
VISŲ BALIŲ KATALIKAI DARBININKAI 
’ / / "YIENYKITŽS!

MENA NUO 1915 METŲ

fATAUKĮ) GYVENIMU
Į^Katalikų Universiteto, Wash- 

ingtone, vasarinę mokyklą šie
met lanko 1205 atridentai,

Meksikos mieste policija suė- 
m6 5 vienuolį kurias apkaltino 
vaiką tikybiniame mokyme.

• Rumunijos nauju ministeriu 
pirmininku pakviestas Dr^Alez- 
ander Vaida'de Vąjrod, kuriam 

tenka sunkus uždavinys sutvar
kyti Rumunijos finansinę būklę. 
Dr. Vojrod^yra žymus katalikas.

iPopieŽLus 'priėmė Olandijos 
maldininkų, krupę, kuriai pasi
džiaugė Olandijos katalikų, darb
štumu.

Olandijoje iŠ 10.000,JMM) gyven
tojų tik 86 procentai katalikų, 
tačiau misijų darbe yra 2,503 o- 
landai'misijonieriai. ■ v
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SANDARA PATRAUKTA 
TEISMAN

LAIKRAŠTĮ '“SANDA
RA” PARDAVĖ 

NARVIDUI

UŽMUŠTAS EUROPOS 
RATŲ ■'KARALIUS”

PRAHA, ■ Čechošlovakija.
Liepos 12 d. orlaivio ne

laimėje užmuštas daugelio 
batų 1 fabrikų savininkas 
Thos. Bata, 56 metų am
žiaus. •

T. Bata gimė visai netur7 
tingoje šeimynoje, net jam 
pavyko iškopti į turtuolių 
viršūnes.

1894Th. jis jau turėjo ba
tų dirbtuvę iš 50 darbinin
kų. 1904 m. įsteigė didesnę 
dirbtuvę Vokietijoje įr at
vyko į Ameriką pasižiūrėti, 
kaip veikla didelės . batą 
dirbtuvės.

Lynn’e jis įstojo į batų 
dirbtuvę paprastu darbinin
ku ir prisižiūrėjo,, kaip dir
bama .pagal amerikonišką 
sistemą.

Iš Amerikos grįžo_atgal į 
Europą ir išplėtė savo batų 
prekybą iki aukšto laipnio.

Kuropoje jis buvo laiko
mas antruoju Fordu dėl jo 
turtingumo. *

HOOVER NUSIMAŽINO 
SAVO ALGA

CHICAGO, Hl. 
Tribūna” rašo: ,

“'Sandara” jau ne Sanda
ros leidžiama. Tenka pas
tebėti, kad Sandaros” leidė
jas dabar yra Miehael Nar- 
vid, sulyg “Sandaros” pra
nešimo. Taip dalykai* virto 
todėl, kad senieji “Sanda
ros” bosai pradėjo bylinėtis 
su buvusiais darbininkais, 
kurie* skundžia laikrąštį už 
neatmokėtas jiems algas jau 
keli metai. Matomai senie
ji “ Sandaros ’ ’ bošai “ par
davė.” spaustuvę p. Nprvi- 
dui.... K a d a n g i t a s 
reikalas dabar yra teis-

b . • l

mė, tai sunku pasakyti kaip 
viskas baigsis ir ar tas par- 
davimas išgelbės “Sandaros 
spaustuvę.” •

“Sandara” rašo: (idu bu
vę. darbininkai patraukė tei
sman už užsilikusią algą. ”

lĄjacituotų žodžių maton 
me, kad Sandara pakliuvo 
į teismą,. IŠ So. Bostono ji 
pabėgo. Darbininkai.nesu- 
spėjo ar nenorėjo jos pri
griebti, bet Chicagoje pa
kliuvo. M. • ‘

‘ ' f • • . • '

So/ Bostone vienam K. 
j. Paulauskui esą skolingą 
apie $3000; Bet yra žinių, 
kad Chicagoj Sandara savo 
darbiniiikams yra skolinga 
daug daugiau. Kųek ta
me tiesos, parodis ateitis.

■ ! I

*!*“

AU.A

Atžygiavusiu į Waahington karo veteraną vadai į 
' Leniniuose 
lą Walter 

imi ir ‘‘‘drilluo jaučius ” veteranus.

y / v .
i ‘ •
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- BINA ANTRADIENIAIS ĮB 
.PENKTADIENIAIS *

.............. ' ' ■■■■' 1 .................... ....... ....

IŠ FEDERACIJOS SUVA- 
' ŽUVIMO

KAINA 5 CENTAI

VYSKUPAS PETER SGI 
UŽeMe VIETį ’

DVASIŠKIŲ DĖMESIUI
Naujosios Anglijos Pro

vincijos Kunigų Vienybės 
narni svarbus šusirihlnmaš 
įvyks antradienį,'liepos 26 

j d, Š. m., Worcesteryj, gerb. 
klebono kun.. K. Vasip kle
bonijoje. Visi, kviečiami, at
vykti prieš pietus;; r

Kun. P, M. Juras".

3050 OARRHIINKy GRA
ŽINTA j DARHį

AUDRA NAUJOJ ANGlF-
HIJ '

Dvi

►00 darbiniu-

AMERIKA NEDALYVAVO 
SLAPTOSE DERYBOSE
LONDONAS. — Anglijos 

ministerių kabineto narys 
Chamberlain parlam e n to 
posėdyje buvo parei skęs, 
jog'prieš Lozanos konferen
cijos susitarimą “turėta slap
tas pasitarimas su AmęrL 
kos valdžios atstovais.

WASHINGTON. — Lie
pos 15 d. prezidentas Hoo
ver nusimažino algą iki 60 
tūkstančių dolerių, vieton 
buvusios 75,000 dolerių me
tinės algos. .Be to, jis nu- 

t mažino algas savo kabineto 
visiems sekretoriams, kurie, 
viętpj., 15,000 dolerių, dabar 

. beganą 12,500 dolerių me-

.Atrodo, jog Hoover morį 
įtikinti visuomenę, jog jam 
labai rūpi* ekonomiją. Be+ 
įdomu, jog prezidentas nu- 
simažipo savo algą keturiais 
mėnesiais prieš prezidento 
rinkimus. 6 ’

Amerikos gerovė algų int-

ji metai atgaV j 1 vyrai.

nemaža triukšmo, ypač A- 
merikoje. Senatorius John
son smarkiai puolė prezi
dentą Hoover dėl vadinamu 
slaptų derybų Vokietijos

klausimu. ’
Tačiaųs šiuos gandus iš

sklaidė Anglijos premieras 
MacDonald, . kurs“ griežtai 
pareiškė, jog Lozanoje ne
buvo jokių defcybų' su Amęį 
rikės atstovais; *

ITALIJOJE DAUGIAU MO
TERŲ, NEGI! VYRŲ

. ROMA. — ItAlijoSjpaujar 
sis gyventojų surašymus pa: 
rodė; jog kiekvienam tūks-

mažinimo reikalavo jau dve-| dančiui moterų tenka 957

LENKAI-ŪIDELI 
, yPATŲJO™ ,

i: . . * •• -■■*•*< L. . *3e

CLEVBLAND. — -Žymios 
sportininkės bėgikės lenkęs 
Stella Walšh liepos 12 elge
sys daugelį nustebino.

Nesenai ji pasi žymėjo 
kaip viena iš geriausių A- 
merikos bėgikių. Ji nebu
vo dar Amerikos piliete, bet 
liepos 12 d. ji galėjo gauti 
naturalizacijoš paskutinius 
popierius ir likti pilietė,

- Tačiau susidarė kebli bū-, 
klė. • Lenkija, jai pasiūlė* 
viętą savo .-konsulate New 
Yorke ir pakvietė ją daly
vauti Los Angeles sporto 
olipiadoje Lenkijos spoT7 
to grupėje. Tub pačiu lai
ku Clevelando miestas pa
siūlė jai būti Amerikos pi
liete ir priimti tarnybą ta
me mieste. ‘

Lenkaitė zWalsh ilgai ne
galvojo. Ji priėmė savo tė
vynės Lenkijos pasiūlymą 
ir atmetė Amerikos piliety
bę/..

Už APGNlSSiMA ME
TAI KALĖJIMU

ELEmNGTON, .N. J.— _ 
Laivų statybos bendrovės 
stambus dalyvis John H.. 
Curti’s ūž/ apgaudinėjimą 
pulk. Lindbergh'O nubaustas' 
vieniems metams kalėjimo; 
ir $1000;

.Kai buvo pagrobtai Lind- 
bergh sūnus, tai Curtis pa
sakė Lindbergliui, jog jis 
žino, kur yra pagrobtasis 
.vaikas. . > ..' • • č.
. Vėliau paaiškėjo, jog 
Curtis negražiai apgaudinė
jo Lindįergh-ą,‘ norėdamas 

| pasipelnyti. M t

audinyęios lie jos 127 d. atr 
naujino savolįarbą ir pri
ėmė 1500 dafįįninkij.

Tą pačią dieną pradėjo 
įdirbti The Tkread. Compa- 
ny ir priėmė 1
kų. . ..

The Bordeų City Manu- 
facturiAg Company, nedir
busi 2. sąvaiū3|S'vėlpradėjo 
darbą su 250 darbininkų. ’ J

KINIJOJ SIAUČIA 
CHOLERA

SHANGHAI. —• Kinijo- 
j e šiuo metu siaučia chole
ra, kuri; nuvarys į kapus 
tukstaųčių tūkstančius žmo
nių. .

Shansi apylinkėje mies
tuose Jkąsdien miršta šimtai 
žmonių./

Praėjusį sekmadienį, lie
pos 17 d., Massachusetts, N. 
Hampshire, Vęrm o h t. T r 
Maine valstijų ypač Šiauri
nėse dalyse siautė didėle 
audra.

Daugelyje vietų griausti
nis išdaužė namus; griaus
tinis negyvai nutrenkė du 
žmones buvusius namuose.

M v -- ' ’ * . '' ' ’

’■"* Frėybūrg; MA, “viename 
ūkyje griaustinis užmušė 2 
arklius.'

Boston and Mainė lini
jos traukiniai dėl siaučian
čio perkūno turėjo sustoti 
ir keleiviai . buyo pervežti 
automobiliais, \ .

PRIIMS 1500 DARBI
NINKŲ

CENTRAL- EALLS, R. 
I. — Waypoyset Mąnufae- 
turing. Co. audinvcni mena- 
džeris Ebėrhardt pranešė, 
jog; šią’ savaitę / audinyČia 
pradės darbą ir priims 1500 
darbininkų.

CHICAGO.— Nuteista: 
šis Chieagos gengsterių va< 
das Capone pristatytas ka- 
Įėjime prie darbo.' Dabar 
'jo darbu .yra karpyti dar
bines kelines (overalls) .»‘ ‘

• ;•*> ■

GAPONĖS 'MII- 
KAS LENKASNUTEISTAS 

MIRTIMI
KALtSZ^ Lenkija*—Chi- 

cagos gengsterių f buvusio 
vadė Caponės artimas pa- 
gelbininkas Joseph Pacho- 
lek buvo nuvykęs į Lenkiją 
pasiplėšikauti. Čia jis pa
teko J teismo rankas ir liko 
nuteistas mirties bausme;

VOKIETIJOJ KROVINI 
SUSIRINKIMAI

A. L. R, K. Federacijos 
Naujosios Anglijos apskri
ties suvažiavimas įvyko lie
pos 17 d,, Lavvrence, Nauja
me Palangos vasarnamyje. 
Dalyvavo apie 40 atstovų, 
' Posėdžiui vadovavo V. J< 
Kudirka, Maldą sukalbėjo 
apskrities dvasios vadas ku- 
nigas K. Urbonavičius.
, Posėdis tęsėsi labai sklan-. 
džiai ir gyvai,. Dalyvavę 
kunigai K. Urbonavičius, 
P. Virmąuskis, J. Švagždys 
ir P. Juras drauge su visais 
atstovais aktyviai dalyvavo 
įvairių reikalų svarstyme.

Suvažiavimas pasveikino 
J. E. Panevėžio vyskupą 
Paltaroką, išreiškė užuojau
tą Lietuvos Pavasar i n i n- 
kams; suvažiavimas svarstė 
ir L. Vyčių klausimą ir iš
reiškė savo pritarimą bei 
raginimą remti jaunimo pa
stangas, organizuojantis į 
Vyčius. ; - ,

Suvažiavimas pritarė sų-t 
manymui ištyrti gen, Kos
ciuškos tautybę.

Nutarta šaukti N. A. Ka
talikų seimelis Montello. ♦
~~Priimfa' keletą; įnešimų- 
Federacijos Kongresui,, ku
ris įvyks Pittsbųrgh’e. .

Suvažiavimo dalyviai iš
reiškia nuoširdžią padėką 
klebonui kun. F. Jurui ir 
skyriam už malonų priėmi
mą. ' - z.

Posėdžiui pasibaigus’ vie
ni atstovai išvažiavo, tuojau 
į namus; o kiti, pasinaudo
dami klebono kun. F. juro 
ir kitų lawrenci'ečių svetin
gumu, nuėjo į pikniką, ap
žiūrėjo p. M. Norkūno biti- 
Uyčią ir parapijos vasarna- 
mins; .

BERLYNAS/ liepos 18. 
—Vokietijos septyniuose 
politiniuose susirinkimuose 
praėjusį sekmadienį užmuš
ta 15. žmonių ir daugybė su
žeistų.

Muštynės sukėlė fašistai 
ir komunistai, kurie tarp 
savęs visados kaųjasi.
, • Daugiausia užmušta Al- 

“tanos mieste, netoli Ham
burgo, kur muštynėse daly- 
vavo.apie 6000 fašistų if ko
munistų. X ,

Liepos’mėnesio gale Vo
kietijoje įvyks parlamento 
rinkimai, kuriems kraŠtuti-

l ‘ ’ 1 7, ‘ '

nes partijos smarkiai ren
giasi, sukeldamos kruvinas 
skerdynes. ? . < '/

BRAZILIJOJE SUKILIMAS 
TĘSIASI

RIO DE JANEIRO, - 
Brazilijoje kilęs suhilįmąs 
prieš laikinojo prezidento 
Vargo vyriausybę tebesti^ 
šia. . '■■■■ /..’_

Sukilimas kilęg todėl; jog 
esamoji vyriausybė nenorint 
ti grąžinti tautai konstitu
cinių teisių ir norinti val
dytį diktatoriškai.

— Bostono vyskupas pagel- 
bininkas John B. Peterson / 
liepos 14 d. pradėjo eiti 
Manchester, N. H. vyskųpi- 
j os vyskupo pareigas. ', j'.

Iškilmėse dalyvavo kar
dinolas O ’Connęllj du arki
vyskupai, 14 vyskupų,-keli, 
šimtai kunigų ir minios ti
kinčiųjų. „

. Vyskupas Peterson yra 
ketvirtas išeilęs vyskupas 
nuo Manchestęr vyskupijos ( 
įsteigimo. -

Vyskupo į sostą įžengimo 
iškilmėse,, be minėtų aukšt 
dvasininkų, dalyvavo New 
Hampshire gubernatorius * 
Winant, Massadhūsetts gu- 
bernatoriąus Ely atstovas, 
Manchester mayoras ir kiti;

Kardinolas O’Connell pa- * 
sakė pamokslą, kuriame. iš- ' 
kėlė naujojo vyskupo ypa
tybes. * ... ’

V YSKUPASPALTAROKAS 
ATJAUTĖ PAVASARI

NINKUS ■■
- ./PANEVĖŽYS. — J. E> 
Panevėžio Vysk*upąs K 
Paltarokas birželio 28 d.,iš
leido savo vyskupijos dvasi- 
škijai raštą, kuriame Vys
kupas primena, jog liepęs 9 
ir 10 dienomis turėjęs įvyk- J 
ti Pavasarininkų Kongre
sas visai netikėtai nebuvo - 
leistas,', tačiau Vyskupas ne
nori, kad Pavasarininkų 20. 
metų sukaktis praeitų be jo* 
kio minėjimo. DeltoVys-* ’ 
kūpąs įsake kunigams* lie
pos 10 d. visose Vyskupijos ■ 
bažnyčiose atlaikyti pamąl- ■ 
dąs tokia tvarka: Šv. ,ML. 
šios, Te Deum Laudamus ir 
pritaikytas iškilmei pamok
slas. ./

Vyskupo K. Paltaroko į/-. 
vertinimas Pavasarininkų 
^Jubiliejaus, be abejones, su
stiprins Pavasarininkų dva
sią ir padidins jų energiją? 
sudėti; daugiau garbiųjų 
darbii ant Dievo ir Tėvynės 
aukurų. •

ITALIJA PASIRAŠĖ SU
TIRTI SU TURJIJJ

ĖURUPA SKOLINGA 
AMERIKAI PER 11 BILI

JONŲ DOLERIŲ
AVASHINGTON. Iždo 

departamentas liepos 11 d. 
pranešė,1 jog Europoj 15-ka 
valstybių yra skolingos A- 
merikai 11,261,176,719 dole
rių karo skolų.

Skolininkėmis yra šios 
valstybės:/ , ’

Anglija—$4,398,000,000 .

Rfancūzija—$3,863,650000 Į ROMA, liepos 16. — Ita-
Austrija—$23,762j2i7.< j lijų .̂ nremiešug. ATii^nlmį•
Belgija—$400,680,000

. Čekoslovakija—$167,071,023

.Estija—$16,466,0Į2 ■
Suomija—$8,604,000. • -.
Graikija—$31,516,000

; Vengrijai,908,560 -
Italija—$2,004,900,000
Jugoslavija—$61,625,000 ■
Latvija—-$6,886.664 -

Lenkija—$206,057,000 ‘
Rumuni ja—$63,860,560
Nuo Vokietijos Jungtu Valsty

be turėtų gauti—$316,000.000. :,

Turkijos . premieras Ismeb' 
Pasta pasirašė draugih^il^7 
mo ir prekybos sūtartįJhlJ^ 

Naujoji sutartis'•'Europi! 
je sukėlė daug kalbų. Prhii- 
cūzų laikraščiai rašo, jog ši 
sutartis esanti artimiausfe 
kelias į Sovietu Rusijos ir 
Italijos susitąrimav nes nę- 
senai Turkija užmes 
draugingumo ryšius su Ru*J 
sija/ ; ;

Italija IK šiolei neturi 
jokių santykių su Rusija.



r

MmadMs, liepoa'19,10351

; Žinios Iš Lietuvos
• r-

.................. ... v

riai ir kitų katalikiški^, or
ganizacijų nariai, ?

PAŠALPOS PRIVATI^

MOKYKLOMS

AMARAS SODUS SUNAIKINO.

f
> 
r

i 
b.
»

^ŽBOLŲ-BŪDA, Mari
jampolės aps..— Pavasarį 
Čia sodai gausiai ‘žydę j o. 
Šalnos jiems nepakenkė ir 
buvo laukiama* didelio Vai
sių derliaus, bet netrukus a- 

. pipuole juos gausūs amarai 
ir sunaikino. "Nors vyšnių 
yra daug, bet ir jos palies*

f tos amaro, kirmyją. Del' to 
‘ iš jų maža naudos, telaukia

ma. , , .c

į APLEISTAS PILIAKALNIS

VAINUTAS, Taurą g-ė s 
aps. — Lazdūnėnų k a i m e 

! prie p.ąt vieškelio, einančio 
į Tauragę, yra nedideliu, bet 

H grąžtt$ piliakabns. Jis y- 
ra iš visų pusių žavingomis 
daubomis apsuptas ir seno- 

. vėjo, sako,, buvęs labai reik- 
. šmingasi Piliakalnis dabar 

yla apleistas h pamuštas. 
Niekas jo netvarko.

' • ' BITŪS .ARKLĮ UŽGYLfi

/?• SKIRSNEMUNĖ, Rasei
nių aps. — Birželio 19 die
ną/ Kūrimą km., p. Liocai- 

, čio bitės suspietė ir nutūpė 
į. ant lietoit sodo bęsiganancio 

arklio. Bitėms, matyt, to- 
kįš “avilys” nepatiki ir jos 
supykttšioš tiek sugylė ark- 

■' lį, kad. šis* rytojaus dieną 
pastipo. Arkįvs buvo vertas

' ' 600 litą. 1 • • ‘
:,r • ■'Vii . •
1 < JAVU BŪTIS

KAUNAS, ~ Šiais me
tais numatytos, biudžete pa
šalpos privatinėms mokyk
loms ; šitaip paskirstytos: 
Panevėžio 'žydų gimnazijai 
42- tūleštančiai litu, Kauno 
žydų realinei gimnazijai 52 
(ūkst. litų, Marijam p o Pė s 
žydų gimnazijai 23 tūkst li
tų, Panevėžio žydų gimnazi
jai 27 tūkst. lt., Raseinių 
žydų ginm.JLtftsL Viį 
kaviŠkio žydų gimnazijai 9 
tilkit, lt, Virbalio—18 tūks
tančiu litų? Ukmergės -r- 9 
tuksi, lt, Žydų gimnazijai 

: Kaune 9 tūkst. lt, Vokiečių 
gimnazijai Kaune 36 tūkst. 

: litų, Rusų gimnazijai Kali
ne 20 tūkstančių litų, Žydų 
amatų mokyklai^ tūkstan
čiai litų. »;•’

Žydų ir -vokiečių privati-. 
Tiems mokyldo'ųis p. Smeto
nos vyriausybė paskyrė, šim- 
tūs tūlfstančių litų, o lietu
viu katalikų privatinėms 
iiiokyklonis ne tik neskiria 
pašalpų^ bet jas uždarinėja 
h* varžo.

:.ri* :

Hkini' if-ui

rt»

; 1

Karo deprtrtafnCrtto kapit, Vinoettt(MaM»y a^^dtiftri namfą kautynių orlaivi, kuri* skrenda.200 jriylftf į 
valandą greitumu. t Manoma, jog toks orlaivis Ubai W* Amerikoa karinomenčs tarnybai.

