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DA^BI AS EINA ANTRADIENIAIS IB
■'penktadieniais ‘

IŠ KATALMŲ GYVENIMO VHEBJ
, Liepo< 13 A ii Primcttrijbt w>ii ? 
to Oherbourgb laivu ižvyko į Ka-’ 

jnadą Prandfiaijoa primatas kardl- 
nolas Verdiėr. Kartftaolas atvyks 
ir j Amerika* Jungtines Valsty
bes. • ■ . ; M

Bugptačta 4 d. 1San Francis- issikraustytų | SAtp namus, 
Vetžrąnaį Raidžios 

20,000 Kalifirnijoe portugalį; Žinioje ^ąnčldi Ūįikus, kur 
kurio turęs pijų dienų jie nakvoja^ poaiąfątytose 
tikslu pagerbti ir'Antanu. lį palapinėse. Vėtėfąnų dalis 
kilmSse dalyvaus KaHforaijoa gu- apsigyvepUMiir feĄęrą-
bernatorius ir daug žymią paš- liuose viešu^sų namuose, 
kviestų svečių.

1C1308 viržinmkąg generolas 
P. D. Glašsford griežtai įs
pėjo boną išmokėjimo rei- 
calaujančius veteranus, kaį

Po-

čta'bkratf vėliavų miškas Los Angelei pasaulinės sp orto jolimpiados sporto aikštėje. Olimpiadoje da
lyvaus 58 tautos, kurių vėliavos plevesuoą sporto ' iifalmių metu. Gaiją tik, jog Lietuvos vėliavos ne- 
faitaąė, nes’ Lietuva nesiunčia savo sportininkui,•/’. ų* ; v .
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KAINA 5 CENTAI

liuoae vięšucįs^ namuose.
? Veteranu vadas Vf. W. 

Watęrs į polįcijbs vįršinm- 
, ■ ko įspėjimą irgi pri-

rikįečių mafdįninkų didžiąusių minimų, jąg veteranai. ge-' 
grupę sudarS Bostono ekikųrsi- rUoju^nesitraUkk ir jei jie 
ja, kurioje buvo '1500 maldinta- bus mėgiiįami aūimti, jįe 
ką; jiems vadovavo kardinolu panaudos apsigynimo prie* 
O’Oonnell. monę. \ į

——— / AVashingtone pasilikusių
Jtiomįs dieninis Austrijos sos- veteranų' dar yru apie 12f 

. ttaeje Vienoje pirmąsias ifldlmta- 000? ir sątorią, jie Visi iš- 
gas mišių laike kun. Dr. No<^o- tikimi saVo išrinktam va

las Markaroff, buvęs PeršijoSj dui.... '“ ■ * ‘
knnigajkŽtin. • • . *' ė'' ’r’' ' ? ■ - ‘
„ »; at SUTIKO PAMATYTI

šųdTjo motiną, kuri buvo Jcata-: V > 1 :’.,

Jtacharistiniątae kongrese ame

susipažino su katalikų

joaiertas ir skardytuose. '
■ * • • * ****’• . <

•J .■ , 
į- - 
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DVASIŠKIŲ DĖMESIUI
& Naujosios Anglijos Pro? 
vincį jos Kunigų Vienybės 
narių svarbus, susirinkimas 
įvyks antradienį, liepos 26 
d. < š. m.į Worcesteryj, gerh. 
klebono kuų. K. Vasio kle- 

^boftįįojė.).. Visi kviečiami at- 
[vyktiprieš’pietus.

' ;; m Lfyn'. Pi UI.
"f j^1,1!” 1 4- AP/ "-';-'1, ■

^minirfM 4swo$w
Bnffalo miesto 100. inetą su- aplankė MaSsacbUSetts^.gU-. 

kaktuvių iBtilmių ptog» buvo &t- fernatorią .Jbęeph B. Ely.
laikytos šv. mišios, kuriu klausė- ^1' turėjo SU jųb, 2 valandų 
si 30,000 žmoidą minia. , Pasikalbėjimą, ' . ;

j . i i * Gub. Ėly dęihekratųkon-
Ąv. Petriko parapijos* Pittsbnr- ,vencijoje"gri^t^la&ėsi už 

ghe,.klebonas •^Į^ned’ E: J^buyb
ku lankosi Europoj Jis aplan-'‘JAlkQ^^ V*ami didžiau* 
kė Romą, Paryju ą kitus jakį usįą ..Bbosėyęlt/^j^idinkų. - 
tns. ‘ ouii-

HUler tartis apie bėdarbiį. otga- 
nisavimą, tačiau Alfred Ei
griežtai iixginčvno -■. *.//’■ ‘-'i ?Sl^fli'SaĮllinika^«' v

Km. Coi, pigai' . JDmokratu I«iį vado-
aias, gal bus arinio ir ai-
pa^os kandidatu j protui «

• * lankėsi pa# gub. Ely. '
r •' u** J. B- Ely sutiko imsit T.miia kutulilMt n-rtivAMiit*- -į. ■

vykti pas gub. Roosevelt ir 
su juo pasitarti.

PERSIJOJE NUTEISĖ 
; ŠNIPUS r’.' ‘ ' •

TEHERAN. Y- Persijos 
tribunolas liepąą 22 į. po- 
smerkė 32 apkftįtintųs šni
pus. 4 nuteisti iųirtiefe baus-, 
mė, o kiti nuo 1 įki ĮŠ metų 
kalėjimo. *

.\ ■': t u f r h *i

St. Lotas kataliką universite-
" • • * * * J T

to vasarinėje mokykloje rugpjū
čio 17—ŠI d. bus paskaitos ii ka- - 
taliką akcijos apie Kristų Baž
nyčios gyvenime.

Pietinėje, Amerik o j e C a p e 
mieste įsisteigė katalikų mokyto
jų sąjunga, kuriai vadovauja 
kun. Klayle, O. M. Į,

Jaltos salos naujoji vyriausy
bė, pradėjusi įftį p^rsigai, pi,- 

- . i - ■• 
siuntė ištikimumo poreiikimus 
Popiežiui ir Anglijos' karaliui; '

Clevelande įsteigta parapija 
negrams katalikam)s, • 1922 
m, parapiją turėjo 33 narius, o 
dabar jau 1400 parapijiečiu.' Pa- 

1 rupijoje veikia mokykla, kuri 
lanko 204 mokiniai. .

PAILGINO

MČJIMO
^ENEVA.. ~ Sovietų Ru

sijoj komisaras MaximLit- 
vipoff, liepos 22 d. nusigin- 
klayimp konferencijai buvo 
ląsiųlęs į .protokolą įrašyti 
p^eįškįmą* apie šumažini- 
m^;ųįisigmklavįmo išlaidų* 

■ . įOnisątožpąsiujymas. bu- 
, voį pateįkfasr1 balsavimui ir 
:buv^.aHlėStas30balsų prieš

f

SKUNDŽIA LL3TUVAI 
' ANGLIJĄ

į<4S
fe”- •« .BĮ B '1 m*
•į.'

• A ' ***■ j,

RUMUNIJOJE [LAIMĖJO 
LIAUDIESPARTIJA-

* ■ j) *

: BUCHARESĮr. Runmni- 
ja. — Lįepos 171d. Rumuni
joje įvyko visuotiniai rinki- 
irtai į parlamentį.

Paskelbtieji daviniai ro
do, jog rinkinius i laimėjo 
tautinė liaudies partija, tū- 
rėsiaiitP27T atsteuę- parla
mente, kuriame iš viso at
stovų 'bus 387. ? ;

Tautinei liaudies partijai 
vadovauja žymus katalikas 
M.Manim
: M. Maniu* 2 metai atgal 
buvo pręmieru, be{ pasi
traukė dėl; nesusitarimų su 
karaliumi. Karoliu.

Tautos visuotinis balsavi
mas parodė su kuo tauta ei
na.

DARBOFEDERACIJASU
SIRŪPINUS ŽIEMA

Lietuvos žydai sijonistai 
revizijonistai, įteikė Lietu
vos, valdžiai tam tikrą rastą 
kuriame prašo, kad ji už
artų juos prieš Angliją ir 

kreiptųsi į Tautų Sąjungą 
ar padarytų kitokių žygių, 
jei anglai dar vis nesutiks 
pastatyti jiems paža dėto 
svarbausmamo Palestinoj.

HOOVER PASIRAŠĖ PA
ŠALPOS ĮSTATYMU

• ! >----- j Ui i

WASHIXGTQN. — Pre
zidentas Hpover pąsifhšė įs- 

> tatymą, kiiriiio nūo 1933 m. 
2 pailginamas lMukiuių ančių 

Spaudą yn. viitya stiprhtidųyiį ir žąsų medžiojįtrto įaiįas. < 
■uomenfa aukojimo priemonių t ji šiemet minėtus paukščius

“i” ■ g“ “ 
Idi. f vieną mėnesį, o kitais me-

r.^—a——------------ į. tais bus galinga medžioti 2
Jie myli savo tUvynę dėtimėnesiu — nUtJ epaliųlG 

to. kad ji yru jUf ĘMfaiit įiki ©uodšio JS U;

PfUBĮBE PRIEDIKTA
TŪROS RAMIAU
. -- --------

BERLYNAS, liepos 25. 
— Prusijbje ir Branden
burge praėjusios savaitės 

‘šeštadienis ir selnnadienia 
.praėjo be* užmušimų,. nors 
politiniuose susirinkunuo- 
se sužeista 26 žmonės.,

Prieš įvedimą diktatūros 
Prūsijoję kiekvienos savai
tės gale „įvykdavo kruvinos 
riaušės ir daug'užmušimų.

NUSIGINKLAVIMO KDN-

BOLIVIJOJ REIKALAUJA
KARO

' LA PAŽ, Bolivija; — Bo- 
]pilni straipsnių, reikalau- 
ivijos laikraščiai 22 d. buvo 
jaučių paskelbti karą Paro- 
gvajaus valstybei.

Karo reikalauja m a d ė 1 
paskutinių kruvinų įvykių 
.abiejų valstybių parubežy..ATLANTIC CITY, N. J. 

—Amerikos* darbo federa
cijos taryba paskelbė, jog 
valdžiai- yra ko susirūpinti 
ateinančia žiema, nes bus a-, 
pie 13 milijonų bedarbių. 1

Federacijos prezidentas
Willi^m GtoGl drauge" sųA’^=s^s^^ ”
tuo parei^Simu1 pasmei^e^ 5^1 ^ięniis, dįenomis jyyks-

GRANDĮ PASKIRTAS AT‘
stovą

ANGLIJOS VALDŽIOS 
NARIAI SUSPAUSTU

— ......-r
< T * ev TT t ž

MELUOSE MIESTAS NU
MAŽINO TAKSUS

, Melrose miestas yra pir
mutinis Massachusetts vals
tijoje, kurio tvarkytojai pa
skelbė, jog šiemet taksai 
bus mažesni $3.40, jaes vie
toj $35.20 reikės m o k e ti 
$31.80nuo tūkstančio. .

Numažinimas taksą. yra 
ir |uo reikšmingas, nes mie
stas. stato naują mokyklą 
$700,000 vertės ir paskyrė 
labdarybės ‘ reikalams $35,- 
000 daugiau, negu pernai.

. ROMA. — Įvykus per
mainoms Italijos, fašistinia
me ministeriij kabinete, bu
vęs užsienių reikalų minis- 
teris Dino Grandį paskirtas 
Italijos atstovu jVnglijai.

’ Anglijos vyriausybė išrei
škė savo sutikimą šiam pa
skyrimui. . Grangi į Angli
ją išvyks po vieno mėnesio, 
atostogų. * '

Alussolini dabar vadovaus 
keturioms ministerijoms.. 
Grandį paskyrimas rodo, 
jog Mussdlini nori turėti 
netoli savęs 'žmogų, kurs jį 
atstovautų tarptautiniuose. 
ąiisiVažiavimuose.

UŽSIMUŠĖ VETERANAS

ta Anglijos kolonijų atstovų 
susivažiavimas, kuriame da. 
lyvaųs Anglijos minisjęrių 
kabineto 7 nariai. 1 "

►, Anglijos iždas savo minis- 
teriams’ paskyrė tik po du 
ir pusę dolerio *į dieną kiek
vienam rainisteriui. * . ‘

Clinton P. Andersota ii Albu, 
ąuerąue, K»w Meiioo, ižrtaktas 
Rbtary Intenutioial prmddentu.

PITTSFIELD, liepos 16. 
— Karo veteranas Authony 
Chesney, 38 mietų, iškrito iš 
medžio ir ^(UiUA^MBVI 

“■v.ioįfflTABs.ž.s'UA 
ro Jėikalamš.““ 
‘,4 •

TURKIJAJSTOJOI TAU
TU SĄJUNGĄ

GENEVA. — Liepos 1$. 
d. į Tautų Sąjungą, oficia
liai įstojo Turkija. Tai yra 
56*ta valstybė, prikląušanti 
Tautų Sąjungai. " \

NAUJOSIOS ANGLIJUS 
GELŽKELIAI SUJUNGTI 
* » f. ‘ --

josios Anglijos 4 gaišti jų 
gubėrnatdriai dėjo daug pa
stangų geriau sutvarkyti gę* 
iežinkelių judėjimo kontro
lę, lų pagrindiniu tikslu 
buvę pašalinti Pennšylyar 
jull kaiMh4’;is Vės iontrdlės-

LvJmui 'J ui? *''■ ■ jTas jiemg ir pavyko.
Vjrashmgtonė-. ^ubernato-

IK11933 METŲ
GENE VA. — Pasaulinė 

nusiginklavimo konferenci
ja, posėdžiavusi penkis mė- . 
nesiūs užbaigė savo darbus 
iepos 23 d. ir nutarė išši- ; 
skirstyti iki kitų mėtų sau- ! 
šio mėnesio.

A. E. SMITH’UI PASIŪ- 
LYTA SVARBI VIETA
WASIIINOTON. — Čia 

paskleista žinių, - jog pręzi- 
dentas Hoover pakvietė sa
vo 1928 metų oponentą Al
freda E. Smith būti Finan- 
sų. Rekonstrukcijos, korpo
racijos vadovu. ■

Pirmiau šią vietą apėmė, 
buvęs. vice-prezidentas -Ąa- 
wesi, respublikonas. Ši vie
tą šiuo metu škaiibpnia vie
na iš Svarbiausių.

Šnekama, jog šiuo pąšiu- 
ly m u prezidentas Hoover 
nori laimėti sau A. Ę. Smitli 
šalininkus, kurie nepaten
kinti Rooseveltd nominaci-

: i ■ 4 • '•ynu ■"» !"» Į t ■ Įį »■,»< ą•

ATRADOHAUSNERIO
ORLAIVI .

§^JŠTGAį' Italiją, ^Italiy ' 
jos Ikivo Escambia" kapifo- *' 
nas ląeP°s 22 d. pasiuntė te- 
lęgratną savo’ yyriausykeiį 
jog jis ątfado vandenyne or
laivį, kuriuo lakūnas St;’ F. 
Hausiier mėgino perskristi ■ 
Atlanfiką iš NeW York’ į . 
Varšuvą. ’ ” ‘ .

NUŠAUTAS MONARCHI- 
STAS RUSAS

r?'i

‘šsidėntąs 
d.vjkisirj 
tą'pašai 
000 dolerią sumai.

Iš šių pinigą didžioji, su
mos puse paskiriama re- 
konstrukcijos korporacijai, 

’ kitriai . skiriama 1,800,000,- 
000 dolerių.

300,000,000 skiriama vals- 
tij.om.8 bedarbiųpašalpai.

16,000,000 dolerių skiria
ma keliams, tautiniams par- 
kams ir miškams.

KLI-BONASirATtDAW DO" mo 
q ;»ANA WYKIAI

1 ’ ■  lįį., t f'»’> !

FA^L ĮčTVERc’ Š$.
Širdies’ parapijos,, pąrapie- 
či.ai savo klebono kun. Ed- 
ivąrd L Čarr, P. R., Žū nae- 

‘ tų kunigystes . sukaktuvių 
proga. įteikė jam 1090 dole
rių. dovanų,.

Klebonas dovaną paskyrė 
sXvo parapijos naujajai mo
kyklai. \ '

. A„______ _ ^40
būdu Massadhu^ettsį ‘’į7ęw 
Hampsliire, Verniont, Coų- 
neetieut ir Maine valstijose 
geležinkelių linijos bus vie
ną je kontrolėje. ;

. MIRĖ ZIEGFELD
’H0LIATW00n, Cnl. — 

Tmtro trupių piganizato- 
rius, pavienių artisčių rin
kėjas, Flnmiz Ziegfeid, 64

. NEW -Y0RR. -r- Liepos . i 
22 d; čia nušautas rusas L« < 
Ko^ioimysiuvejasj. rusti ino^ 
narchistų grupės Vadas/..

Slaptoji policija .pradėjo r 
,tyrinėti >. komuųistų . veiki-; 
mą, nes esą. žinių,. jog rusą 
Kovtoun nušovė komunis- * 
tai. Kovtoun buvo, vadina^ 
mo.pniėpro klubo vadas; . 
minimas.’klubas yra grieš- : 
bai nusiteikęs J prieš * komu
nistų diktatūrą Rusijoje..

1.679,000 ŽMONIŲ B- 
VYKOĮKAIMUS

. AVASHINGTCN. ^- Žem
dirbystės departamentas 
pagid surinktas i žinias pa- 
skelbė, jog praėjusiais ni
tais 1,679,000. gyventojų pa
liko miestus ir išvyko į ū- 
kiuSj. bet tuo pačiu laiku 1,- 
472,000 paliko ūkius ir ap
sigyveno iniestuc^ę.

