
KAINA 5 CENTAI 3

VISŲ SALIŲ KATALIKAI D ARBININKAI 
VIENYKITĖS! ' z

( • ' ; • -
DAĘBinillKAS

į ’’ Z AMERIKOS LIETUVIŲ -R. K, fiV, JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS T* ; j

L.- . ' ’• ’ : * ’ ♦: ’
: • ; 1*. , . ’ .

DINA ANTRADIENIAIS IB ’’

penktadieniais x
! - ' ' - ■■ ,’c.

EUNA NUO 1915 METŲ

EN-

SOUTH BOSTON, MA8S., LlE^OS-JULY. 221D., 1932 No. 54

MUSSŪUNI PAžiLLN

a 
torius premieras 

Mussolinį atleido iš savo ka
bineto 4 mihistęrius ir kele
tu vice-minįsterių. Tarp at
leistųjų yra ir užsięnių’rei- 
kalų ministęris Grandį, pa
sižymėjęs tarptautinėje po
litikoje. *

Dabar, Mus solini bus pre- 
mieru, užsiėniii reikųlų, vi
daus reikalų ir korporacijų 
mmisteriu. Be to, jis pats 
tvarkys visus santykius bei 
reikalus sii Vatikanu įr va
dovaus religijos * departa
mentui. ’ -

Šios permainos aiškiai: pa 
rudo, jog Mussolini nuo 
diktatūros ir nemano atsi
sakyti. *

DARBU FEDERACIJA 
NEUTRALI RINKIMUOSE

“Kunigų Vienybes” due
tinis narių sūvaži avi m aš 
įvyks 9 d. iugpiūčio mėn,, 
Adelphia viešbutyje, Phila- 
delphia, Pa. Pirmoji sesija 
skirta 11 vai. ryte. <

M- AL Pankui 
_ -C— _ _ Centro Rast.

PAVASARININKAT STA
TYS SAVO NAMUS
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Š. mj liepos men. 4 d, p. 
Jūrenięnė, 30 m., iš Mari- 
ampolės aps. Lietuvos Rau
donojo Kryžiaus ligoninėJp 
Kaune pagimdei 4 kūdikius 
(dvi mergaites irklu beriliu-

ATLANTIC CITY. —A- 
merikos^Darbo Federacijos 
prezidentas Wm. Green pa
reiškė, jog jo vadovaujama 
federacija įvyksiančiu o s e 
šalies prezidento rinkimuo
se laikysis neutraliai ne
rems nei Hoover neir Roose^? 
velt/ :

Green pareiškė, jog nei 
demokratai, nei respubliko
nai savo programose neįsi- 
rašė. to, už ka Darbo Fede
racija kovoja.

ClGONy KARALIUS M0- 
KYTAS ŽMOGUS

KAUNAS. — Vyriausy
bei neleidus Pavasarininkų 
jubilėjinio kongreso, jauni
mas nenusiminė^ bet pasiry
žo įvykdyti naujų žygį. '-

Pavasarininkų centras at
sišaukė į visus narius, pra
šydamas sumokėti po 1 litų 
savo namų statymo fondui. 
:. Kadangi kongreso ./išlai
dos kiekvienam pavasari
ninkui būtų buvusios dides
nės,: negu 1 litas, tad reikia 
tikėtis, jog šių auka kiek
vienas katalikas jaunuolis 
sudės ir taį bus gera-pra
džia .Pavasarini d k ų R ū- 
mams. "

DE VMERA WL NESU
SITARĖ/

-- ----------- ------------------------------ ,—~ . * — ’ . .. ‘

■Į—Bonų išmokėjimo reikalaujančių veteranų armi jos nariai skirstosi j narius, pasinaudodami gele- 
žmkėlin kelione už dyka. Kongresas jiemš pergabenti paskyrė 100,000 dolerių. 2.—Vaidas Vernon, 
Inct, apylinkėje, kur viesulas sunaikino daug nųmų ir sužeidė keliolika asmenį}. 3.—Multimilijonie
rius John D. Roekeifeller, sulaukęs .93*metų amžiaus, . «... .

karta iš 512,000 , gimdymų. 
Šis atsitikimas L. Raudo
nojo Kryžiaus ligoninėje y- 
ra pirmas.. Trys kūdikiui; 
gyvi, vienas mirė. Motina 
jaučiasi gerai.

ŠIIDEGĖPIISĖKAIMO

; PETROIT. —i Ir čigonai 
eina apsviltos kaliais! Sa
vo nauju “karaliumi” jie 
išsirinko Stove Stanley, 
baigusį College o f N e v 
York City, r

Apkarūnavįmo iškilmėse 
naujasis karalius pareiškė, 
jog jis vesiąs čigonus ap- 
švietos keliais, mokysiąs 
prekiauti. Jis taip pat ža
da uždrausti prekiavimą 
merginomis vestuvėms.

PASKYRĖ 535,000 PA
ŠAIPAI ,

. CLINTONj liepos.20.
Šio miešto 3500 gyventojų 
savo susirinkime. paskyrė 
$35,000 bedarbiams šelpti.,

Stiširinkimas gfiėžtsti pa-' 
geidavo, kad pašalpų išda
vimų prisiūrėtų žinomi baž
nyčių darbininkai ir patiki
mi piliečiai.

Toks pageidavimas įvyko 
dėl to,. Jog lino sausio 1 d. 
iki šiolei bedarbiams šelpi, 
išleido* $70;000, kas taksų 
mokėtojams išrodo didele 
suma. 5 L.

Clintohe, šelpiama 2070 
bedarbių.

LONDONAS. — Angli
jos premjeras MacDonald 
liepos 15 d. buvo pasikvie
tęs Airijos prezidentų De 
Valerų pasitarti dėl esamų 
nesutarimu.
.• Anglijos ir Airijos nesu
tarimai padidėjo ypač pas
kutiniu laiku, kai Airija at
sisakė mokėti’ Anglijai žer 
mes mokesčius. Anglija pa
skelbė ekonominį karų Airi
jai, priimdhma auk š t us 
muitus Airijos prekėms. 
Airija, atsakydama į Ang
lijos žygį, irgi pakels aukš
tus muitus (tarifus) Angli
jos prekėms.

Pasitarimas tęsėsi. 3 va
landas, bet nepasiekė jokių 
Susitarimų. De Valera tuo
jau išyyko atgal į Airiją.

De Valera pareiškė, jog 
Anglijos ekonominis karas 
atneš tik naudų Airijai, ku
ri taps savarankiškesne res
publika.

: •.T■ v? r
UŽMUŠĖ KITUS IR PATS
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MIRĖ JURGIS BARTAŠIUS. ‘ t , .• 1 •• • •

BROOKLYN, n. Y.--Lie- 
pos 8 d. m.: mįi’ė Jurgis 

.Bartašįus, plačiai , žinomas 
laivakorčių agentas. Palai
dotas liepos 11 d. su iškil
mingomis pamaldomis Kal
varijos kapuose. Laidotu
vėse patarnavo grąboriųs A. 
RadaevičiUs, kurio biznio 
vieta 402 Metropolitan Av., 
Brooklyne.

Velionis per daug. metų 
laikę biznį prie Washington 
St., Nėw York City: Pas
kutiniu laiku buvo susidė
jęs sų p. J. Valantiejum.

. Keliolika metų atgal ve
lionis yra. gj’vėnęs ir turė
jęs biznį So. Bostone. Dau
geliui yra patarnavęs ati
traukdamas lietuvius'iš Lie
tuvos.’ .

Paėjo iš Kadarų kaimo, 
Papilės parapijos. z

DANVERiOAŽINA 
TAKSUS

D AN VERS/ — Šiomies
to įkainuotųjų taryba liepos 
19 d. pranešė, jog šių metų 
taksai busz $38.80, kas yra 4 
doleriais mažiau nebu per
nai.

GELBĖDAMOSDRAUGĘ 
NUSKENDO 2 SESERYS

21 ŽMUGUMRĖ NUO 
KAM.

'. šiomis dienomis nuo įkar
ščio mirė 21 žmogus. Chica-. 
goję trečiadienį, liepos 20 d., 
vietomis* buvo7106 laipsniai 
karščio. Trys asmenys mi
rė. ■■■ fc ’ 1 ' \

nių karščio ir mirė 6 ašme
nys. ‘ v -.. >. ’

Taip pat ': thėrmpmetras 
rodė iki Šimto laipsnių kar
ščio ir kituose miestuose ir 
keli'Olikų žmonių mirė.

Daugiausia, žmones- ken
čia karšti Iowa ir Nebras- 
ka.' .

NASHUA IR LOWELL 
URBTUVĖS ATSIDARĖ
NASHUA, K H. — Lie

pos 18 d. atsidarė Lcnvell ir 
Nashua Manufaeturing Co. 
vėl 'pradėjo ^arbą. Apie 2,- 
000 darbininkų •''priimti į 
darbų. Pranešama, jog šiai 
išdirbVstei pramatoma ne
bloga ateitis. ;

MOTERIMŠLEIŠTA KAU- 
TISSUBULIAIS

SUIMTA 13 POUCMONy
MINEOLA, N. Y. —Lie

pos 15 d. čia dėl poliemonų 
žiaurumo mirė tūlas Hy- 
man Štark, apkaltintas plė
šime.

H. Stark buvo klaušmė- 
jamas detektyvų apie apvo
gimų irapmnšįmųywna<4e- 
tekfyvo motinos.

H. Štark buvo sumuštas, 
ir mirė nuo didelių žaizdų. 
Suimti 13 } oliemonų, kr : 
riuos norima apkaltinti tre
čio laipsnio žmogžudystėje;

: PRADĖJO DIRBTI
HAZLETON, Pa. — Po 

kelių menesių nedarbo šio- 
nųs dienomis pradėjo dirb
ti kasyklose Highland No. 
4 ir 5.. Apie 2000 žmonių su
grįžo darban. . .

.GIRTIS PALEISTAS

Liepos 3’ d. Panevėžio v., 
Kirkūnų kaime kilo gaisras 
ir sudegė šių ūkininkų tro
besiai ir įvairus turtas:

1, Klikūno, Balio,
. 2. Žilinsko Juozo/

3. Pagarecko Juozo ir
4. Banįūno Jono.
'Viso nuostolių padaryta 

už 34,500 litų.

DAUG ŽMONIŲ ŪKO BE 
DARBO ; . .

TAMAQUA, Ba. — Šio
mis dienomis Maryd kasyk
lų savininkai pranešė darbi
ninkams, kad išsineštų savo 
įrankius iš kasyklų, lies bus 
uždarytos, ilgesniam laikui. 
Kįek lųiko atgal ėjo gandaį 
kad kasyklas nupirks nau
ja kompanija ir pradės dar
bų, bet tas neįvyko. Daug 
žmonių liko be darbo.

deiito1 Hindlųburg įsajcymių. 
liepos 20 di. Prūsijoje pa
skelbta. diktatūrą* Prūsijos 
valstijos komisijonieritūni 
paskirtas Vokietijos kano 
leris Franz von Papen, o jo 
pagelbinįnku su diktatoriš
komis teisėmis — K s s ę*n 
miesto may<pras Fr.aii* 
Braęht. • *' .

Berlyne ir Brolidenburgo 
provincijoje paskelbtas ka
ro stovis. ., . ’ ( „

Kancleris: tuojau įsake 
Prūsijos premjerui jr jo vi
daus reikalų ministęfiui paį 
sitraukti iš einamų pareigų 
Prūsijos vyriausybe atsisa
kė pasitraukti iš. einamų pa* 
reigų ir įteikė skundų auk- ’ 
ščiąusįąjam teismui. . . - .

. įJariuomenė ap siautė 
Prūsijos ministerių rūmus, 
Diktatorius pareika!aW mi-; 
nisteriams pasišalinti, bet 
šie . atsisakė geruoju išeiti iš 
savo -įstaigų. Keletą pasi? 
priešinusiųjų išmesta. ' ■

‘ir, gerai apginkluota Sargy-, ’j. 
ba. Policijos viršinįnkaį 
areštuoti irMlaikotni kalėji-

Tdki(T 
mo ir konstitucijos laužyme 'Ą 
nėra buvę nuo 1871 m^ Vi4 
suomenės vadai susirūpinę 
ir jaukia' konferencij as. pa
dėtį išaiškinti. *

BAISI SAUSRANAUJOJE 
ANGUJOJE

i

i

i

J

-J

. .Berlyne pastatyta stipri J

*'1

į

-—Ūkininkas ę41 Bender, 
38 m., išbučiavo savo 3 vai
kus, nubėgo į grįšiu ir nu
šovė savo žmonų. Mirštan
čios moters šauksmų išgirdo 
jų kaimynas ir atbėgo pasi
žiūrėti. Bender nušovė’at
bėgusį kaimynų ir pagaliau 
pats nusišovė. L

Nelaimės priežastimi esa
nti šeimynos nesantaika.

pos 19 d; ant Beevųr prūdo 
užtvankos sėdėj‘o seserys 
(17 ir 9 metų) Eileen ir 
Betty Gordon ir Jų draugė 
Helen Hamni, 16 metų. 1 •’

H. Hamni įkrito į'prū
dų ir pradėjo ^skęsti. • Jos 
draugės seserys,’ nemokėda- 
mps plaukti, šoko į yandes 
nį gelbėti* Abi sėseiįys. bu
vo pagautos gilesnio van
dens srovės ir prigėrė.

H. Hamni 1 š p 1 a ų k ė į 
krantų ir pastebėjo, savo ne
laimingas drauges beskęs
tančias. Ji pašaukė poli
cijų, bet j au buvo per vėlu.

ALIO AKTE,, Ispanija.—- 
Per 25 metus IspaniJ ojte bu
vo uždrausta moterims kau
tis su buliais, bet d a h a r 
joms vėl leista.

Kaip Amerikoje yra pa
garsėjusios bokso... 1‘ungiy- 
nes, tąip Ispanijoje žmonių 
su buliais«. imtynės, kurių 
žiūrėti susirenka , tūkstan
čiai žmonių.

Buvusioji karališkoji val
džia buvo uždraudus mote
rims grumtis su buliais, nes 
pasitaikydavo,, jog buliai 
miltinai subadydavo mote- 

• % i : *
Į’1S> . ' *

. Leidus mot e r i m & v e 1 
grumtis sunkuliais, pirmoji’ 
diena buvo joms laiminga: 
dvi moterys užmušė du bu
lius.- ’ ' s •

ELEMINGTON, N. J.— 
John Hughes Curtis, laįyų 
statytojas, nubaustas už ap
gaudinėjimų pulk. Lind- 
bergh, liepos 18 d. paleistas 
iš; kalėjimo, Užstačius $10,- 
000 kaucijos.

Curtis" nubaustas yiėne- 
riems metams kalėjimo ir 
$1000/Jis apšiskundė auk-.: 
ščiausiajam teismui, ir jo 
byla bu$. nagrinėjami spa
lių menesio, pradžioje.

CHARLIE CHAPLIN, TUR- 
TINGIAUSIAS ARTISTAS

• t

LOS ANGELES. — Be-
■■ ■ • ■ . ■ , »’

tyrinę Jani kino teatrų .arti
stų finansinę padėtį, paaiš
kėjo, jog tm'tiugįaųšis arti
stas yra juokdarys Charlie 
Chaplui, kurio turtas įkai
nuotas $7,687,570. / ’

i?ats Chapiin su tokiu į* 
yertmimu čnėsuHnka. Jis 
s^kp| jog jo turtas vertas 
tik. apie 2 milijonu' dolerių.

uždare krautuvę dėl
NEMOKĖTU SĄSKAITŲ
BALTIM0RE. — Mėsos 

krautuvės savininkas E. Ta- 
borsky turėjo uždaryti savo 
krautuvę, nes jo daugelis 
skolininkų neužmokėjo są
skaitų.

?Jis uždarė krautuvę, bet 
išgalvojo būdų dar gelbėtis.: 
jis siuntinėja paraginimus 
visieins skolininlc’ams, įspė
damas užsimokėti, nės ki
taip jis visų skolininkų var
dus viešai paskelbs..

Į.

į

Naujoje' Anglijoje truks-, 
■ta lietaus. rt Tokios sausros' 
kaip šiemet čia nebuvo per 
10 metų?' 
z Daugiausia nukentės ūki
ninkai, nes visų ką baigia 
išdeginti.

ISPANIJA SUMAŽINO 
KARININKŲ SKAIČIŲ

MADRIDAS. — Išleisto
ji knyga apie'Ispanijos ka- . 
riuomenę aiškiai parodo, Ji 
jog Ispanijos- respublikoje 
dabar yra Per pus mažiau ■ 
karimnkų, negu' buvo kana- j. 
Imi valdant paskuti n i a i s j 
metais. 
t • . ■ ,

Federacijos Kongresas j
* šių nWUf Amerikos 'Lietuvių Romos Kata- ’ 
likų>W<*U$s.K±H?Koii^saš^lcs Ru>-tiku 
piūČių-23rMai’ 25 (Venomis, švento Kaziųiiero .

•bojU p^dėtacijlišnA^skričiai, skyriai;ir visos.lie- 
tutih katalikų driiūgiįos nuoširdžiai kviečia*', 
mos dalyvauti. Taip pat Didžiai ^GerbiamiejiJ 
lietuvių dvasininkai, visi katalikai inteligentai, 
visi visuomenės vęikėjaųkviečiami į Aiįienkos '

, lietuvių kataliku metine šventę — Eederacijos 
Kongresų synįstyti mūsų visuomeninių reikalų;

• *? • . K. J. KruŠinakat,
’ ' Federacijos Sekretoriui

3



PSAKYMELiAI

f

NEŽINOJO savo 
-GALYBES

■- ' r.Lw , - -------- -
£ Buvo sekiųadięnįo ‘rytas, 
^pasirėdęs šv-entadienio. dra- 
dužiais eina/žmogus į baž- 
^yčią/ ^Sųštoja.. Klauso. < 
Kažin .kas jį vardu šaukia/ 
tĄpsidairo. Žiūri Šalę kelio' 
'■p-urvyno duobėje tupi dide
lis varle. > '

“ Jau trys dienos kaip aš 
<Čią,V. tąrė vąrlė, “padėk 
man išsikrapštyti, nusibodo

“Tdigii taigi,” atsakė'vnr-’ 
lė, “asįšrip mdiiiinV '‘Bet! 
kaįp paipačiąū, kad gyvatę 
atšlia'uŽK‘1 jlHb nikn^, tat -ir 
turėjau išlipti- Ir tikėk 
inan, nęilgat truko tai pa
darytį* y ' / r-T-

' ‘ -B

GARBINGAS GENE
ROLAS

darbininkas

(Wlio ftenlęs-
mo fliieąįęlK) p^putoj^8 F- 
tiek nusigaųflo, kad žado] 
neteko., Gydytojus vos at 
gaivino, tr kitur tų dieny 
pę^kūiųją žalos pądąriusi, f

Lift. Laiv&korčuj A. S. Am.
IleniU

n»

FARM J-vNEUPM SUS PIRKINYS
——- 

. 1 ‘ ■ WĖST PERUt MAINE
•125 akavai ži-mės. apie 10 tikrų dirbamos, didelis sodas, didelės' aptvertus 
ganyklos Ir apie $3000 vertės gražios girios, 8 Jcmnbavil} stuba, didėlė bar- ’

l nė, gailina laikyti virš 20 karvių. Keletas vištiulnkij, daug Įrankių ir visi 
auKlernišiil, velk niiuja mnlkoinš plauti mašlim, šaltinio vanduo, per uk| 
bėga upė# km* gaiiaur Žuvauti ir matulytis 13 temintų Guerusey karvių, 2 
buliai, 2 arkliai. Laukai apsodinti jurais ir daržovėmis, apie d(i vištų, Pvl 
mylios nuo indm ’ ' ’ * J-” " ■
arnėrlkmiulifc *Jpai 
$7500, 
linksmas, ir yiddūš' A,Weū. 
barg$n<». Jiegnlimą rusd. * 
Siu iu*pąp.va.'jta .pi-ųM|..U i

'Įnlo įmesto* tirštai apgyvento lietuviais Ir pasUurlnėiats 
-u,.— -ąrll-gelžkelto stoties. Ukja veriu imtą

bel^^faĮmpiirĮliivImtii flk, iMtyĮK Pirkėjui užtikrintus pelningas, 
vietos Ir tokio didelio 

Uprėtų tųojaus nasiimudoti
■ ' I 

t • *

• #

Žmogelis pasižiūrėjo į 
purvynų ir į savo bliįgan- 
Čiua' Čęvęrykus ir tarė:

. “Ne dabar. Matai, aš ei
nu-į bažnyčia. Bet grįžda
mas namon aš tave kaip 
nors išstumsiu iš tos duo
bes. ”•

CĮrįžtą jis iŠ bažnyčios ir 
apgąįlestauja, kad hlizgan- 
čiai^ čeverykais. reikės brįs- 
ti į purvynų varlės išmes#* 
tik žiūri, kad ji jau tūpi 
.ant sauso kelio ir. šildosi 
prieš saulę.

“Bėt tu man pirnią sakei, 
kad negali iš purvyno išlip
ti,” tarė žmogelis. .i

Vienas Prancūzų genero
las turė jo įprotį ■ visuomet' 
persižegnoti prieš ir pd val
gių. Sykį, kuomet jis buvo 
uzky i ėst as į s v ę č .fusį~ J o 
draugai patarė jam nesižeg- 
iioti prie stalo, nes Įriti pra- 

■ dė’si«ą juoktis. Bet genero
las atsakė.:
/ Jie gali elgtis kaip gy- 
’VuUai, aš apse i s į u kai p 
kpiįėščįonis.”

