imo.

Eucharistiniame 
Kongrese

‘ lis;” • '
Gražiausi io eilėraščiai patalpinti knygoje “Pava- 

|. šario Balsai.”
Maironis buvo ne tik žymus poetas ir dramų rašy

tojas, bet ir gilus mokslininkas. Jis buvo Vytauto Di
džiojo universiteto profesoriumi.

k Maironio mirtis. .— didžiausis smūgis lietuviu tau
tai. Tauta neteko save atgimimo pranašo, tautiško su- • 
sipratimo žadintojo, kilnausLietuvio.

Birželio 28 d., visą Lietuvą išreiškė savo liūdėsi iš
keltomis: vėliavomis, gedulo juostomis perrištomis. Ne 

' vien, lietuviai, bet ir svetimtaučiai atidavė paskutinę 
pagarbą. Didžiajam Poetui kovojusiam už spaudos lai
svę, už lietuvių teises ir garbę.. .

. Birželio 29 d. prie velionies karsto atvyko, Respu- ’ 
blikos Prezidentas ir padėjo brangu vainiką.
.karstas buvo nuneštas i Bazilikai * ).

, Birželio 30 d. velionies kūnas nepaprastai
; gai palaidotas Bazilikos rūsyje, dalyvaujant tūkstanti- 

nemą minioms žmonių, ,.
Mirė Maironis, bet jo darbai amžiais gyvens.
Ilsėkis Viešpatyje, Garbusis Dainiau—Pranaše! Ta

vo išpranašautos nepriklausomos Lietuvos^ dėkingi vai- 
• kai Tavo vardą minės didžia pagarba.

BERLYNAS. —. Vokie- 
ti jos fašistų vadas Hitler 
politiniame susirinkime pa
reiškė, jog. Lozanos konfe
rencijos pasirašyta sutartis, 
už šešių mėnesių bus verta 
tik 75 centų.

Liepos mėn. gale Vokieti
joje įvyks parlamento rin
kimai, kuriuos Hitler tikisi, 
laimėti, todėl jis taip drą
siai kalba. ‘ .

(GHER-BOURG, Prancū
zija. — Liepos 7 d* netoli 
Cherbourg uosto nuskendo 
prancūzų submarinas “Pro- 
methee” su 66 žmonėmis.

Laivui skendant suskubo 
įŠsigeihėti laivo įgulos 7 
žmonės su vadu Įeit. Coues- 
pel Be Mesnil priešaky,

Leit, Mesnil aiškinau jog 
laivo skendimo priežastis 
jam neaiški. Laivyno mi- 
nisteris pareiškė, jog laivas 
-būVo reikalingas pataisy
mu. 7 .

Laivas' nuskendo 150 -pė
dų gilumoje.

SUOMIJOJE MAŽĖJA
■ €6WJKLW

Kun. F. Juškaįtis rašo, 
kad birželio 22 d, š, m. 3 v, 
po pietų šv. Marijos Pro- 
Katedrąlėje bažnyčioje, J. 
E./ Ktirdmolas Lauii, Šv,' 
Tėvo legatas iškilmingai a- 
tidarū 31-mą Tarptautinį 
Ėiichafistinį Kongresą. Bu
vo įškihriingi mišparai, kal
bos ir palaiminimas Šv, Sa
kramentų,' Žmonių b u vo 
pilna bažnyčia ir prie baž
nyčios- ir -plačiosios Dublino 
gatvės.- .

Dienos metu buvo skirtos 
bažnyčios kiekvienai tautai. 
Lietuviams buvo skirta Cor- 
puš Christi. bažnyčia.

šeštadienį, birželio 25 d., 
9 vai. ryte, lietuviai turėjo 
savo pamaldas.

Šv; mišias laikė J. E. Tel
šių Vysk, Justinas Staugai
tis. Jam asistavo pralotas 
Maėiejauškas ir kanaunin
kas Simaitis. J. E. Vysk. 
Staugąitis pasakė pamok
slą. ..Po mišių Suteikė pa
laiminimą , Švz Sakramentu. 
Šv. mišių laikę lietuviai, vą-^ 
TŽovauJarit kairi *prof. >. Ku= 
mėšiui; L. D. K tėyui-orga- 
riizatoriui, giedo j o lietuvių 
kalboje giesmes: Pulkim 
ant kelių, Šventas Dieve ii' 
kitas. Kitataučiai gėrėjosi 
lietuvių giesmių mėliodijo- 
mis. Lietuvių buvo labai 
ntažai, romios, tik apie 50 aš-

dalyvavo šie ašmenys ; J. E* 
Telšių vyskupas Justinas 
Staugaitis, 1 . . .

J. E. Olimpo vyskupas ■" 
Pranas Bučys, \

Prelatas M. Maciojauskas, 
Prelatas A. Grigaitis, ..
Prelatas M* Krušas,
Kanauninkas prof: M .

Kemėšis,
Kanauninkas Simaitis.

v

Kunigai : J, J. Jakaitis,. 
M. I. C., F. J. Juškaitiš, P. 
Gelumbis, J. šeštokas, Li
sauskas, Kuodis, Vaitiekū
nas, Babrauskas, Leonas, 
Lomanas, Glaveckas, Lip- 
nickas, Ruonis, Šve 1 n y s,. 
Vytais, Vaišnora^ Biskis, 
Keraitis, Mazonis, M. I. O*

' ■ • . . ■ ■ F

ir Petrauskas, M. I. C.
Marijonų Kolegijos stu

dentai: Rakauskas, Mali
nauskas ir GruŠeckas. Ju
ristas J. Vembrė. P-nia A. 
Štrakauskienė ir. ,p-lėi. M- 
šeštokaitė, vienas vyras ir 
dvi merginos iš Škotijos.

' Susirinkimo garbes vedė
jais buvo J* E. vyskupai

HELSINKIAI. — Suo
mija,'panaikinusi prohibici
jos įstatymą, pradėjo nau
ją viešąjį gyvenimą, daug’ 
geresnį.
. .•'Pirmosios 6 “šlapios’sa
vaitės parode, jog suimtųjų, 
nusikaltėlių iškaičius dėl menų, / . *

LIETUVIŲ riSŪSI-'.
• RINKIMAS

. I

Po pietų įvyko įvairių 
tautų atskiruose universite
to kambariuose susirinki
mai. Lietuvių susirinkime

girtuokliavimo v sumažė j o 50 
procentų ir neįvyko nė vie
nos žmogžudystės dėl gir
tuokliavimo., . 7 :

Prohibicijos įstaty m'as 
Suomijoje išsilaikė apie 10 
metų ir atnešė daug įvairių 
nuostolių, kaip ir Ameriko
je. Suomiai anksčiau ne
gu amerikiečiai suprato po- 
litilneriųvpadarytą klaidą ir 
visuotiniu balsavimu, ją ati
taisė. ’ ’

yiu vedėju buvo juristas J. ' 
Vembrė, sekr. kuri* F*’ J. 
JuŠkaitis. ...

Paskaitą apie šv. Patriką 
skaitė J. M.- prelatas A.-’ 
Grigaitis. 7 ■ *•’ ‘

Tą pačią dieną vakarė'p 
vyko kitas susirinkimas,. . 
kuriame skaitė paskaitų 
pie Švč.. Eucharistiją7? kąn;.:- 
prof. F. Kemėšis. »L, E. vys
kupas P., Bučys kąįbejėiapįe ‘ 
Šv, Sakramento , Liturgiją 
Pytų apeigose — pagal Šv. ■ 
Pono Chrisostomo ir Šy.,Ba- 
žilio tvarką. ' . < •-

Pavasarininkų Kongresas 
Neleistas

PRIGĖRĖ, GELBĖDAMAS 
W1 .

TOPEKA, Kam —■ Jau- , 
nas advokatas V. V,. Seho- 
les, begelbėdamas ežere, be
skęstantį ’ savo ištikimą š’u- 
ni, nuskendo ir brigėrė. Šuo 

SENATORIUI UŽDRAUDĖ ^Žpįj^Uliė i kriiaitą, netekęs j

VAIDYTI AUTOMOBILIU ■ ■
FRlCOLIJį VALDO

Profesionalai
- Automobilių regištrata. 
rius;Rytai atėmei ĮeidįMą 
valdyti ’aųtoįriobiliųdš < JlasĮ 
sacliusetfs/valstijos senato- 
riaiis pulldninko Charles A. 
Stęvens. ...

Senatorius Stevens buvo 
. ♦, • ■ ■ ■ , 

sugautas girtas vairuojant 
automobilių

PARYŽIUS. — Prancū
zijos ministerių kabinetą 
sudaro 12 advokatų, ? pro
fesoriai, 3 inžinieriai,. 3 Įnik 
rašeių* leidėjai, 2 gydytojai 
ir 2 biznieriai. .

Liepos 9—10 d. d. Kaime 
turėjo įvykti Lietuvos Pa- 
vasarinifikų Jubili e ji n i s 
Kongresas, bet ; prieš pat 
Kongresą, vyriausybė pra
nešė, jog ji kongreso nelei
džia. . ■ ' 7 •. . . ■

.- Kongresas buvo rengia
mas paminėti sąjungos 20 
nietų sukaktuves.: n ’

įžengimo ...komitetas ren
gėsi riaugiati kaip metus. 
Kongreso garbės komiteto 
nariais buvo, pakviesti visi 
Lietuvos vyskupai.

. . Kongreso metu turėjo į- 
vykti sporto Olimpiada, djĮ 
nų Šventė, vaidinimas po ’ 
viru dangumi, iškilminga 
eisena, dailės paroda. Jau 

, buvo įsiregistravę apie 6000

dainininkų. Sportininkai 
buvo pasirengę, žodžiu, viSr 
kas buvo parengta;

Kadangi vyriausybė už
draudė, tai kongresas ir ne* ; 
įvyko. ;

Kongreso Komiteto.. ži
niomis, į kongresą būtų at- 
vykę iš visos Lietuvos apie ? 
20 ai‘ 30 tūkstančių jaunuo
lių. v • G

SUSIRGO GERMAR
GHICAGO, III* — Ohica- 

gos mnyoras Anton J. Cer- 
muk sunkiai susirgo ir buvo 
nugabentas į šv, Antano li
goninę* r ? "

Cėrmako sveikata esanti 
pavojingoje bvikl^je. v

J L



Antradieni*, liepos 12 d., 1933

Rišlios Iš Lietu vos
LEDAI SUNAIKINO 1000 HA

* Pasėlių
DVARININKAMS ATLYGINA 

Už NUSAVINTAS ŽEME#

BmiinifKIB

« Gegužes *^1 d. audra sti 
ledais smarkiai nuskriaiidū 
Dotnuvos valsčiaus ūkinin
kus./ Ramūną kaime lebai 
sunaikino .ayie 185 ha. pa
gelią, Vargatonią km* a$tė 
430 ha, Maženą k. .apie 100 
ha, Daikonią km. apie 250 
hax Vehsgailio km, apie 20 
ha ir Beržu palivarku apie 
10 ha, iš viso apie 100 ha.

^KAUNAS. — Spauda ra
šo, kad rninisterią kabineto 
nutarimu dvarininkei'' V. 
Jablonskienei už nusavin
tas žemes duota išsikirsti a- 
pie 4 ha miško, T-ą mišką 
ji gavo Ukmergės urėdijoj 
ir jau išsikirto.. Tai bus iš 
eiles jau 15-ju dvarininkė, 
gavusi atlyginimą už žemes 
mišku.

SklttykNe ir >!«H~kite mtnadnį 
iMtato, blaivybių aveikatec

"SASGTtį"
"SARGYBĄ” skaitydamas rasi šluos 

įkyrius: 1) Mokslo populiarijtuoijos k 
visuomenes klausimų, 2) blaivybės, 3) 
ūkio, 4J sveikatos, 5) gydytojo patari- 
ntą, advokato patarimų, 7) apžvai- 
n G>olltikos, visuomenės kultūros 1c e 
kononUjos gyvenimo), 8) prieSaikoliuis 
Judėjimas (Lietuvoje.ir nksieiiyje), 9) 
fuygų pasaulis ir IP) Ivnlrenyįės,

' "SARGYBD.US” raito: vysk, AL Rel 
nys, prof. p; Kuraitis, Vydumur, kau. 
Tumas, prof. Kernais, d r. M, 1‘ačkaus- 
kaitė, dr. A. Gylys, <ir, j u r. RuųUttftitls, 
agr. Valatka, dr. K. PakMiut dr, D. Juš
ka ir kiti. • . . t ,‘T

Adresas: Knunas, Liaudies naihaJ 
•SARGYBOS” adm. ,,,t

LŪS. Kuopų Susirinkimai
' ■ . r ’ . ’ , >!$į 11" . L»-; 'M , Į>'„/ . \ / v

HARRI^ON-KEARNEY, n. J. ' _' * *
■Ir. D. .S, 15 kuopos srtširinkimas WATERBURY, CONN., 

įvyks ’Kepos 12 dieną, parapijos Liepos 24 d., 1 vai. po pietų į- 
svetainėjo, G pavis Avė. . .Vislivyks LDS, 5 kuopos susirinkimai 
nariai Icviecrtmi atsilankyti.

Valdyba

II

WA.TERBURY, CONN

RASEINIŲ KRONIKA

Miestas pasistatė tnoder- 
nišką skerdyklą* .

ANTSTOLIS Už IŠEIKVOJIMĄ 
35,000 LITŲ GAVO 24 METŲ

A KALĖJIMO A.

.   I'I' M11*11 į——**——***——K*,>l1

“Darbininko” Katalogas

/Pirmiau į Kami$ ktouo* 
daro tik vienas autobusas 
ir iutdavo 87MO litu, o da
bar, ppsidejus konkurenci
jai, veža uč.2—3 litus. Žmo
nes pigia kaina naudojasi.

KIŠK LIETUyOJE KALINIŲ?

Joniškio teismo anstolį S, 
Raeevičhj už išeikvojimą 
35,353 liti! valdžios it1 iŠ 
žmoriiiį "suTiŲktiUp iii ig ij 
Siaubą, apygardos teismas 
nubaudei dviem ir pu§ė me
lą šankiąją darbą kalėjime, 
[skaičiui kalėjinie atsėdėtą 
laiką, kalėti liks dar pus- 
antrij metą. Civilio ieški
nio teisingumo ministeįijai 
priteista 24,724 litai,

- : “SAULUTĘ!"
Saulutė eina du kartus per 

mėnesį 16 pusk didelio formato su 
spalvotu viršeliu. Kaina Lietuvoje, 
■netams 12 lit., pusei metą 6 ’ lt., 
Latvijoje, Estijoje, Vokietijoje 
ir kitur metams 15 lit., pusei me 
tą 8 lt.

Adresas.^ Jurbarkas; “Saulutėm 
^dministraeijai.

LOWELL,MAS8.
. LDS. 97 kp. suširindite^s įvyks 

ketvirtadienį, liepos 14 dien.ų 
vįakare,’ Apeikite visi, dera ■proga 
darMhiHkaius r prisitašyti' ptiė ’ Viį*' 
ųiątul® darbi niūk ų orgapizabi j«n f

■ Valdyk,

Kenoj mokyklos, kambary, Con- 
gress Ayę.- Ateikite visi. Valdyba

NEW HAVEN, CONN. .
i LDS. 28 kp.mėnesinis susirinki 
mas įvyVkkhekmudi’enĮ, liepos 24, 
LvaLpo pietų, bažnytinėj svotai 
nftk 
■w 
keti

WESTVILLE, ILL.
LDS, 75 kp. mėnesiniai susiriu 

kūnai Įvyksta. kiekvieną tpSatesį, 
^ekmadaotiy, po 15 d,, šv. Petro ir 
Povilo bažnytinėje svetainėje.

Valdyba

Kviečiame na 
proįą ąžąiųjp

1 LDS. 2 ivyhs
rugp, 2 d,, Šv. Ruko x>av. svęt 
Visi nariai prašomi a teiti į Šį eiisi' 
rinkimą ir užsimokėti senai už 
trauktas mėnesines duokįea.

* KAUNAS. — Dabar visoj 
Lietuvoj yra apie 3,000 ka
liniu. Daugiausia yra Kau
ne sunkią ją.darbą kalėjime 

■■į,■— apie trečdalį visti kali
ntą | Šiuo metu daugumas 
kalįnią išvežti į vas a r o s

■ darbus. Kad nepabėgtą, 
kaip, sakysim, pereitais me-

. tais iš Pagelažią durpyno itr 
kitur, prie ją sustiprintos 
sargybos. • *

KUNIGO LAIDOTUVĖS

f
Profesionalai, biznieriai, pramonin

kai, kurie skelbiasi “Darbininke,” tik 
riti verti skaitytoju' paramos.___

visi aarsinkitės “Darbininke.” ,

CH ANGED AFFECTION

She-^yvbat kind vf petsSda yoo -pre- 
fer? . ’ » ■

He—It us.ed to be blonds till I met 
you. dear, bift now it’š brunėttės.

NO PLACE FOR BULLS

BKOOKLYN, N. Y.
LDS. 1$ kp. mėnesinis susirinki 

mas įvyks liepos 17 d., 6:30 vai 
kare, Karalienės Angelų parapijo? 
svetainėj, kampas Robling ir So 
4th gatvių.

Tąigi malonėkite visi susirinkti 
ir užsimokėti duokles kurie esatt 
skolingi. Nepamirškite ir naujų 
narių atsivesti prirašyti prie mūsų 
brangios organizacijos. H

Kviečia Valdyba

ELIEABETH, N. J. ?
LDS, 16 kp. susirinkimas įvyks 

rngpiūčib 2 dienų, 7 va į it n d a 
vakarei . bažnytinėje svetainėje 
Nariai kviečiami gausiai ateiti ir 
atsivesti "savo draugus (es) prira 
šyli, , Valdybą

ĮVAIRIOS KNYGOS
Auksinio Obublio Riatorij* 

^Graiką Mythologyon. Žiups
nelis) iu pavėikalaML Lietu
vių kalbon išguldė. AlyviUA—BOc.

Trys Keleiviai—Krikščionie, • 
Žydais ir Turkai, ’ ^mokinan-' 
ti apysaka. PatMlB T. Vyl- i 
niauskas. Vertė P. 1B>. .,.,.400J
/ Trumpi Skaityineliai—labaf ’ < 
graŽUa paiiskaity mai -’apie. * 
vairius gyvenimo atsitikimui. 
Parašė J. Tarvydai —,—^5t>.

Turto Noijnar--moksliški j>a- ' ?" 
ainkaitymui. Parašė Uosiai—45o.

• Gerumas--i-aprašymaM apie . 1 
gerumą per Tdv< Faberą-Fb ' 
lipiną. Vertė Kun. P. L,

Tabakai—Nuodai -*■ rūky
mo kenksmas; pagal d-rą Ni- 
kolakį parengė B. KuimieHt—15c.
. Užkeikta Mergelė ir Bara- 

da ir Barzdaikuti*—apysaka 15o.
Ką-taliką Bažnyčia ir De

mokratizmas. —f. Parašė kun, \- 
Tunian Žtlinakae

Apaštalystės Maldoj Statu-. • 
tas. « Vertė. Kun. P. Sauru-1 
aaitii..z.,, .. ...... ...... ........25o.

, LIETUVOJ ĮSISKOLINIMAS 
VIS DIDĖJA

■ >'KAUNAS/’/ i>ei,x sausio- 
balandžio • mėnesiui šiemet 
už ■ nesumokėtas skolas buvo 

.parduota judomojo turto 
per 633 varžytines (1931 m.

.. buvo. 237 : varžytines J už 
355,444 litus (127,057 lit.), 
sfcblą didumas siekė 1,299,- 

«*’ 984 litus (449,712 lit.) ;,ne- 
judomojo turto per 178 var- 

Į žytiiieš (pernai buvo ‘57) Už 
k *114,339 lit. (40,708)*, skolos 

I siekė 4į37,486 (106,64g). Iš
f viso per tą laiką judomojo
p ir^nejudomojo turto varžy- 
j iyhiu, buvo 1,093 (pernai 
į f 678); parduota turto už 2,- 
į 060,804 (2,193,825), 'skolos
j sieke, 3,288,122 (2,833,091).

ŽARĖNAI. — Birželio 4 
d. įvyko gedulingos pamal
dos, už a. a. mirusio ilgame
čio Žarėnų klebono kununi- 
go Juozapo Lomano sielą.
Iškilmingose pamaldose da
lyvavo tūkstantine tikinčią
ją. minia. Velionį turėjo 
76 m. amžiaus, • mirė* Tverų 
altarijoje ^aprūpintas šv. 
Sakramentais, trumpai pa
sirgęs širdies liga. Jo kū
nas iš Tverų po gedulingą
ją pamaldą*’ buvo atlydėtas 
su procesija į Žarėnus. Čia 
šventoriuje ąžuol i n i a m e 
karste ilsis jo palaikai. Re- 
ąuiescaht in pące.

LD. S. N.ANGLIJOS 
KUOPOMS

LDS. Naujosios Anglijos 
apskrities šią imtą antrasis 
ir paskutinis išvažiavimas 
— gegužinė įvjTks rugpiūčib 
men. 14 d. Palangos Parke. 
Lawrence, Mass.