Šią metų sausio1 d. ū- 
kiuose gyvenę 31,260^000 
gyventojų, kas yra 548 tūk
stančiais daugiau negu per*



--- —---
‘ Kaip lenkaite priėjo prie savo
L savo dyaro Lietuvoj

JUODKALNIEČIO VARGAI 
. LIETUVOJE

AAtraBlenh, Hepoe 2Ą 1932;
T?" .........
ka 4 , t- '***■ i

Žinios Iš Lietuvos
tėvynę grįžti taip pat nega
limu — laiku nestota į ka
riuomenę, ųegrųžinta StL 
pendija ir kitos ybėddsU‘ 
Vargšas i’yi'as vis dėlto nu- 
jtare liktįfcLietuvoje įi; eit 
teisybė ieškoti į teiąmų, Į 
teismų tuo būdu teko pa
traukti savo žmonų, iš ku
rios .'jis pareikalavo sau, 
kaip vyriu pridegamo išlai- 
kymo« Tačiau ir teisme 
prasti reikalai — du teis
mai jo_prašymą, kaip neįro
dyta, atmetė. Pagaliau by
la pateko į vyr. tribunolų ir 
čia tūrėjo būti nagrinėjama 
birželio 20 d., bet vėl*nelai
mė: jo gynėjas, p. Robinzo
nas išvažiavo su Lietuvos 
delegacija į Haagų. Ką da
lyti dabar?

Tačiau išeitis radosi.. Tuo 
metu tribunole pasipaiiiiojo 
atėjęs su reikalais adv. M. 

Į Sleževičius. Jį tad užpuolė

. KAUNAS.— Birželio20 
į d. Vyr. tribunole buvo svar- 
j stoma’ retiti pasitaikanti vy- 
?u" ro ir žmonos byla. Į teis-, 
į mą Ivan ŠuseviŽ buvo pa- 
* • traukęs savo žmonų už tai, 
i, kad jį išvijo iš namų .ir ne- 

duoda jam išlaikymo, nei 
pragyvenimo. Tos istorijos 
pradžia tokia.

Ties~ Kuršėnais gyvena 
plačiai žinomas leninį , sim- 
patikas, dvarininkas Gurs- 

■'kis. Ten jis seniau turėjo 
didelius žemes plotus, bet 

z jie’ženlės reformos aktu bu- 
' -vo smarkiai apkirpti. .Li

kusiųjų turtų valdytoja tu
rėjo likti dvarininko pape- 
dininke-Gurskytė, bet ji bti; _______ __„ ___ .
yo .priėmusi Lenkijos pilie- buvusios, tribunole ' beveik. nyiių, tai kodėl negali per- 

-lybę, dėl to į Lietuvų par- visos gražiosios lyties atsto- 
; Vykti ir čia įsigyventi nega- vės ir ėmė prašyti, kad uta
lojo. Tada ji sugalvojo su-lt .vargšelį”, imti], vietoj Ro- 
sirasL sau vyrų svetimos 
Valstybės pilietį, kuris, im-

■\ damas jų žmona, tuo pačiu 
. padarytų ja ir sųvo šalies

■. piliete.; Tam puiki proga 
pasitaikė Zakopanėje’; Čia 
ji kartų susitiko vienų gra- ’

■ * žiu. studentu Ivan ŠuseviČ, 
-, kuris pasirodė ęsųs jųodlvaL- 
į . niętis, .Pietų Slavijoį

■ • - tiš,. gavęs-valdžios stipendi
jų eiti mokslams Lenkuose. 
Juodu viens kitam, patiko,

'■ susigyveno ir .apsivedė. Su-
- sevič mętė mokslus ir apsi

gyveno pas žmonų, o ji įgi
jo, ko norėjo, Pietų Šlayi-

. i jos pilietybę: Tada juodu 
į parvažiavo į Lietuvą, į žmo-
# nos paveldą. Žinoma, jų

• parvykimui dabar niekas 
jokių kliūčių statyti negalė
jo. Tačiau jo žmona, atga-

. vusi savo turtą, po.kiek laL 
ko su vyru ėmė mebesugy- 
venti it vienų gražių, dienų

k jį visai iŠ namų išvijo.
. Tada žmogus įkilto į di
delę bėdų. Kur eiti,' ką Aa- 
lįdi, juo labiau, kad lietu-

: Juškai nemoki ir pinigų ne- 
.; < turi ? Žmona į namus ne-
f, r. priima, nei., išlaikymo nei 
k pragyvenimo •neduoda, o į

Les Angelei be bmtnerMdannto^-ištttteB, pradėto p 
matome kelia bedarbius, atvykusius savo noru, parsiduodančius' darbui iš varžytinių, Varžytinėijs 
vadovavo pulkininkas Louis Byrene, kurs po didžiojo akro Bostone pardavinėjo darbui kareivius, 
grįžusius iš Europos.
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lėkti iš New Yorko į Kabiną, ketinai per aštuonis metus. 
Tolų mūsų drąsuolių žygį Teikiaųt piniginę ’ paramą, 

įsteigto^ apie 25 kaimo ply
tinės. Dabar pinigines pa
skolas ministerija nutraukė, 
bet teikia šitokias lengvatas.

Norintiems kaimo plyti
nes sleigtį teikia nemoka
mai technikinę / pagalbą; 
duodama nemokamai nuro
dymais, kaip pastatyti plyti
nei trobesį, krosnį ir atlikti 
visą įrengimą.

Tuo būdu ūkiškosios ply
tinės tūkstantį plytų gali 
parduoti 40^-100 pigiau, ne
gu didžiosios plytinės.

Pernai laikinųjų kaimo 
plytinių suspėta įsteigti 3, 
o šiais metais1 numatyta įs
teigti jų apię 15, . Pernai tos 
plytines’Ixag^feiiO' apie 50,- 
000 plytų.' ’ 'Šiemet numaty
ta- pagaminti apie 500,000 

jilytii. .• . .

sveikina, bet kartu kelių, 
klausimų, ar pasiseks1. Gen. 
Pundzevičius į visit klausi
nius šiaip atsako. : . .

. “Jei kijtų tautą; lakūnai 
perskrenda Atlanto vande-

nai^Brod-Plateraitei —15,- 
25 ha miško, 3) J, Brod- 
Plateriuį — 35,25ha, 4) Ja- 
nlnaį Brod-Plateriepei ir 
Olgai Platerienei-Zyberkie- 
nei — 15,07 ha miško. Tos 
atlyginimu sutartys, minis- 
terių kabineto jau patvirtm- 
;os.,

skristi mūsų lakūnai s Mūsų 
lakūnai, tiek savo drąsa, 
tiek prityrimais ir gabu
mais ne kiek nėra blogesni 
už kitų tautų lakūnus. Jei 
kitos tautos turi drąsuolių, 
ją turime ir mes. Kapito
nas Darius geras ir prity- 
ręs lakūnas. Jis prityręs 
skristi ilgas distancijas. Su- 

LU . ° ”
‘ manymas gali visai pavyk- 

Hi,” • ;.■* r/ :- ".

binzono ginti. Tas išsyk 
dar kratėsi, nenorėjo sutik
ti, bet galų gale “atakai” 
pasidavė. " ‘

Nuėjo ir gynė. Gynė la-« 
| bai gražiai, bet... stigo juo
dymų' kad žmona Susevičių 

,.v V‘- | l-Ultti-L V JL4JCIO CįCVlX V J.OCVJL. WU»JXX'isgynusi dėl savo./pačios . ,, ... . (.
Kai- jis nęprisįatčKĄ V ' .

joiįų dąviniųįjoį ^tes įr<į L STEIGIAMA K&IM0 RLYTI- 

dytį, jo žinona, priešingai, NES LIETUVOJE 
laiškais it kitkuo teisme į- . '■■ ■ 
rodinėjo, kad dėl to, jog. jį žemės Ūkio ministerijos 
išvijusi, esąs jis pats kai- jau nuo 1928 hl susirūpinta 
tas; buvęs žiaurus, kerštįn- kaimo plytimų stėigimu.. 
gas, neištikimas etc.... Ir Į pokiu būdu norima papi- 
po to tribunolas “to varg- ginti plytų statybos medžia- 
šėlio” prašynių nutarė, at- ūkininkams, 
mesti. Taip ta kiek roman- paskatintų kaimo
tiška istorija ir baigėsi, plytinių steigimų, žemės ū- 
Pats nuskriaustasis vyras ministerija^• tam- reika-
dabar jau nebeatrodo toks Į ]Llį anksčiau duodavo pasko- 
gražus ir vyriškas, kaip kad ias 3099—6000 litų iŠsimo- 
seniau, nors gražiajai lyčiai Į. 
vis* dar tebeimponuoja..;

KUNIGU VIENYBĖS
CENTRU RAŠTINĖS

PRANEŠIMAS

KAŽKAS IŠPJOVĖ GYVULIUS

LIETUVA SUSIDOMĖJUS MŪ
SŲ LAKŪNU SUMANYMU

"MOŠŲ LAIKRAŠTĮ"
Brolius amerikiečius kviečiame 

užsisakyti
“Mūsų Laikraštis” yra did-

' LĖKTI Į KAUNĄ . . . žiatisias ir įdomiausias iš visų.
/ ' . Lietuvoje leidžiamų . savaitrais-

Lietuvos spauda ir visuo- fitJ; informuoja Lieta-

mene labai susidomėjus mu- K p|a^įojo pasaulio įvykius y vi
sų lakūnų kapitono Dariaus ad pilnas rimtų ir“ objfektyvių 
ir St. Girėną sumanymu traipsnių, gražių pasiskaitymų, 
——-—korespondencijų, dainų, paveiks-

I lų ir t. t. ’ E

-n <- a t- *TX A ”KT”K M “Mūsų 7 Laikraštis’r šiandien
L CliLO j P,a^ta!iai . skaitomas Lietuvos 

-r-*—' . —- ■ . . kaime ir mieste, nes savo plačiu
uriniu visus t patenkina. Taip pat 
virš 200Qt prenumeratorių turi 
užsieniečių lietuvių tarpe, kurią 
didele dauguma yra broliai .'amen 
pdkiičižli/1 ■ ;•
I” “Mūsų Laikraštis^ kas jsavai 

ŪVt į ’.į Ūe ■išeina po 12 puglipių,- iliuat.
■r i .Jį ( notas ię, .duoda,, .s^ttaf^,:, ^pr,. 
,4Valgas. K relino,, ktatetaįo,..

| visuomeninio, ekonominio1 ir"l>o-
• į litinio. gyvenimo riftų'.1'11,1! ' bd.1 

5 ^MūsųrtiBai&aįtį”^ leidžia/Ka
talikų Veikimč Centras. . , Kamą > 
metams: Lietuvoj 4ilitaį, iižsie-

. 1.’. |Įniuosa.-y-’12 litų, <

PASINAUDOKIT NUPIGINTA MALDAKNYGIŲ KAUTA: | 
TIK KĄ GAVOME SIUNTINĮ NAUJŲ MALDAKNYGIŲ j 

LABAI PRIEINAMA KAINĄ ( '. Į

TMALDŲ RINKINĖLIS’
Kainos'f’: . ‘'*4'

Juodais odos apdarais $1AO (buvo $1.75) i C' 
Baltais celuiloido apdarais 51.50 (buvo $1^5) r
Juodais paprastais, apdarais. .75 (buvo ti,00)

■ Baltais celuiloido apdarais >90 (buvo $1.25)

“MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS”
Kainos : •' • ;

Juodais paprastais apdarais .30
V Juodais minkytais apdarais 

Juodais odos apdarais ;
Baltais celuiloido apdarais .80 
Imant didesnį skaičių duodame gerą nuolaidu

. - Knygutės labai tinkamos, dovanos vaikučiams prie pir- i
| mos Komunijos ir kitoms iškilmėms. 11 prMUąvinusJatn. tmoguj !1?*
T’ Visus užsakymus siųskite sekančiu antraiu:
I “DARBININKAS”
| 366Broadway, 1 , So. Boston, Mus.

,50
.75

NEMAKŠČIAI, Rasei
nių apsk., Riezgalių kaime, 
Mirauskio namuose, birželio 
20 d. įvyko toks atsitikimas. 
Šeimininkui išvykus į malū
ną, žmona su -dukterim pa- 
milžo karves ir pieną išne
šė į pieninę, už 2 km. Pu
siaukelę jos išgirdo namuo- 

. se baisą šuns puolimą ir 
kaukimą. Sugrįžusios na
mus atrado neregėtą vaizdą. 
Šuo, kurisj buvo /priristas 
prie tvarto, buvo sukruvin
tas ir nukamuotas. Prada
riusios tvartą — rado pa
plautas 8 avis ir. dvi vien-, 
metęs telyčias. Gyvuliai 
buvo pjauti, bet nepapiau- 
ti, kankinosi ir šokinėjo ant. 
sieną. Jie buvo pribąig 
atėjusią kaimyną. -Ieško 
piktadarią. . ,t : '

PRANCŪZIJOJ PASIGE ND A 
• LIETUVOS ARKLIENOS

•Kuh. Vienybės Centro 
Valdyba, paskutiniame susi
rinkime, laikytame ■ 14 d. š. 
m., tarp kitų svarbių tari
mų nusprendė laikyti šie 
met “K.\ V.” narių - 
suvažiavima 8? d. rugpjūčio 
men. Philadelphia,' Pa.

Gerb. provincijų raštiniu-' 
kils ir šiaip, jau ' pavienius 
narius, kurie su Centru 
santykiuoja ir vienybes dar 
nenusikratė, laukių atatin
kami raštai su pranešimais 
paaiškinimais ir pakvieti
mais.

Kun. M. A, Pankus, 
.• Centro R,ašt.

■ , Į ■-------------

. Profesionalai;. biznieriai, pramonių-’ 
kai, kurie skelbiasi “Darbininke,” tik 
tai verti skaitytojų paramos.

Visi garsinki t6s “Darbininke.“

“DARBININKO" SKAITY 
TOJŲ DĖMESIUI

ij “ŽIDINYS”
I Ptot Dr.‘V. MykolalČlo-Putlno redftgCe 
| I jnmM. Hteraturo*, mokslo, vlraomeošs 
1 ir akademiškojo gyveninio lllnitruotM 
1 -mėnesinis ittrnuIflB yra (HdRIauslaM,
IH -frd. Ui.uJ.MaUk

“Darbininko” Katalogas |
. ’ ‘ ’ t • -

Trumpa Apologeįika arba < .
KaL. Tikėjimo Apgynimai P* v L 
rašė kuiį V.. Zajančauskaą—-SOc^

viršeliais
? 'Maldų ęiii^nėįiliiUjiiioi^^ 
Viršeliais J4——317K-1.&

■ - «z ,il.
‘i* Dr, Vindo Pietario Raštai, . , JĮ 

Istorijos apysaka.' i) u tomai, $1.00 J

Moterystė ir Žeimyna. Ver-
’ t(' X 'Geijūti^

Gamtos' Pradžiamokslis — 
pr, A, Vileišis—£------- --- _50e,
a Limpamosios Ligos ir kaip 
nuo jų išsisaugoti! Parasv 
negyvoji gathta: Žemė, van
duo, oras. Parašu J.Bųronaą^-5p^

Nauja Skaitymui Knjrga^..'. a J 
(Dalia 11). Su paveikslais-—76o. .

. Vaikų Knygelė - ‘eui
veikslais-- •  ......MH-BObį't/l

Mano patyrimai’ Didžiojoj1 'Lm;-. 
’ Karėj, 1918 ir 1919\m, , Para t 

Š6 Kun.. J. F. Jonaitis (Ka
pelionas)-' jJ*. ■ -'7'. ■' - . •
' Pamaldų Vadovėlis, Stacijos j y.,i 

Graudūs Verksmai. Sudarė ir M 
išleido Kim. J. Koncevičius._ 10a<

; ■ j '■■■ ♦ . • I * .; f, ’
Vienuolinė Luomą. .Vertė,, j

Kiin. P. Saurusaitis •^-L_L^.2^e. 1
,: Moterystės Nesuatdomybė. J. . f 
Lesausįcis. flv. Kax. D-jos ląi- ,, t .dinyB,<W.lllK’ ; tita.""

.Sunkiausialfl Laikais. Parašė f.
A. Bacevičius------ --- ..... .... j.ĄOfyh J

Meilė. (Poema). Parašė M./ 
Gustaitis - 2__ TSct

« Bventas Gabrielius. ' Išleido * 1 s 
T^vas < Alfonsas Maria. Oi P.^25sj n

Religijos Mokyčio' Metodi- t L 
Kai,.'Sutaisė jį j. Skruodys—Gito.

- Leiskite Nfažučikmk' 'Ateiti' ‘ 4' 
Prie • Manęs, Sutaisė? KuPra-'' - un 
ftM —-j—----- '

Mūsų Dainiai. Parašė Ka* 
zya Puiįą;; —^JįOe.

Anderseno Paąakos-rsp pa-, „pi t' .i 
' eikslSliaia J.u,.------20c.., ' .

“Darbininkas” jau priima 1932 
m. Lietuvos Paskolos Bonų, ku
ponus už prenumeratas ir kny
gas už pilnąją vertę. Nutirpę 
1932 m. kuponą siųskite ‘ . 

t , “DARBININKO”ADM., 

306 W. Broadway,.
’1 South Boston, Mass.

BROLIAI IŠEIVIAI

ĮVAIRIOS KNYGOS
Auksinio Obuolio ^istoriją 

i'Graikų Mythologijoi Žiups- . 
nelia) su paveikslais. Lietu
vių kalpom išguldčA!yva-Li-5Oo. 

h > TiysKdeiviM—Krikščionis, 
Žydas >sTuįkįiC Pamokinan
ti apysakoj ParašV T;/'Vyii- ■ 
niauskas.

Trumpi SkaitymšUai—labai 
grižūs pasiskaitymai apie 1- 
vairius gyvenimo atsitikimus. 
?araŠ6 J. Tarvydas K-,----- .45^.
Ttuųo1Norma—jnolrBliški pa- ‘ > 

siskaitymai. Parašė Uosis—.__45o 
. Gerumas — aprašymas apie 
gerumą pef Tėvų Faberų-bl- 
lipiną. Vertš Kw< P. L.

Tabakas—Nuodai. — tūky- 
tuo kenksmas; pagal d-rą Ni- 
kolskį parengė S. Kaimietis—15c.

Užkeikta Mergelė su Ban
da ir Barsdaskutis—apysaka 15c.

Katalikų Bažnyčia Ir Do- 
mpkratizmait. — Pa^aSB kun. 
Tarnas Žilinskas .... 50d

Apaštalystės Maldos Statu
tas. — Vertė Kun, P. Sauru- 
eaitis _ —.......___—25e.