FARMA-NEPAPRASTAS PIRKINYS
WE$T PERU, MAINE

123 akertif genite?, apie 40 akrą dlrbutnos. dklolls sotins, dklolvs aptvertos > 
į ganyklos (r apie $34X>0 v ertos , gražios girios, 8 knniburiy šluba, didele bar- 
,nė, galiniu laikyti virė 20 imrvią, Koletus vižtlniiikn, daug Jranklij ir vist 
inoderniSki, veik nauju nuilkoms pinuti inaSInn, Baltinio vanduo,. pev ulei 

. bf'gu nnv. kur Suliniu žūvantį ir maudytis, Iti testintą Cuernsoy karvių, 2 
buliai, 2 arkliai, Laukaį apsodinti javais ir daržovėmis, apie 10. vištą, Dvi 
mylios nuo industrinio miesto, tirštai apgyveiito lietusiais Ir pasiturilifjalš ..

i anierllfoniils, Rlilėl BleitaMj kelią, 'ai;il gelžkelio 5>tot|es. Ūkis verta jjlle 
$7*500, liet greitam pariliivirhui ilk Pirkėjui užtikrintas pelujOs, 
llnksmljs Ir mama gyvCiijinas, Kitos tokios puikios vielos ir tokio 
bargeno negallnm rasti. Kas mano jitigytl ū’kj, turefiį tuojaus pušIn^Btl 
šia nepaprasta proga* . > 1 ’ - -M

į . KreipkitCa tuojau pas •
A. K, KUPSTIS,

Š32 Broachvay, So. Boston, Mass,
; • \ Tel. So. Boston 1662 ‘

Okupuotoje Lietwje
,.yfau&apskr« ir kitur., - * •. . • ■ *

APi)E&e VISA ŠEIMA, O ŽMO 
.. Ką visai SUDEGfi ,

MEDŽIO PRAMONŽ LIETU
VOJE

, MIROSLAVAS, Alytaus 
apš. Javu derlius ypač 
rugių, geras; kviečiu vidu
tinis^ vasarojus? ypač miė-. 
žiai -birželio mėnesy žymiai

■ .pasitaisė. Soduose ^vaisių 
mažąi.

KIEK PANEVĖŽIO VYSKUPI- 
JOJ YRA ORGANIZUOTŲ 

į KATALKę ' ■

Neseniai įvykusioje Ka
taliką Veikimo^ Centro Pa
nevėžio rajono konferenei’ 
jįj iš pr^neŠiimj paaiškėjo, 
kad Panevėžio vyskupijoje 
yra 36,546 organizuoti ka- 

•... talikai. Juos sudaro pava*-
’sarininkai, KVC skyrių, na-

Labar veikiančių didžio-, 
joje Lietuvoje ir 'Klaipėdos 

. krašte .lentpjūvių .yrą .apie
Iš jų bus apie 120 

stambesnių ir apie 230 
Smulkesnių* Klaipėdos kr: 
lentpjūvių veikia .apie 4Q. 
1931 m. komerciškos lėnt- 
piūvės apdirbo (yra kitos 
ūkiškos lėntpiūvės)/. apie 
440/000 Itietm. medžio. Fa
neros pernai pagaminta a- 
pie 7000 kietmeterių. Įvai
rių medžio ‘ baldų 1931 m. 
pagamintą už apię 2 šų vir
šum milijonus litų. Visa 
medžio pramonė 193V pa
lyginus su 1930 m. padidė
jo apie 5 nūoš.; 'ypač tai 
pernai padidėjo lentpjūvių 
produkcija. Dąugiąu šia 
veikiančių įvairių medžio 
pramonės įmonių rąndasisi 
Kauno apskrity, Klaipėdos

■ krašte, Marijampolės aps.,

V (KAUŠAS. — Birželio 16 
d., Slahadojsprie švedų deg- 
uką fabriko esančiame na

melyje, kuriame gyveno su 
šeimą šoferis Montvila, kilo 
gaisras. Ugnis prasidėjo iš 
priinuso? kurį kūrė , atsikė
lusi virti savo vyrui pusry
čių šoferio žmona. Tačiau 
primusas Buvo užkurtas 
benzinu, dėl tu jis sprogo, o 
nuo jo užsidegė Montvilie
nės drabužiai. Išgirdę-s 
Šauksmą, vyras šoko gelbė
ti degančią 'žmoną ir ją ge
sinti. Tuo tarpu ugnis iš
siplėtė, apėm‘ė baldus, ir 
pradėjo degti visas -kamba
rys. . . ' < .

Nuo karščio pakilus Jem- 
p'eratūrai, sprogo ten pat 
buvęs benzino 25 literų tal- 

’ pumo bakas. Tada gaisras 
dar .padidėjo. IMontvili^nė 
visai sudege,; o , Montvila 
Smarkiai apdegė veidą, akis 

. ir nugarą. •'Tai-P pat kiek 
apdegė jų mažametis sūnus.

Namuko sudegė lubos, ja
me buvę baldai, įtaisytas 
radip ir kiti daiktai. Iš vi
so ugnis nuostoliij padarė a- 
pie 6,000 .litų;

. >—„—,—- 
LIKVIDUOJA GRAFO 6UAZE- 

LIO DVARĄ

j . .-------- -—

ADUTIŠKIS, Švenčio n i ų 
aps. — Liet. šv. Kazimie
ro' draugi jos skyriussuma- 
nė ’saVo - jėgomis pastatyti* 
lietuvių liaudies naihą> Dar
bas pradėtas birželio 7 d.

Darbas,būtų, nesunkus,•. jėi 
pakankamai būtų lėšų, o šių 
kaip tik ir trūksta. .

DEVENIŠKŪS, Ašme
nos aps. — Gal niekur žmo
nės taip, skurdžiai negyve
na kaip l^eveniškių valsčiu
je. Dėl stokos žemės ir pi
nigų daugumas kaimiečių 
beveik kasmet pritrūksta 

^duonos ii’ keletą mėnesių 
J-mĄita vien bulvėmis/ batš- 
’Čiais, kruopomis. * Šiemet 
t ypatingai sunku. Deveniš- 
‘kių valsčius viso j Ašmenos

‘‘ŽVAIGŽDUTĖ”

.. 1

» i
i" MALDAKNYGES i

apskrity yra liefuyiškiau'- 
siaš. ’’

Ašmenoj okupantų teis
mas nagrinėjo mok. N.' Ja- 
siulionies byląuž /tariamąją 
u nelegalų” vaikų mokymą 
lietuviškai. Mokytoją iktvb 
įskundęs mokyklų inspekto
rius. Teismas kaltinamąjį- 
išteisino...

Birželio 17 d. Druškiiiin 
kūose įvyko Vilniaus krašto 
lenkų seimo ir senato narių 
susivažiavimas. Dalyvavo 
if kai, ktuie Storastos (ap-j 
skričių viršinmtaa)> Suva

žiavimas nieko reikšminges- 
? nio nemitaręs.
WUVIS KUNIGAS 'gAV0|^ S*'' , 

TŽOLOūfjOS DAKTARO

’ . TITULĄ. '

■ f ■
>•-' t*
r ' š .

: 1FL.

Vi

PASINAUDOKIT NUPIGINTA MALDAKNYGfŲ KAINA 
TIK KĄ GAVOME SIUNTINĮ NAUJŲ MALDAKNYGIŲ 

LABAI PRIEINAMA KAINA , 

“MALDŲ RINKINĖLIS”
Kainos: • •

Juodais odos apdarais $1.50 (buvo $1.75) (
Baltais celuiloido apdarais $1.50 (buvo $1.75)
Juodais paprastais apdarais .75 (būva $1.00)

- Baltais celuiloido apdarais -90 (buvo $1.25)

■te' “MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS"
■ Kainos: ■ -’ ’’ ‘ • .• ,
. »,*• ...... ■ * . w ■ .

Juodais paprastais apdarais ,30 ■ *■
> juodais minkštais apdarais .50 4

Juodais odos apdarais .75 i ’

’ * Baltais celuiloido apdarais .80 ’ . . į

■, Imant didesnį skaičių, duodame gerą nuolaidą. ,
Knygutės, labai tinkamos, dovanos vaikučiams prie pir- !

mos Komunijos ir Įeitoms, iškilmėms. : ,
. Visus užsakymas siųskite sekančiu antrašu: • r i T 

f A R B I N I N K A S” įį,;
'■ 806 Bro&dvvay, . — So. Boston, i Į

l

• i

I

5

J

i S i
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KAUNAS. — Pagal .že
mės reformos įstatymą visi 
svetimų valstybių paliečiai, 
kurie turėjo dvarų ir šiaip 
savo žemes Lietuvoje, Ugi 
paskirto termino turėjo jas 
likviduoti. Nenorinčių lik
viduoti dvarus, kaip įstaty
me numatytą,-turi parduoti 
iš varžytinių. Tas -terminas 
jau pasibaigė. Tokių sve
timšalių dvarininkų Lietu
voj yra keliolika. Didžiau
sias, iš jų. yrą grafas Šuaze- 
lis, Prancūzijos pilietis, ku
ris apie Platelius ir kitose 
vietose valdb-apie 15,000 ha 
žemės.. ' L ’ ■ f ' •

Žemės n*eformos valdyba,, 
vykdydama įstatymą, šie
met yi’a numačiusi jo’žemes 
išmatuoti, išskirstyti- į-skly
pus ir ūkius ir parduoti, 
nes jis pats tų žęniiį likvi
duoti nepasistengė.

Vėliau bus panašiu būdu 
likviduojomos ir. kitos sve
timšalių žemes.

‘ Mėnesinis vaikų p^ikAcrotahr 
laikraštis. •

Ema jtfetĮį.kąs mSiiub 
32 pusi, didumo../ ’ ’ / - •

Tėvai, auklėtojai, šeimininkai 1
Jūs tfdkštate savo vaiikams lai

mes. Tai pradekite jiems tą lai- 
inę kurti jau riuo maziį dienų. Pats* 
pirmas tam darbas—.tai įpratin- 
ti vaikas' dar mažose dienose pa
mylėti visa,'kas gera ir^ražū'. Tai 
yra visai nesunku ir .nebrangu. 
Štai ‘ • Žvaigždutė* ’ leidžiamą.vai- 
karną Šviesti^ dorinti ir lavinti 
Būk i tikrai vaikams geras ir pa
daryk jiems šiemet gražią dova
nelę: užsakyk jiems 1‘Žvaigždu
tę,” kuri kas mėnuo jiems duos į* 
domių skaitymėlių, įvairių žinių, 
mįslių, galvosūkių- Bus ir Tau 
malonu, kai vąikas skaitys ir 
džiaugsis.
Juk visai maža kaštuoja vos 4 
lit. metams.

Kaina Angelo Sargo Vaikų Są
jungos nariams(3-lit., p visiems ki
tiems 4 Irt. metams. Užsienyje 8 
Titai metams 4 litai pusei mėtų.

Priedų duodama loterijos bilie
tas. • ‘ ' -

Adresas: “žvaigždutės’;. 
Administracija, Ęaunfcs, Liaudies 
Namai.

VILNIUS. — Birželio 11 
d. š. m. Vilniaus universite-į 
to teologijosi fakultete lvun. I 
Kazimieras Gečys gynė pa* 
rašytą disertaciją teologijos 
daktaro laipsniui įgyti.

Kuri. K. Gečys savo diser
taciją apgynęs ir gavęs te
ologijos daktarato laipsnį.

BYLA Už VAIKU MO K YMĄ 
LIETUVIŠKAI BE LEIDIMO

BROIUI IŠEIVIAI
feT^yyn€B likimas, Jqb laiin?Jiinarir ne- 

ilmčs, Jos sielvartai ir tfeJoš Jums vi-
-Šiems, be abejojimo, rupi. Jums, taip 
pat .Hipi, kad Tėvynėje .taurautu Jr 
klestętę teisėtumas ir laisve. Jįjs taip 
pat niekinat priespaudos nevalią Ir ne
ribotą. sauvaliavimą su SVenčI^usloml# 
žmonių tęlsemls.ir laisve,—r Jus norite, 
kad ir tolt tfudftnil, 'kad Ir plaCiųję iatl 
rią atskirti, papntl Tėvynės buvl-koks. 
jis tikrumoj yra. — šitais visais ai>

VILNIUS. —Birželio 15 
d., Ašmenos Taikos Teisėjas 
(Sąd Grodzki) hagrin ė j o į 
buvusiojo mokytojo Nikol 
demo Jasulionies bylą, ku
rioje jis buvo kaltinamas už 
nelegalų vaikų mokymą lie
tuviškai Biliiiose. Kartu 
buvo kaitinama ir to so* Į 
džiaus gyventoja Br. Mase- 
lytė-

Bylą sudarė Ašmenos mo
kyklų inspektorius. Liudi
ninku buvo. valdiškas Bi-

’ * . ■ z Į
liiiose mokytojas BorodovL 
Sius, kuris įrodinėjo', kad 
•N. Jasiulionis ir Br. Mase
lyte, kaipo pagelbininke, 
mokinę, nelegaliai vaikus lie 
timškai. / ■ •
- Teismas betgi kaltes.' ne
rado ir abu kaltinamuosius 
išteisino. ‘

Ne. kiekvienas gali pada
lyti ką nors nepaprasto, frel 
kiekvienas gaji nudirbti pū- 
ptflšfą' darbį nepaprasta 
dvašia. — Šobker Waš!iing- 
ton. . -

“DARBININKAS”' ugdo tlėsda ir 
^^ARBm^NltAS” lįolte Įfeipkflrtl 

prltepRUdoB smurto Ir ulėklnti dldval* 
dą veldąialnyista.. .

“DARBININKUI” ,vbnlr ir Tlaodoa 
rupi darbo imonhj relknUft .

k “DARBININKĄS” turilabai Idomlaa 
«avo“R ADIOPšYPSENAS." ;

; “DARBININKĄ” rėdngaoja prbfafo- 
rlua PR. DOVYDAITIS.
‘ šiniM kad “JDARBINJN-
K4?‘ palj/i ir iJraigltėi jį tavo ffiifii- 
nSnlit Lieiuvoio.

Amerikoj?. .“Darblnlnkoa” kaiūmja, 
§ja>, d Lietuvoj tik 60 ame^iwUnEų 

ntą. ' ' . •.
' "DirttrinlM,”

“DAliBINirtKO" airiiai:. iltkuit 
uIcl Kiunfce, N<prlklauaontfb8i klkitt

■.‘f ''.

PAšAtIHA SKAlIffilMUs'

Vyrai Ir moterys, kurie* turi rėu- 
iriatlzmą ar nervą skauBmušt ras di
delę pakibą 'Nugu-Tone šios puikios 
gytfUOTi&B pilšiillna IŠ kimo visus 
dus, kurie ęinidę skausmus inu.skuliio- 
aPį nervuose Jr kabluko. Jis taipgi 
priduoda naują ^stiprumą .ir pajėgą 
stlppfems; svarbiems orgatiamk^ imSa-J 
Htm .gilaus ąr išpūtimą pitve nr vi*J 
dūriuose, sustiprina sllpmjs inkstus 
iv t eiklu jums ktiįrą, sveiką kūną. I

Jų* gfttUjte gauti; Nuga-Totie bliu ku
rioj- aptiekoj. .Tejgu aptioklninksts ne
turi jb, paprašykit jį užakyti IS hu* 
vo. urmlftinku Neimkite substitutų. 

'žhtrfiKite; knd butą tikras 'Nuga-Tonc I 
—jokie kiti Vaistui ncrą. tiek.jjįeri.

“Darbininko” Katalogas
. / ------------- r----- - ---------*-■

ĮVAIBIOS .1 Tremps IpOlOgetfks šrb«
. Auksinio Obuolio HistCtrijA (Kat. Tikėjimo Apgynimas. Pa 
(Graikų Mythologijoa Žįiirps- ~ ~ ‘ ’
nelis) bu jpavjeikslais. Lietu
vių kilbon ilgūldė AfyM___50o.

a Tr/l Keleiviai—Krikščionis, 
Žydas ir-Turka». Pamokinan
ti apysdka: PAraSė T. VyA- 
riiąmiįaš. Vertė Pr B—___—40d,

Trumpi Skaitymėliai—labai 
gražūs pasiskaitymai apie į- 
Vairius gyvenimo artsitilZimuai. 
Parašė J. Tarvydas ———45c. 
r T^atd^oma—mokšliški pa- 
Biskait^di^i; Parašė UosiiL—i_45c.

Gerinu —aprašymas *piė 
gerumą . per. Tėvą •Fabėrą-Fi- 

I lipini. Vertė Kum P. L. —15c, 
Tdbakas—Nuodai — rūky

mo kenksmas! pagal d-ęą Mi- 
kolskį parengė S. Kaimietis—15c.

Mergelė šit Šara
da ir Bar^daskutis—apysaka 15c. 

K»tMŪ£ų Bažnyčia ir De- 
rnomaūzmąi. — Parašė Auri, 
tarnas žitinaltari ... 5pc.

Apaštalystęs Maldos Stdtn- 
(tas;. — Vertė Kun. P. Sauru- , 
sait& ——---------- L-——  ,256.

I XXIX Tarptautinis Eudha-, 

| kuri. Pr. Bųėyį M. j. į—1.^0 

Mūsiškiai Užsienyje. Juokin-v p"'t- 
gas aprašymas kelionės į Pa
ryžių ir atgal Mikalojaus ir 
GlapiroS Ivdnovų... Išguldė 
įdgnuš Parvalkiėtis L, .60

Kelionė Aplink Pasauli įn 
180 dienų—-Apie vjfiąs derybas 
tie galo idpmfis nuotikiai ke- 
lionėš per įvairius kraštus, v 
Parašė Julius Verne. Vertimas, 

Į J. Balčikonio—2,_______ * $1.00
Pramoninės Demokratjios Pa

grindai.- Parašė Uosis ... t....75o.
' dėgtfž&s Mėnuo — Kun. P. 
Zadeikia. Kaina —, ‘ ■__ _50c.(

Aritmetikos Uždavinynss—25c. 
Vaikų Darbymečiui j— Rin

kinėlis kalbos mokslui__ ,—50c.
Petriukas — laiškai vieno 

vaikelio. Vertė S. Rakauskas 15c. 
į Šoišęvižmaš — Kas tai yrĄ 
bolševizrirąs’ ir jo vykdymas 
Rusi jo j .—j---—------------- _15c.

Žaidimų Vainikas—Savybės 
vakarėliams ir gegužinėms ari 
gaidomis. Sutaisė Matas Gri- 
rinįs ; , ;■    .._______ _5po.

Laimė — (poėma).. . Paraše . 
Vaitkus......................50o.

Atsargiai su Ugnimi. Vertė 
iž lenkiško kun. K. Š...*....10c. 
. Mūsų Tikėjimai — išaiškinl- 

t mas pagrindų mūsų tikėjiirio. 
Vertė Jonas, M., Sirvintas2---50c.

Lietuvos ženklai. ĮšlČidb 
J. Šeškevičius ir B-vėį' Ktu-' 
ias —,.... ....■,, 40c.

Ėmęs ir Kalbeli: Dekl&ma- 
I cijoS, Mbnolgai ir Diklogal. 
Parašė Juozas V> Kovas __ _30o.

Graudis Verksmai. — Ver
tė. Vysk. ,Ąt Baranauskas—10c. 
. Eucharistįškos Starijos^u- 

įliet’uvirio Kuri. P. JriŠkaitiĖuJOė. 
Kristaus Kryžma; Stacijoj . 

[Graudūs Verksmai, Maldos Ge- '. 
gūžės, Birželio ir Skalių dū
lėsiams. Išleido kun. K. A, Va- * 
yš ------------- --J26Č.
. Dangai^ Karalienė. — Šri- / 

rinko Kum M. GavaleviČius; 
be apdarų 75 centai, su ap- 

[ darais - ?______ ______ _$1.00
t. Sočiabrinas k Krikščionybė, 
profį V.. Jurgučio    .... xJ.0c..

fcnoguš ir Gyvuolyji, Para
šė krin; P^ BūČy^ ■> ... .......80er

lydąs Lietuvoje. Parašė SI 
Kaimietis ——-10c. 
• Maldos Galybė. Istori&aa 
piešinys ĮV-to' ŠimtineČib kri- • 

Į kščionybčs.. Lietuvių kalbon 
išguldė P, B. __25c.. Ajteiiaftj X«nW^AiiR- 

įrikiinaa. iŠ Amerikoniško gyvo 
Įnimo, tiguldf * LbpČMu4 VaL Į kas -—  ,<  10c 

Jono Kmito Eilės ..k..*4L00 
r Lietuvos Albumas. Su pa
veikslais ir aprašymais———1.50 

|? -V "DARBININKAS"'.- " J ; .
So. Boston,Mas&

fišė kun. V.. Žajaneanskas—.50n 
Maldų . Rinkinėlis, baltais 

Viršeliais .........$1,75—1.26

'Maldų Rinkinėlis, juodais" 
.viršeliais ______ !_—$175—1.25

Dr. Vinco Pietario Raštai, 
Istorijos apysaka. Du tomai. $1.00

Moterystė ir Šeimyna. Ver
te J. Gerutis —________ 40e.

Gamtos Pradžiamokslis — 
Pr. Ą. Vileišis________ 4_—50*.

Limpamosios Ligos ir kaip 
nuo jų išsisaugoti! Parašv 
negyvoji gatata: žemė, van
duo, oras. Parašė J. Raronas-^Os.

.Nauja Skaitymui Knyga — 
(Dalis Ii). Su paveikslais.___ 75ė.

‘ Vaikų Knygeli —'sū pa
veikslais ----- • ; 30ft,
. Mano Satyriniai Didžiojoj . 
Karėj, 1918 ir 1919 m. Pati 
uS Kun. j. i1,. Jonaitis (Ka-

' pelįonas) __ .....i,.,...... •.... .„■-2fai
i Pamaldų Vadovėlis, Stacijos 
Graudūs Verksmai, Sudarė ir 
išleido Kun. j. Koncevičius._10«.

*' Vienuolinė Luomą. Vertė
Kun. P. Saurusaitis >—  25tt

Moterystės Nesuardomybfi. J.
Lesauskiš. > šv. Kai. D-jės Įei- - 
dinys, Katine ... y..T • 10d.

.Sunkiausiais Laikais. Parašė
■.&, Rucevičius___ ;_ :______ _4(je.

. _MdM (Poema). Parašė M.
’ Gustaitis .. , T, .......... 15<s

■! gventds Gabrielius. Išleido
Tėvas Alfonsas Maria (X P._25«,

Religijos Mokymo Metodi
ka, Sutaisė K. J. Skruodyet—ŠOfik 
•' Leiskite Mažučiams Ateiti 
Prie Manį?. Sątaišė KuPra- 
nas-^1—______ ... ___ -.40©, ■

Mlišų Dainiai. Parašė Ka- 
aya Puida —;   ____ ___5Oc.