Visos kuopos} iš anksto 
prašomos gražiai rengtis.

Komisija

She—1’m afraitį there may be bulls 
here.*. x .
. He—They don’t have . bulls In the 
country—only constablea .

NOTBURNINGIT

■ . .1:
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“That pretty . wido.w hasAnioney to 
būru.” ’ ".

‘Tęs; bnt Is carefully keeplng It in a 
Dreproot vault”

i *- — - -

C. BROOKLYN, N. Y.
Liepos 17 <1, tuoj po sumos Iš

vyks LDS. 10 kuopoš susirinkimas 
vai. Taigi kviečiame visus nariui 
atsilankyti į šį susirinkimą ir už
simokėti mėnesines. Atsiveskite ir 
savo draugus prirašyti.

Valdybt

NEW BRITĄIN, OONN.
LDS. 36 kp. susirinkimas. įvyks 

sekmadienį, liepęs 17 d,, 1932 m’, 
žvarbu, kad į šį susirinkimą ateitą 
iri nariai , ir bent po vieną naują 

narį atsivestų prirašyti prie Mūsų, 
brangios organizacijos.

t EASTON, PA,
LDS. 40 .kuopos susirinkimas i. 

vyks rugp. 3 d., tuoj, po sumos, 
šv. Mykolo- parapijos svetainėj. 
.Malonėkit, visi nariai atsilankyti, 
ir mėnesines mokestis užsimokėti.

M. Songaila

WEBTFIELD, MASS.
LDS. 111 kuopo^susirinkimea į- 

vyks sekmadienį, liepos 17_, 1932 
m., tuoj po sumos, šv. Kazimiero 
parapijos salėje^ Kviečiami vi»- 
nariai ateiti Taipgi atsiveskite 
savo draugus prirašyti, prie šio* 
kilnios organizacijos.

Valdyba

LAWRENCE, MASS.
. LDS, 70 kp. susirinkimas įvyks 
liepos 17 dieną,/tuoj po 12 vai. 
Kviečiame gausiai sueiti,' nes turi
me keletą svarbią sumanymų. At
siveskite ir savo draugus (ės) pri
rašyti. , Valdyba

PROVIDENCĖ, R. Į
LDS. 11 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks sekmadiem liepos 17, 
tuoj po sumos, bažnytinėj svetai
nėj. Svarbu, kad visi šiame sum 
rinkime dalyvautų ir užsimokėtą 
duokles. Parodykime gražų pavyz 
dį kitiems.

N. S. PHILADELPHIA, PA.
LDS. 103 kp. mėnesinis susirinki 

mas įvyks sekmadienį, rugp, 3 d.» 
buojaus po sųmoS, šv. Andriejam 
par. svetainėj, 1123 Lemon St 
Kviečiame narius ir nares ateiti.n 
kurią užvilktos duoklės užsimok? 
ii. Taipgi atsiveskite nors po yie 
ną naujų narį prie kuopos, p rita 
syti. Valdybą

SAINT CLAIR, PA.
LDS. 107 kp. mėnesinis susirin 

kimas Įvyks tugp. 3, tuoj po su
mos, šv. Kazimiera parapijos salėj. 
Kviečiami vis nariai dalyvauti ir 
užsimokėti mėnesines mokestis ir 
naujų narių atsivesti prirašyti;

; VaįdyfJi!

PHILADELPHIA, PA.
LDS. 13 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, rtigp. 4'H., 7:30 v. 
vakare, mokyklos kambary. Atei
kite gausiai: Nepamirškite užsimo
kėti duokles. Valdyba

PASINAUDOKIT NUPIGINTA MALDAKNYGIŲ KAINA 
TIK KĄ GAVOME SIUNTINĮ NAUJŲ MALDAKNYGIŲ 

LABAI PRIEINAMA KAINĄ

. "MALDŲ RiNklNELIS"
Kainos:

Juodais odos apdarais $1.50 (buvo $1.75) 
Baltais celuiloido apdarais $1.50 (būvi $1-75). 
Juodais paprastais apdarais . .75 (buvoh $1.00)
Baltais celuiloido apdarais 90 (bUvp‘ $1.25)

“MAŽAS NAUJAS AUKSO AttoRTOS”.
* Kjuhost

• Juodais paprastais apdarais .30
Juodais minkštais apdarais .^0 . •

w . . . Juodais odos apdarais ,75
Baltais celuiloido apdarais ,80 .
Imant didesnį skaičių, duodame gerą nuolaidą.

Knygutės lakai tinkamos, dovanos vaikučiams prie pir
mos Komunijos ir kitoms iškilmėms. ...

Visus užsakymus siųskite sekančiu ant vaši:;
7’;< •- *‘DĄR B INI N K AB" ‘

S66Broadway, • So. Boston, Mass.
a©

SUSTIPRINA SILPNUS 
NERVUS IR MUSKULUS
Jeigu jiisij nervai’-ar inuškutai yra 

silpni, ar jus esate silpnos, sveikatos 
jus turite imti Nuga-Tone, pastebėti- 

gyduole, kuri suteikia mUionams 
’ vyrų ir moterų gerų, sveikatų Ir stip
rumų. Nuga-Tone sustiprina silpnus 
svarbiuosius .organus, nugali inkstų ar ■ 
pūsles pakrikimus, pašalina skuudėji- 
nius ,ay dieglius muskuluose, nervųo-. 
se ir kauluose, jis suteikia gera a-, 
petitų, nugali pilvo papkrlklmus • ir 

, konstipadjų,’ ir padarų jūsų iiiiegų 
: poilsingų Iv atgaivinantį, ' '

Mr. A. labukas, . St. Paul, lliun., 
kentėjo nuo šiįpnų nervų lir nntskulų 
ir buvo silpnos sveikatos per daugelį 
mėtų iki pradėjo imti Nu£a-Tonė?ą* 
mailiau kaip mėnesį laiko uis- pasiju- 
to kaip naujas žmogus ir Ąako: “Nu- 
gn-Tone sutaikė man gorų, sveikatų, lt, 
dfrlesnį stiprumų po- to* kalį kiti vak 
štai nedavė pasekmių' Vi^tŲmuio or
ganai dabar, yte stiprus ir pajėgus ir 
aš rekomenUuoju Nngn-Tone kk*lrvle- 
pam silpnos sveikatos.-’ .Nuga-Tone ’y- 
rn. pardavinėjamas aptlėkliunkų.-. Jei
gu aptiėkintnkas jo- netari,į paprašy
kite. jį. užsakyti iš savo urmininko. 
Reikalaukite Nnga-Tono. Jpkie kiti 
vaisiai’nėra, tiek geri, . t «’

ATHOL, MASS.
LDS’. 4 kp. mėnesinis susirinki

mas Įvyks liepos J7 d., tuoj . po 
mišparų, šv. Pranciškaus parapi
jos salėj. Kviečiami visi nariai at
silankyti ir užsimokėti mėnesine* 
mokestis. Taipgi atsiveskite savo 
draugus ir drauges prirašyti prie 
šios kilnios organizacijos.

Kviečia Valdybe

brishton, mass.
LDS. 22 kp. susirinkimas Įvyks 

penktadieni, rilgp. 5 dį, 7:30 vai. 
yak., Lincoln Svetainėj, 26 Lincoln 
:J?L Ateikite visi. Valdyba

CLEVELAND, OHIO
Rugpiūeio 5 d}., S vai. vakare, 

Lietuvių Salėj įvyks LDS. 51 kp. 
mėnesinis susirinkimas. Gerbiami, 
nariai prašomi susirinkti. Valdyba

WORCESTER, MASS.
LDS. 108 kuopos susirinkimas'į- 

vyks rugp. 7> Aušros Vartų pa
rapijos salėj, tuo jaus po sumos 
Visi nariai prašomi pribūti, ne.' 
turime svarbių reikalų.

Kviečia Valdyba

MOTERŲ KUOPOMS 
PRANEŠIMAS

Siuonn pranešame, .. jog 
Motera 'Sąjungos N. A. ap
skrities išvažiavimas šią va
sarą pyksta Pal a n g o j e, 
Lavvreneej. Mass., Liepos-

cio 7 d. . Del svarbią prie- 
žąsČią atkėlę-sartn^e’ anks
čiau, kaiįį) fiad biįvdJ^nutar* 
ta. . • . •

, Visos- kuopos’ kviečiapios 
rengtis. ir kuomi nors prįsL 
dėti prie Šio isvaižavĮnie.

NASHUA/N. H,
LDS. 65 kp. mėnesinis susirinki- 

mas įvyks rugpi. 7, tuoj po pas
kutinių mišių, pobažnytinėj sve
tainėj. Kviečiame narius ateiti, nes 
yra .keletą svariną . sumanymą 
Taipgi atsiveskite ir savo draugus 
prirašyti prie šios organizacijos.’

BALTIMORE. MD. ,
Rugp. 7 d., sekmadienį, tuoj 

po stųnai, parapijds svetaines kam. 
bariuose įvyks LDS. 30 kp. su^ 
rihkiirias.1 Malonėkite ateiti.viri/ .į 
.. Kviečia Vaizba

‘ . >■ u..*—-,/■■. i y .♦ .

> Mžrcestižr, MASĄ ■’

LDS 7 kuopos šuturinkimafl į 
vylĮ^rugpiučia 7 d, 6 v, vakai-e, 
bažnytinėje svetainėje, 41 Prov- 
idenčėiSt. Visi' nariai būtinai atm- 
Lite# nes turime apsvarstyti kele
tą svarbių klausimų. Be to, gera 
proga užsimokėti duoklei.

' , . Valdybe

t

v

V.

f Trumpa Apologetika arba ‘ ,r 
Ąat. Tikėjimo Apgynimas. Pi 
rašė kun. V; Žajančauskifu-,

Maldų ' Rinkinėlis, baltali
^įrMiais  __ u^J..$l,75—1.25 7

: Maldų .. Rinkinėlis, juodaia
VirĮięiUU >,

DĄ-Vinco Pietario baitai, , 
Istorijos apypaha^ Du tomai; $1.00

Moterystė it telmyna. Ver- .
KJ. Gerutis ’....... ,40jh

Gamtos Pradžiamokslis *-* 
Dr, A, yneiiisL/_^____JL50e. 

• LimpamosiOti ' Ligos įr kaip • 
nuo jų išsisaųgotii Parašv 
negyvoji gamtažemė, van
duo, oras, Parašė J, Baronas—.50a,

-Nauja Skaitymui Knyga —
(Dalis II), Su paveikslais——7&e.‘
- Vafkiį Knygelė — -su pa
veikslais ^.r.__ .....„30K ' .
, Mano .Patyrimai Didžiojoj 
Karėj, 1918 ir 1919 m. Para 
šė Kun. y. i?. ’Jonaitis (Ąa- . 
pelionaa) ............ 25«

» . Pamaldą yadovėIis, Stacijos - - - 
Graudūs Verksmai. Sudarė ir 
išleido Kun. J. Koncevičius.—10c.

Vienuolinė Luomą. Vertė
Kun. P. Saurusaitis ...-------25ę.

Moterystes Nesuardomybė. J.
Lesauskis. Šy. Ka». D-joa lei
dinys, Kaune —_10a.

Sunkiausiais Laikais. Parašė
A. Bucevičiua ...... . .l,40o.
'Meile (Poema), parašė lt.

Gustaitis —. ...Z_____ —.15c,
Šventas GabrieliUs. Išleido

Tėvai?'Alfonsas.Maria C. P__25o»
Religijos Mokymo Metodi

ka. Sutaisė K. J. Skruodys—,5l)<5. 
. Leiskite Mažučiams Ateiti , , 
Prie Manęs,.-Sutaisė KuPra- 
pąš.’—— -- —____ _____ _.__40tų

Mūsų Dainiai. Parašė Ka
zys Puida _______ ;__ fUto-
y Anderseno. Pasakos—su pa- 
eikslėliaįs — ---- -—-——_ 20e.

^MALDAKNYGES

.; Pūliam ant Kelią—“D-ko’\
: pauda. Odos apdaru $2.00 ir $3.00
-f ' ■■■ ’ 'į TEATRAI

! Vienuolio Disputą su Babi
lių. Vieko veiksmo juokai. Su
lietuvino . Vaidevutis------- -—Ifio.
t Gbdrum’M, 3-ją V eik*/- L
>uų komedija. Parašė Seirijų 
mozukas. . . -.‘..L—i—i-- -1—25a

. ‘ Nepaisytoja—keturių veiks-/ 
u.ią dramą. Parašė kun. Pr. ĮL 
iuras,. Kaina—__—,-35't>.

GUiukingas Vyrask—2 aktų 4. 
’sdmedija; parašė S. Tarvy- 
las —f...’..,-------—25r»

< Ubagų Akademija ir Ubagų | 
dalius — komedijos po 1 ak 
ą. Parašė Seirijų Juozukas—35eu

Sniegas —Drama 4-rių 'ak-
ų. Vertė Akelaitis 40o, 
Esumas—ikčią dalis dramos į

'Gims Tautos Genijus.” Pą-
•flšė Kun. L, Vaicekauskas—.Wo> 

’-Vįsi Geri—3-jų veiksmų vaia- 
lelis; parašė F. V» __ —10c,

Patricija, arba nežinomoji ‘ < 
kankinė — 4 aktą drama. 
Vertė Jonas Tarvydas____ _1O«.

Išganymo Apsireiškimai — ’j . -
Atėjimas ir gyvenimas ant žė- 
mSs Jėzaus Kristaus. Vaidini- 
mas su gaidomis — ;  —75oi

Dramos ; 1) Germaną j . 2) . i ;
Pabiola—5 'aktųf.3). Liurdo ’ 
Stebuklas — 4 aktų j parašė« ’ 
T. Tarvydas—
. Knarlda Paliepus.—/Komedi- .
ja 1-me akte. Paraš5 ,Gincilfc l5<j

. Vaiką Teatrai: dalis Ii 1) 
Pagalvok ką darai; 2) Joną 
’aimė;. 3) Pasakyk mano lai-* - 
nę. Surinko S. K, D. ir N,—.15c-

Vaikų Teatrai: dalis ll- 1} /! 
tštirsime paskui; 2) Antanu
kas. Surinko S. K., D, ir . N;—15®<

rištinis Kongresas. Parašė 
kun. Pr. Bucya, M. L ,C.Z—J..50

Mūsiškiai Užsienyje. JųokĮn- 
ga« aprašymas kelionės Į 
ryžių ir atgal Mikalojaus ir
Glapi^os Ivanovų,,. Išguldė ? 
Magnus Parvalkiotis .50

- Kehonė Aplink Pasaulį per I 
dO dieną—Apie viBas .cliyybaa' 
be galo .'įdomūs nuotikiai. ke-. 
iiefcčs per Įvairius kraštus. 
Parašė Julius Verne. Vertimas., 
J, Balčikonio—     $1.00

Pramoninės Demokratjios Pa- 
grindai. Parašė Uosia —75o.

gegužei Menuo — Kun. P. 
Žadęilda. Kaina ____ ... —__ 50c.

Aritmetikos Uždavinynas—25c.
Vaikų Darbymečiui — Bin- 

KiuėUs’ /kalbos mokslui——.—50c.
Petriukas — laiškai vieno 

vaikelio. Vertė S. Rakauskas 15o. 
- Bolševizmai! — Kas tai yra 1 
bolševizmas ir jo vykdymas’ 
Rusijoj--- —į-.,..___ _______15c.
/ Žaidimų Vainikas—Savybės 
vakarėliams Įr gegužinėms su 
-gaidomis. Sutaisė Matas Gri- 
bnis —____

Laimė — (poėma) j.’Parašė t;. 
Vaitkus ... ...... „1........ ....'50c.

Atsargiai su Ugnimi Vertė 
iš lenkiško: kun. KilAf. itlcfu.

Mūsų Tikėjimas A išaiškini-. •/,. 
. mas pagrindų mūsų tikėjimo. 

Vertė. Jonas M. Širvintas—_50c. 
‘ Lietuvos Ženklai. — Išleido 
J. Šeškevičius ir B-vė, Kan- 
laš ------------- --- ;_____ L...—„40o.

Ėmęs ir Kalbėk: Delsiama- ’ 
cijos, Monolgai ir Dialogai. , 
Parašė Juozas V. Kovas____30c:

Graudūs Verksmai — Vėr- * * 
cė Vysk- A. Baranauskas!—.10c.

Eūcharistiškos Stacijos—Su
lietuvino Kun. P. Juskaitis—15c.

Kristaus .Kryžius: Stacijos, • 
Graudūs Verksmai, Maldos Ge
gužės, Birželio ir Spalių mė- 
lesiams. Išleido kun. K. A. Va- 

sys —-------—25c.
Dangaus Karalienė. — Su

rinko Kun. M. Gavalevičius; 
be apdarų 75. centai; su ap
darais -----1---------^—$1.00

Socializmas ir Krilcščionybė. 
Prof. V. Jurgučio ____ —__ JOc.:

Žmogus ir Gyvuolyi. Para
šė kun. P. Bučys ! 30c

Žydas Lietuvoje. Parašė S. 
■ Kaimietis — • .....__ ______ 10c.

Maldos Galybė. Istoriškas 
piešinys IV-to šimtmečio kri- r 
kščionybės. Lietuvių kalbon 
išguldė P. B. —_25c

Apsirikimų Komedija. Atsi
tikimas iŠ Amerikoniško gyve 
himo. Išguldė. Lapšiaus Vai
kas __ —-----—__ _ .. . . . ...lOc

Jono Ktaito Eilės .......$1'00 
. Lietuvos Albumas.- Su pa- . 

veikslais ir aprašymais__ _ _I.5O

"DARBININKĄS"
366 Broadway, ’ Sq. Boston, Mass. ”

•i*
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AR TURI LABAI GRAŽIĄ KNYGĄ . -y .

LIETUVOS ALBUMAS I
• X • 436 puslapių didumo . ’1.’- T .

‘ Kiekvienas .puslapis labąį gražiii paveikslu pa- •• j J 
puoštas. Kiekvienas lietuvis privalėtą įsigyti šią Į 
knygą, Jos kaina buvo '$4.(Nh. Dabar gausi tik už į

Reikalaiikiš I

j- ‘/D -ARBrN’lk-kO?'* |
į 866 West Broadvmy ’ > \ . . South Boston, Mass. |

;7 ' 7- 7 -,;ų '. . ■ . /

r

E -



DARBININKAS 3liepos 12 d.t 1332
■ ■"I n "■■•■■■I J I i

S l įdomiai išklausė, ką Jonas 
Į j turėjo jam pasakyti.
*1 Po to, senasis kunigas jį 

suramino ir Jonas grįžo na
mo atnaujinta dvasia. Aiš
ku, ’jis nebuvo visai links
mą^, nes buvo prū r d d $ s 
aukštą dovaną, kurią jis ga
lėjo turėti.

~ Ar J, Vilkikus,

JAUNIMO AUKLĖJIMAS L. D. S SEIMAS

LIETUVOS DEBESELI Al
KUNIGU, VIENYBĖS 

CENTRO RAŠTINĖS 
PRANEŠIMAS

Po lietuvišku dėbęsiu 
Oi, gražu gražu!

• Nenoriu aš kitų, .
1 Kaip tik lietuvišku!

Čionai taip ramiai plaukia jie;
Kai^f Dievo sutvertieji,
Nenoriu aš kitų,
Kaip tik lietuviškų! . Plytaitis,

VILNIUS MANY
Ir vėl, Vilniaus, many atradai 
Galingą žodį užuojautai...
Oi, nenustosiu poezijos,
Nei širdies aš jautrios, 
Pakol tu būsi ribose, 
Tėvynes brangios saugiose!

. Plytaitis.

jKun. Vienybės Centro 
Valdyba, paskutiniame susi- 
rinkiinej laikytume 14 d*, š. 
m.,, tarp kitų svarbių tapi
mų nusprendė laikyti Šio 
met “K. V.” narių metinį 
suvažiavimą . 8 d, rugpiūČio 
mėn. Philadelphia, Pa.
- Gerte pTQAĖncijų'raštmin- 
kus ir šiaip jau pavienius 
narius, kurie su Centru 
santykiuoja- ir vienybės dar 
nenusikratė, laukia atatin
kami raštai su pranešimais 
paaiškinimais ir * pakvieti
mais. .. '

Kųn. M, X Paninis, 
Centro Rast.

JONO SUSIPRATIMAS

Jonukas, tarnaudamas 
prie mišių, žiūrėjo kaip ku
nigas kėlė Ostiją ir Kieli- 
ką. Jonukas sau mąstė; 
“Aš įr kada nors būsiu ku
nigas, ir tada aš galėsiu au
koti šventas mišias Aukš
čiausiajam. i

Po kelių metų Jonukas 
atsisakė nuo altaristų ir įs
tojo į kitą draugiją. Buvo 
šešiolikos metų. Jis susi
draugavo su kitaip jaunuo
liais. Besidraugaudamas 
su jaiis, pradėjo užmiršti sa- 

‘ vo mokslo pareigas, o ypa-
. tingai užmiršo kasdieninę 
Komuniją ir šventas mišias.. 