XXIX tarptautinis Eucha-' - 
rištinis Kongresas. Paraše 
kun. Br. Budys, M. I. C___ .1.50 1

Mūsiškiai Užsienyje. Jupkin- 1 
gas aprašymas kelionės į Pa-' - J 
ryžių ir atgal . Mikalojaus ir j
Glapiros IvanovųIšguldė (
Magnus Parvalkietia___ž....50

Kelione Aplink Pasaulį per 
80 dienų—Apie visas derybas 
be galo įdomūs nuptikiai kė- i 

t liouSs per. į vairine kraštus.
Parašė Julius Verne? Vertimas,
J. Balčikonio ^12. ? ; $1 (Kl

Pramoninės Demokratj iosPa- 
grindai. Parašėi Uosis. ____ J75b.

Gegužes Mėnuo — Kun. P* . 
žladeikia. Kainą , , 50c

Aritmetikos . Uždavinynas—25c.
Vaikų Darbymečiui — Rin- 1 

kinelis kalbosL mokslui__ __50o.
Petriukas laiškai vieno 

vaikelio. Vėr.t3 S; Rakauskas 15c.
BolŠeyizihas — Kas tai yra v; ’ 

bojšeyjzmąa jr Jo jykdyinąs^ < 
ųuęijbj ..Į^„ .__ ^,L15e.

Žaidimų. Vainikas—Savybės ‘ 
vakarėliam^ ir gegužinėms su 
gaidomis. Sutaisė Matas Gri- 
■odis __________ ..^...„.r____ 50c.

LahnS —1 (poSmaj. ParašS
Vaitkus .u.;,__ .... 50e.

Atsargiai su Ugnimi. Verte
iš lenkiško kim, K. S,....,.,10q.

,Mūsų Tikėjimą i —išaiškini
mas pagrindų jnOsh tikėjimo. 
Vertė Jonas M. Širvintas-.—50e

Lietuvos Ženklai. — Išleido
J. Šeškevičius ir B-vč, Kąu- • 
įas ——_40c.

Ėmęs ir Kalbėk: Deklama
cijos, Monolgai ir ‘ Dialogai. 
Parašu Juosės V. Kovas___ 30c.

? Graudūs VerksmaL — Ver
tė Vysk. A. Bėraiiaiiskas-__10c

Eucharistiškos Stacijos—Su
lietuvino Kun. P. Jūškąįtiš—15c.

Kristaus z Kryžius : Stacijos, 
Graudūs Verksmai, Maldos Ge
gužės, Birželio ir Spalių m3- 
lesiame. Išleido kun. K. A. Va- 
yė ... ..—L... ..i.. .,.■■■•_ i-s_ ____J25c.

Dangaus Karalienė. Su
rinko Kum M. Gavalančius;

I- be apdarų 75 centai, bu ap* 
darais .. - .A.’.,, .> .U...—$1.00 

Socializmas ir KrikŽČionybĄ
PrOf. V. Jurgučio _____ ...p...:.,10c.

Žmogus ir Gyvuolys. Para-
■ šė kun. P. Bučye ...,.?,.......„.-...^-.30c.' 

Žydas Lietuvoje. Parašė' S.
Kaimietis a-________ ______ 10c

Maldos Galybė.. Isteriškas. ' 
piešinys IV-td šimtmečio kri
kščionybės. Lietuvių kalbon 
išguldė P, B. __ ^25c.

Apsirikimų KomediiĄ Atsi
tikimas iš Amerikoniško gyvo 
nimo, Išguldė LąpŠians VaL 

. kai _ __ __  ‘ ĮOc
• Jono Kmito Eilės. , .$1,00

Lietuvos Albuta&Sz.iSu pa
veikslais ir aprašymais———1.50

u.

z Pulkim ant .Kelių—“D-ko” . »
pand£'Oabk apdaru $2’i/O ir -
J 1 "v-TĖATRki"‘*ū 
Vienuolio Dispute, sū Rabi- 

ųu.. Vieno veiksmo jiiokdiySui V * 
Įietuvino Vaidevutis ,

Elgetų Gudrumas/3-jų veiką? «. •*; 
ihij komedija, parašė Seirijų

uoąUkas '....L.:..;—Lį ,20a '1 
nepaisytojo—kętūrių veikė- ». .

i'nų drama. Parašė kun. Pri M. 
Jūras. Kaina------ - —35a r. .

Giliukingas Vyras—2 aktų’ , 
komedija; parašė S. Tarvy-*' 
das . ___ _ _______ ___ JlŪFt "i-

Ubagų Akademija ir Ubagų . •
Balius — komedijos po 1 ak . ? .7.
tą. Parašė Seirijų Juozukas—35c,

Sniegas — Drama 4-rių ak- ‘ 
tų. Vertė Akelaitis ... ...... 40c,

Ęsumas—3-Čiė dalis dramos *
‘Gims Tautos,Genijus.” Pa- 
rašė Kun., L. Vaičękauskąs-JtOą . t

Visi Geri—3-jų veiksmų vaii-
delis; parašė M‘V. —__ —10d f-«

Patricija, arba s nežinomoji -l \ 
kankinė — 4 Aktų drama. t; 
Vertė Jonas Tarirydaš —-L—.10K’

Išganymo Apsireiškimai.— 4u.U 
atėjimas ir gyvenimas anlže?. 
mės Jėzaus Kristaus. Vaidini-' 
mas su gaidomis

Dramos; 1). Germaną; 2) t 
kabiui a—5 aktų; 3) Liurdo .. -
Stebuklas. — 4 aktų; parašė 
■J. Tarvydas—-----;---------- 65c«

Knarkia Paliepus.—Komedi
ja Lme akte. Parašė Gineitis 15ą

•- Vaikų Teatrai: dalis t: 1) 
Pagalvok ką. darai; 2) Jono ' ' . 
laimė; 3) Pasakyk, mano lais . . 
mę.’ Surinko S. K., D. ir N.-J15<».

Valkų Teatrai: dalis II: Į) 
(štirsime paskui; 2) Antanu
kas. Surinko S. K., D. ir N.—15e»

; J -DARBININKAS" ’
366 Broadway, So. Boston, Mass.

Tėvynės likimas, jos laiitfčjimat lr nė- 
r.— ,u. 

slems, be abejojimo, rupi. Jutos taip 
pat , rupi, kad ' Tėvynėje taurautu Ir 
klestėtų teisėtumas Ir laisvė. Jus taip 
pat niėklnatj prlėbindidos nevalių ir ne
ribota . eauvėliavlma buŠvenčiausiomis 
žmonių teisėmis ū raflve. —- Jųš norliė,. 
kad ir toli Amįantf, kad Ir plačiųjų naa rlųAteklrti, paimti revyn& būvi, koks 
jis’ tikrumoj yra- at
žvilgiais Jums labai yrą: pravartu U 
slraBytL .,.

“DARBININKAS” ugdo tleeoa. lr
- THaIIa ’ :* '

• “DARBININKAS” moko neapkęsti 
priespaudos smurto Ir plęktotl dldval- 
dų veidmainyste. . .

“DARBlNlNKUl” vl8nr Ir visados 
rupi darbo įmonių reikalai. ’ . 
. “DARBININKAI tuH labai įdomiai 
savo “lUDIO aYRSENAS.” ;

“DARBININKĄ” redaguoja profeso
rius PR. DOVl’DAJTiS.

SfcuMkito kad iMtviyiĮ “DARBtNIN- 
K4”. patys ir UrutyfcUfl jį tttvo 
ųfttU Ueturoje. .
.Atosrlkoje "Darblnlbkim“ kėštųoja 

f 1.20, o Lietuvoj tik 60 amerlknnlikų 
centų. . . ,

v “Darbininkas,”
“DARBININKO“ «*reaw L!tW 

irta, Kaunas, NsprlklausomyMs alkitf

h Tėvynės iiKimas,jos laimėjimai ir ne- 
almės, jos slelvnrtal ir bėdos'jums>vL

Prancūzijošj tiriamų Ine
tai arklių pirklys ieško ry- 
^itrsu Lietuvos pirkliais, tu
pinčiais leidimu eksportuoti 
arkHus į Prancūziją. Išei

sią, kad Pranįužijojei pasi
genda Lietuvos arklių mė
sos.

’ 11 prnJillavlnuslsm tmogui tinkamtatitoM
į ttetuviu Jhirntilas. TodBl ylgl paskubėki- 
’ to ulnbakytl

“Židinio” kaina Lietuvoj*: M L, 
H pušm. 20 lL; Atnėriko> nretunm M-50. 
f pusmi^ūi $2M - ■ ■' ‘ .

Adr.; “itdluy«,M Kama Laisvi* AL

atlygina dvarininkams
’• x miw

KAUNAS. — Šau k e n o. 
nlišką urėdijoj už nusavin
tų miškų ir žebies: 1) Jad
vygai Oaridepei-leista iSsi-

f AR ^UBi LABAI GRAilA KNY^A

Į LIETUVOS ALBUMAS
. . 436 pilkapių didumii

Kiekvienas puslapis labai gražiu paveikslu pa
puoštas. Kiekvienas lietuvis privalėtų įsigyti všių 
knygų. Jos kaina buvo $4,00. Dabar gausi tik Už 

. i $L(Xį. \ .
| Rčikalnnk is. ...

'-“DARBININKO” ;
Į 3^6 WmV Bro*dw»y South BotUo, Mpi.
»uuuuiniX'.iruiimrn T' uit i-inrr—i" iiunumi ..u - i-yri-------------- V"—-    
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MUSŲ LIETUVIŠKA KALBA

ŽEMDIRBYSTĖS DEPARTAMENTAS '
gauna 20,000 pakiefų sėklų 
išdalinti jo apylinke^ ūki- 
pinkams, ir sėklos išrinktos 
.apylinkiųjir 1 jurtos geriau- 

fe fsia ąugs sulyg, ta vieta klb 
K toiąto ir žemės., Jeigu ne- 
& įauni tavo dalies, parašyk

savo Kongreso- atstovui ir 
tuoj sulauksi. Tik jam pra-4 
nešk'ko nori, ar gėlių ar

The Bureau of Solis (Že-

Suv. Valstijos yru žem
dirbiška šalis. * Apie , trečia 
dalis jos gyventoji^ užsipną- 
žemdirbj^įe^ cfideliš mųy 
šimtin J^tttfeižsihna i 
boiimU,

LDS. Kuopu Susirinkimai
’ T ELIZABETH, N. J.

LDS. 16 kp. mirinkima^ įvykt 
įįągpiūčio 2 dieną, 7 valaąd'ą 

vakare, bažnytinėje svetainėje. 
Nariai kviečiami gausiai ateiti ir 

. atsivesti save draugus (es) prira* 
'Syti. Valdyba

MONTBLLO, MA&8, .
LDS. 2 kp. susirinkimas Įvyki 

rugp. 2 d., Šv. Roko par. svėt, 
yiši nariai prašomi ateiti i šį ausi- 
rinkimą ir uŽsimolrėti senai i^Ž-1 
trauktas mėnesines duokles.

1 ‘ * J ■ c .

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

kimas įvyką rugp., 3, ttfoj po. su
mos, šv Kazimiera parapijos salėj. 

įKviečiami vl8"UnrmrūWvauti Ir 
užsimokėti mėnesinėj mokestis ir 
naują narią atsivesti prirašyti.

- Valdyba

N/A PHttADESįtlA. PA.

LDS. 103 kp. m SrjOųinif? susirinki • 
mas įvyks sekmadienį, rilgp. 3d. 
tuojaus po sumos, ŠV\ Andriejaus 
par; svetainėj, 1123 Lemon St 
Kviečiame barius ir paręp ateiti ir 
kurią užvilktos duoklėj Užsimoki 

| Ii. Taipgi atsiveskite nors po via 
ną naują narį.prie kuopos prira
šyti. h J Valdyba

EASTON, PA.
' LDS. 4Q kuopos susirinkimas Į 
vyks.rugp. 3 d., tuoj po sumos, 
šv. Mykolo parapijos svetainėj. 
Malonėkit visi nariai atsilankyti 

[ir mėnesines mokestis užsimokėti.
M. Songaila

BRldHTON, MASS./
LD& 22 kp. mmirinkimas įvyk* 

I penktadienį, rugp. 5 4, 7:30 vai, 
| ”ak., Lincoln Svetainėj. 26 Lincoln 
Pt. Ateikite 'viri. ‘. Valdybe

PHILADELPHIA, PA, . . 1
LDS. 13 kp. Busirinkjtnaa įvyki 

penktadieni, rugp. 4 d., 7:30 y.. 
vakare, mokyklos kambary. Atei
kite gausiai, Nepamirškite užsimo
kėti duokles. Valdyba

CLEVELAND, OHIO
Rugpiųčio 5 d|., 8 vai. vakare, 

Lietuvių Salėj Įvyks LDS. 51 kp. 
mėnesinis 'susirinkimas. Gerbiami ( 
nariai prašomi susirinkti Valdyba

[ dėl ^emdirbystėfP Departa
mentu, arčiaus pasiekia B. 
ValšrijįįL'gyveittojus negu 
bile kitas valdžios deparfh- daržovių seklų, 
mentas. '

1839 m. Kongresai pirmą mes Biuras),.turi'vyrus-,ku- 
sykį paskyrė r pinigų page- rievarinėja per'visą Šalį iš- 
rintį žemdirbystę Suv. Vai-' tyrinėdami žemę, ’ ir išlėi- 

I stijėse, priskyrė' apie tūks- džia žemlapius; kurie pato* 
tantį dolerių. Šiandien Ž. da kokia žeme . rtmdasį ir 
Dėpartamentas-samdaštabą- 
iš virš 20,000 vyrų ir moto
rų, ir pinigų išleidžia, šuvirš 
40 milijonų dolerių apart 
daugelio milijonų, kuriuos 
departamentas xpraleid ži a 
leidimais įvairioms valsti
joms dėl blidąyoji.m o geres
nių kelių per šalį.

į Žemdirbystės Departa
mentas atlieka savo svarbų 
darbą per 16 biurų, kiekvie
nas iš kurių teikia kiiogė-. 
riaušių pagelbą Idekvienam 
ūkininkui šioje šalyje sū pa
tarimais dykai. Laiškas pa
siųstas į. Biurą bus-greitai

Nežinau, ar jūs pažįstate Jo- atsaky tas. 
tynų kalbą. Lotyniškai sa- The Bureau of\Puidica- 
ko: ausa. locus, vir. Lietų-p(Išleidimų Biuras), 
viškai tie patys žodžiai atspausdina įr išdaliną tuk- 
skamba : ąsą, laukas, vyras, stąnčius naudingų knygų ū- 
Panašu, bet dar ir tas pats |;kininkams, ir‘ savaitinius ir 

linas! lotynų kalbos žodžius, [ žurhalųs. Ūkininko ir jo pa- 
Mes lietuviai turime juos.

. I ]
Nūn,, jūs norite atmesti ’ 

inteligentišką,’ tokią sena, 
gražią^ kalbą dėl anglų? An
glų kalba ddugiausiaį suši- 

’ daro iš vokiečių, lotynų ir 
prancūzų.. Lietuvių kalba 
yra.viena ir gryna.

Atmesdamas lietuvių kal
bą, Dėdė Jonas atmeta tik
rą kultūrą iš mūsų lietuvių 
amerikiečių tarpo. Berods, j 
tamstos tėvai ar\ protėviai] 
liejo kraują, kad išlaikytų 
tą lietuvišką kalbą. Dabar, 
kadangi sunkiau užlaikyti 
lietuvių kalbą, tamsta norė
tum, jommes atmestom 

k ją? Kur yra jūsų vyrišku
mas ? Nepaleisk rankas ir 
nepasiduok! Kovok, kiek 
gali iki galui, kad išlaiky
tum kalbą — musų lietuvių

.pažibą. • \ />
■ Kazys AdnaA

(Atsakymu Dedei Jonui)

prie kryžkelės.. 
TiįriW jų keliu. Viepas y- 
rakalbds ir 'dvasios ’ UzIaT'- 
kymaš; kitas — kalbos at- 

bfet dvasios ugdy-
; Kokį kelią mes išsi- 

t Mano manymu,
. tii^sUuhfem imti kalbos 

iį- tĮtądbM kėlią, kadangi tai 
ytK ir iš prigimties 
pūjtehiąi dklykas.

Jonas nori at- 
mešįį JįbtįVilį kalbą. Aš ne- 
noiŪČiaU kad taip būtų. Pa- 
sakysiu kodėl. j

.Teko vieną kartą būti pa-. 
lainiiūįBę Švenčiausiu Sąk- 
TAtiięiitti vienoje prancūzų 
bąžnyČibjė Montrealyje. Jų 
giesmės prancūziškai buvo 
malonįbs, įet jos man nepa
tiko. Joms ko tai trūko.

: AŠ prisiminiau mūsų gar- 
bįngasv giesmes ^Šventas 
įjifeve^’ * > “Garbin k i m e 
ŠvepČiaUSiąjį; Sakrameiitą,’

• kųriąš iries lietuviai dažnai 
gięįįąine per tokias pamal- 
dąsif . , lh'ahcūząi neturi to-

; kiį^gięsniių jų kalboje/Mes 
lifetilviai turime. Ir kas ne~ 
žitio'įtų giesmių žavingumo ; 
ir j^gtaŽbino? Jeigu Dėdė 
Jonasį puri atmesti lietuvių 
kąlbą>.j> atmetą tas'gies-

,r ipęsį kurios- • sudaro mūsų 
kalbos dąH* Žmogus^ no-

’jas ųĮmesti/- savaime pa- 
rędo^įbg jiš turi menką ar- 
.tistįšką skonį savyje.

Dąt : pavyzdys iš mūsų 
giesmių; Šventadieniais, per 
šv. inišiasįyra paprotys. pas 

, liętųMūs giedoti ^Pulkim 
ąrit kęfi.ų,y! Anglai neturi 
panašios giesmės. Jei tam
stą nori atmesti lietuvių 
kalbą,-atmeti savaime tą^ 
berods . šimto metų senumo, 
garbingą giesmę .“Pulkim 
ant kelių? ’ Gal klausi, ką

bendro turi dainos bei gies- 
mes su lietuvių kalba? _ I

Pasakysim, kad jos Užlai
ko kalbą; leidžia jai gyvuo
ti ir ypač jos parodo mūsų 
kalbasgražumų.