Anderseno Pasakos—-jau pa
veikslėliais —;—   2———20<S.

4 MALDAKNYGES
' Pulkim ant Kelių—' ‘D-ko** 
.panda. Odos apdaru $2.00 ir $3.00

TEATRAI .
Vienuolio Disputą su Kabi

nu. Vieno veiksmo juokai. Su
lietuvino Vaidevutis----- —15o. 1
: Elgetų Gudrumas, 3:jų veiks- 
mų komedija. Parašė Seirijų 
uoąukas _ ____—----------- 2&tū

Nepaisyto ja—keturių veiks
nių drama. Parašė kun. Pr. M, . 
j uras. Kaiha—------—---- 3$e

Giliuįdngas Vyras—2 aktų 
komedija; parašė S. Tarvy
das . —-—į----------- :——25*-,

\ Ubagų Akadėniija ir Ubagų 
BaliriM.-—— komedijos po 1 ak

Parašė Seirijų Juozukas—35o» 
Sniegas—Drama . 4-rių ak

ių. Vertė Akelaitis —__ —40o»
Ėsumas—3-čia dalis dramos

• Gims Tautos Genijus.” Pi- .
rašė Kun.- D. Vaicekauskas—lOo 

yiši Geri—3- jų veiksmų vali
dolis; parašė F. V, . 10a>

Patricija, arba- nežinomoji .
kankinė 4 aktų drama.
Vertė Jonas’ Tarvydas --------19^

Ižgariymo Apsiręišklinal
atėjimas ir gyvenimas ant Že- I 
mės Jėzaus Kristaus. Vaidini- 
mas aii gaidomii .7 .._ _______

Dramos ; J) Germaną; 2),jji<u 
Kabiola—5 aktų; 3) Liurdo. « 
Stebuklas 4 aktų; parašė .n 
J. Tarvydas..... .........
' Knarkia Paliepus.—Komedi- ,
ja 1-ino akte. Parašė Gineitis 15^’ 
- ■ Vąikų Teatrai: dalis It 1) :
Pagalvok" ką darai;- Jono . 
iaimė; 3)’ Pisakyk mano !ai-< 
mę. Surinko S. K, D. ir N.—15e.

Vaikų teatrai: dalis H: 1) 
Ištirdime paskui;, 2) Antanu
kus. Berinko S; K.‘, D. ir N.—iBs.

MUaah

' 366 Broadvray,

*
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M IRĘ MAIRONIS!...

BABBISISKAS

Žodis žaibo smarkumu aplankė pasaulį : w_f 
. Mirė Maironis!

. Iš skausmų visų kurs kaip, su peiliu
Pajudino žmones-! J. ; r '
O, Maironį*! Didysis Tėvynes Atgimimo 'Pranaše, 

. Skelbiam Tave t <__ ______' r.
Didžiąutiu poezijos didvyriu, kurį angelų minia 
Turi pas save! , , / .
Neužmiršim Tavęs nei tavo vertės » • / 
Ir amžinai Tave minėsim,
Ir visa bus gerai, Tėvynė ir vaikai, * 
Jeigu tik tavo dvasios mes turėsim!
Štai jau skleidžiant mes lapų,
Ir, palydėję į kapų, . . j ‘

. Mes grįšim, kupini Švento pasiryžimo* / ' / 
Kaip poetas rodei, ;
Kur eina keliai
į skaistų ir artimų Tėvynės Atgimimų!
Ilsėkis užtai!

. Ir lai angelų pulkai
, Būna jau amžinai

Broliai,draugai!....
Ir paskutinis.Tau žodis:

v Kiir amžinai būsi Tu, 
Neužmirši lietuvių, 
Savo kraujo brolių ! ■ Blytaitis?

MANO ATSAKYMAS 
“VIETINIUI”

,Vis dėlto sulaukiau mand 
strąipsniui atsakymo. Lie
tuvybės klausimas yra toks* 
opus dalykas, kad džiau
giuos 44Vietinio” atsakymu, 
bet esu kiek nepatenkintas, 
nes atsakytojas, turbūt, pil-

* nai nesuprato mano straiįTsr 
nio. Jisai primena, būk aš 
pasakiau, kad dvasia be kū
no gali gyventi.” Tiesa, ne 
turiu po pažastimi to mano 
straipsnio, bet j eigų man 

į tarnauja atmintis, tai išrei- 
’ škiau, kad kūnas be dvasiom 
tinka tiktai laidotuvėms 
Norėjau neatsisakyti mūsų 
kalbos, bet rašiau labiau a- 
pie lietuviškąją dvasią ne
gu kalbą ir raginau visiem?: 
lietuvybe susirūpinusiems 
labiau domėtis ir pirmiau 
rūpintis ne kalbos, bet. dva-* 
sios dalykais. Nes iš tik
rųjų kartoju, kad kūnas 
(kalba) be dvasios (lietuvy
bės dvasios, kaip p Šarr 
kio) tinka tiktai laidojimui. 
Brangus rūpinfojau, ar ne

, tiesa ? Ar kalba ar dvasią
pirmi dalykai? Bet koksai 
iŠ jųdviejų yra, elementari
nis? Juk parodžiau ^Mic-

• kevičiaus, /Kosciuškos ii 
\ Šarkib (kurie man rodos ne 

, tokios išmihtys, kaip tamis-
; td skaitai) pavyzdžius, kad

dvąšia be kalbos gali: gy^ 
vėnti ir dar kaip! Betpri- 

• . . rodyk man, ar toks jau gra- 
' z žus ir pasigėrėtinas dalykas 

būtų kalba be dvasios? Jei
gu ir gy ventų, tai tiktai bai- 
šiai šlubuodama.

Jeigu perskaitysi gerai 
mano aną straipsnį, manau,

užeisi kiaurai tuos žodžius 
ir dvasią, 'kad reikia labiau 
atsižvelgti į dvasią, o ne 
kalbos dalykus. Aš suvis., 
rodos, neiššlaviau mūsų kal
bos ar i jos būčiau visiškai 
’šsižadėjęs. .

Kalba žmonių gyvenime 
yra maždaug tildai šoninis 
dalykas. Katalikų Tikėji
me kalbos dalykai užimą 
tiktai antraeilę ‘ vietą. Kan
kinių dvasia ir gyvenčių ka
talikų dvasia tai yra.ręikš- 
mingiausis dalyka^iš žmo
nių pusės. Taip pat ir tau
tybės 'dalykuose “ne kalba 
vyrauja, bet tvirta* dvasia. ’ ’ 
“Darbininke” buvo pažy
mėta, jog kun. Švagždys 
sunkiai sirgęs ii’ dąktare 
draudžiamas . išvyko' į sei
mą.... Čia kitas pavyzdys 
tos dvasios, apie kurią su
kėsi mano^mas straipsnis 
Žinoma, reikia kalbos laiky
tis kiek . galima. Rodos 
taip anam straipsny ir kal- 
bėjau, bet mums vis • atsi
minima, kad gyvename ne 
Lietuvoj ir kad. dvasia daug

Žymus ChicajgtNi sportininlta’ 

Bill Herman.

daugiau svarbesnis dalykas, 
negu kalba. Mes esame ne- . 
paprastame stovy dėl kalbos 
išlaikymo, nes, gyvenam ne 
sąvo tėvų tėvynėj, bet sveti
moj, jiom ir savoj šaly. Vi
sus tuos dalykus reikia im- 
d domėn, kai svarstom lie< 
tuvybe“ ir lieči a n č i u s j ų 
' dausimus. Kokios aplin
kybės'?... Tai svarbiausias / 
klapsimas. Ir Sharkey ne 1 
'dėl phtigų pasisakL esąs lie
tuvis, nes senai jis turėjo 
pilnus aruodus tų pinigučių j 
bet šiandie jis tas pats lie
tuvis, koks užvakar buvo, 
kai kišenės tustosnės buvo.
Sakau ir; kartoju, reikia ’ 
stengtis išlaikyti ’’ savo kal
bą kito ilgiausiai ir kuo . il- 
giau išlaikysime ją, tuo di- _ 
desnė mums garbė, bet ne- 
pkrnii’šldm svarbesnių lietu
vybės punktų irgi.

Ir . mylėčiau sužinoti, ku
riuo būdu Amerikos vokie
čiai taiso savo klaidas ? 
Kiek man teko matyti, jie 
smunka giliau ji* giliau kal
bos . klausime. Tiesą, po 
karą vėl pradėjo mokyti vo
kiečių kalbos, bet ar patys 
vokiečiai tai padarė? Pa
tys vokiečiai to nepadarė, 
bet- Amerika. Ji norėjo pa
daryti nors tą žygį, kad pa
rodytų, jog užmiršo apie pe
reitą karą ir kad galėtų su
sinešti su Vokietija,, kaipo 
prietelinga. šalimi* Kurioj 
kitoj srity jie pasitaisė:? Ar 
muzikos, ar sporte?* Jiems 
nereikėju,;, nei nereikia, dėl
to, kad jie turi tą reikalin
gą, kaip anam straipsny mi
nėjau, dvasių: ” Tr airiai 
kalbos eina stipryn ir stip
ryn. Tiesą, Arti j d j pačioj 
yra gėda airiams, kad už
miršo kalbą,, bet ar Ameri
koj? Kas čionais juos že-' 
mina, kad jie nemoka savo 
kalbos? Aplinkybės P Tai 
sudaro.opiausį klausimą vi-- 
siitŠse . klausimuose, jeigu 
bežiūrėsi aplinkybiit, elgsies 
neprotingai. Tiktai turėki
me, tos dvasios ir * jeigu 
mums Tęikės ir kalbos, ne
reikės rūpintis,. jeigu jau 
yra mūsų širdyse gr^i dva
sia, ' > , • . ..v

Lai mūs šūkis būna UŽ 
LIETUVIŠKĄ DVASIĄ 
PIRM! UŽ KALBĄ PAS
KUI! Karfoju, Lietuvos 
vadai ,rodos, t visi moka ir 
giria kalbos užlaikymą, be 
kodėl tęn neramu ? ■ Neturi 
tos dvasios! Su ta dvasią 
jie žengti], išvien prie tauti
nių dalykų ir reikalų, bet 
iie prie nuolat didėjančio 
susiskaldymo. Męs nors A- 
merikoj nesek i m e; j ų j ų.. 
Turėkime^ tos dvasios,. kaę 
lietuvis su lietuvių turi vei
kti išvien.

Šiuom ir. užbaigiu, su v o 
atsakymą liVietiniui.” Lin
kiu ir-jam sveikatėlės lt 
gražių skaisčių vilčių. Link
smą matyti, kad atsiliepė 
kaą nors. Prisipažinsiu, 
kad dažnai tyčia parašiau 
kokias eiles ar straipsnį, tik 
kad galėčiau pakurstyti ki
tus -prie panašaus. . rašymo 
darbo. Gal kiti ir atsilieps ? 
Lauksime, i ‘ ’ ••

Dede Jonus.

ĮVAIRENYBES
ARAS BUVO PAVOGĘS VM. 

MERGAITĘ

Netoli Kamsos, Švedijoje. 
iraiĘ vadinamas /‘Auksinis 
Aras” sugriebęs m. am
žiaus mergaitę^ pasileido su 
ja į kalnus, kur buvojo vai
kai. Jis nuskriįęs su mer
gaite naguosė ’nętoli 3 my
lias tiek pailso, kad pas liz
dą ją atnešti neįstengė. Pa
likęs mergaitę ant k a 1 n o, 
$ai atsitūpė atilsėti, kaž ko 

tieį ja nenešė, bet nuskrido 
toliau. Greitai nuvykę įeš- 
] mtojaį mergaitę rado mie
gančią visai sveiką, tik gaL 
vutėn)ūvo~trupUtį apdras* 
kyta. Paklausta kaip ji Čia 
patękusi, atsakė, kad ją di
delis paukštis atnešęs. *

joj ir kituose kraštuose, ku
rie pey kaĄ. beteko didelio 
skaičiaus jaunų vylų, buvo 
jaučiamas ypatingai didelis 
“vyrų badąs,” ir m e r gi* 
noms sunkiau, buvo ištekėti.

Šiandien vyrų ikį 30 me
tų amžiaus trūkumo jau ne
bėra. Kaip rodo statistika, 
dabar šito amžiaus vyrų ir 
moterų skaičius daugumoj 
kraštų yra lygus, Tik sene
snio, virš 35 metų, amžiaus 
vyrų yra 6 procentai ma
žiau, negu moterų. Jeigu- 
šiandien merginos dažnai 
nesusiranda sau vyrų, tai 
vien dėl 'tojkad vyrai, 'atsi
žvelgdami į sunkius laikus 
ir kriti, Veųgia vesti ir kur
ti šeimas. - ...

Kaip rodo statistika, Len
ki jdj yra 33 nuošimčiai gy
ventoju pilnų bemoka 1 i ų 
(analfabetų). Daugiausia 
analfabetų yra Lenkijos ry
tų vaivadijose. Lenkų ka
riuomenėj yra 12 nuošimčių 
analfabetų.

Sveikiausia tauta pašau-, 
fy yra laikomi švedai. Kaip 
rodo statistika, švedai paly
ginti ilgai gyvena ir retai 
serga. , Šito'jie pasiekia,t pri
silaikydami švaros ir higie
nos reikalavimų, '

• * ■ >

LIETUVOS GYVENTOJU
PRIEAUGLIS

<**

< BENT PORELĖ!

*. • Viename Bietų Slavijos 
kaime', netoli Nišo, jer jo
nines viena senių ūkininkų 
pora minėjo savo jungtuvių 
•100 jnetų sukaktuves. JubL 
liatas Filipovič turi 117 me- 
tii amžiaus, o jo ilgo‘ gyve
ninio draugė — žmona —' 
115 metų. Šių nepaprastų 
sukaktuvių minėj inrn daly-1 
V,avo z daugiau : kaip Šimt as 
Filipovičių ainių: s ū n ų,. 
dukterų, anūkų ir proanū- 
kili, ■ '. y/ ' . L ;

*¥•

Abu seniai Visiškai sveiki 
ir gali dar ilgokai pagyven
ti.

VYRŲ BADO JAU NEBĖRA

iįs&'įiU.T <

Laikas gydo visas žaizdas, 
— sako priežodis. Taip, pa
vyzdžiui, tuojau po karo 
daugely valstybių buvo di
delis moterų perteklius. Vo
kietijoj, Prancūzijoj, Belgi-

štynos ir 104 laidotuvės. To- 3
du būdu Lietuvos gyvento- s
jų skaičius kasdien padidę-y j 
ja 72 žmonėmis. Išeinant . * 
iš šių skaitlinių, po 100 me
tų Lietuvoj turėtų būti 5 | 
milijonai gyventojų. J

. N IT- o’T R U B O S ‘ ' j

Nepasitikėjimas — t a i; 
draugijos nuodai, “

Geriausi draugai turi 
skirtis.

Mūsų di’3*ųgi^dvaugai, tai 
mūsų draugai.' ;r . •

Draugų pagyrimas už me- \ 
dų saldesnis.

Per 1931 metus Lietuvoj 
buvo 63,419 gimimų ir 37,- 
478 mirimai.’ Apskaičius, iš
eina,. kad Lietuvoj kasdien 
vidutiniškai būną 176* krik^

Nors akiai dingęs, vis gi 
atminčiai brangus.

• Gobšus žmogus drau gų: 
neturi.. į

EDS. Kuopų Susirinkimai
WATEBEURY,CONN.

Liepos 24 d., 1 vai. po pietų įr 
vyl^s LDS. 5 kuopos susirinkimas 
senos mokyklos kambary, Con- 
gress Avė. Ateikite visi. Valdyba

. : . V‘ •
ELIZABETH, N. J.

LDS. 16 kp. susirinkimas įvyks 
rugpiūčio 2 dieną, 7 valandą, 
vakare, bažnytinėje svetainėje. 
Nariai įviečiamr gaūsiai ateiti ir 
atsivesti savo draugus (es) prira
šyti. ' Valdyba

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

kimasįvyks rugp. 3, tuoj po su
mos, žV;Kazimiera parapijos salgj, 
Kviečiami vis nariai dalyvauti ir 
užsimokčti mėnesines mokestis h 
hauiii "narių atsivešti prirašyti.

' * Valdyba

KUNIGU VIENYBĖS
CENTRO RAŠTINĖS

PRANEŠIMAS

- EA8TON,PA.
LDS. 40 kuopos susirinkimas j 

vyks rugp. 3 d., tuoj po sumos, 
Šv. Mykolo yfarapijos svetainėj 
Malonėkit visi nariai ^atsilankyti 
ir mėnesines ’lnokestis užsimokėti.

J®. Songailų

N.S.PHILADELPHI A, P A.
LDS. T03 kp. mėnesinis susirinki 

maš įvyks sekmadienį* rugį). 3 d., 
cuojaus pasumos, šv. Andriejaus 
par. svetainėj, '1123 Lemon St 
Kviečiame narius ir tarės ateiti ir 
kurių užvilktos diioklšs užsimokS 
Ii. Taipgi atsiveskite nors po vie
ną naujų narį, prie kuopos.prira 
Syti., . Valdyba

’ NEW HAVEN, CQNN.
LDS. 28 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks sekmadienį, liepos 24, 
l'vaL po pietų, bažnytinėj svetai 
hej, 339 Green St. Kviečiame na- 
rW(es) ateiti. Gera proga užsūno- 
keri duokles. . ,. Valdyba

MONTEELO,MAS$. ? ...
LDS. 2 kp. susirinkimas įvyks 

rugp. 2 d., Šv. Roko par. svet.. 
Visi nariai prašomi ateiti į šį susi 
rinkimų ir užsimokėti senai už
trauktas mėnesines duokles.

JKun. Vienybės Centro 
Valdyba, paskutiniame susi
rinkime, laikytame 14 d. š. 
m., tarp kitų svarbių tari
mų* nusprendė laikyti šr 
met “K. V.” narių metinį 
suvažiavimą 8 d. rugpiūčio 
men. Philadelpliia,' Pa. •• .

Gerb. provincijų raštinin
kus ir šiaip jau. pavienius 
narius, kurie su Centru 
santykiuoja ir vienybės dar. 
nenusikrate, laukia atatin
kami rąstai su pranešimais 
paaiškinimais ir-, pakvieti
mais. •

Kuii., Ai. A. Pankus, 
. . ‘ Centro Rast.

L. D. S. N. ANGLIJOS 
KUOPOMS

LDS. Naujosios Anglijos 
apskrities šių mėtų antrasis 
ir . paskutinis išvažiavimas 
— gegužine įvyks rugpiūčio 
men. 14 d. Palangos Pąrke,. 
Lav’rence, Mass. ‘ -į

Visos kuęposj iš anksto 
prašomos gražiai rengtis. K

/ Komisija*

. Visi kiti buvo mano tur
to draugai, bet ne mano.

Orvidius.

Mano nuomone, -jokių ki- • 
tą palaimą negalimą suly- ; 
ginti su maloniu draugu, J 

, . Horatitts.

Tikrą, draugą per sielvar
tą. pažinsi. ■ Ėnniusi

Surinko—Aksiurdna.

Tas, kas, būdamas jaunas, netu
rėjo aukštų idealų, iŠ tikrų jųnčra 
buvęs jaunas.-—Prof.St. Saikaus-

■' J

1

'3

į

3

d

LDS. 13 kj>. susirinkimas įvykt* 
penktadienį, rugp. 4>d,,/ 7:30 v. 
vakare, mokyklos kambary. Atei
kite gausiai. Nepamirškite nžsimO- 
kSti duoklės, Valdyba

BRIGHTON, MASS.
LDS. 22 kp. susirinkimas įvyk* 

penktadienį, rugp. 5 <35., 7 :30 vai. 
mk., Lincoln Svetainėj, 26 Lincoln 
Ft. Ateikite visi. Valdybe

CLEVELAND, OHIO
Rugpiūčio' 6 dt, 8 vai. vakare, 

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

L. D. S. SEIMAS
i.v • y ■■■

Lietuvių Darbininkų Sąjungos seimą' Centro Val
dyba ^nutarė.'kviesti 1932 m. rugsėjo 26 ir 27 d. d. Law- 
rence, Mass.

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

. Dvasios Vadas Kam. Pr.‘ Virmauslcis^
. . •. - jpirmihinltas — X Smilgis^ 7. . .

. Vice-Birmininkė —. O. Siaiiriene, 
iždininkas — A. ‘Vaisiausias, K
Sekretorius — J. B. Baucka. ■■■

L •' ... _____________ • . ■ . •. * . . . .................................... •.........

t

t.

"■ Federacijos Kongresas
% .o . ■ , • -

Šių metų. Amerikos Lietuvių Romos Kata- . 
likų Federacijos XXII Kongresas įvyks Rug
piūčio 23,. 24 ir 25 dienomis, Švento' Kazimiero 
parapijoj, Pittsburgh, Pą. . . ; ’

Federacijos Apskričiai, skyriai ir visos lie
tuvių katalikų draugijos nuošiititini kviečia- 7 
mos dalyvauti. Taip pat Didžiai; Gerbiamieji 
lietuvių dvasininkai, visi katalikai inteligentai, *’ 
visi, visuomenes veikėjai kviečiami į Amerikos 
lietuvių katalikų mėtinę šventę ^- Federacijos 
Kongresą svarstyti mūsų visuomeninių reikalų.

. K. j* Kruilnskas, .
/į . Federacijos .Sekretorius?*

š . J X. ' - * ‘ • | ■

į:

i
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GERA PROGA ĮSIGYTI 
PIGIĮIKNYGU
-Tik už $1.00

šias įdomias knygas galima. |- 
sigytl “Darbininko”’iidminlstracl-’

• joje už pusę normales kainos:
AUKSINIO OBUOLIO IS« 

TORTJA (Graikų Mythologl- . 
jos žlupsnėllš) su paveikslai.?. 
Lietuvių kalbon ISguIdS'Aly- . 
va -..........................:50c.

TRUMPI skAITYMELIAI— 
Inbal gražūs pasiskaitymui a- 
ple {vairius gyvenimo atslti* ' - 
kimus.'. ParaSS J. • Tarvydas; ,456

TURTO NORMA—moksliš
ki paslskalytmai. Paraše Uo- 
sis .......45c.