“Tai, generole,” tarė jo^ 
draugai, “gali sau žodžius 
.kalbėti, tik ženklo neda
ryk.”. •

/^Draugai/’ atsaliė gene
rolas, “aš esu krjkšęiąnis 
kūnu ir siela, Mes privalo
me ne tik tikėti, bet ir pa
rodyti savo tikėjimą. Kodėl 
gi mes turime gėdytis gerą

. ęhrvti?”, ' ■ . \T.

S

' AI K. KUPSTIS.
W.Brwlway, So, Boston, Mass.

’TeL So. Boston 1662 .

“Darbininko” Katalogas

JONO KM1T0 EILES
Labai graži knyga audeklo apdarais, 192 pus

lapių, tik už 75 centus. “Darbininkui” prisiuntęs 
*75 centus gausi Jono K mito gražias eiles;

Jonas Kmįtas vieniu telis Amerikoj lietuvis, po- 
•„ etas. Jo eilės pilnos patrijotiškų jausmų.

? . Siųsk užsakymų. į ’

' “DARBININKĄ“
366 West Broadway South Boston, Mass.

AR TURI LABAI GRAŽIA KNYGĄ

LIETUVOS ALBUMAS
* 436 puslapių didumo

Kiekvienas puslapis labai gražiu paveikslu pa-> 
; puoštas. Kiekvienas lietuvis privalėtų įsigyti šią. 

< knyga. Jos kainą buvo $1.00. Dabar gausktik už
r. $L0Q- ■
į . - ■ ' Reikalaukiš
į “DARBININKO”
i ' 366 West Broadway . South Boston, Mass.

I MALDAKNYGES

k

4*

aplėki <Wvm
3ugedw 3w ilsite
nemwū$ — jįą grįžtą į ifflteyįk* ir W Vfl 8W%- '

PXOF. AA^ĄŲ^KĮg; ..— V¥- 
$4WAS

, . BEU*jęę<WS '

Pvof. MyMaičiųi-Butį- 
nųi dęl nesveikatos nęgąlmt 
toliau “ŽidinioV redaguoti, 
jo vyr. redaktorium paįvįe-• 
stas prof. St. Šalkauskis. 
Prof. St. Šalkauskis pakvie
timą priėmė- ' *

. Į*rof. St Šalkauskis yra 
visuomenininkas —psįcho- 
ogas—auklėtojas. .

Ateitininkai su širdgėla 
. apsisveikina su_ gerb. prof. 
Mykolaieiu-Pntinu, uŽįdi- 
nį ’ ’ sukūrusiu ir įdėjusiu į 
jį daug Savo intelektualmm 
ir fizmįų jėgų. Mykolaįtis- 
Putinas *■‘Židinį*” padare 
rimčiausiu Lietuvos žūrną- 
lu, plačiai skaitomu visų 
mūsų visuomenės srovių 

į šviesuomenės. Bet pasta
raisiais metais prof. Myko- 
laitis-Butmasturėjo pasi
imti daugiau darbo univer
sitete, tai prie, jo sveikatos 
prisėjo mažinti nešamo dar
bo naštą ir^nuo “Židinio”

1 redagavimo atsisakyti. Pro
fesorius. Mykolaitis-Putinai 
ir toliau pasilieka ‘Židihj(>r 
bendradarbiu. f

DIDELI NUOSTOLIAI DĖL 
GAISRŲ

tiį yrą kiek sausesnis otvąs 
ir, vanduo 4iu>ymjose tru
putį nuslūgsta, tuojau; ypač 
valdiški durpynai sumargu
liuoja- būriais visokiomis 
priemonėmis durpes gami
nančių žmonių,.

’’ ’ —:---- L. į .

t . PERKŪNUOS ŽĄLA

. MĮĘCSLĄVĄS, Alytus 
aps. —•. Birželio 14 d. pava
karėj Čia griaį^ė labai sma
rki perkūnija. Keliose vie
tose įvyko jos žalingi įsįy- 
džįąį. . Vankįškįuosę ji pa
degę ūkininko Bįcąųs gyve- 
nąmųųsiųB namus, kuliuos 
tik dideĮčnvš Miroslavo ug
niagesių pastangom pavyko 
■iš . ifetW-i; .b?W 
i nėšųdeguąiųs.- Sfįrosląvę iš

M^|UITyVĄM-*V*PMI

L. “GWWW’
LIEP0S30Dn1W
Laivakortės Į* Klaipeclį:

• Ten f Ten ir Atgal

M.

Trečia Klasa $84.50 | $141.00
Naudokis mušu ankstyvesniais ir

. valesniais laivų išplaukimais :
M. L. taPSHOLM, • . Liepos 30
M. L..-KtjMsnOLM. Rugplučlo 15
S.S, DKOTTNlNGHOtM, Bugp.25- 
M.L GHĮęSHOLM, .Rugsėjo Ė 
M. L. KUNGSIIOLV, Rugsėjo 15
PlatęsnlŲ • informacijų kreipk f t ės 
pas vietinį laivakorčių ageųtij. ai? 
ba j:

SWEDĮSH AMERICAN LINE
•21 State gfc York, JT. Y.

PMDDA NAUJį PA-

i PASINAUDOKIT NUPIGINTA MALDAKNYGIŲ KAINA
F m KĄ GAVOME SIUNTINĮ NĄUJŲ MALDAKĮ^YGIŲ

' - ' labai prieinama kainą

• / “MALDŲ RINKINĖLIS”
■ Kainos: ■

i, l Juodais odos apdarais ęi.5Q (buyo įl.75)
, Baltais celuiloido apdarais ?1.50 (buvo $1-75)

■ . . * 4 ■ i .j

. . \ juodais paprastais apdarais .75 (buy^,|^OQ)z . ♦ 
Baltais celuiloido apdarais .90 (buvo $1.25)

. ' "MAŽAS NAUJAS AUKSO ALT.0RMUBMT38
.Kabos : - ‘x ■» “ • . * “

Juodais. paprastais apdarais • .80
■ " Juodais minkštais apdarais .50 •

■ . Juodais odos apdarais .75 •
.*'< Baltais ęeluįbfdų apdarais.. .80 .

Imant didesnį skaičių duodame gęrą nuolaidą.
Knygutės labai tinkamos, dovanos vaikučiams prie pir

mos. Komunijos ir kitoms.iškilmėms, >.■
Visus Užsakymus siųskite sekančiu antrašu: .

. “DARBININKAS” _ . į
866. Broadway, So. Boston, Mass. |

h-j.

į

a

!•

: VILKAVIŠĖIS.— Iš bir
želio 13 į 14 d. naktyje, Bū
klių k., Žaliosios valse., Vil- 
kaviskio ąpsj.į. Juozo Alek
sos ūkyje kilo gaisras. Su
degė medinis gimtais Eng
tas . gyvenamas namas ir 
lentinė pašiūrė. . -. " .

Nuostolių padaryta už 
12,300- litų. ,

Birželio 13 ęĮ. Vilkaviškio, 
miesto laukuose Mąto Dab- 
rilo .dar negyvenamam ūky
je kilo gaisras. Sudegė dvi. 
trobos: kluonas ir grineia 
su tvartu pu vįemDstogu.

Nuostolių .padaryta už 8 
tūkstapČiųs lįtii. * ’

/^DURBilT GAMYBA

I 
5
I 
I

VILKAVIŠKIS. — Vil
kaviškio apskričiai, * esant 
mažąi miškingai gyventojai 
priversti kurui gamini i a 
durpiųl Kaikurie šiuo, krL 
žlo, metu, palyginant su Iri- 
tais ūkia gaminiais, durpes, 
duoda gražaus pelno. To
dėl atsėję vasarojų, jeigu

Trumpa Apologetika arba
Kat, Tikėjimo Apgynimai. Pa 
rašg kum V„ Zajančaųąįgų-.EįOc

Maldų RinkiųMia, baltąjį.
Viršeliais   ------J—$1.75-^1.2|| .
_ Maldų Rįn|dnęlis> juodais___ ’
.vijželiąis ..... .... ____ „.$175—1.20 ~
, Dy, Vinco Pietario Raštai.
Istorijos ąpysąkA Dų tomai, $1.00

Moterystė ir teimyna. Ver
tė J. Gerutis ’A...•>,___4Oa . .

Gamtai Pradžiamokslis -r-
Pę. A. yileį^i^----- ----- ;--------5bcJ

" Limpamosios Ligos ir kaip 
nuo jų išsisaugoti! Parąšv 
negyvoji gamta: žemė, van- ; 
dqo,oras.Parašė J. RaronaĮi—50a.

Nauja Skaitymui Knyga —' ,'. 
(Dalią ĮI). Sų pąyeikslaią-^I^e.

Vaikų Knygelė — su pa
veikslais .. ........ ...30c.

Mano Patyrimai Didžiojoj 
¥aMą9ij-|r^ąai.”PftF%’ ' 
SS Kiin. ,J. F. Jonaitis (Ka- 

. yeliopasj
Pamaldų Vadovėlis, Stacijos 

r Graudūs Verksmai. Sudarė ir 
įšląi^P Kun. J. Koncevičiuj.—ĮOą,

Vietnuąhųą Luoiųa. Vertą
Įįnn, P. . Saurusaįtįa :—25ą 

Moterystes Nesuardomybė. J.
Lesftuąūįs. lt, Ęa|. Ų-jpą įeį- 
dinys,

Sunkiausiais Laikais,. Parašė .
A. Rucevišius ----- 4Oc.. ,

JfąiĮę (Poęiųg).. pftrafa M 
^ųstąitįs.. __15ty, _.

Ąventas Gabrielius. Išleido 
Tėvas*Alfonsas Maria C. P.—25c, 1

, Religijos Mokymo. Metodi- 
ka. ^utąisė, K. J. ^kruę.dyą—5Q?., 

.leiskite Mažučiams Ateiti
Prie Manęs. Sutaisė KuPra-

—--- ---------- .
i Mūsų Dainiai. Para^S Ką- ’ 

Puida —,—' . / / .■„■‘■1.506.
Ander^eųo PasąkO3—-su ęa- 

ėj|k6Įąpais -' ’' \ ... .—20«,
MAĮ^MNYGĖg

'pulkim ant Kelių-^^D-lčo” 
pąttda. Odos apdaru $2.00 ir $3.00

TĘATRA|
Vienuolio. Ųi^tą s^ąbi-

. ąų» Vieno veikslo juokai. Su- t . 
iiejuvino Vaidėvatis----------- !&<»•

Elgetų Gudrumas, 3-jų veiks
mų KO^diją. PąrąšS Sięirų^ 
jaukas —:—
Kepaišy to ja—ke tyrių veiks

nių drąiųa. Parašė kuų. Ęįl JĮt. 
Juras. Kaina—. - ----- 35c

WuM“g»» *ktų 
komedija ; parašė S.. latvy-

' ■ d'af  ---- U-~—■— ------- .

- Ubagų Akademiją ir Ubagų
'Saikią ^edįtos po Jį

' ’ų. Parašė Seįrųų Juozųkas—35c> 
Sniegas. — Drama 4-rių ak-

i q. Vertė Akelaitis ------------40c

A,Gimą TaųW Uemiu8^ r*• ■ 
cąąė Kum L. Y|iąękaųakas—10c

; f ywiGcri-3-jųY^kamįY»is- 
parašė .F, V. ------10®

Auksinio ObuoĮių Historiją 
((Graikų Mythologijos Žiups- 
I nelis) su paveikslais. Lietu

vių, kalbon išguldė Alyva„__50o.
Trys Keleiviai—Krikštonis, 

ĮŽydąfi ir Turkas. Pamokinan- 
įti apysaka. Parašė T. Vyš- 
(ni^uskas. Vertė P. B ———_l40c. 
į Trumpi Skąįtymįėliąi—^ląbąi 
gražūs pasiskaitymai apie* f- 
vairius gyvenimo ąismkiiąuą^ 

[ Parašė J. Tarvydas-—__45o. 
Į Turto Norma—moksliški pa- 
|Biskąitymaį. Pąrašė Uosis.—45c-

Genimas—aprašymas apie 
i gerumų ,per ’ Tėvą Faberą-Fi- 

•Į UpUą. Vertė Kųn. L. 
[ ‘Tabakas—^updaį — rūky- • 
imo kenksmas; pagal'd-rą JNi- 

1 kojakį parugė S. Kaimieįuu. 15ę. 
L Užkeikta Mergelė sų Bąr?- 
dą ir Barzdaskutis—apysaka 15o.

Katalikų Bažnyčia ir D*- 
modama;. - kųn
Varnas Žilinskas —----- _50o.
'■ Apaštalystės Maldos Statu
tas. — Vertą. Kųų. p. Sąwu- 
saįtis ----- ------ ,— ------ r-—_25c,

XXIX Tarptautinis Euchar- į 
, riątiniš Kongresas, Parašė 
| kųų. į’ię. Bųčys, M. L C.—-1.59 

jpmįįtkįai Ųžsįęnyjų. Juokin
gas aprašymas kęįįon^ą į Pa-, 
ryzių jr, atgal Mikalojaus ir 
'Gląpiros Ivanovų.... išguldė 
Mągnus Parvalkietis ...'. .50

Kehonė/Aplink Pasaulį per 
80 ’ dienų—-Apie. vięas, ęįęrybas 
be'gąĮo įęįoniąė įmdtįkįąi 0- 

ĮĮioĄfs, peę įvąirius krąšįtęu<.
Julius Verne. Vertinas, 

J. Balčikonio _ _ _ t $1,M

.J_60e.

Mr. H. Lftcliavicz, 'Boston, ’,Mfi.ss.;. 
rašo: “ąMno organai buvo silpni ir 
būdamas 40 motų aš’jaučiaus kaip 
sėdąs žinpgus. Aš. ęmiau daugelio j 

. rūšių vaistu, i>et lie nedaug tepagėl- ' 
bėjo. Vįetię diepį aš perskaičiau a- 
pie Nuga-Tone* ir- nusipirkau, bonkij. 
Aš išgėriau tik tris bonkasjr .dabar 
aš ėsu Stiprus ir sveikas ir visi mano. 
Organai yra veiklus, Nuga-Tone yra, 

: pastebėtina gyduolė.”
’Ap t tekini likai pardavinėja Nuga-To- 

: ne. įeiių aptiekininkas nęturi M pa
prašykit; jį nžsakytij, iš. savo urmtniji- 
ko. žiūrėkite, kad'gautumėt Nuga- 
/tone.. Substitutai gąjl.ųąsįrodyt^ be 
1 Ventės; .

~~ I Parašė L ____ , 
J. Balčikonio
Pramoninės Demokratjios Pa- 

gr^ndai. Parašė Uosis
gegužės Mėnuo— Ęaų. P. / . 

|2a^eikia; Kaina :___ „-2_____50c.
^rįtm^įkcą ŲždaYįnyųą?™25c. 

pąvbymečiųi u_ $a-
idnčlis Mąlbos mokslui-—u__50c. 

yetriufcas — laiškai vieno
| vadelio. Vertč. S. Rakauskas 15c.

Bolševizmas — Kas tąį ywĮ 
bolševizmas ir jo vykdymas 
Rusijoj. __—_____ _—.Į5c.

Žaidimų Vaįnikaą—Savybės 
vakarėliams ię- gegužinėms su. 
gaidomis. ŠutaiaS jMąųia Gri- 
ymis_______ _—;—5Qc.

LaimS —,.(po$ma)i ParąšS Į Vaįtbįu? —?50o.
Ątšąrgįai sų Dgmd. Verta 

j iš lenkiško kųn. K. S..».........Į0c.
Mūsų Tikėjimas — įsąiškanį- 

Į irias pagrindų mūsų tikčjimo.
Vertą Jonas M- Širvi&tai——59c.

I Lietuvą Žeųklai. Išlaidų 
Į J. Šeškevičius ir. B-vė, Kau-
[ iaą Jj—:—J—L_———_.40c.
I Įpmęs ir -Kalbėk: D^lam- 
fcijps, Mpnojgai ir PįąįoMį.

J Į ParašS Juozas V. Kovas -L2t30e. 
t Veękwa?l •— Veę-.
į te Vys]|. Ą, BaęarųįU8.ka^i-iqę. 
t Į Eucharlstiškos Stacijos—Ųu- -
> I liepvino Kun, P. Jųškaitia—15o. 
1L vi
Į.[Graudūs Verksmai, Maldos GaZ 
HgužSs, Birželio ir "Spalių ml-

A- V<< 
n ,yą--—»—25c, 

Į pangaus KatafieiiĄ — Sų> >
i rimbo. Kpn. M, Gavalevį’Čįuąj .* 
^Ibe apd^1*** «*a*»+-2 .

dąęais.

ią ki

V A L A N D O S:
■ ■ - , • . . • . . . #

Nuo 9 ryto iki 3 po pietų. Sukatomis: nuo 9 ryto iki 12 vąk 

Pirmadieniu vakarais nuo 7 iki 9 tik dėl depozitų.

Depozitų nuošimtis eina nuo trečios S.eredos kiekvieno menesio. 
„■ ; . V \ ■■ .'■■ ■ '•■ . y :

Diyidentai mokami trečią Seredą. Balandžio ir Spalių menesių.

‘ . 7 • .rf. ...

SOUTH BOSTON SAV1NGS BANK
YRA ANT,KAMPO BROADWĄY ĮR Ę S^Š. ?Į1R 

. ' . BEVEIK 70 M^TŲ . '

Siunčiame pinigus į užsienį ir išrašome Travellers Cheąues.

_75c.

„50c.

PRALL BROLIAI
I REKTORIAI IR DEKORATORIAI “S. 

j’ P^MAT^Ą^EGĘRAIĮ^^ĄI „ 
| , > PATARNAVIMAS GĘRIAUSIAS e Ig

ST., DORCĘESTER,. MASS.

TęL Taįbot 0354 . \ . -

LIETUVIS GRABORIUS
Laidotuvių reikale visuomet ir visiems 

:maloniai ir tinkamai patarnauju, Ga? 
lite kreiptis.bile laiku, dįeinų ar naktį, . 
o aš visuomet pasirengęs kiekvienam J 

pareikalavimui. Už važiavimų į kitus 

miestus jokio atlyginimo nereikalauju,

■r. * ASgyica
1648 Intervale 8t., 258 :West Brpadway>

HM* 80. Pastom 'Mass.
TeLBr^Mp.u 4Hū \ •• / - > /. S. Boston 4486 Į

V. Jąrgttiio uįj18ir

^$1.00

,—750*. '■
J Garmąną; 3). G

4 aktų; parašė

! kščiop lifebidl*

1 tikimas iš Amerikoniško gyvą 
uiino. UgųldS LapŠiąus v *1-

■ kaš ..1 .... lūo
Jono Kmitų . o ų . 4100 
Lietuvos ĄlbumM. Šų pa

veikslais ir, aprašymais—-—-.1,50
T . ■ ' ... • »1

■ |»aųnų Parašą Gineitia 15c. 
Vaikų Teatrai; dalia 1:1) .

Pagalvok ka dątąL^) Jono 
laimei 3) Paaakyk manoAai< 
mg. Surinko S. K., D. ir N.™15«-

Vatkų Ibatrai; dalis M: 1) 
lĮjtięrinie naabih 81 ’
kn. ^ųriųko $. J), ir N—Ifkh

f y>■ • ' yL',-'.
>366 Brdadvray, s So. Boston,
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Klausimus siųskite —
4OSŲ f RĮEPLAUKAy

806 Weet Broadway, 

So. Boston, Mass..

KL Pirkau tretininkii juoste
lę. Aįžitfrėjus persitikrinau, kad 
niivitą iŠ bovelnos. Norėjau ap- 
mainyti, i>et krūutuvninkas &ko, 
kad getai. Taipgi išrodo labai 
plona., kokios ji turi ^uti me
džiagoj ...

.. Ats. Tretininkų katekiz- 
.nias sako, kad juostelė gali 
būti susiikta iš linų, bovel- 

: nos, iš kanapių ^arba vilnų, 
balta SU trimis mazgais. 
Storumas kaip mažo vaiko 
pirštelis.

KL Mūsų mieste yra daug tre- 
tininkių, kurios nesilanko Į su- 

jnrinkimus. Ar ir jos lygiai ap
turi tretininkystės privilegijas?

Ats. Nelankančias Trecio
jo Ordeno mėnesinių susi
rinkimų reikėtų perspėti ir 
-tinkamai, nubausti. Koks gi 
gali* būti viemiolynaą~be 
drausmės bei paklusnumo. 
Nepaklusnieji tretiniu k ai 
patys eina lauk iš Treciojo 
Ordeno, nes laužo, tretinin
kų regulą. Treciojo Orde
no malones gali pelnyti tik
tai. tikrieji tretininkai, •

Kl.. Ar yra nuodėmė sulaužyti 
Trečiojo Ordeno regulas?

lAts. Jeigu nepildymas 
Trečiojo Ordeno regulos nė
ra drauge peržengimas Die
vo bei Bažnyčios įsakymų 
iš liuosoš valios, nėra jokios 
nuodėmes.

Kl. Kokias maldaž geriausiai 
kalbėti einant gulti ir keliantis?