Dėdė Jonas norit atmesti 
senų,-turtinga, garbingų kal
bų— už menkų, ne grynų 
anglų kalbų Aš nenorėčiau 
to. Gal jūs nežinote, kad 
mūsų kalba yra labai sena 
ir dėl to Verta išlaikyti.

Tarp graikų ir lietuvių 
kalbų yra panašumų. Ar 
tas 'neturėtų parodyti jums 
lietuvių kalbos senumą? 
Juk graikų kalba yna. sena.

■ *

Profesorius Otto Struve, naujai 
paskirtas William.s Bay, Wis„ ob
servatorijos direktoriumi.

skamba: ąsa, laukas, vyras, stgneius naudingi} knygą ū- 
Panašu, bet dar ir tas pats ūkininkams, ir'savaitinius ir 
tdrimąs. V.Anglij kalba sko- mėnesinius ūkinink y.s t ė s

l/ties įdomūs užklausimai ap- 
J kalbėti ‘Farmer’s Bulletįn’ 

kuriu apie 1200 išleisti. 
Nauji numeriai išleisti kas 
savaitę. . Vertėtų kiekvie
nam ūkininkui turėti visus, 

i “Farmers Biilletins,” kurie 
1 aprašo jo ypatingų dali ūld- 
ninkystęs. Rašant į. biurų 
galima gauti surašą knygų 
kurį dykai prisiunčia, įr po* 
tam užsakyti bile knygas 
jis nori ir jam ..dykai bus

I prisiųstos.
1 The Bure cmof Animal 

ludustry (Gyvulių Pramo
nės Biuras) apima visus na
minių' gyvulių klausimus. 
Prižiūri įvedimą . geresnių 

I Auginimui gyvulių, išnaiki
nimų gyvulių ligų; pieninin
kystę, ir peržiūrėjimų mėsų 

Į ir skerdinyčįų, ir tt.y ir at
sakinės į klausimus apie na
minius. gyvulius.’

The Būreaii o f Plaut In- 
dustry (Augalų Pramonės 
Biuras), didžiai pagelbėjo 
ūkininkams, įvesdami nau
jus ir geresnius augalus ir 
sėklas. ; To Biųrop žinovai 
randa koki augalai ir javai, 
geriausia Augs įvairiose ša
lies dalyse. ’ Išsiunčia žmio- 
|ies į kitus krašfuš,.ieškoti 
įgrūdu, daržovių,, žolių, yąį- 
sių, ir tt.y .kiiįde čioiini'^aĮi' 
būti naudingi; galina natto 
jų augalų, bando sėklas, ku
rias parduoda ūkininkams, 
ir žilio ‘kaip gydyti ar siu 
stabdyti, augalams ligas.

Šitas biuras išrenka sėk
las, kurias Kongresas; kas
met. išdalina. ūkininkams,, 
idant įvesti naujas ir gėrės- 

Į ,nes augalų" rūšis, Kiekvie- 
Į nas iš 435 Kongreso atstovų

KAM?

Katu mane sutverei, o Dieve, Galingas! ' •(
f Kūhi įteidai paginti man žemes vargus'?
. ^rŠkėeių taku ūš žengiu nelaimingas, . /.

• > Nuolat apsiniaukęs dėl manęs dangus,

Oyvenimo šėlstančios bangos nerimsta, 
’ Nįio lopšio lig karstui vien kenčia sięlav

Jaunystes troškimai bedugnėn, nūgrimsta, 
Žiūrėk, .prieš akis jau senatvė žila!

’ fe^iįr kryžiais u tręšę, kelmai samanoti,'
Visų Užmiršti ir apleisti kapai, 
tfžĮiėiš ten akis ir nereiks ^jąu dejuotų

" Mes Viešpats suteiks nian.ramybę tenai. x
•; ‘ v , ’• • • • ■

Tyla stebuklinga kapuos viešpatauja,
* Ten ilsis-pavargus siela amžinybėj,

. . ’ Ten žmogaus krūtinei skaudėti paliauja,
. ' Tįk tenai skausmai jį palieka ramybėj.

... '■ - /k ■ ;
f . * •i

kur^ - Šitas-biuras nori, ras
ti naujus trąšalb medžiagos 
šaltinius Suv. Valst i j o s e, 
kaip tai, potašių. niio jūrų 
augalų gautų nuo Ramiojo, 
kranto, ir Azoto nuo oro. 

Jeigu turi kokios’ bėdos su 
žeme, parašyk jiems; tau 
pagelbės.

The Bureau of Entom.plo*\ 
gtj (Eiitimologijos arba Va
balų Biuras), tpikia pagal
bą . ūkiiitrtkains surasti -bū
dus išnaikinti, nuodingus’ in- 
sektus, - kurie išnriilrtna jo' 
javus ir medžius.. Kiekvie
nas ūkininkas gali jiems pa- ’ 
UAŠyti ir - jie _.pagelbės’ jam 
išnaikinti tuos irišekius. t

The Bureau -of. įfarhets 
('Turgaviečni Biuras), . pa
sako ūkininkams ,per leidi
nius ir kasdieninius tap’o/ 
tųs, kur jie geriausia gali 
parduoti .savo-pluktus ir 
kiek jis. už juos turi gauti, 
? The Bureau of Crop Es-\ 
tiiuates (Javų Apiprekiavi- 
mo Biuras), kas. savaitę ren- 

s ka 4nformaeijas-nuo ūkinin
kų ' kiekvienoje šalyje ir I 
miesto apskrityje nuo laiko, 
•kuomet, javai pasodinti pa
kol pinuti ir išleidžia mėne
sinius raportus, kurie paro
do kaip' javai augą ir kokia 
jiems viltis. Tokiu bildu ū- l 
kininkai žino, kiek gaus už. 
savo javus ir spekuliatoriai

' juos negali..išnaudoti.
The Waethef B u r e a u\ 

(Oro Biuras), kasdien pa-j 
sako ūkininkui, koks bus o- 
ras sekančią dieną, kad jis 
•galėtų sutvarkyti jo darbą 
pagal orą.' Iš anksto* jam 
praneša kuomet bus šalta, 
kuomet šalna užpuls, apie 
audras ir vandens, iššilieji-. 
mus. . Kalifornijos ėitrini)

. NASHtJA, N. H.
; LDS, 65 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyto riigp, 7, tuoj po pas
kutinių mišių, pobažnytinSj ąve- ‘ 
tainėj. Kviečiame narius, ateiti, net, 
yra keletą svarbių sumanymų. 
Taipgi atsiveskite ir savo draugus 
prirašyti prie Šios organizacijas, .

j

i
[ apylinkėse, už $14,000,0001 
vaisiai .apsaugoti tik per 
perspėjimą išz šito biuro, 
kuomet šaltis užpuolė. Kas
dieniniai oro raportai tele
grafu išsiųsti kiekvienam 
laikraščiui ir kiekvienam 
paštui Suv; Valstijose. Biu
ras gauna savo infoim^aci-1 
jas nuo Šimtų meteorologiš-| 
kų stočių, kurios užlaikytos 
per visas Suv. Valstijas, ir 
nuo metėoroĮęgiškų įstaigų 

bis kitų šalių, net iš Grėen- 
land.

r The Bureau of Biological\
(Biologiškas IŠtyri- 

J nėjimo Biuras.)^ prižiūri vi
sų darbą, kuris liečia laukb | 
nius paukščius ir laukinius 
gyvulius. Apsaugoja visus,. 
kurie naudingi, ar atneša 
kokio gero ūkininkams, ir 
• bando išnaikinti tuos, kurie. . . .. . , ,M
išnaikina jo javus arba net M-’
ir gyvulius. Tose valstijose, 
kur yra vilkų, laukinių, šu-' • ....... . •
nu įr kitų laukinių-gyvulių, 
biuras samdo medėjus už
mušti . juos. Biuras turį ‘ \ ...; ’
daugelį: vyrų, kurie tik už-1 . LONDONAS, -Anglija.— 
muša laukinius šunis ir’ že- Birželio 29 d.: lietuvių kata- 
mines voveres, idant milijo- . likų parapijos šv. Onos dr- 
nai akių žemės, kuriose da- ją’ -iškėlė grįžtantiems iš 
bar šitie gyvuliai apgyyen- Dublino Eucharistinio kdn- 
dina, galėtų būti vartoti gresp lietuviams ekškursan- 

Ižemdirbiškiems tikslams. . tams-pietus, kuriuose daly* 
■Forest Service '(Girių vavd J. E. Vysk. Būčys.

Biuras) prižiūri tautiškas Tos pačios dienos vakarą 
girias, ir bando apsaugoti draugija iškėlė rautą, ku- 

| ir užlaikyti mūsų girias at-1 rįamė . dalyvavo Lietuvos 
ministeris Anglijai Sidzi
kauskas Su žmona, p. Ka-

B ALTIMORE, MD.

Rųgp. 7 d,/ sekmadienį, tuoj < 
po sumai, parapijos svetainės kam- . 
bariuose jvylčs LDŠ. 30skp. susi
rinkimas. Malonėldte ateiti visli.

■ - Kviečia Valdyba.

W0RCE8TER, MAS8.

LDS. 7 kuopos susirinkimaf į 
vykši rugpiiičio 7 d., 6 v. ^vakare, ' 
bažnytinėje svetainėje, 41 ’
idence Št. Visi nariai būtinai atei
kite, nes turime apsvarstyti kele- 
lą Svarbi!} klaiisimą. \ Bc to; gera . 
proga užsimokėti duokles.

. ' Valdyba ę '

WOECESTER, MASS.

LDS. 108 kuopos susirinkimas j- 
• vyks rugp. 7, Aušros Vartą pa-, 
rapijos salėj, tuo jaus po sumos. 
Visi nariai prašomi pribūti, nes 
turime'svarbią reikalą, '

' Kviečia Valdyba

VAIŠĖS LIETUVIAMS EKS
KURSANTAMS LONDONE

ir užlaikyti mūsų girias at
eičiai, užtardami tokią girių 
sistemą^kuri gyvuoja Eu
ropoje. Ęasdami naujus 
būdus naudoti -medį, kuris 
iki šiol eikvotos kirtime. 

[ Jeigu mūsų girios išnyks, 
tas permainys klimato pa
dėjimą ir blėdingai atsilieps 

I į žemdirbystę Amerikoje.
'. Jeigu "ūkininkas ^atveža 
savo javus į turgavietę, tu
ri turėti gerus bilius važi
nėti. Bureau o f PąZrtfė 
Roads (Viešųjų Kelių Bim 
ras) bendrai dirba, su vals
tijomis pagerinti kelius per. 
visą šalį. Šitas biuras iš
leidžia, f oiidą iš kelių šimtų 
milijonų dolerių, kuriuos 
Kongresas paskyrė gerus 
‘kęlius-budavoti.
J \ The Offiu of
hagemėnt (Ūkių Ved i m o i 

į Biuras), studijuoja ūįiinin-;
kų ekonomiškas . problemas, 
kad sumrižintųgkainas įrpa-

( didintų pelną ir išleidžia tą 
PeimsylvanijoB. sportininkas Biil• informaciją knygose, kurias 
mėr,' laimes irklavim6 ning. nkipmkąs gali dykai gauti 
tjnies SęhuylkiĮl.TOijo. ŠameLfc.-/parašydamas: jsnc-ETA. 1UVV1 „
sporte ji, Mmn Amerikt pa. tiį prašytands jįj. Visi u- jį. gauti daugiausia pinigu, 

saulinsje olimpUdoie, [ k'minkaį kurie tik turi kė- ' ' -------

9

kių klausimų, užkviesti pa-; 
rašyti į šitų biurų.

The Bureau of Chemis- 
\ try (Chemijos Biuras) ana
lizuoja užvaisintojus, valgį, 
žmogaus ir gyvulių vaistus 
ir tt., kurie tik parduoti ir 
jeigu jie išranda, jog nete
ki koki garsinti, sustabdo 
tblesnį pardavinėjimą ir į 
teismų šaukia pardavėją,. 
Šitas Biuras apsaugo ja,ūki
ninkus, įr miestų žmones, 
riuo 'apgavikų. Jeigu nori 
žinoti ar bile užvaisintojas, 
valgis; vaistai, gyduolės ir 
tt. atneša gero, tik parašyk 
Šitam biurui it sužinosi,

Žemdirbystes Departa
mentas turi savo cęntralinį 
ofisų Washingtone, bet jo 
darbininkai yra kiekvienoje 
valstijoje^ Suv. Valstijose, 

l ir pę?r jų teisingų pagel
ią, Sity. Valstijų ūkininkai 
išsimoko kaip geniausia ąt- 

Į likti savo darbų ir kaip už
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jeckai, Lietuvos konsulas.. y 
dr. Žmuidziiias,- lietu via i * - 
ekskursantai ir didelis skai
čius Londono Lietuvių ko-' 
lomjos» Per rautą pasaky- :
ta eilė sveikinimų, «kurių~ J
daugiausia sudarę kataliki- Į
škų draugijų atstovų kalbos^ , M

Birželio 30 d. ękskdrsan- j
tus palmetė pas. save’ arba- . i
tūlei nr Lietuvos ministeris z’ . . ’ •_ k • •
Anglijai p. Sidzikauskas. i
Dalyvavo atstovybe, konsū- jį
latas įr Londono, lietuvių 
katalikiškų draugijų atsto- j
vai. Labat gražioj e nuotai- . Į
koje praėjo visas vakaras. f
Po keletą žodžių kalbėjo mi- . '*
nisteris, prel. Grigaitis, kan.'j / 
Kemėšis, kun. dr. Matūlai- , 
tis ir k. Mįiiisteris, visų x 
prašomas plačiau nušvietė:. •, 

■ Vilniaus ir Klaipėdos klau
simą Tautų Sąjungoje. ; .

PIRMAS LIETUVIS SALEZIE- ..
TIS GAVO DAKTARATĄ

1

'■i '

PLIS.

Torino akademijoj, ItalL 
joj, “Saleziečių Žmių’* re* 
daktorius klier. Pr, Petrai
tis garbingai apgynė moks- ' 
lo darbąJr gavo teologijos 
daktarato laipsnį. Jis iš vi
sų geriausiai pasižym ė j o 
moksle ir geriausiai savo 
darbą apgynė.

.Kas nemyli savo tėvynes, 
negali nieko mylėti. Bgrou

Viši kiti buvo iriapo tor
to draugai; tet nė mano?

. O m’dte.

, Ifcuintiea trūksta tam, kam 
trūksta stiprios valios.—Aeks-1
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DEL NEĮVYKUSIO PA
VASARININKŲ 

KONGRESO
kų susirinkimus uoliai lan
ko ir naudoja juos kaip tik 
opozicijos partijos ’politi- 
'iiiams siekimams. Net ir 
aukštesnioji . Baž n y e i o s 

r įerarchįja čia pris i d e d a.
Antai Vyskupas Paltarokas 
išleido įsakymų savo; yysku-. 
pijos klebonams visose baž
nyčiose atlaikyti pavasari
ninkams pamaldas su ati- 
kamu pamokslu, kad jauni
mas dėtųsi į katalikiškas 
organizacijas. • .

• - Skaitant tuos visus gud
riai sugalvotus pasiaiškini
mus, savaime skverbiasi 
mintis, kad čia dalykai Sie
kia giliau negu kova tarp 
dviejų politinių partijų — 
tautininkų ir krikšč Jonių 
demokratų. Čia yra žūtim- 
tinę kova katalikybės su be
dievybe. Iš vienos . pusės 
laisvamaniškoji Lietu v o s 
vyriausybe nori sūbedievin- 
ti Lietuvą ir visokiai^ bū
dais traukia į save jaunimą. 
Pavasarininkai jiems la-. 
blausiai rūpi, nes tai stipri 
ir skaitlinga organizacija, 
skaitanfe bene. 60,000 narių. 
Kaip būtų gerai pagriebus 
ją į savo rankas! O geriau
sia tam priemonė atimti jai 
.vadus. Išmeskite, pavasa
rininkai, katalikus vadus, 6 
tuomet mes, duosime ne
apribotos 1 a išveš 1 a i- 
'kyti kongresų kiek t i k 
nonte. Nebus tubmet nė 
darbymetės, ne stokos ~ pa
talpos. Ir policija jus glo
bos, ir visur, turėsite paly
dovų, te plačiausio išgarsi-

■ nimo spaudoje. O dabar — 
žinokitės. t Jūsų vadai yra 
personae non gratae (nepa
geidaujami asmenys) ir jei 

; su tokiai š vadais ir sti to
kiu katalikišku nusiteikimu 
norite augti ir tarpti, tai.ži- 

. nokite', kad. tai sunkus užda- 
. vinys prieš' vėją pusti. ’

Bet Pavasarininkai tųr 
s būt žino, koks Čia dąlykąs/

§iais metais Lietuvos vy- 
riausybė neleido Pavasari
ninkų Kongreso. . Dėlto, ži
noma, kilo daug susijaudi- - 
nimo ■ visuomenėje, ir val
džios organas “Lietuvos Ai
das” jaučiasi priverstu pa
siaiškinti dėl tokio vyriau
sybės žygio. To neleidimo 
priežasčių paduota keletas^ 
Girdi, sunlyūs laikai, darby- 
metė, parūpinimas patalpos 
Ir nakvynės kokiai 15—^20,-. 
000 žmonių, ’ tvarkos palai
kymas tokiai didelei masei 
žmonių laikinai į miestų at
vykus, — tas viskas priyer-

. te ^zyiiausybę neigiamai nu
siteikti rengiamajam kon
gresui.