UŽKEIKTA MERGELE SU 
BARZDA IR BĄRZDASKŪ- 
TIS—apysaka ......................15c.

ATSARGIAI SU UGNIMI. 
Verte iš lenkiško kun. K. š,..10c.

‘ UŽ $2.00
katalikų bažnyčia ir 

DEMOKRATIZMAS.. Parašė 
kun. Tarnas Žilinskas........50ė.

XXIX-tas TARPTAUTINIS; • 
EUCHARISTINIS KONGRE- . 
SAS. Paraše kun. Pr. Būdys,. • •' / 
M. I. ę..................1.50

PRAMONINES DEMOKRA
TIJOS PAGRINDAI. Parašė 
Uosis ..i.į,.................75e.

. BOLŠEVIZMAS—Kastai y- 
ra bolševizmas ir. jo vykdy- . 
mus Rusijoj ...............*45c,

SOCIALIZMAS IR KRIKS-. 
(ęiONYBE. Prof. VT Jurgučio 10c.

MOTERYSTE IR ŠEIMY- • 
NA, Verte J. Gerutis........4Oc.

LIMPAMOSIOS LIGOS Ir • 
: kaip Uuo jų apsisaugoti ? Para- 
S£_Dr. A. Vileišis.i.........,50c.

MOTERYSTES NESUAR- 
DOMYBE. J. I^sąuskls. šv. 
Kaz. D-jos leidiny^, Kaune. .10c.

Už $2.50 =
JONO KMITO EILĖS,....1.00 
MEILE (Poem). ParaSO M.

GuHtaitlM
SUNKIAUSIAIS LAIKAIS. . 

Parašo A. Rucevičluš.. ^..*,*^
ANDERSONO PASAKOS— į 

su paveikslėliais........... >20c.

. Iš keliones po euro- 
PA IR AZIJA* rara& Pranai- 
čių Julš.•*«».»♦.»>*»«»»»• *2.50

pm'RIŪKAS-l&Išknl vieno 
valkelio. Verte S. Rakauskas 15c.

ŠAIDIMU VAINIKAS—Su- - . 
vylki# vakarėliams ir gecutb 
nėm» su gaidomis. sutnM M, 
Grigonis H.sSOe,

<‘D1RBININKAS’\ 
35« B^way, So. Boston,

S*

I hųiwįwjWjw:i '!

y
•I
j

■f
J

’.J

I 
į 
4

$
3

>*



£

dAjibihimkas
Wprket)’

į. ’ ' PnbU«h»deTMy TūlŠBAYeia FBIDAl - . p,

->r—. ■.
. »UMT JOSKPH'SLITHUAjnAMp. 0. Aa»OOUTI01| OT LABOS 

ĮfatreM u Mtsnd-clu. ra.tter 8<>t. u Bu imt otttc. lU Bortotų Muk
• under tį« Act wM*rdii, 1870

Mctptance for malling at močiai rate <rf poatage provlded for In Sectlon 11Q6 
4ctof OctoborS, 1917, authoriiedo»July 12,1918 ’ ’ T ‘

A °WBŪBSORIPTION RATKS: PRENUMERATOS KAINA:
noMMtlc yearly ». <.«.. ><.-.»■*.. .H00 Amerikoj* metama....... . . ..• .H00 
FOrtlgn yearly...,..,......,....|5.00 Uieleny metama .............i..15.00 
bttžėatlę ouce per węek yearly..$2.00 Vieną kart aMvaitSje metama....$2.00 
Jhoreign once per weekyearly... 42.50 Užaienyl kart savaitėje metama. .$2150

D ARBIKIK KAS ;
m WEST BR0ADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

/TELEPHONE SOŪTHBOSTON 0620

t ■ 
į

k

CENZŪRA IR INDEKSAS
—-----  v

; « Žmonės dažnai sumarš o griežtesnė prie bolševikų,
du dalykui cenzūrą * ir in-

^deksą. Vieni tai darą iš ne
žinojimo, kiti tiksliai, žino
dami, kad .cenzūra nieko

• bendrą neturi su indeksu, 
nešr tuo du .dalyku tiek viens 
rilio kito skiriasi, kiek vals
tybe nuo Bažnyčios. . Vals* 
tybė naudoja cenzūrą poli
ciniams tikslams, Bažnyčia 
naudoja indeksą, tikėjimui 
ir dorai apginti.

Cenzūra yra tai valstybes 
ginklas prieš politiškąją o- 
■pozieiją. Ją vartoja visi

■. .. autokratai, vadinasi, carai, 
diktatoriai.ir bolševikai. Jie 
Jaučiasi, kad jų valdžia ar
ba neteisėtai užgrobta, atba 
politiškai nesveika valdoma
jam kraštui. Jie žino, kad 
visuomenė nepritaria jų žy
giams, bet vis tiek nusistatę 
valdyti savotiškai, už tai 
nepakenčia Jokios kritikos^

■ ’ Jie tuo neteisingi, kad sa- 
r yo^spaudai duoda visą lais-

. ..taip pažaboja, kad neleidžia 
, „ prieš save nė išsižioti; Jie 

vartoja griežtas priemones
\ savo cenzūrai pal a i k y t i,

* kaip tai, pinigines pabau
das, kalėjimą ir išti’ėmim:'

*io net ir mirties bausmę. To
kia* cenzūra yra Rusijoj, la
bai griežta prie caro, dar

Italijoj, Meksikoj, Ispani
joj ir Lietuvoj. Pažymėti
na, kad Šiais progreso ir lai
sves ląikais griežei a u ę i ą 
cenzūrą palaiko laisvama
niškos vyriausybės. Grynai 
demokratiškesnėse šal y s e 
cenzūros nėia. * .

Indeksas (index —r rodo-* 
masis pirštas) yra tai Ka
taliką Bažnyčios priemonė, 
nurodyti tikintiemsiemš, ko
kios knygos netinkamos ka
talikui skaityti, nes jos pa
kasą tikėjimą ir d o r o v ę. 
Bažnyčia nevartoja jokių 
fizinių priemonių uždrausti 
■jas skaityti1, tik perspėja, 
kad Jos pavojingos ir kad 
jas skaityti yra n u o d ė m ė 
tuo. atžvilgiu, kad skaitan
tysis pakasa savo tikėjimo 
ir dorovės pagrindus ir tuo 
būdų daro savo sielai neat
lyginamą skriaudą. Gali 
būt, kad, anot laisvamanių, 
yra tokių Japonių, ~k u ri e

L- 

: tekusias rindeksą? bet ką gi 
čia padarysi su tokiais žmo
nėmis, kurie (iksliaį eina, 
prieš Bažnyčios įstatymus. 
Bažnyčia, atlieka, savo jfa-' 
reigą, o atsakomybę tai jau 
pasiima tie, kurie jos ne
klauso. • /K.

Amerikos Lie\ R. K. Fe
deracija įkurtą 1907, m. :8a- 
•vo metinį iš eiles 22-rą suva
žiavimą — kongresą šaukia 
rugpjūčio 23,24 ir 25 dieno
mis, (antradienį, trečiadienį 
ir ketvirtadienį) Šv. Kazi
miero, lietuvių parapijoj S. 
Side, Pittsburgh, Fa.

Didž. gerb. klebonas kun. 
AI., J. Kazėnas/su kitų vie
tos darbuotojų pagalį a, 
smarkiai dirba, kad Šių me
tų : kongresas būtų- ko sėk
mingiausias. Mat, Pittsbur- 
gas yra daug prisidėjęs, 
prie Federacijos įkūrimo ir 
jos ugdymo. A. rs Baltrus 
Vaišnoras, buvo pirmas Fe- 
deracijos centro iždininkas, 
a. aV J. Milius — Federaci
jos ugdymo. A. ’ a. kaitrus 
Sutkąite ir a. a. kunigas j. 
Sutkaitis taip, pat. nemažai 
yra prisidėjęs prie Federa
cijos Ugdymo. 61 gerb. kun. 
S.» Cepanonis, Homestead 
lietuvių . klebonas^ visada 
karštai Federacijos idėją 
remdavo,' ir -jos suvažiavi
mus lankydavo, tik. pasta
ruoju laiku , ligos prislėgtas 
turėjo nuo aktingo darbo 
pasitraukti. ;Kun. J. ,Mi- 
sius irgi yra Federacijai 
pasidarbavęs. Federacijos 
sumanytam bernaičių kole
gijos fondui daugiausia jo 
pastangomis surinkta kele
tas tūkstančių dolerių, Tė- 

, vąm& marijonams nupirkus 
’ Thompsoną, tie pinigai per^

' vesti kolegijai.. Ir jaunes
nieji Pittsbūrgho apylinkės

GRESIA POTVYNIS
Kūn. J. Stankevičius “M. |; 

L?’ rašo:
.. “Šiais laikais be spaus- :: 

.dinto žodžio negali apseiti 
. f nė vienas žmogus. Betųiely- 

gi yra spauda spaudai. Ge- 
y . ra, katalikiška spauda gali ■ 
.... žmones apšviesti, gali pa

kelti jų dorą. Visai kitaip 
yra su bedieviška spauda, i 

I Tokia spauda temdo žmo-
’ nių protus, žadina Jų žemuo- 

į sius geidulius, ardo dorą ir 
| x * tokius žmones veda į pra- J

ŽUtį." ' ;
k . . “Mūsų gyvenimas y^a 
Įpanašus pajūrio 'gyventojų 
į gyvenimui, kuriems visada

' :^ręsia potvynis. Tie gyvęn- 
[ tojai, norėdami-būti rames-

iįįj nuo Jūros supila aukštą 
pyliiną, kad vanduo neišsi- 
Betų, Tačiau atsiranda kai 

J ^ftda pįktos, valios žmonių, 
kdrie, kaip koki maži vai* 

; įsai, nenusimanydami ką da*. 
! rą, vienoj ir kįtpj vietoj tą 

pylimą praardo po trtiputį
• ’iy praleidžia vandenį. ’ .Tą- 

da geros valios žmonės turi 
» kųogreičiausiai bėgti prie 
Jį;. tvenkinio, ir . * sulaikyti te •

kantį vandenį. J ei to nepa
darys, gręsia pavojus ir ge
ros valios žmonėms. Tą pat 
galima pasakyti ir apie 
spaudą. Geros yalios žmo
nes su gera spauda nori pa
daryti tvenkinį nuo visokių 

:■ nedorybių. Tačiaūs^ blogos 
valios-žmonės per bedieviš- 
kuszir šlykščius raštus kasa 
raviis iŠ pragaro ir leidžia 
nuodus tekėti ant žemes. 
Tačiau vargšai nežino, kad 
;ir Jie patys tuose nuoduose-, 
pražus?’ ‘ '

Mūsų išeivijoje pylimas 
praardytas. Daug mūs ų 
brolių darbininkų tebesi- 

i nuodija bedieviškos spau
dos nuodais.

Padėkime jiems išsigydy- 
■ H. ’ Vietoj bedieviškų ir šly
kščių raštų duokime 'jiems 
dorus, katalikiškus raštus*

-- •■'i. ■ t ■i—-m—;—..............

SĖLĘISKITE ŠVIESĄ
perskaitę “Darbininką” nenu- 
meskite, bet duokite kitiems pa- 
skaityti, *
ąisitę kitus su “Dubininku1’ ir 

, Į,. D,-S. ir atremsite musą ide- 
. jos priešą propagandą.

FEDERACIJOS XXII 
' kongresas

nistrątorius kum _ Jonas 
iBal^ūnąjS “Kąiaiikų akci
ja?’ įrečįaS didis' Vision 
menininkas |r literatas,žur- 
nąįistas didž. gerb. p? tėo’- 
nardas Šimutis paskaitys 
referatą uSęauda’ ir gyv’e- 
himas?’. ? Ir ketvirtas įon- 
gre^o šeiminipko gerb, klę* 
bono Kazėno nuskirtas as; 
miio patieks pranešimų a- 
pie šv. PpaneiŠkaus ąeeerįs.

Kongresas' prasidės antra- 
dięn| iškilmingomis .pamaj-’ 
domis Šv. KaįiJnieno lietu- 

: vių bažnyčioj; po pamąldų 
[tuojau pirmoji sesija.

Trečiadienį pamaldos už 
mirusius ^edęraėijos prie- 
telius ir tolimesnės sesijos 
referatų skaitymas^ diskusi- 

JJos. Ketvirtadienį kongreso 
' atstovai aplankys Šv. Pran
ciškaus seserų vienuolyną, 
lietuvių kapines, kur ilsisi 
buvę Federacijos darbuotoj 
■jai a- a. kun. Jonas Sutkai- 
fis, Baltrus 'Vaišnoras 
pirmas Federacijos iždinin- 

j kas, jonas Miliustary- 
į bos narys ir kiti. ! r 
■r Kadangi Pittsbųrghas žy
rą kuone pusiaukely tarp 
^Ketv Yorkb ir Chicagos, tai
gi, tikimasi, kad bus gau
singas' ne vien gretimų ko
lonijų atstovais, bet ir kitij 
vakarinių kolonijų, kza i p 
Clevelandąs, Detroitas, Chi- 
cago ir kitų. ' .

KongresaU siunčia delega-

Plunksnos vęliausiųos e s
j&rajpimiuoae ‘^Ąr skaitei” ko daugiau, negu kada nors , 
buvo pątąlpįnta Chicagos ų- i 
niversiteto prezidento Dr. : 
Hutebing išsireiškimui apie 
dabartinę tvarki ■ '' d»!

Profesorius rašo: “Fer ; 
keblus pasaulis, ktirį mes/ 
sutvarkėme.” — Tad kodėl 
taip sutwkete, jog pasida
irė keblus!
Į VMąžiausiam prasikalti
mui nerandam' kaltininko. ” 1 

[— Kuriam galui ieškot ma
žiausių, j ei turit didžiaūsiį 
kaltininkų L

“Mašinos, kurias meg iŠ- 
i radome, Privedė prie tokių 
keblumų, kurių įneš nępęr- 
matėm ir negalime išveng
ti?* Tikra nesąmone. 
Kaip gali žmogus daryti to
kį darbą, nežinodamas, kas 
jis jo bus, 
, “Mūsų industrialinė tvar-' 
ka veda mus, mfes nežinom 

į nei kur , nei kodėl. ” —-Keis- 
; įa mintis, o vienok jos reiš
kėjas turi tpkią aukštą vie
tą universitete.

! Turime daugiau pinigų, 
daugiau maisto, daugiau pa
jėgų ir daugiau visokių dai
ktų, kaip bent kada turėjo
me; mes esame biedneshi, 
alkanesni, bejėgiai, sumišę, 

j kaip dar niekados nebuvo-
............ . ■■■• ... ■ —' t , 

jos. puo tūkstančio arba jo 
dalies po — 1 atstovą. Ka
talikų laikrąsčių redakcijos 
po—1 atstovą. ; . .
J. K. J,t Krušinslvas^ »

• Fed* sekretorius,, 
s'' ■ (180 Hale Avė, Brooklyn, 
^New tork). ’ ' k 

——• ■ . -■ —r—" .; ■ ■ —■
šia. Pačioje, vietoję,, kur dabar yra mokykla, 
visai kitais judėjimas. Visur skamba lietuviška 
šnekai Vienas, kitas ištautėjęs užsikrečia ir lie
ka geru lietuviu. Pay.j Šilutė yra antra Gum
binė. Teh nieką nėra lietuviško^ .Viskas vokišr 
ka, Gatvėje, restoranuose ir šiaip kitose, vieto
se, visur skamba vokiška kalba. Kas Šilutę pa
žįsta, kiekvienas tą Pasakys. Tik perimtas ar 
įsteigus, šias ar kitas mokyklas, męs sustiprin- 
šita tautiškai susipratusį elementą Klaipėdos 
Krašte.Tai bus banga, kuri visą, laiką plaus 
Lietuvos piktažoles ir laistys tautišką idėją su
vokietintam krąštę. ' . ‘

Vokiški mokytoj&i

'Reik dėti visas galimas pastangas greičiau 
pašiliuosūoti nuo svetimšalių mokytoju. ■

* ‘ • Vokiečiai gerai supranta, ką reiškia geras 
liaudies^ mokytojas Klaipėdos Krašte. Savaimi 
aišku,, kad Jie dės visas pastangas juos ilgiau
siai Čia laikyti ir dar panorės importuoti dau
giau iš Vokietijos; ‘ Juk rinkimo.metu svetimša
liai ir vietos vokieČiai-mokytojal suvaidino di* 
dėlę rolę prieš Lietuvius. Jie įvėlė ir mažučius 
vaikučiu^ į politiką. Jiems įskiepijo' ir tebė- 
skiepija įidziausią'neapykdntą prieš lietuvius. 
Kas’ yrą gera Lietuvoje, mokytojas būtinai vai
kui paaiškins juodžiausioinis spalvomis. Kur 
tik galėjo, Visur ir viešai kišosi į politiką. Mo
kytojai yra' Sport, Gesang, Feuewehr ir kitų 
“vertinų” (draugijų) ‘ oiganizatoriai,; Visur 
trimitavo! vokiečių šoyitnžiną. Visur jĮmėiže ir

* teršė įjieįuvą ir jp& vąftus. Dalino mokykloje 
.mokiniams ”Memeler Dampfbootą,” “įietiiviš-’ 
ką CeituiĮgą” ir “Memęllanclische Ruiidšchau” 
(kaip Žaidęs ir įįitose mokyklose) \ ; Manau, 
kad to uftek8? idant nušviesti svetuųšįiiių arba 
vietos V|lrięČių jnokytojų pragaištingus dar
bus mus valstybei. Vienintele išeitis, kiek iėv

tnokytoįųs be jokio pusi*
‘|ąįįęjjmd įš^t^^b^i š^lįiiįį ir jir^ktįteskitti 
gerus vietinius mokytojus. " ‘

Teųcįpamiršta atsakomingos Vyriausybės 
vietos, kad dąfe Klųipedos Krašte yfa neita-

į

dvasininkai visada yra gra
žiai pasidarbavę katalikų 
Fedaracijos vadovaujamai 
darbuotei ir jos idėją yra 
karštai parėmę.

j Pittsbūrgho apylinkei n> 
trūksta ir pasaulininkų dar 
įbųotojų, kurie sąvo laiku y- 
? ra nuoširdžiai pasidarbavę 
Federacijos idėjai: p. Gra
jauskas, p. L Tamkevičius, 
K. Stravinskas, Pįttsbur- 
ghCj *p» J. Grebliūnas Home-; 
šiead’e ir vigą eile kitų, ku
riu ^pavardžių jau nebeat
menu. Taigi, ’ turint tokį 
gražų Federacijos kayšįų- 
įpriętelių* skaičių, gęrb. kįę- 
hųnui Kazėnui vadovaujant, 
galima ^drąsiai tikėtis sup
lauksiant gražaus ir gausin
go šių metų Federacijos 22- 
ro kongreso Pittsbųrghe.

• Kbrėdami padaryti Fede
racijos kongresą tikrai svari, 
biit ir vęrtu ir kad į jį dau
giau veikėjų . atvykti, Fe
deracijos centro Valdybą y- 
rą pakvietusį pačius žy
miausius lietųvią. katalikų 
literatus paruošti svarbiais i 
Visuomeniniais klausimais, 
referatus. Labai daug 'mū
sų išeivijai ir visai tautai 
darbu ir plunksna pasidar
bavęs literatas Jonas. Kpį- 

: tas, didži gerb. kun, K. Vr- 
'■ bonavičius pakviestas para
dyti referatą “Vieningas 
Veikimas.” Antras, nors 
dar jaunas žmogus, bet jau 
plunksnos, dą^bai^ gražihį slovą^ o/ turineioė daugiau: 
užsirekomendavęs didž. geri kaip Šimtą harįų -^ 2 ątsto- 
biamas. Karalienės Angelų vus. Centrinės organizaei-

f

skyrius-— 3, kitos visokios 
draugijos ir kuopos- turin
čios iki šimto narių. —. i at-

kaip Šimtą narių A/2 ątsto-

KAIP TEN BUVO SU KLAI
PĖDOS RINKIMAIS?

Rašo E. Borchertas, Klaipėdos Krašto 
Seimelio Narys. .

‘ . ■ '. . <■ •" * • ■ .

'■ *■ Dauffiąukziltūrinffzį'įstai^. *
Reik perkelti iš Didžiosios Lietuvos'į Klai

pėdos Krhštą, kas seniai pageidaujama, kiek 
galima daugiau kultūros ir bendrai valdiškų įš- 
nigų. Savo* laiku buyo numatyta į Klaipėdą, 
perkelti Aviacijos dalį, kas kokiam laikotarpiui 
ir buvo pravesta. Toliau norima buvo Technikos 
Fakultetą Klaipėdoj pavietuoti.. Gaila,* kad iš 
šito visko niekas neišėjo. Reikia, būtinai Klai
pėdos mieste daugiau'Fetūviško elemento, apgy-“ 
vehdiiiti. Krašto ūkininkai dabai pageidauja 
Kavalerijos pulką, Klaipėdos Krašte turėti. .

Bendrai, Lietuvių'.tautinis’ susipratimas 
Klaipėdos Krašte yra labai mažas. Vietos, gy
ventojai laukininkai šios^idėjos kol • kas visai 
nesupranta. Jiems kas tai svetima. Pąv.? lau
kininkai beveik visi kalba tarpusavy lietuviš
kai ii* yra Lietuviai, bet galvoja vokiškai. Ten
ka daug, susidurti su jkis ir kada užklausiu ko
kios tautybės esi, atsako “Memelįanderis’’ ar
ba Vokietys. Žinoma, jie kitaip suprasti nega
li, kad jokios tautos “Memellanderių” nėra. Tai 
labai liūdnas jų tarpe reiškinys, ir jis" reikią 
galimai greičiau gydyti. • . : ' -

Kokia nebūtų mokykla, mokiniai gyvena' 
pas vietos gyvento jus; Rpiškia yra? šiokią to
kia vokiškam patriotizmui atspara. Šis aksti
nas’jau apsaugos, kitą Lietuvį ir nuo galutino 
ištaųfėjiino. Kur gali, skiepiją tąųtinę dvasią 
jų tarpe. Jie yra drauge it mąžį tautines idė
jos nešėjai ir.užtarėjai. Pav., tegul jie visur 
kalba lietuviškai,.tai jau didelė nauda lietuvis- 

' lamini ARĄ- to,^turėdami vietoje lietųviškąs^or 
‘ kyklaš ir auklėtojus, utiniai joję mokindamie- 
* si persisunks Jauna inoįpnio sielą, tautine dva- 

žiąu kaip 127 svctimšaliąį-mokytojai, kurie die-

KAS KALTAS?
me?’ — Tiesa, turime yįa- 

turejome, bet nelaimei turi- ? 
me ir tokių profesorių, ir 
dar gi visą versmę, kurie 
savo nežinojimu ų ž 1 i ęj t 
žmonijos smegenis.!