Ats. Rytmetyje išbudęs,, 
tuoj aus persižegnok ir pa
aukok Dievui. prasidėjusią 
dieną, sukalbėdamas malde- 
4ę: “ Viešpatie Jėzau, per 
Nekalčiausią Marijos Širdį, 
pavedu Tau mano šios die
nos maldas, darbus, kentėji- 
mus^ir tt.” Apsitaisęs at
siklaupk ir Dievo akyyaiz- 
doje sukalbėk -rytmetines 
maldas: “Tėve Mūsų/’ 
“Sveika Marija,” “Tjkiu į 
Dievą Tėvą Visagalį.” Jei 
laikas leidžia,, dadėk malde
lę Atsidavimo Švėnčiąusio-

nai atnaujink. Prieš eisiant 
gulti sukalbėk Tėve mūsų... 
Sveika Mąrija.o Tikiu į 
Dievą Tėvą Visagalį... Pri
sipažįstu Visagaliui Dievui 
(Confiteor), Padalyk są
žinės sąskaitą įr sužadink 
savyje gailestį už visus nu
sidėjimus tą dieną papildy
tus. Atsidavęs Dievui, Šven- 
jai Panai Marijai; į Angelą 
Angelui Sargui ir Šventie
siems eik sau ramus miego
ti. . Ų

Labai girtinos yra tos ma
mytės, kurios .kas vakarą 
prieš eisiant gultų klaupk 
su savo* Šeimynėle ir kartu 
visi sukalba vakarines mal
das.

MOTERŲ KUOPOMS 

PRANEŠIMAS

Kl. Ar tretininkei valia byli
nėtis? •i — '■

. ■ • - • - ’■ i .. i’

Ats. Nevalia bė Direkto
riaus leidimo. Jei kas be 
direktoriaus leidimo eitų į
pasaulinį teismą, tas tuojau Jai Panai aMrijai, į Angelą 
turėtų būtį prašalintas iš Šargą ir į savo Globėją. Ry- 
Trečiojo Ordeno. \ to intenciją per dieną daž-

Šiųomi pranešame, jog 
Moterų Sąjungos N. A. ap
skrities išvažiavimas šią va
sarą įvyksta Pal a n gfo j e, 
Lavyrence, Mass., Liepos- 
July 31 $1., vietoj rugpjū
čio 7 d. Del svarbių prie
žasčių atkelta savaite anks
čiau, kaip kad buvo nutar
ta? • ’ ' .

Visos kuopos kviečiamos 
rengtis ir kuomi nors prisi
dėti prie šįo išvaižavimo.

Muse aštrių dantų netu
ri: kai žmogų kanda, krau
jas nesilieja, už tai žmonės 
jų ir nepaiso ir nebijo. Bet 
til-:renybėje Amsė yra' gilti
nės veislė, nes išnešioja mir
tinų ligų perus.

Bjauresnės- biau' r y b e s, 
kaip musė negali būti. Ji 
nutupia ir ant mėšlo krūvos, 
ir ant pastipusius žiurkės, 
ir ant bįaumi prispjaudy
tos spiauhives,. ir ant džio
vininko skreplitų ir ant li
gonio biąurių išmatų, ir vi
sur, kur dvokia ir atlekia į 
namus, rėplinėja ir po to 
toji bjaurybė suteršia, pier. 
ną, -mėsą, vaisius.- Muse-ixu> 
tūpia ant miegančio lęūdi- 

- kio. veido, rankų st^ savo 
priterštomis kojomis, ligų 
mikrobais apkiečia visokį 
valgį ir viską; ir tokiu iriidu 
suširgdinų ■ žmones - įvairio
mis ligomis. .

o .
Miisės užkrečia . žmones, 

džiova, šiltine,,cholera, kru
vinąja (dezinteriją) ir ki
tokiomis pavojingomis ligo
mis. Žmonės gal to nėsu- 

r pranta, bet medicinos moks
las, tai seiiai ištyrė, ir įrodė, 
kad muses yra. aršios ligų 
išnešioto jos, aršios žmonijos 
priešininkės;

Musės per vienerius me
tus užmuša, daugiau žmonių, 
negu-kulkos per didelį ka
rą. Kai kulka, žmogų ęvak- 
telėja, 'žmogus gana greit 
miršta, bet kąjlmusė su mi
krobais žmogų glostinėja iš 
pasalų,.'tai. žmogus tik po 
keliolikoV ar kelių dešimčių 
dienų dienų^miršta, ir prieš 
mirdamas dar turi pasika
muoti. Tad-muŠkime mu-

sės, naikinkime tas bjaury
bes.. Jei mes musių nemir
sime, tm musės, mus gali už- 
mušti? - . ■ . • • . \ •

Išpaikinti muses nėra 
sunku. ’ Musės y ra. naminiai 
parazitai, jos.toli nuo namų 
nelekia. Jos deda kiaušine- 
Ihįs į mėšlyną ‘ a“rba 4 sm 
siirirdųsią mėsą; iš tų kiau
šinėlių išsiperNtokios baltos 
plokščios kirmėlaitės,, o po 
10 dienu iš tų kiinnelaičiu 
išsirita muses/. Jei neleisi

musėms veistis, tai toji gil
tinės veislė .nyks. Norint 
naikinti muses ir apsisaugo
ti nuo jų, reikia štai kokias 
priemones panaudoti.

1) Nelaikyk arti namų 
mėšlų arba išmatų krūvų. 
Km* švaru, ten mųsią ij.ėyąy 
mat, .ųmsėoWįs t pemėgšt

L c. I j'f t j ■ t;;. i į .

2) Mėšlui,p*,visokias iš
matas reikia apibarstyti 
kalkėmis, arba apipiltų kar
štu vandeniu, bent sykį ša- 
\ąiitėje? tas, užmušiu musių 
perus.

3) Ūldiiinkąi turi išeina
mųjų vietų dėžės' apkalti

3

J
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i

len tomis ir “gesto” skylę 
uždengti dangčiu taip,, kad ' 3 
musės negalėtų prie mėšlo 
prieitu ’ ‘ • .

’ 4) namų langus, reik ap
taisyti / vieliniais ' (drati* 
niais) . tinklais, kad muses 
neįskristų piy. atvirus lan,-, 
gus vidun.

5) Jei viduje atsirithda 
^musių,; tąi reikia jas tuoj iš
mušti, arba vartoti tam tik
rą musėms žudyti popierių.

6) Maistą reikia uždeng
tą laikyti, kad mu’sęs jo he- 
biaurotų ir ligomis neužkrė-

LDS. Kuopų Susirinkimai
<WATERBURYrCONN^ k

Liepos 24 d„ L vai. po pietų į- 
»’yl<s LDS. 5 kuopia susirinkimas 
senos mokyklos kambary, Con- 
grcss Avė..,' Ateikite visi. Valdybą

ĖLIZABETH, N J.
. LDS. 16 kp. susirinkimas įvyks 

rtigpiūčio 2 dienų, 7 valandų 
vakare, bažnytinėje . svetainėje. 
Nariai kviečiami gausiai ateiti ir 
atsivesti savo draugus(es) prira
šyti, ‘ Valdyba

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

kimas įvyks rugp. 3, tuoj po su
mos, sv. Kazimiera parapijos salėj. 
Kviečiami vis nariai dalyvauti ir 
užsimokėti mėnesines mokestis Jj 
naujų narių atsivesti prirašyti

; , ■ Valdyba

^ EASTON.PA, N .
'LDS. 40 kuopos sūsiriiikimas | 

vyks rugp. 3 d;, tuoj po sumos, 
Šv, Mykn.lo parapijos svetainėj. 
.Malonėkit visi nariai atsilankyti 
ir mėnesines mokosi iš užsimokėti.

. . M. Songailą

N. s. philadėiAhia, PA.
f jDS.403 kp! ųiėnesinis susirinki 

mas įvyks sekmadienį, ragų, 3 d., 
tuo jaus po sumos, §v. Andrio jaus 
pat. svetainėj? 1123 Lemon St. 
Kviečiame narius ir nares ateiti i? 
kurių užvilktoj duoklės užsimokė 
h. Taipgi atsiveskite nors po vie
nų naują narį prie kuopos prira 
•lyti. Valdyba

NEW HAVEN, CONN.
LDS. 28 kp. mėnesinis susirinki- 

nraą* įvyks sekmadienį, liepos 24, 
1 Vai. po pietą, bažnytinėj svetai
nėj, 339. Green St. Kviečiame na- 
rius(ės)^a.teiti. Gera proga užsirao- 
k?fi duokles, . Valdyba

MONTELLO, MASS.
LDS. 2 kp. susirmkima^/įvyks 

iTigp*., 2 d., šy.. Roko par. svet. 
Visi nariai prašomi, ateiti į šį susi
rinkimą ir užsimokėti senai, už
trauktas mėnesines duokles.'.

, Tai p 'elgdamiesi, išnaikint 
sime, muses ir nūu daugelio 
ligų išsisaugosime, . Ypač . 
Mvasarį svarbu muses muš- 
;i, nes iš vienos poros dabar 
atgijusių musių. vidiiryasj.r

visušių. ’ Atmink, kad mu
sė tave gali užmušti, jei tu 
jos neužmuši? Taigi, dabar 
laika? naikinti Ją giltinės 
veislę. . 1 "

Dr. Al. M. Račkius,
T

VARGONININKŲSEIMAS

I
* 
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PHILADELPHIA, PA.
LDS, f3 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, rugp. 4 *d,, 7:30 v. 
vakare, mokyklos kambary,. Atei
kite gausiai. Nepamirškite užsimo
kėti duokles. - Valdyba

BRIGHTON.MASB.
LDS. 22 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, rųgp. 5 4, 7 :30 yaV 
vąk./ Lincoln Svetainėj, 26 Lincoln 
Pt, Ateikite vist Valdyba

CLEVELAND.OHIO
Rugpiūčio 5 dj., 8 vai. vakare, 

Lietuvių Salėj įvyks LDS. 51 kp 
Mėnesinis susirinkimai. Gerbiami 
nariai prašomi Susirinkti. Valdyba

(

šiandieniniams pervežimo reikalavimams . šių cylinderin ihdžinas, kurs*padaro šiuos 
_ patenkinti reikia ypatingai gero troko. Jis trokus taip vertingus—ir taip populiarins, 

, sesių cylinderin tykus veikimas sumažina 
troko visų daJių nušmešiojimą. Šešių eylin- 
dėrių jėga ir greitis padaro galimu didesnę 
patalpą su didesne vieta kroviniams, šešių , 
cylinderin liaunamas teikia jums ^greitesni 
jėgos veikimą, šiandie jūs galite gauti 
šiuos šešių cylindėrių patobulinimus žemiau
sia kaina Čhevroleto istorijoje. .< .

CHEVROLET MOTOR' C0M DETROIT, NIOL r
. ĮJfateioą of Gcncrol Motors ' ■ .

•- ' * .*• ‘ ' , . . • , f *

^*371 Ė3 -54-rottmodri«wlth . $yj Zįg-V - ij^-Toctxwd«ta with |O*7A 
OttO bodie* •• idw •« <ruu \ UiU '..

Galingiausį ir ekonomiškiausi žemos
’ •’ • . ’ t.. ’ ’ . • A*; ; * •

kainos troką gali pirkti
Šiandieniniams pervežimo reikalav imama 

turi būti tinkamas ilgai kelionei greitu va
žiavimu. Jis turi būti pajėgingas, kad va- 
žiuotoias nepaisytu keliu stovio. Jis turi 
būti tinkamas jį naudoti su mažiausia lai
ko pAtarnaviinui ir mažiausi kiekiu pasali
no ir aliejaus. Pridekite prie šią ypatybių 
dideli, talpumą, važiuotojo patogumą ir il
gų amžinį ir( jūs turėsite idealaus perveži
mo vaizdą. Jr kas daugiau, jūs turite tei
singų aprašymą Chevroleto troką naujos li
nijos. — galingiausiu- ir ekonomiškiausiu 
žemos kainos troką galite pirkti! . Tai .še* <

.. Cbevrolęt lU-toa.St*ke ČkaMlt .
TnKkoal31fiwheelb«»e »V(lCl vummi...
with hiaged dde giles * V/VZ Priced aa. lo* to ____________

AU prtceaf. o. b. Fllnt, Michigan. Spcdal equipment ejrtra. Lo*'d«liver«d and to»y G, M; Ą. C. tartna,

C H E V R O L ET SI X C Y LIN D E R T R U C K S
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Amerikos Lietuvių R. K. 
Vargonininkų . Sąj u;n g o.s 
Seimas . Šiemet įvyks pirma-' • ] 
dienyj, rugpjūčio 29 d., 259 
North Fifth St.„ Brooklyn,

1

?!

Seimas prasidės iškilmių- 
gomis Šv. mišįomis. 10 vai.1 
ryte, Apreiškimo Švenčiau
sios Panelės bažnyčioj. Se
sijos prasidės tuoj po pa
maldų tos pačios parapijos 

^mokyklos svetainėje;.
Nuoširdžiai kviečiu visus 

mūsų muzikus-vargoninin.^ 
kus skaitlingai šiame Seime 
dalyvauti, kad bendrai ap
tarus savo prof esi j os reika
lus, o ypatingai bažnytinės 
bei pasaulinės muzikos klau 
simą mūsų išeivijoje.

’ Aleksandras Aleksis,
Varg. S. Centro pirm.

i
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L D. S. N. ANGUJOS 
KUOPOMS

LDS. Naujosios Anglijos . 
apskrities šių metų antrasis 
ir paskutinis išvažiavimas 
— gegužinė įvyks rugpiūcio 
mėn, 14 d. Palangos Parke, 
Lawrence, Mass.

Visos kuopos} iš anksto 
prašomos gražiai rengtis.

KomisiįaĮ

į

J
i.BROLIAI IŠEIVIAI

Tėvynes.likimas, jos laimėjimai Ir ne- 
laimės, jos sielvartai ir .bėdos ..Tnrn's vl- 
■ilems, be abejojimo, rupi? Jums taip 
pat rupi,, kad Tėvynėje taurautų Ir 
klestėtų teisėtomis Ir laisvė. -Tuk taip> ~ 
pat ulekiUnt priespaudos nevalią ir ue- '1 
ribotą 'sauvaliavimą su šveaiBausldmla k 
žmonių teisėmis Ir laisve. — Jus norite, 
kad ir tbll budnml, kad Ir plačiųjų imv 
rių atskirti, pažinti Tėvynės būvi, koka 
lis tikrumoj yra: — Sitais visais at
žvilgiais Jums labai yra pravartu lė- 
SlraSytf 

roAUBINlNKAS* ugdo tiėeoa tir 
laisvės meile. * ?

“DARBININKAS” moko neapkęst!
priespaudos smurto Ir niekint! didyak 
dų veidmainyste.

“DARBININKUI?’ visur Ir vlsadoa 1
rupi darlrn' žmonių reikalai. ♦. L

“DARBININKAS” tūri labai įdomiau J
savo '’RADIO ŠYPSENAS.” 1

“DARBININKĄ” redaguoja proftseo- I
-liia PR. DOVYDAITIS.

A4" po0/« ir Uraąikite U fisU- J
Hėm* rJeiHtojo. ■ ■< .

. Amerikoje ‘•Darbininkas’? kaitrio ja I
I1.2U b Lietuvoj tik 00 amerlkonUlką |
Mitų. • \ I

/‘Daririninloi” |
«DAWmW<V* Uthw 3

nltk Kaunan, Neprlklauaomybėa alkktO . J 
■nes j

<

. Kas nemyli savo tėvynės; j 
negali niekomylėti* Byron J
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| DARBIJ«J()ęAS
K.’. « " '(The Wbrker)
K i Pnbliiihed every TUESDAT and FB1DAX \

* . ———V——
i tAnrr j6BW?8LITWAmANE/O. ASSOCIATIOM orĮiABOR 
y |krt>r«d aa »econd-cltMi matUr Sept, 12,1016 u tha post otflce at Bbaton, Hmm.
* ■ UDderthe Actof March 6,1870
L jkcaptanct for mablhg irpeclal ^rate of po»fą» PtOtlM for.Ip
’ , ‘ Artof October 1017, ayth*riiSTn|Iiiį* 12,191Š ?į<
| 8UBSCRIPTION KATES: , ..
p Pom*itlc y«a#y ........... i. .7:6100 AaaifHrtfl*

forrtin ycariy,ufcijmy mtMM ..i..,.
’ parneatic once per weeic yearly.,$2.00 VIenĄ kart metama....62.00
i JfoMign onee per week yearly,.,,>2.50 Užsieny 1 kartsaVaitCJa matam*.,$2.50 
f-' ’ . ■ DARBININKAS . r >

VEST BH0AWAY : ŠOUTII BOSTON, MASS.
TELEPHONE SOUTH BOSTON 0620

r, ■

PAŽINKITE PATYS SAVE, 
NES KITI JAU SENAI 

JUS PAŽĮSTA
Sandariečiai ir toliau kra

tosi nuo bedievybės pliekai1 
što. Bet įrodyti tam, kas 
neįrodoma, reikia miklesnės 
plunksnos ir daugiau’ gud- 
nuno j negu jo pa r o d o 

.,4 4 Sandaroj ” rašąs tūlas p.
Smulkutis. Štai jo žodžiai: 

i “ /‘ Sandarįečiams bedievys
tę daugiausia primetama 
peri romiškus katalikus įr 

. ją rašėjus. Labai koktu at
sižvelgti ant tokių krikščio 
nią, kurie savo įsitikinimą 
dievina, na ir bedievina vi
sus tuos, kurie yra skirtin
gu religijinią p a ž v a 1 g ą. 
(Katalikams, tur būt geriau 
sekasi dievinti savo įsitiki
nimus, negu sandąriečiams 
lietuvinti savo kalbą. — 

/ “Dai’b.” prier.) Jau bus 
laikas ir iniims, lietuviams, 
būti ant tiek kultūringais, 
idant suprast tą, kad tau

- tavo,, man mano, o anam jo 
religija ar tikėjimas atrodo 
geriausiuoju. Bet tas apso-

< liūtiškai neturi nieko su die
votumu ar. bedievyste?’ 
•. Suprantama, jog kiekvie- 

g*nam tikinčiam .žmogui jo ti- 
B kęjknas atrodo geriausias.

Bet kaip atrodo tikėjimas 
tam žmogui, kurs jo neturi ? 
Ugi .taip kaip tam sandarie- 
Čiųi: jam visi tikėjimai at
rodo gėri todėl, kad jis jo
kio. tikėjimo nepaiso, ne
brangina. Kadangi daug*

- tikėjimų viens kitam prieš- 
k taringi, tai tas, kas juos vi- 
I sus ūžgiria, drauge užgiria 

' melą įr tiesą. Tuo būdu vi
są tikėjimą užgyiimąs yra 
ir nesąmonė įr tikėjimo ne- 
pąisynias,. vadinasi, bedie
vyste. Ta išvada taip aiš
kiai savaime vystosi, kad 

. - negalima jos'logingai užgią-
eytį* '

, t Būtų dar puse bėdos, jei
, sandariečiai būtą vienodai 

nusiteikę link visti tikėjimą*
i Ėątyą netiki, tai kiekvienas 
/ tikę j ūpas jiems • lygtis: Te- 
> gu sau. Bet jie kaip tik da- 
? ro. išimtį vienam tikėjimui, 
į kurio nepakenčia. * Tai ka-
r- taliką tikėjimas. Žiūrėkime 

kaip jie toliau rašo: •
,'4 ‘Ypatingas dalykas tame, 

* buk tai sąndariečiai 44užsi- 
puldinėja” romiško tikęji- 

• mo katalikus. Taip, ir aš 
ty tą patemyjau. Bet aš ir 
•; daugiau ką pastebėjau. Aš 

■ ■ ĮĮįatąn, 'ka/h katali)tyste,xkfe 
’ po tarptautinė organizacija 
J • su popiežium priešakyje, y- 
:' ra pridarę daugi ausiu.liėtu- 
'k " vių tautai skriaudos — veik

per tūkstantį metų šventu 
kryžium .ty kalaviju bekrik- 
štydami lietuvius, k u r i ų 
šimtus tūkstančių iki šiol 
nusiuntė prie •‘t i k r o j o” 
Dievo,’tai y ra į kapus. 
Dar ir šiandie t a. r e 11- 
gija yra. tain p r i a i s tt- 
kergta su svietiškos 
44mamasties” politika. Tad- 
gi, ir susidaro rimta prie
žastis sandarįeČįams. būti 
antagonistais romiškiįjų in
kvizitorių, ir tas yra Jeisėtu 
veiksniu, nes kiekvienas 
Dievo sutvėrimas turi pilną 
teisę, apsigynimui savęs, sa
vo tautos, ir savo tėvynes.' 
Kutis tą Dievo principą ne* 
prisilailęo, jis nėra vertas 
žmogaus vardo.”

Vadinasi, anot sandarie- 
čio, kataliką tikėjimas yra 
išžudęs šimtus tūkstančių 
lį^tuviii, ir sandąrįeciai, va- 
dovaiidąmięsi Dievo princi
pu, yra priversti ginti nuo 
jo save ir savo tėvynę!?. 
Tai taip šandariečią kalboj 
užvardintas katalikų, tikėji
mui palankumas. Bet čia 
pripasakotą ir istorinių nė- 
.sąnionįą. Žinoma, kad Lie
tuvos krikštu pasirū p i n o 
Vytautas su Jogaila ir nesa
me girdėję, .jog beki'ikšty- 
dami jie ką ndSrs būtą nu
žudę. Priešingai, pakrikš
tytiems dar duodavo dova
nų. Antra vertus, nieks ne- 
krrkštyja su kryžium ir ka
laviju, tik su vandeniu, ne
bent tokį naują ritualą bei 
krikšto apeigas būtą išra
dusi šandariečią globojama 
tautine bažnyčia.