Vieną gražią dieną Jonas, 
sugrįžo iš mokyklos be kny- 
gų. Jo jo mamy tė, tą pama
čiusi, tuo jaus paklausė: Jo
nuk, kur tavo knygos ?’ ’ Jo
nukas atsakė: : :Man jiį ne
bereikia, nes aš daugiau ne
belankysiu katalikiškos mo
kyklos!” ’

“ Kodėl Jonuk ? Kas pa
sidarė ? Kokia priežastis ? ’ ’

“O, jie perdaug reikalau
ja iš manęs. Aš nenoriu vi- 
\ą laiką praleisti knygoms. 
Aš noriu būti laisvas kaip 

. ir kiti jaunuoliai, kurie lan
ko viešas mokyklas. ga
li vakarais išeiti ir daryti 
ką tik nori, o aš to negaliu.

Ne kiekvienas gali pada
ryti ką nors nepaprasto, bet 
kiekvienas gali nudirbti pa
prastą ■ darbą Nepaprasta 
dvasia. — Booker ^VVasbing- 
ton.‘ "

\ Tėvai dažnai nusiskun
džia' vaikų gyvenimo ne- 
tvarkingumu. Nusimini
mas kesdien gimdytojų^ 
prispaudžia, kai jie mato 
savo kūdikių tuščiu^ kasdie
ninius daraus..

t * .Be geros dirvos įr gįįėr 
žiūros nei vienas grūdas ne-. 
ąųgs? ir neneš vaisiaus. Taip 
ir Vaikas, ar jis bus berniu
kas, ar ji bus mergaite, ne
teiks Bažnyčiai, tautai ir 
tėvąms pąguodos," jeigu 
jiems nebus nustatytai ta- 

' kas, vedantis į prakilnesr 
nius gyvenimo žygius.

Tėvai, norėdami sulaukti 
džiaugsmo iš savo vaikų, te
gu pamėgina savo vaike
liams į širdį įmesti šiuos 
grūdelius doros Jr--auklėji- - 
mo. Manau, kad trumpame 
laike pastebėsite didžią per
mainą. jų. gyvenime,

Geras ir doras vaikąs, vi
suomet: ....

.- Turės Dievo . meile. savo 
širdyje.

Žinos ir pildys Dievo įsa
kymus.. .

Mylės artimą kaipo pats 
■save.

Bus malonus elgimesi įr 
visuomet: prisirengęs arti
mui reikale pagelbėti. c

Dirbs žmonijos labui, pa
mirš, savo naudą.- > ,

Atsimins, kad kuo dau
giau tikėjimo turės šayo

* . r *
širdyje, tuo bus goresnis pi
lietis.

Mokės. pagerbti teisėtus 
išrinktus vadus.

*■ . ‘ i * ' . e *

Mokės paskątmti kitus į 
gerą per savo pamokinantį 
pavyzdį. . /;

. Ęus tvarkingas ir švarus.
• žinos; kaip.reikią manda
giai stovėti ir sudėti,;

Neleis veltui savu laiko.
Visuomet ir visur kalbės 

tiesa. . ;
Visuomet bus teisingas.
Mokysis širdingai ir ne* 

muistančiai ūždūotaš pamo
kas.. • . . - . . •
^Supras ir užlaikys - visa, 

ką išmoko.. . . ;
Puma pagalvos, n’egu

. diiosatsnląnną. - — 
Bus mandagus su kitais.
Turės savyje atsakomy

bes dvasią.
. ,Bus žmogus vieno žodžio.

Supras ir mokės įvertinti 
gamtos grožybes*

Miegos dešimtį ar dvyli
ką valandų kasdien.

• Valgys išmintingai ir pa
skirtu laiku,

Dažnųi maudysis.
Bus. tvarkingas apsirėdy- 

nie:.
'.Valgys daug
daržovių.

Prižiūrės ir įvertins savo 
sveikatą.

*- Kalbės aiškiai ir supran- 
. tarnai

’ Lietuvi^ Darbininkų Sąjungos šeimą Centro Val-‘ 
dyka nutarė kviesti 1932 m. rugsėjo 26 ir 27 d. d, Law- 
renee, Mass.

Seimo programa bus praneštą vėliau, Visos kuopos / 
iš ankstp prašomos rengtis seimui. ... . >

- Dvasios Vą'das — Kun, Pr. VirmanskiSj. ' 
Pirmininkas Fš Smilgis, _ 
■^ieerPirmininkė —< O. Siaurienė,

./ iždininkas — A. Vaįsiauskas,
■ Sekretorius — J. B. Zauclca,

i Turės norą skaityti geras 
knygas,.

Mylės tiesą; kas grąžu ir 
gena. v

Matys visuose daiktuose, 
galingą Dievo ranką.

. ' Pcdc Anufras.

SKANDINAVŲ UNIJOS
.PRANEŠIMAS...

vaisių ir

Žinoma, Jonas belanky
damas viešą mokyklą susi
domėjo bedįeviij knygomis, 
ir po truputį atsalo nuo ti
kėjimo.

Jis ėjo į šokius, ir turėjo 
daug pasilinksminimų kiek
vieną vakarą. •

< Štai ir sekmadienio rytas. 
Aštuntą, devinta ir jau de
šimta valanda, o dar Jonas 
vis miega.. Jono mamytė 
nueina į jo kambarį.

v “Jonai, kelkis! Jau de
šimta valanda! Nenueisi 
laiku mišioms!’l . .

. Jonas tik -apsiverčia ant 
kito šono ir atsiliepia: . ■ 
/ “Kas paišo. Aš esu labai 

pavargęs, nes vėlai gulau. 
Pirmiau tėvą prikelk. Jei 
jis nesikelia, tai kodėl aš 
turiu keltis?”

.. “Bus tau mirtina nuode* 
mė, jei neisi!”

“Tai man bus, ne tau! Aš 
noriu miegoti;. Neisiu!”

Praslinkus keleriems me
tams, Jonas pabaigė aukš
tesnę nekatalikišką jnokyk- 
lą ir gavo gerą darbą rašti
nėje, kuri mokėjo gerą algą.

Šiek tiek pinigų susitau
pęs įsimylėjo nekatalik ę, 
kurią ir vedė. Po vestuvių, 
jie išvažiavo į- svetimas, ša- 

Aš lankysiu viešąją mokyk-Į lis ir ten praleido laiką 
| 1'■’mI-»-v4*1 

“ Ar manai, kad ten bus 
geriau, Ponuk?” .

“Taip'aš ir manau. Jei 
nebūtų geriau, aš taip neda- 

• . ryčiau,”
Motina mėgino visokiais 

būdais atkalbinėti, bet vel
tui. Jonas neklausė. Štai 
kur dingo jojo.gražios min
ty š! Pamiršo, jog keli me
tai atgal, kada dar tarnavo 

! dūšiose, norėjo-būti kunigų. 
Jojo svajonės .išnyko kaip 
liepsna.

Jie myli savo tėvynę dėl
to, kad ji. yra jų. Hallec.

Fi^cS,

■ ■*-s»seei

linksmai, kol. pinigų-turėjo. 
Praleidę visus pinigus, jie 
persiskyrė.

Štai ir pasibaigė ta meilė, 
kuri, jo nuomone, turėjo 
būti amžina, neperskiriama.

Vieną dieną, . grįždamas 
namo iš darbo, pamate ka
talikų bažnyčią, kuri tuojau 
sfugrąžino mintis aj|ie . tą 
laiką, kai jis buvo vaikas, 
mišių tarnas. Tuojau jojb 
akys apsiašarojo. Įbėgėsi 
bažnyčią; surado seną drau
gą, kuris jį mielai priėmė ir

•JŪSŲ NAUJA KNYGA PAGAMINTA -
. • *.* ■'. . . •

Nuo Liepos 5 d.,A kai Įrengtos National Posting mašinos, tūkstančiai 
mūsų depozitorių gavo naujas knygas, kuriose visi užrašai yra. at
spausdinti vieton rašymo plunksna ir rašalu.

Jūsų nauja knyga yra pagaminta, ir kai ją gausite, mes esame tik
ri, jūs sutiksite, kad jos švarios, aiškiai atspausdintos skaitlines

- yra galutinas pagerinimas vietoj ranka rašytų užrašų,

Pataisyti kiti pakeitimai pagelbės mums suteikti jums geresnį pa- 
tarnavimą. Dabar jus galite depožituoti, išimti pinigus/, disidentus

... . užregistruoti prie to paties lango —- jūsų lango.. . '
’ ’• . -; , ' ,’ ’ * * • .; . ■ * * v s „t . . . J

, ‘ Mes Įvykdėme tą pakeitimą, nes mes. norime, kad kiekvienas mū-
»sų‘ depozitorius, pasinaudotu taupymo banko moderniškiausių me- « 

todų patarnavimu. . . v

• CMaiu Office:
30 SCHOOL STREET

‘ BOSTON

' ^Braįub OĮffięes t ‘ /
. . 696 Centre St,Jamaica Plain - •

1906 Centre St.,W«tRoxbury

The Boston Five cents ŠavIngs Bank 
■ . » ■ • ' * ■ , • r . . • ■ > ’ ■ • ’

, Skandinavų-.Ai norikos li
nija praneša, kad. jie šiomis 
dienoinisi gavo . užklausimų 
nuo daug. žmonių, kurie, 
klausė ar gali Suv.,Valstijų 
gyventojų ’ tėvai: ar giminės 
aplankyti . juos trumpes
niam laikui. Šioji linija to
dėl nori, pranešt . Šio laikra
ščio skaitytojams, kad yra 
galimybė (toyt tokias vizas 
kada aplikantai. gali priro
dyti Amerikos konsulams 
užsieny, kad kelionės tiks
las yra grynai pasisvečiavi
mo tikslas..

Aplik,autas kreipdamas į 
Amerikos konsulą, užsie
niuose turi įteikti “Svečio 
Ąfidavitą” ir turi turėt lai
vakortę, rodančią, kad ke
lionė yra nupirktą į abi pil
si, į ten-ir atgal.' ' .

. Tuo būdu, tiej kurie dėl 
kokios svarbios priežasties 
negal aplankyt savo gimi
nių už jurų,; gali čia juos 
pertrauki. Todėl jei. skaity
tojas ketina kada prašyt sa
vo tėvų, giminių, arba drau 
go, kurie kaip anksčiau mi
nėta, galį įrodyt konsului, 
sta, neatidėliokite. - . .

Vyras įsteigė valstybę, 
moteris namus. Bet dabar 
Valstybės uždaviniai taip 
sunkūs, kad moteris turi 
gelbėti vyrui valstybės rei
kaluose. .

BROLIAI IŠEIVIAI
Tėvynės likimas, jos laimėjimai ir ne- 

'almės, jos sielvartai Ir bėdos Jums vi
siems, be abejojimo,, tupi. Jums taip 
pat rūpi, kad» Tėvynėje taurautu Jr 
klestėti] teisėtumas ir laisvė. Jus taip 
patį niekinat priespaudos nevalių Ir ne
riboti} sauvaliavimą su švenčiausiomis 
žmonių teisėmis ir.laisve..— Jus. norite, 
kad ir1 toli būdami, kad ir plačiųjų ma
dų atskirti, pažinti Tėvynės būvį, koks 
ils tikrumoj yra. — šitais visais -at
žvilgiais Jums labai yra pravartu Iš 
rtnišyti -

“DARBININKAS” ugdo tiesos Ir 
laisvės meilę. • .

“DARBININKAS” moko neapkęst! 
priespaudos smurto Ir niekinti dldval- 
dų veidmainystę. ■

“DARBININKUI” visur Ir visados 
rupi darbo Žmonių reikalai. ■

“DARBININKAS” turi; labai Jdomlas 
savo “RADTO ŠYPSENAS?’

“DARBININKĄ” redaguoja profeso
rius PR. DOVYDAITIS.

kaditsiratyti “bARBlNTN' 
K.į." patys ir išrašykite }{• tavo, gimt- 
nffitis Lietuvoje. , ' . ■

Amerikoje “Darbininkas” kaštuoja 
$1.20, o Lietuvoj tik 60 amerikoniškų 
centų. . -

“Darbininkas,” .
“DARBININKO” adresas: Litini*, 

nitų Kaunas, Nepriklausomybės aikštė 
nes •

GERA PROGA ĮSIGYTI 
PIGIU KNYGŲ

< Tik už $1.00
Šias įdomina knygas gaUmn . 

si gyti “Darbininko” nddili)ift(:racl’ 
joję už ifflsę normnlčs kainos:

AUKSINIO OBUOLIO IS
TORIJA (Graiku Mytliologi- 
jnš. fciujYsnelIs) su piivolkslals, 
Lietuvių kalbon Išguldė Aly*

; VU ...ai' .. >.«50ėr
^TRUMPI SKAITYMCLIAT— 

labai gražūs pasiskaitymai n- 
pie Įvairius gyvenimo atsiti
kimus. Paražū J. Tarvydas, .4ūc.

TURTO. NORMA—mokslIM-
' ki ptislskaiytmai. I’arnfiė Up- ‘ 

sis ... . . .................. . .......  ;45&
UZKiilIKTA MERGELE StN 

BARZDA IR BARZDASKU- 
TlS—rapysaka ............. ,15c.

ATSARGIAI SU UGNIMI. . 
Verte Iš lenkiško kun. K. Š...10C.

Už $2.00
KATALIKŲ BAžtarOlA IR 

DEMOKRATIZMAS, Parašė 
kun. Tarnas Žilinskas....... .50c,:

XXIX-tns TARPTAUTINIS 
EUCHARISTINIS KONGRE
SAS. Pnrašė kun. IT. Būčys, 
M? I. G.i............................... ;.l;50 ;

PRAMONINES DEMOKRAt • 
TUOS PAGRINDAI. Parašė

. Uosis .75c.‘
BOLŠEVIZMAS—Kas tai y- 

ra bolševizmas ir jo vykdy
mas Rusijoj ............... I5c.

SOCIALIZMAS IR KRIKŠ
ČIONYBE. Prof. V. .Turgučio 10c.

MOTERYSTĖ IR ŠEIMY-, 
NA. Verte .T. Gerutis........,40c.

LIMPAMOSIOS LIGOS ir 
kaip nuo jų apsisaugoti?’ Para
šė Dr. A, Vileišis........... ...,.50e.

MOTERYSTES NESUAIL 
DOMYBE. J. Lesauskiš. ŠV. . 
Kaz/'P-jos leidinys, Kaune. . 10c.

į Už $2.50
JONO KMITO EILES.,. , .1.00 

. MEILE (Pbem). Parašę M. 
Gustaitis 15c.

SUNKIAUSIAIS laikais.
Parašė A. Rucevičlus .........    40c.

ANDERSONO PASAKOS— 
su paveikslėliais ..........i.20c.

’ Iš KELIONES PO EURO
PA IR AZIJA- Parašė Pranai
čių- Jtilėt........................ 2.5U

PETRIUKAS—laiškai vieno 
vaikelio. Vertė S. Rakauskas 15c. ’
. ŽAIDIMŲ VAINIKAS—Sa
vybės vakarėliams ir geguži
nėms Su gaidomis. Sutaisė M. 
Grigonis.........  .. ..............  ."i. •. 50c.

‘‘DARBININKAS” ;
366 B’way, So. Boston, Mass.

u. ---- ------- - ■... ----------v .

10 DIDŽIULIŲ TOMŲ .
(turinčių arti 5000 pusi.) 

oiošia kiekvieno lietuvio inteligen-- 
to biblioteką, kuris, skaitė “ Židi
nį,” didžiausią mėnesinį literatū- 
ros, mokslo,'visuomenes ir akade- 
miš.kojo gyvenimo žurnalą, nuo. 
pat jo leidimo pradžios. Bet “Ži- 
dinys1 ’ darosi kaskart Įdomesnis, 
ir tiesiog būtų nedovanotina, jei
gu kuris inteligentas, vistiek ku-' 
rios profesijos jis bebūtų ir kur 
begyventi], jo neprenumernotų ir . 
neskaitytų bent, nuo 1930 mėtų 
pradžios. • ...

■‘Židinio kaina Amerikoje: inet. 
—$4.50, pusm.—$2.50; tiietuvojei •

Tik.paabndyk —r mūsų nerūgosl. 
met, 35 lt., pusm. ■— 20 lt.

Adresas: KAUNAS, Laisvės A- 
leją Nr. 3?

Mažą Žmonių telūri progos ųe- ; 
paprastiems didvyrių darbams.— 
M. PečkauskaitA

Skaitykite ir Platinkite
„DARBININKĄ”
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LIETUVIŲ KATALIKŲ 
VASARINE MOKYKLA

Mokslo metams pasibai
gus, vailcams prasideda il
gos - atostogos, kurias retai 

. kuris j_ moka tinkamai su-
• naudoti. Prisikamavę per 

visus metus mokyklos suo
le, vaikai negali besulaukti 
to žavėtino atostogų laiko, 
kuris jiems žada tiek sma
gumų vasaros metu. Dvir 
tris savaites jie negali beat- 
sįdžiaugti laisvu laiku, bet 
paskui pradeda nuobodauti. 
Rimtesni vaikai ieško sau 
kokio užsiėmimo: skaito 
knygas, mokosi, dr susiran
da kokį darbelį. . Bet tokį 
užsiėmimai be plano ir va*

. dovybės nedaug naudos te
atneša. Taigi, sulaikyti vai
kučius nuo išdykavimo, va- 
gišiayimų’ir kitokių prasi
kaltimų plaukiančių iš tin
ginystės ir atnešti jiems ir 
jų tėvams tikrų naudų, —

- tam tikslui yrva įsteigta va
sarinė mokykla, kurio j iš
imtinai yra dėstoma lietu- 

,į vių kalba. Ta mokykla yra. 
“ ' Šy. Petro parapijos globoje 

ir kiekvienam vaikui bei 
mergaitei yra prieinama.

r Jų* gali lankyti ir patys ma- 
. žiauri vaikučiai ir jau pa- 

. augę berniukai ir- mergai-
. tės. Net ir aukštesniųjų 

. mokyklų mokimams liesar- 
t mala jų lankyti; nes toj va- 

_ šarme j mokykloj yra net 
astuoni skyriai.

Vasarinis mokslo metas 
yra trumpas — tęsis kokias 
5-—6 savaites, tik 4 dienas į 
savaitę ir 3 valandas į die
nų. Tuo būdu mokiniai tu

r

ri smagaus užsiėmimo ir 
drauge leidžia savo atosto
gas, ne kiek neapsisunldn- 
dami protiniu darbu.. Yra 
vaikučių, kurie labai pamė
go tų vasarinę mokyklų ir 
lanko ją ne tėvų varomi, bet 
savo laisvu noru, nes reikia 
pažymėti tų džiaugiu ant į 
faktų, jog daugumoj vaiki} 
nestinga lietuviškos dvasios* 
ir noro pramokti savo tėvų 
kalbų. Yra, žinoma, ir to
kių, kurie vasarinę mokyk
lų skaito sau baudžiava ir 
tik nenoromis ją lanko, bet 
paskui gyvenime džiaugiasi 
jų išėję* Kiek Šiandie yra 
profesionalų ir biznierių, 
kurie daug; daug duotų, 
kad juos kas išmokytų lie
tuviškai ir gailisi, kad savo 
jaunose dienose . neturėjo 
progos išmokti kalbos tų 
žmonių, su kuriais jiems 
tenka gyventi ir iš kurių 
duonų valgo!

Taigi, nauda iš vasarinės 
mokyklos labai, didelę., ir 
lietuvybė palaikoma ir pa
rapija stiprėja; nes vaikai, 
lankantieji vasarinę moky
tų, jau natūraliai laikosi 
prie lietuvių kolonijos. LIr 
tėvams malonu, kad vaiku
čiai taisyklingai kalba ir ra
šo liet u vi š k a i. J i e s u 
džiaugsmu mato, kad jų di
delės pastangos šuįūrti ir 
palaikyti parapijų ' neina 
niekais. Tik tie tėvai jau
čiasi tikrais tėvais, .* kurie 
susikalba _sii savo vaikais.

Jei vasarinė mokykla to
kia naudinga, tai kodėl jos 
nelankyti'?. * K.

kauja i§ religijos. Ką gi 
galima tikėtis ir susilaukti 
iš tokių mokslo įstaigų, ku
rios priėmė antagonistiška, 
apatef jškų ir įteigiamą kry< 
ptį prieš religiją?” ;

Viename, mokslo žurnale 
talentingas kolegistas api
būdina eigų, kuria religija 
tapo išmesta iš Haryardo 
Jniversiteto. “Devynijau
ni vyrai irmoterinkės iš 
riekvięno dešimties,” jis ra
šo,“ kurie gaus mokslo laip
snius šį birželių mėnesį, jei. 
nitų Saukti liudyti, prisįpa- 
žintų, kad jiems teikiamas 
mokslas buvo nuodai jų re
ligijai.” . ’ . ,

Tokiais reiškiniais katali
kai negali džiaugtis; tokie 
iriškiniai yra apgailestauti
ni. Iš to visko pasekmės 
ateityje didžiai pavoj ingos. 
Del to lietuviai katalTkai tė- 
vai turėtų labai susirūpinti? 
savo vaikų ateitim, kad pa
nkui nesielvartautų ir neši-, 
gailėtų. . /- • •

Ačiū Dievui,' mūsų išeivi*’ 
ja Amerikoje turi mergai
tėms Šv. Kazimiero Akade
mijų, Čhicagoje, o. bernai
čiams Švc. Marijos Kolegi
ją, Thompson, Conn. Per 
vasarų tėvams reikėtų apsi- 
mąstyti; rudeniop, vietoj 
siųsti savo vaikus į pasauli-' 
nes kolegijas ar akademijas, 
juos siųskime į lietuvių įs
taigas, kur gaus katalikiš
kąjį išauklėjimų ir nežus 
mūsų tautai.