Bet — (šita “bet” ar tik 
nebus paskutine, svarbiau- 

. šia te vienatinę ūždraudimo
J. priežastis, anų pirmesnių jų 
} galima buvo visai nė nemi-
> hėti, nes tai tik nevykęs iš- 

sikalbmejimas) —• bet “bū
ta: ir politinių samprotavi-

. mų, kurie taip pat neleido 
teigiamai žiūrėti į šį buvu
sį sumanytą masinį kongre
są.” Mat, girdi, niekam ne 
paslaptis, kad kimiais 'tiks-

l' lais susikūrusiai apolitiniai 
l jaunimo organizacijai sten-

*’ grasi vadovauti aiškūs poli
tikai iš opozicijos, Stengiasi

v ją vesti kaip tik siaurais 
partinės politikos keliais, 
traukti į praktišką politi

škos darbą prieš esamąją
. Valstybes tvarką. Tas poli
tinis £ ‘ Pavasario” vadų

: , darbas esąs toks, kad yieto- 
. j mis susiduria su valstybės 
* į . įstatymais. . Jei'imti “Pa- 

į vasario” organizaciją, kaip 
4 ji yra pasiskelbusi savo įs- 
: tatais, tai, girdi, esanti gra-

> žiausių tikslų jaunimo’ or- 
V u ganizacija. Ten daugumas

eilinių narių ištikrųjų yra
J f labai padorūs ir geri žmo- 

nes, kuriems pai’tinė politi- 
! 7. ka. nesuprantama ir dėl- jos

jie nesisieloja.; Bet tie va
dai! Ypatingai svetimtautis

■ p. Eretas (mums lyg-sapna- .Jiems partinė, politika nę? 
vosi, kad p. Eretas yra Lie- rūpį.-ry taip sako patį vy- 
tuyos pilietis), kurs dėl sa- ‘ J “ *' ■• **

į vo demagogingumo ir nelo- 
įS jalumo iiet ,pačių Šveiąarie- 
’£•. Čių tarpe yra laikomas per* 
:L < špna non grafa ^(nepągei-

' dalijamas asmuo), — ir to- 
.. kiam žmogui pavesta vate

dįhti, įžymų1 vaidinei! j“/Pa
vasario’ f vadovybėje! Ir be 
Ereto esą daug demagogija 
pagarsėjusių kunigų ir pa
kulinių, kurie pavasariniu-

G

LIETUVIŲ .K ALBA AUKŠ
TOSE MOKYKLOSE

... , * ■ * • :

^reikia stebėtis jojomeišmin- 
įtingas supratimas — \jįs ne
tiktai,. kad pats nenori .sve
timų kalbų mokintis,’ bet.dar 
atkakliai kovoja tuos, kurie 
jų mokosi! . . . 1 «■

Jungt, Amerikos Valsty- 
vbesę esama daug tauto; kal
bančių sava gimtąja kalįa. 
Amerikietis • anglosaksas 1 to 
negali pakęsti.. Jisai viena 
tetrokšta: kada gi ateis tie 
aukso laikai, kuomet tos 
tautos tekalbės vien kilnią- 
ja anglų kalba! Juokingą, 
kuomet panašią mintį pa
reiškia ištautejęs svetimtau
tis ir skaudu, kuomet ją pa
reiškia ištautęjęs lietuvis L

Visgi žmogaus kultūrinis 
išlavinimas reikalauja sve
timų kalbų mokėjimo. Štai 
Jtodėį aukštųjų moky klų 
progi’amuoše būtinai reika
laujama viėna, antra sveti
ma kalba mokėti... Šiandie 
Jungtinių. Valstybių aukš
tose ^mokyklose tepripažin- 
tos keturios naujosios kal
bos-:1 prancūzų, ispanų; ifa- 
lū te vokiečių; Lietuvių 
kalba tos teisės neturi, nors 
galėtų ir vertėtų turėti, tik 
reikia >fcad kas nors tuomi 
susirūpintų.

Lietuvių kalba yra raktas 
į. kitas kalbas. Filologijos 
arba - lingvistikos mokslas’

Gyvendamas šve i e a nų 
‘ Friburge,'vieuą gtn-žią dienų 
1920 metais grunte ’prameūt. 
zų kalba rašytą laiškui Ba
so kunigas benediktinas, 
vardų Laurynas/ gyvenąs 
garsioje šveicarų Šventovėje 
Einsiedeln. Prašo nurody
mų, kur būtų gahma gauti 
lietuviškas žodynas tegra-: 
matika: norįs mokintis lie
tuvių kalbos. Tuojau atsa
kiau, .teikdamas prašomų 

nurodymų. ė ~ ~—- - 7
Praėjus keturiems mėne

siams gavau nuo to paties 
kun. Lauryno laiškų, jau 
gražiai lietuviškai parašytą. 
Jisai į tris mėnesius išmoko 
ietuviškai. Labai nustebau i ■ ■
:uo nepaprastu reiškiniu. 
Vasaros metu viešėjęs Ein- 
siedelne vienas mano drau
gų,. sugrįžęs pasakojo, kad 
vienuolyne sutikti vieną ku
nigą, vardu Lauryną, ‘kuris 
moka kelias dešimtis kalbų 
ir, kad jis moka gražiai lie
tuviškai; sakęšis neseniai 
išmokęs lietuviškai iš kny-

Tokių nuostabių lingvis
tų. ne dažnai ..pas i-1 a i k o. 
Daug dažniau pas i t a i k o 
žmonių, kurie moka -daug 
kalbų. Taip, ' pavyzdžiui, 
šveicaras inteligentas moka 
5—6 kalbas; riėką mažiau 
kalJąųųnpka. ir lietuvis inte
ligentais. fikrienas'ainėri- 
kietis anglosaksas temoka 
vieną angliškų kalbų. Ki
tos kalbos išmokti jam labai 
sunku.b Tiek to ; —gali ne
mokėti,: jag gali būti sunku 
*svetima kalba išmokti,, bet

kas taip nesustiprina tikėji
mo kaip. persekiojimas. Vis 
tik, tai begalo džiuginanti 
žinia, kad tokia jaunimo ar
mija katalikiškai nusiteiku
si. Daugiau persekiojimų, 
ponai tautininkai! K.

kalbos mokėjimo. Štai ko
dėl žymiausi pasaulio uni
versitetai, neišskiria nė A- 
merikos (pav, Princeton, 
John Ilopkins, ■ ete.) turi 
lietuvių kalbos katedras. 
Vasaros metu1 dažnai gali
ma Lietuvos sodžiuose su
tikti mokslininkų filologų, 
besimokinančių ar betarian
čių lietuvių kalbų. Reiškia, 
kalbų lyginimo mokslui lie
tuvių kalba turi pačios žy
miausios svarbos. •

KAIP TĘN BUVO SU KLAI
PĖDOS RINKIMAIS?

Baso E. Borcliertas^Klai^ėdaš Klasto 
'■ Seimėlici Narys. >

4

Biudžeto. (vahtyW$8 pa.j Emą ir ii- 
laidų Aįmjdtoa) direktoritus pulk 
J. Clawwn. Poop, kurs papraii 
įygirių'fedoj^lią biūru viršinin-

, uąHekti reikalavijąus
sękaA^lą natoj iflridom?, r

Atkreipkime dėmesį į ši
tų reiškinį.1 Lenkų kalba 
nėra pripažinta kalba aukš
tose mokyklose; ji neturi 
didelės moksliškoj reikšmes. 
Bet lenkai žmph'ės patrijo- 
tai ir to jiems užtenka, kad. 
surastų įvairių būdų te ga
limybių ir pasiektų savo 
tautinės garbės ir naudos.

Lenkų visuomenės vadai 
sūsirupiįo ■/ savo jaunimu, 
lankančiu aukštesnes mo
kyklas, high' sehoojs/ . Vi
jose miestuose, kaip pa- 
. vyzdžiui Cleyeland, Buffa
lo,: Toledo ir kituose, kame 
yra daug lenkų vaikų, lan
kančių miestų high sehools, 
jie išsirūpino, kad ųų vai
kams būtų 'dėstoma. lenkų 
kąlba šalia, prancūzų, vokie-. 
Čių ir kitų kalbų. Koks gra
žus ' reiškinys! Amerikos 
lenkai inteligentai išmoksta 
savo kalbos, gerai; jos pra
moksta ir svetimtaučiai.
. > Taigi , mums lietuviams* 
šiupmi klausimu irgi tenka 
susirūpinti. /Mes turime 
daug mieštu, kurių high 
sehools pilnos lietuvių ; kai- 
kur jų esama po keletą šim
tų.: Paimkime tokias kolo
nijas,. kaip Chįčągo-, Water- 
bury, Shenandoah, etc. Tik-

s e, • .i ,

f ąi vieno je. Waf ėrbury kata- 
likiij mergaičių centelinūje 
high scliool yra, suvirs 200 
lietuvaičių. Taigi šito ko
lonijų darbuoto jaiy/ypatin- 
kai dvasios vadai turėtų su
sirūpinti, kad. lietuvių kal
ba, būtų įvesta. į tas high 
sehools. ■ z

Čia būtų didelis laimėji
mas. Viena, prestižas : 'lie
tuvių kaljia dėstoma aukšto
se mokyklose; tai kalbai tei
kiamas t vįehatų f kreditas, 
kurį vėliau turės priimti, ir 
Intos mokyklos; lietuvių 
kalba savaime įgys kultū
ringųjų kalbų teises.

Antra,, atsidarys keletu 
naujų pozicijų lietuviams, 
mokytojams.' Katalikiško- 

' še eentralinėse high sehools

: • , , . t •

kunigas puikiausiai- gali . 
dėstyti lietuvių kalbą. Mies
to aukštose mokyklose lietu- 
vinį mokytojai bus apmoka* 
nū valdžios* Bus daugiau \ 
lietuvių inteligentų, dau
giau tautos darbuotojų.

Trečia, lietuvių kalba, įsi- 
gavusi kartą į high sehools, 
nebus lengva prašalinti, juo 
labiau, kad josios mokinsis* ' 
ir svethntaučįai, kurie šioks 
pedagogų, filologų profesi
jos. Lietuvių laiba, susti
prėjus inteligentijoje/ stip- 

s rėš ir gyvuos miniose. Jos ' 
lildinas daugelyje Amerikos 
miestų būtų apdraustas.

: ■ •• Kas iuomi tototo sušteū- _• 
piiati 'i ‘Žinoma, mūsų orga
nizacijos. Dabar įvairios 
oi’gąnizaeijos ruošiasi prie, 
savo seimų. Kunigų Vieny- .» 
be, Federdcija, Vyčiai turė
tų-šitą klausimą pasvarsty
si, išrinkti tam tikrą komi
siją, kuri /padarytų su yie- 

.tinių visuomenės vhdų pa
galba lietuvių, high sehools 
mokimų sąrašus, sueitų į 
kontaktą Su miestų mokyk
lų direktorijomis, f. surastų 
mokytoji], te tuomi -atliktų 
'didelį ir naudingą lietuvių 
tautai darbą, J. N.'

, ; _ ____ 4, ■

Mūsų draugu draugąi, tai 
mūsų draugai,

Nepasitikėjimai - 
draugijos nuodai..

Mano nuomonę, jokią ki
tą palaimą negalimą suly
dinti su malonių draugu, 
•••ri b*- KorOfti^, •

tai

L. D. S. SEIMAS

R
■■

riausyhė. Žinomą kad ne
rūpi, mes jųorganizacijos 
nė politinis tikslas. Bet už
tai jiems rūpi tikėjimo iš; 
laikymas ir jie, ne politikai, 
pęrclaug jau aiškiai mato, 
kąd bedieviškoji vyriausybė 
nori išrauti tikėjiipądš Lie
tuvos jaunimo širdžių. Bet 
persekiojami Pavasarinin
kai nepasiduos, ypač todėl, 
kad persekiojami, nes nie-

2) Aukščiausis laikas Konvenciją pildyti 
te' pagal jos nustatytūš šalinti švetimšaliūs iš 
mūsų valdiško aparato (pirmoj ? mlėj mokyklo
se ir teismuose, nes lygiai čia kasdieną Lietu-: 
vių tautai naujų nuostolių pridirbama);

. 3) -Klaipėdos Krašto gubernatoriaus ži
nioje privalo ir toliau būti , visa Centro Vy
riausybes valdininkija krašte. 1 Gubęrnatpriaus 
veikimas Klaipėdos Krašte tūrėtų būti numa
tytas ne tik-statutu — bet ir atskiru, įstatymu* 
kuris jo žiniai pavestų visūs Centro įstaigų 
valdininkus. ’/ .
' . ’4) Centro valdžios valdininkai Klaipėdos 
Krašte tmd\bta‘^šUis’atž^ pa^zjįrigi, 
ir visuonWiiiih^ihe g^ehi&'Jąktyvus. žmonės. 
Mažiausiai hiiošteieių ‘Mtį. valdininkų rei
kėtų. iinti i^'išlikmių kramto Lietuvių.,: ’

$) Vesti energingą/ sištėmatingą ūkininkų 
koloni/aciją. Atsikėlę į kraštą *iš Didžiosios* 
Lietuvos ūkininkai taip pat' turi, būtį pavyz- 
dingt /Ręikėfti eiti prie namų išpirkimo.iš 
Vokiečių rankų Klaipėdoje, Šilutėje, Rusnėje, 
Pagėgiuos^, Viešvilėj, Smalininkuose,. Vilky^ 
kiuoše ir Priekulėj. Ypafingaį karciammtekai. 
(smiildininkai), būdami beveik vien vokiečiai, 

r Klaipėdos Krašto gy vento jams drauge su ^eg- 
tine ir Vokiečių patriotizmą įpila. ’f '

.■■į.hj ji.,., .....įn ............. . -.-■U........... . ........ »- „ ■■ ,■■ ■■

b) Paskolų nuošimčių sumažinimu krašte 
gyvenantiems Lietuviams reikėtų susirūpinti 
te gal iš žemės Banko pusės toj srity j pradžią" 
padaryti. Esant-reikalui, to, banko paskolo
mis būtinai reikia išvaduoti mums patikimus 
asmehis iš svetimos njaterialės priklausomy
bes. Savo laiku prie Žemes. Banko Skyriaus 
Klaipėdoje numatytą paskolų prašymams fil
truoti komitetą reikėtų-skubiai įsteigti. Vokię- 
eiai kliudo lietuvišką .darbą paskolų ant piges
nių nuošimčių (3 nuoŠ. metams iš “Agrąrą-

>: < 4) Bekoninių kiaulių supirkinėjimą kraš
te reikia kuo veikiausiai perorganizuoti. Su- ■ 
pirkių ėti Reikėtų vien > iš lietuyiškų ūkininkų 
draugijų arba lietuviškų jorkširų veisles au
gintojų draugijų narių.. Iki šiol imamus 5 Ii- 
tiis £Aįais(p”Jbendrovės akcijų įgijimui nerei
kėtų ateityje imti. ■1 - Šio klausimo pravedimą 
Viešai garsintĮ kaipd Lietuvių ‘ organini c i1 j1 ų 
.krašto nubaliną,H{' ; ’/• ' rif. J

••l8)j^į^boš sufhriis šit Vokietija .niuins 
dabar^į>o‘fo, Kaip Vokietija'neperlipamą įve
žimą muitų sieną žemės ūkio produktams pa- 
stąte, pasidarė beveik be jokios vertęs. Tam 
prieš minėta sutartis kliudo mums nusikratyti 
įaug negeistino elemento* ' (Žiūrėk; “Dampf- 
booto ’ ’ svetimšalius spąustovuiinkiįs^agituto-.

- ;-vĄ'k
'• /Bet visgi reikėtų siekti pirm galhąos su- 

tarties, revizijos, kad Vokietija negalėtų savo 
agentams krašto dvarininkams — ir tam 
tikrai potituiei voldethmikų grupei .per t<Vlėh“i

Lietuvių Darbininkų Sąjungos seimą Centro Val
dyba nutarė kviesti 1932 m. rugsėjo 26 ir 27 d. d. Law- • 
renče, Mass. , . ... • , ? .

Seimo programa bus pranešta vėliau. Visos kuopos 
iš. anksto prašomos rengtis seimui. 4 ‘

Dvasios Vadas —- Kun. Pr. Kirmausltis*
. Pirmininkas — J. Ė. Smilgis, 1 

Vice-Pirmininke — O. Sįauriene, 
Iždininkas—■ A. Vaisiuasltaš,..
Sekretorius J. B* Laučka.

•verwertungsgenessenschaft, .Pog-egen” Vokie
tijos įvežimo muitus grąžinti. Galvijų ir kiau
lių eksporterius Bastian iš panemunės' kiaules 
atimdamas ūkininkams pasakę: “Visi gerai 
rinkit į Seimelį Lanj\\drriisch.aftopareij tai Vd- 
Idętija ir toliau įleis be muito kiaules te galvi-’ 
jūs. ” Per tai neleistinu te nedraugingu būdu 
kaimynė valstybė, lojaliai nepildo sudalytą su
tari į, te kišasi' į. mūsų vidujinius pbl itinius 
klausimus. Bet jau papratę esam, kati Vokie- ;

’fija darytif sutarčįų nepabotų, (žiūrėk suteiki- .; 
mą Einbūrgerungss^heine mūsų valstybes pi
liečiams priešingai sudaryto optacijos • sutar
čiai)., .••• ‘ ■

; Pį'o^agaudos lizdas :
9) Klaipėdos? Generalinio Konsulato su 

trimis konsulais ir milžinišku tarnautojų šta^ 
bu veikimą pelkėtų iš Klaipėdos išimti , Čia 
surėnlianibs apie kiekvieną politinį judėjimą , 
žinios ir silinčiamos Vokietijon (valstybiniams 
kvotimams .Vokiętijdj). Pąsižynię j tes i e m s 
Lietuviams ir lojaljams krąšto Vokiečiams vo* 
kiškų vizų neduodama. ■

10) Susirūpinti daugiau,pietine Klaipėdos 
Krašto dalimi (Pagegnį aps.)* Ten reikeįų 
kuloniziioti Vėkiečių dvarus, idant. Vokiečių 
diddvarponis y. Dressler, apskrities vidiniu* 
kas V. Šieuter; Kąbediuit (dvarai bendrai ŪtKH) 
ha didmno) nūstotij įtekmes. Ten ręlketo it . .. 