Jei sandariečiai nori įgel
ti kataliką Bažnyčiai, tai te
gu ką geresnio sugalvoja. 
Rašyti nesąmones' neapsi
moka dar ir todėl, kad jos 
pastato ant. juoko ąe skaį- 
tj’toją, tik rašytoją. Bet 
neapykanta paprastai už-, 
muša logikš* Taip ir čia 
atsitiko. Kataliką tikėja-^ 
niui apšmeižti — ir nesąmo
nė gera talkininke.'

Bet su-taip vadinama tam 
tįne bažnyčia .< šandarįeČiui 
sękasįtyiškrgerai. ?čia jaty 
atyirąi ir nųųšitdŽĮhi' jis 
šįai ką sakot JS

;4 Teiksitės man pavelyti 
atkreipti atydą visą kritiką 
ir šmeižė jų į'fakfą, kad sąri- 
,d£mecįai .nėtųid
eią su liettiviąį Tau t i š-kja 
Bažnyčiar Kyla klausimas 
delko ?• Nagi dėlto, kad AL- 
TS nėra ant kelio ją rėligi-

jai. - ( Vadinasi, katalikams 
ALTS kaip tįk yra ant ke
lio. 44Darb.” prierl) Ly
giai taip pat nėra antagoni- 
ste jokiai kitai religijai, jei
gu ta religija veikia religiš- 
kai ty rybose tautinio sąžl- 
ningpmo, kaip tai daro L. 
T. Bažnyčia.” ■ ‘

F Jau čia aiškiai pasirodo, 
kąd sandariečiai,. nors sa
kosi esą palankūs visiems 

tikėjimams^ vis . dėlto yra 
palankiausi tautinei bažny
čiai bei nezaležninkystei, o 
griežtai priešingi -k a t a I i- 
kąms. Mat, nezaleŽnįnkyš- 
te su savo laisvu tikėjimu, 
arba, geriau pasakius, jiems 
į kelią nepareina. Tik su 
katalikais jiems nepakeliui. 
Sandariečiai patys: tą jau
čia, nes jie svarsto, kas ta
da būtu, jei šandarietis at
sidurtą Vatikano valstybė-, 
jė! „ Tik paklausykime:

4iDaleiskime? jeigu sah- 
dariečiai paplystų Vatikano 
viešpatijoje, ir imtą tenai 
Skelbti savo ’evangeliją, ma
nau, kad papu simengtą 
jiems tokią puotą, k o £ i ą 
dabartinės Rusijos 44išga-: 
ningąji” valdžia kad paruo
šia tikintiemsiems į Dievą. 
Na,, o. sandariečiai ir daugu
ma Lietuvos piliečiu katali
kystę toleruoja, gerbia1 (sic) 
ir net savo; prakaito vai
sium keletą tūkstančių ro
mišką kataliką maitina, ir 
kaip dar!.,.” ■.. J ’

Vadinasi,, sandariečiai Vis 
tik skelbtą savo “evangeli
ją” ir tur būt nevisai kata
likišką, jetytikisi tok i o s 
“puotbs” nuo" Popiėziūūs: 
Tačiau, nors šandariečią 
uolumas . ir didelis, bet ją 
vaizduotė apgaulinga. Vie
ton žiaurių, romišką inkvi- 
zitorią, jie. susitiktą tik .su- 
gailestinga vieno-kito kuni
go šypsena. Legionai tokią 
Bažnyčios > prięšą yra jau 
buvę Ryme ‘ir nė visą ją

KODĖL ŠARKIS TURI 
LAIMĖTI?

Amerikos šalyje yra gru
pe, tautu, savo nordikąis va
dinamu,* kilusiu iŠ Europos 
šiaurių* Tai par excellence 
anglosaksai ir kitos teuto
niškos tautos, kaip vokie
čiai, olandai, Savo tikyba 
jie yra vįši protestantai. Šie 
tai nordikai save, skaito, 
daug < kilnesniais už kitas, 
pasaulio tautas įvair i b s e 
proto, meno ir išradimu sri
tyse.

Dar gražesne Anomalija! 
Čia Amerikoje ,j i e; s a ve 
Skaito tikrais amerikiečiais/ 
kaip z patys pasisuko esą* 
šimtą nuošimčiu amerikie
čiai. Iš kur tos jiems pri
vilegijoj ir privalumai? 
Trumpas atsakymas jie

vardu nebeatsimenama. Są- 
vo atminimui jie vien pali
ko šmeižtą pluoštelį, kurie 
jau'*taip nudėvėti, kad nė 
trečios rūšies inteligentėlis 
nebriori ją vartoti, nes per
daug atsiduodu vaikišku ne
subrendimu. Na, kaip ten 
nebūtu, sandariečiai “ kata
likystę toleruoja, gerbia ir 
net savo prakaito vaisium 
keletą ?tūkstančių romišką 
kataliką mait-ipa...”

Čia rašytojau, matomai, 
taip įsisiūbavo, kad jo 
plunksna nežinia kur nu
šuoliavo. Saitdarįečiai mai
tina katalikus savo prakais 
tu... Hm... Prie, ko čia būtą 
taikoma? Aty^^Rašytojas 
tur būt norėję pasakyt tei
sybę, tik jam daiktavardžiai 
susipainio j o. Kad maitina, 
tai maitina, tik katras kat
rą? Juk gryną tiesa štai ko
kia: katalikai sudėjo sanda- 
riečiams serą, o sandariečiai 
juos ^sunaudojo.- Ir dar 
kaip!...' « ■ K,

nordikąį; ant jų? vieną te-? 
švieČia skaisČįoji,'saulė. Jie 
savo išdidume visiškai už
miršta savo geneologįją; jie 
sakosi atvykę Pilgrimai tai- 
vii Mayflower. Vaduojan
tis šia taisykle, būtą dau
giau negu milijoną^ žmonių 
tuo laivu į Ameriką atvyku
sių...

Tiek to. Jeigu kokiai tau
tai trūksta šulo, jo neįdėsi j 
ne statinė, Bet, kad esama 
žmonių, kurie gėdisi savo 
kilmes- vien dęl to, kad nor- 
dikai juos paneigia, kad jie 
aną 44apšviestąją” nebus 
skaitomi šimtą nuošimčiij 
amerikiečiais ir todėl išsiža
da Savo gimtos kalbos, pa- 
keisdami ją valstybine ang
lų kalba j permaino gavo pa
vardę, kad jį teutoniškai 
skapibėtų. įr tąomi jie pasi
rodytą e?ą įš pąą4 4 išrinktą- 
jų,” tai jiėips trinta M 

vieno sujp, bet visą — jie 
doroyinįąį serga. . Ir deją, 
tokią ligonių lietuvių tarpe 
yra labai daug.

Pasinaudokime paralelįz- 
mu; paimkime pavyzdį iš 
ąiūšą žmonių gyv e n i m o. 
Jeigu atsiranda žmogus 
šviesus, garbingas, dar ir 
turtingas—tai tuojau ir gi- 
įpinė. J eigų jisai latras, tai 
ąors ir artimiausis giminė, 
vist juo kratosi. Taigi įr' 
Amerikos gyvępime m es 
ipaĮome panašių reiškinių? 
Žmogus garbingas — tai sa
vas; nedorąs '^- tai sveti
mas.,, Štai kodėl nordikai ty 
vairiems kriminalistams no
ri primesti romaniškai ir 
slaviškai skambančias' pa
vardes. i , ‘

Atsirado Šarkis. Kas per 
vienas? Anierikietis! Be 
abejo! Bet kurios tautos ?

— Šarkis* patsai pasįsąkej h 
kas jis per Vienas. Jam ne
buvo ganpata, bet garbe pa
sisakyti ir pabrėžti, kad ji
saiesąs lietuvis. Bene ji- . 
sai nežinojo. kokios bus to 
pareiškimo pasėkos? jisai 
labai gerai žinojo, įr supra
to, kad Uiomi nustoja mili
joną sunpatysaįorįą, -j torio 
buvo linkę'ji satii- skaityti.

Jisai yra principo žmo
gus, tui’įs savo pažiūras ir 
nusistatymą. Jis nepatai
kau ja miniai, bet priverčia 
ją save gerbti. ■ Garbė to
kiam asmeniui, kuris turi 
tiek daug savygarbos; gar- 
fe mūsą tautai,, kad mes tu
rime tokią kilnios dvasios 
vyrui : Tebūna jd skaisčios 
asmenybes nusistatymas pa- 
vyzdžui daugeliui mūsą jau
nuoliu. ;

Šarkis' pasiekė viršūnės,- 
Jam tereikė jo uždėti perga
lėtojo laurą vainikas ant 
galvos. Bet niekas to vai
niko jąm neatnešė.-. Jis pats 
turėjo joješkoti ir patsai jį. 
saji ąnt galvos uždėjo be 
svetimos pagalbos, be sveti
mą simpatiją. Todėl jis ir 
yra milžinas.

Bet kaip į tai žiūrėjo te
utonai? Daug aiškinti nė
ra reikalo. Savo hekultūį 
ringume, net pergalėjimo 
paskelbimo Valandoje, Smė
lingo globėjas drįso per ra- 
dio pasauliui Šaukti, kad

;įs,n Kaipgi1 Tiktąį teu
tonas turi teisėsi pasaulio 
čepipijono laurus nešioti, ne - 
lietuvis! Kodėl Baikis tu- 
,ri ; laimėti, o ne Smėlingas, 
kuriam savo simpatijos rei
škę jau nekalbant apie Ku- 
ropft, visi Amerikos vokie- 
Čiąl ir kiti teutonai, save 
įkaitu šimtą nuošinįčių ame
rikiečiais! 4. - . _

Teatsidaro akys pi ū s u 
lietuvnp kurie ieško sveti
mos tautos priedangos ir 
tesiipiumta, kad yrą negar-. 
bingą gėdytis savo kilmes, 
ėsavo kalbos, ir ieškoti sve
timtaučių simpatiją. —Lie- . 
tuvi, glauskis prie savąją 
žmoniij. ir savo nuopelnais 
nešk gavo tautai garbęl 

i-'-"- ’ . J- N

SKLĖISKITE ŠVIESĄ 
Perskaitę ° Darbininką” ; nenu- 
iheskite, bet duokite kitiems pa
skaityti. Tokiu būdu sppažin- 
disite kitus su “Darbininku” ir 

; L. D, S, ir atremsite mūsų ide- 
' jos priešu propagandą.

“DAR8ININIM” SKAITY- 
TOJy DĖMESIUI

• “Darbininkas’’1 jau priima 1932 
m. Lietuvos Paskolos Boną ku
ponus už prenumeratas ir kny- 
gas^už pilną ją vertę. Nukirpo 
1932 m. kuponą siųskite;

“DARBININKO” ADM., 
366 W. Broadway,

Šmelingas pajiko 44 apiplėš- ' South. Boston, Mass.

L. D. S. SEIMAS

KAIP TEN BUVO SU KLAI
PĖDOS RINKIMAIS?

’ Rašo E. B o rchertas, Klaipėdos Krašto 
Seimelio Karys.

. Vokiečių arogancija
Ką bekalbėti apie paprastą mūsą žmogelį, 

kitris yra iš prigimties lėtas, nuolaidus ir be 
galo kantrus. Jis iki Bottclierio Direktorijos 
pakėlė visus pažeminimus, skriaudas. Jisai hti 
jojo lietuviškai miesto gatvėse kalbėti, kad ne
gabus nuo 44Kultųrtrągerią” mušti, būti paže
mintam ir apjuoktam? Užteko užeiti į krau
tuvę. ir lietuviškai prabilti, kaįp.’kaipą būna 
specialiai paaukštinta. Nekalbant apie krau
tuvės Savininką, pačios pardavėjos pąlydį su 
didėle panieka' ir neapykanta Didžlietuyį—-pir
kėją. Užteko užeiti pas namąsąiumnto kam
barį išnubmUoti. Išgirdęs kalbant lietuviškai, 
kambarį išnuomuoti atsisako, arba tyčia pake
lia kainą, kad jisai, norom nenorom, turi nuo 
kambario atsisakyti. Būna dar ir Šiandien 
atsitikimą, kada ‘nardą, savininkas, išgirdęs lie
tuviškai, kalbant, visai neįsileidžia į vidų, 0 
dar .šunim- palydi.1 . ‘ .

' . Lietuviu .darbininku padėtis Klaipėdos 
Krašte huvo.net įdek negeresne. Vokiečiu., dva
ruose darbininkas buvo laikomas tiesiog gyvu- 
lių. Dirbdavo už centus ir miegodavo tvarte. 
$įs. būvąąjrf; dalinai dęherą okięeių ATGIJO, 
vergu. Kada ‘paskutiniais penkiais metaistyra-’ 
dėjo Didžlietuvią daugiau ąptigyvėnti Klaipė
dos Krašte ir reikšti savo nepasitenkinimą Vo- 
Isfečto petsekibjiWk Vokiečiai pradeda jiems

smurtą vartoti, ' ' . ’
((Ąu^^ 'yoki^ei^ kultūra”

štai ją kultūringumas! 192$ metais Klai
pėdoje “Sansosi” restorane Vokiečiai mirti
nai peiliais subadė Lietuvių darbininką. Taią 
pat metais Vokiečiai ištepė smala 4 4 Rytą,” nu
plėšė Žemės Banko Įgaliotinio su - Vyčių. iška- 
bą, sunaikino LĮetuVią sodintus ąžuole Ii*u s 
Rambyne ir Juodkrantėj. Vokiečiai sumušė 
Lįetuvįą darbininką demonstrantus. Šiais rin
kimo metais Vokiečiai smarkįaį’sumušė Lietu
vius Vyžiuose, Piktupėnuose, Užsėtuose, Sma
lininkuose ir kitose vietose.

Kas tuose įvykiuose dalyvauja? : Pasiro
do, Kad net įnteligeptai. Pav., iškabą nuplė
šė Vokiečią i '^kytojas, Seimelio nariai; Balt
ramiejus, Dresslėr įr kiti organizuoja apmoka
mas gaujas mušti atėjusius į ją sųsiriiikiinus 
Lieįąvįus. Jie buvo sumušti, kad prašė kal
bėti lietuviškai. Pastebėti reikia, kad pirmoj 
eilėj puolimuose ant Lietuvių tenateojaini vi
sokie vokiški “Vereinaį.” Pav., (tBreivillige 
Fęąęrwehro” visame, krašte pmsįplėtusi orga- 
mzaėija.1 Delio čia ateityj ypatingo padaboji- 
jmo atkreipti reikėtų. ' Kitas atsitikimas.* ŪŽ- 
leknįų kaime Gaspadoriška Aųtonoipjjoš Par
tija turėjo Aayp .viešą rinkėju susirinkimą 
prįėš rinkimų diepį. Sfokytojai Prpuss iŠ 'Už- 
leknią, Kątschinski iš Kūliną, Asehmaim' is 
Kantęriškią buvo suorganizavę apylinkės, jų 
tnokykloįe/stt ^‘Zmslogę Dątiėhne1* pagalba iŠ-

sės' neturėjo, ir trukdė kalbėtojus.' Tam* silsi- 
riiikimiu pribuvo ir. keletą pasiehio policijoj 
policijautu, ir tik per. tai neįvyko didesnio 

tytotoįpp* Pšlfeiiptoa Kyąuto girdėjo, toto

Lietuvių Darbininką Sąjungos seimą Centro Val
dyba nutarė kviesti 1932 m- rugsėjo 26. ir 27 d. d. Law- 
renee, _Mass, j. '

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

Dvasios Vadas Kun, Pr. yirmaįtskis,f
Pirmininką^ — J, P. Smilgis, . ?

- Viėe-Pirmiąįnkė O. Siaurienė, 
•Iždininkas — A. -Vaisiauskas,- 
Sekretorius J. B- Ldučka.

Brastas iš Vyžių savo kaimynui sakė: 4 4 Šį va
karą yra perdaug policijos, negalima nieko da
ryti,—po tokiais pasilaikymais nieko neat- . 
siėksim.”; Ir čia vėl užsienio mokytojai triuk
šmą organizatoriai. A - :

Štąi dar vienas Vokiečių kultūjūn g u m o 
pažymys: 1927 m. -Ponas Respublikoj Preziy 
dentas lankėsi Klaipėdos Krašte* Jo sutiki
mui Klaipėdos mieste buvo pastatyti garbės 
vartai* Iš anksto buvo pranešta Lietuviu ir 
Vokiečių visuomenei. Klaipėdos nuėsto vy
riausias burmistras Grabov (dabar gyvena 
Vokietijoj) kodėl tai, nerado reikalo poną Res
publikos Prezidentą sutikti prie .garbės vartų, 
bet pasitiko Kanto aikštėje. Vėliau, teisinosi, 
kad pasivėlavęs. . < . . .

Štai kitas pasaulinio mąsto Vokiečių kul
tūringumo pai^zdys: Prancūzams okupavus 
Reino kraštą, viename miestę Austojo' kulko
svaidininką kuopa. Vokiečią minia puolė nu
ginkluoti. Pasakojo, buvo paleista ugnis iš / 
kuĮkosvaįdžnį ‘Šimtas užmuštą ir sužeistą. 
Nuo to Jąįko jokie Vokiečių puolimui ant ah 
skirų sargybą/ užmušimai pąuęniiĮ. krivių 
lįovėSL prancūzą, generolas, aprašydamas Šį 
jįjy£į,'dayp išyadą, kad tik gų jėga Vokietį gą- « •' 

wIdj4L’''.,TiĮi’;jėgai jisai nulenkia galvą.

•••’ kalbėti
Bendrai, kiek Vokiečiai suiiiuSė Lietuvių 

ir padarė jiems skriaudą, sunku bepasakyti* 
Čia tik pažymėti, svarbesni įvykiai J Bendrai 
kaį-Jąm Bidžlietąnains Klaipėdos krašte bau- / 
gu. lietiiviškai kalbėti, Visur . jie. yra 
5rokiečią. išjuoki am i įr ą p š m e i ž i a m i 
Bet Didžlietitvini su tuo apsiprato i r p ra- , 
defą tuo pąčįn. jiems atsakyty Pav., karino- .

huvo.net


M

Penktadiffnii, lieno* 22 d„ 10& n AT? ŲTNTNK A‘8

BLAIVININKŲ SŲBIVINNfKa
: VALBTBĄ ... .

Kun. J. J.- JakaltU-dvai. y*da» į Ku|k- 4ĮWWMW-|4r* |
Kun. JI MaMulionis—-I-a«la vlce-plrm.; pr. IJ*Wk

' pirm.; V. X Blavackaa—rašt., 1 Motį Mm**’ &
. dabrienS—U(L, 6 OoĮtimonmtoltb Avė.,
ny» Ir SyirskM—!Wo globligjal'; Kun, Fr. I, .
rlus, 433 AVJndsor it* Cambrfdge, Mm* 1 .

" • .. • ’• « ■ * i <: r .

EUCHAKISTIKIS KONGRESAS

SVEIKATOS GRIOVIMAI
i I ri

’ !. ■ -n- *

, Alkolis-yra žmogaus kū
no ir sielos nuodai. Jeigu 
kas yra silpnesnės sveika
tos, tai nikolis dar . stipriau 
jį paveikta ’AIkolis erzina 

’ pilvelio sieneles ir dėl to 
, girtuokliai, dažnai gauną 

pilvelio slogas. Sergąs pil
velio sloga nebenori valgyti, 
jaučia skausmą po krutinę,

" užvalgiūs jam pasidaro blo-: 
ga ir t. t. Allmlis erzina įr 
gerklės gleivinę odą. Dėl 
to giriupkliams dažnai už
kimšta gerkle, o dėl gerklės 
užkimimo ir balsas darosi 
nebegrynas. Gerklės užde
gimas dažnai pereina į plau
čius. Girtuoklio plaučiai . 
neturi atsparumo, jie grei- 

>v tai suserga džiova ir Itito- 
ipįs pįatičių ligomis. ATRo- 
lis yrą ir širdies nuodai. 
Girtuoklio 'širdis yra dide
lė, nes ji apaugusi taukais. 
Tačiau Širdis ilgai nepane-' 
ša .tokio darbo, nuvargsta,

' apaugą {taukais, ’ nebegali 
plakti, kaip reikiant.. To
dėl giriuoldiui dažnai ištin-. 
ka širdies paraližius ir stai
gi mirtis. Giriuoklią krau
jo gyslos apauga kalkėmis, 
kietėja ir: lengvai trųkstd, 

x todėl neretai pasirodo krau
jas įš plaącią; arba pilvelio. 
J eigų trūksta gyslos smege
nyse, kraujas išsipila ir. su
naikina toje vietoje smege-

’ nis, Žmogus lieka stabo iš
tiktas, kaip sakomas parali- 
žuotas; j isaL nustoja kalbė
ti ir judinti koją ir ranką 
vienos kūno pusės. Nuo ai-

MIESTO VAIZDAI
__5_ R-C   ’ •

tapta S luivo išlipti 
Publiiiū,! tuu>u puolu į »- 
ki» visokius įvairios gatvėse 
dekovtajos- čįą plevėsuo
ją $v. Tėvo vėliava — bal
tą geltau; trn aMą r-.-ta 
lįą,; baltą geltoną. v Dauguo
se išstatyta tai paveikslui, 
Monstvmipijmi, t,ai Jems 
štovyla, tai Punta Bvem 
etatas paveikataar tavy- 
Ją, tąį kryžius, Įšiltam- 
tesi žotaui; salta 
piejiiuip.n ‘‘Sveikas Jtau. 
Kristau, ww Karaliau.

mene savo pašlijlisį prestižą atstatė tik jėga. 
' Kas prie. to privedė Didžlietuvius..taip daryti1?