Dėl to katalikai tėvai iš
mintingai padarys, siųsda
mi savo vaikus į katalikiš
kas mokslo įstaigas- *kur 
gautų mokslo ir išsiauklėtų 
tapti Dievo, vaikais ir Dan* 
gaų§ paveldėtojais. Reali
zuoti tųsvarbiausiąjį gyve- 
riftno įtiksią, katalikai ne
privalo gailėtis nei triūso, 

. nei pinigig nei pasiaukoji
mo, kad išlaikytų, plėstų ir 
gerinti} kataliĮdškąją mok- 

. slo sistemų nuo pat pradi-

I

i

DR. J. PAL'LIUKONIS. MIC.

j. a. Olimpo TOtotfM'
me Kongreso ir lietuviu moHŲinlm, slidiniame kalbėjo .apie švč.' 
Sakramentą . .

■ • ‘ ' 

nes parapijų, mokyklos ir 
baigiant, universitetu.
' Tuo atžvilgiu tėviškoji ir 
motiniškoji meilė taip, pat' 
reikalauja savo vaikelius 
lietuviškai aukZėti. Taigi,; 
savo vaikams*padarysite tą 
malonumą, juos leisdami į,

. , j
■ j , - , - »  L.—...,

' • ' • ’ . ' 1 :

lietuviškas mokslo įstaigasf 
ir juosišauklėsit e lietuviais. 
ir katalikais. * *». ; i

Už'tai jie jums dėkos, ( 
Tėvynę*-bUs' jums*: dėkinga, 
ir Visagalis pievas, palai- 
mins^kilnius- jūsų pasiryži
mus.

Kun. Pr. J. Vaitukaitis.

parapijinę Mokyklą
baigus

r t—

Mokslas parapijų mokyk- 
7 ^ose pasibaigė šį birželio
t .mėnesį. Dėlto tėvai turi
t susirūpinti, kokių aukštes-
y niąją nibkyklą jie turės savo
; vaikams parinkti ateinantį

. rudenį.
’ . . Visų pirma mokslo baigi- 
/ ' • mo. metai patiekia mums 
ę. mintį apie katalikiškąjį 
%jaunimo auklėjimų. Aukš
le tesnis mokslą^ turėtų būti 

priruošimas į gyvenimų ne 
t tik. čia,: žemėje/bet ir po 
t mirties, amžinybėje; priruo- 
| Šimas Dievo tarnybai ir yie- 

nybeiį kad .sų’ Juomi amziy 
nai karaliautume Daiiguje,

Taigi, mokslas ir auklėji-; 
mas turi būti tikybinis ir

•1'

Įjav^ence, Mass., š. Dram f vietinių Žmonių tarpo, ku- 
c®kaųs palipi ja Šiais ke-, rįe galėtų daug gėča pada- - 
liais paskutiniais metais y-j; ‘ ‘ “
rą davusi žymų skaičių liėr į 
tuvių, jaunulių, vyrą ittkįa tikėtis, bus Dr. Juozas 
moterų, baigusių aiikt^uo-į - 
8ins mokshis. Bernui filo-į 
Sofijos daktaro laipsnį įgį:i 
jo Julius Jaskelevįčius, dų-i 
bar birželio 11 d.' Juozas 
Dauliukonįs, M. I. S.
4 Juozas Bauliukonis gimė 
Lawrenee, Muse, kovo 23 d.,. 
į.909 metais. Čia jisai ėjo 
pradinius mokslus, Juozas 
buvo vienas pirmutinių mo
kinių, atvykusių į lietuvių 
bernaičių kolegijų Mariau; 
Įlills, III. Tuomet kartu su' 
juo atvyko ir jojų pusbro
lis Jonas Jančiūs, M. I. C., 
kuris dabar tame pačiame 
Angelico universitete Ro* 
moję mokosi Šv. Teologijos/'

Dr. J. Pauliukonis yra 
vienturtis p.p. Pauliukonių. 
sūnus. Jojo vienturtė se
suo anais metais baigė šiam 
ges mokslus Baltimore, Md. 
Šie faktai parodo, kad tėvai f 
rūpinosi savo vaikams * su
teikti aukštesnį mokslų ir, 
žinoma, dabar džiaugiasi, 
matydami, kad jųjų pastan
gos savo, vaikus tinkamai 
išauklėti ir išmokslinti ne-^ 
nuėjo veltui, bet pasiekė sa
vo austo tikslo. ,.

Tiktai jaunuolis didelių, 
gabumų gali pasiekti aukŠ-; 
tuose moksluose atžymėji- 
mo. Tokiu yra Juozas R,au-‘ 
įiukonis. Kaip kolegijoje, 
taip ir universitete jisai, 
stovėjo . pirmose studentų' 
eilėse. Ne veltui yra sako
ma, kad lietuviai yra labai 
gabūs žmonės moksle, nes 
visur jų rasi ir visose mo
kyklose jie užima pirmųsias 
-vietas. ,

Mums Amerikos lietu
viams reikia, naujų pajėgų, 
naujų darbuoto jų, kilusių iš

ryti išeivijoje. Toįiu vie
nu panašių darbuotojų, rei-

Į*auliukonis? kuris jau dą- 
bar moka gražiai lietuviškai 
ir myli savus žmonęsi jojo 
tikslas ir yra saviems dirb
ti. ’ '.v'.'.'’'

Dieve, padek toliau mo
kintis ir žengti prie tikslo!

Federacijos Kongresas
■ ■ *'. •■/ ■ '*’■ ■. • . ■ ■ ... _ I

Šių metų Amerikos Lietuvių Romos Kata- 
-’likų Federacijos XXII Kongresas: įvyks Rug- Į 
. pipčįo 23, 24 ir 25 dienomis, Švento Kazimieroj J 

. parapijoj, Pittsburgh, Pą.t J _ . |
r • Federacijos Apskričiai/ skyriūi~ir visos lie1 | 

tuvių kaįahkų"’draugijos nuoširdžiai kviečia- j |
, mos dalyvauti.Taip pat Didžiai Gerbiamieji < * Į 

. lieturiųzdvasjnihkaį, ’visi katalikai inteligentai, ■ / j 
visi visuįmėnąs veikėjai kviečiami į Amerikos , | 
lietuvių Įtatalikų metinę šventę '-r- Federacijos . |

.. Kongresą svarstyti mūsų visuomeninių ręikaĮų. \ |
K; J. iCnuiitiiicils/ .

’ . * * . y •

.. / - Federacijos Sekrri^riuš. • |

KAIP TEN BUVO SU KLAI
PĖDOS RINKIMAIS?

Rašo E. Borchertas, Klaipėdos Krašto
Seimelio Narys. >

katalikiškas. Tikėjimas y- 
ra pati mokslo siela.. Moks
las, sujungtas su. tikėjimu, 
yra vertas savo vardo.

Pasaulinės kolegijos ir 
keletas kitų religinių įstai
gų iškraipė mokslo uždavi
nį ir mokinių ;neauklėja, 
kaip pridera Dievo vaikams 
ir Dangaus paveldejams. 
Dr. Jleriiiaii ’as Harrel ’is iš 
Home, New York’o Uhivei* 
sifeto profesorius, pagarsė
jęs auklėtojas, reikšmingo' 
je savo kalboje, apgaileštau-. 
ja, kad pasaulinėse kolegi
jose .plinta be&evyfe, ir' 
prisiminė: “Dažnai turime 
tokių, profesorių, kurie, sto
vėdami šalygatviuosę, juo-

* Praėjus didesniam įvykiui, velta a t ga l’ 
žvelgti ir iš įvairių atsitikimų pasimokyti dėl. 
ateities. Paskutinieji rinkimai į IV-tą Klai
pėdos Krašto Seimelį buvo nepaprasti. Dėlto, 
rodos,, nėbūtų pro šalį šį ir tą dėl ateities pa-j 

;sižymėti. . - ■
a ' Rink imt!/ dbodsiai .. ’ ‘‘1

■ ■ . - . . • . ■

Lietuvių grupės į rinkimus ėjo»sekančiais ’ 
•obalsfais: - . ■ f \

1) Sklandus bendradarbiavimas su Den-i
tro Vyriausybe, ’ : , -J

2) 'taupūs šeimininkavimas': su krašto pi-,
migais, •• ” - _ . . J

' 3) Pagalba ūlčiui ir reikalingi kreditai beij
sumažinimas mokesčių, . ' ;

4) . Prieš politišką ^Šmugelį ’* ir priešvals* 
tybiską yeBdmą. •; . , •/ , . '

Savo nusistatymą lietuvių' grupės aiškiai 
formulavo. J ’ T
. Vokietininlūį partijos''iki triiiūpai pirm 
rinkiinų dienos savo kovos obalšiMs labai mk-^ rius‘turbūttemoka.* Antras 
žo pasisekimo krdšte teturėjo; įles lietuviaiuš 
kokių nors klaidų prikišti buvusiam Il-iaine 
Seimelyje negalėjo. Tik trumpai, maždaug sa-į 
vaitę, prieš rinkimų dieną statė klausimą, kad 
lakšto gyventojams: reik išsireikšti,*— ar. pa-.

silįkti prie Lietuvos, hr grįžtiprie Vaterlando.-
Vistięk- lietuvių balsai ir paskutiniuose; 

rinkimuose padaugėjo. Tai pąrodo santrauka, 
kiek .ikį^ol už lietuvių sąrašą prie ikišiolinių s 
Seimelių rinkimų Talsų atiduota:

. 1 . , Už lietuviškus sąrašus i
1925 metais— '824 balsai. '
1927 metais— 7311 balsų i
1930 metais— 8817 . balsų •.
1932 metais— 11963 balsai ;

įJž ri&utraU9' grupes*.

1925 metais— . 824 baisai s
1927 metais— 1467 balsai 1 \ 
1930 metais— 2452 balsai •
1932 metais— 897 baį^įi <

• ^dkiečii^ metodai •

Šalę šito reikia pažymėti, kad ypatingai v.o^ 
kiškoji Landirirtschats partija panaudojo la-; 
bai ūkininkams vįlįęjąnČhį'metodų*; Taip, pa-; 
vyzdžiiri, tos .partijos vadas Gubba per savo: 
paskalų .banką V Aparia’’ Tilžėje j^darė nutat* 

į tįmą, kad visiems I^dwirtschatspąrtijos išti- 
kimiemsv ūjriųmkamą:, tereikės . ateinantiems 
dvejiemš^metams 3 procentai metinių palūkas. 
nųtmokųtki; Kai kurie dvarininkai agitatoriai 
turi asm'enimūs«;(pOrsonlichč) kreditus, už ku-

prie dabartinių krizės laikų nepaprastai, ūk^ 
niūkus viliojus žygis buvo *p. vontpressler-su
sitarimas su kai kuriomis afitiiikanminis viėto-; 
mis Vokietijoje, kuriuo “Vielivęiwertungsge- 
nossensehaft” Pagėgiuose gauna už įvežamus

PRANEŠIM AS
A. L. R. K. /Federacijos 

Naujos Anglijos apskrities 
metinis suvažiavimas įvyks 
liepos 17 d., Š., m. 1 vai. po 
pietų, <Šv. Dranciškaus pa- 
japi jos vasainaniy, “Palan- . 

i goję,” Lavvrenee, Mass. Fe
deracijos *skyriri išrinkite 
kuodaugiausia atstovų į su
važiavimų ir padarykite ge
rų įnešimų. Federacijos la- .. 
bui.

Šis suvažiavimas yra pas
kutinis prieš Federacijos 
Kongresą. Taipgi prašome 
skyrių pasimoketi. savo duo
kles į apskrities iždų.. Pini
gus siųskite apskrities ižd.’: 
J. Versiaekas, 564 Pleasant 
St., Norwood, Mass. arba į- 
duokite atstovams atvežti į 
suvažiavimų.

Apskritos Valdyba: 
dvasios Vadas

Kun. K. Urbonavičius, 
Pirmininkas •>

V. J. Kudirka, 
Raštininkas i'

•t ^ičeiliduskas^ ■ ■■ • 
. Iždininkas *

J. Vers bačkas.

; Veltui rūpinies reikalais, už ku
riuos tau teismo dienoje nereikės 
atsakyti, už ką nebūsi nei baudžia 
mas, nei giriamas. “Darbo vertė,”

galvijus ir . kiaules Vokietijos įvežimo muitus 
grąžintus. Kad taip tikrai yra, parodo atsiti- 
mas, kad Berlyne už kiaulių gyvo svorio cent
nerį mokėjo prieš Sekmines maždaug 86 litus, 
o prie mūsų Klaipėdos Krašte ■< Viehyerwęr- 
tungsgenossensehaft” iki 65 litų už centnerį. 
Kalbumą, 'kad priedai arba “diferencai” buvo 
primokami iš “Osfhilfei” skiriamų sumų, nes 
Vokietija ima reguliariai apie 20 vokiškų mar
kių įvežimo muitiįuž kiekvienų centnerį.

Dabai į krašto gyverrtojus paveikę ir da- 
bartiiiiuose rinkiniuosę skleidžiamieji vokieti
ninkų partijų gandai/ kad girdi eina apie gy
ventojų nūbalsayimų. Nors šitie gandai ne nau- ; 
Ji, bet turint galvoj bylą Haagos teisme ii’ Hit
lerininkų organizacijų ir jų šalininkų krašte 
ir antroj pusę j Nemuno karščiavimus, visgi 
krašto gyventojų dauguma tam tikėjo ir bijo
jo bauginimo, kad visi tie, kurie už lietuviškus 
sąrašus balsuos, privalės į‘ Žemaitiją išsidan
ginti. • ■ . . .

Nepaprastai veiklios pasidarė vokiėtinin- 
kų partijos paskutinėj savaitėj, įkiiikydamos 
beveik visus vokiečių MVėreinus?>. (draugijas) 
ir autonominę valdįninldją ir darbą. Buvo 
gandai .skleidžiami, pavyzdžiui, tarp žvejų: jei
gu balsuosite už lietuviškas partijas, tai žvejy
ba.. inaręsę iį Nemune bus iŠnuomuota keliems 
Didžiosios Dietuvos žydams ir jus būsite tik ■ 
Žydų bernai.

;.-Kovą prieš Jietuvišlms grnpes pirmoj eilėj 
/vafe■’* organizacijos.
Jos maždaug taip pat stiprios, kaip mūsų Rau
liu būriai. Daių’zdžiui, Vilkaviškiu ^Frebyib 
lige Peuėrwęhrx’ p. von Drcssler leido per sa-

i
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KELIONĘ} EITOJ ARISTffll K0H<|HES4
... ; • -u -f

Bostono : arkivyskupijos 
specialė ekskursija į Ką; 
chaiTstinį Kongresą laivą 
“Samarią’ ’ išplaukė birže
lio 14 d. Kibk žinoma, įš; 
Amerikos tai didžiausias 
maldininkų būrys į .minėtą 
kongresą. Lietuvią toje, 

. ekskursijoje turbūt nedaly
vavo. f .

Lietuvių ekskursiją rud- 
šė “Draugas.” Jai vado-’ 
rauti sutiko kirai. J. J. Ją-; 
kaitis. Ši maldininką ke
lione prasidėjo birželio^ 13

■ d. “įDe Grasse” laivu iš 
New York. • . : --

Su šia ekskursija iškelia
vo be vado kun. Jakaičio, 
kum J. Šeštokas iš New 
York ir kun. B. J. Jųškai- 
tis iš Cambridge, Mass., A. 
StrąĮ<auskienė iš L o w e 11, 
Mass., p-lės M. šęštokaitč ir 
O. Baščiūte. Dar prisidėjo 
ir trys Šv. Marijos Kolegi
jos, Thompson, Qonn. stu< 
dentai: P. Rakauskas, P. 
Malinauskas ii* P. Grušeę- 
kas. ... .

Bostono ekskursantai pa
liko South Stotį Boston,' 
sekmadienio vakare, birže
lio 12 d., 11 vai.. Išleisti 
kun. E. JuŠkaitį a t v y k o 
kaimynai kunigai: E. Stra- 
kauskas, K. Urbonavičius, 
E, Virmauskis, J. Švągž- 
dys„ K. Jenkus ir J. Ski
landis. O į stotį pribuvo 
daug žmonią iš Dorchester, 

; Šo. Boston, Cambridge ir
Lowell/

Atsisveikinant su palydo
vais netik veiduose matėsi 
ašarų, bet ir dangus pradė
jo ašaroti, Atvykus į New 
Yorką, dangus dar liūdnes-. 
nis pasidarė. Juodi debe^ 
sys apglobę laikė visą mies-: 
tą. Tartimi nenoromis pra
dėjo lynoti—ašaroti.

- Netrūkus atėjo , valanda.

West 15 gatvėj: pamario,

pastari

vą. Air daugiau

Jaivą ir lietuviai keliąimhi-; 
Imi.. Netrūkus atvyko ir. į 
laivą įėjo Jo Eminencija 
Kardinolas, Hayėa, N e W 
York, lydimas didelio beno: 
ir daugiau kaip penkiasde
šimts kunigų. Lietuviai kur 
migai rietuvių maldininkus 
atėjo palydėti, sekantieji:' 
kun. E. Strakauskas, iš Lo-i 
well, kun. J. Simonaitis ir 
kun. Kinta iš Elįzabetig ' N.f 
J., kun. Dr. J. Navickas, M.; 
L C. iš Thompson, Conri.,? 
kum.Milukas iš Maspeth, N,. 
Y., kun. Rautoms ir jo du 
vikarai iš Brooklyn, kun.

Buvo būrys Marijoną- stu
dentą ir nevvyorkięčią: gep-; 
tys ir pažįstami kun. J. Še-; 
štoko. ■ - >

Benas be pertraukos grie-! 
že. Muzika užslopino tūks- ’ 
tautinės -minios šuuksmus^ 
bėi rėkavimus. Laivui riud: 
kranto judinantis, laikrodis; 
išmušė 12 valandą. Minia 
tebešukavo, skepetėlėms mo-' 
savo, reikšdama maldinin
kams sėkmingiausios kelio-j 
nes. Tas reginys neilgai* 
matėsi. Tamsus debesys, ū/ 
kai tuojau laivą su maldi-: 

įlinkais atskyrė nuo paly
dovą. Jau atsisveikino su!

“DARBININKl” SKAITY-;
tojf' dėmesiui į

1 “Darbininkas” jau priima 1932, 
m. Lietuvos Paskolos Boną ku>, 
ponus HŽ prenumeratas ir kny
gas už pilną jų vertę. Nukirpę 
1932 m. kuponą siųskite

“DARBININKO” ADM., 
366 W. Bpoadway, 

žmonių būriai rinkosi prie į South Boston, Mass.

vo inspektorių sukviesti ir vežėsi būrį 40 klm. 
su autobusais į Smalininkus, idant prieš lie
tuvius susirinkime kovotą. J;.

Vokiečiai naudojo terorą ■ t ■
Visos y.okięČią organizacijos paskutinėse 

dienose kuo aštrinusį terorą pravedė prieš lie-: 
tuvių susirinkimus ir lietuviškų partijų dais 
buotojus. Apie smulkmenas šiub atžvilgiu vė- - 
liau pakalbėsim. . Nepaprastai paveikė į gy-« 
ventojus ir vokietininkų aiškinimai, kad per 
pasų išdavinėjimus Klaipėdos Krašte, užplūs 
žemaičiai ir tada “Memelląnderiams” jau vie-, 
tos krašte nebus. ” ‘/=

Kadangi man prisiėjo iki rinkimų viešų 
susirinkimų pradžios Rinkimų Komitetui pir
mininkauti, todėl surinkus medžiagos pasively- 
ju, pasitaręs su kai kuriais Rinkimų Komite
to nariais, ypatingai su žinią rinkėjais, dar 
smulkesnių paaiškinimų apie atskirus įvykius 
duoti: . ;;

Praėjusieji rinkimai nebuvo kokią nors, 
trijų ar keturių partijų koya dėl didesnių* 
mmidatų skaičiaiis .Seimely, bet ėjo kova dvie
ju tautų* Lietuvių ir Vokiečių. Vietiniai iš-: 
tautėję. lietuviai žiūrėjo ir laukė kur< paskuti-L 
nė j valandoj jiems pakrypti. Buvo, tikėtasi,, 
kad paskutiniame momeąte jie prisidės prie 
lietuvių, bet smalkiai apsirikta. Jje stęjo vp- t 
kiečių pusėn.’ •

Kodėl ir kokiais Sumetimais jie t tai pada-
t

Vatautčję Klaipėdiečiai' -'.V. •/
Klaipėdos Kraštą vokiečiai per; penkius 

‘ Su virš šimtmečius valdė ir taip įskiepyjošu virs šimtmečius.