. Rėdytųsi pliaukšti tokias* 
nesąmones. Mašina tik pa
gamina, o ne valgo, o paga
miną šimtą kartų daugiau, 
negu Žmogus. Aišku, jog 
ne žmogus turi taikytis prie’ 
mašinų ir tapti jos vergu, 
-bet žiūrėti, kad. pagaminti 
/produktai Pasiektų kiekvie
ną žmogų.

Vadinasi,v ne tvarka turi 
vesti žmogų, o žmogus tvar
ką. Dabar daroma atbulai;

Žmogus ' suteikė laisvę 
tvarkai, kuri niekieno ne
tvarkoma, suiro ir suardė 
žmogaus pajėgas. Čia ir 
slepiasi visa filosofija, apie 
kurią tas ponas profesorius 
rašė;. '

Plunksna straipsnio gale 
rašo: . •
' “Kam sakyti- pamokslus 
apie turtą tiems, .kuriuos'' 
turtuoliai apipiešė?? !”.

Aš noriu pasakyti, jog nė 
vienas- turtuolis plėšimais 
neatėmė turtų. Kaltę pačių 
žmonių, kam jie save pave
dė tvaikai, o ne protui. *

Pagalvokit gerai, kas kal
tas : ar tvarka, ar mašinos, - 
ar pats žmogus?

'. • . . . Vielinis.

Jęigū aš turėčiau. dvyliką 
sūnų, norėčiau, (kad jie, M? 
tų ištikimi tėvynei.
' , ' Shakfcspeare

ną iš dienos į vaikučių širdis nuodus prieš vals
tybę, leidžia. Jeigu pas mus ant kiekvieno md-' 
'kytbjo yra.maždadg mokinių, tai kiekvieną- 
dieną 65^0. vaikų Klaipėdos Krašte priešvalsty
binėj . dvasioj mokyklose auklėjami. Nenorint 

! Lietuvos*autoritetui žymiai pakenkti, jokiu bū* 
du nereikėtų, nesenai paįiuosuofus 21 svetimša
lį mokytoją krašte palikti (jų vietas užėmė 
naujai išleisti vietos jauni mokytojai).

Prie tos progos galima nurodyti dar į tai, 
kad mažam Klaipėdos Krašte šiuo laiku štai 
kokia dauguma svetimos šalies (Vokietijos) pi- * 
liečiu yra: /
' 15 svetimšalių teisėjų ir valstybės gynėjų 
Lietuvos piliečius įeisią, , •

385 svetimšaliai ainatninkaį Vokiskumą re
mia,
p 155 svetimšaliai pirkliai degtinę pardavi
nėja, . '
. 382 svetimšaliiųdarbmilikii dirba,

43 svetimšaliai inžinieriai ir technikai ran- 
dasį •

2d svetimšaliai tarnautojal valdiškose įstai
gose tarnauja,

;. / ■ 208 svetimšaliai privačiose įstaigose tar
nauja,

; 2'70 svetimšalių ūkininkų ir *
298 svetin^šaliaį Įvairiuose pavadinimuose 

vietas užima. -
i , Tas .viskas neigiama ir rirtkiniūose atsilie-

.' 7.■' '■' ?. -
į • . * Bedps M temąis
į Reik įsteigti ■ Didžiojoje Lietuv6je Vokie- 
j Čių teįsės katedrą. (Girdėti, kad Karnie yrą 
įsteigta)... * > <■ : • ■ :■'< . J;-/..? ■ •_
i \ Šiandienų didž|ietuviai ir vietiniai lietuviai 
S šaliką dėl teisėjų elgesio ir kai kada aiškaus 
tšališkumo. Ne paslaptis, kai Diūžlietuvis paten- ’ •. 
ką kaltinamųjų suolan, jam dedama kuo di
džiausią bausmė. Tuo tarpu Vokiečiui, jei 
jo. neįšteisinąj tai nubaudžia tik “dėl akių” 
kuo mažiausia bausmė; Pav., kontrabandinėse j 
bylose yietos teismai,/kiek gąH, stengiasi koh^ . I
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i EUCHARISTINIS RONGRESAS 
bŲBUBE

Dubline, Airijoj, birželio 22—26 J. ū, IMS m. „.

Eucharistinio Kongreso 
istorija.

Apie šešiasdešimts metų 
atgal Francijoje gyveno die
vota moteris vardu Marija 

. Maifa-Einili JaTamisier. J i 
gimė 1834 m. Tours mieste. 
Gyvendama pasižymėjo ne
paprastu pamaldumu į Švč.

» Sakramentų. Dievo malonės 
įkvėpta pradėjo organizuoti 
žmonesz-į viešus sųsiriųki- 
mus Švč. Sakramento gar- 

- bei. ‘ •
Pirmiausiai tie susirinki

mai įvykdavo tose vietose, 
kurios buvo pažymėtos Švč. 
Sakrainentcr steb u k-la i s. 
1874 metais . šusirinkimas 
buvo toks skaitlįngas, kad 
davė pradžių tarptautiniam 
Eucharistiniam Kongresui. 
1878 m. Šv. Tėvas davė yie- 
Ša aprobatų. Popiežiui už- 

. tvii’tinus tarptautinį Eucha
ristinį Kongresų, buvo 'de
dama visos pastangos prie 
to kongreso kuoįškilmin- 
giaūsiai prisirengti. Dau
giausiai darbavosi pati su
manytoja M. Tamisier ir 
prelatas Gaston de Sagui. 
1881 m. birželio mėnesyje 
Pranei j oje, Lille įvyko pir
mas Tarptautinis Eucharis
tinis Kongresas.

Šv., Tėvas Popiežius Leo
nas XIII, gegužės 16, 1881 
m., užtvirtindamas pirmąjį 
Eucharistinį Kongresą sa
ko: “Yra tai sulig tikinčių-' 
jų pamaldumo ir noro iškil
mingai minėti įstatyta Švč. 
Sakramentą. Taip mes pa-

gerbsime neišaiškinamų 
Dievo buvimų &yč. Sakra
mente. Taip mes pagarbin
sime Dievo galybę, kuri ŠvČ. 
Sakfamente tiek daro ste
buklų. Taip męs atiduosi
me Dievui padėkų, kurį 
Jam priklauso už taip Sa- 
lutariŠką ir saldžių dovaną. 
Todėl, mes. noriai su meile 
teikiame Apaštališkąjį Pa- 
laiminimų, jums ir visiems, 
kurie dalyvaus tame Kon
grese.” f *

Į tą pinną Eucbaristiniį 
Kongresįą žmonių minios: 
suvažiavo... Vienok jis ne* 
buvo-taip skaitlingasr kaip 
vėlesnieji Eucharisti n i a i 
Kongresai esti. * Pradžioj e 
kongresai buvo du iš eiles 
Franci joje — 1881 ir 1882. 
< Daike pasaulinio karo 
kongreso nebuvo..;

Paskutiniai kongresai bU-‘ 
vo labai skaitlingi. Kaip 
Chicagoj, taip ir Dubline 
ne tūkstančiais, .bet milijo- 
nais: maldininkai buvo skai
tomi. ■

Eucharistinis Kongresas 
yra tai. viešas išpažinimas 
tikėjimo į Jėzų Švė. Sakra
mente esantį. -Tai viešas 
Jėzaus ' Švė. Sakramente 
esančiojo pagarbinimas, pa
dėkojimas už visas gėradė- 
jystes. Labiausiai, tai išrei
škimas Jėzui žmonių meilės. 
Tas ypač aiškiausiai matėsi, 
šiame paskutiniame Tarp- 

: ^autiniame Eucharistiniame 
Kongrese. ’ • :

' . . KM. F. J.

i Mmate

St. Liauta apylinkėje paskirta, bedarbiams 168 akj ai' žemės, kurią dabar išdirba 44b bedarbiai, Visi 
šie bedarbiai išdirba žemę ir 'parūpina įvairių pro liktų savo šeimynoms.

"* * ’ . < ■

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI f

■pt « *

t •'
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’ vist uarsinlęitw ‘‘D’rti-bftUiike.”

DR. f. ANDRULIONIS, M. 1. C.
■ . -..i • ...■

. Vienas jauniausių mokslo 
žmonių, ne tiktai lietuvių, 
bet ir svetimtaučių tarpely- 
rų Kugonijus Andrulionis, 
kuris birželio men. pradžio
je, baigdamas Romoje uni- 

: versitete Ąngelieo Aukštuo
sius mokslus, gavo filosofi
jos daktarų laipsnį.' •

Dr; E. Andrulionis yra 
gimę§ hepos 5 d., 1911 me
tais,; Šhęnandoah, Pa. Tai
gi tik dą. pilnų irięįų, 
bet jau įgijęs aukštą moks
lo . ceiizą — daktaratų, ’ jau 
prieš p^orą metų, kuomet ji
sai laikė pirmuosius kvoti
mus^ univęrsįtęte, kad gau
jų bakalauro laipsnį, buvo 
paštebėtar dideli jaunuolio 
gabumai,, fies tuos kvotimus: 

.■įšlaiWšu pųžynmi ‘taųųjįha 
f cųin landė” -— aukščiausią 
garbė, kas yra labai retas

nuotykis aukštose mokyklo
se. j ■ i ■.

Naujasis 'daktaras pradi
nį mokslų ėjo savo gimtame 
mieste Shenandoah. /Pas
kui atvyko į lietuvių kolegi
jų, Mariau Hills, kurių bai-. 
ge su aukščiausiais pažy- 
miais 19^9 metais, ”Tų pa: 
šių metų rudenyję dvasinė 
vyresnybe išsiuntė jaunąjį 

: studentų į Romų, kaine ji
sai įstojo į. universitetų ir 
dabai? jį garbingai baigė.

Dr. Andrulionis yra Tėvų 
Marijonu vienuolijos narys, 
ruošiasi t į dvasinį luomų. 

; Dvasinės vyresnybės įsaky
mu,- rudenyje1; pradės Šv.

■ Teologijos mokslus. Reikia 
tikėtis, kad' dr.; E. Andrų- 
Jionis bus didelė ■ mokslo pa- 
jėga,^danti?dMig gero.mū
sų visuomenei} .: \ *

Bonų Andrulįonių šeima 
yra labai pavyzdingą ••—lie- 
ttiviška ir katalikiška. ŠeV 
mos tėvas yra garbingas as- 
'mtro, savo Šeimų išauklejęs 

^gražiausioje drausmėje. Mo
tina yra lietuvaite-amerikie- 
tė, pavyzdinga kat/ą 1 i k ė. 
Vienas jų sūnus yrAdakta- 
ras-dėntistas, užsiimąs pra
ktika Plpnbuth2 Pa.

-t Linkime jaunam dakta
rui tolimesnio. pasisekimo 
moksle, kad jįsai’y atneštų 
garbes ir naudos mūSu tau- 
tai. v ’. x

t

VILNIAUS VARDAS Į
Valiaus vardas darosi kasdien ;

' Brangesnis,’ artimesnis jUu perdėm’. • . , ’ • j
‘7 ; Ir Žinau, jog atsakomybę as'velktę ' J ' ’ . ■' ; į

. KM tokio džiūugsmo iš Vilmaųs .vųrdo aš turiu i 
% ...Neveltui Dievus duoda man7

■ Džiaugsmo is Vilniaus vardo čion....
; ■ Užtat. rengiuos atlikti tau

• Tą atsakomybę, o Vilniau!
f ■■ ■ " . . . •

VILTIES! ■
. I . ...... .f

. Ar jau gi nematys; .
Laisvos Lietuvos
Beliūstus lietuvis . . ‘

1 i Niekad, niekados?!
Nepulk dvasioj,- nes ateity
Mūs’ tauta pragarsės, '■
...Jei tik many, tavy •

- Jai-meilė išvien žibės f

‘^Šaulutč” einą du kartus ^per 
mėnesį 16 pusi, didelio formato bu 
spalvotu, vfršdiįtt. Kaina Lietuvoje, 
metams 12 lit,, pusei metų 6 lt,' 
Latvijoje, Estijoje,Vokietijoje 
ir kitur metamu lį5 hv,^pųaęi .me
dų 8K J - A -•■•' ■

Adresas: Jurbarkas,“Saulutes 
Administracijai. /

’ . . VENK! ■ ■ ...
Nešok! Nelipk!-Neženk! ’ •
Bet bloga visa visur venk! 
kuomet pasieksi galios tų, . \
... J au žemėj būdamas ųngelu!

'' ‘ f

■;

•<
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trabmidininkų išteisinti. Bylos nagrinėjimo 
metu teisėjai tyčia pradeda bauginti policiniu 
kų, užduodami klausimus, kad tas susinervavęs 
pradeda painiotis žodžiuose ir .to užtenka bylai 
pralošti. Kad Klaipėdos krašto teismai beveik - 
per vis yra šališki, gali pasakyti kiekvienas Lie
tuvis, turėjęs su jais šiokį tokį reikalų, nes be 
kelių teisėjų, ;visi kiti gavo iš Vpldetijos pini
ginę paramų ne veltui, bet liž tam tikrų politi
nį darbų’ ne mūsų valstybės naudai. .

Dėl Lietuvių kalbos teisme yra tikra nelai
mė. Teisėjas nemoka. Vertėjas kalba labai silp
nai ir netaisyklingai, — taip kad kaltinamojo 
arba, liudininko žodžius iškraipo, ir.byla .galina 
kitų vaizdų. Buvo atsitikimų^ kada liudinin
kai atsisakė vokiškai per vertėjų kalbėti, prašy
dami tiesiogihiai kalbėti su teisėju lietuviškai.

' Pasėkos to: liudininkai to paties teisėjo buvo 
nubausti. ' .

Jei nėra kitos galimybėj šių klausimų su
tvarkyti, geistina būtų įsteigti Didžiojoje Lie
tuvoje vokiečių teisės, katedrų. - Šis kadras, lai- 

. kui bėgant, užkirš kelių teisėjų importui-iš Vo
kietijos. Jei šiandiena tas būtų pradėta, pra
ėjus kęletai metų, mes turėtum savus teisėjus. 
Seimeliui susirinkus, privalės būtinai teismo 
pamatinis įstatymas pakeičiamas būti, ko rei
kalauja net Konvencijos statuto 22 paragrafas:

. Tik ikišiol Seimelio dauguma kažin ko laukda
ma vengė, iiorg Lietuvių atstovai atitinkamus^ 
siūlymus įnešė. • * . . ' * \

Priemones krašte atliėtivvinininnti / ...

i Tik tautiiiis judėjimas duoda ■garantijų 
Klaipėdos Krašto atlieturinįmųi. Tų galima 
būtų atsiekti, kaip aukščiau minėta, ruošiant 
paskaitas per mokyklas, visokias draugijas bėi 
organizacijas. Tam daug^padėtų paminėtos-; 
Klaipėdos Krašto atvadavimo, kariuomenes 
paradiį, ir Šiaip lietuviškos filmos. Patš'^1- 
mų rodymas būtų atliekamas organizuotai ir 
sistematiškai. Reikėtų pademonstruoti Įdek* 
viename bąžnytkainmy. Tas reikia padaryti

todėl* kad kiekviename munė rasimę vienų ar 
dw tarnavusius; Vokiečių kariuomenėje lauki- 
ninkus. Juk jisai, grįžęs visada pasakoja, apie 
kariuomenę^ jo4 viršininkus Jr tf. Vietos,Lie- ; 
tuyininkai yra dideli kariuomenės mylėtojai. 
Dabar tekalba, kad Lietuva didelės karinome- 

' nes neturi. Turinti tik vienų pėstininkų ^Rė- r 
Jgimeųtų.” Artflerijoš visai neturinti. O apie 
^aviacija ir kalbėti nenori. Pay.7 savo laiku • 
Klaipėdoje stovėjo vasaros metu kelios eska
drilės, Nekurie lakūnai demonstravo ore la
bai gražias figūras. .Net Vokiečiai patys stė- 

; bejosi, bet visiems, sakydavo, kad tai Vokie-? 
čiai lakūnai. , . ' ,
r Žemaiietiai tie zepiaiteliąi...

Labai .liūdnų vaizdų krašte apie Didžiųjų 
Lietuvą sudaro Kretingos ir Tauragės apskri
čių gyventojai, kurie nėra taip Jbiedni,'bet ap
sileidę, Lietuvio vardų Vokiečių akyse smar
kiai žemina. Štai tikri atsitikimai. Mūšų tau- 
tietis-r-žemaitis atvažiuoja į .Klaipėdą apctiife- 
kęsj lyg savaitę nevalgęs,-plaukais ligi kakli 
apaugęs, vyžom apsiavęs, apšepęs ir tt Ark
lys nuskuręs j mėšlu'apaugęs, pakinktai iŠ vir
vių daryti. ‘ Pats vežimas į vežimą nepanašus. 
Vokiėčiai tai matydami, puįkiaį.išnaudoja agi- 
thrijaj? ir kiršiuimui vietos Vokiečių ir lauki
ninkų prieš Didžlietuvius, pabrėždami: “Štai 
Azijos kultūra važiuoja ! Šule, bandyk, ar ąr- 

’klys tave pav'ež. Tokiu arklių kiaušinius ve
žioti.”’Tai atskirų Vokiečių išsireiškimai pa; 
sakyti Didžlietiiviams. . Negana to,'atvažiavęs 
į turgų, gautus pinigus prageria, o *įiats eina 

■ su policininku nakvoti į komisariatų. Arba 
turgųje įsigeria su žmoiįele ir neranda, kelio 
išvažįuoti iš miesto. Kad bent važiuotų mažo*, 
mis gatvėmis,, bet traukia sukau damas svar- 
biausiomis Liepojauš ir Turgaus gatvėmis su 
pasigerėjimu.... Judriąja puse." Trukdomas ju- 
dejimąs. v.ydltiečiaitkiek'gąlilkeįkia^ie^ 
maitėlį, kad net darosi gaila , ir draiige pikta. 
Šiuos įvykius'Vokiečiai, išnaudoja spaudoje, 
pabrėždami: “štai jie. nori mus valdyti, nori

mums,•-kultūrų atnešįį...” Labai negera nuo
monė apie Didžiosios Lietuvos gyventojus su
daroma ir per tai, kad traukiniais atvažiuoja 

; visa eile tibagų į Klaipėdos miestų. ' • ’ / •
■' Či,a-nurodyti tikri faktai, o ne fantazijos. 

Iš šalies.žiūrint, atrodytų menkniekis, bet kas 
pažįsta Klaipėdos Krašto gyventojus, tas pą* 
sdkvs,. kad vieno kito vaizdo, užtenka, kad mi- 
baidžius tūkstančius vietos gyventojų. Tai mū- 

; sų nelaimė, kad Klaipėdos Kraštas ■ prieina 
prie Žemaitijos, o ne prie Suvalkijos.

Negeresnis stovis ir su kaikuriais mūsų 
kolonistais—naujakuriais Klaipėdos Krašte: 
Pats neturėdamas pinigų, gauna iž Žemės 
Banko paskolų. Šiaip taip ijįisiperka>- ūkį. 
Skursta, ūkį nuleidžia. Vietos laukininkai tai 
mato ir pirštais bado: “Štai Žemaičių kultū
ra.” Žinoiiia, geresnės medžiagos vokiečįąms 
nereikia, kad atbaidžius laukininkus nuo mū
sų. • ’ ' ...■' "■ ■ ■■ j- , ■

Kas užgauna tautiniiis jausmus? Kas 
pamynė po kojų lietuviškumų ? Kas iššaukė te
pimą i (Dmb. ” y redakcijos, įvairias peštynes, 
šmeižimą ir hepamatuotų gandų skleidimų? 

= Didžiosios Lietuvos Lietuvių tautiniais, jaus
mais pradetaį žaisti Vokiečių okupacijos metu.

Okupacijos metu vaikučiui,, dabar suaugę 
; vyrui, buvo, liudininkais tėvų mušimo' .ir plakL 
mo. Paaugęs it įgijęs tautinę sąmonę, pasiža
dėjo atkeršyti. Tas buvo matyti iš Klaipėdos" 
^Krašto vadavimo laikų, kada buvo duota žinia, 
: sayąnbrių,-į'y. jaunimo atsirado tįek-ir tiek. 
Džemus Klaipėdos Kraštų, Lietuviai pamigo 
žųndarų padarymas tėvams skriaudas ir žaiz
das. ’ Manė, karas įmones'sugadino — jię sti* 
1 žvėrejp,’ Bet smarkiai apsiriko, kada vienas 
įvykis po kito vėl atnaujino jų sielose. keršto: 
jausmus.* Tjįi prisiininkimę 1ŪŽĮ ir da- 
Jinai 1925įmetus, kada mūsų kai’iuomenę (pra- 
•dėjo iddytį^ Klaipėdos - miėstp< gatvėse; . Kai 
kurie dienos metų akyse špiaudydavo kitrinin* 
haius į,veidui . .

A ' (Bus daugiau) . \
* v'į . 1 ■ - ’■ 1 *

Bažnyčięs
Maltos gubernat o r i u s 

Lordas Stricklahd buvo pa
skelbiąs kovų Katalikų-Baž
nyčiai Maltoje /Dožo salose. 
Pradėjo kištis ne į savo sri
tį, tariamai reformuoti Baž
nyčių,' niekint vys k ū pįu s, 
primetant jiems politikų. 
Anglijos nenaudai ir pana
šiai. 1930 m. vyskupai MaL 
toje ir Gozo salose išleido 
Savo gynytojišką laišką, ku
riuo uždraudė katalikams 
palaikyti Lordų Strickland 
ir ’jo pataikūnus visuotL 
pluošė vtinkimuosė. Maltos 

. ir Londono ‘ ^pąriamentuose 
Lordas Strickland gynė sa
ve ir visaip’ niekino Bažny
čią. Anglija atšaukė’net sa
vo įgaliotąjį ministerį prie 
Šv. -Sosto; bet Bažnyčia ne
nusileido ir toliau gynė sa
vo teises. Galutinai Lordas 
Stnckląnd susiprato blogai 
•darąs, prisįpąžino prie pa
darytų klaidų, atsi prašė 
Maltos ir Gozo vyskupus ir 
pranešė, jog pats vyksiąs į.