Dalykas tame, kati jie ;atgavę tautinę sąmonę, 
nebenori, daugiau pakęsti smurto. • Nebegali 
daugiau žiūrėti ramia širdimi į primetanius 

* priekaištus lietuvybei ir lietuviškumui Klaipė
dos Krašte. Tiek giliai tautinė idėja Dįdžlie- 
tuviui krašte prigijo, kad jis šiandien nebega
lėjo susilaikyti ir karta^ plyšo ar. jo kantrybė. 
Žinoma, reikėjo vienur ir kitur neperžengti 
leistinas ribas. . ; .

Vokiečiai vietinių Lietuviu nebijo. Jie bi
jo Didžlįetuviiį kuriuos, kiek galėdami, per
sekioja. Vokiečiai puikiai suprato, kad su 
jais kovoti nelengva ir negalima užgauti ir pa
minti po kojų ją tautinius jausmus bei siekius.

Rodosi, visai objektyviai apibūdinta, kaip 
ėjo rinkiminė kova tarp Lietuvių ir Vokiečiu. 
Iš to viso daroma tokia išvada, kad vietos vo
kietininkai: pirkliai, valdininkai, .darbininkai 
ir šiaip piliečiai yra vokiški ultrapatriotąi. Jo- 
kio Lietuviams palankumo nerodė įr neparo
dys. IŠ* tokiu ką nors laukti Lietuviams gero 
nėra pagrindo. Gal tik tada bus mums palan
kūs, kada persitikrins, kad Vokietį ja. silpna It 
jokios pagelbos iš jos nebesiisilauks., Bęt^prįes 
Seimelio rinkimus Hitlorminkų Šalminkaį nei 
atvirai Trušelių karčiame j Lietuviams prišau
kė “Hril Hitler” ir lygiu laiku skleidė gan
dus, kad Hitleris Klaipėdos Kraštą Vokietijai 
grąžinsiąs, Čia. atsispindi Vokietijos siekimai 
dėl šieną revizijos I

Laukininkui yra ištautėję įuiptuviąi—kon
servatoriai. Jie yrą Vokiečių. paskolomis ir 
kitokiomis gėrybėmis taip surišti ir'dalinai iš- 

( tvirkinti, kad šiandieną tautybė jiems antraei
lis dalykas. Pas juos klajoja kai kur sieloje

; ' i.• 'ii- , - ,*

kolionpmd^mi'sų^rga Juk
nos iy ibkta IS pwW 
inkstai ir juta* 
o paskiau susitraukia iv 
gali yeikri, kuip . TrikimiL 
Nuų inkstą ir jnkta Wp» 
neretai girtuokliai miriU. 
Kaip matome ulk<š nu di
delis žmogaus' avūikątbs 
priešas, žymūs gydytojai 
nepataria variotavutglta 
mijjį gėrimų, nes jie ląbaį 
kenktą, žmogaus kūnui ir- 
sielaį. Žymus anglų gydy
tojas V, Gųel tatąpatae: 
£*Yrą tai papratintas an
glų ytamaita apslrriški- 
mas, kM žmones pąsjtan 

, sau daug bloga. gerdami vi
sokius svaiginamuosius gė^ 
rimus,' nebūdami patys gii^ 
tuokta. Tai dai’oma be 
galo pamažėl, sunku net. ir 
pastebėti. Paprastu viso
kių vymj. ir ąlkolio vartoji
mu daroma sveikatai did
žiausias nuostolis, net ir 
tuomet, kada jis vartojamas 
atsargiai. \

Vienas Suomijbs mokslo 
•vyras darė bandjnnus duo
damas • alkolio »po truputį 
g73Tulįams ir žmonėms., Ra* 
sirodėj kad viena dešimtoji 

4ii3.‘O’ dalis t. y. .100 gi\ yy-% 
no jau blogai atsiliepia į 
kraujo ypatybes, labai ma
žina pasipriešinimo jėgą. 
Negerenčio žmogaus krau- 
jas^pajėgia geriau atsispir
ti. prieš visokias bakterijas, 
negu geriančio.

' A. V-us..
f ■ - - • ■ , <' *■

vokiška dvasia, be kurios vieni ir kiti gyventi 
negalį. • . ...

Neatsižvelgiant į- tai, kad Vokiečiai,ir ne
mažai švaistosi su pinigais paskolų formojęj 
vig dėlto krašjas laikėsi tik dėl to, kad gavo 
iŠ centro įvairiausios paramos, .kuri pagal 
Konvencijos nuostatus jiems n e priklaus o. 
Šiandieną norint parodyt, kad tik su Centro, 
pagėlba jie tinkamai gali egzistuoti, reikėtų 
būtinai ta paramą palaipsniui , teikti. Esam 
persitikrinę, į<ad krašto laukiniiikąi, o taip pat 
ir pirkĮiąi bei pramonininkai tik tada supras, 
kur yra jėga ir įsitikins, kad natūrali jiems 
pagelba gali ateiti iš Centro ir tik gerai su
gyvenant čia abiem tautom ir esant geriems 
santykiams tarp krašto įr Valstybes. Tokias 
išvąda.š padalys kiekvienas, įr ateityje Vokie
čių paytiją vadai Vyžomis gyventoją negazdins.

.... Kas reik tu&jaus 'daryti .
Kad sustiprinti Klaipėdos Krašte tautinį 

judėjimą, geistina būtų padaryti ’ štai ką:
s 1) Iš Seimelio ręikia griežtai ir skubiai 

reikalauti vykdyti visus Konvencijos nuosta
tus; reiškia ir Vokiečių nepageidaujamus, - ku
rie krašto Lietuviams lygias teises visur Klai- 
j^Ąoš Krašte garantuoja. Autonominių įstai
gą visi valdininkai' galiausiai privalo abi Val- 
JiŠkas kalbas ant tiek žinoti idant su publika 
galėtų į)e vertėjų šiisikąlbėtt' Pereinamą lai- 
ką‘/‘VėtagR&szeit? skaityti baigtu nusta* 
tapt tam terminą^ nes Lietuvos 1 Vyriausybės. 
Konvenciją vykdo arba jos vykdymą krašte 
prižiūri. /e ■.

Nei galvot negalima apie Seimelio .“froą-. 
Ūiutal” lojalumą Lietuvai. Jeigu ne taip, tai 
trečio Seimelio dauguma nebūtų Bottcherio

gipsas negulėjo būtį^epa- 
sekmingąs. Oras per visas 
dįmiąs buvo idealus; Liė* 
fąąs nebuvo. , Bąuiė irgi ta 
kąįta’ Žmonių, .kiek spt> 
liojmnu, Kongrese dalyvgvu 
npįeu ’ ^enas mįltamu įr 
daugįųių Kunigą buvo pęr 
UflOO, Arkivyškupų, 'Vysku
pų 4pįe 300. Karijinolą 10, 
Ųiiiui "iiu >

OVASIttlU DĖMESIUI
'Naujosios Auglį jos Hrp- 

vįncijos Kunigą Vienybės 
narių svarbus
įvyks antradienį, liepos- ŽG 
d. š. m., Wowrieryjr gerb. 
klebono kmi* K. Yurio kle- 
boąijoje. VW kriečimm»L 
.vykti prieš pietus.

. *—? ■■■ '1 i .''O 1' • 

o kiek kifą tthtatų asme- 
mybitvo, neteko mižĮnųfįr

KųO, J..
IIĮĮ. jd.iį.BU »

Elekrikinisšaldytuvas
YRA PINIGŲ TAUPYTOJAS

•(

11

W Jita šytatapname Su- 
kramtae.n , Buvo ir tai- 
giau su ^kitokiom pąrašais. 
Toks reginys buvo netik pa
čiam Dublino niieste; visuo
se priemiesčiuose, Rhoei|įx 
Sode, bet ir visoje Airi jb jo. 
Airiai tikrai per šį kongre
są parodė neapsakomai gi
lų, gyvą, tvirtą tikėjimą ir 
karstą meilę į Jėzų. Jokia 
kita tauta vargiai galėtą ai
rius šiame lenktyniuoti.
PRISIRENGIMAS PRIE 

KONGRESO
Birželio 5 d., sekmadieny

je, visose airių .bažnyčiose 
prasidėjo moterims rekolek
cijos. Labai skaitlingai mo
terėlės'lankėsi. ,

Birželio 12 d. užsibaigus 
moterų, rekolekcijoms, pra
sidėjo vyrams. Vyrai irgi 
neatsiliko /nafoiie;Lanke 
bažnyčias kasdien.

Birželio 19 d., po vyrą re
kolekcijų, prasidėjo tridu 
ųm visiems vyrams ir mote- 
rinis^kartu. Triduum užsi
baigė trečiadienyje šit Kon
greso atsidarymu..

Taip prisirengus, , Kom

’ - - • . i

-A TRAKftPR. 1
.Piirfldi, kad

autaupp ritaV 
$$ iėium 160 ir |16P 

f. i miumi f*’
sllUm SUtftupmlą m4-

‘4fi4įpria hpsm
. lįfcushi fUrinriU įrita 

kad ‘‘sugedę/,’ o tąs kai 
nuoj^t pinig’ai—pinigai, ku
riuos elektrįkinis šaldytuvas 
butą jums sutaupęs,'nes pa* 
laiko valgius ilgiau sausam 
šalty, nuolatinėje tempęrą^ . 
turoj žemiau saugios srities 
50 laipsnių.

Tai pūnislykįt, kad elektri- 
kinį šaldytuvą užlaikyti yi- 
dutiniškai šeimai kainuotą 
tik keli centai į dieną.

Sužinokit dabar 'apie tą pa- 
raukumą ir švarųmą ;elęktri- 
kinio ■šaldytuvDpaBayčiąusį 
ėlektrikipiu daiktu pandą* 

į vėją, arba Edison Sandėly, 
Niekad nebuvo geresnio lai* 

r . > kopirkt—kam . laukti ilgiau. .

C O M P A N Y
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t- APSILANKĖ’ SVEČIAS

Liepos 10 d. atvyko iš Ęo- 
chesterio, Nąw Yotkb’, p. J. 
C, Morkūnasy gerai žinomas 
Rocliesferio lietuvis darbuo
tojas. Jam teko apsilanky
ti pas gerb. . kleboną kun. 
Lietiivniką, kiąi, Mendelį ir 
pas .kitus šio miesto gyven
tojus. Kadangi jis yra čia 
gimęs ir augęs, Baltimorčje 
jis rado daug seną draugų 
ir pąžįstamiį. Pabuvęs dvi 
dienas, išvyko į Washingte- 
ną, ir iš ten grįžo namon.

P. Morkūno, nuolatinė 
profesija yra medicinos mo
kslo darbas. Jis yra chemi
kas ir, asistentas garsam; 
medicinos gydytojo ir krau
jo: sjiecialįsto . Dr. . G. H, 
WhippĮe,i Rdcbesterio Uni
versiteto ‘Medicinos Fakul
teto profesoriaus. Svečias 
šiuo laiku rašo tiriamąjį 
gydyto javinio straipsnį, te
ma “Anemija ir Dietotęri- 
ja,” kurį netrūkus spaus
dins. i

Jis yr,a Vyčių 93 kp. pir
mininkas, uolus šv. - Jurgio 
parapijos darbuotojas. Yra 
daug 'parašęs “Darbinin- 
kejū’ “Garse,” irykituose 
lietuvių katalikų laikrąš- 
čiuosez Linkime p. Morkū
nui laimingos kelionės ir 
geriausio pasisekimo savo 
profesijoje. . \

; ; MitČ.

priešvalstybinius ir įstatymams priešingus žy-. 
gins aklai rėmusi ir į Krašto Gubernatoriaus 
nurodymus be: jokio mėginimo neigiamai atsi
nešusi. . - • •

’ Landwirtschaftspartijos vadai visgir stovi, 
ankštame, kontakte su Vokietijos darnią jų, 
partijų organizacijoms, kurios siekia nors per 
“Freistaato” etapą Klaipėdą nuo Lietuvos at-; 
plėšti (žiūrėk Memellandbundo ir Verbancl der. 
Heimattreūen Ost — mid Westpfeusseii sie
kius) ; lygiai Vokietijos, dešinitįjų p a rt i j ų 
spaudos organai* plačiai apie* Seimelio daugu
mos partijų slaptuose pasitarimuose išneštus 
inisištatymus . paskutiniuose mėnesiuose rašė. 
.Iš' antros puses vėl kiek svarbume Klaipėdos 
Krašto dvarininkai rinkimams, pridavė, rodo" 
sekantis pavyzdys: ūkininkai Doratis iŠ. Ka- 

; lemi akįmo, Pagėgių apskr.j rašo; “Matyti vi
si dvaro kumečiai ^Drąslerį rinko., Girdėjau, 

‘kad Oplankm dvaro kumečiams dvąrinįąkas. 
Heimbs balsuojant už^Dreslerį .lliekrienam po 
veršį žadėjo.;..”, • \ l.. , t ;

* * Ne- dykai ’ šitos partij os gavo; Rytprūsių 
mokyklose surinktus, pinigus (liaųdininkas ū- 
kįipnkas Meyhofer jš ^vareitkiemią) ir šiaip 
cymesnių šiįmų iš Vokietijos atatinkamų šalti
nių. Ne' dykai Vokietijos atitinkamos vietos 
savo pinigais leidžią Šilutės “Memellandsche. 
Rundsithaą” arpa diriguoja ‘‘Aleiąeler Dampf- 
hootą” ir toj pačioj spaustuvėj nuo s. m* ba
landžio mėn. 1 d. net* kasdieną išeina “DampL 
bbofo” vertimas vardu “Lietuvišką <jeitunga>H 
lies šitos spaustuvės akcijų dauguma raądasi 
Berlyne toj vietoj, kuri rūpinasi Vokiečių* pa
dėtimi užąkniuose. ;

' / (Bus daugiau) *

nuvežė į Sd. Baltimore Ge- 
nerąl ligoninę. Greitomis 
pašauktas kunigas Sandol- ' 
gis dar paspėjo suteikti Ra* 
tautai, paskutinį patepi
mą ir visus Bažnyčios pa?* 
'tarnavimūs. Bet tą'patį 1 
vakarą pasimirė. . ,

Jis buvo dar tik 20 metų, 
ir iš trijų brolių jauniau
sias; dėl jo mirties didžiai ( 
nuliūdo, šeima ir draugai. į 
Jis priklausė prie Šv, An
tano parapijos, Šv. Vardo 
draugijos,, irz buvo palydy
tas bene didžiausio žmonių ; 
būrio, kokio dar neesame 
matę Baltimorėj lietuvių 
tarpe. Suskaityta neipažiau 
kaip bŪ^autbmobiliai prie jo 
kapo. / Bažnyčioje susirin
ko keli Jėzuitai kunigai, gę- w' 
tai šeimyną pažįstą ir kiąp 
K. Bašinskas, kadaise buvę**,/ 
mūsų, parapijos asistentu. 
Laidotuvės įvyko liepos 13 
d. iš Šy. Antano bažnyčios 

4 šv. Karimiero kapines, į 
Cui’tis Bay.

Vos suspėjome palatai 
šį jaunuolį, kaip sekantį, se-- 
kmadįęnįy liepos 17 ū., apie 
4. vai. po pietų įvyko kita / 
nelaimė.* z. Antanas. J audė- A }- 
gis, 27 metų amžiaus, pana- ’
šių 'būdų užsimušė. Nerta -
iųas į. vandenį netoli. Hanp- . 
ver st. tilto, ties BrOokįynu, *■ • , 
irgi įsimušė kaip nors, ir 

ųepasįrode virš vandenio,‘ 
Girdėtį, jog jo kūną ieškojo *• 
vedai pjfinadienį ir dąr nė* f 
buvo suradę.- Jaudegis gy- -/ 
veno W- Dayettb . 
pas sąvo motiną. J^Greb- 
liauskas, vietinis graborius,' 7 
abudu laidojo.

Telefonai plaza 1350. .

JONAS GREBUAUCKAS
Graborius ir BalsamuotojM .

423 S.RACASTREBT, 
ĘALTIMORĘ, 6ĮD.

1

PRIGĖRĖ
Baltimorės lietuvių jam 

rūmui teko ękaudus smūgis 
praėjusią' savaitę: du jam. 
huojiai prigėrė besimaudy- 
dami Upėse.

Pirmas, Vilimas Radaus
kas, 1540 .HazeI Št., ėjo su 
draugais Pranu Matausku 
ir svetimtaučiu studentu C. 
Johnšon, į Roek Čreėk upę 
plaukyti kaitroj liepos 10 d. 
Išsirengęs pirmas, . galvo
trūkčiais nėrisi nuo kranto 
į. vandenį. , Nelaimėję, pasi
taikė tiesiog ant kyšiojan- 
(čio plieninio bėgio, vandeny 
paškeiMušio. Sakoma, kad 
galvos kaušą sutriuškino, ir 
sprandą nusuko. Drau
gai pamatęnelaimę, tuoj aus 
išvilko kūną, įr ta’ Brooklyn, K, Y.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

UJITOV08 DUKTBBŲ DfejOa 
rp GLOBA MOTnrOB avfi. ,

>Irm|ūinkS Ėva Markstenl,
* 625 E. StfrSVSo, BO8ton, Mas8. . 
VleeHfilru)iiUuk&*“ Orio SlaurienĄ 
; 443 E. nS St., So; B()8WD, riaM.

Tel. So. BoBtoii 342&R ; . . .
ProL'Rašt. ĘrouS Cfųnlen?,

20 Golild St., We8t Roxbury, Mus*
Tel. Parkway 1S64AV *

Tiri, JRMt. -r- Marina*-Mėrkonluti 
fltt <? St, So. Bblton, Mai* 

HdlnlnH —. Ona Staululluti
106 WHt Oth 8t., So, Bonton. M«M 

Tmkdart Ona Mb^irdlenl
1512 Gelumbę Rd., So. Bowon. Mm».

K««o» Globoja B. jimįlonlent 
1426*dolurtMa B J. So. Boston. Mam

Draugija tavo. RuairlnklmuB laiko kM 
Wtr< ųtarninfct klieno 
t:»0 yuį. ®phainyt|niJ 
talntr ■: * " .

yiMta' draugo* rtikalali k<WkW

•T
.. Žinomi pranešama gerk, lietu* i)J 
viams; kad JURGIS TUMĄSO- . ; 
NIŠ yra įgaliotas rinkti’“Barbi**''į 
nįnkui*1 prenumeratas, skelbimus 
ir tt. ’• Jis -taipgi patarnauja liė- . ■' 
tuviams visuose ją reikalu^, 
kaip Viešas Notaras. Jo antrašas;
121 ŪnionAve., kampas Graad j 
Si, arba 1356 Ęast SlthStreet, 1

J

♦V, JONO EV. BL. FAAALPttyl ' J
DKJOS VALDYBA . 3

Pirmininkus — M.lloį«v
M ML PI* ta Uordi^Mr.

. Tėhphoue Cnlumbi* w '£•
r <•

24 ThoniM Vark. Ša Bo^ron M.
Prot RfcltfallikM J* Gllnecki* ;-

5 ThomM Tark, So. pcnitou X
Fln. lUktlnlnkM -r M< Neikte «

n Ulnth SU Šį Boętou M>* 
lidinlnkas — A. KaudilftnM

SS5 > Dro*dway, 8a Bo»m
Marta Ikn J, talkia

7 Wlnfleld SU 8a Boeton. MM*
Draugiu ųtko W

»4nMlo, k tai

•3

■
_____  ___ _ 1

Draugija ųtko «*** j
po pietij. Paraduos aalij, A TO *>

/1U 8a ' /
I»K>ta«lb&aliik bhm^rkl, aramontn 

kai, kuritektlblaM *Dart>lnfokt." *lk 
ral verti akaltytojų parkmoa.

• Virt gmtoklt* ‘'DarUnlaka”

r
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D A R BVT N I N g A S P

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ I 
KOLONIJOSE

ĮSTEIGTAS FONDAS REMTI LIETU-j 
VIŲ SKRIDIMĄ PER ATLANTIKĄ

F?

r' ■

Chicągo, III. — įaepos m. 
13 d. Lietuvos kbnsu 1 a t o 
raštine,je įvyko įvairių lie
tuvių visuomenės grupių, 
drgahizacijų ■ bei spaudos 
atstovų susirinkimas, kuria
me dalyvavo: 1). konsulas 
p. Kalvaitis su ponią, 2) 
‘‘Draugo” red. L. Šimutis, 
3) “Naujienų”.' red-jos at- 
stovas Zymontas, 4) “San*

adv. Vasalis, 6) div Kliau
ga, 7) “Liaudies Tribūnos”

- red. B. Siiiiokaitis,. 8) kųp. 
P, Jurgėla, liet, preky
bos rūmų vice-pirm. Ka- 
maika, 10) p. Kiriene, 11) 
p. J; Krotkus, 12)e p-lė Gai-,

. žaite, .13) štud. Gelažinytė, 
14) stud. J. Busiūts, 15) 
stud, A. Lidy ir abudu lą- 
-kūnai kap. Darius ir St. Gi-

: rėilas. Kiti kviestieji as
menys neatvyko. * .