: keliauninkais aukšti' New 
Yorta? įimi, bokštai įr ga
liausiai — Liberty Statue* 
gaivas jūrose. v ’ 
• Iš karto laive nejauku. 
Vienas są kitu pradėjome 
apsipažinti. Visi maldinin
kai pasidarė kaip viena Šei
mą vįįsi katalikai. Kuni
gy. ekskursantą tarpė ian 
$asi arti vieno šimįi 
į’arpe yra Ne\v/Yprįį 
dinolas, viepas vysk

J. E. Teisią Vyskupas J. STAUGAITIS Eucharistiniame Kongrese 
(Dubline), lietuviams skirtoje dienoje, atnašavo iškilmingas šv. mi- 
šias ii* pasakę turiningą pamoks^. ’ • •

. ........... y ~ ~

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
AnDUCAT

LIETUVOS DUKTBRU DB^Oil^V. JONOlV. BL. PAiALPINtl 
įpO GLOBA

Menininke ■—i Eva MarkslenO,
025 e, sm su so. ‘

Vlcė-plriplninkS— Oqo SlnMMei)6,
443 B. Tth St., So. Boston, Muki,
Te). So. BOfton B422-R *

Prol;. Ęnžt. ■— BroiiO Clwnlen5, ,
20 Gonld St, VVeat Roxbnry, Mass, 

: Tel. I‘arkwny 18G44V * - ’
FIn. Malt, — Marjonh MarkonlutI

(W Q 8U ?o. Boston, Mmi.
nMlninW Ona' Stnnlullate

1<X> AVaut .Gth St,*, So. Botoji, Man*. 
Tvarkdtirū Ona MlzglrdlenS » 
, įBlTOolumbia LVl., fto. .Bo«ton, Mkm. 
Kasoa GiobBja — 13, JanuMoaleiifi

1426 Columbia ®a., So, Boa to n, MaH 
Draaglja savo nuslrlnkiniuu laiko kas

antrą utarolnką kiffcvlano rnčncaio,
, 7:S0 vąl, vakare, pobalnytln&j avė- 

tatnpj,
Vlaala dranąljoa rolkiHals kreipkite

V*s ©mtokolu raitininku

tv- 
Pirmininkėm■ M. žloba 4

m nik i*^***, mam
T«l«plione ColnmbU MM 

Vicepirmininką* — P*lray»kM
24 ThoniM Vaifci Bo. M«M. 

prou Raltlnlnk«« ~ ^UntekUi .
5 Thompx Pnrk, So. Boston, Mmi, 

Flh. lUItjiifflkn* — >1. Seiki*
piję Ę, 8t„ 8o. {MtoP. MM*, 

Iftdlnlnkns — ą, MtimUtūna*
885 E. Bromhvay. So, 'BoAton, Mus. 

Muzika — J. Zalkia
T yrinflalfl gp. Boetpn, MoM . 

D rlaiko shalrinklruiiB kai trafihi 
pedfilflienl kiekviena ąjfiųeito, 2 y*l 
po ploti), PtirupIjOB UfiISJ, 492 B. Ttb 

noąton,• • A ,
profe3lonftlul,«blznl<*i’ittl, prarrtontn* 

tad, kurie Akcinius! “Darbininke,” tik
ro 1 verti skaitytoju paminos, . .

Visi izarfltnkhfifi ,į,Darbininke/1

KIBIRKŠTYS
SOCIALISTAI GRIAUS 

SLA.

37. Išviso Į^kongi’ėgaĄ 
ei jų atštovaiŲaiųąį: Išviso 
maldininką laive y.ra- 839 
žmonoj. Jie yra iš daugiau 
kaip 30 valstiją. Daugiau
siai yra iš Baltimore, Md., 
New York, Philadelphia, 
Pa., Kali Rivci*, Mass., Tcn- 
pessy—Dixie Land, Alaba- 

California, Wa- 
shington ir daugelio kitą 
valstiją. Kataliką > tikę j i-
inąs visus riša., Viši jau
čiamės kaip broliai ir sese
rys. Iš to atžvilgio kelionė*
pasidarė labai' linksmą,^ 
draugiška, jauki. »

Patarnavimas laive iš tar-i 
nu pusės taip pat nuoširdus,: 
geras. Nors oras daugumo
je buvo ūkanotas, Ii ja, vė
juota buvo, vienok tos de-i 
vynios dienos per vandeny
ną netrūko prabėgti. Jū- 
jrą liga mažai kas tesirgo. j ;

PAMALDOS LAIVE
Laivo kompanija, žinoda

ma, kad daug kunigą ke
liaus, iš anksto parūpino 
apie 14 altorią^laive. Maž
ne visi kunigai kasdien lai- 
įkė šv. mišias. Žmonių mi
nios kasdieni'eidavo' pri e šv. 
Komunijos. Grąžą, prakil
nų įispūdį darė matant tiek 
šv. mišių laikant ir taip die
votai šv. Komuniją pri
imant. Laivo paiioriš kiek-., 
vieną rytą tapdavo bąžny-> 
čia — katedra.

Po pietų 5:30 v. kasdien 
buvo pamaldos, susidedan
čios iš Rožančiaus, pamoks
lo. Viešpaties Jėzaus Šir
dies litanijos, giesmių ir Jo

* Eminencijos palaiminimo.
PRAMOGOS LAIVE
Be įvairią žaislą, kuriuo

se daugelis dalyvavo, buvo 
medinių arkliuką lenktynės 
su išlaiinėjimais. Krutomi 
paveikslai 4 vai. po pietų 
kasdien buvo badomi., šeš
tadienyje po jjietą' vienas, 
jėzuitas kunigas kalbėjo a- 
pie Airiją. Grašiai nupie
šė j os įmonių? būdą, ypaty- ’ 
bes ir šalies natūralų grožį.

= BLAIVYBĖ LAIVE

Palikus Ameriką — pro- 
hi'bicijos šalį, palikome, ir

prolribiciją. Laive galima 
visko gauti. Maldininkai 
davė grąžą pavyzdį, nestai- 
giai griebdamiesi už svaiga
lą. Geriant matėsi, bet gir
tą nebuvo matyt nei vieną 
vakarą. Vartojant ir prie 
valgią matėsi, bet visi > sai
ko prisilaikė. Iš tokios mi
nios nenuostabu būtą buvę 
matyt įsigėrusią, tačiau to, 
ačiū Dievui,, nebuvo. Blai
vybės į saikas buvo užlaiky
tas; Visą maldininką min- 
Jis^buvo nukreiptaJėzų 
"Švč. Sakramente esantį — 
Eucharistinį Kongresą, • Eu
charistinį ' Karalių.

Keliituninltas P. J.

'Išminties trūksta tam, kam 
trūkstą stiprios valios:—Šeks
pyras. *

. Pasibaigus SLA. seimui 
socialistai. pradėjo agitaci
ją prieš gegužinius . kuopą 
susirinkimuose. Jie jau 
viešai skelbia bankrotą tam 
susivienijimui, , Štai Spring- 
f l ėkį UI. kuopos buvęs de
legatas Rauktis savo rapor
tą užbaigė Šiaip t

“Aš nuo savęs irgi pridė
siu: nuo dabar SLA. jau 
nebus didžiausia lietuviu 
oiganizaeija. ”

AŠ sakysiu, kad tas SLA< 
seimas buvo ne. “asilą’’ 
Seimas, bet Grigaičio, Vi- 
taičio . ir Gegužio pasekėją 
morališkai nusibankrutiną-* 
šią politikierių,, į Susivienb 
jiinūi naudos iŠ tokią parti- 
nią delegatąkokusą nebus.-’

SEIMAS BUVĘS
. .. ŠLAPIAS . ■ . •’

jiems vokiškumą, kad šiandieną Jie nesupran
ta kas esą, Tarytum, lietuvius vokiečiai už
migdė lyg kloroformu, po kurio atbudus neat
simena nėt trumpos savo praeities. Tiesa, rei-j 
kia pasakyti, kad žemės ūkio kultūra, švieti
mas ir tt. Klaipėdos Krašte yra aukštesnė, ne
gu Didžiojoje Lietuvoje. Bet tautinis susi-- 
pratimas užmuštas. Jo vietoj išskiepytas vo
kiškas. Tą darbą vokiečiu liaudies mokytojas 
atliko sąžiningai ir rūpestingai, kaip, pridera 
atlikti geram ir pavyzdingam vokiečiui-patri- 
otui. Už tai jis gauna kasmet Kalėdoms pre- ( 
miją, pavadintą “Ostmarkenzulage.”

Vokiečiai krašte nUo pat 1923 metu yrą to 
nusistatymo: kas ne su jais — tas prieš juos. 
Tą matome visur, kur tenka susidurti su jais. ? 
Jiems nesuprantama, , kaip gali kitatautis-lie- 
tuvis žinoti, kas jis yra. Jiems nesuprantama, 
kaip gali lietuvis lietuviškai kalbėti ir galvoti. 
J ie tą neįsivaizdina todėl, kad nenori suprasti 
įr įvertinti Lietuvio tokius pat siekius, kaip iri 
jis pats turi. Toji mintis yra lygiai įskiepyta ■ 
ir valdininkui, ir darbininkui, ir laukininkui, 
ir Šiaip kiekvienam piliečiui,-— kad lietuvis • 
gali būti tik ^antros rūšiesj žmogumi. Vokie- 
čiai ir dapar darė visa, kad tik lietuvius nuže
minus, aiįm iŠprovakavus.mūsu nenaudais Ka- 
da reikia i kovoti, vokiečiai stojai visikbb’išiim: 
ties. Koyoja ne taip-sau, kaip-kurie /lietuviai; 
bet su energija, pasišventimu ir-visu i rimtumui’

-jj Kimininės. įęydU- A • •«
Vokiečią. rinkimų agitacijos jėgos timr 75 

procentai# didesnes, gabesnės, daugiau patyriu*' 
sioš, nėgu lietuvių. Pav., jie įtraukė rinkimą ,

koVon visus- mokytojus, A—, net su mažais vai
kučiais; visus, kunigus, autonominius valdinin
kus, daųgumfą. seniūną, viršaičių ir net dalinai 
pačią policiją. Be to, buvo įtraukti visi kar- 
mamininkai ir krautuvininkai, kinių Klaipė
dos Krašte yra išmėtyta visuose kampuose. Tai 
buvo ją nuolatiniai geriausi agentai. ' Šie jau 
atlieka geriausią laukininkų tarpe agitaciją,—- 
ii* tas reiškia daugiau, negu vienas ar kitas su
šauktas susirinkimas.. Čia laukininkas gauna 
veltui įsigerti, atidarytas prekėms kreditas ir 
nuolat jam suteikia vieną^kitą patai*ima.

■ ". ’ • Milijonas litu agitacijai

Jeigu geriau pasižiūrėti tarp karčianmin^ 
kų, tai pasirodo, kad jie visi yra atsargos ka
riai, didžiausi vokiečių šovininstai.. .Vien agL 
tacijai vokiečiai . išleido,;. IV-tą Seimelį: ren
kant, 1,000,000 litų. Daugel rinkimų vietose—- 

- pavj*zdžiui net mokyklose, rinkėjai buvo nu
girdomi, vaišinami ir kartu vokiškų partiją 
balsairiino ženkleliai ■ jiems įbrukami, — pav. 
Klaipėdos miesto mokykloj, Kai*alįškių: moky
kloj ir- kitose. Savaiiih aišku, kad liėtūviai to
kią jėgų neturėjo,. Tai buvo vienus svarbiau
sių vokiečių laimėjimo faktorių;< Vokiečiai - 
visai rinkimą 'ineįp^ .ąeskelbė ir. nieko dėl atei
ties. nežadujo jaųldnhilmms,..kadangi šiems pa
žadai jąutįųyo įkyrėję.;; Bįęt skelbė, kad esan
tį krizų, yeiškįa krizes. rm4u nėgaUma pažadus 
ištesėti;'.žinodami, krašto, gyventojų psiehologn. 
jąj pasiTądjo Jgth‘ą4agiįą4jlįi; priemopę/f būtent, 
rinkilms; paklausė: “Kas už Vokietiją ir jos 
ktijtūfą, kas už ŽtmiaiMus jF. jhjit kultūrą'?’’’

(Bus daugiau) ? ■ J

Apie neišsimiegojusį SLA. 
delegatą ‘‘A. L.” reporte
ris štai ką. rašo:. • -' ’ ■'

“Musų ŠLA. 124-tą kuo
pos delegatas Jonas Sekys. 
sugrįžo iš SLA. Seimo ge
rokai suvargęs, ir neišsimie
gojęs. Priežastis nuovar
gio yra tame, kad. jam kar
tu su kitais sandu r i"e č i ų’ 

senos./gvardijos*’ j> politi
kieriais teko- naktimis ne
miegoti, laikyti kokusus ir 
stiprint sandariecių pozicL 
jas, kad nugalėjus fašistus 
ir socialistus ir tuo budu iš- 
geįbęjųs p.p.. St. Gegužio ir 
Vitaičio karį i e^r ą, SLA. 
Seime, kad, juos išrinkus, 
dar dviem metams SLA. 
karvutę melžti ir SLA. na-, 
rius1 kaip ■14 asilus ’ ’ kaman- 
duoti. •

“Dabai* p. J< Sekys ilsisi, 
ilgai miegodamas, nori at-. 
miegoti už sugaištą laiką.

BROOKLYNO IR APYUN- 
KĖS LIETUVIU ŽINIAI

. , A~ ■

.4 Žinomi pranešama gerb. lietu
viam^ kad JURGIS TUMAS0- 
NĮS yra įgaliotas'rinkti “Darbi
ninkui” prenumeratas, skelbimus 
ir tt. Jis taipgi patarnauja Įįe-- 
tuviams . visuose ją reikaluose,, 
kaip Viešas Notaras.. Jo antrašas :• 
121 Union Avė./, kampas Grand 
St., arba 1356 East 91th Street, 
Brooklyn, N. Y. . . ri

Sandaiiečių seimas Pitts- 
bąrgh’e buvęs šlapias.. Or
ganas “Sandara” rašo, kad 
buvę 18 atstovų. Alų san- 
dariėčiains pristatęs Ra- 
džiukėnas, o Idtuš gėrimus 
p. Pikšris.

Po tokio seimo preziden
tas, parašė atsišaukimą 
į sandariėčius, kad jie ne
nusimintų. ir. riesusigėdintų 
savo pozicijos.

P. prezidentą galime UŽ- 
tikrinti, kad /sandariečiai 
prie stiklelių alaus Jr kito
kią gėrimu pasirodys 
^smart” įr- nesusigėdins, 
kaip nesusigedino Sandaros 
šeiminėse pramogose..

BOLŠEVIKAI SU SOCI
ALISTAIS PASIBU- .

■ ČIAVO k’

SLA. seime sandariečiai 
su fašistais-tautininkaį pa* 
sibučiavo, o bolševikai, su 
socialistais. Tai buvo 'dvi 
frakcijos įr abi stipriai lai
kėsi.

Tame pat Seime buvę ir 
sorkią. Bagočiui tekę laip
tais nusiristi, o Valaičiui 

, i kumštį pauostyti. Ginkus 
tapęs čampionu. *

Seimo metu ir pertrauko
se prie baro karčiamoje bu
vo didžiausia vienybė. Visi 
dėl bendro idealo.

Tas, kas, būdamas jaunas, netu
rėjo aukštą idealą, iš tikrąją n8wr 
buvęs jaunas.—Prof. St. Saikaus*

Kas. nemyli savo tėvynėj 
negali nieko mylėti. Byron *

I JONO KMITO EILES

* Labai graži knyga audeklb apdarais, 192 pus^ 
lapių, tik už 75 centus. 1‘Darbminkui ” prisiuntęs .. 
75 centus gausi Jono Kmito gražias eiles.

Jonas Krantas vienintelis Amerikoj lietuvis po*?
' etas. Jo eilės pilnos patrijotįškų jausmą 

. / Siąškuifeakym< i .
' ‘•D AKBliflMK*''.
366 We8t Bwadv0y.. South. Boston, MM*.

A ’



KAS G IR DĖTI, LIETUVIŲ I
KOLONIJOSE į

t CHICAŪO, 1LL
£ . >    -

t APIPLĖŠĖ LIETUVOS I KONSULĄ
| Liepos Į d. du plėšikai vuž- 
I puolė Lietuvos konsulą p-ą 
g Antkną Kalvaitį jo reziden

cijoj, 1025 E. 72nd St, jį 
sumušė ir atėmė pinigus.

f ^EŠfflttŪMSS, 
į PARAPIJOS PIKNIKAS 

f Visą mūsą parapijonų 
F . nusistebėjimui, užpraeitos 

savaitės sekmadienis pūsi* 
į taikė, labai gražus, tocįėl 
į" ~mūsų, klebonas sumanė su

rengti pirmąjį parapijos 
pikniką. Piknikas, nežiū
rint didėlid mūsą kolonijoj 
nedarbo, pavyko labai ge- 

' rai; mat, buvo parinkti geri 
darbininkai, ypač gražiai

• dtebavosi Kostas Jutkevi-
r čius, . Jonas Borysas, Jonas
L Kašėta, Kazys Masaitis, Jo-
: ■ ..nas Ulinskas, Jonas Vaįva- 
J • da, Juozas Baliutk’onis ir 
■ . kiti. Piknike dalyvavo .gar? 

šieji lietuviški muzikantai. 
Pelnas padarytas nepras- 

j Čiausis. Visi mes ruošia-
[ nies prie antrojo arba tik-
I rojo pikniko, kurs įvyks

RugpiūČid-August mėnesy
je.- Mat, norima padaryt 
keletą šimtą doleriu para-.

; pijos naudai. Ačiū visiems
; ktsilanldusiems. .

h

f,

k

šymai dėl pagelbos buvo 
matomai mielaširdingai iš
klausyti.

Širdingai dėkojame se
kantiems kunigams klebo
nams ir aukotojams už ją 
gausingas aukas: * ■

Vforcester, Mas*.

J. Galevičius, $25.00; A. 
Karandavičius, $2.00/ Po 
$1.00: J, Krakiūtė, J. Rim
ša, P. Pelavičius, J. Vase- 

’lis, A. Kastys, O. Traubiū- 
tė, C. Bendaravičienė, X 
Leonaitis, M. Kupstienė, M. 
Milerieiiė* G7 Kuraliūte, A. 
Alcačienė, M. »Stačiūtė. .

Athol, Mass./šy. Pranciškaus _ 
parapija:

Kun. P. Juraitis, $15.00; 
Liet Moterą. Sąjungos 71 
kuopa, $7.00. Po $5.00: J.' 
Rasimiūtė, A. Sklenis, V.. 
Xatvinienė. Po $2.00; M. 
G^siūnienė. Po $$1.00: Mrs. 
Lee, P. P. Tamošiūnas, M. 
Gauronskaitė, G. Tamošiū
nienė, P. Andrulis, T. Ba- 
cis, P. Mankevičienė, O. 
Bagdonaitė, K. Strazdas, J. 
Brąskis, O. Čepulionienė, I.. 
Aliikeyičius, P. Simančiūtė, 
K. Gailiūnienė, A. Rakaus
kienė, A. Budrūnaitė,- A. 
Paškevi^ra, J. Stonaitis, J. 
Šleivys, S. Stangvilienė, A. 
Ainorienė, A. Lątyėnienė, 
A. Puščioviehe; A. Lauce
vičienė, A. Petrauskienė, K. 
Paliulienė, lu Tamašiūnie- 
naitė, A. Stonienėj, E. Bag- 
lloniėnė; S. Baltrušiūniėne, 
A/Laučkienė, A. Bilskienė, 
P.Strepokas..

Norvvood, Mass. Šv. Jurgio 
^ parapija:

Kini. S.:Kneižis, $5.00. 
Po $1.00 : W. Pęndagast, A. 
Kuliene, A. Kneižys, B. A- 
domaitienė^ G. Rožančiaus 
.draugija, M... G&llagher, C. 
•Gallagher, Guozanięnė, X 
Cepanvis. ...

£ .Birželio 19. d. liiūsą baž- 
t nyčioje įvyko iškilmės, lai- 

kė kurią ėjo prie pirmos šv. 
/ Komunijos šie vaikučiai: X 

Borysas, J. Mažeika, X
; JutkeviČius,. Br. Mikelis, Z. 

j :■ KluseviČius, J. Mickus, P*. 
: AtkoČaitis, L. Dumkauskas, 
*. B.. Tariiauskas, P. Ambro- 
į ėas, A. Jasionis, X Jbnai- 

lyte, A. Dva^ackiūtė, A. 
Tarnauskaitė, Z. Grįgaliū- 

' naitė, Z. Sederavičiūte, Pr, 
Ątkbčaitytė,. Klebonas lai
kė primariją ir pasakė vai
kučiams pritaikintą pamok-

< slą. Vasarines mokyklos 
vaikučiai, vadovaujant mū
są gabiam vargonininkui p.