‘keletą pieninių įstrigti . L . •
11) Krašte dar vis žymini ..reiškiasi Vokie- ‘ >

Mų visbki()ukarnoms (rūmai) kaip antai Man* ‘ 
dels, Bechtsanwalts, Lohrei’kammer k tt Vi
sos Šitos kameros daigiau arba mažiau* vokie* ’

. 1. \ . ■ •. < ■
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EUCHARISTINIS KONGRESAS
r,,-/,,',, ,,,,.. - ■ . ' ,

•f Dubline, Airijoj, birželio 22-26 d. d., 1962 m, '

KONGRESO ATIDA-

> Birželio 22 d., 3 vai. po 
pietų, Kv. Marijos Pro-Ka- 
tedi’oje bažnyčioje Jo Emi
nencija t Kardinolas. Lauri, 
Popiežiaus Legatas^ atidarė 
iŠkilnimgai 31 Tarptautinį 
Euęharištiiiį Kongresų. įPo

> perskaitymo Bv. Tėvo laiš
ko ir kalbų, *buvo iškilmingi 
Mišparai iivPalainuni m a s 
švenčiausių žmonių b ų v o 
pilna erdvi bažnyčia ir pla
čios Dublino gatvės buvo 
pilnutėlės. *

: Nuo 9 vai. vakaro Šven
čiausiai buvo' įstatytas iki 

, po 12 vai,' 12:30 vai/ buvo 
vidurnaktinės Šv. Mišios 

. visose bažnyčiose ii* laivuo
se. Po -.Mišių suteikta pa
laiminimas Švenčiausiu Sa* 
lu-amentu.

Dienos metu buvo skirtos 
. * bažnyčios kiekvienai tautai. 

• Tose bažnyčiose skirtu lai
ku turėjo pamaldas’— Šv. 
Mišias ir palaiminimų šven
čiausiu. . . /

Lietuviams buvo skilia 
Oorpuš Ghristi ’ bažnyčia, 
šeštadienio ryte 9 vai. įvy
ko lietuvių pamaldok- Sv; 
Mišias laikė Telšių Vysku
pas Justinas Staugaitis. 
Jam tarnavo' prelatas Ma* 
ciejauska^' ir kanauninkas 
Simaitis. J, Ei; Vyskupas 
Staugaitis pasakė per Ali- 
šiūs labai gražų pamokslu 

' Po Mišių suteikė palaimini
mų Švenčiausiu. LaikeMi
šių lietuviai giedojo,- kan, 

, ■ -F. Kemešiui ' vadovaujant, 
*. lietuvių kalboje giesmes:

Pulkim ant kelių, Šventas 
1 Dieve, Prieš taip didį Sa

kramentų, Garbinkime Švč. 
Sakramentų ir kitas. Kita
taučiai gėrėjosi gražia , lie
tuvių meliodija. Gaila, kad

lietuvių buvo tik, apie 50 as
menų

8v. Marijos Pro-Kated* 
roję 11'vai,, įvyko

buvo pilnutėle žmbųu^' Per 
Mišia.įTro-Kiitedroii ęĮiorap 
giedojo daugiausiai. Pales- 
trino kompotuijoą, giesmes.

Po pietų 12 :30 įvyko Vi
sų tautų kunigų* susirinki*! 
mas. j Kalbėtojų buvo keli. 
Kalbos buvo apie Švč, Sak
ramentui garbę. . ’ 

" ~ Po tę,~ atskiruose univer
siteto kambariuose įvykoįį- 
vairių tautų , susirinkimai. 
Lietuviai laike savo susirin
kimų 51 kambaryje. Daly- 
■vavo šie asmenys:f

J. Ė. Vyskupas Justinas 
Staugaitis, J. B. Pr. Bučyš, 
Olimpo vyskupas, prelatas 
M? Maciejauskas, Švėkšnos; 
prelatas Alek, Grigaitis, A. 
Panemunės, prelatas M. 
Krušas, Chicagos, kan. - F. 
Kemėšis, kan. Simaitis, / •'

Amerikie'ęiai kunigai: J- 
J. Jakaitis, M- I. C., F. J. 
Juškaitis, Pr. Gelumbįs, J. 
Šeštokas. ,j w .

; Kunigai iš'. Lietuvos:. Li
sauskas, Kubdis, Vaitiekų-, 
nas, . Babrauskas, Leonas, 
Lomanas, Gleveckas, " Lip- 
niękasj' Ruonis, Š v e 1 n y s, 
Vyturis, Vaišnora, Biskįs, 
Kęršaitis. J ; į .

Kunigai iš Londono Ma
žonus, iš. Škotijos Petraus
kas. Airys kunigas iš Dub
lino W. Horan.

Marijonų kolegijos, iš A- 
merikos moksleiviai :IP. Ra- 
kaiiskas, P. Malinauskas ir 
P. Grušeękas. Poni Agota 
Strakauskienė iš Lowell ir 
p-lė Marijona šeštokaitė iš 
New York. Vienas vjb*as ir 
tlvi merginos iŠ Škotijos.^

Prolekcijų skaitė apie šv.
Patrikų J. M. Prelatas

“Generolas” Jacob Co^ęy (kairfcj) įg Ohio, išrinktas FAnner-Labor 
partijos kąudįdatuj pniadmtus ir WillįamD. Upshwį iš Georgią, 
aprinktas prohibicijos partijos kandidatuĮ'prezidentus.

B TK r y K A 8%.

ŠV. ONA, DIEVO GIMDYTOJOS MOTINA
(Liepos 26 d.)

Šv. Ona, iš karališkos Do- 
vido giminės kilusi, gyveno 

‘Nazareto ’ miestelyje. Jos 
vyras Joakimas buvo ne tik 
turtingas, bet ir labai:die
vobaimingas ir doras. Juo
du gyveno laimingai, tikt’di 
vaikų neturėjo; Todėl kar
štai meldė’ Viešpatį, kadsin 
teiktų jiems* tų paguodų ir 
dovanotų-vaikelį, kurį pasi- 

. žadėjo Jo tarnavimui pave
sti. Viešpats. Dievas įiįai 

' mėgino^ jų- ištikimybę, Įtol 
jų maldų išklausė. t .Pada
vimas 'Sako, kad Šv., Onai 
besimeldžiant, pasirodęs an- 
gelas;ir taręsi^“ Turėsi, dūk? 
t,erį ir duosi jai vardų Ma
rijų! Jį bus malonės pilna _ v _  ____ ___ _____
ir nuo mažens Dievuk tar- garbeš. džiaugėsi, kad Vieš-

- . ■.. ■ _ ■ v-

Grigaitis. Po paskaitos bu
vo diskusijos klausimais pa
judintais paskaitoje.

{ Posėdžių garbės vedėjais 
buvo pakviesti J. E. vysku
pai: Staugaitis ir BiiČys. 
Aktyviu vedėju buvo juris
tas J.. Vembrė, raitininku 
kun. F. J. Juškaitis. . >.

F. J.

nauš.” Tokį pat apreiški
mų turėjęs ir jos vyraį Jo- 
akirnas. < ■ \ •

-? Laikui atėjus, sŠv. Ona 
pagimdė kūdikėlį 4— Švč, 
Banų Marija; Dievo Sūnaus 
Motinų, kurių visas pasau
lis garbina, kaip dangąus.ir 
žemės Karalienę,/ kų^į o s 
pats prasidėjimas buto ne
kaltas,. - todėl j ir vadiname 
Jų Nekaltai Pradėta. Mo- 
fiha. Motina nuvedė1 savo 
trijų jųetų kūdikėlį Marijų, 
į Jeruzolimps . bažnyčių1 ir 
ten: paliko Jų Dievui tąr- 
nauįį'./ Ir vėl ^v. Ona pasi
liko viena,nebteko myli
miausios savo, dukters, vie
nintelio rsavo <4urto ir pa
gundos-.- Tačiau ji nesigai
lėjo , tos .aūkbs dėl ►Dievų’

pats Dievas prienie įos kū
dikį į savo tarnystų. , Grei
tai po to, kaip padavimas 
sako, Šv. Joakimas mirė; o; 
Šv. Ona susilaukė iš savo 
dukters to džiaugsmo, kad. 
.savo rankomis glamonėjo 
jos' Sūnų, Viešpatį Jėzų 
Kristų, pasaulio Atpirkėjų. 
Mi^ė šventųjų mirtimi, o 
Švc. Pana Marija užspaude

’jai akis, kaip geriausioji 
duktė mieliausiai savo tap- 
tinai

Didi yra laimė visai gi-, 
minei, jeigu Viešpats Die
vas išsirenka kų nors iŠ jož 
tarpe ypatingai savo tar
nystei. »f Bet itevai ne visuo- 
mėt klauso vaikų troškimų 
ir neleidžia jiems išsirink
ti pašaukimo, pavyzdžiui, 
įstoti,į kokį vienut? ly nų j 
tuosyk tėvai priešinas Die
vo įstatymams, ir Vaikas, 
jaįlčiųsįs savyje Dievo pa
šaukimų, gali tėvų neklau
syti. Bet vėl —- reikia tė
vams ištirti, ar vaikas tik
rai turi tį. šventų pašauki- 
mų, ar turi užtenRamo mok- 
slo, ar yra įgijęs reikalingų 
dorybių? Šv< Ona paliko 

- mums pavyzdį,' kaip turi 
motina pavesti Viešpačiui 
Dievui savo meilės aukų, 
jeigu. «Jis to reikalauja.

L. D. S. N. ANGLIJOS 
KUOPOMS

LDS. Naujosios Anglijos 
apskrities šių-metų antrasis 
ir paskutinis' įšvažiavimas 
-- gegužinė įvyks rugpiūčio 
mėn. 14 d. Falangos Parke, 
Lawfence, Mašs.

Visos* kuopos} iš . ankšto 
prašomos gražiai rengtis. 

. \ ' 'Komisija.

JUBILIEJINIUI SEIMUI
ARTĖJANT

Wisconsin‘ universiteto profeso
rius Dr. William D. Frost, po 29 
metų tyrinėjimo, išradęs naujus 
skiepus, kurie pagelbėsiu n u o 
džiovos. ■ -

tininkų įtekmėj randasi ir valstybei, ypatingai 
atsakominguose momentuose, nenaudingai vei
kia. Reikėtų jų reikšmę sumažinti, visai Val
stybei įsteigiant Ekonominę Valstybės Tarybų 
(Štaatsvrn’tschaftsrat); į kurių įeitų ir keli 

•Klaipėdos Krašto žymesnių profesijų atstovai.
12) Žvejų padėtimi būtinai reikia, susirū

pinti. Žvejai dabar vien nuo.keliij. Vokiečių 
žuvų pirklių finansiniai, priklausomi yra, ku
rie kartu žuvų kainas savo naudai- diktuoja.. 
Jau rinkimų kovoj buvo žvejams net iš Vy
riausybės pusės tam tikra parama prižadėta.

. Šitas pažadas reikėtų pildyti, turint omenyj 
nių orgaini kompetencijų.
ateities tolimesnę.;- darbuotę. Didis klausimas 
dar yrą, ar žvejyba priklauso.'prie aųtonomir

13) Kvotimai juristams, gydytojams, gi-
* rininkams, dantų gydytojams privalėtų būtį-

. , nai pačioj valstybėj atliekami būti. Dabar d-

. • pie kiekvienų į. kvotimus, stojantį asmenį Vo-
“ . kiečių Generalinis Konsulatas Klaipėdoje ži-

;.; nias dėl to asmens politinio ‘nusistatymo Vokie- e 
tijon perduoda'. Nė vienų kąrtų tautiniai nu-

\ sistatę Lietuviai Vokietijoj kvotimus neišlaikA
1 Oįa reikėtų įstatymų kelįu- šitų labai svarjny 
; . ' klausimų :skųbįąusiąi sutvarkyti.
\ 14) Bankų kontrolės klausimu iš,Centro

Vyriausybės puses reikėtų rūpintis, tas. įr 
Konvencijos statuto 5 paragrafe numatyta.

15) Klaipėdos Krašte Lietuvių darbinin- 
; ktj yiu jau pakankamai, J uos reiįda aprūpin

ti, ypač Klaipėdos mieste, yisais galimais bū-
’ dais darbu.’ Sustiprinimui esamos organizaci

jos, ir ekonominės jų'kultūros reikėtų pastatys

m-. miliniai

į.6) Gaigale tebūna leista nurodyti į gal 
'svarbiausi klausima.,. Klaipėdos Krašto reika-

dinti jiems didelę, pigių butų kolonijų. Ne* 
darbo‘ metu Lietuvius—bedarbius reikėtij šel
pti, kad jfioS sulaikius nuo pašįijimo į misi- _^aį privalėtų būti Kaimui pirmos eiles klausi- 
kaltūnų. Toji, parama turės dar ta prasmę, 
kad jų psichologijai įaugs jausmas^ jog jie čia. 
turį savus įr svetimus. /

Kąs daryti su- tarpininkais
• . J. *. .

. 16) Visomis priemonėmis aštriausiai pri
žiūrėti reikia Vokiečiii “Vereinus” kaip antai 
sporto ii’ “ Gesangvereinus, ” 0 y p a t in g a i 
“FreiWiilige Feuei’wehren” kurios paskutinių 
mėtų pavadina “Hitlerininkų lizdais.” # Visa 
šitų organizacijų santykiavimų su panašioms 

Į Vokietijos organizacijoms* reikia' kuo .aštriau- „ ,. _ , ...
šia varžyti, nes atitinkamoms vietoms užsiė- turtų ir it .. Vien sii Didžiosios’ Lietuvos Lie- 
uįU<Įse šitos organizacijos vienoj ir antroj pu- tuviais, suvienytomis jėgomis, pajėgsim prieš 
sėj Nemuno dera dėl tam tikrų santykių palai- Į Vokiečių dabar vėLaktualų “Drang nach. Os-. 
kvnio. Šita aštru suvaižvina neikėtu. Pravesti ten” atsispirti. Nereikia pąm^ti, įad Vokie- 

tininkai paskujtbjiwėt f Šeįp$|ią < rįpkimuose ir! 
siUikiai serganciųs ^g^mųs. į vietas
nuvežė,* kaip kąd Šįįįet. yėkvįęnaųį v Žeimelio 
atstovui. 2266 bįlsųs (.pi’ie^ 1711 bąĮsų 1930 m^, 
į III Seimelį renkant) surinkti reikėjo, Vadi
nasi, 550 balsų kiekvienam atstovui daugiau 
kaip ikišiol reikalingą buto. Krašto Lietuviai 
nors ir . prieš smarkiausi puolimų visgi ikšioli
nių pozicijų išlaikė.

: Ateičiai norint pirmyn žengti, reikia .su* 
stiprinti! bendriį jėgų, kurias jau Šiandien rel
iną pradėti priruošti. . i ■’

Klaipėda, 1932 m. gegužės mėn. 20 d.

mai. Jeigu bus nusileidžiama krašte lietuvių 
nenaudai, “‘aukštosios politikos” sumetimais, 

’ tai tuokart sunku laukti ^normalios krašto at- 
lietuvinimo" eigos. Spaudoj teko skaityti apie 
Kaune įsisteigusią^ “ Klaipėdos Kraštų - remti 

- organizacijų.. Tas labai tpasveiknitinas žy
gis. Ir iš visų rimtų krašto Lietuvių šitas įvy
kis bus džiaugsmingai ir atitinkamu jmtaran
čių darbu krašte remiamas. Ne tik vyriaus^-* 

: be, bet" VISA TAUTA turi'. Klaipėdos Krašto 
reikalais artimiausioj’ ateityj būtinai rūpintis. 
-Kas tik gali, privalo įsigyti Krašte nejudpmų

kynio., Šitų aštrų suvaržymu jeikėįų, pravesti 
nežiūrint kylančio Šauksmo, ne$^J^p.j.sykis iŠ 
šitų organizacijų; įkyla ku'O^^įaįųsįų^ pavojus 
gyventojų ramumui krašte, p gulį galį ir. V;al- 
stynės sienoms. Per visokius Jutų prganizaci- 
jų ‘‘Tagungus ir Kongresus,” kuriuose ar tai 
Klaipėdos Krašte ai’ Vokietijoj dalyvauja iš 

.abiejitį pusių atstovai, /.pasidaro* vis nauji ry
šiai ir atsikartotinai sulig laikraščių praneši
mais. pabrėžiama, kad naujų Vokiętijos šiebų 
lyg ir nepripažįstama, mes. politinės sienos ne
galinčios nustatyti, draugiškiems jaiismams ko- 
kiafe nors ribas. Į tokius santykiavimus būti* 
nai reikia reaguotų nes negalim mes sali patys 
duobę kastis. \ /

Kas pasišventė jaunystėj,, 
Kas pąsąulyj, gal išdrįsti 

r : . Jos fliSfcįnt jėgų t ?

Laikas bėga. taip greitai, 
jog niekas neįstengia sulai
kyti. J r ' ; •

* Štai jau prabėgo dvide
šimts ilgų ir kartu; trumpi} 
metų nuo pirmojo Lietuvos 
Vyčių Seimo. x

Jau daug garbingų tautos 
sūnų ir dukterų, kųi’ių gy
venimo tikslūs buvo: “Tau
tai ir Bažnyčiai” ilsis z j no- ' 
doj žemele j. Jų vieton sto
jo kiti. Jaunį vyrai ir jau
nos ‘moterys. Stojo jaunat
vės energijos ir pasiryžimo 
kupini. Jie nenuleido ran
kų ir nepametė kilnaus šū
kio. , '

Jų darbo atskaitadvi
dešimtasis Jubiliejinis— 
seimas.

Dvidešimtų kartų, šuva- 
žinos rinktiniai vyčių atsto
vai savo organi^cijos gyvų
jų reikalų svarstyti. -Dvide
šimtų kaistų suvažiuos iš vi
sos Amerikos jaunį vyrai ir 
moterys, ištikimi Dievo ir 
lietuvių tautos sūnūs ir duk
terys.
a Tad parodykim žmonėms, 
kad mes iŠ. tikrųjų dirbam 
Dievui ir Tautai ne vien žo
džiu^ bėt ir darbais! .
, Pajudinkime vyrai žemę!

Juo skaitlingešnis bus 
mūsų seimas,; juo daugiau 
turėsime ištisinių tautos sū- 
nų/ir dukterų, pasišventu
sių organizacijos tikslams, 
tiio geresnis bhs • atpildas 
mūsų pirmtakams prade j u- 
siems pirmųjų vagų išsklai- 
dyto Amerikds lietuvių jau
nimo, dirvonuose.

iTaęiau negana, kad suva
žiuotų .atstovai ir pasiklau- 

/sę išvažiuotų.
Kiekvieno atstovo šventa, 

pareiga atsivežti naujų svei
kų sumanymų, Kas iš to, 
jei šeimoj tik vienas dirbs, 
o kiti Žiūrės! ? Gal kas pa
sakys, jog nieko naujo su
rasti pebegalima. Netiesa. 
Kol organizacija gyva, tol 
ji nestovi vietoj. Ji žengia 
pirmyn arba atgal.
kžinoma, nė vienas iŠ mū

sų • nemanome,* jog įneš. žy-. 
gino jam atgal. Ne. Mes 
pirmyn žengiam! Tokiu bū
du visados yra naujų ar 
bent.taisytinų reikalų.