Susirinkimą atidarė kdns. 
Kalvaitis, kitris pasiūlė iš
rinkti sųs-mo piianininką ir 
Sekretorių; pirmininku išb
rinktas kdnsutas Kalvaitis, 
sekretorium-kpt. P. Jųrgė
la.

' Kpt. Darius priminė sa
vo pasiryžimą su lakūnu St. 
•Girėnu skristi . į Lietuvą.

. Jie*: abu yra-pakankamai
* prityrę lakūnai ir išstūdįja-

. vę astronominę navigaciją- 
Tas žygis reikalauja ne tik 

’drąsos, bet ir kitų paramos.
..•Drąsos, mums nctrū k s t as 

: z tuo labiau kad esam prity-
* tę lakūnai. Papasakojo a-

’ pie kįtų lakūnų skridimą
'kad-.lenkų lakūnas Hausner

f įvos 2<m. skraidė, Viršum At-
- iąntiko nukrypo apie 40% 

nuo savo lėkimo krypties. 
Tai jau per daug: leistina 
nukrypti apie 5%. Paišld- 
no, kad mano naudotis ke-

- tūriais navigacijos būdais.
- Lėktuvas turi būti < gerai 

techniškai. parengtas toli-
f ' mani - skridimui. Gazolino 

mano imtis 5000 mailių at-
i stumui skristi. Iš Nė\v Yor- 
. ko į Kauną tikisi nuskristi 
:. per 38 valandas. Reikalin-

•. ga‘ tik Amerikos • lietuvių 
visuomenės finansine para
ma pirktam lėktuvui galu
tinai pritaikyti tolimam 
skridimui.

Po to prasidėjo ilgos dis
kusijosdėl skridimo gali
mumo į į daugybę įvairių 
klausimų atsakinėjo knt. 
Darius. Po- šių diskusijų

■"A ‘ 4
bdvo priimta tokia rezoliu
cija: • ,

Kadangi. lietuviai lakū
nai kap,. Steponas Dariusir 
lakūnas Stasys Girėnas yra 
phsiryžę 1933 meti], vasarą 
skristi lėktuvu iŠ New 'Yoi<

.

e

• .F

te

7'

ko į Kauną per .Atlantikor 
vandenyną ir jau yra savoj 
lėšomis įsigiję tam tikslui! 
16,000 dolerių Vertės lėktų-f 
va; ■ ’’

Kadangi tas jų žygis tu-J 
rėš istoriškos vertės, plačiai 
visam pasauly pagarsins A- 
merikos lietuvių vdrdą ir ' 
suteįks dideles garbes pa-| 
etai Lietuvai,, iškeldamas 
-Li(4uvįu-4autą į aukštos cL L 1 
vilizacijos tautų.tarpą ir

Kadangi minėti lakūnai,- 
pirkdami lėktuvą, sudėjo virį 
sus slivo pinigus ir nebeturį, 
lėšų tam žygiui galutinai . 
įvykdyti, nes tas lėktuvas 
reikia pritaikyti specialiam 
sklidimui per Atlantiką, o 
lėktuvo patengiinui reikės 
apie 4000 dolerių, . ~

Tad susirinkimas, pritar
damas tam patriot i š k a m 
lietuvių žygiui ir įvertinda
mas lakūnų pasiryžimą 
pasiaukojimą tam tikslui, 
nutarė: -

. , 1) įvairiais būdais remti 
tą kilnų sumanymą, ■■

2) tuo tikslu sudaryti: a) 
lietuvių skridimo per At- 
Janfiką organizavimo komi-J 
tetą tam skridimui, organi
zuoti ir kitokiais būdais 
remti ir b) lietuvių skridi
mui per. Atlantiką remti 

, fondy skridimo, rėmėjų au
koms rinkti1 ir joms sunau
doti minėtam skridimui L 
vykdyti. ’ ...

Susirinkimas taip pat nu
statė bendrus 'dėsnius Šio 
.fondo globėjų veikimuį:

1) Fondo kasininkas pri
ima jam prisiųstas iš įvai7 
rių asmenų ir organizacijų | 
aukas, šiam reikalui.

2) Tas aukas kasininkas^ 
nudeda fondo globėjų numa
tytoj vietoj (banke).

3) Fondo' globėjai šiam 
reikalui surinktus pinigus 
gali išmokėti Lietuvių skri? 
dimo per. Atlantiką organi
zavimo komiteto nutarimu 
ir tik įsitikinę, kad skridri 
mas bus tikrai įvykdytas.-

> 4) Jei dėl nemunatvtu 
priežasčių skridimas nepy
ktų, tai pinigai grązhianu 
aukotojams,. proporcing ai 
atskaičius padarytas būti-j 
nąsias išlaidas. •

5 Fondo "globėjai 'veda 
šiam reikalui aukų knygą ir 
dalina aukotojąips skridi
mo - rėmėjų bilietus. * »

6).Lil<usios skridimo Su
rengimui nesuvartotos lėšos 
įteikiamos lakūnams kpt. 
Dariui, ir liik; St. Girėnui, 
Icąd -tuo būdu, bent Iš dalies 
būtų padengtos lėktuvo, pir-' 
kimo išlaidps, • ’v • .
. • Fondo globėjais išrinkti:

L. Vyčių Selino Rengimo KdmitetO nariai kairės ;. dešinę) : pirmoje eilėm ^*0. Aląsevičiūte, V.. Tamuliūnas, vice-
pinn.; kliu. K, Jankus, ;kwu K. Urbonavičius, klebonas kun. P. Vinnauskis, garbės komiteto nariai; J, B. Laučka—pirmininkas; 
Br. Kayoliūtė — sekretorė;'antroje eilėje — O. Kanapinskaitė, Pr. Karlonaite; 0. Petrušytė; J. Kasperas; O. Nevieriene; J. Matu- 
liaūsakitė;. S. Averkienė; trečioje eilėje — D.i J. Averka-vice-pirmininkas; A* T. Nęvierą — iždininkas; Pr. Averka; J. P, jfilipau- 
skas; j., Gričiūnas.; K. j/Viesulą; Pr. Razvądaiiskas ir St; GriganaviČius. . .

. Semias įvyks Rugpiūčio-August 16, 17, 18 dienomis, South Boston-, Mass. * . . ’ .

lions. Kalvaitis, adv. Gūgis, 
l<un. fVaičiūnas, L. Šimutis 
ir J. Krotkus.

Į skridimo organizavimo 
komitetą išrinkti: konsulas 
kalvaitis,rp» 'Kalvaitienė, p. 
Kirięilė, adv. Vašalis (Va 
Šalie, kpt. D. Jurgėla (Jūr- 

į gelėvičius) p.' Simoka i t i s. 
p4ė Gaižaitė, stud. Geleži- 
nytė, p: A. Nausėdiene, p.- 
Zymbntas ir p. Vąidylą.

P.-Jurgėla^ 
. •' • ' sus-mo sekr.

ga nariams'ir visuomenei.1ką ji laimėjo. Atsakymas 
veltui. ĮJas nori. linksmai 
laiką praleisti, tai atvažiuo
kite maudytis. Vakarė sa
lėje linksniai laiką praleįsi-

1 HARTFORD, GONN.
I • • ' • * ■

Birželio 12 dieną Ghes- 
nut Pk.,; Bucldand, Coliu., 
Moterų Sąjungos apskritis 

Į turėjo savo metinę gegužinę.
Diena pasitaikė labai gra-. 

į-ži, todėl ir žmonių susirin
ko nemažai, bet nelaimė, va- 

įkare atsiradęs lietus išvaikė 
Fžmoneš, kas pakenkė pel
nui.

Prakalbas pasakė kun. A, 
Vaškelis iš. New Britain, 
Conn. ir kuri. Liūtims.

Pobm konteste laimėjo 
Adele KąrpūŠkaitė iš New 

| Manėhester/ “Bean bag” 
metime laimėjo P. Blazaus- 
kaitė, Nėw Britain, obuolius 
greieiaušia suvalgė Ostėi- 
kiene<š Ne\v Britain;

F, A. A'M-tiene.

WDRCESTER, MASS,

metinis išvagia/
• • VIMAS ■/

Šv. Kazimierą Pašelpinės 
Vyrų. draugijos m’etinis iš- 
važfaviriias bus liepos'24 d. 
Minėtame išvažiavime bus 
įvairiausi programa. Vaka
rę šokiai parko salėje, kur. 
griešTLabdarių Klubo orke
stras. Minėta draugija jau 
gyvuoja per 40 metų ir 
daug; darbavosi, orgarrtzavi- 
me Šv. Kazimiero pampi- etomis^ 
jos, todėl jį prašo visus, da
lyvauti iri /linksmai laiką 
praleisti. - ’ Popo rteris.

LAWRENCE, MASS.

aiškus — jokios kitos nau-’ 
dos peturėjo ir. neturės, nes 
atskilusi medžio šaka visuo
met išdžiūsta.. ;:

. Daugelis iš. atsk alūnų 
pradėjo bylinėtis po teis
inusį tikėdamasi pralobti, 
bet. svajones svajonėmis ir 
liko.

Daug, kiikužninkų savo 
larkužę pamiršo, kiti virto 
komunistais, atsirado net 
trys,-'kurie nusižudė (viens 
pasipioyė' skustuvu, kitas 
nuodų paėmė, o trečias ^asu 
nusįnųodij,o ). Visi trys pa
laidoti atskalūnų — nezalež- 
nįkų papinėse su jų pamal-

.Moterų Sąjungos apskri
ties męlįnis išvažiavimas į- 
vyks Palangoje liepos 31 d.

Visi, kviečiami rengtis.
v Turėsime gražią įdomią 
programą -- grieš tikri lie
tuviški muzikantai

. Girdėjau, jog busais at- 
.pyškės bostoniečiai, nashiū- 
ačiai, * hudsoniečiąi, vjdreės- 
teriečiąi ir net iš Lewistoii, 
Me. žada atvykti.

Žiogas.

IJ

' Skaitykite ir Platinkite

“DARBININKĄ”

LABDARYBĖS klubas
Labdarybė • draugija su

organizavo labdarių klubą, 
kurs daug gelbsti draugijai 
labdarybės darbe. Klubui 
draugija: duoda naud o t i s 
namil ir sale. “Maiibnio”' 

į Parke. Pie'to, tas klubas 
turi suorgaiiiZavęs /gerą or
kestrą., Kas"Užsimoką du 

. dolerius į metus, tas tampa 
| Labdarių draugi jos ir klu

bo nurys. x Klubas renguv 
Į šokius kiekvieną šeštadienį 
vakarais paiko salėje. Įžan-

riausias, bet lietuviai lfeng-b
vai jį nugalėjo? ' 1 ' '

Sveikiname savupsįus ir 
linkime*vėl IMmeti. H- L. Ji

MAHANOY Ctir, PA,
LIETUVIU NELAIMĖS

. Tarp, vedusių įvyko daug 
’ divorsų. ir panašių atsitki - 
mų. Tai vis^ Vaisiai nezalež- 
ninkljos. '
' Būdami, prie tikrojo Ga
nytojo ir matydami’ atska
lūnų * klaidas,' dar tvirčiau 
laikykimės ir sutari i n ai 
dįrbkime Bažnyčios ir. savo 
tautos "gerovei. .' • ■

' * Lawrencietis.

BEDIEVYBĖSAUKOS
Iki 1916\m. Čionykščiai 

lietuviai’ sugyyepo gražiai, 
išskiriant vieną kitą soeija- 
listėlį ar kolų kitą keistą 
sutvėrimėlį. ’

Tačiaus atsirado ir. tokių,. 
•kuriems nepatiko broliška 
meile ir, būdami pilni pui
kybes, pradėjo drumsti vie
nybę ir brolybę. . Jiems ir 
pavyko suerzinti lietuvius 
katalikus ir įsteigti atskalą, 
kurios dabartinis gyvąvi.- 
mas yrjr labai silpnas, ?

Kyla klausimas,k o k i ą 
naudą tūrėjo ši' atskala ir

; Liepos-15 d, Ellengovmo 
ąngliil kasykloje ' užmuštas 
Jitoza’s Oižikauskąs, 40,me- 
tų amžiaus. Paliko žmoną,; 
du vaiku, x . • ■ £ ’ ‘ -

SUŽEIŠTAŠ, y.: ’ . 
■. Tą pačią dieną tojų pačioj - 
je kasykloje sužeidė ■ 
Glaudelį, 60 metų • amžiaus^

< PERKAME BONUS ''
* f . ‘ , i11’. * •

Ar turi Lietuvos Boną! 
Nes' mes perkam • ^etuyos 
Bonus ir mokam pAgąl. die
nos kursą. /Tuojau praneš
kite mums, kokį turit Boną 
ir kiek yra prie jo kuponų. 
Greitai gausi atsakymą iri 
pasiūlymą, grynais, pinigais* 
Prie progos apl a n k y k i t 

.mus. • /
:.. Musiį krautuvė atdara ir 
vakarais iki SĮ valandai.

Parduodam laivakortes ir 
siunčiam pinigus—-doleriais 
į Lietuvą, Lenkiją ir Latvi
ją- '■ : - ,.-1 .

.Musų krautuvė d i d ele; 
Turime .visokių ,drabužhj. ir 
čevėrykū (shoes). Laikom 
taipgi plačių čeverykų vy
ram ir moterim. ‘ .
. Nuo dabar ant čevęrykų, . 
skrybėlių, marškinių ir kai* 
drų numušamą 25 nuošimtį.

Malonėkit mus nepamiršt..
AMERICAN DRY GOODS 

STORE * '
P. BARTKEVIČIUS, Savininkas, 

678 No. Main Streęt, - >
MONTilitb'MASS. r

nike šis klausimas bus išri
štas. Laike žaidimų daly
vaus Jideliš parapijos, cho
ras, įr naujojo vargoninin
ko vedamas, Įnirs jau ren
giasi su. dideliu uolumu pa
rapijos iškilmei. f
. Matyt, nori pasirodyti, 
ką jis gali muzikos srityje...

Girdėti, jog jau rengiasi 
ekskursijos į’ tas iškilmes iš
AVcstfieldo, Providence ir' 
iš kitų artimesnių lietuviais 
apgyventų kolonijų. O vi
są Aušros Vartų parapija 
visus sutiks kogr,ažiaųsiai į- 
vairiomis vaišėmis bei pa
linksminimais.

Tad kąs: tik jaučiasi, kad 
dar yra gyvas ir galį pašto? 
vėti i-fnt kojų, vįsį į Aušros 
Varių parapijos pikniką -7- 
į grižųjį Gedimino .parką.

NORWOODJMASŠ.

$0. W0RCESTER, MASS

LIETUVIAI SUPLIEKĖ 
SIRIJONUS .

Liepos 18 d. Šv. ‘Jurgio 
lietuvių parapijos baseball 
ratelis lošė su Sirijonų klu-- 
•bo‘ rateliu, Balėh parke. Lie 
ūiViai laimėjo 6 prieš 2.

Mūsų jaunuoliai neseniai 
susiorganizavę į ratelį. Šis 
buvo jų pirmas viešas pasi
rodymas. Zįnkauskas buvo 
persmąrkus airi jonams. Pa-, 
įžymėjo ir kiti. ;

Lošė šie lietuviai jaunuo
liai: Dirsa, Rukštalis, Bin
kauskas,. Čiubeta, Tikaus- 
kas, V, ir M Babęlai, Smėl- 
storius, Curtin.* v • ’ . .. O

Labai daug žmonių susi- 
; rinko žiūrėti, lošimo. Taip 
pat- buvo atėję vietos'kleb. 
kum S. Kneižisį kum J. 
Skilandis iš Montello ir si- . • -v .
rijonų dvasiškis.

Abu rateliu susitarė vėl 
lošti pirmadienį; liepos 25 

"d., 6:30 vai. vakare* Baleh 
Field, prie pat lietuvių’ pa^ 
rupijos. ’

Strijonif baseball ratelis

Liepos 24 d., sekmadienį, 
įvyks.- gražiame' Gedimino 
parke (netoli bažnyčios) 
metinis parapijos ^piknikas. 
Laike pikniko bus įvairių 
palinksminimų, Muzi k o s 
dalį atliks gražiausias įvai
riomis prašmatnybėmis at
sižymėjęs orkestras ; laike 
periraukų bus rungtynės 
sunkaus svorio boksjninkii, 
keletas porų bus risrikų, be-" 
gikų It kitų sportiniiikų;

Bus Taip patskiriama do- 
vana už gražiausi pašokimą 
lietuviškos polkos. Tad yra 
proga netik atsižymėti, bet 
ir laimėti..

Storiausios * moters, ren
giąsi į. rungtynes su plono
siomis virves .traukime, nes 
nuo šenai einą ginčas, kaG 
ros tvirtesnės, o tame pik-i čia buvo žinomas kaipo ge-

. ' • k' ■ v . ' •

SYIES4SYKES
i. P. A. Sykep ir Ū. G. Bykei 

LIETUVIAI
■■

SANBORIUBLOC® ’ ' 
, 681'Wa8hington :St. * 

M^SS.
, Tel.- -

. . - -/Gyyėninu) rraet$t;’■ . ?

i

C B A mirs o

T«to«o

A

“MOSĮJ UIIMSĮ”
Srdiiu amerikiečiui kviečiame 

užsisakyti • v .
• “Mūsą Laikražtis” yra did

žiausias ir įdomiausias iŠ visą 
Lietuvoje leidžiamų savaitraiš- 
čią; geriausiai informuoja Lietu
vos visuomenę apie savo, krašto 
ir plačiojo pasaulio įvykius; vi- 
ad pilnas rimtą ir objektyvią 
traipsnių, gražią pasiskaitymą, 
rorespondeneijų, dainą, paveiks
lą ir.11. ■' ’ • f-'”- į-;

“Mūsą Laikraštis”' šiandien 
plačiausiai skaitomas : Lietuvos 
kaime ir mieste, nes savo plačiu *. 
vilriniū visus patenkina. Taip pat 
Virš .2000 piehumeratorią turi 
ubienieČią, lietuvįą’ tarpe," kurią 
didelč.dauguma yta'broliai ame
rikiečiai. . . *
; “Mūsą. UikriMi”, kas savai1 
tč išeina po 12 puslapių, iUuat'. 
(nwtas ir duodat savaitines ap-. 
žvalgas iš religinio, * kuprinio, 
visuomeninio; ekonominio ir po- 
Utinio gyvenimo ariČią. \.

^Mtlsą Laikraiti” ?eid»a Ka- 
tuliką Veikimo Centras^ . Kaina 
metams: Lietuvoj 4 litai, uždč- 
niuoae — 121itą. ‘ .

f
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VIĘTINĘS’ŽINIOS
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NESVEIKAS VAHBUU?:b ‘
1 •

Vyčių 17 Algirdo kuopos 
baseball tymas liepos IŠ ' d. 
So. Bostono štadiiimei jųmri 
gesi su 8tvjj4ząi!us4i)unmi j

žaidimo pasižhWti‘priw 
riąkįmikfiU šimtai žmonių, 
kurie turėjo progos pama- . 
tyti tilnm gTažų| ,gyvą-'ar į- 
domųžąiįiį'iąt; žįiųūtojų» 

''Skaičiuje buvo nemažai lie
tuvių*. . , ... \

v Pradžioje vyčiams nesi* 
sekė, i Jų priešininkai, pir
muose ^tviejuošė* Cininguo
se’’ padarė 5 apibėgimus, 
kas sukėlę nemaža baimės 
žiūrovams įįeto^ams. Kai 

{ kurie iš jų, ypač vyčių kuo
pos valdybos nariai,- buvo' 
bepradedą kąrščiuętįs įr ne- 
nųsėdęti ramiai; Bet juos 
užtikrino senasis Dukoševi- 
čius^ jog; vyčiai > nepasiduos.

Naj štąi tręčimue' iuįnge. 
MįekeviČiuSį' ‘gerai} išmuša 
sviediįiį ir apibėga du “bėi- 
su.”' ^Pasiseka įy įeitiems. 
Pagaliau gauna progą iš
minti sviedinį Dukoševičius^ 
Jis * padarė Hki^ ‘‘home 
run’1'ir‘dayė ęrogą dar 
dviem draugams padaryti 
afbegimą i, ‘‘namus.” Dar 
gerai išmušė* J. Tamulis ir 
Vyčiai -š>inę' iųnįgę. jiadare 
6 apihėgįniųs. ’l r. ’ w s

K^fvirtanie.' inmge. vyčių;

daryti dar ^AėKsLaptbgguną 
ir yezultatai> išsilygino; ; • *»

® el^aįčįubsę ii^i^iosęirię- 
bepasisekė neį vyčiams, nei ■ 
jų/ priešininkams 4 ir ‘žaidi
mai baigėsi lygiomis—ė:6.