, E. Štapeliui, labai gražiai 
giedojo laike šv. mišią. Pir- 

Į madieny visiems vaikučiams. 
I ir altoriaus tarnautojams 
Sbuvo surengta ekskursija į

p. Pr. Žibučio ūkį. Ekskur
sija labai sėkmingai pavy- 

. kOy vaikučiai buvo ypatin- 
> ' gai patenkinti. .
p Šiemet mokyklą lanke a- 
t pie 80 vaiką, .

PITTSBURGH, PA.
f v PAD£ KA

I
Gailėstinguinas ir g e r a- 
Širdiškumas vis viešpatauja 
žmonių širdyse. Tą pastebėk 
f Pranciškus 400 mehj 
U atgal, kada jis elgetavo Įta- 

į. Ii joje ir tą .patį patyrė "Jo 
t? dukterys pereitą mėnesį, el- 

gėtaudamos rytuose; Viste 
maloniai priimtos, ją pra-

’ . Ptr«pi>:

Kun. L. Kavaliauskas, 
kun/X Vaitiekūnas“po 10 
dolerių; A. Dzekevičius 2 
doL Po ^l.00: H. Kacevi- 
Čius, H. Miškinis, M. Tor- 
nienė, A. Dzekevičius, J. 
Dzekevičius, T. Daugveė- 
kaite, C. Cyrcinka. . 
WorcMt«r, Mms. Anįhot Viteą' 

p<r*pijfc:

Kum Vasys $9.00; A. Gie
žius $3.00. Po $2,00; D. Ne- 
verdauskas; P. VaskęlevĮ' 
Čius. Po $1.00 : O, Gudukie- 
riė, M. Kįomelienė, M. Piii- 
pavičiuš, M. Vdlijius, 0. 
Bacortski, P. Truskaiiskįs, 
A. Gudukas, S. Aleksandra
vičius, X Kirmela, M. Ja
linskas, M. Stelmokiėnė/ E. 
Trunce, M. Raiąier, X Ma- 
tačinskdSjM.DvareckaSjA. 
Sukodolskas, B. Pigąga, J. 
Raskainai, P. Tamulevičiė- 
nė, M, Vilienė, V. Ciialus, 
M. Banonienėt. <

. Montello, Mtt. Įy. fyfcb
1 parapija:

Kun. X ŠvagŽdys $10.00.; 
Tretininkai $25.00; Jadvy- 
ga Statkaitė $10.00. Pb 
$5.00: K. Čiurbulėnas,. A, 
Samsionieftė, M. Monikienė, 
M. Stonkiene, A. Gallison, 
R; Aitavičiūtė. Po $2.00: 
T. Kubilius, .Daugilevičius, 
A. Atkins, P. Pauloįds, X 
Juknaitė, J. Daūkantaite. 
Trakienė $1.50. Pė-$1.0O: 
O. Stangienė, A. Jarmalę- 
vičienė; A. JarmaleviČiūtę, 
Ą. Jarmalevičius, A. Šim
kienė, M. BaĮberis, M. Jaš- 
kelevičienė, A. Šopavičįūtė, 
A. Tautkienė; J. Andaįtie- 
nė, 0. Stirmontięnė, A> §i- 
lanskienė, D; Šlamškis, J. ’ 
Tereiša, D; Aleksandravi
čius, P. Atkinienė, K; Solą? 
tienė; P? Balčiūnienė, 
Balčiūnas, M. Tamulęvič®- 
nė, S; Balčiūnas, P. Atkiiį?; 
Norkienė, Abraeinskas, 
Kubbiiėnė, K. Oksas, Tai- 
moševičienė, J. JeZukeri-

• v ■ C *. ■ . > *’ * ■ -^4 -

< Dękojapįe 
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3 PASIRINKI SAU GERI
' DRAUGI

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

Dabar Visi pripažįsta, kad laikraštis. “DARBI 
i NINKAS^ vertas kiekvieno lietuvio tikro draugo 

vardo.'- • ,
“DARBININKAS” išeina du kartu kiekvieną 

savaitę—antradieniais ir penktadieniais. Jamėra- . 
si naujausias ir teisingiausias žinias, gražiausius 
pasiskaitymus. Jis turi jaunimui skyrių. Būna ir 
gražių juoku. Plačiausios žinios iš nepriklausomos 
Lietuvos ir Vilniaus krašto. ,

t<DaTbininkas,J metams. . .-4.Ū0
. ‘^Darbininlms” pusmečiui ., *.. .$2.00 

Jei imsi tik vieną kartą į savaitę ... .$2.00 
GALI UŽRAŠYTI SAVO GIMINtiHj

' ■ tMsroyĄ .
Į : Metams.;..ū.,....... ....$5.00
t . pusmečiui _ .... . V ......... . .$2.50

SPAUDA YliA DIDŽIAUSIA, PASAULY GALYBE, TAD
IR NAUDOKIS JA .

“DARBININKO” SPAUSTUVĖJE
ATLIEKA ĮVa/rIUS SPAUDOS DARBUS 

PRIEIKAMOMI3,KAINOMI8 '
. Reikale kreipkitčs pas' .

“DARBININKAS”
866 W. BROADWAY J ’ . 80. BOSTON. MASS.

į Tel. So. Boston Q6Ž®

L. D. S. Naujosios Anglijos 
Apskrities Suvažiavimo 

Protokolas 3 S nr.
L, D. B. N. A. apskrities 

suvažiavimas įvyko 1932 m. 
birŽeI&Wd., NekMto Pra
sidėjimo Panelės Švenčiau-' 
etos lietuvių. parapijos inoi 
kyklOje, Cambridge, (Mass/ i

Suvažiavimą atidarė* 
pirm* K. Grigas. Maldą at
kalbėjo kun? B. Vitkus. Po 
maldės kun. B. Vitkus pa
sakė prakalbą, kviesdamas 
dalyvius vienybėj ir tvar
kingai, svarstyti organizaci
jos reikalus. *

2. Posėdžiui vesti išrink
ta esanti apskrities 'valdy
ba; pirm. — K. Grigas, pa- 
gelbininku — L.Kump.a, 
raštininku --T. Versiaekas. 
Mandatą peržiūrėjimo ir 
rezoliuciją komisijon išrin
kta V. Kudirka, J. B. Lauč- 
ka ir J. Norkūnas. . *

3. Skaitomas protokolas
iš suvažiavimo, įvykusio va
sario 7 d., 1932 m., Lawreh- 
ce, Mass. Protokolas priim
tas. ■ . . ■ •

4. Išdavė savo raportus 
apskrities valdyba: pirm. 
K. Grigas, vice-pirm. L. 
Kumpa, rast. T. Versiaekas 
ir iždininkas Š. Čeikauskas. 
Raportai priimti. ?

5. Komis., mandatus per
žiūrėjus, įteikė mandatus ir 
pranešė, kad viskas yra 
tvarkingai įduota. Pasiro
do, kad-dalyvauja 7 kuopos 
su 46,atstovais:

1 kp., S. Bostoil, Mass.— 
J. B. LaučkaV* D. lankus; 
V. Tamuliūnas, 0. Šiaulie 
nė, J. Glineękis, A. Ząleę- 
kas, ' V. Savickas ir V. 
Vaikšnorąs;

•f £ * J ’ . * * ► - * - * < * -

įsavQ >vardą lai visą gai
lestingumas būną gausingai 
^atlygintas.

Dėdingos ŠVi Pranciskaiis 
J • • . . Seserys. '

J PHILADELPHIA, M.
REMTINAS IŠ VAŽI A- 

’ ■ VĮMAS
Trys bažnytinės draugi

jos liepos 17 d. rengia išva
žiavimu, įvyksiantį Gedimi- 
no sodne, Landihg, N. J,

Išvažiavimo pelnas ski- 
'riamas pastatyti atremon
tuotoje bažnyčioje sakyklą, 
todėl rengėjai labai malo
niai prašo visus apylinkės 
lietuvius šį grąžą tikslą pa- 
.remtį.

Elzb. Mastaitytč.

Telefonas ;Plaxa 1350.

JONAS GREBLtAUGKAS
Graborius ir Balsimuotojas 

423 8. PAC A STREET, 
BALTIMORE.MD.

: CRIRBON’SCMAHON’S
PIANAI-RAD«XI

- tALprnrvAĮ 
AHejaitit pečiai, Skalbiamos 

malino® 
tOTRŪMBULLSTMBT į

W0101ST», MAM. •) 
Tat 4^430 ■ ■'

Lm<vo® Unygoa—Ba NuottmČte 

ją Dyasios Vadams kun. X 
švagždžiui ir kun. X Ska- 
įandžiui už ją darbuotę. >

11, Skaitytas pakvietimą 
laiškas 70 kp,,. Lawrence, 
Mass į rengiamąjį LDS. N. 
Anglijos apskrities antrą iš
važiavimą, į Palangą. Laiš^ 
kas priimtas;
'■ 12. Rengimo komisija ta 
pati pasilieka, kurį buvo su
tikus vasario 7 d. suvažiavi
me, Lawrence, Mass. "

13. Įnešimas LDS. 3 kp., 
Norvvood, Mass.: 1) kad L. 
DS. seimas pakeltą kun* X 
Švagždį į ‘garbės narius ir 
2) kad LDS. Seimas pasiu
stu padėkos laišką kūuigūi 
Charleš E, Conghlin už jo 
pasakytas svarbias prakal
bas. Įnešimas priimtas ir 
nutarta jį pasiųsti į seimą, 
'Ipiris yra kviečiamas 1932 
mętais^rugsūjo- 26 įr 27 die* 
nomis, Lawrence, Mass.

14. Suvažiavimas pagei
dauja, kad bjltą rengiamas 
maršrutas’ kun. X Švagž- 
džiui rengti paskaitas po į- 
vairias kolonijas su prakal
bomis“ kas sustiprins ne tik 
mūsą organizacijos reika
lus, bet ir visą katalikišką 
akciją, atneš naudos vargs
tantiems darbininkams, ir, •. . . i
visiems katalikams. Pagei: 
davimas' priimtas. Buvo 
renkama veikimo komisija, 
į kurią išrinkta kun. E. 
Norbutas, X Laučka ir V* 
^Kudirka.

15. Priimtas pasveikini-' 
; mas nuo ktm. Juro, Law- 
rencę, Mass., klebono, per 70 
kp. delegatą S. Čeikauską, 
kuris, sveikindamas suva
žiavimą, linki gerą pasise
kimą ir pageidauja, kad su
važiavimas pagamintą ge
rus sumanymus ir -išrinktą 
delegatus į seimą, įvyksian
tį rugsėjo 26 ir 27*dienomis.

' 16. Centro - valdybos ra
portas, kurį išdavė centro 
raštininkas J. B. Ląiička, 
buvo aiškus ir buvo priim
tas. Centro iždininkas A. 
Vaisiauskas ir išdavė savo' 
raportą, kurs ir priimtas.

17. Atvyko Lowell klebo
nas kun. E. W.; Strakaus- 
kas, kuris pasveikinęs suva
žiavimą savo kalboje linkė
jo kosekmingiausią pasise
kimą, svarstant organizaci
jos reikalus.

18. Pakeltas klausimas a- 
pie bedarbią šelpimą.. Po 
įyairią svarstymą nutarta 
pavesti rėzoliuciją komisi
jai suredaguoti nutarimą.

; 19. Sąskaitas, priklausan
čias LDS. N..A. apskričiui, 
nutarta apmokėti, o likusie
ji pinigai nutarta ątįdąoti 
centrui. . . '

20. Rezoliuciją komisija1 į- 
teikė sekančias rezoliucijas: 
1) LDS., Nauj. Anglį jos ap
skrities svaužiavimas, įvy
kęs 1932 m., birželio 26 d., 

! Cambridge, Mass., gerai ži
nodamas dabartinę.* sunkią 
darbininką būklę ir išklau
sęs tuo klausimu kun, Pr. 
Virmausldo ir A. F. Knei- 
žio kalbą,- kviečia visas ap
skrities kuopas išrįiitei iš 
savo narių ‘komisiją, kuri 
ištirtą savo kuopos narui e* 
konoininį būvį ir veiktą 
drauge su parapijos labda- 

2 kp., Montello, Mass. — 
kun. J. Skalandis, K. Gri
gas, L. Kumpa, P. Danila,
A. Tautkus, P. Tūbelis, J3 
Daugeleyičius.
- (3.1jpr, NonyoocjLj Mass. — 
Aj. Akstinas, Pv Kudirka, 
V. Kudirka, J. Ąidukonis 
ir J. Versiaekas.
»; 8 kp., Gambridger Mass,
B. Žilienė, O. M, Smįlgienė, 
P. Kisielius, J. E. Smūgis, 
K. Pijkonis, B. Jakutis, J. 
Mackevičius, K Bingelis, 
E. Čeikauskienė ir A. J; 
Vaisiauskas. .

65 kp., Našhua, N. II. —. 
-V.“ Mitchel, A. Kapiekiene, 
K. Nadzėika, O. Skirkevį- 
čięnė, T. Mitehel ir M. Griš
kevičius..

70 kp., Lawrenee, Mass.
— S. Čeikauskas.

97 kp., ,Lowell, Mass. —- 
kun. E. W. Btrakauskas, IX 
Misevičius, A. Pečiukonis,
S. Jurevičius, M. Andruš- 
keyičius, E. Jurevičienė, X 
Norkūnas, T. Valantinienė,
T. Versiaekas, E. Kazlaus
kienė ir V. Paulauskas.

6. Nebaigtų. reikalą švar- 
'stymas. J. B . Laueka išda
vė raportą apie . jaūpąją 
bendradarbių reikalus, apie 
ką užrašyta vasario 7 dieną, 
i932. m^protopkole, str. ■ 11., 
Iš rapbroto pasirodė, kad 
viskas yra tinkamai išpil
dyta ir iš padėto fondo 
$11.55, dar liko $6.55. Ra
portas priįmtas. • - ■ *v

X. Atvyko kun. K. Urbo- 
hayičius. ir Centro Dvasios 
Vadas kun. P. Virmauškis. 
Jiem įžengiant, atiduota pa
garba atsistojimu. Kun. Uf^ 
bonavičius, pasveikinęs de
legatus, pasakė gražią pra-, 
kalbą, linkėdamas sėkmin
giausiai svarstyti organiza
cijos reikalus ir vienybėj 
darbuotis Katalikiškos Ak
cijos naudai. Centro Dva
sios Vadas kun. P. Vir- 
bauskis, pagerbdamas kiin. 
K. Urbonavičią ir jo kalbą 
paantrindamas, linkėjo sėk
mingiausiai praleisti susi
rinkimą.
S. N. Anglijos apskričiui 
kas ir T. Versiaekas iš bu
vusio L. R. K. Eederaeijos 
seimelio, vasario 22 d., 1932 
m., išdavė sav<r raportus, 

r Raportai priimti..
9. Komisijos raportai iš 

rengimo išvažiavimo -L. D. 
S, Naujosios Anglijos aps
krities buvo vienbalsiai pri
imtu Pranešė vice-pirm. L. 
Kumpa, buvęs gegužės 30 d. 
išvažiavimo, Montello, Mass. 
Šeimininkas., Raportas buvo 
tiškus.•/Gryno pelno K D.. 
Š. Nauj. Anglijos apskičiui 
Įiįko,$13yX : . . ,t-„ t’ ■ 
“10. Atvyko > įmū* X. Ska- 
įąndis,?. kuris pasveikinęs 
dklyvius, pasakė prakalbą 
ir išdąvė savo.Tapdrtą apie 
darbuotę LDS. Nauj, Ang
lijos apskrities išvažiavime 
geg. 30 d., MohtelloT Mass.

Išreikšta padėka LDS: 2 
kuopai; Mbntello, Mass ir

rybes komisija tikslu palėn- J 
gvinti pagalbos reikalingą
ją būvį. Minėtos komisijos 
prašomos surinktas žinias ■ 
patiekti “Darbininkui.”

2) Suvažiavimas remia 
Centro iždininko A. Vai- 
siąusko sumanymą . sukelti 
pajamų sumą Centro nau
dai ir kviečia kuopas tą 
dąrbą įvykdyti pagal išgalę 
ir sumanytojo patvarkymą. 
’ 3) Suvažiavimas pritaria 

Wofeesterio LDS. kuopą 
parengimui (Liepos 10 d.) 
(^Darbininko” naudai, kvie
sdamas visas apskrities, 
kuodas gausingai atsilanky- , « 
ti į minętą parengimą.f Re- ' 
žolinei jos priimtoj.

21, Nutarta siųsti 3 dele
gatai į įvykstantį seimą, 
rugsėjo 26 ir 27 dienomis; 
1932 m., Lawrence, Mass. 

~ 22. Renkami delegatai į 
minėtą seimą slaptu balsa
vimu. Išrinkti . didžiuma 
balsą J. Vers i a.e k a s, V. 
Paulauskas ir K. Nądzeika.

23. Nutarta delegatams 
keliones lėšas apmokėti ir 
dienos darbas — $5.00.

24. Nutarta, jeigu kuris 
delegatas dėl kokios nors 
priežasties negalėtą daly
vauti seime, turi pranešti 
raštininkui, kuris paskirs 
sekantį kandidatą pagal di
džiumą balsą.

25. Valdybos rinkimai;-. 
Slaptu balsavimu, pagal di
džiumą balsą, išrinkta : pir- , 

-mininku K. Grigas, vice- 
pirm. V. Kudirka, rast. T. 
Versjiackas, iždininku S.- 

'Čeikauskas, iždo globėjais 
liko J. Norkūnas ir X Gli- 
neckis. Dvasios Vadu^yra ;

.26. Kito suvažiąvimd šau
kimas paliktas •nuožiūrai 
apskrities valdyboj kuri 
paskirs vietą suvažiavimui.

27. Išreikšta širdingą pa- 
dėka 8 kuopai, Cambridge^ . 
Mass, Dvasios Vadui, Val
dybai ir nariams už malbną • . 
priėmimą.

Suvažiavimo posėdis bai
gėsi 6 vai. vakare^ Maldą 
atkalbėjo kum.F. W. Str,a- 
kauskas. ...

Pirmininkas
K. Grigas-, 

Raštininkas
Thomds Versiaekas.

Brolius amerikiečius kviečiame
' užsisakyti

“MOSI! LAIKRAŠTI”.
. “Mūsą Laikraštis” yra did

žiausias ir įdomiausias iŠ visą 
Lietuvoje. leidžiamą savaitraiš- 
čią f geriausiai informuoja Lietu
vos visuomenę apie savo krašto 
ir plačiojo pasaulio įvykius; vi- 
-ad pilnas rimtą ir objektyvią 
traipsnių, gražių’. pasiskaitymų, 
rorespondencijų, dainą, paveiks
lą, ir t. t.-
. “Mūsą Laikraštis” šiandien 
plačiausiai skaitomas Lietuvos 
kaime ir mieste, nės savo plačiu 
uriniu visus patenkina,»Taip pat 

virš. 2000 prenumeratorių turi 
užsieniečių lietuvių tarpe, kurių 
didele dauguma yra broliai ame- 
rikieČiai. r

“Mūsų Laikraštis“ kas savai, 
tč išeina po 12 puslapių, iliust 
•uotas ir duoda savaitines ap
žvalgas iš reli$iąi<h kultūrinio, 
risuohionink), ekonominio ir po
litinio gyvenimo sričių. *

“Mūsų Laikraįtį” leidžia Ka
talikų Veikimo Centras. Kaina 
metams; Lietuvoj 4 litą?, užsie
niuose ■— 12 litų^

r. ■

. .M ’ ’ , w --'V- t ,'•••• * ’ * *



Antrądimih, liepai 12 d., 1982

T

IVIETINES-ŽINIOST 1 ** -X 1 7 ”: • L. Vyčių 17 kuopos base-,

Jjall tymas jau pradėjo žai- 

misija su A. J?. Neviem jau
senui Išplatino tikietus ir r>!?.ej° . 82* ' >.
ieško geriausia v«W, Ji Go“”eihl
daug parmos tikisi iŠ ge- . į1
rosMiu Jmėjoi M. Efe U5.’*? f/musAbmjpose. 

moniMės - žaidimuose mėtytoji! liiivo
’ / ■ tymo menadžėris Klįiwd‘

? Dasilinlcsminimo komisi-1 .. < v
. ,v . - ‘ v.. . , Tvmas žais su sekančiais
ja išnuomavo gražiųjų Mu- «:
♦u m,- m tvmais ir sekančia tvarka:S* * J epos U I So. Bdstoii

pureio 18 d. jyks seimo de- W)
legatų it svečių viesas pasi- p x w

. pos 13 d. Boston. Comnion 
linksminimas. •*., VJ_. L ”į aikštėje su Loęws Theatre; 

Seimui paminėti bus at: jjep0!S 18 d.; staduime Sft St. 
spausdinta 'programa, ku- Lazarus, liepos 21 d. Noyes 
rioje bus aprašyta seimo ei-j pa; £, Bostone su Št. La- 

ga, įvairūs skelbimai, jiau- Zarus, liepos 25 d. stadiume 
dingos žinios. . • I

| Darbas varomas visomis 
jėgomis. . Komitetas'■tikisi,* 

“2 jog Bostono ir- apylinkes 
lietuvių visuomenė įvertins 
Vyčių pastangas.