Toliau. Atstovai turi at
siminti?, kad jie turės pra- 
nešdinėti.ka nors ypatinga 
iŠ savo kuopų veikimo. Vie
nos ar ^kitoš kuopos, patyri
mas galės ‘būti ‘ patarimu 
(įaugeliuiarba net'visiems.

Bė to, atstovai bus kaip 4 
ir rpagnetas, kuris sujungs 
kuopas vienam bendram 
darbui, jie sudarys tampre
snius ryšius tarp af S kirų, 
kuopip Organizaeijąi kuo
pų ai'timas bendravimas tos 
pat,' kas žmogaus kunui 
kaulai. Išimk iŠ žmogaus 
kaulus 
trauk tarp kuopų ryšius 
prgąnizaėija žus, * ; \

Todėl aišku, kad kaip Vpv '. ■ 
.sados, tąip ir šiemet, atek 
nančių metų organizacijos^ ' 
darbuotė, jos klestėjimas .; 
priklausys nuo seimo, žino
ma, ir nuo kuopų veikimo. 
Tųd visi į jubiliejinį seimų \ 
su. pasiryžimu: pirmyn 
ir naujais^ sumanymais, ■ o \ 
rengimo komitetas ir South . 'v- 
Bostonb vyčiai jūsų laukia j 
išskėstomis rankomis- , ■ . ■ # 

s Rengėjai, rengiasi paten- • ' - . < 
kinti jus įvairiomis pramo* ""' J 
gomis, o jūs jų neapvilsitl '• -. .J

t
s

V ■' V- V. -■ J* 

žmogus žus, m-

,n

.1 
f

.X

nwbįu 1 'h

Draugų* pagyrimas ųž.me-s 
dų saldesnis. '

----  i.------- ------- -------------- ------- ------ ..., . ..T ■

Nors akiai dingęs, (vis gį 
atminčiai "brangus. ' . , “ '

Gobšus Žmogus . drau g ų 
neturi. ' .

7

“VIINIMSIIYW'
Visame pasaulyje, kalbame 

rašoma apie Vilniaus kraštą; apies; *
jo gyventojus, lietuvius. ■

O betgi mažai kas. apie j uos Ži
noma, neš retas kas turi progos ’; 
susidurti betarpiškai su Vilniaus. * 
kraštp lietuviai^. •' -

. . Jeigu įdomaujasi Vilnjaus kraš-. 
to gyvenimu svetimtaučiai, tai ’ 
juo labiau turi juo įdomautis li«? .■ . 
tuviai. .. > ’

Deja. Daugeliui l,ietuvių, gyve- ; 
nančių tolimuose kraštuose, už jū
rų marių Vilniaus krašto lietuvių 
gyvenimas yra nežinomas..

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

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

čiausiai apie viso Vilniaus krašto 
lietuvių gyvenimą, nušviesdama* 
jį vispusiškai. ’ * . '

■ ‘Vilniaus Rytojų” skaitydamas' 
sužinosi, kur: Vilniaus krašte lie
tuvis verkia, o . kur. džiaugiasi, 
sužinosi ko jis siękia ir kaip jia 
gyVeną. ■

*‘Vilniaus Rytojus”, išeina du 
kartus per savaitę. 3

“ViliųauB Rytojuj,” stovinčią- „ j 
me Vilniaus krašto lietuvių tauti- 4 
neje sargyboje, lyg veidrody, at» 
sispindi visa tai, kas dedasi Ge
dimino,* Vytautu tėvynėje. . ' 

Todėl kiekvienas lietuvis. Iri 
skuba užsisakyti “Vilniaus Rytu>
M” •. X-,

. Rašykitę. šiuo adresu; Vilno, ui. * 
šv. fališką 8-/1 “Vilniaus Byto* 
jus.” -. ‘ >-
. Kainą užsienyje visiems, metams 
1 didelis.

1

4

.‘■j

1 d

JONO KM1T0 EILES

Labai graži knyga audeklo apdarais, 192 pus- 
Jajių, tikvž 75 centas. “Darbmbbkuį” prisiuntęs 

;; 75 centus gausi Jono Kmito gražias eilės.
Jonas Kmitąs vienintelis Amerikoj lietuvis p<> 

etais. Jo eilės pilnos patriotiškų jausmų* " 
* ; Siųskužttkyinij s /.

■ • ;>■*' . Z" '

“ 9M Bro*dvay > »OTrth Bosimų Mm.

"■ " ■ .. ; " r. ■ ■-/•;

0 į .
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HBBBMS

RAS GIRDĖTI,LIETUVIUI
KOLONIJOSE 1

WORCESTEH, MJSS
E? 'Šv. Kazimiero parapijoje
r suorganizuotas katalikų pi- 
r liečiu politinis klubas. • 
t Į valdybą išrinkta ;t
| .Adv* Ant. Mileris — pir„ 
I O Jolmson-^-I viee-pirm.,
g Jį pinkus—II viee-pirm.,
į rius, .*•/’
>f‘ , J* Žemaitis — 1 sekreto-
l rius, ‘.

'M.Grinevieius—II sete, 
’ J* Samsonas—iždininkas,

X Svirskas ir J. Menavi- 
Čiūs—‘iždo globė j ai,

J. Alavošinuš ir A. Valat- 
kevičius :— Sorge ant s a t 
Arms. Reporteris.

k

E 
i

PITTSBURGH. PA,
E. 
r

Šie rūmai yra gyvenamoji riete gubernatoriaus F* D. Roosevelt; demokratu kandidato į paridentai.
Namai yra Hyde Park, N, Y. j . ’ I ■'.. /*

DARBININKAS ...... ....... '^—'

iiž auką $100* Neapsiriksi
me išsitarusios, įog ,gerb. 
kim* Anibotas yra vienas iš 
mūsų stambiausių aukotojų. 
Jis kasmet mūsų vienUoly- 

? nui įteikia gausią auką*
Telaimina Visagalis jūsų 

mielaširdingus darbūs jr 
gausiai atlygina iš Savo ma
loniu iždo.

v r ■ •' v’

Širdingą ačiū tariančios _ ___________________________ _________________________ _______________

^i&AGo, ittf )P*cs* Skrisiiiic is NGV^r ji orlco j Kuaiiiisi:!
SANDARA” PRARADO

. .MAŠINAS

; . : PADĖKA.
. y \ Jaučiame didelę. prievolę 

išreikšti mūsų širdingą pa, 
dėką Šv. Petro parapijos,. 
So. Boston, Mass. žmonėms - 

. už gausią auką, kurią sudė- 
5- jo mūsų naujai pastatytai

koplytėlei. Nors dabarti- 
niame laike visus ^kankina 

. nedarbas, vargas- ir škųrdas, 
' . tačiaus šie geraširdžiai s pa

rūpi jonai, atjausdami mūsų 
i t svarbų reikalą, aukojo pa

gal savo išgalę:
Aukotojai; Kun..,Uxįbona- 

vieius $20 ; V. ir K. Rypa- 
liai $25; N. N. $10'; Blaivi- 

1 ninku Draugija $5. Po $2: 
.• Jankauskienė Jįeva, Šapai- .

menė V, N. N., Grudzins- 
kas V., Pajaujutė M. Po 
$1: N. N., . Vengrienė O,, 
Jakštienė O., SleUman M., 
Aląseričius J., Švagždienė 

, • IT., KančiaUškienė M., Ki- 
■ bartiene O., Jocięnė A., Šta- 
A loriūtė O., Kibartienė A,, i 
: Vąržinskaitė A., N. N., Va- ■

siidienė M., Galiūnas P., 
.. Karalienė K., Kerisher G.,

Karbauskas, .Bravojonienė,
- Dągūnas, Mote j u n i e n ė, 

Kazlauskienė, Vaitkus A., 
Blažaitis V., N. N.^ Kilmo-

Į naitė M.. I
■ Prie šios kolektos pasek

mės daug prisidėjo vietoj 
/ . klebonas, kun. ~F. A, Vir- 
/ mauskis, pargarsinimu baž-

'nyČioje ir maloniu paragi- 
A/nimu • parapijom! rniis' pa- 
V remti*. Už tai Sesutės jam 
f lieka .labai dėkingos. Šios 
Į . kolonijos mūsų viėifuolyno 
Įy. rėmėjams fstengsimes bent 
į iš dalies atsilyginti, dažnai 
f JUQB , pririmindamds savo 
r, *.maldose.

• Kadangi šioje parapijoje 
Į yra darbšti Tretininkii dr- 
j ja, turime viltį, kad ir jie 
i greitoje; ateityje paseks H- 
į tų ąuimtojų jiavyzdį ir taps 
| mūsų Temojais. '

. rih’ię progos, dėkojame 
B kun. J. Ambotųį, Hartfordo 
B lietuvių parapijos Mėbdnui

&. ••

’i J
■ •r-

...............

|lheto^i£.kol^^^
Įihižudkįtė 
bkbtoifėtus
| lūvių!,Aviacijos il&iį. iVi-"'

;r 
V

ą v . Lni n
nė# maršrutą ir i^ anksto 
nutkirti Rietuvių Aviacijos! 
liiępą kiekvienoje kolonijo?

, jo. itpriųtie  ji kauti" platės^ 
ijių* iUių ir- susižinoti su 
muitus Uis reikalais praMo? . , ,t _ r , .
mi kUiŪis Šiuo adresu: Mr. Į^įs.
Štėphhn "Darius, 3239 J SoJ jktęiįtiį :aųk^iąį;iiųr^y|lį 
MąlBtH št., Cįieago; Jll, ,
* O^njiųojamos mūM F
akriditoo tėtoėjų g r"lį P ė'š 11 pąrįpįią4 iri

lįklbąv rJWzputoįiaųBitę 
!\tįęk; mųnr?> * kfeę > mųįįį

■k

•Lietuviu- tauta laukia iš 
savo sūnų ir drąsesnių žy
gių. Būtinai reikia ir jos 
sūnams ^prisidėti prie bėų- 

i droj o darbo tirti dar mažai 
žinomas žiemių Atląnfiko 
vandenyno oro sroves.. Mes, 

Įgyvendami tokiais ląįkaįs, 
kada stengiamasi oras pa
naudoki žmonijos reikalams, 
laikome savo pareiga tautos

. “Naujienos” jašo:
“Suimtas A.L.T.S. Pub- 

lisliing Co. turtas ir spaus
tuvė.

I, ’• - . V

“Kurį laiką atgal prieš
4 ‘ Sandaros’ ’ organizaciją ir 
spaustuvę du buvę darbinin
kai Rage ir Gudauskas už
vedė bylas, reikalaudami už- vardu tą^darbą garbingai 
•silikusių algų, Rage — apie atlikti. • .. <
^300 ir Gudauskas $1,500. Dar niekas nėra tiesiai, 
Nors byla dar neuž^baigė nenusileisdamas^' nuskridęs 
.ir kaltinamieji perėjo. į pis. Amerikos į Lietuvą* Tad 
aukštesnes instancijas, prieš mes, žemiau pasirašę, esa- 

Sandarą” buvo padarytaLne.pasiryžę tai atlikti. Jau 
“foreclpsrire” ir skundėjai—_n_—_Z—,—L---- :
Page ir Gudauskas vakar L 
(liepos. 19 d.) išgabeno, iš Į 
“Sandaros” ofiso ir spaus-1 
tųyės, .po ^adresu.į.32361 . So.
Malsted St. visus rakandus 
ir spaustuvės įrengimus ir 
mašinas. v '

“Kai kurie “Sandaros” 
centro komiteto nariai aiš
kina, kad 44 Sandara” ddd 
nėra bylos pralaimėjusi ir 

, galutinio sprendinio dar ne-1 
■ bus per .kokį menęsį laiko. 
\ Jie aiškina, kad Page ir Gu- 
‘ dauskas .“foreęlosure” ne-į 

galėję padaryti, ir neturį ■ 
teisės išgabenti spaustuvės, 
nes ji buvusi parduota tarp 
birželio 10—20 licitacijoje 
už pirmą motgieių, kurio 
savininkas buvęs Rivariu- 
nas* Iš lieitacijos spaustu
vę nupirkęs dab a r t i n i s 
“Sandaros” biznio vedėjas 
Narvidas." Remdamiesi tuo 
argumentu sandariečiai ti
kisi spaustuvę atgauti ir v|į 
savaitraštį pradėti leisti.

“Bet Ragė-ir Gudauskas, 
kurie patraukė “ Sandarą ’ * 
teisman,'aiškina, kad sknda- 
rieeių minimoji7 liėitacija, 
laike kurios spaustuvė1 per
ėjusi į Narvįdo rankas, bu
vusi nelegali,. priešinga įs- 
tatymaųišį tik savo .rūšies 
niachinačija' bylą -vilkinti. 
Jų algos *jau. yra užsiliku- 
sios. per' kelius . metus ir 
“Sandara” nedariusi jokiu 
žinksnių- šū jais atsiskaityt 
ti. Spaudžiam^ aplinkybių, 
jie buvę priyei’sti patraukti 
ją teisman, neš nebuvę kitos 
išeities atgauti jiems/pri
klausančių pinigų.” ■

daug, darbo, tuo tikslu yra 
atlikta* Lėktuvas (ąeropla*" 
nas) tam Veikalui jau yra 
nupirktas. Kai kurios įmo
nės (^įrnidš) pąsižadėjo su
teikti gazolino, indiiktorinį 
kompasą krypčiai laikyti ir 
radio priimtuvą. Belieka, 
tik padirbdinti naujus -spar
nus,^ pritaikytus tolimam 
skridimui, įrengti gazolinui 

“6 tankus (bakus) r kuriuose 
tilptų . apie 800. galonų, ir 
apdailinti Visą' lėktuvo pa
vidalą. Be to, dar reikią įsi-’ 
gyti ir astronomines" navi-» 
ęacijps prietaisai, IŠ,viso 
reikia įvairių įrengimų 4000

wWW^<(
ĮSPŪDŽIAI IŠ KAKA-. : 

DOS
Sugrįžę . nauj'avedziai p. 

/• Laukaičiai iš Kanados, kur 
jip’buvo nuvykę tuoj po su- - 
tųoktuvhj, teikėsi pranešti 
šiam korespondentui savo 
įspūdžius apie tenykštį gy- 
yeuiiną. , .

Toronto mieste, kame. jie 
buvo nuvykę, yra lietuvių 
parapija iš 7000 žmonių,. 
Buvo suruoštas išvažiavi
mas kaip tilt tuo laiku, ir 
jiems teko tenai . lankytis. 
Labai keista buvo jiems ne
matyti tenai jokių svaigina
mųjų gėrimų —ir Kanado
je neveikia Ūrohibicijos Įs-. 
tątyniai. .,

Bet kitose srityse sunitus 
gyvenimas spaudžia žrųones; 
Galima suprasti, koks ten 
padėjimas, prisiminus, jog 
paprastai* šeimyna ' gyvena 
dviejuose” kambariuose, ir 
moka nuomos 10 dol./mėne
siui. Apskritai, valgių kai
nos net aukšiesnes’ncgk čia^.: 
gi žmonės niažiau pihigifld’-' 
turi. Automobilių labai iiia- 
žai matyti. • PrbfesijonalaĮ 
skursta —gydytojai ima už 
pątariiavimą po 35 centus.

ŠV. VARDO DR-JOS 
SMOKERIS ’

’ . ■' V ; . •

Liepos 15 d. įvykb mėne
sinis vyrų draugijos smoke- 
ris parapijos salėje. \ Buvo 
pranešta ‘atsilankiusiems a- 
pie paėjusio pikniko sėk
mingumą, ir ruoštasi prie 
kitų, darbų. Kaip žinoma, 
pelno iš liepos 4 dienos iš
važiavimą teliko nepilni du 
šimtai dolerių. Tokia maža 
suma aiškinama^ tuo,' kad 
diena buvo labai lietinga.
'. Tą -patį, vakarų nutarta 
rengti . naujų išvažiavimą 
rugpiūčio mėn. 28 d.,/tame 
pačiame.: Arion Parke. Šv. 
Vardo vyrai jautėsi lyg lie
taus apvilti ir tikisi, jog 
daug smarkiau varys biznį 
giedrią dieną J Visas buvęs 
komitetas apsiėmė vėl tvar
ką vesti.. -

Mąlstįį Ht, Chicągo, 111. , H 
* Otįįinį|uojamos m ū M j 
s^riįiiįnį Abiejų ‘grų pė'Š 
tiekrieifdjė kolonijoje. Bū- 

sįifo&jį t# rėmėjų kiekvienos ....... .4 . ... ..
kofotdjbs komitetui didiiįs 

skabių ir’ įraš^ 
gvįrdeį bei vardus į afgįl;

>4 ginėjų knyga. O 
kįyką ^l0L f
I OįtOTft ir padėta Vytaų- p

SlĮ^yjpyi įgys didelės is- t 
* y , |

- lietuvių lakūnų'|j
skriditno iŠ' Kew Yorko 4 | 
Jęątiną bbr Atląntiką.’re|n^ h

B

yd ir į^tuųų atyąįzdąis ? ' y j 
; ' 2) idėjai, aukoję- 5 do-J 
4eriUš kt 4ąkow 
fėiųėjąiii irr hę to ,4ąr< Įįiiri 
teisę, pąskraiįyti tįip lėktų? 
yU, kiiriiib iries/skrisime ų 
Lietuvą ; / *' / i / J 

$) įsnįėhys, aukoję 25 dd;
ierius ąt daugiau,, ' tampi 
gariįėš tėmėjąis ; jų pavar
dės bUs įrašytos *į rėmėjį 
knygą ir be to dai’ ant ’nai- 
nėtblėfctiivų; jie įgyjat ei-J

Bė f b,Chicago*’ ję suįkfoS 
mfis vyriausias, koirntotS 
rėintl/ pirmajam . liętųtįų 
•skridiįiųi/ per Atlantikįį

Tad, brangūs tautiėčįąį 
teikitės tinkaįnaį jyęrtntti 
mųsų ^sįryžyiną ir

^dą?įšk^šv'jr^lą^

^dolerių sumai* Mes, susi- ; 
dėję visusTsaVo pinigus, nu
pirkome 16,000 dolerių ver
tės lėktuvą. Taigi, tam įš- 
torįškam lietuvių žygiui 
mes esame paaukoję visą 
savo turtą ir aukojame vi? 
sas’ savo jėgas. . Atlikome 
patys tik tai, £ą galėjome. 
Būtinai reikalingų lėktuvui 
įrengimij įsigyti patys jau 
neįstengiame. Tad tikimės,' 
kadetai atlikti'munis padės 
patriotiškai nusiteikę mūšų 

‘ tautiečiai ?— Amerikos lie- 
- ►tuviai. Tuo tikslu aplanky- 
I sime/visas didesnes Ameri

kos jietuvių kolonija^.
Todėl nuoširdžiai prašo* 

me visų . Amerikos lietuvių 
kolonijų organizacijų vadus «sę paskraidyti. tuo lėktuvų./j 
pasitarus sudaryti (mūšų 13" +k‘ 
skridimui per \ Atla n t i k iį- 

\ remti komitetą ir surengti 
kiekvienoj e apy linkėję

LIETUVIŲ AVIACIJOS 
: DIENĄ. " ' ■. '■

Minėto tikslo^ siek i a n t, 
' reikės aplankyti visas liętų./ 
viir gyvenamas, vietos./ Tą? 
reikės sudaryti/mųsų

.į 4!.. •....; ^,l.D..į>l^;n^vį'į!^'
• • t • . ’ ' /.//’■ y ’ a ’ ’ * *♦ /•/-' ’ ; »*

| FederacijoalČbkgreaaa
į Šių metų AmerikdsiLįetiM^ tĮdmoa 
| f likų Kederaėijds KKlįtįębjigr^^ į^kiĄug^ 
į piųčio 23, 24 ir 25 dienomis, Švėiito Kažirhiero
j parapijoj, Pitt'sbttrgh?.Bk‘ S • .;7 ».