BROOKLYHO IR APH1N- 
KeS IttTUVIŲ ŽINIAI

. .Šiuomi pranešama gerk lietu
viams, kad JURGIŠ TUimp. 
NIS yra įgaliotas rinkti “Darbi
ninkui” prenumeratas, skelbimu^ 
ir tt . Jis taipgi patariiąuįajiei 
ąntiaTh^.Avįt^ąe^jų reikaluose, 
kaiį Vi^įMToSras. Jo. antrašus j

• ■ : ■ -.i
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Romų pas Popiežių pareik* 
stį savo gailestį ir atsiprų^ 
šyt,Bažnyčios galvos ųžp^*. 
darytas piktumo, metais nė* 
teisybes Kristaus Bažny- / J 
čiai. Viso pasaulio kaiąli***. 
kai džiaugtasi šiuo drąsiu į 
Lordo Strickland žygiu, at
siprašymu ir grįžusia taika .‘į 
tarp Bažnyčios’ ir civilės 
Vyriausybės. 4 . i4

Brolius , amerikiečius kviečįąmą .* 
u&įsakyti f 

‘■Musų Laikraštis” yna ,dičl*. 
žiausias ir įdomiausias iš visų 
Lietuveje 'IcidžiaiĄų savaitrai^ * J 
eių;. geriausiai informuoją pieta- V J 
vbs visuomenę apie savo krašto ' J 
ir plačiojo pasaulio įvykius; ■ vi<" ! 
ad pilnas . rimtų ir objektyvių j
traipsrių,. gražių pasiskaitymų,. « J
korespondencijų, dainų, paveiks- *,4
lų ir t. L. \

“Mūsų Laikraštis” šiandien 
plačiausiai \ skaitomas . Lietuvo« 
kaime ir mieste, nęs savo pląčiu 
.utiniu yisus'patenkina. Taip p<t • 
virš 2000 .prenumeratorių turi v 
užsieniečių lietuvių tarpe, kurių 
didele dauguma yra broliai ataa- 
įrikieČiai. ’* •_ . ?

HlUiį»ų LaįkraŽtis,,1 kas 
tč išeina po 12 puslapiu ūiiM 4 
•uotis ir duoda savaitines- ap- .$ 
žvalgas iŠ religinio, kultūrinio, jį 
visuoinenihid, ekonominio ir pfc-r 
litinio gyvenimo sričių. 'i

‘‘Mūsų Laikraįtį” leidžia. Kr •< 
talįkų Veikimo Centras., Kaina 
metams: Lietuvoj 4 litai, .yMš- « 
nįnpseiž litą- * ■

jĮfaŠą Žmordų teturi progot S 

papraątieipi didvyrių darbetta—
BeČkaiMkaitl.

4
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Amerikiečiai Lietuvoje RADI° angliakasiamssvaigalą biznį. Sekančioje 
dienoje anglą vietos spauda 
gražiausiai aprašo mus lo- 

|welliečiuą lietuvius. Gra
žesnes mėlynos akiės,Lowpį- 
lio lietuviai turbūt negavo 
ir negaus, . ‘

Negalėjau toliau tylėti, - f
kai gavau aiškins pamoky-Jn^b darbą Lietuvos Ban- 
mus iš lęitą koloniją, Kolo-. Kaune. Jo vaidai lanko* 

Imi joje, kuriojfe gyvtehau tie-J ginmaziją, universitetą, ?
jis metus, matėsi gražiausia 2 T*
veikimas, apsišvi'e t i m a s. L Petronė Mačiulytė,., iš Ne- 

juys ' .♦ . . wark, N. J., parvyko Kati
me į savo katalikiškas para- 1T kar*> varij^ fgąVaifcti krašte) 

1 damas, kad ,mano .pastabos vailJon touyaiKą Krašte;
:os. Bet ^2$ m. Dabar, kaip ji pati 

Į tiesa brangesne tiž auksą, sa^°? “verčiasi pinigais.” 
tad tylėti ir nethėginti savo 
broliams parodyti klaidas, 
jaueiuosiū . didžiai prasi-

I kaltęs. ; • ; ■ x. • •
l_ IriasbuvailpaimšUsliah
lys. Gerinus pasakius, netu
rėjau nugarkaulio'drąsos. 
Šiandieną ir . mano sąžinė 
nian išmetinėja, ..kiek aš ga
lėjau praeityje gero padary- 

I ti savo broliams katalikams.
Nepadariau, nes ftijojausi 
ir nenorėjau užgauti sava 

kūmą, savo pusbrplią, savo 
giminią. Maniau, jeigu mes 
visi gimines laikysiipėg vie
nybėje, ar tai bus geras ar 
blogas dalykas, - tai paimsi
me viršą, Šiandieną ir man 
atsirūgsta alucią ir šnapše- 
lią -stikliukai, su kuriais bę- 
dievėliadis pardaviau savo 
katalikiškas draugijas ar 
parapiją '■

•. Dx-Lawenietis.

KAS GIRDĖTI. LIETUVI^ J
KOLONIJOSE

WESTVIILE IIL Vilniškiai paskamjihome sa- 
į vo protus * girtuoklystėje.
Pragėrėme savo turtus. Į’cr 
tai likosi ir mūsą vaikai'ne-l 
Mokytu. Bedievėliai drau
gijose mums, nemaža davė 
svaigalą, kad juos priimtu-1

pijines draugijas. Šiandie-1^-amas> kąd^aud .pas 
ią verkiame, matydami Į snkels neraaža 
kaip bedievėliai mūsą su
krautus turtus savo-tiks- 

Į lams naudoja. *
Sugrįžęs, atgal į Lowellį 

ir matydamas visą apverk- 
ftihąT pade jimą^turėdamas | 
pergalėti puikybę,* ėmęs 
plunksną į rankas mėginu 
vieną kitą pastabos žodį'tar
ti. Man labai gaila savo 
broliu Vilniečią, kurie ne- 

I nori žengti su kitomis lietuti 
vią kolonijomis. apšviėtos

J keliu. Gavau per ausį ir 
Į getai. Jeigu mums būtą 
kas nors taip sudavęs 10 
metą atgal, tai šiandieną 
stovėtume kur kas aukščiau 
visuomeniniame veikime. .]

Pirmiau ir šiandieną nites 
tylime įvairiuose dalykuose, 
nes bijomės. Draugijose 
priklauso mūtą gtim i p ė s, 
mūsą prietelįai iš to ‘pačio' 
kaimo, kur čia pasipriešin • Į 
si, reikia užtarti ją darbus, 
nors aiškiausiai žinojome, 

. zi. . .
i . " . • • ■ . ■ - j ■

Keli metai atgal sutvėre- 
Lmę Įdubą. Ir aš priklau
piau (gerai nežinojau). Ma
nėme, kad bus apšviėtos 

[draugija, pagelbės iškelti 
lietuvią vardą sVėtimtąučią 
tarpe, pastiprins katalikus. 
Ar tas pildosi?. Pradžioje 
sakėme, kad tik vieni kata- 

Į likai Priklausys. Po trupu- 
I tį pradėjome visus savo

,, RETAS ĮVYKIS
* Peorijos Vyskupo pare- 

.* dymu įvyko lietuvią kunigą
* permainos, Į Westville, 111,1 

į Šv. Petro ir Povilo para-1
. .piją atkėlė kun. J. Paukš

tį, C, C. P. iš Harvey Lake, 
Pa. Kun. S. J. Bartką fš- 

į kėlė į Kewanee, Dl. į Šv. 
Antano lietuvią parapiją. 
Kun. V? Ąžukas iš Keiva- 
nee, iii. vyks į Harvey Pa.

~ IŠLEISTUVIŲ PUOTA

• . Prieš išvyksiant klebonui 
> kun. S., J.- Bartkui iš West- 
‘villės; parapijonys surengė 
jam išleistuvių puotą, liepos | 
10 dieną,

pokylį susirinko per du j 
šimtu parapijoną ir klebo
no draugą su juo atsisvei-’ 

: kinti ir padėkoti jam už jo 
į darbuotę, dvasiniuose -ir 
į * bendrai parapijos reikaluo- 
. •. se.

Darbščios moterėlės pa- 
x ruošė gardžią ūžkandžią, o 

. . . vyrai, irgi vaišino visus. Po 
ūžkandžią buvo išreikšta 
kun. Bartkui dėkingą kai- 

• bu už jo veik ketverią metą 
darbuotę. Visi kalbėtojai 
įvertino jo dalbą; visi ap-Į 

. -gaileštavo jo ir linkėjo jam 
gero pasisekimo naujoj vie-

‘ - Kalbėtoją buvo daug, ,Iš
* žymesniąją buvo mieštą ma- 
i joras P. Gladkauskas, dr. ir

p-ne Gundrum, kim. L. Žen- 
deėki, kun. Fr. Mulady, 

: kun. J. JaukŠtis ir gale kal
bėjo įvykstantis kun. S. J.

J. Bartkus. Toastmasteriu bu
vo A. P. įtaiga.

BUS PRIIMTUVES I priėtelius, ^gimines prįrašy-1 
. Teko nugirsti, jog” trum- Įti, nors žinojome, kad jie 

netikėliai; priešingi katali
kams. Kas pasidarei Nie
ko naujo. Visi mūsą: tie be
dievėliai paima į savo ran
kas draugijos autoritetą. 
Grazną pavyzdys, 2 metai 
atgal surengia savo papke 
išvažiavimą. Plakatuose^ 
skelbia, kad kalbės Lawren- 
eo žinomas inezaliežnmku 

Į kunigužiš ir dainuos ją cho- 
j^ate^ffirdįsĄ ras. Ką mes katalikai darė- Į 

Į me? Pilniausiai r ėmėme tą. 
Į suvažiavimą,; plpjome ran- 
I komis, kuomet kunigužiš 
| kalbėjo ir rankomis pliaus- 
Įkėjome choro .dainoms. Jei-

t poje ateityje bus. priimtu-
’ vės kun. J. Paukščiui, nau

jamklebonui. •

Liepos 13 d., “Mažosios 
’ .Gėlelės'’ Choras ture j o 

smagi], ir linksmą, šeimyniš-
• ką 'išvažiavimą į Lodi Par

aką, Ind. Buvo nuvykęs
. milz. A. Stulga ir daugiauš 

2, svečiu.

V

Matas Milukas gyvenęs 
daug metą'Amerikoj, New 

. Yorke, po karo su šeima su
grįžęs Lietuvon, dirba kasį-

mūrinį f,buildingą” prie 
kampo Gedimino ir Lauko 
gatvių. Ten yra numatomas 
amerikiečiu, klubas, r.' /

Adelė BaĮČienė, newai‘lde-‘ 
tė, parvykusi Lietuvon pe
reitą žiemą, ramiai gyvena 
pas savo motiną • Gižuose. 
Jai nepatinka tėvyne, grį
šianti Amerikon rudenį.

Gegužes . meifc pabaigoje 
Marijampolėje pas į su ji q 

brcoklynietis * siuvėjas Ą. 
Žamauskas.

Juozas Simokaitis buvo 
.išvykęs Pėąnsylvan i j o n 
prieš rusą karą su japonais, 
sugrįžo į šį karą, po to vėl 
vyko Amerikon, į angleka 
syklas (Pottsville, Miners- 
yille. įr k.). Po to,.buvo An
glijoj, gi; Lietuvon grįžę 
prieš didįjį karą, kuriame- 
dalyvavo. Jau'kelinti metai 
jis yrą sargu Lietuvos Ban
ko, Mamijampolęs skyriaus ; 
augina gražią Šeimynėlę. ’

Brooklyniętis Jurgis Jo- 
kimaš turi naują bedąs pa
metė savo eekiii knygutę, 
luinoj buvo ir šiek tiek, pi- 
Migiu Dabar jis netik/kad 
negali pirkti gaiduką turi 
guje,bėVYuri nūb draugą 
skolinti pinigu ir paprastai 
diionai. j. -

Pr. Vileikis, iŠ Newark, 
K. Jį, pasisuko Kaune, suė
jo su Vincu Antuliu ir Ju
tais savo pažįstamais ameri
kiečiais ir išvyko Į provin
ciją.^

PHILADELPHIA, PA,
j ._ • • c • *■

? ' Li3WELl, MASS.
i - f. ■ ’ ;

MUHIS REIKĖ
J < PAbTĄBŲ Į kas įę, dieną būtą paša Į
t / Lpwelietig savo rašytame Į kęs, kad tūlas^.klubas neką- į 
t . straipsnyje šiek tiek išmeti-1 talikiškas, tai butą tie pa- 
fe nėja man,; jog per kaikurį I tys katalikai akis iškapoję. 
įs laiką tylėjau, kuomet Lo- Į^iandieną ir nemaža atrasi-į 

. vvellio lietuviai grūmėsi su | me kataliką, kurie dar gai
šavo priešais. ' . • v Įvas guldys, kad tas klubas

*į Kuomet gyyenau L°wel- į pilniausiai katalikiškas. i 
tai tikrai maniau,, kad Į Antra. Pereitus metus sū

dei viena lietuvią kolonija Į rengė Vytąuto sukaktuvią 
riėra taip apsįšvįetusi ir tūr- [minėjimą. Prisidėjo parko 
tiiiga savo veikimais, kaip I skiepus degtinės ir alaus ir 
Lorieiliš.. Turėdamas pro-, I laukia atidarymo dienos, 
gos pagyventi vienur kitur, Į Suvažiuoja katalikai pasi- 
jakys’ mano atsidarė ir ma- Į žiūrėti kaip tikėjimo pasity) 
čiau, kad Lowellis bemaž I čiofojai švenčia savo tautie- 
dvidešimt Inetą. atsilikęsĮčio sūlcaktuves.. Atvyksta 
nuo visU kitą lieįuvią kolo-;| federąliniąi agentai ir pa* 

?niją. Per visus laikus mes 1 daro kratą. Paima visą

į i ...
: k

I

TENKA PAMATYTI
Šiemet šv. Gabrieliaus pa

rapinę mokyklą baigė 200 
mokinią, kurie, tuojau įsto
jo į Šv. Vardo draugiją, ir 

į drauge' su vigais draugijos 
nariais (ją. yra apie 900) 

Lpriėnie. Komuniją.
Čia yra grąžus pavyzdys ir 
lietuviams,. kaip reikia 
remti katalikiškas Organi
zacijas;

Šv. Kazimiero parapijos 
kunigai daug kartą kvietė 
lietuvią jaunimą būti orga
nizuotu ir paremti savo 
draugijas.

Šioje parapijoje Šv. Var- 
| do draugijos susirinkimai į- 

vykstą kiekvieno mėnesio 
antrą sekmadienį. , -

‘ Ęlgb. MataitytėL

Veltui rūpinies rėįtaliis, už kn- 
j rioos tau teismo dienoje nereikės 

atsakyti, už kąnebftid Atilmudžia 
irias, nėi giriamas. “Darbo vertė,”

Koštas- Abraitįs, gyvenęs 
Newf Yorke 17 metą, grįžo 
Lietuvon prieš aštuonis me
tus. Dabar jis gyvepazPie^ 
tarią1 kaime, Marijampolės 
valsčiuje ir turi savo ūkį.

Anicetas Šlapelis, vargo
nininkavęs ir„ darbavęsis 
katalikiškoj visuomenėj A- 
merikoj, daljar tarpais pa%. 
gyvena tėviškėj, tarpais lan
ko savo draugus įvairiose 
Lietuvos .vietose; Savo tė
viškėj,-pavasarį, parskridus ■ 
paukšteliams eini b u o n ė- 
liams, dažnai, galima matyti 
p. Šlapelį laukuose, besi
klausantį • ir* ’ užsisvajojusį. 
Norėtą jis sudaryti- ištisą 
chorą iŠMą gerą giesminin
ką paukštužėlią, pagastro- 
liuoti Amerikoj, ją gražio
mis, žavčjančipmis giesme
lėmis, ugdyti mūsą išeivijoj 
karštesnę meilę prie ^tėvy
nės. .4.

Nagiliai, iš Keene, N. H., 
parvyko Lietuvon šį pavat1 
sarį. ’ Pabuvo . Įdek laiko 
’ STaginięnės tėviškėj Mari
jampolėj, paskui * -išvyko .į 
Nagino tėviškę ties Kruo
niu. Nusiskundė, kad auto- 
nisininkas paėmė?19 litą ąž 

kelionę iš Kauno į Marijam 
3blę, kuomet tegali imti tik 

' ceturis litus, kai kurie žmp/ 
nės. nusiderą kartais ir ant 
‘riju Tįtą. * ,. ;

_. y---- —— į .

■ Vincas Antulis, neriąrldę- 
tis, neužilgo p'rądės statyti 
namą ant savo sklypo Kau
ne. 'Apačioj bus bizniams 
vietos, viršuj gyvenimams. 
Dabar štatys tik pusę savo 
projektuojamo namo,'gi kai 
prasigyvens, pastatys kitą 
pusę. Paskutinėmis žinio
mis, dar 4 f tebebečleriauja. ’ ’

Vienose anglių kasyklose < 
pietą Yorkshire Anglijoj, 
Šioiąis dienomis padalyti 
bandymai, kurie anglią ka
syklą būklei turės dideles 
reikšmės.
vietoj buvo dirbtinai pada
rytas užgriuvimas, kur 'už
sidarė būrys anglįakasią gu 
nešiojamu radio aparatu. 
Sii užgriuvėliais tuoj buvo 
per radio susisiekta.

Šituo bandymu norėta pa
rodyti reikalą visas kasyk-. 

*las aprūpinti 'nešiojamais 
bevielįais aparatais, kad, 
nelaimei, ištikus, užgriautie
ji, angliakasiai galėtą susti 

"siekti aū savo y gelbėtojaisr 
: Ligšiolinės atsargos priemo
nės, kaip telefono laidai nu- 
traukiami. Su radio apara
tais nelaimės -ištiktieji ne 
tik -nebebus palikti gyvą- 
palaidotą siaubui, bet ir gą- 
•lės nuolat nurodinėti gelbė
tojams darbu linkinę. Šiuo 
būdu šimtai anglia kasią 
bus- -išgelbėta nuo . tikros 
mirties. .

* Ta pačia proga tose ka
syklose^ daryti ir kiti ban-te 
darnai' transliuoti radio 
muziką ir paskaitas į Šach-- 
tas. Ir tai pavyko, Radio 
transliacija pasiekė ir giliai

dirbusius, darbininkus. Ra- t 
dio transliacijos, jei jos bū
tą įvestos, paįvairintą vie- ; 
uodą anglįakasią darbą.

L turės dideles —————— 
vi„i h.?ki,,| m DiDaudy toms <

(turinčią arti 6000 pusk). Vf>' 
inošia kiekvieno lietuvio Inteįigen* * 
to biblioteką,/kuris skaitė uŽidl-“f 
nį,” didžiausią mėnesinį literatu* 
rop, mokslo, visuomenes ir akrtde- 
miš.kojo gyvenimo Žurnalą, ^ nuo 
ąat jo leidimo pradžios. Bet °Ži- ’- 
dinys” daroki .kaskart įdomesnis, 
ir tiesiog būtą nedovanotina, jei-, . 1 
gą kuris inteligentas, vistiek ku
rios profesijos jin bebūtą ir kur 

begyventą, jo neprenumeruotą ir 
neskaitytą bent niro 1930 metą 
pradžios, >

“Židinio kaina Amerikoje: met, 
—$4,5Q, pusm.—$2;50; Lietuvoje: 

Tik paabndyk — mūsą hęrūgosi. 
mef<— 35 lt., pusm. -^.20 lt.

Adresns t KAUNAS, LaisvSs A- 
icja Nr.Š’. %, r ’

DIDŽIOJO NEW.YŪRiro 
APYLINKĖS LIETU- >

VIAMS
Šiuomi pranešamo, kad Jurgis 

Tumasonią yra. įgaliotas rinkti 
°Darbininkui’’ prenumeratas ir 
skelbimus. Jis patarnauja su 
Notary Public užliūdymu ir pa
gelbsti siųst pinigus Lietuvon. 
Kreipkitės pas : '

'JURGĮ TUMASONĮ 
423 Grahd St. arba 135R: E. 01 St 

Brooklyn, N. Y.
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< Juozas Kanapka, iš.’Ne- 
wark, N.' J., dabar mažiau 
laiko, tegali pašvęsti merge
lėms ir draugavimui su ki
tais amerikiečiais Marijam
polėj, nes išsijuosę į darbą 
baigti statyti savo *d?ieją 
“floOru” nemažą raudoną

Jonas Paškev i č i u s, i š 
Brooklyn, N. Yt, parvyko 
nesenai pas savo tėvus ties 
Krosna. Gal ir užsilikšiąš 
Lietuvoje. \ . Ž-%

MOTERŲ KUOPOMS
?. PRANEŠIMAS

B:

te
iFi

B;

? . ilIji i

Šiuomi* pranešame,. jog 
Moterą Sąjungos ;N. A. ap
skrities išvažiavimas šią va
sarą įvyksta Pąl angoj e,. 
Lawrenee, . Masš., Liepos- 
July 31 d., yietdj . rugpjū
čio 7 d. Dėl svarbią prie- 
žasčią atkelta- savaite anks
čiau) kaip kad buvo nutar
ta. •

Visos kuopos kviečiamos 
rengtis ir kuomi nota pristi ' 
dėti prie šio išvaižavimo, f

■ PASIRINKI SAU GERIAUSU 
DRAUGI

Geras laikraštis yrą kiekvieno žmogaus geriau- ’, 
ąias ir tikriausias dratigas. '

Dabar viąi? pripažįsta, kad laikraštis aDARBI 
NINIŠAS” vertas kiekvieno lietuvio tikro draugo 

*,vąrdo. ... , ■
\ ^DARBININKAS” išeina du kartu kiekvieną 

k savaitę—antradieniais iT penktadieniaisr Jame ra
si naujausias ir .teisingiausias žinias, gražiausius 

’ . pasiskaitymus. Jis turi jaunimui skyrią. Būna ir i 
. gražią juoku. Plačiausios žinios iš nepriklausomos 
Lietuvos ir Vilniaus Kraštą
, ^Darbininkas^ metams.■,..........-,.-4.00

* “Darbininkas’^puSmeČiui......... .  .$2.00
• 'Jei imsi tik vieną kartą į savaitę.... $2.00

. • GALI UŽRAŠYTI SAVO GIMINĖMS
* . / : Į LIETUVĄ

- ’ Metams.....___ ____........... .$5.00
. ■ Pusmečiui ... ....___ _____ ..... .$2.50

SPAUDĄ YRA DIDŽIAUSIA PASAULY GALYBE, TAD
IR NAUDOKIS JA • . , ..