Rengimo komiteto posė
džiai įvyksta kiekviena sa
vaitę, Šios savaitės posėdis 
įvyks liepos 12 d., antradie-> 
nį. 7:30 vai. parapijos sve
tainėje, E. Seventh St. R.!

iwHH.iiiii<iiiiiHiM^.iiin<i....... ..

W$l
Pirmadienį lankėsi redak

cijoj Tėvas Bonaventūra M. 
Paniukus, Ow P. J. C. Dr? 
ir pridavė raštų apie Švėn- 
tųjį Albertų Bidįjį, .0. P, ir 

t. gavo ir ..Tė vo JKazirįiero at
sisveikinimo su “Darbinin
ko^ skaitytojais žodį, kurie 

tilps. kitame 4* Darbininko ’ ’ 
numery. '

Tėvas Bonaventūra M. 
Paniukus ir Tėvas Kazimie- 
ras M. Žvirblis, j,t K. Kau

no arkivyskupo ir metropo- 
, lito, kviečiami, liepos 18 d.; 

š. m., išvyksta į Lietuvų tik
slu atgaivinti Dominikonų 

„ vienuolijų ir įsteigti mokyk
lų Rrfseiniuose. Tėvai Do
minikonai- ieško kandidatų.»

PXRffTKtKKX8

go 2 Centais galonuL
Pirmiausia kmų numa

žino Shell, kompanija.’ Tai 
buvo tikrai nilOriubu, Ka
dangi pakelti taksai gasoli- 
nui, tai mim|ta,” jojį gazoli

nas pabrangs. Vis tai įvy
ksta dėl konkurencijos.

isy Į LIETUV4,.
. -nųenTr/i5? «■•>! riįeLI -imdirib«

/p opj ntoPJW. mti-ys, /ifemįį 
AlaČiūlaitis: .$■ ,j

' r į Agentas K J* Vie s U’I'ai 
pĮtrūpirio dokumentus * ir 
laivakortę. R.

JUOKELIAI
► Juk tiesa,1 pone daktare, 
kad akloji, žarna, tai’ orga
nas ' visai nereikalingas ?

—Dėl pacientų^ taip... 
bet ne dėl daktarų.

:L 
ai

4 BROLIAI JĖZUITAI

Ilietuviai jaunuoliai, turį 
pašaultimų, kreipkitės pas 
Tėvus Dominikonuš ir jie 
jus palankiai priims ir iš
mokys dirbti naudingų ka
talikų Bažnyčiai ir lietuvių 
tautai darbų.

Tėv,as Bonaventūra iš re
dakcijos nuvyko į SO; Bos
tono lietuvių parapijos va
sarinę mokyklų, kur klebo
no kun. E. Vitmauskio pra
šomas* sutiko pasakyti tos 
mokyklos mbkiuiams pra^ 
kalbėlę apie pašaukimu's.

Tėvui Bonaventūrui M. 
Paniukai palinkėjome ge
riausio . pasisekimo ir lai-' 
mingos kelionės.

SUGRĮŽŪKAMOIAS
* ♦ Y* f ■ •

SHARKEY APDOVANO
TAS

Šekiuadįenį, liejos 10 d., 
pp pietų laivų “Samaria” 
iš Airijos grižo kardinolas 
OUomiell, dalyvavęs Eu- 
charistiniame Kongrese.

VYČIU SEIMAS ARTĖJA

B oksininkų • Čempi’ o n a s 
Jack Sharkey liepos 8 d. I 

buvo pagerbtas New Yoyke, 
kur jam pagerbti buvo' su
rengta iškilminga vakarie
nė. Ten jam Įteikė čempio
nato medalių, gražų diržų, 
kurie pasiliks Sharkey nuo
savybėje.
i /Netrukus: Sharkey .važi
nės po didžiuosius miestus, 
kur bus surengta vadinamos 
pasirodymo kumštynės. t

su Loews įreatre, liepos 27 

d. SuIHvan Sq. su B. IL 
Legion, iiigpiūčio 1 d; sta- 

, diume .su Gate of Heaven, 
| rugpiūęio 4 d, Randolpli St.
su Lincoln Club, rugpiūčio 
8 d. stadiume su H a y e s 
Delis etaoin shrlduhulsrd.T 
Counsil, rugpiūčio 11 dienų 
Eėiis stadiume su Ilonrihan. 
Asspciation, rugpittčię 15 ’d. 
stadiume su B. H. Legion 
ir rugpiūčio 17 d. Columbus 
parke su Gate of Heaven.

Žaidimo pradžia Visada 
6:30 vai. vakare.

Tymo /‘coaeh” yra Ė. 
Batestini, menadžeriumi A. 
Klimas, jkapįt’onu. S. Navic^ 
kas. ' . Kep.

BOSTONUI GRASIA 
KRIZIS

Vyčių jubiliejinis seimas, 
kaip visiems žinoma, įvyks
ta S. Bostone rugpiūčio 16, 
17 ir 18 dienomis.*

‘ Visoms dienoms' progra
ma galutinai pagaminta ii- 
pagal jų dirbama.

Teatro komisija platina 
tikietus ir rūpinasi, kad 
dramos “Valdovas ” vaidi
nimas geriausiai pavyktų.

Vakarienės rengimo ko-

Bostoiio miesto tyrinėji
mo biuras pranešę, jog šiais 
metais Bostonui teks pakel
ti talųsuš mažiausiai iki 34 
dolerių, nes kitaip gręsia 
kriziaus pavojus.

ATLEIDO 49 PAŠTU TAR- 
NAUTŪJUS,

£

Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi

sus legalius dokumentus..
317 E St. (kampas Broadway)

South Boatoių Masi. ■*'
Telefonas: Šou Boston 2732 Į

Namų; Talbot2474 . •

Liepos 1Q d. iš Bostono 
pašto Įstaigos atleisti 49 
tarnautojai kaip senai iš
dirbę. Jie gaus pensiją 
Tarp atleistųjų yra H. N J 
Ilanson, išdirbęs pašte 54.) 

metus. ;

INSURANCE I
Apdiausk • namus, rakandus j 

automobilius pas i
J. S. MESKIS ] 

342 Broadvvay, So. Boston;
Tel S. B. 1798 ar 2613 j

PRALL BROLIAI
FENT0R1A1 IR DEKORATORIAI “e 
dubi ūpte.

Tel. Talbot 0354 7

Užsieny, be “Pavasario” turM 
būt jokiu būdu nmurimčiau, / 
Mano mylimiausias 
sarm,n ypač šįmet, labai Įdo- „ 
i-mus” — K.
Ha’upstr. 121, BerĮĮn, Shoe- - ; 
nenberg. Ištrauka iš laiško) . * 
Tokių , laiškų “Pavasaris” 
susilaukia labai daug.
f “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 t 
Kaunas, Mickevičiaus gt.28.

Tikslinga dorinė pažanga nuo
sekliai veda nuo prigimties jau
natvės/ prie dvasios jaunatvės.’*— : 
Prof. St. šalkauškis.

je laivo katastrofoje žuvo 
garsus socialistas Brunen- 
■ įaier? '

r. . j •

-LTai nuostabu! Žinomas 
buvo, kaipo geras plaukė- 
jas.- .J ’*

—Žinoma. Plauke, per 
aŠtūonias valandas, kaip žu-. 
vis; paskui nustojo dirbęs 
rankomis ir nuėjo ant dug
no.

Vienas geras pilietis pm 
ifeįryžo padaryti kų nors gė- 
» >5^atoMtr.APflsil£viet(^ ži' 

omtį 'jam JĄŽjfeįU.

susuką,, „iijgytojas, Pri-
ūnii didžiausiu dėkingutnu !

’ —Labai riiari malonu! — 
atsako mandagiai aukoto
jas. —- G prie progos, sau
gok tamsta, kad kas’ nevog
tų sodo vaisių. 7 '. ‘ ?

j

Liepos 10 Rqxbūiy misi
jų bažnyčioje pįrmųsias mi
šias atlaike kinu Harold J. t r‘ • . .
Sullivan; jėzuitas.1 TMišįo^e 
jam patarnavo jo 3 broliai 
kunigai, irgi jėzuitai.

Mišių išklausyti buvo at
vykęs brolių kunigų tėvas 
ir sesuo vienuolė.

VAŽINĖJO 13 METĮj. BE 
LEIDIMO y

Jei nebūtų Įvykęs mažu
tis nesusipratiinųs; .nej teis-, 
mas, nei policija nebūtų ži
noję, jog tūlas John Semio-

I ne, 41 metų amžiaus, vaira
vo automobilių-12’ metų be 
jokio leidinio.

Liepos 5 d- Samione len
ke kitų važiuotojų pavojin
goje vietoje ir tai užmatė 
policininkas. ’ Samione bu
vo sulaikytas. "Teisme pa-. 
aiškėjo, jog jis jau trylik
tus metus vairavo automo- 

[bilių be leidimo. ,
: Jis norėjęs gauti leidimų, 

bet egzaminotoriai vis jam 
atsakydavę dėl jo silpnų a- 
kių.-

Teisėjas nubaudė; Samio- 
rie 15 dolerių pabaudos.

PARENGIMAS

7,

NAUJA BUSĮJ LINIJA
Nuo liepos’ 9 d. pradėjo 

veikti nauja busų linija nuo 
Arlington Centre iki Lech- 
inęrė Sąuare.

Iki šiol, toj vietoj buvusi 
gatvekariaig susisiekimo li
nija panaikinta.

NUBAUDĖ Už NAUDOJI
MĄ SVETIMO VARDO

' ——.-
Roxbury di^rikto tęisę- 

jas.JIaydeni nyfegdi tūlų. 
John Ė. Keėnan\už ■ pasiva- 
dinimų švetimalpavardė tei
sme. . >

. Vienai pardavėjas skam
bina į vienos ponios namų, 
norėdamas parduoti jai a- 
paratį, apsaugojimui natrio 
nuo vagių. , > .

—Nereikalauju aš .to, .Ne
sibijau : vagių!-— atsako, 
norėdama uždaryti duris.

—Taip, taip! Tų patį sa
ke tamstos kaimyne,
—Kų sjakė ? — klausia po- 

,nia. . • *
--Pasaite, kad tamsta ne

pirksi aparato; nes. pas tam- 
stų>nėr.a4. nieko, kų galėtų, 
vagis vogti. . r, . .

—Kų? Taip ji sakė ? — 
šaukia įsikai’Ščįavusi. Būti
nai duok tamsta du, apsau
gos, aparatus!

Ar žinote, kad paskutinė-

: " PARISIMAS ;

Kalėjime

—Kaip tamsta patekai

Tažiavau pėrgreitai aų- 
tomobilium, O taiiista iš 
nii'čia atsiradai?
‘' -*-V;ažįavau aut o m o b i- 
ium labai pamažu.

r - -Bet' tai, rodos, nėra 
joks, prasikaltimas.

: —O taip!’ Automobilius 

luvo išvogtas. *

JUOZAS M. DIUS Į

■ • • rJ.’ ‘‘ s,
LAIKRODININKAS J

Parduodu: įvairiausios rūšies Į 
auksinius ir sidabrinius daik- I ' • ■ • g
tus. Taipgi ir pataisau. - į

366 W. Broadway- į
SO. BOSTON, MASS. Į

Liet. Dukterų' draugija 
savo paskutiniame suširin- 

į kūne nutarė surengti pikni
kų liepos 17 d. , ~

Piknikas įvyks Aliuko ri
kyje, prie* ežero, Norwoode.

Rengėjos yra parūpinu
sios busus, kuriais' galės nu
važiuoti vįsi norintieji. Ti- 
kiėtus galima ‘i įsigyti; pas 
draugijos karius‘ir’ ‘‘Darbi-1 

minkė.”' > ■ * . ’ -
. Kitos draugijos prašdrhoS 
tų diena 'neįtikėti •. paifcnįll 
mų. • •;t’ Valdymu!

ATPIGO GASDLINAS ’

Į LIETUVA 
Patogiausiais keliais per. 
Lietuvos uostą KIAIPĖDĄ.

Kreipkitės pas

C. J. WEISUL
AGENTŪRA

.* 366 W, Broadway 
a SO. BOSTO& MASS. \

Tel. Sd Boston 0620

' Dėl tilpusios ž i n u t ė:s 
11 Darbininke ’ ■ apie J. Kvie- 
tinško-Kelsey mirtį, j*edak*‘ 
ėi ja gavo velionės našlės lai
škų, kuriame, fcs. Harolė 

Kelsey praneša, jog velionis 
miręs ne nuo džiovos, bet 
dėl nugarkaulio ligos.' 4 
metai atgal velionis buvęs 
sužeistas automobilio nelai
mėje, kdrioje jonugarkau
lis likęs sužeistas. Privati
nėje ligoninėje,, buvusi pa
daryta operacija, po kurios 
jis vėl dirbęs, bet atkrito* ir 
buvęs nugabentais■■ į sanato
rijų. „

I namus . velionis buvęs 
parvežtas, iš sanatorijos La- 
keville Cape God 3 sav., ir 3 
d. prieš mirtį. Jis paliko 
liūdesy ir brolį Algie, 21 m.

"PAVASARIS”
Švenčia savo 20 m. įulf Uiejij,.

Didelė dalis Lietuvos ir 
užsienio lietuvių jaunimo 
jau 20 metų su didžiausiu 
džiaugsmu pasitinka, kiek
vienų gyvų, linksma, įdomų 
šio laikraščio numerį,. “Pa- 
•vasaris” gi džiaugiasi, kad 
jam pasisekė atspėti lietu
vių jaunimo širdį^ atspėti 
■<as lietuviui miela ir bran
gu.

“Pavasarį” skaitydami, 
sužinosite, kak dedasi Lietu
voj, kaip gyvena ir juda, li
kę Lietuvoj, Jūsų broliai ir 
sesutės. , ; -

•_(‘Pavasary ’ ’ rasite daug 
gražių Lietuvos istorijos a- 
pysakų, rasite apdainuotas 
Jūsų tėvynės laukus, senų te 
vėlių bakūžes. “Pavasaris” 
dvelkia Lietuvos mįslių oru 
jį 'skamba 'Lietuvos jpauksfe-1 
lįų dainomis.
. i “Pavasary” rasite vaidin
ti tinkamų komedijų, mono
logų, šposų, gražių apysakų, 
aprašymų, labai daug gražių 
Lietuvos gyvenimo paveiks-

.“Pavasaris” skirtas, vi
sam pasauly išsibašeiūsiąm, 
lietuvių jaunimui.

5 “Kad Jūsų “Pavasaris” 
būtų dar dažnesnis., -Taip 
ilgu jo laukti. Gyvendamas

rJNSUNANCE
Mes apdraudžiame viską, ir nuo
> /'• * visko

C. J. WEISUL AGENTŪRA;
u 366 West Broadway, 
SOUTH BOSTON, MAŠS.

Tel. South Boston 0620.

Tel. So. Boston. 0828
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
J:-; (Kasparavičius 

Naujoje Vietoje,
_ 525 E.Broadtvay^S. Boston,. 

Ofiio Valandot: .
Nuo 9 iki 12 ryti to nuo i ;8O Iki ‘ 
t> ir nuo 6 iki 8 vąl, vakarą. Ofl- 

uždarytas aubatos fdkarąU to 
nodeidiehlHia, taipgi seredoml* nu* 

12-toa dįeną uždaryta*.
Taipgi totemu ir %-ray

. Lietuvis Dantiita*

DR. S, A, GALVARISKI
414 Broadway, So. Boston

Tel. So. Beeton 2800 ,
Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 V«L 
ryto, nuo 1:30 Iki 5 :80 po plot Ir 
nuo 0. Iki 9 vakare, Šventu dieną 

pagal susitarimą

*■

Tel. So. Boston 2660 ' <

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So, Boston
Ofiso valandos nuo 9 Iki 12, ūpo 
1:80—6 Ir nuo 6:80—0 vakare.

;Sere(lomIs nuo 0—12 vai. dieni}.: 
iS^atpm^ls. nbpi 9 lH,6.vąl „vakare, , 
’Nedenomis nuo .9 Iki 12 vai, dieną 
, ' ■ (pagąl sutartį) ,

Tol. P.ortėr 3789

JOHNREPSHIS, M.D»
(BftPMYS) .; '

; Lietuvis Gydytojai
Ofiso Valandos: 2—4 Ir T—O . 

278 Harvard Street, 
kamp, Inmair arti Central Są, 

Oambridge, Mali.

OjhiIIIIIiillMIlIlIttIlllllItlIIHiNtI.tĮtIIlŪMIlHlMHIĮlIMlIMIIIIinilHIIIHHUlIMĮilMiliaaitHMIlilBIUilIlIHtItlIlIlflIlUafrittIttHM* Ęj 
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VERTI PARĖMIMO
4 * . •

i ’h
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PROFESIOtj

PRAMONiNINKAS

iaW'yck
nrnsidfmlg irose

3 1-

plftERtAfiĮ .

Ija&m* Mat jai)

; ./f, “DABęimih”

yjuaš
. AT* BT

Liepos 9 d» Bostono au- 
tomobilištai labai niidžitigo 
sužinoję, jog* gasolirias atpi- į,

ij* i - ’ J’A ,

. ................H—

VAŽINĖJĄ UŽSIENY
labai genil-k naudiugąLghii pa-

j, tarnauti ^sergantiems. Patarimas ■' 
veltui.

Lankaisi Anglijoj, Airijoj, 
Škotijoj, Vokietijoj, Pran
ei joj, Italijoj, Šveicarijoj, 

? ir Austrijoj ir gavo labai 
' svarbių informacijų Lon

done, Paryžiuj, Berlyne, 
Vienoj ir. kituose dideliuo
se miestuose, ir toilčl jis i 

iūr.Grallj,32?JS;“£.
Vakindoi: Antradieni*!*, ketvirta- 
dieniai* ir tehadleniaU ir
to, 7—8 vakar*; aOmalito- 
niate 10-UUktot

JŪNAS-BURBAIRSŪNUS
' Pentinu, poprertfoju,' 1S- 

«• dekoruoju ir aptaisau 
I namus IŠ lauko ir vl- 

daus. Musų darbu ir
į, kiiinomis busite paten

kinti.
. Ilėikale kreipkitės : •

46 Silver SL So. Boston, Mass;
, Tel. South Bostoii 2937-M .

IsSIRENDAVOJA
*3 .kambariai. Yra elektra, gastosp 

. Ipiėzas, vvash fubs ir t o i 1 e t u s. 
l^tjhdą pigi Kreipkitės 202 Gold

ISSIRENDAVOJA
7 kainbarĮai* $35.00 į menesį ir 8 

'>kftni|^riai^$4’5jXj p injiieių.*, Yra 
elektra ir šiluma duodama, Kreip
kitės: •• ' •’ . ‘ •

463 Broadway• .

; Office Telėphonę, paivėjąilty ,1057 
Ties. Tel: UnLveršlty 1057

, ADAMUWm SUN
Undertaker & Embfclnittc 

LIETUVIS GRABOniUS m 
BAjiSĄMUOTOjAS

. rngrabus atlieku gerai Ir pigiai. 
Kaina vienoda visur. Vieta atdara 
dieną to naktį. " ■;

883 Cambridge Street 
ĖAST CAMBRIDGE, MASS.

SKYRIUS.
10 Intervale St, Monteltot Mm* 

Tel. Brpckton 5188 
!<*»■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■>■»*■■■
u. . I^.iui.1. II.^ĮI Hin ||J^|||||I|W.?I ĮiTHi III, Hinnif —

patarnavimas diena

U. A. ŽAIETSIAS
GRABOBIUSIB 

BALSABfUOTOJAB
877 ir 448 Cambridge Street
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LIETUVIŲ DIENA PUIKIAI
PAVYKO '

Liep, 4 d,, Klasčiaus Pk., 
Maspethe, įvyko rūpestin- 

~ gai rengta ir daugybės žmo
nių laukta Lietuvių Diena- 
- šauni gegužinė.
Nors lietingas oras, nuo 9

IŠVAŽIAVO
Į rekolekcijas, Omityvil- 

le, L. j., Sesutė Delicija; į 
Dominikonų Sesučių vasar
vietę, St. Joseph’s, Sullivan 
County, N. Y., išvažiavo iš 
šios parapijos mokyklos ge
trai žinomos sesutės Geor- 
gette ir Francis Gabriiel?į

supo pajūrio apylinkes. Vi
si žaidė su jūros didžiosio
mis bangomis.

Vakare skambėjo dainos, 
sužavėjusios ir kitataučius. 
Kuopos nariai savbišVAŽta 
vimu buvo labai patetikinti 
ir Taukia kito? Į

TAVO VAIKO MIEGAS

i,

r?

*

daug žmonių sulaikė, ta- 
čiaus lietui apstojus — pra
sidėjo “big rush.” Iki pa
vakariui rinktines publikos 
privažiavo apie 2000. Publi
kos tarpe, teko patirti, kad 
daugybe žmonių, kurie bu-, 
vo pasiruošę dalyvauti, dėl 
blogu oro liko namuose. Jei
gu oras būtų buvęs gražus
— publikos būtų buvę keli 
tūkstančiai daugiau.