‘ Verta pažymėti, jog labai 
gražiai pasižymėjo tymo 
menedžerius Klimas, sugau- 
damas, ir atmesdaipas 'svie
dinį iš didelės tolumos labai 
tiesia kryptimi ir. tiesiog į 
gaudytojo rankas./ . , ’

Vyčiai visai gerai žaidžią.. 
Reikėtų tik jiems .būti tru
putį atsargesniais... >

‘i? .. . , j), ir Cp.

y

sr. ^ęųksrningas

. South $ 
nu gai d 
Point 
mždaryfk 
Vanduo 
sveikatai?-t 
v : ,.x *..v ■ •
‘. Valstijos Tegisįafuros at

stovas Ęeardon pareiškė,’ 
jog maudynių vandenį labai 
teršia Coleman Bis p o s ai 
Po., kuri netoli ’ maudynių 
verčia visokias sąšlavas, ku
rios užteršia vandenį, tbdąl 
įj nuomonė arba iniįdynės 
turi būti uždaryTtos, aiba už- 
drausta vežti bjaurias sąšla
vas į maudynių apylinkes.

oiaudvnin

TIKRINO AUTOMOBILIUS
AutomobiĮių inspektoriai 

ir policija liepos. 19 d. nm 
stebino duugelį - važiuotųjų 
prie Old Coloųy ir D St., S.- 
jpostone.

Buvo sulaikyti 275 auto
mobiliai,. kurie buvo apžiū
rėti. Inspektoriai suėmė 5 
vąžiuotojus, neturėju sius 
leidimo. Beveik trečdalis 
visų automobilių atrasta ne- 
tvarboje.

WRBOS (VYKIAI ;
Į .•■ i ■

: ‘ Soutbbostonięčiams svar
bios dienos vis artėja. Rug- 
piūčio 16/17,18 d. d. į čia 
suplauks L. Vyčių organi
zacijos rinktiniąusį nariai— 
iš Chicago, Clevėland, pet- 
roit, Nčw York, Rochester 
ir kitų apylinkių, neskai
tant Bostono artimųjų apy* 
linkių.

- Sušivažiųos vyčiai svąrs- 
tytusąvo gyvi]jų reikalų, 
^eįmo. rengimo komitetas 
rūpinasi, kad atstovai būtų 
patenkinti priėmimu.

Seimo parengimo d a r- 
bąms išleidžiamos nemažos 
sumos pinigų. Visus tris 
vakaius bus skirtingi pa
rengimai —"teatras, ~vaka-. 
rienė ir pasilinksminimas.

'Teatrui gauta’ labai gera 
Gate of Heaven parapijos 
sale,; kurioje nigpiūčio. 16 
d. 7:3Q vai. vakare bu^ su
vaidinta Putino 5 veiksmų

ROMANAS VEDĖJU
Šioini® dienomįs adv.>Jo- 

sepb VMsH pakvietė- pr'Jt 
Jį Pomaųą būti jo ofiso ve
dėjų. P-nąs Romanas pa
kvietimą ‘ x priėmė 
ir pradėjo darbą trečiadie- 
nį, liepos'20 d. '

A. j. WEST, M, D. i
LIETUVIS

ąYDYTOJĄS įr ę^IRŲRGĄ^
V a i a n d Q s:

? Nuo 2 iki 4 d., nuo 7 iki 8 vak. |
478 Gąllįvap Bpulęvąrd j

D.ORCHESTER, MASS, Į

Telefonas Talbot 0.847 f 
■S ■ M

TMW.W-
' SAS IR PASISEKIMAS

»

I

i

drama “Valduvos.” Vai
dinimui gauti specialūs dra
bužiai. VaĮdintojai vargs
ta prakaituoja, turėdami, 
dažnas praktikas. Ar gi jie 
neverti nuoširdžios užuojau
tos 1 O pamatytį tą įdomų 
vaidinimą bus visai lengvą

- tikietai tik po '35 ir 25 
centus^ \

RugpiūčioJ8 d. vakare p 
vyksianti vakariene ir pasi
žymės dideliais prašmatnu
mais. Visi soiithhostonie- 
čiai ir apylinkės gyventojai 
suteiks daug džiaugsmo sei
mo atstovams, utsflankyda? 
mi į vakarienę.

Pagaliau, rugpiūčio 18 d. 
vakaras skiriamas beveik 
vien jaunimui — viešas pa- 
lsiliuksminimasrą4yyksimitis 
viliojančioje Musix Bok ša-, 
tėję, Hungtington Ąv., Bos
tone; Ir čia viskas labai 
pigų. — įžanga vaįįqn,ams 
50c, merginoms 40cv 
dėti, jog salėje bus įvykdy- 
ti žygiavimai, kuriuose ai* 

; skirai dalyvaus kiekvienos 
kolonijos;jaunimas.. Skait- 
lųigiausiai . ątstovąu j a m a 
kolonija laimes, didelę dova
ną.

Darbas varomas : į priekį 
vįsais frontais. Reikia tik 
Visuotinos paramos^ Bni.

GERAI WK0
: Lįęt. iįiikįęyi| d^gliū8 

.piknikas, įyyte, liepos 17 
d, grąžini ųųsįsękė. ĮŠ Sq.

1
J
i

CAMB81DGE, M»SS.
PARAPIJOS PINHIKAS
Sekipadienį, *liepoš 24 d,, 

1932, Spot. -rondy. Stone- 
: iam> Mass įvyks pikiiiluis.

Sį pikniką ręngąą N.
P. Švč, parapijos parapijie
čiai,1 gelbstint kun. F. -Nbr- 
nitui. Bus įvairių žaislų iv 
atokių margumynu. - Pel
nas skiriamas “Nulayžiuo- 
:o Jėzaus” Viėuuoljuio Se
serims ir. našlaičiais.

Bustais veš į pikniką nito 
lietuvių bažnyčios: 10 ir 12 
vai. .

Be to, į piknikų galima 
važiuoti ir gatvekar i ai s. 
Vienas" tik Care ’as ’i 10 c..f

Kviečiame visus vieįinius, 
ir iŠ kitų kolonijų B rigliton, 
Lynu įr kitįu’ atvyktį ir lin
ksniai ir naudingai, laiką 
praleisti. >

s ' .... ■ Rejigčjfd.

Tęl. Sq. Boston 3520 “

WLNA-S>IMtNA
LIETUVIS ADVOKATAS

Bąiįę|(44a.>riilYęiįitęWV ,,

“Darbininkų’’ Name 
. (antros lubos) .

366 Broadwsiy, Sąutį Boston
R e r 1den c t j a -

Ter. UnlversąyĮi63—J.

SimonaviČiūte ir B. Dau
girdaite.

V įsiems’ ąt <ąn|ęh^iepią 
širdingai ačiū,

Alukoiiis.

skrajotojas,

—Ąį flahąyp., V. tetefo-i 
mioja savo žmonai I

’ —Iš kur tamsta tai žityril 
Juk, rodos, nieko nekalbą.
1 ,U-žiSrek' tamstą,.. Visuo- 
W^atidaw) burną, lyg no-
l <Ž» i J jŽ. A... l'. nn Zv t

turi progos. .

JM«K£UAJ
23; S ? 

pacijentą; klausiai
-^-Praleidi tahibta'; dfa ii g 

laiko sėdėdamas'? ■,'u
—Tąs tiesa^ pone dakta

re I —- patvirtina pacijėntas,
— Sėdžiu vietoje, maždaug 
tokio didumo, kaip maudjr- 
uė* : ’ '. . ’ k

—Matai, tamsta! —• sako 
daktaras. Taip toliau bū
ti negalt Tamšta turi ma
žiausiai dvi vidandas į'dio- 

-ną, praleist i tyrame ore t
—Visti dieną praleidžiii 

tyrame ore, --atsako pači- 
jentas — esu • pagarsėję s

iii11 i|'jrnwuH 
fM So. Boston 0828 • ’ 1

OB. M. V. OASPER 
(KASPAnAVIOIUS * 
Naujoje Vietoje,

525 E. Broadway, S. Boston. 
’ ■ b/<<o Valandoj;

Nuo ® iki 12 ryte Ir nuo 1:80 Iki 
- 5 Ir nuo 6 iki 8 vn(, vakare. Ofl- 
saa užtarytai subatos vakarais Ir 
nedSldlenialfl; taipgi serėdomle nue 

12-toedlenfl uždarytas.
Taipgi nuimu ir X-ray

1
'I

•i

SUŽE1STASVAIKUTIS
Trečiadienį, liepos 20 d. 

automobiliu, sužeidė Alfon
są Bakaną, 4 m. amžiaus.

MAYNARD VADOVAUS

; NĄUjąsis Massąchusętts 
r demokratų pąytijos. komite-: 
to pmnmmkas Josepli A. 
Mayuard paskirtas vesti šio 
ję valstijoje prezidento rin
kimų ągitaeiją šį rųdęiiį..

Maynard vadovybei labai 
pritaręs pats .F. D., lloose- 
vęlt, demokratų kandidatas 
į prezidentus.

■ i-’ ". v' ‘ Prisiekęs. Ądvqkataa

juozas b. gailius
VeĮfai^WW$ *

^tįe^liuądfikWtoitw.T .t< 
817ESt.’(kampas

. ■ • • ■ ■ ■ < aWg
TelefonasSouBoston 27^2

flfąnuj; Tal^ot 2474

:i 1

,(fi.J.KtllNAUSKAS
■ i. Jie ;.APVO,KATĄS •

I * Name
• . ‘ (antros lubos, Room 1) h y366 Broadway/ So. Boston, % 

vi! ...

? f;
o /ml- 

'd3yveninio.: 33 Ro^mąnt, Street,

BiJ.UHOIlO-MYMOUR Į
mptvvu lę’ vari- I

x-Bn? i

pją kltur gyventinGeiuš. • 15 metu pratakos. 1 ’ t

■■ ■ I

;p. , * VI’ *'.
Bile kokiame biznyje, ar 

profesijoje teisingas ir nuo
širdus patarnavimas lemia 
progresą ir pasisekimą. Tą 
aš jjatyriau būdamas laido- ; 
tiivhį patarnavimo užsiėmi
me. per pereitus penkis mo
tus. . Nors tui nėra labai il
gas laikas^ tačiau mūsą. .nuor 
širdus atsidavimas savo už--, 
siėmimui-ir teisingas, sąži
ningas patarnavimas žmo
nėms, jau . spėjo šute i k t į 
mums vis daugiau ir dmį- : 
gįau draugu,. lemiant pjQ- 
gresą ir pasisekimą.

Giliai įvertindami' šį fak
tą turiu garbės 'pranešti vi
suomenei, mūsų firmą tapo 
padidinta, pagerinta ir^pųi- 
kiaį įrengta naujoj vietoj, 
380 W. Brodway, kąd Čįo- 
nąi dar geriau galėtum pa
tarnauti augančio mūsų 
draugu skaičiaus reikalus, 
Ofisas aprūpintas t ink a- 
kąmais patogumais ir daug 
nauju, vėliausios r ū sies 
įrankiu įsigyta. Dideli kam- 
barįai. Puikiausi automibi- 
liąi. Tas reiškia,«kad. da
bar mės esam pilnai prisi- 
ruošė suteikti aukščiausios 
rūšies patarnavimą, ir. svar* 
biausia -ji už žemįau^ą kai
ną — kaip piiTniau. .

Meldžiuisitemyti mūsą 
j nąują .adresą, taipgi, kad 
‘ mpsu firma dabar vadinsis 
! PKTąiršKEVIČIUS IR 
: SŪNUS. \ ?• 7 /■■■.

’Su pagarba,' •
j JONAS PETRUŠKEVIČIUS
[ y. Gp|hąriua

380 West ęroadway, 
Į SOUTH BOSTON, MASS.

TH. fjo; Bpstog Q304-W

JUOZAS CU N Y S
ADVOKATAS |

414 Bro.a^yYąy, Š. Bjustąn, Mass. Į

, Tel. So. Boston 0948-. į
■ ■ A jGIVENĮRIO . |

gel. dPurkvvay ĮS64-IY |

Bpsfono buvo nuvykę pri
pildyti du djdžiausi bitsai. 
Buvo-iv daugiau norinčiųjų 
važiuoti, ^ęt uębebUyų vie
tos bų^uosę, Ręįkętų -iš .an
ksto užsisal<yti vietas.

Pįknįko pyogiama- buvo 
įvairi- 'Visį turėjo progų 
pąsilinkšininti, . pasimaudy
ti. Denktyųęšę laimėjęs V. 
Taipošįūnas gavo P. Aku- 
ue^ęiaps sųteį,dą dovanu, 
P. SĮatijąškįenč ankojo.py- 
rągąj; . '

Daug ęįi’ąugijps ųavių gę-- 
rąi pąsįdąrbąvo, už kų joiųs 

' draugi^javgUiąirdėįdtea- ■
Ačiū visįęms darbuoto

jams įr ątįilankiusieąis. Y- 
patinga padėka priklaųsn 
klebonui kmi. X< Vn’maus- 
kiuį, čįatįg* pagelbėjusiam 
rengimo darbe. . ..

. > Dėkinga KomisijlC 
.f 'c. /• .

NUSISEKĖ

¥

Tel. S. B. 0441. -

PR. J. KAUNAUSKAS
ADVOKATAS 

414 Ęroadwayr Šo. Bostqn.
Room 3» . w

Gyvenimo vietą: 30’Green St., 
Hudson, Mass. 

Tol. Hudson 622.

į IN nuo 0 E i 

=. Apdrau^ namus, rakandus ; 
f ■ automobilius, ,p:ls - i 
| . d-
f 342- Brpadway, Sci.. Boston:
t Tel. S. B. 1798 ar 2013

Saldž, V. X draugijos iš
važiavimas, jvykęš liepos 17 
d., pavyko. ‘‘Kęstučio” dar
že dalyvavo pusėtinai geras 
būrys žmonių.

P. Akunevičiaus padova
notą elektrinį laikrodį lenk
tynėse laįmėjo Eni. Bara- 
sevičiūte. Jaunų mergai

čių lenktynėse laimėjo V.

t JUOZAS M. mus
| . . LAIKRODININKAS < 

| Parduodu įvairiausios rūšies 
į auksinius ir sidabrinius daik-‘ 
Itus. Taipgi ir pataisau,.
| 366 W. Brdadway • .
Į S0. BOSTON, MĄSS. ,.;.

E

Pątogiausiajs keliais pe’t 
Lietuvos uostą KLAIPĖDĄ.

• KreipkiteB pas \

C. J. WEISUL
A&ENTURA ■‘ :

365 W. Broadway

Tęl gA W

M INU O
r—— Rengia'-— 

Šy/KĄŽIMĮW »• K. DR-JA 

Liepos 24* d., 1932 m. 
OaIkLAND SROVE,

■ E. DEBITAM, KASS.

Pradžiai! valandą
Puse pelno skiriama lietuvių 

Vasarinei Mokyklai •

Šis. piknikas bus vienas iš puL 
kiaušiui lame turėsime .daug žai
slų, skanią valgią ir gėrimą. Bus 
puiki orkestrą, kuri gros lietuvi
škus ir Amerikoniškus šokius.

BuS gera proga ąepriklausan- 
tiems prisirašyti prie ŠV* Kaži- 
mieto. R. • K. Draugijos už' puse 
kainos įstojimo. ’ Nuo ^8. iki 25 
įietą dykai. Tai jTnąž viena iš ge
riausią draugiją Bostone,. Pašai 
pos/mo.ka pb $7.00 į . savaitę, o 

' pomirtines -$200.00.
'4 Tad gerbiamieji visus kvieeia- 
: me koslumtli ogiausiu ątsįlniikyti, 
o mealtikunes, kad. atsilankę.1 bū
site ūžgąąėdiintl . • J .

širdingai kviečiamo visus, 
^PIKNIKO RENGĖJAI.

DORCHESTERIO 
LIETUVIAMS

8»ut0iipiin«is pinigą ir laiko, kurie 
perka Ecouoiny. Groeery Movose 
visokius ’ valgftpius daiktus,' ypa
tingai gailina gauti visolną m ūsą 
kokią tik lietuviai' reikalauja. 
Tavoras visados užlaikomas’ ph'" 
mos rūšies.. Taipgi, prisėtom;į 
patuus ąūt pareikalavimą. Galite 
Šaukt tekit’ G’ęneva 8414 Klaus
kite D. OLSKIKA jis visados 
jums patarnaus.

ECCO MARKET
5^9 Talbpt Av9 Darchester, Mass- 
P. S. Visokių tavprą.' ka-ipos yri^ 
spęcįalįai Pėtuyčioplis,
8iįbatoihis ir Paiiedūliaisl ■ ‘

PASALDINK GYVENIMĄ
Stanley išdirbysteš gerintais. Rei
kalauk ją visose ki-autuvėsG, Pri- 
št0ome tonikiį j pikąjkuš, vestu
ves,. krautuvės.

STANLEY BŪTTLINGDU.
C. P. GRIGAS,' Savininkas

10,7 W. Sixth St. S. Boston, Mass.
Tri. S^- Bpston.: 2802-M
' Gyv. Tel; Sj B. 3694

DALE’S RADIO SERVICE
S. Boston 2802-W . ar Talbot 6601 
Taisau visoldus Radios Vacuum 
Ckaners, Toasters ir taip toliaus.

Darbas, užtikrintas ir kainos 
pigios

TELESFORZNOTIN, 
.95 West Šix,ih St. 

SPUTĘ BOSTON. MASS.

HBSIOOBl
Gražį ' farpuikč netoli Bpstono. 
Yra 5 kambariu namas su visais 
vėliausios mados. įtaisymais. 
Taipgi gražus sodas* su vaisiniais 
medžiais, akinį žęmės ir baime, 

. įr inapiP vištininkai. Prie pat 
Sftate Road. ‘

Priežastis pardavimo sayįnri- 
bas nesveikas ir nori važiuoti j

Kreipkitės:
303 ęanton ąt.j Rapdolph, Mass.

INSURANCE
Męs ąųdraądžiąiąę viską ir nuo 

! '' ’mi.-

■ I C.. J. ‘
• •. Wimrr

b

(GAL1NAŪ8KAŠ)

414 Broadway, Šo. Boston*.
Tol. So. Bęston 2300.

Ofisas ntdnrną puo 10 Iki 12 tai 
ry to,-lino 1:30 Iki b iffO .pb plot Ir 
uį*p, G A vąkąreZ šventa (Ufo<

• pą^al HuslUrlęas .

Toj, So/^pstyę •

I, L. KAPOJUS
2bi W. Buęą^ąy, Sp,. ?Qstq^ 

Pfisp valu utIvs nuo V (ijĮ ^2, nąo 
1:30—tt ir. nuo 6:30—9 vakare. 
Šerėęloipla nuo 9—12 vai. dieną. 
Šupatouils nup. i) 11# Q yąl Yfdęiūe. 
Nėdeiiomls nuo 0 iki 12 Vai. dieną 

(pagal sutartu

Tol. Porter 3789’ .... / ' 5 i '■

JOHNREPSHIS.M.D.
•;< ■ ■ ■••• . (RįplYSj
:i' i • ’Ll^mrii GydytojM 1

278’pary^ Stęee|, 
kamp. Inman arti Central Sq,

Gambridge,
;m! V*ltWM’* MMMtH.!i.liųi

. Trt. S. JR. 28b&K > 
.t^TuvĮą

OPTOMETRISTAS
Hegramlmioju akli 

krebzas. akis atltla- 
»Inu Įr ąn^lljoblib 

koše (akl08e). alqse augrgžlnu Švle- 
tįą tinkamu laiku.1 ' 
J.L.f^Ą^p.^ 

<47 Brę^^ay/Soiim Bęstpa

VAŽINĖJA UŽSIENY
■j labai gerui ir h.-ūidingal gali pa- 

’ taniau^ sęygatitįejųš. Fatariiuna ‘ 
► veltui. • ••' ’ .

LanlcCsi ĄngljįoJ, Airijoj, 
Škotijoj, Vokietijoj, i’ran- .

"Gijoj, Italijoj, Švelętlįuęj, 
ir Austrijoj ir gavo labai ' 

' svarbly įnforūrioiju Loh- 
(Jone, Paryžiuj, Berlyne, 

ŠjJl Vienoji ir kituose dideKuo- i 
se miestuose,’' ir toęlūl jis.

Di.Brato,
j F«W9<;

RpHRPRBHff
Office Teleptioiie Ųniverslty 1967

•• Kės. TeL Ųnlversity 1937

ADAM OWIRKA S, SUN
Undertaker & Ėmbalmer 
imruvis miABonius m

: . . BALSAi\[UOTO.(AS 
Pagrabus atlieku; gerai Ir ėl&Uū 
kaina vienoda visur. Vieta atdara 
Ulonu ir naktį- . * .

B83 $u4hridįpa Speet. , 
.KAST CAMBRIDGE, MASS. 
” . ■ skimrus . *
iio Intęrvalo St,

■ ‘ Tol. Brockton 5188 

•S

I

J 
•i 
■i

’i 
j

S

l

i ■

?
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"j

■1
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.it • .

JONAS BURBA IR SŪNUS
. Pelenų, ąoniėęąoJMt Iš* 
J* (ipkoriioju _h‘ aptaisau 

, Urunus Iš lauko ir vi* 
dauš.' MUSŪ darbu Ir 
kainotnis bus|te ptUe'u* 
kinti. . . ’ ■
RellsalėįlęrelpkUČsi

46 Silver St.. So. Boeton, Mm
.- .Tel. South Boston 2937-M

l,„.Į|'.'ll..lul..,ll.J»

i

P. A. ZALETSm
CteAB0MU8:IK ■ 

WJU^0TWA8 
tirt ir OwftWW - 

Oambridgė, Man.
. Wephon< Univertlty S831M

■ -j 
■ 1

7 7
. .4



PftnkUdMi> W<* 22 d., ioaa S
iiĮii u, im""r—J'"

IŠIT11]DZIOJO NEW YORICO IR NEW JERSEY
• 'z ■ *. » ■ t . ■ L

N. Y. ir N. J.

Kuopą valdybos maloniai įrašomos būtinai da-*’ 
ĮvvautiJ Jei visiems nariams būtą negalima, tai bent vie
nas narys tegu atstovauja kuojos valdybų;

Posėdyje dalyvaus Centro atstovas. ,

> . . , Kviečia L. D. 8. CENTRAS.