“DARBININKO” SPAUSTUVĖJE.
z ATLIEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBUS 

PRIEINAMOMIS KAINOMIS
Reikale kreipkitės pas

/‘DARBININKAS”
366 W.’BRQADWAY SO. fiOSTON, MASS.

a •Tel. .Sp; Boston' 0620 ",
I'
g:

--- ----- ------- t...................... ................. j--------- _.---- ——--------

JONO KM1T0 EILES

Jonas Naujokas, 52 me
tą,/gyvenęs 806 W. Lom- 
bard Si., mirė sekmadienį/ 
liepos 3 d., smarkaus krau-j 
jo mušimu — apoplėjcy. Ve/ 
jionis paliko liūdinčią naš- 
lę. su dviem dukterim. Lai-" 
dotuvčse dalyvavo Kęstučio 
draugijos nariai; palaido- 

I tas Holy Redeeniėr kapinė- 
•’ t ’ ’ \ .

se, liepos 6 d. Kum Mencle- 
lis; pakviestas velionės naš
lės, buvo • atėjęs į namus 
mąjdąsjitkalbėti.

Telef/nai; Plaia 13150.

JONAS GREBUAOGKAS
Graboritu ir Balsamuotojai 

438 8>A0i 8TBB»T,
BALTIMORE. MD. ;

Jiė myli savo tėvynę , dėk 
tb, kad ji yra jąte .TTfilkf.

CHARRON'S
PIANAI—RADIOS

. šaldytuvai
[ Aliejaus pečiai, Skalbiamos j1
i. ‘ ► mašinos •; b 

20 TRUMBULL STRERT
! : WOR<EfeTER, MABS.
į Tel. 4A489 . ;
L«n<vo« Ifiygo*—Be Nuclimči*;

I č 
i .į

, Labai graži knyga ąudęklo apdarais, 192 pus- į 
lapių, tik už 75 centus. • ‘^Darbininkui ’ ’ prisiuntęs Į 
75 centus gausi Jono Kmito gražias eilės. • 1
\ Jonas Kmi tas.vienintelis Amerikoj lietuvis po- |

. tetas. Jo ei1 Ss pilnos patrijotišką jausmą. . \ .
| ’: . Siųsk užsakymą į •_ ' I .
j‘ ‘'DARBININKĄ’’ < į
J / • • • 5 ■ ■ f
| v 866 West Brondway - South Boston, Mais. |
i ' . ■ .... ... . .. .■■•■...A

t*

Skaitykite ir Platinkite

„DARBININKĄ” i
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VASARINE M8KYKLA
, I ■■ I- ,. —.

J^dRAŽI DVASIA.

SieA/et šv. Petro parapi- 
jd^Vasaririei Mokyklai už
rašyti mokiniai liepos 5, 6 
ir 7 dienomis. 1

•••■■■•■ 'j

Liepos 11 d., 9 vab rytų 
viešoje miesto, ties lietuvių 
bažnyčia, Samuel H o e v e 
mokykloje prasidėjo moky
mas lietuviškai kalbėti, 
skaityti, rašyti ir istorijos.

Sueina vaiįųčių-jnėrgūi- 
čių.iš visų parapijos pusių, 
pustrečio Šimto. Jie yra tai 
tie parapijos vaikučitu-mer- 
gaitės, kurie eina mokytis 
lietuviškai savo noru, nie
kieno neverčiami. Taįir y- 
ra’gfaži šios vasarinės , mo
kyklos žyme.

Iš to susidūrė labai gra
ži nuotaika ir dvasių, Gali
ma sakyti, kųd nė vienas 
mokinys dar nepraleido nei 
dienos, nei valandos vasari- 
nėsf lietuvių mokyklos.

. Vaikučiui lauko vasarinę 
lietuvių mokykla noriai, to- 
dėbjie daug ir išmoks.

Mokykla baigsis rugpiū- 
čio 3 diena.

, Marijonų kolegijom
Kolegijom eiti daugelis 

negali vien dįelto, kad netu
ri iš kur užsimokėti. Ypač 
mūsų lietuvių jaunute Ame
rikoje Kolegija negali pri
imti daug mokinių, negalin
čių užsimokėti už valgį ir 
mokslą/

žmogus, cento turis, ar
ba keli susidėję, išmokyda
mi našlaitukų* į kunigus, 
misijonierius bei profeso
rius, padarytų didėlę labda
rybę ir tuo pačiu patarnau
tų tautai ir bažnyčiai. R,

SERGA M. ŠEIKIS

* Mtissachiisetts valstijos 
nuėstu niayorų susirinkime 
senatorius S. H. Wragg, iš 
JŠreedham, pasiūlė skirti 
$15,000,000 miestų pašalpos 
reikalams iš kelių taisymo 
fondo.

Bostonu mayoras Curley 
buvo siūlęs išleisti bondsus 
$20,000,000 vertės, tačiau 
senatoriaus Wragg pasiūly
mas turi daugiau pritarimo. 
1 Jei gubernatorius Ely pri
tartų Šiam pasiūlymui jis 
sušauktų legislaturos speci
alų posėdį.-

PAŽINO PRteĖRMStO 
LAVONĄ

L. D. S.. Pirmos kuopos 
narys Matas Šeikis, dauge
lio katalikų draugijų veikė
jas, jau antra savaite yra 
miesto ligoninėje,.. M, Šei- 
kis paskutiniu laiku sirgu
liavo, bet gydytojai: dar ne
suranda jo negalavimo prie
žasties. .

Visi jo pažįstami linki 
greičiausia pasveikti. ' ♦

NŪŠOVĖ BENBSTERL

Liepos 15 d. rąstas lavo
nas vandeny prie Kirsi. St 
Vėliau paaiškėjo, jogini la
vonas Ed^vard AĮaguire, -24 
pietų, gyvenusio 722 Second 
St, So. Boston.

NUBAUDĖ GIRTĄ POETĄ
Poetas rašyto j as Lee C. 

McCollum, sugautas gilias 
bevairuojant automobilių, 
nubaustas 100 dolerių.

DEMOKRATAI IŠSIRINKO 
NAUJį PIRMININKĄ

.•Liepos 14 d. valstijos de
mokratų partijos komitetas 
savo nauju pirmininku išsi
rinko Joseph A. Maynard, 
kurs išrinktas 74 balsais 
prieš 30.

DIDELĖ LABDARYBĖ
Yra žmonių, kurie iųe-’ 

ko gero kitam negali' pagel
bėti finansiškai, bet jie da
ro kitiems gera maldomis, 
pavyzdžiu, patarnavimais. 

, Yra žAonių, kurie vienu 
kitų būdu yra susitaupę 
daug centų, tačiau ^jie nesu
randa tinkamos progos ki - 

. tiems tuo savo turtu pada
ryti gera.'

Tokiems piniguočiams y- 
ra labai gera proga leisti 
kokįf lietuviukų, bent metus 
mokytis ŠvČ. Marijos Tėvų

Liepos 15 d*, vėlai* vakare 
'savo autoinobijyje nušautas 
: italas CharleS' Castalone, 
italų restorano savininkas 
ir-žinoinas gengsfeiis.
, Nežinomas asmuo paleido 
šūvius į Castalone galva. 
Automobilius, be kontrolės, 
atsimušė į stulpą ir. sustojo 
prie vieno statomo namo.

Gengsteris gyveno dar a- 
pię 20 minučių, bet nieko 
policijai nepasakė. ■

Policija tuojau aps upė 
visus itahj restoranus ir su
ėmė kelis įtartus'asmenis.

MOKYKLOS MAL

Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda Visokias provas. Darovi- 

sus legalruk dokumentu*.

817 E St. (kampas Broadway)
South Boston, Mali. .

Telefonas: Šou Boston 2732
, Namą; Talbot 12474

Liepos 24 d. Kęstučio de
jos (Oakland ,G.rove, East 
Pedhąin) darže Šv. Kazi
miero R. K. draugija ren
gia išvažiavimą, kurio* pel
no pusė skiriama parapijos 
vasarinei mokyklai..

. Vietos, ir apylinkės lietu
viai kviečiami gausingai da
lyvauti.

IŠEMĖliiffilTAKME-
NIS

L. Vyčių 17 Algirdo kuor 
pog pusmetinis susirinkimas 
kviečiamas ’ketvirtadi e n į, 
liepos 21 d., 7:30 vai. vaka
re parapijos svetainėje, 4Ū2 
East Seventh St . ;

Susirinkimas svarbaus: 
linksime atstovus į jubilėji- 
nį seimą ir Ssyar^sįnie ki
tus dalykus. tr t

,. ■ ■. K'tibpo^ Valdyba.

HMiŪHIN

Šį. penktadienį, liepos 22 
.d., adv. A“. Šalna laivu <€Vaš 
landam” išvyksta į Ifaagą/ 
Olandijos miestą, kur rug- 
piūčio 2—6 d. d. įvyksta 
tarptautinis teisininkų kon
gresas. Posėdžiai bus tuo
se pačiuose rūmuose,. kur 
sprendžiama Lietuvos byla 
dėl Klaipėdos.

r Adv. A. Šalna yrą išrink
tas Massachusetts - teisinin
kų draugijos atstovų į mi
nėtą kongresą ir paskirtas 
delegacijos vice-pirmininku.

—-—i——-------

VYČIAI SUSILAUKIA 
minos .

?

VERTI PARĖMIMO

. PąOFĖŠIONALAl,- , 
PRAftOfl^NRil/BIŽtoRIAI

• , ’ HtJRllJ SKELBIASI - =•

TIKRAI v£rTI SKAITYTOJŲ
. < ( BIRMOS,^

VIŠI GARŠlRĖms
/*i)AEBimNKiSo

* * -t • »
f Į

S-

Dr. Schuėider padarė o- 
perariją vienam Šuniu į, 
pralojusiam net septyn i s 
akmenis. Operacija pavy
kusi.

jp ilfintiiliiliiUiiuiiiiiiiiitiiiĮitiiahiiiiihiuiiifMĮiiiiiniaiiiitniĮtaiiiiiiiiiiĮtititiiUĮiiiiiiiltiiiiiiiiiiiiiaHiiiiiiiiiHHiltiHiiiiiavĘ}

. AR TURI LABAI GRAŽIĄ KNYGĄ; <

i LIETUVOS ALBUMAS |
436 puslapių didumo ’ '

Kiekvienas puslapis labai gražiu paveikslų pa
puoštas. Kiekvienas, lietuvis,privalėtų įsigyti šią 
kėygą? Jos kaina būto $i(X). Dabar gausi tik ĄŽ

Reikalaukit

866 Wt Žroadwa^ . , . fcth Btaton, jfea. i
; ’ * * . • r * . r *

r

,r 
t.

f
I

Vyčių Algirdo kuopos bd- 
saball tymas praėjusią Sa
vaitę žaidė du kartu; prieš 
Lincoln Club pral a ifnėj o 
116; o prieš Loetvs Theatre 
tyma išlaimėjo 9:7.
. Pirmamė žaidime mėty
toji! buvo. Klimas, antrame 
— B.' PreskiniS. Antrame 
žaidime Martynas Baronas 
padare “hOme run.”

Tymas žais su sekančiai^ 
tymais ir sekančia tvarka: 
liepos 11 d. So. Boston sta- 
diume su Lincoln Club, lie
pos 13 d. Boston Common 
aikštėje su Loews Theatre. 
liepos 18 d. stadiume su St. 
Lažams, liepos ,gl d. Noyes 
Ęd. E. Bostone, su Šf? La
žams, liepos 254. stądiume 
su Loews Treat^e, liepos 27 
d. Sullivan Sq„ su B. H.' 
Legion, rugpjūčio 1 d. sta- 
diume su Gate' of Heavęn, 
rugpiūčio 4 d. Randolph St. 
Su Lincoln Club, rugpiūčio 
B d.'stądiume Su Hayes 
Dehš ėfaoin^sliilMhulsrdiT 
Counsil, ių^piū’Čio 11 dieną' 
Eens( stądiume ^u Hourihan 
Assočiation, rugpiuČio 15 d. 
stądiume su B? H. Legion 
ir rugpiūčio 17 d. Columbuš

Žaidimo pradžia visada 
6:30 vai. vakare. . f - .

| Į^<M|>lltt<U)HI<IIIIIIH<>M»><«>^<»<«IIIH>l<llll«l|IIHI>*t,ll|tlll|lllll»lllll<|t»l<IIIIOII>lllllllllHIIIII|tllHIIII|ll<ll^l<|Ullllfl|t||įg

JHltlflI
Sūnus girtam tėvui: .

: —Tėveli, kodėl Tamstos 
nosis tokia inudona. .- •

—Tylėk,parše,’nieko ne- 
supranti. Kai tu busi toks 
išmintingas, kaip aš, tai ir 

. tavo nosis paraudonuos. .

Pasikalbėjo

—Mano mielas d r a u g e, 
leisk man pasakyti, jog tu 
esi nsilas. • /
' 4—Nesupraiitu. Ar todėl 
aš esu tavo draugas/ kad 
esu asilas, ar todėl esu asi
las, kad esu tavo draugas ?

'i. ’ . ------- ---------------

Katras Katra?

—Girclėjau, buvai meške
rioti su panele Alyina? Ar 
..pagavai \ ką npis?;; ■ į > 
, • —Na, spėk pats: grįžome 
t šusižįędayę, todėl ^mežiųaų, 
dr aš pagavau ją,, ar ji pa
gavo ihaner'

j INSURANCE |
Ąpdrausk namus,, rakandus = 

autoraobiliu« pas- ą 
J. S;,ME8LIS | 

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

I

L. Vyčių jiibilėjinio sei
mo rengimo komitetas savo 
darbams susilaukia gražios. 
paramos. Nakvynes komi
sija jau turi užsirašiusi 
daug vardų gerųjų asmenų, 
kurie savo butuose priims 
seimo atstovus,nakvynėms^.

Programai skelbimų rin
kimo komisijos nariai A.. Pr 
Neviėra, S. Griganąvičius 

i ir V. Tamuliųnas p erė j o 
palei biznierius ir visur ga
vo malonų pritarimą.

Šiomis dienomis komite
tas atspausdino r didelius 
skelbimus, kuriuose nuro
dyti visi šeiminiai parengi
mai: rugpiūčio 16 teatras 
“Valdovas,” rugp. 17 d. iš- 
lulmingu vakarienė ir nig- 
piūcio 18 d. viešas pagilink; 
sinįniinas-sdkiai?

Visiems parengimams ti
kintai atspausdinti ir .pa
skleisti' tarp komiteto narių.

Kas gerbia savo tėvynę, 
myli žmoni jų. Chlvrcliillt]

Į JUOZAS M.tHUS
Į laikrodininkas

| Parduodu įvairiausios rūšies 
| auksinius ir sidabrinius daik- 
| tus. Taipgi ir pataisau.

į 366 W. Brotfdway 
Į SO. BOSTON,' MASŠ.

. . —Kaltinamasis, tams t a 
aiškiniesi, kad įlindai į 
krautuvę tik tam, kad niisi- 
pirktuiri papirosų. O, ko ieš
kojai: pinigų stalčiuje?

—As norėjau tik įdėti, pi
nigus uŽ paimtus papirosus, 
ponas teisėjau.

.—Aš visada, džiaugiuosi, 
kada neturtingas veda tur
tingų. ” . .

—Kodėl? >
.—Todėl, kad neturtingų 

jauniklį skaičius mažėja. ,

Į TABJSIIBIS"
Renčia savo 'iO virjuliUejiį;.
- ■■ Didele . dalis .Lietuvos ir 
užsienio lietuvių, jaunimo 
jai! 20 metų su didžiaūsbi 
į džiaugsimi pasitinka kiek
vieną gyvąj linksmą, įdomų 
•šio laikraščio numerį. “Pa
vasaris” gi džiaugiasi, kad 
jarn pasisekė atspėti lietu
vių jaunimo širdį, atspėti 
kas lietuviui miela ir bran
gu.- * j. . ’•

u Pavasarį” skaitydami, 
sužinosite, kas 'dedasi Lietu
voj, kaip gyvena ir juda, li
kę, Lietuvoj, Jūsų broliai ir 
sesutes.-. ■./■.•'’

“Pavasary” rasite daug 
gi:ažių Lietuvos istorijos a- 
pysak’ų, rasite apdainuotas 
Jūstt tėvynes laukus, senų te 
vėlių bakūžes. “Pavasaris” 
dvelkia Lietuvos'miškų ofu 
ir skamba Lietuvos paukšte
lių dainomis. ...

J “Pavasary” rasite vaidin
ti tinkamų komedijų, mono
logų, šposų, gražių apysakų, 
aprašymų, labai .daug gražių 
Lietuvos gyvenimo ‘paveiks
iu. ■ ’

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

“Kad .Jūsų. Pavasaris” 
būtų dar dažnesnis. Taip

IŠSIRENDAVOJA
• ' ■■ , ...

3 kambariai. Yra elektra, gasas, 
piaz'as, wash tubs ir t oi l e tas. 
Renda pigi. Kreipkitės 252 Gold 
St./So; Bostone. .

ilgu jo laukti. Gyvendama^;/ ( 
užsieny, be Pavasario” tur 
Mt jokiu būdu nehiinmč$a& / ■ 
Mano mylimiausias uPhva-' 
šarįs/# ypač sįmė’tį labai jdo- ; 
mus” — K.
Hąupstr. 121, Berlm, Shoė- ■ _ 
nenbcrg. Ištrauka iš laiško). ; 
Tokių laiškų ^Pavasaris” 
susilaukia labai daug. ( 

“Pavasaris’’ metams kai
nuoja tik 5 litus. ’ Užsieny
je metams 1 doleris. LatvL - 
joj, Vokietijoj tir Estijoj v 
tiek pat ir Lietuvoj.

: “Pavasario” Redakcijos-: 
ir Administracijos adresas: . 
Kaunas, Mickevičiaus g t28, 
~y* .

Tikslinga dorinė pažanga nup- ? 
sekliai: veda: nuo prigimties jau
natvės pfie dvasios .jaunatvės/—■ ' • 
Prof,,S't. Šalkauskis. . -. ..

: Sa. BbM6h (Jtttf
LIETU VIS DANTISTAS 

’l£ M. Ii. BASMR 
(KASPARAVTOIVB . .

. JNTąųjoję Vietoje.
525 Ė. Broadway, S: ifostOn, 

■Ofito Valandofi
Nuo 0 Iki12 ryte ir nuo l;8O ildf
5 Ir jūtUO S! M ON- 
ms uidarytiia suimtos vnkiiralu Ir 
bėdeidlonllAltį tAlpgJ soredomiii ftttrf 
x „ 12-tos dienu, uždaryta*.
Talpai nuimu ir ^C-ray

r

Lietu via Dantistai '

414 Broądw^y, tfu. WdaWj 
. iėJ;- So. Bteton 28W

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 va!
ryto? tino 1:86. Iki 5:80 po ] lr

Tel. Šo. Boston 2660

* Lietuvis Dantistas

lt OP®
1251 TCbBroadvray, So. Boston

Ofiso valandos nuo 9 >111 12,. nuo 
113O-—6 Ir. nuo 6:30—d vakare. 
Seredomls nuo 9—12 vai. dlenį. 
Sukatoiąis nuo 0 iki 6 vai vakare. 
NedSiioinlariuo 0 Iki iž va! dieno 

(pagal sutartp

iTd. Porter. 3789 ■ 4

.(REPjBYS) / 
Uetnvu Gydytoja*J

Ofl«o Valandos: 2r—4 Ir f—0 
278 Harvdrd Street, 

kamp. Inman arti Central Sq, 
Oambridf e, Mas*.

JLIETUVĄ
Patogiausiais kėliais per 
Lietuvos uoaų, KLAIPĖDĄ. 

• Kreipkitės pas .

C. J. WEISUL 
f AGENTŪRA - 

366,W.WJSd^iy/ 
so. bostgWv-mass. /
Td. $o, Boston, 0620

‘ . Vagis, apieškojęs girtą ir 
nieko neradęs, su ironija ta
rė: . ;f.-
"' —Tai besarmatis! ' NotS1 
žmonių gėdytus t Jiilf viską 
ligi vienam centui pragėrė!

- Pas dantį gydytoju ■' •

“Ko tamsta taip rėki 7 Aš 
jūšų dančio dar. nė nepalie
čiau!” • ’ V ■<.

4 “Taip, bet tamstą man nu- 
m^Tiei .korhą, pbnaž dakfa- 
ie!”" _■ ./. •'7'7
i / ~ . . r- 7 :

i.' ifėsigailek vandens ir mūi
.Tą idiita ktdĮ^įrįnyesne 

kuri sivnąądaįa ^į^dugiuii 
tetiilo.’ m*-/; - v

K PABBIDUBD*
Graži farmuke netoli Bostono. 
Yra^.5. kambarių namas su visais 
vėliausios mados įtaisymais. 
Taipgi, gražus sodas su vaisiniais 
medžiais, 1| akru žemės ir barnė, 
ir nauji *4štininkai, Prie pat 

State Road.
Priežastis pardavimo savinin

kas nesveikas ir nori važiuoti į 
Lietuvą. Kreipkitės:
303 Canton St, Randolph, Mąss.