Programoj dalyvavo iš 
. • New York ir Nęw Jersey 6 
. chorai ir du solistai: Byra 
ir Petraitis. Jungtiniam 
chorui dirigavo komp. J. 
Žilevičius. Šaunia prakal
ba pasakė .kum N. Pakalnis. 
Programų vedė. J: P. Ma
čiulis.

Paripįjų konteste laimė
jo Apreiškimo Pan. Švč.

. parapija, iš Brooklyn, N. 
Y. šios parapijos klebo-

- nas kum Paūlonis buvo , iš
šauktas estradon ir ta pro-

- ga pratarė keletą žodžių lie
tuvių ir anglų kalbomis, pa
sidžiaugdamas dienos: įvy-

1 kinis;
| Kum Ji Aleksiūnas ir p. 
' Juozas Navikas užrekbrda- 
. . vo dienos įvykius f Urnose.

.’ ' ■■■ ' ■ Rep.

Sekmadieny, svečiavosi 
jau pasveikęs kum K. Žvir
blis, O. P. Jis ir misiąs 
mūsų bažnyčioje laike 8 V-

Sekmadienį, parapijos di
dysis choras turėjo bus’ais 
išvažiavimų į Lake Ronkon- 
koma, L. I. Juos palydėjo 
parapijos kunigaLKaitan
čius ir Lencevičius. . . 
\ APKRIKŠTYTA

Onytė Agnieška, dukrelė 
Vincento Dabulio ir Petro
nės ViŠtajunaitės.- Krikšto 
tėvai: motinos brolis Juo
zas Vištajunas ir Paulina 
Cikauskienė.

SERGA . . .
Izabela Jankienė, muziko 

Jankaus brolio žmona, 80— 
30—88th Ave.,v Woodhaven, 
L.. L; taip pat jau tūlų lai
kų serga p. Šervetienė, .244 
Irving Avė., Ridgewood.

Linkime abiem greito pa
sveikimo!

. Vyčių 90 kp; labai getai 
veikia, tiki neturi .reporte-į' 
rių.. Senieji veikėjai jau 
apsenOj’pa vargo, • Šeimynas 
sukūrė,- o jaunieji nedrįsta 
rašyti lietuviškai.

Mūsų klebonas kum L. 
Vaičekauskas gavo gerų lie
tuvių kalbos mokytoją ir įs- 
teigė mokyklą. Tai labai 
gera proga visiems jaunuo
liams pasimokyti savo tėvų 
kalbos. Reporteris,

Pratink savo vaiką tinka
mai ir u^tęktitar''ųmegotį, 

mes geri pyptai
mąi pagelbės vaiko fiziš
kam augimui, ^r^ųjią^j 

-augs, tie tvm'kingo miiego 
j ^pHpratinimai jį praves per! 

‘ daugybę visokių sveikatai.’ 
grasinimų. . - I

... Motinos nekreipia tinka
mo dėmesio į vaiko miegą. 
Kurie vaikai neužtelytiriai 
miega, ne gana gerai mokor

mouth, Pa., svečiavosi p. 
Bėgiai. Visi atsilankė Lie- 
tuviųDienoje.----

L DEM9KNATU MITIN
GAS'

M PAN. APREIŠKIMO
PARAPIJA

PARAPIJOS PIKNIKAS
Ar jau visi girdėjote apie 

parapijos milžinišką pikni- 
/ ką, liepos 31 d., sekmadienį,

Klasčiaus Clinton Pk., Mas-
i- ■ ■ ‘. r . 7'

pėth. Aš girdėjau, kad. ten 
? fį bUs kas nors nepaprasto, 

: kokios nors tai “navatnoš” 
:dovanos atsiųstos tiesiog iš 
: Italijos, gal nuo paties

Mussolini. Reiks važiuoti 
pažiūrėti. Šį pikniką ren
gia visos parapijos draugi
jos bendrai, todėl galime ti
kėtis, kad bus pasekmingas. 
Žinoma,, bus dainų, žaislų, 

L gėlimų ir užkandžių bus iki 
ž soties! Ild pasimatymo ta- 
Į. .. me piknike!

f

LIETUVIŠKAS VIEŠBUTIS

PERSHING NOTEI
178 So. South CarolinaAve.

ATLANTIC CITY, N. J.

Anthony Žalis—Savininkas
. Tik 100 pėdu nuo jūrių

Maudytis tiesiai iŠ Kotelio,.
Kambariai ' švarus,- patarnayi-. 
irias mandagus, kaina, pigi.

Malonėkit atsilankyti.

f.

MASPETH, N.Y.

Iš seminarijos parvažia
vo klierikas Vincas Pinkus, 
jau užbaigęs filosofijos kui
są, darbuojasi prie bažny
čios. . N. N.

Serga mokyklos 7-to sky
riaus mokinys Karoliukas 
Eidukaitis, kuriam apie dvi 
savaiti tam atgal padm’yta 
operacija, išimtą appendik- 
sas. ' . Karoliukas jau. sveik
sta Šv. Katarinos ligoninėj. 
Neužmiršta Karoliuko jo 
klasės draugai-draugės, pri- 
siųsdami jam gelių, saldai
nių, skaitymo. Karoliukas 
yra sūnus pavyzdingų kata
likų tėvų EidukaiČių. D. 
Eidukaitis yra gerai žino
mas veikėjas lietuvių Broo- 
klyne, ypač Susivienymo 
kuopoje.

PATAISYMAS

V. J* Atsimainymo lietu
vių parapija, sekmadienį, 
liepos 3 d., tuoj po sumos 
turėjo visų\ draug i jų ir 
šiaip parapijos darbuotojų 
pasikalbėjimą dėl naujo sa
vo vikaro. Klebonas kūn. 
A. Milukas ragino nedir
bančius žmones urmu ištai
syti vikarui kambarius ir 
jo naujai mašinai pastatyti 
naują garadžių Žmonės pa
kilusiu ūpū. viską sutiko pa
daryti.

Lietuvių Demokratų mi
tingas įvyks liepos 13 dieną, 
trečiadienį Eiek Piliečių 
klubo kambariuose, 80 IT- 
nion Avė., Brooklyn, N. Y. 
Visi nariai prašomi skait
lingai atsilankytų bus daug 
naujų dalykų pranešta.

l . Sėkref.

IŠVAŽIAVIMAI

Pirmadienio rytą, liepos

Kazickas, X Baltrūnas ir 
daug kitų parapijos vyrų ir 
moterų anksti pradėjo ma- 
levoti naujo, vikaro kunigo 
Lekešio kambarius, Maspe- 
thę. Razicko šeima, auko
jo garadžių Maspetho para
pijai ir su pagelba kitų pa
rapijom} jau pradeda staty
ti" ' ' .. ta

> LRKSA. 134 kp. išvažia
vimas įvyks liepos 24 d. į 
Forest Parką. Prasidėt 
nuo 1 vai. po pietų. Visi 
kviečiami.

^-F^^^^čij^Š^pšlmties Is2- 
važiavimas įvyks rugpiūčib 
7 d. į Forest Parką. Visi 
lietuviai katalikai rengki- 
mėg ten dalyvauti.

“ŽVAIGŽDUTĖ”

Iš KARALIENĖS ANGELU 
PARAPIJOS. “

Choras gražiai ' pasirodė 
Lietuvių Dienoj. Sveikina
me. Choras visada-ir visur 
^dalyvauja tautiniuose pa
rengimuose. Pavyzdys ki
tiems. -

Liepos 1d. “Darbininko” 
numery, Šv. Jono dienos 
aprašyme, įvyko klaida. 
Būtent, kun. Jono Balkunb 
varduvių dienoje pietus su
rengė vien Šv. R-ažančiaus 
draugija, ir darbavosi, kai
po gašpądinės visos tos du
jos narės, kmioš tos drau
gijos priešaky dalyvauja. 
Taigi už visą to surengimo 
pasisekimą jom padėka ir 
priklauso. .. Rap.

Liepos 3 d. apkrikštyti: 
Augustino ir Onos Ragelių 
sunūs Eduardas Petras ir 
duktė Dlorencija Genovai
tę; Juozo ir Stanislovos Ur
bonavičių sūnus Alfredas 
Juozas; Juozo ir Marcelės 
bukaičių sūnus Viktoras 
Juozas. ■ : \

KEARNY, N. J.
VYČIŲ IŠVAŽIAVIMAS

Liepos: 3 d* Liek. Vyčių 
90 kuopa turėjo išvažiavi
mą į pajūrį. Ekskursija į- 
vyko busti.

Gražus būrys jaunimo ap-

SERGAF ■
Kązyš; rYyšmūtiskas,, • ”p: ’ 

Galkus, Tęąf. Klipiienė,' A. 
kinfe •-.■.y

‘ -Y*- RL z’-

Liepos 4 d. ’iiiirė ‘'TiMHii’š1 
Kučinskas NąvaLIi^bliifiŠj’. 
Palaidotas su bažn^inėniis 
apeigomis liepos 7 d.

r - ;>■
Mėnesinis vaikę paveiksluotas 

laikraštis.
Eina septinti metai kas niėnno 

32 pusi, jidūmo.
Tėvai, aiiklėtojaj, seimininkai!
Jūs trokštate savo vaikams lai

mės. Tai. pradekite jiems tą lai
mę kurti jau nuo mažą dieną. Pats 
pirmas tam darbas — tai įprotis-, 
ti vaikas dar mažose dienose pa 
mylėti visa, kas perą ir prražu. Tai 
yra visai nesunku ir nebrangu. 
Štai”*4Žvaigždute*’ leidžiama vai
kams šviesti, dorinti ir lavinti 
Būk tikrai vaikams' geras ir pa
daryk jiems Šiemet gražią dova
nėle: užsakyk jiems “žvaigždu
te,” kuri kas irienuo jiems'dnosj- 
domūj skąitymelią. jvairią žinių, 
misliu. galvosukift. Bus. ir Tau 
malonu, kai vaikas skaitys ' ir 
džiaugsis.
Juk visai maža kaštuoja .— vos 4 
lit. metams- " ’ .

Kaina Angelo Sargo Vaiku: Sa- 
jnngos. nariam s 3 lit., n visiems ki
tiems 4 Iii metams. TTŽsienvje R 
litai metams 4 Irtai pusei metą..

Priedu duodama loterijos bilie
tas .
j A d.res ii s f *’žvaigždutes“ 
Administracija, Kaunas, Liaudies 
WihiaL •' ’ 
Į

‘y u i ii ti-tfu,!
1 įtr.ji
į jn ’r.t t J

si mokyklose, “Kai vaikas 
piktas arba liūdnas, nelink
smas, padabok jo miegą.

Žinome, kad kąį kurie 
^aįkųiA) reikalauja mažiau 
miego, faktas pasilieka, kad 
ilMiviŠkas it lengvai įčižūia-j 
'iuas vailthš kuriąm' ipi'es 
įas rėikaiįlighs—ue- 
tinkamiu miega.

i Kiek‘miego vaikas reika
lauja, priklauso nuo metų. 
Iki pirmų, metų vaikas rei
kalauja nuo 14 iki 1G valan
dų miego; nuo dviejų iki 
trijų mietų vaikas reikalau- 

~jannuo IX ikT TA^valanJų; 
nuo keturių iki septynių’ar
ba astuonių metų —’ nuo: 12 
iki 13 valandų; nuo devyr 
nių jki dešimties 11% va
landų ; vienuolikos metų vai 
kas reikalauja. 11 valandų; 
dvylikos metų — 10%. va
landų ; trylikos metų. — 10 
vai. ; nuo keturiolikos iki 
penkiolikos metų —9% y,;, 
šešiolikos metų 1— 9 valan
dų..

Jei nori žinoti, ąr vaikas 
gauna užtektinai miego, pa- 
tėmyk, ąt jis pats -pabunda 
iŠ ryto šviežias ir-linksmas?

Pagelbėti vaikui tinkamai 
pamiegoti, jį paguldyk, ga
na anksti kas naktį. Dd 10 
metų amžiaus vaikąs turi 
jau gulėti lovoje 7 valandą 
vakare, žiemą ir 8 vai. va- 
kare vasatą.-

Gerai vėdink miegamąjį 
kambarį, tegul oras būna 
šviežias. Pakelk langus iš 
viršaus ir apačios, kad oras 
galėtų cirkuliuoti..

Kai vaikas guli, apsau
gok jį nuo visokių triukš
mų, šviesos, kalbos, muzi
kos, radio ir t. t.

Pažiūrėk, kad v i s ką s 
.kambary būtų tvarkoj, kad 
nei per šilta ir nei per šal
ta nebūtų. Neduok vyres
niems vaikams eiti gulti su 
visokiomis bėdomis, prižiū
rėk, kad gana anksti dieno
je jis užbaigtų visus mokyk
los darbus, kad einant gul
ti apie tai nemąstytų. Pa
gelbėk jiem užbaigti visus 
darbus, nes neužbaigti dar
bai vedą į rūpesčius.

Vaikai privalo miegoti 
sau vieni, geroj lovoj, ne 
per kietoj ii* nęperminkš-

. Patartina išmaudyti vai
kus šiltame vandenyje prieš 
einant gulti. Jeigii vaikas 
nori paduok, jam stiklą šil
to pieno prięŠ einant gulti 
ir jis tuoj užmigs,•

Nekalbėk apie savo nc- 
įhiegojimo Vūrgdšį kad vūi- 

i ItdŠ netikėtų, kad visiems 
Wkų -'įsmigti;1 ’ • ’ /’FLIS.

Telephon* : STAGG 2—0706

DR.BLADAS K. VENCIUS
DANTISTAS 

i—RAY ■ ' .
Namą Telefonas: Kllchlgan 2—4273 _

 ■ - ’ ■

V A L A. N D 0 8: 
NUO 9—1211 ryto, 2—8 vak. 

Šventadieniais
499 GRANU STREET

(kanipM Unlbn Avė.) * 
BROOKLYN, K. Y.

... jygj-!■ i;ILI|WRPW w i» ui:i. j—įsi-

Ona Balkūhienė svečiuo 
jasi pas sūnųkum. Joną 
Valkūnų Šventėse iš PJy-

.' ; ; r e— t i f taii
?u)mg^9^;dMij^mas; r, y :

!><<»•' įl'A’p' T' * ? •; •
J Muzijfąjr ąįJąs/joi^Hu-’ b .' ’ 

arguose tave čia paguos,
' Ir nei viekas sutvėrimas jau Čionai .

Su aidais neberamius kaip, jinai!...
. . Tik aidai jos, galios gražios tųr*, • ■

Į tave veikt, nežiūrint net nei kur! \
‘ '' \ Plytaitis,

*

J3KLEI8KITE ŠVIESĄ
Perskaitę “Darbininką” nenu- 
meskite, bet duokite kitiems pa
skaityti, Tokiu būdu supažin- 
disite kitus su “Darbininku” ir 
L, D.S. ir atremsitė mūsą idė
jos priešu propagandų.

v “ŽIDINYS”
Prot. Dr. V. Mykolaičio-Putino redngu*. 
jamae literatūros, mokslo, .vlsuomen&t 
Ir akademiškojo gyvenimo Iliustruotas 
mčneslnls žurnalas yra didžiausias, 
rimčiausias, Įdomiausias Ir kiekvienam 
prastlavlnuBiam žmogul tinkamiausias 
lietuvių Žurnalas. TodCI visi paskubėki* 
tę Užsisakyti "žldinj,” / ,

“Židinio” kaina Lietuvoje: met.85 1., 
pusm, 20 lt; Amerikoje metams 84.50, 
pusmečiu! 42.50,.' .

Adr.: “židinys,'’ Kaunas. Lalsvta Al 
A

••VILNIAUS RYTOJUS”

ir
r i.......... ..  i11 '1...... —r
Tslephonef STAGG 2—0105

DR. A, PETRIKĄ 
■ ' f .. > (msiOK) 

tUJTŪVIS DENTI8TAB

2218.4th Si, Irooldyii, N. Y.
_ X-SlHft4uHu 

G(i»o AMaictiką 
VALANDOS:

Nuo 9 v<l. ryU Iki 8 vai. vakaru 
Peuktądianlftla Ir Mvantadlenlab 

tik aualtarua, .. . ,

i , KLASČIAUS

Td. (

JC
Jreenpoint 9-M232O

ISEPH GARSZVA
G

'/ BJ

RAB ORIDS

LLSAMTOTOJAS
231
J

R^DFORD AVENŲE 
BROOKLYN, N. Y.

h ..

į CLINTON PARKAS
T piknikams, baliams, koncertam*, 
| Šokiams Ir visokiems pasilinksmini*
I maras . smagiausia .vieta Brook- 
Į lyne-Maspethe., Jau laikas u^slsa* 
Įkyli salę žiemos sezonui.
I kamp. Mąspeth ir Betts Avtf.
Į JONAS KLASČIUS, Sav^
| . Mušpeth, N. Y. /j-’.
ĮąJuilIlIlIlIlIlIlHHllllllllllllllllllltlIlIlIlIlIlIlItlIlIlIlIlIlIltlI 0

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

O betgi mažai kas apie juos ži
noma, nes retas kas turi progos 
susidurti betarpiškai su Vilniaus 
krašto lietuviais.

Jeigu įdomaujasi Vilniaus kraš-. 
to gyvenimu svetimtaučiai, tai 
juo labiau turi , juo įdomautis lie
tuviai. ’

Deja, Daugeliui lietuvių, gyve
nančių tolimuose kraštuose, už jū
rų marią Vilniaus kraštę. lietuvių 
gyvenimas yra nežinomas. .

Tą spragą galėtų išlyginti ei
nąs jau ketvirtus metus Vilniuje 
lietuvių laikraštis .

“VILNIAUS RYTOJUS.” ’
“Vilniaus Rytojus’? rašo pla

čiausiai " apie viso Vilniaus krašto 
lietuviui gyvenimą .̂ nusviesdamas 
jį vispusiškai. .

‘ ‘Vilniaus Rytojų ’ ’ skaityčiam as 
sužinosi, kur Vilniaus krašte lie-’ 
tuvif? verkia, o kur . džiaugiasi, 
sužinosi ko ji.r siekia ir kaip jis 
įgyvena;

- “Vilniaus Rytojus” išeina du 
kartus per savąitę.

‘‘Vilniaus Rytojuj/’’• stovinčia
me Vilniaus krašto lietuvių tauti
nėje sargyboje, lys? ^veidrody./at
sispindi visa tai, kas- .dedasi Ge
dimino, .Vytauto tėvynėje. .

Todėl kiekvienas lietuvis lai. 
šknba užsisakyti “Vilniaus Ryto- 
jųt”

Rašykite Šiuo adresu: Vilno, ui. ' 
sv. Janska 8—1 ‘‘Vilniaus. Ryta 
ius.” .

Kaina užsienyje visiems metams 
1 doleris,'

Tel. Newtown 9—4464

ant.j:vaiantiejus
G R AB ORIUS IR .

BALSAMUOTOJĄS
Apdrauda Visoje Sukome 

Notnry Public .
5441 — 72-nd Street, 

-ArtfGrtmdSt.-
MASPETU, L. N.’ Y. -

,ib i. i. i J ..

Tel; Stagg 2—5048 Notary Pnbllc

M; BAUAS INC.
BIELIAUSKAS . ,

Graborius ir Balsamuotojai „
660 Grand St, Brooklyn, N.Y.

TeL Starg 2—0788 Notary Public

JOSEPH LEVANDA 
(Leyand&tudcM) 

GRA‘B0 EI UI
107 Union Avė., Brooklyn, N.T.

DIDŽIOJO NEW YORK’O 
APYLINKĖS LIETU

VIAMS
Šiuomi pranešame, kad .Jurgis 

Tumaęoniš' yra įgaliotas rinkti 
“batbininkui“ prenmr tratas ir 
skelbimus. Jis patarnauja^ su 
Kotary Public užliūdymu ir pa
gelbsti siąst. pinigus Lietuvon. 
Kreipkitės pas: -

JURGĮ TUMASONĮ
423 Grand St, arba 1356 E. 91 St 

Brooklyn, N. Y.;

Jeigu aš. turėčiau dvylika 
.sūnų, norėčiau, kad jie bū-, 
itų ištikimi tėvynei.; . '

. SM^spUre

Kas,gerbia, savo tėvynę, 
myli žmoniją. OhtirchRf,

..Teieplionė Stagg 2-4409 
NOTARY PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS
G R AB ŪRIUS

402 Metropolitan Avė. ‘
BROOKLYN, N. Y. *

Priešais Apyeiškinio parapijos1 
Bažnyčią ‘ ;

Parsamdau Automobilius Ves
tuvėms, Krikštynoms ir viso

kiems pokyliams :

IŠVAŽIAVIMAS
LRKSA. 134 kuopos me

tinis išvažiavilnaš įvyks lie
pos 24 d., sekmadienį, Fo- 
ręst Darkei Prasidės nuo 1. • 
vai, po pietų Visi lietuviai 
kviečiami skaitlingai daly
vauti. >

VO," /..u Kl
P ta* ... » ht-M t; ■; t .
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