Al sokmadLeniyliepos ^4* p. ka
ralienės . Angelu parapijos aaleje/įlb ’įjoj Fhurth St, 
Brooklyn, N. Y. kviečiamas žios apylinkės L, D. S. kuo
pą valdyba svarbu* pasitarimas—pc^dis. v

SUSIRINKIMAS- . ■ . f
Sekantis Fed. Apskrities 

susirinkimas įvyks liepos 
29 d., 8 vai* vakare, Kara
lienes Angelu parapijos svo 
taineįfe. s Visi kuėpų, drau
gijų ir skyrių atstovai pra
šomi skaitlingai dalyvauti. 
Yra svarbiu reikalu,

J. Tuniasantsf

Iš KARALIENĖS ANGELU 
: PARAPIJOS. '

UETIIYIĮĮ DIENOS 
ĮSPŪDŽIAI

- • ■ ' ..

(Tęsinys) ’ . /
Taigi, nors pradžia buvo 

išgąstinga, ‘bet pąbaiga ne-, 
tikėtai laiminga. Vakarop 
gražios publikos suvažiavo 
per 2000 žmoniii, kurių tar
pe daugiausia jaunimo. Pa
sirodė, kad nė blogas oras 
'jaunimo nesulaikė; reiškia, 
jaunimas lietuviškų’ paren
gimų neneigia juose no
riai dalyvauja ir lietuviško
mis dainelėmis ugdo lietiv 
vybes jausmus. Jaunimo 
gražus pasirodymas darė 
gražaus įspūdžio. .

PROGRAMA 
t’

Programa prasidėjo apie 
6 vai. vakaro. Oro nepąįąn- 

z kuinas programą suvėlino 
■apie porą valandų. Progra
mos vedėjas p. Mačiulis pra 
neša publikai, kad progra
ma prasidės darže ir baig
sis svetainėje; kviečia visus 
daržan. Čia j a u n i ųi a s,. 
komp. J. Žilevičiui diriguo
jant,. gieda sykiu su publi
ka Lietuvos himną, po ku-. 
rio prasideda kun, N. Pa-, 
kalni-o ’ kalba. P. Navikui 
šią programos dalį užrekor- 
davus judomų paveikslų fil- 
mose, prakalba pertraukia
ma ir pranešama, kad pro
grama seka svetainėje. Pu
bliką!'einant svetainėn — 
filmuoto jai užrekorduo j a 
mišrios publikos gra ž i u s 

. veidelius. ' / . .
• Suėjus svetainėn,' estra
doje pasirodo Brooklyno 
Karalienės Angelų, parapi
jos choras su savo vadu p. 
P^ Dulkė, kuriam vadovau
jant choras ir publika gie
da Amerikos himną. Čia 
pat Šis*choras šauniai sudai
nuoja Sasnausko “Karvelė-, 
lį ” ii* Žilevičiaus “Anoj pu
sėj ežero.” .. . ? '

Programo vedėjas skeL 
bią programos turinį, supa
žindina publiką su dalyvių 
žymenybėmis, ir pristato 
kum N* Pakalnį baigti dar
že pradėtą prakalbą. Kalba 
trumpai, bet gyvai, ir patri- 
otingai. Prisimena žymių 
svetimtaučių gražias nuo
mones apie lietuvių tautą ir 
lietuvių kalbos gražumą. 
Priveda jaunimui svarbą ir 
naudingumą gerai pažinti 
lietuvių kalbą ir gerbti sa
vo tėvų tautos idealus.

Dainuoja Newarko Šv. 
Cecilijos choras^ vadovaus 
jant p. A. Stanšauskui, šias 
dainas: 1) uUlonai” — ka
reivių dainą — Vanagaičio, 
2) ?Tekėk dukra už bajo
ro” . — Pociaus, 3) /‘Loja 
sūnys’ ’ N n u j a 1 i o, * 4)
^Grybai” — Vanagaičio ir 
5) “Gražios mergos” 
Aleksio. Choras nemažas 
ir neblogai sumokyta. Pub
likai patiko.

(Bus daugiau)

•. Liepos: 17 d. apkrikštyta 
Kazio ir Onos Meškėnų sū
nus. Vytautas Kazys; krikš
tatėviais buvo Jonas Po- 
džiūnas ir Veronika Mar- 
einkonytė,

dis buvo protestantas, bet 
perėjo.į katalikų .tikėjimą.

Arthur Jordan su Ona 
Brusokaitel

Gaila, kad mūsų lietuvai
tes pasirenka .sau gyvenimo 
draugus kitataučius. Lietu
viai vyrai! Ką tai reiškią L

' " IŠKILMĖS V 
^Sekmadienį, liepos 17 d. 

įvyko Čia Tėvų Dominikonu 
Paniūkė ir Žvirblio palydė
jimas ir atsisveikinimas, 
prieš jų išvykimų Lietuvon 
atgaivinti, tenai garsųjį Do
minikonų vienuoliu Orde-

IŠ SV. JURGIO PARAP.
Šį sekmadienį, liepos 24 

d,, Vi J. dr-još, 3 skyrius 
rengia išvažiavimą į Forest 
Parku. Prašoma nariu ir 
prijaučiančiu skaitlingai at
silankyti. Pradžia 2 vai. 
po ]>ietų. . Rengėjas,

Liepos 30 d. susituoks 
Konstantas Jūrgėla su Ele
na Čipinskaite.

Liepos 16 d. palaidotas a. 
a. Antanas Varnaitis. Lie
pos 16 d. mirė Karol. Vin-. 
tįsį palaidotas liep. 20 d. 
K. Vintis per ilgus metus 
buvo parapijos kolektorių-- 
mi.

Šv. Onos novena gausiai 
lankoma. Rytais 9 vai. pa
maldos. Baigsis novena šv. 
Onos dieną liepos. 26 d. 
Su iškilmingomis mišiomis 
9 vai., pamokslu ir palaimi* 
nimu Šv. Sakramentu*. ’

Iš DIDI’NEW YORKO 
FEŪ. M. DARBUOTĖS

LIETUVIŠKAS VIEŠBUTIS

PERSHING HOJEl
178 So. South Caroliria Avė.

ATLANTIC CITY, N. J.

? Pabaigoje birželio. mėn 
įvyks minimo apskrities su
sirinkimas, Karalienes' An
gelų parapijos Svetainėje, 
Brooklyne. <

Pabaigus bėgamus reika
lus, buvo svarstyta išvažia
vimo į Forest Parką, rugp. 
7 d., reikalai. Nutarta kvie
sti kalbėtojus, būtent kuni
gus: Aleksiūnų. ir Lencevi- 
čių, prasyti chorų'prisidėti 
sū progf aitia ir tt.

Vėiiad ’s(buv!o w nbihįnuoti

Tik 100 pėdu nuo jūrių
1 ■ *' ■. '• <

Maudytis tiesiai jš Hotelio.
Kambariai švarus, patarnavi
mas manda^iš, kaina. pigi. .

Mnlonek.it atsilankyti. -

kun. N.'- Pakalnis,; kun. J* 
Švagždys, kun. K. Urbona
vičius,. kun* Dr* J. Navic
kas, t. šimutis, kun. I. AL 
havičius, kun. HrVaiČiūnas, 
kun. M. Kazėnas, j. P/Ma
čiulis. . .

Raport.

Porcijunkulų atlaidai į- 
vykSta rugpjūčio 2 d. ‘ Iš 
vakaro, t. y,, rugpiūčio 1 d.“ 
mišparai, pamokslas ir iš
pažintys.

Iš APREIŠKIMU PARAP.
: APKRIKŠTYTA

■ * ‘ ‘ ; .

Ketvirtadienį, liepos 14 
d. apkrikštyta Dolores Ja
ne, mergaitė Antano ir . Ma
rijonos Zdahavičiij; krilffi- 
tateviai buvo Vincas Gneze- 
vičius ir jaunos motinos se
sutė Ona Dauginkiūtė.

IŠVAŽIAVO
Dar vienas pašaukimas į 

vienuolio luomą! Šiomis 
dienomis išvažiavo prisiren
gti į brolius-viėnuolius jau
nikaitis. Kazimieras Mar
mąs, šios parapijos mokyk? 
los alumniętis, gerai žino
mas visiems savo . linksmiu 
būdu-gyvumu. \ Kazimieras 
yra auklėtinis lygiai gerai 
žinomos šioje parapijoje 
darbuotojos Misevičienės, 
mes ir laimės! * ;

Linkime Kaziuktii ištver
mės. • . '

. MIRĖ
Juozas Giebas, palaidotas 

iš pam Švo. Apreiškimo ba
žnyčios, pirmadienį, liepos 
18 d., Šv. Jono kapuose.
'Isabelė Jankienė, palai

dota su bažnytinėmis apei
gomis, antradienį, liepos 19 
dieną. ’ ' ’

SUSITUOKĖ
Arthur Morfoot su.Mari- 

joną Savickaitė. Jaiinave-

ną. Bažnyčioj štųną laikė 
kun. Žvirblis* Kilu. Paulu* 
kas pasakė panioklą. Va
karę taip7 pat I ’ažny čioje į- 
iyko išleistuvių d; eigos. Ly 
giai 7:30 valandą prasidėjo

- t. •

eisena dalyvaujant veik vi
siems apielmkčs kturigams’: 
kun., Pakalnis, kun. Balku
ms,. kun. Aleksiūnas, kun. 
Simanaitis, kun. Lekešis, 
kun. KartaviČius, kun. Len- 
cevičius, kun. Paulionis, 
kun. Dn Navickas, M. I, C*, 
kun. Jėskelevičiuš, M.. I. C., 
klerikai: -(ųauronskis “(iš 
Waterbury, Conn.), Varnė- 
elcis (iš Maiyknoll semina
rijos, Kinijos misfjonię- • 
rius), Masaitis; seka keturi 
Dominikonai kunigai paly
dovai, Dominikonų. Ordeno 
viršmidkas prbvineijo 1 a s 
kum T. Sį Mępermott, O. 
P. ir garbės/f misijonieriai 
Žvirblis ir Paulukas.

» , . , 'I

. Įžengus bažnyčion sugau
džia vargonai galingą gies
mę: Sužadink jausmus.”

- ■ ' ' ’ h / . ‘ ■ **

Kun. Paulionis padaro 
pranešimą apie šių apeigų 
svarbą bei reikšmę pabrėž
damas garbę, Šiai parapijai, 
kad iš jos reikiama pirmu
tiniai iš Amerikos Lietuvon 
grįžjranti. misijonieriai. Ku
nigas Paulukas šioje para
pijoje nuo įšventinimo 1920 
m. iki 1926 m. darbavosi, gi 
kunigas Žvirblis yra kilęs! 
iš. šios parapijos, ėjęs jos 
mokyklą ir yra parapijiečio 

xsūnus. '
Giedama iškilmingi miš

parai, kuriuos , celebruoja 
kun. N. Pakalnis, asistuo
jant kun. gimonaičiui ir 
kun. LenceviČiui. Reikia- 1 " •
pastebėtu kad pilnas didy
sis parapijos choras, nepai
sant karščio, susirinko ir 
gražiai giedojo, • ...

Po mišparų . Tėvas Pro
vincijolas perskaitė Domi
nikonų Ordeiio Aukščiau
siojo Generolo įsakymą ir į- 
galiojimo laišką gerb. misi- 
j onieriams vykti' Lietuvon 
Šventą ’ darbą Vyk d i n t į. 
Skaitant Generolo pareika
lavimą paklusnybės; gerb, 
nnsįjonieriak parpuola du<L 
darni ženklą aavo pilnos pa
klusnybės ir sutikimo. Tai 
įspūdingas idomentas. Tė
vas ProViiĮcijolaš duoda 

1 ženlją keltisir„ teikia ramyų 
bęs pabučiavjmą abiem savo 
broliam vienuoliam.
.Pamokslą pasakę kum tu 

E, Hughes, O, P., misijų di-

rektorius, Gerb, painoksli- 
ninkaš nurodo svarbą šio į* 
yykip, prilyginda m a. s s u 
svarbiausiais Dominikonų 
istorijoje įvykiais, kaip tai: 
įsteigimą Oi-deno Ameriko
je, pasiuntimą pirmųjų mi
si jonieiių į svetimą šalį, 
Kiniją, 6 dabar sugrąžini
mą Lietuvai du jos f^ūnu, 
kad ten atgaivintų vienuoli- 
fe . ’ . ’ •

'Atsisveikinimo žodį tarė 
Tėvas Bailiukas.

Jo kalba labai sugraudi
no klausytojus. Padėkojo’ 
visiems-už-gražų atsinešimą 
ir prašė bent maldose atšL 
minti.. * •

Apeigoms i baigiantis cho
ras -sugiedojo “Te Dėmu 
Laudamus.”

Po to Tėvas Provincijo
las palaimino ŠvČ. Bakra- 
mentu. Jas asistavo. Pan
iukus ii’. Žvirblis. / » ■
- Baigdamas vien pakai’to- 
hiu ' misi j onierių . troškimą, 
kad Dievas padėtų jiem at
siekti, savo šventą tikslą — 
atgaivinti ir pašven t i n t i 
Dominikonų. vien u o 1 y n ą 
Lietuvoje ir kad sugrąžintų 
Lietuvai1 tą šventumą; kuris 

,buvo praeityje.
Šia proga vietos Ji M. 

vyskupas Thomas E. MqL 
loy atsiuntė sekančio turi
nio laišką: “Please convey 
to the departing Dojninican 
Fatners my prayerful good. 
wish.es for Gdd’s speciąl 
guidance* and aid in Iheii’ 
important and šacifed un- 
dertaking in Lithuaina, ’ ’ 
PARAPIJOS PIjfcNIKAS

Parapijos metinis pikni
kas įvyks' sėkųiadienį, lie
pos 31id., visiems gerai ži
nomoje vietoje, KląsČiaųs 
parke, Maspetli. Jau tiek 
daug apie tai buvo rašyta, 

;kądz dabar telieka paraginti, 
važiuoti. Girdėt, kad tame 
piknike bus pranešimas a- 
pie tolimesnį veikimą para
pijoj, kuris busiąs tikras 
“surprise.” Nagi, kas tai 
gtali būti? . Girdėjome, kad 
-‘Alūsseliiii,” liepos 31 d., 
atsiiįsr nepaprastų dovanų, 
o dabar ką daugiau'išgirsi
me? Na, jau tikrai reikės 
važiuoti, kad. tik nepražiop^ 
sočiau. 1 • '■

NEWARK, N, J.

Telephone: STAGG 2—0706 ' V’A L A N D OŪ ;

DR.BLADAS K. VENCIUS SfcftlfljieniaU iMUaru, • I
S T d-S 'f . ' ®9 GBAND BTBBET .

‘y__ y 1 (kanapa. Union Avė.)
J Nrai)'^&ni;-tatai 2^27.r ’ B R O 0 K I. Y N, W. Y. .

BROOKLYN, N. Y,
LIET. DEMOKRATĖ K 

DARBUOTĖ
Lietuvių Demokratų KIįh 

bas titre jo mėnesinį, susirin
kimą liepos 13 d., 80 Union 
Avė., Brodklyne/

Apsvarstę bėgamus- reika-. 
lūs, nutarė Surengti spalių- 
.mėnesį. įvaįriausį balių ir 
prisirengti prie būsimų ru
denį prezidento ‘ rin k i m u, 
kuriuo reikalu žada sureng
ti prakalbas. . , ■

Kad sutraukus prie Įdu
bo’ daugiau narių, nutarė 
paskelbti vajų. Nuo. liepos 
13 dienos iki sausio 1 d„ 
19,33 m., visi nauji nariai 
bus priimami be įstojimo. 
Mokestis bus vienas, doleris 
metams, kurį naujas narys 
galės sumokėti d o 1 i m i s*.• 
Taigi lietuviams Amerikos 
piliečiams yra progą prisi
dėti prie, klubo ir kartu pa
dirbėti Amerikos Jungtinių 
Valstijų politikoje.

Klubo būsimas mitingas 
įvyks rugpiūčio 10 d., 80 ’U- 
nion Ąve.? Brooklyne.

Be to, kurie turi reikalų, 
lai llubo valdybą gali rasti 
kiekvieną trečiadienį vaka-' 
rais, virš pažymėtu, adresu.

• ■ ■ . ' Sekrt.

Trejybes lietuvių  ̂parapi
jos metinis' išvažiavimas į-, 
vyks liepos 24 d., Zatkaus 
darže, Hillside, *N? J.” Vie
ta graži. ‘. Neivarkečiąi visi 
ruošiasi 'įvažiuoti į pikniką; 
Taipgi kviečia ir kaimynus, 
dalyvauti, . Piknike bus 
valgyti ir gerti kas, kiek no
rės, . Bus programa dainų, 
šokių rystiniųį begipių, či
gonų ir kitokių ponų. Pik; 
nįkąs prasidės vidudienį ir 
tęsis ild : vėlokai. /

Klebonas kviečia į -pikni
ką newarkiečius ir kaimy
nus*- . ; ,

Rebnęlis.

Tfllephone; STAGG 2-0100. ..: { .

DR. A, PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS '

221 8.4th Si, Brooklyn, N. Y.
Z-fipbi<luHę ZHapno## 

Gano AnetMikt .
VALANDOS S*

- Nuo 0 vtil, ryte Iki 8 vai, vakar*.
PenktudlenlafjB Ir iventaillanlala 

. tlIcBueltanis.

— — 1 .
Tel, Greenpoint 9—2320

JOSF.PH GARSZVA
,GR AB ORIU S

—IR— 
BALŠAMUPTOJAS 
231 REDFOBD AVENUE 

BROOKLYN, N. Y.

t KLASČIAUS

Į CUNTONPARKAS
| Piknikams, baliams, koncertams,- 
| Šokiams Ir visokiems-pasilinksmini., 
imams smagiausia vieta 1Brook- 
| lyne-Maspelhe. Jau laikas nžslsaį 
rkj’tl Salę Žiemos sezonui. ■ ‘ 
= kainp. Maspeth ir Betts Avė.
I JONAS KLASČIUS, SaV,
| . Maspeth, N. Y. Į

Tel. Nėwtown 9—4464

ANT. J. VALANTIEMS
GRABORIUS 'IR

- -BABgAMUOtFOTAS -
. . Apdrauiia.Visose šakose

No.tarp Public
v 5441 — 72-nd Street, •

- < ArtlGrand St.
MASPETH, L. 1„ N. V;,

VYČIAI VEIKIA : 
, Šekmadienį, liepos 24 d./ 
Lietuvos Vyčių 41 Vytauto 
kuopa, pagerbti savo sporti
ninkus,. turės išvažiavimą į, 
Lake Ronkonkoma, ..

Pėreįtą žiemą 41. kp. tų*j 
rėjo du krepšiasvydžio jau
ktu, vaikinti ir merginų, ku
rie pusėtinai gerai pasirodė, Į 
nors apskrities pirmenybių 
ir nelaimėjo. Per Lietuvos 
Vyčių sporto-šventę, kuri į- 
vyko birželio 12 d. pirmose. 
vietose .stovi- Elizabetho 52 
kuopa ir Brooldyno 41 kp... 
nors galutinų rezultatų dar 
nėra. ' .

Dabartinis kuopų stovis ■ 
sulig tos dienos daviniais y- 
ra; Elizabetli 64, o 41 kuo* 
pa 61 taškąs.

Žinoma, likusios': dvi rung
tynes išspręs, kam priklau
so garbė šios sporto šventės. 
Taigi, kad pagerbti 4 savo 
sportininkus, 41 kuoįią’ir 
surengė šį išvažiavimą.

Sekanti sportininkai bus 
pagerbtą: N. . Varaškaitė. 
S. Unguraitė, P. Kučins
kaite, ’ (1 Šta*
gniūn^ite, Vąsalkaįtė  ̂V. 
PeČkaitįs, V. Vaičiulevičiūs, 
E. Jocytė, J. Karąlukasį j; 
Karalevičins, A. J., Mąžei-

Tel. Stagg 2—5043 Notury Public

M. P. RAGAS INC,
BIELIAUSKAS

Graborius ir Balsamnotoju.
660 Grand St, Brooklyn,N.Y.

Tel. Stagg 2—0783 Notary Public

JOSEPU LEVANDA 
(Levandąusku) 

GRAB ORiriS
107 Union Avė., Brooklyn, M.Y.

Telephone Stflgg 2-4409 
NOTAIlY. PUBLTO

ĮLĖKS, RADZEVIČIUS
GRA B ORIUS 

402 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Ąpreiškimo parapijos 
' Bažnyčią. <•' .* ‘ ..

Parsamdau Automobilius Ves
tuvėms; Krikštynoms ir viso- 

kięms pokyliams

ka, A. Memežis, S. Ku<|ns- 
kas, V. Kivyta, L. Matukas, 
J. Miniauskaš, P. Girnius 
ir J*' J. Grigalas, sporto ve
dėjas.' ' r .

Visį. kiti buvo mano tur- 
to draugai, bet ne mano.

• OnMitts,

LAI 'K L S. Pi 
2* i d L-f . R

Mnlonek.it
wish.es
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