VAŽINĖJA užsieny
. labai gerui ir naudingai galt pa-.
,. tiirnauti sergantiems. Patarimas. ' 

veltui.
. Lankėsi Anglijoj, Airijoj, 

Škotijoj, Vokietijoj, Pran- 
cijoj, Italijoj, šveiciirijoj,'

|į ir Austrijoj ir gavo labai 
; svarbu) informacijų Loū* 
^doiię, Paryžiuj, Berlyne, i 

VienujirkltUosedideHuo- 
se miestuose* ir todėl jis

Faliflidtto AittfadliritkH ketvirta- ' 
dlenUdN Ir AtfUdlenUta 10—12 » 

2-5, 7-8 vOaM; .
pSąim lo-iatikūt

■
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IR DEKtiRATbRiAI<
’-l

AJuIlfVftaAI lik IJJUlkvAMaVRIni
• ' ’ ' "
DARBI ATLIEKAM^: GERįAI Ift PIGIAI fej|gįa|' ;
.' :M$JtRWA^A8;•, \ 1

; 46’ARttANDINĖ ŠT„ . D0RCHE8TER, Su®. ;

' Ėel/Tftlbot 0354

INSURANCE
Mes apdraudziame viską ir irao

/■ ’ * . . visko'

•; C. j, WEiSŪL AGENTŪRA,
366 Vfost Broadway,

SOUTH BOSTON, MASS. /
* Tęl. South Boston 0029

JONAS BURBA IR SuNUS
Pentinu, pobleruoju, 19* 

f* .durnuoju ir aptaisau 
munuš 19’ lauko Ir vi* 

T ditus.1 Musų darbu ir 
fe -kainomis busite paten- 
' * kinu.

Rbikiile ktyipkiųs :. ■■■,

Office Telephonę UuiverRlty 1957 • 
Res.Tel. Unlversityl957

ADAM ūV/IRKA & SUN
, Undertaker & Ėmbalmer . 

lietuvis unABonros^B \ 
BALSAMUOTOJAS : į 

Pjigrabus •atlleku gorat lr pigiai. į, 
Kaina vienoda visur. Vieta atdara - 
dietm ir nakty. „ ‘ t •»•• 

883 Cambrldft Žtract *
EAST CAMBRIDGE, MASS, 

SKYRIUS
lb Intervale St, Montello, Maati-i 

Tel. Drockton 5188
■i ii iiiiiiiiiiii nj. j i 11.111^ 

Jn .. ................... N . ' ■ —— —-

pataenavukmimbn*
IR KAKTĮ •

B. B. Z AlETSK AS

l
46 Silver So. Botio^ Mm.

‘. • T<C .South Boston 2937<

877 tr 448 OambHdge gimt 
Ctanbridge, Mali*. 

T«lEphon< Unh^ndty 88S1-W.
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LIETUVIU DIENOS 
te. ĮSPŪDŽIAI .
^Lietuvių Dienos komite

tas, J. Pk Mačiuliui vado- 
vaujant, uoliai dirbo Lietu
vių Dienos prireiįgimd dar
bų. Reklama buvo pradė
ta išankstojr sištematingai 
vedama iki paskirtai dienai.

’ Svetainėj estrada buvo spe
cialiai paruošta chorų pato
gumui. Svetainėje ir iŠ 
svetainės daržan buvo įren
gta garsiakalbiai > (Ampli- 
fiers) , kad tuo būdu ir dar-

r'

že ir svetainėj publika ga
ilėtų gerai . girdėti - dienos, 
programą. Tais įrengimais

( tikrai buvo patenkinti ir 
programos .dalyviai ir pub
lika. .

Artinantis liepos 4 dienai, 
Didžiojo New Yorko ir-N. 
Jersey apylinkėse buyo jau
čiama, kad daugybė žmonių 
ruošiasi dalyvauti. Parapi
jose ėjo nepaprastas judėji
mas ir nuolatiniai reikalavi
mai kontesto kortelių.’ Įs 
draugijų komitetan plaukė] 
pranešimai apie nutarimą Į

Aky vaizdo j to-Į

&

1.—‘Lozanos konferencijos svarbiausieji dalyviai is • kaires dešinėn: Vokietijos užsienių reikajųTmiM- 
steris baronas von Neurath, Italijos atstovas Mos ęoni, Vokietijos kancleris von Panen,-Anglijos pre- 
mieras MacDfonald ir PraaicūzijoB premieras^Herrict ; žie.vyrai sutarę, jog Vokietija karo mokesčių 
bemokės tik apie 750 milijonų dolerių. 2.— Vokiečiai skautai padeda vainiką Ąrlingtone prie pamin
klo nežinomam kareiviui? 3.—Frederick Vau Nuys, Indianos demokratų nominuotas senatorium.

■
K4 ’ąTc •

■t \ įĮ K • .

kęs ir lietus vis labiau įsi- i 
smagina. : .

Komitetui besitariant su 
p. Klasčium kų daryti, at- 

draitgiju''ir tat N. Pakalnis, 
pranešilnai apie nutai-iina kuris nols komiteto 
dalyvauti. Akyvaizdoj to- narius nenustoti vilties, >bet

• knfreiSkinnj, kom i t et a s tos vilties h- jo veide nedaug 
' džiaugėsi laimingai baigęs] tosimato. Nutariam nepą-

. priruoSimo dai-bg ir pakiliu siduoti! Telefonas iš Ne
lipu laukė savo darbo vai-Įvvar^0’ klausia ką darj'ti? 
g£n-. Autobusai atvažiavę publr-

Štai ir lauktoji liepos 4 *0 0 čia Uetus lyja.
' diena. -Iš pat ryto saulei atsakymą; kad sve- 

į- 4 pasirodžiusį atrodė, kad bus Į taurė .atdarą, ir lqme liėr 
graži diena.. Puiku I Betūie- įaus •’ Weleome!

. ilgai. Apie 9 vai. saulė pa- pdai vienhs drąsuolis jąu
■ .šlepe. Juodi d e b e si a i Į Perka įžangos bilietą ir aiš- 

jau Visiškai dangų apsraud kad-buvę susitarę vi. 
tė; Komiteto nariai ii-, die- sa šeima atvykti, bet kiti

' nos darbininkai suvažiuoja ĮPabūgę lietaus.. Štai vėl 
- Klasčiaus parkan, neš 10 y. I'P™ .dfmĮ. sustoja “Taxi” 

tūri būt atidaryta svetainė Į i®kpa A. Skirulnj šeima,
'ir parkas. Atėjusio vai. atyykusią. iš Ridgevoodo.

: — lietus lyja! Dievulėliau Pro lang?
niano! Tiek darbo, tiek rėk- Į.dar. keletą asmenų liėtsar- 
lamos, tiek lėšii padaryta ir ^ais gaMs užsidengę atžy- 
dabar - vietoj gausios pub- ^taoja linkui svetainės. Nu- 

7 likos - turime nelaulrto lie-pi' še jau ir kun. di-. Nąvic-
■ ■■ taus!.'.. Dairomės pro jau- kas atvykęs! Dž kiek laiko 

gus ieškodami progiedruliu Į ™nas po kito atpyška aų-
' nematyt! Visur juoda, die- tobusai iš New Jersey : Ne- 

na; tamsėja, lietus didėja. 'valko, .Ehzabetho, Batėrso- 
Komiteto narių veidai irgi Įvadai ir šiaip 
apsiniaukė, ūpas nupuolęs,|kūleliai kilnesnių lietuviu, 
visi nusiminę. Klasčius P’*® liat«s dar-nenustojęs, 
taipgi neranda ramios vie-|ket jau pradeda, netekti pą- 

, -tetos: žiūri pro viena langą—ptovuino, tarpais jau veik 
>, lyja, žiūri, pro kitą - ‘dar nustojalyti. Atvyks- 
į- ' blogiau mato, kur tik eina p3 P- Berenio orkestras, nės 
f’ ; vism šlapia, su kuom kalba Uan antla valanda ir metas 
’ - --.visi pikti. Skanaus gėri- P?adgti Sriežti- Publi‘ 

mėlio ir gardžiu užkandžių kos ffi^a’ 0 ^kėstrui 
prisikrovęs - bet svečių reik5s įmokėti. Tačiaūs 
nėra ir atrodo, kad nebus, j komitetui pasitarus su or.

• nes visas dangus apimauJ1^0 vadu> nuspren^iama
1 a Į programą vykdyti orkes-

111 1. ..... ’ - j: į foras pavaduoja* gramamono
muziką ir jaimimaš prade- 

Ida, džiovmti sušlapintas 
di-apanas,’ kurios ; netrunka 
išdžiūti lietuviškų klumpa- 
kojį besisukant. ; .

Kiek vėliau oras, pradėjo 
blaivėti- vĄpię 3 vai. jau ir 
sauhitė... švystelėjo/ Lietus 
padaro ilgesnes pertraukas. 
Publika pradeda daugėti." 
Apie .5 vai. didele klasčiaus 
hale jau pilna jaunimo. Bal- 

Į konas taipgi užpildytas svęr

L

r ■■

r

■r

LIETUVIŠKAS VIEŠBUTIS

PERSHING HOTEL
178 So. South Čarolina Avė.

ATLANTIC CITY,

Anthony Žalis—Savininkas 
v Tik 100 pėdų nuo jūrių

Maudytis tiesiai iš Kotelio. 
Kambariai šyartjs, patarnavi
mas mandagus, kaina- pigi.

Malonėkit atsilankyti.

piknikas bus rugpjūčio 21 
dienų.

Altoriaus vaikų išvažiavi- 
ūias į Jonės Beach, įvyko 
liepos 12 d. su Apreiškimo 
altoriaus vaikais. Mažojo 
choro išvažiavimas i Valley 
Stream paikų įvyko liepos 
14 dieną* ' .

Klierikai A. Petrauskaš 
ir J. Varnaitis vasaros me
tu sekmadieniais tarnauja 
.persiimu,

įjiepos 10 d. apkrikštyta 
Jono irx Stellos Šidlauskų 
duktė Ona Stanislava; krik
štatėviais buvo Jonas Bu- 
genis ir Veronika Matulie- • < . rne. "

Į Telephone:STAGG 2—0706

DD. BUDAS I. VENCIUS

I* -DANTISTAS
X—BAY

Namų Telefonas: Mlchlgan 2—4273

VALANDOS:
Nuo 9r~12 ii ryto, 2—8 vak. 

štcntlidlcniai*,
499 GRAND STREĖT

(kampai Union Avė.) , f.'
B R O O K L Y

.....  y" ------4‘1—

Čiais. Darže jau irgi ne
maža žmonių, ir vis dar at
vyksta daugiau. Publikos 
tarpe matyti: Newarko kle
bonas kun. Ig. Kelmelis, 
Patersono klebonas kun. S. 
Stonis, Ilarrisono klebonas 
kun. L. Vaičekauskas, Ėli- 
zabetho vikaras &nn. Kin
ta/ Brooklyno Apreiškimo 
Pan. Švč. parapijos klebb- 
has kun. K. Paulonis ir vi
karai : kun. J. Kartavičius 
ir kun. J. 'Lensevičiųs, Ka
ralienės Angelų parapijos, 
klebono pareigas einąs kun. 
J. Balkonas ir vikaras kun. 
J. Aleksiūnas, Šv. a Jurgio“ 
parapijos klebonas kun. N. 
Pakalnis ir New. Yorko 
Aušros Vartų parapijos kle
bono pareigas einąs'kun. dr. 
Navickas. . Mužįkai: komp. 
J: Žilevičius, J. , Jankus, A. 
Stanšauskas, A. Visminas, 
P. Dulke, J. Brundza. Ar
tistai—solistai: p, Byra, p. 
Petraitis, p.\ Jankienė, p. 
Kriaučiūnas, p. Hoffmanas. 
Buvo profesionalų ir žy
mesnių biznierių:--Konsulai 

^to sekretorius adv. K. Jur~ 
gėla j p. J. Garšva, p. J. Va- 
lantiejus, p. Trečiokas *ir 
?kiti. .'Y ai yvi^

(Bus daugiau) \

sulas Daudžvardis, kuli. N. 
Pakalnis, kun. Kinta ir ki
ti. ‘ ■' ■!

Solo dainavo p. J. Prane- 
detaitė..

DvT sesutės Motkevičiū- 
tęs lietuvaitės (Treriton, N. 
J.) gažiai pašoko.

Brolis Jonas Banys pa
dainavo porą dainų.

Dar griežė smuiku ir cel- 
lo.

Art. P, Petraitis dainavo 
tri^ dainas. 1 ., .

:Dovani įteikė-^ Šv. Ro
žančiaus flr-jos, Šv. Kazi
miero, . Tretininkų, Alum-’ 
niecių, Vyčiai ir choras.

Baigiant, programų kalbė
jo klebonas-kum J. Simo
naitis. "Jis dėkojo visiems 
už gausų atsilankymą, lin
kėjimus ir dovanasN?rogra- 
•ma užbaigia Lietuvos hinn 
nū. . . Vietinis.

Agota Majauskienė. auko
jo parapijai 100 dolerių dėl 
jbažnytinių? drabužių. Jau 
užsakyta $ Prane ū z i j o s 
nauja judda ariiota ir bal
ta kopa su velionu. \

žįstamiems ir šiaip daly
viams.

Laimėjo? .
Liepos 4 d., Lietuvių Die

noje, mūšų parapija laimė
jo dovaną Už gausingiausį 
dalyvavimą. .Garbe šiai pa
rapijai. * N. N.

Šeštadienį, liepos 9 dienų 
LrikŠtyta Regina O' n yTė, 
-'duktė* Jurgio ir Onos Ku- 
čiusldų; krikštatėviai: Pr. 
Stūmbris ir Ona Venckų- 
viene,,... ,

Pirmadienį, liepos 11 d. 
krikštyta Helena. Bįruta, 
duktė Kazimiero 'ir AgnieŠ- 
kos Pocių; .krikštatėviai: 
Vladas Valteris ir Juzefina 
Pocienė. ♦

Tėleptone: STAGG 2--0108

DR. A. PETRIKĄ
., v (trrater)'

LIETUVIS DBNTISTA8
221 S. lth St,, Irooklyn.'N. Y.

X-Spini«wv mamoM 
Gama Anetietlka

» VA'LANDOS:
Nuo 9 vai, ryte iki 8 vai. vakar*. \ 
Penktadieniais ir Šventadieniai* ‘ 

tik susitarus,

Tel.v Greenpoint 9—2320

JŪSEPH GARSZVA
G RAB ORIUS

■ ; —IR—
BALSAMUOTOJAS
231 REDFORD AVENUE 

BROOKLYN, N. Y.

Iš ŠV. JURGIO PARAP,

Iš APREIŠKIMO PARAP. BROOKLYN, N. Y.

ELIZABETH, N. J.
Sekmadienį, liepos 10 d. 

•Šv. Petro ir Povilo parapi
jos lietuviai surengė pokylį 
klebonų kum J. Simonaitį 
pagerbti j&lO metų kuniga
vimo sukaktuvių proga. 
Žmdnių buvo daug. < ’ ’ 

8' vai. vakare į svetainę 
atėjo klebonas kun. J. Si
monaitis • kartu su gerbiu- 
gaiš svečiais: miesto majo
ras, ^enerališ. koųstilas P. 
Žadeikis, vice-konsulas P* 
Daudžvardis, klebono brolis 
Dr. Simonaitis, kun. J. Val
kūnas ir kiti.

Komp. J. Žilevičius pasa
kęs įžanginę, prak aibe 1 ę 
toastmąsteriu pakvietė kun. 
J. Balkonų,

Kalbėjo kunigas. Pankus, 
konsulas Žadeikis, vice-kon-

Pereitą sekmadienį lie
pos 10 d., tuoj po sumos į- 
vyko\Vaikelio Jėzaus drau
gijos 3 skyriaus susirinki
mas. Nutarė rengti šią va
sarų du išvažiavimu į Fo-- 
rest Pk. Pirmas išvažiavi
mas įvyks sekmadienį, lie
pos 24 d., Ground No. 3, 
pradžia 2 vai. po _pįetų. T. 
rengimo, korulsi jų išrinkta t 
M. Brangaitiene, B. Brun- 
dzienę, E. Klumbienė, P, 
Jurevičiūtė .ir A. Slivinskie- 
ne.. ‘ Reikia tikėtis, kad.to
kioms darbščioms veikė
joms darbuojantis pavyks 
Šis išvažiavimas. Bus Ska
nių ūžkmidžįų ir minkštų 
gėrimų. Nepamirškit liepor 
24d. .

Užkviečia Visus atsilankyt 
V. . ; J. D. 3-Čias

IŠ KARALIENĖS ANGELU 
PARAPIJOS. - '

Ražančiaųs draugijos pik
nikas ' FoLest Parke gražiai 
pavyko.. Atsilankė cl a u g 
žmonių. Pelno liko. Šatas

PIKNIKAS .
Visų uolumu rengiamės 

prie Parapijos pikniko, 
Klasčiaus Clinton'Pk., Mas-, 
peth, 31 d liepos. Per Lie
tuvių Dieną, 4 d. liepos, ta
me pačiame parke, Sodalie- 
tės mergaitės savo , planus 
tiesė jei to i{bazariukp.!” 
Vis nepasako kas ten bus ; 
matyt, Sodalietės moka už
laikyti “sekretą.” Na, kų 
padarysi, reikės nuvažiuoti . 
į tų piknikų, nes kitaip ne- 

. sužinosiu kų jos turi sugal
voję. - ( '

> AURE
■Sekmadienį, liepos-. 3 d., 

mirė astuonių metų mergai
tė, Onytė Slavinskaitė. Pa- 
liepos 6 d. Buvo tai nep,ap- 
kimo^bažnyČios, trečiadienį, 
liėpos b d. Buvo tai nepap
rasto protinio ir dvasinio 
supratimo bei gabumo ne
kalta mergaitė, nors jai bu
vo lemta, sirgti beveik visą 
savo jauną gyvenimą. Sirg
dama priėmė Pirmą j ų Šv. 
Komuniją. Dangaus kara
lystėje nekaltiems kūdikė
liams, gi Onytė tokia tikrai 
buvo. Temęldžiasi jinai už 
mus!
IŠKILMINGOS LAIDO-

’ .• TVVfeS

Penktadienį, liepos 1 d. į- 
vyko laidotuvėm visų žinomo 
bei mylimo šios parapijos 
tmstiso, . Prano Korbeto. 
Dalyvavo šeši kunigai ir lai
kė ketverius šv; mišias, Nu
liūdusių žmonių buvo pilna 
bažnyčia.. Jo numylėtos 
draugijos Šv. Vardo drau
gai, vyrhi paskutinį karta 

i patarnavo savo vadųi-drau- 
1 giiį ’ ■ . '

. Sugrįžusvnuo kapų, p. 
KorbetienŪ . sukvietė . visus 
dalpuivųsiūs laidotuvėse į 
parapijos svetainę, kur bu
vo prirengta užkandžiai Šei* 

i mos nariams, giminėms, pa*

LRKSA, 134 kp. susirin
kimas įvyko liepos 3 d. š. 
m?, Karalienės Angelų para 
pijos svetainėje. >

Atstovai išdavė raportus 
iš LRKSA. seimo. Nariai 
nepatenkinti, kad seimas 
nutarė parduoti namų už 
tiek kiek gaus* Priėmė šių, 
rezoliucijų’: ,.

1. Kad namas Brooklync 
nebūtų parduotas, bet . būtų 
pataisytas ir iŠnuomuotas,

2. Kad garadžius taip pat
būtų pataisytas ir dabarti
niam nuomininkui ar . kitam 
išmiomuotas. ’ • 1

3. Kad namo pardavimas 
būtų atidėtas pakol dabarti
nis krizis praeis. Nutartų 
rezoliucijų pasiųsti?- Centro 
pirmininkui,

. Nutarta kalbinti ' jauni
mų prie Susivie n i j i m o,1 
ypač įvedus naujus skyrius.

Kuopos , iš važi' avimas 
įvyks liepos 24 d. Visi kvie
čiami dalyvauti.

K. Jankaitis., 
134 kp. rast.

j KLASČIAUS

Į CUNTON PARKAS
! pilęnlitams, baliams, koncertams, 
Irklams Ir visokiems vaslllnksmliijl- 
| mnms smagiausia vieta Brook- 
Į lyne-Maspethe. Jau laikas užslsa- 
| kyli- sale žiemos sezonui.
i kamp. Maspeth. ir. Betts Avė.
j JONAS KLASČIUS, Sav,
Į Maspęth, N., Y. į

LRKSA. 134 kuopos me
tinis išvažiavimas įvyks lie
pos . 24 d., sekmadienį, Fo- 
rest Parke. Prasidės nuo 1 
vai. po pietų. Visi lietuviai 
kviečiami skaitlingai daly
vauti. \

‘'DARBIN!NKO"SKA!TY-
TOJĮI DĖMESIUI ;

“Darbininkas*’ jau priima 1932 
m. Tdetuvos Paskolos Bonų ku
ponus už prenumeratas ir kny
gas už pilną jų vertę. Nukirpę 
1932 m. kuponų siųskite ;

“DARBININKO ” ADM., 
. 366 W. Broadway,

■ South Boston, Mass.

i

. Tel. Newtown 9—4464

ANT. J. VAIKNTEJUS
GRABORIUSIR

BALSAMUOTOJAS
Apdrtftuta Visose Sstkose

Notnry Public.
5441 r- 72-ud. Street,

Arti Grand Št..
BIASPRTH.^L. I., N.. Y. .

Tel. Stagg 2-50-13 Nctary Public

M,: P. RAILAS INC.
BIELIAUSKAS

Graboms ir Balsapinotojai 

660 Grand St., 'Brooklyn, N.Y.

TeL Stagg 2—0783 Notary Public

'<JOSEPR LEVANDA
(Levandatuku)

GR>BORIUS
107 Union Ave., Brooklyn, M.Y.

1 Telephone Stagg 2-4409
NOTARY RUBLIO

ALEKS. RADZEVIČIUS
G R A B O R I U S 

' - 402 Metropolitan Avė* < 
BRDOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijos 
Bažnyčią

Parsaindau'Automobilius Ves
tuvėms, Krikštynoms ir visos- 

kiems pokyliams

. Profesionalą!, bhznlėrlut, pramonin
kai, kurie škelblasl '“DarbInInke,” tik* 
ral verti skaitytoje paramos.

Visi garsinkltfe “Darbininke.’’

Vyras įsteigė valstybęr 
moteris namus. Bet dabar? 
'valstybes uždaviniai1; 
sunkūs,, kad moteris t ttttfę 
gelbėti 'vyrui valstybės rei- 
Idilubse.: z

MOV. l.A’CKk X. -u.Ė

Bvdhi'd Jie.. KkomuLo

o S

I
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