_ S ■ * , i • I ’ . ' r * *

-| Federacijos ApskriČiai/šky^idi-iį visos Įiė^ 
Į 1 tuvių katalikų draugijos nųb|i^Ul - 
Į mos dalyvauti; Taip pat tĮiįžUl OČtbiūiniėji ' 
I Hetūvių dvasininkai, viši kkwikąi.,įntėiigėhtįų 
Į. visi visuomenės veikėjai kviečiami į Ajįieriko's 
| lietuvių katalikų metinę šventę Federacijos
| Kongresu svarstyti mūsų^visuoineninių reikalų.
| ; • ‘ : ■ >■.. K XKnrfiiwkM, /<<

| Federacijos Sekretorius.

žynys.

Telefonas;Plaza 1350.

JONASGRE8UAUCKAS
Graborins ir Balsamjrotojas 

; 423 S. PACA STREET,
BALTIMOEE, MP. /

i

f Skaitykite ir Platinkite
r “DARBININKĄ’:
f n - ..-^.L ./ ...

tik po karo, ir neSpejo susi
dėti kibk .turto (ateičiai, kai 
užpuolė visą pasaulį nedar
bas. Neįšikūrę, jokios iiuo: 
savybes, badas "žiūri dauge
liui į akis?

. yV* i'

;t; '■iZsSįi^ttnuiįf. •> ■.
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VERTI PARĖMIMO

. .Šiuomi prattežama gerb. -lietu- 
via.ms, kad JURGIS TUMASO- 

-NįS jyvk įgaliotas rinkti “Darbi* 
vinimi ” prenumeratas, skelbimus 
irti, Jis taipgi patarnauja lie- 
tuvhims visuose jų reikaluose, 
kaip Viešas, Notaras. Jo antrašas:

121 Union Avė., , kampai Grand 
St., arba 1356 Eaif91th 'fitreet,

/ PRAMOMlklKkALlltilifclAl 
■ ; Kuiii ::

f ■■■ ; “DAKiliinrkt*1' 

'tiekai vnti ■ '
/. '.MBAįiNMii 

viki aAMūriUfti#'

'■ AiMtnttitakoju-

WI.uirnniiiiin»ri*r~Li—

av
> į* f

£ JoUUttžKliaRKU

'■ Kalioj.

f- ??w.S ■

■‘/SŪlVicįjSL'-'

ralteHa

11; 7T r,'“tr ■> ■ rr . Į 11
;• i • • m.l 1 . “ 1. f'.l , •

< PARSIDUOTA FARMA ;
H J9 8k«pp ženiM- Nauji rbudinkai.$ 
į Frie7^StitętB6iul. ę 
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. Vyčių 2(Mte-seimo rtmgE

niena^ dfetiidiąĮ -nuosirdžian F.r J - ktoi im toji <-.* , . . . iiisiems clbv,anagy
visuomene^ "jog^^se^nas ą- k-5 — -j "r -
vykst niUpiūČIMfy'cb
d. i z. „
•buš«jiatcngiinaįiufėątraš^aV! l^’Wr. ^^U'l^^dnjej'O Sv, 
kai’teMk te M^pąsHteikSimHiEt 
mas. /

Visu Tipgrengiiną*;.komisi
jos savo darbą* $feči£ ir pa
sitiki geromis pasekmėinisJ

TikraiMEKfm?irsi, jog
■saUthbbstpiiiėriai ir apfHn-

Koyiii"pį;iminH?'jog Bos-

kasmet turi parapijų .inuzi-
■»! ! r .<> Iki. <4 I* V , if/< Iii >t£l rl

vu %. <•«,./Įr(/hU*>s ii fi-Lt.

jp įję,. , mązįkąi^p>, Jpnteste

.. progos
jaunimo vadus1"
'meį’ikOSi ,

įį Į 3,**l-*

MMR"
1 18 " VISOS A-

Į^AfrjįjJŽ

K DaJs. Jurmosa.auopos 
pusmehn^ 
vyks šį keiviiifa(Iiejiį?sUepos 
•28 
jo.jSsvetainėje.- ji?

|iSt;$$^ 
' toc^l. vįM 
būfw-

. .y ffyf st v.**'-

GRGANIZUVOAKAėl- 
anwmęi

i.epąs/21 .d.. 8 7 vai., raliai 
re jjbažu$itinėj£i s^lisj^jyyho 
nojmnaų. nuorganizuoti tai 
Pdtro pai’i^iįošAKfiūšikantą 
kuopąiįjįįpas susramkimas-H

, Muzikantą vadu^fa' gerte, 
artistas’ Antanas Židaiiavi3-

. v. *•• -t ■ 'i-' ■ • ‘r •.
eitis. v.

Susirinko ^neinažaiv jauną 
ir priaugusių pmpijos<mu^ 
zikantą^v -- -.y

Kun. Pr,. VirįaauW& pH- 
. minė . susiriąkąsiems, jog 

katalikai nrilzįkąntaiynema- 
žiap. gaji figūruoti katahįi-; 
škoje akcijoje už-Eita^-kiE 
taljkų'' djgaiįizaėi ja^.?u Pri- 
miilė, -jog'.popiėziu&paiami-v i 
no Tedąktoiiapįs^pjunkspa-Ty 
varyt, crašftt'kaialMšKgįą; ■ 
akįįiją,
tina vm'g?dnxtš,J'l<mĖ ji'lafcnv' 

♦ naįmiiz^^^^ifa’į^^Į ,̂ 

čiafe kųoW'v ’r
ąios nąąj^>kupp^.^atas 

su&įB!W^viiB-^l^p.0^ 
d. |,į30_ vai. -vakąre^ bą^nytį“ •. 

nėję saiėjer” "' ?■” ~~ ■

ęĮ’yžiau^Įičtuvią, parapijos 
kurį ^ąoke komp. 

PjicĮi^y _ R.

B0PINASILA8GJSY8E
^aštatayimo dr- 

j& nėviėą apūštalatija mal
da, bet'ir darlįū.’ f Ji1 nite se
niai lanko ligonius, ir pini- 
gl^kai \šelpiau5biechniosiūs. 
^įjąting^ii 'cfarOątąug šėlpi- 

Kiįlf 'daiBn {per savo ląbdary- 
.bes skylių, t .
t’ ■ "‘t O - \ ‘
. Lieptą '31 ,d. Šio j j draugi
ją jabda|,įįiįgierris; tikslams 
rengia įlidžiulį išvažiavimą 
yiiuicjįjha.cks^ parke, Beecli 

Rdslindale, Mass.
i

ir

• ; y Išlėkęs ^'dvpl^tįį * ’ ‘
• I-ii; 11 * «E -S t&i'.l ■.’ .<• .

817• Broadvray)
South Boston, MaM? ’* (

Telefonas : $oįi Boston 2732 „

ištfraitį 
Uiįinpp 
M 
IM

NUODIJA ŠUNIS M1 .to® ^. p™- 
' našauja naują pagerinimą

tJJBAUDĖJNDIJONį
įsi Bostoną teismas nu? 

įdė indi joną Ąshby ,'N* 
azzard, apkaltintą gjidy- 

me žmonių. Jis neturėjo 
eidimo gydyti* -
Kaltinamasis turėjo ne

maža liudininkiĮ kurte liu
dijo, jog Hazzatd duoti 
vaistai daug pagelbėjo.

apskuities išvažiavi-
. ■■ MAS .

’ Li 
‘thoiif

Ml

^.MK^.W .
I , '
? -u# hn? ’jitb •
|Syf; Anglinio. .parapijos 

ffžd P><-.ęqppiĄ- 
PF^pijoje.

kwh ldebftąav.Q. dabąi>

u

Juo'keliaEi'
y Medžioję vist} dieną,' iŠ-, 
vargę, i^a«doi»e^A^įitiėj 
: telnuoąej' o .^eMįt^^edžia- 

prflfiuį, jaupk 'Jos smigo-. 
jasi atsargi ir nelaimėje 
išduoda smarkius švilpimus; 
Iliustruodamas tą, įsidėjo* į 
miną . pirštus ir starkiai 
sušvilpė, uy .

—Duok tamsta ramybę 1 
’ • ' i

—- pastebėjų vienas iš klau
sytoji], Sunitu butą įti
kėti, kad stirna dėtu koją i 
gerklę ir švilptų panašiai.

to turiu dideįę. skolą. Ži
nau, kad neprivaieČiau ran- 

[tkos tavo dukters, bet meile 
(Įmįum tokią didelė ,kad be 
įos gyvenimas man yipn 
ųiėlpūl t.; ■ nl‘,

ftujaudintais šiais žo
džiais, nusišypso jo turtuo
lis ir klausia: • ...

—Kuri gi iš mano trijų 
dukterų krito tamstai į šlr-

I 
J -t

■ -s'

sam pasauly - iš^Įiaščiusianį 
lietuvių ..jaunimui* > ”

“Kad Jūsų:; “Kavasai*is,? *. 
nitų dar dažnesnis, Taip » 

ilgu jo laukti. Gyvendamas * 
užsieny, .tą “Pavasario” ta* 
nit jokiu, būdu nenurimčiau. 
Mano mylimiausias **I*ava- 
suris, ” ypač Šįmet, labai įdo
mus” —•■ K. Rali'auslvaiteį 
Haupstr, 121, Berlin, Shoe- 
nenberg. Ištrauka iš laiško)* 
Tokių laišką “Pavasaris?> 
susilaukia labai daug.

^Pavasaris” metams kai
nuoja tik 5 litus. Užsieny-i 
j e metams 1 doleris. Latvi- 
j°į 'Voldetijoj ir Estijoj/ 
tiek pat ir Lietuyoj. ' 

“Pavasario” t Redakcijos'
ir Administracijos adresagTT^ 
Kaimas, Rickevičiaus gi. 28į. .

4
*

<1.
s

i
Jątuniolis, žemai ntisilem 

tęs, ntiolankiai sako:
, —O, gerbiamas tamsta, Šį 
klausimą palieku jūsų nuo
žiūrai I ' . ~

■ r

Rengia PiLiriijų. Blaivi- 
ninkit kuopos. . Įvyks R6-, 
muvos pk., MontelI, Mass., 
Rugpiučio-August 7 dieną, 
1932. ..-/■•

Šis piknikas bus vienas iš 
puikiausių, nes bus visko : 
žaidimą, šokią, skanią val
gią ir gėrimą. .

Tad nepasilikite namuose, 
rugpiūčio 7 d., važiuokite 
visi į Romuvos parką.

Pasimatysime. . .Rast. S.

Vienas jaunuolis atėjo 
pas milijonierių ir manda
giai jam sako:

Didžiai gerbiamas pone! 
Myliu tamstos dukterį! Ne-. 
;uriu tarnybos, turtą* )o be 

-----...... >.—,

Į INSURANCE Į 
| Apdrausk ruimus", rakandus f 
i stijtomobnius pus =
f J. S. MESLIS |
Į 342 Broadvray, So. Boston! 
i Tel. S, B. 1798 at 2613 Į

’ i, « ■ 
mirė

attiek J* 
15‘į-^y. Jono pa

rapijos, RoKbury, klebonas,

,Mons. Supple, 6V metą, 
būro nuvykęs į Eucharištinį 
Kongresą, Dubline, kur it 

. siinegalavo . Atgabentas į
namu^^jis sveikoj bet prae' 
ėjusį trečiadienį jo sveika
ta? nusilpo ir monsinjoras 
atsisveikino amžinai su šios 

..žemės gyventojais..

Motis. Supple buvo vienas 
iš žymiausią* Bostono arki
vyskupijos kunigų,

NUBAUDĖ TEI^'
Lyiiųy dištrikto * teisėjas 

EI išha M. Btevens liepos 21 
d. buvo nubaustas, net. du 
kartu. Jis buvo apkaltin
tas už .greitą važiavimą ir 
neklausymą policijos reika^ 
lavimą sustoti.

.Bristoj, K H., vi&no vieš
bučio šaviniiilias pranešė 
policijai, ‘ jog jam pavogtas 
papirosų pelenams mikraty; 
ti [lėkštelės?. sBiįvo manyta 

t r? 1 * « r tirm-fr - •
jog tai padarė teisėjas Bte- 
v^ns. Policija ji vijosi ir 
rdkalavo sustoti, bet teisė
jas vistiek- Važiavo'. Polici
ja paleido šūvius į jo auto- 
iąobiliaųs ratus,, bet ir tai 
nieko negelbėjo.;

Pagaliau teisėjas biįvo/su- 
laikytąs Coneord, N. EI. 
Ten jis buvo patalpintas, 
viešbuty, ir pastatytas poli
cininkas sargyboje.

Teisėjas Stevens nubaus-, 
tas-$35.00 ir priteista iš, jo 
išlaidos už viešbutį ir poli
cininkui mokestis už sargy
bę. Ieškote pelenams bars; 
tyli. lėkštės pas jį nerasta.

> t-

. !į^i^?Mi F?^6jįiingėT y- : 
• ’^alštijoš Kolumbo Vyčiu 
'kapeiibnaš^ ’' J <

* * w ' ■ i *■*•’’•<* *

MAŽINO ALGAS NE- 
DUOSNIĖMS MOKY

TOJAMS
.-Bostono’ 5400 mokytojų 

sutiko nuo savo ūlgbs kiek- 
’iSįeiią mėnesį.aukoti tani tik 
Tą sumą lietlarbių šelpimo 
reikalams. Tačiau 11 nioky- 

{ti)įjįl griežtai atsisakė auko- 
fil. ‘ u

> i/MokvĖIn komitetas savo 
: * . ■ /• 7

, pęšėdy y fiėpoš’ 22 d. šiems 
ripduosniėiijs *4 mokytojams 

' niiniažin0:algaš nito 7 iki 10 
! ’h - , - i .•. s.* "• •: procentą.; : -

jį SUSITUOKĖ -
t *. * - • • . u

^iėp6š^2Bvd^4;-val. po pie- 
.tąį įy; Pėff d 'kleboni joj e su- 
•siįiioke Alfred. P, Ledbėtter

.s JP-lė Ziminsmine gyven- 
zd’l^o prie tėvą, 114 W. 6tii 
iStįj So. Boston, Massl Nuo 
dj|l|ar ji, naujam stone,.gy- 
yėiįą Nevrport, R. L, kur jos 
vyras turi valdžios "darbą.

APIPLĖŠĖ KRAUTUVĘ
' Du Jauni vyrukai liepos 
22' d. Įėjo į valgomųjų daik
tu krautuvę, E. Foūrth Št., 
So. Bostone atkišo revolve
rius Į krautuves vedėju, pa
grobė iš kasos 80 doleriu ir 
pabėgo..

PAGERBĖZUKAR’į

TEISINGUMAS, PRŪGRE- 
SASIR PASISEKIMĄ?
Bile kokiame, biznyje, ar. 

profesijoje teisingas ir nuo
širdus,. patai^ayimas lemia 
progresą ir pasisekimą. Tą 
aš patyriau būtinas ląido- 
tuyijį rpat^pavimo jileįėmi-. 
me per peręitus penkis me
lus. NorsjJai nėra labai ii-. 
gab^laikas, račiau mūsą nuo^ 
širdus. atsidavimas savo už- 
siėmiinui ir teisingas,’ sąži
ningas ; patarnavimas žmo
nėms, jau spėjb sute ik t i 
mums vis daugiau ir. dau
giau draugų, lemiant pro
gresą ir, pasisekimą,

Giliai įvertindami šį fak
tą turiu garbės pranešti vi
suomenei, 'mūsą firma tapo 
padidinta, pagerinta ir pui
kiai įrengta naujoj vietoj, 
380 W. Brodway, kad čio
nai dar geriau galėtum pa
tarnauti įaugančio- mūsą 
draugą skaičiaus reikalus. 
Ofisas aprūpintas tinka- 
kamais patogumais ir daug 
naują, vėliausios rūšies 
įrankių įsigyta. Dideli kam- 
bariai. Puikiausi automibi- 
liai. Tas reiškia, kad da
bar mes esam pilnai prisi- 
ruošę suteikti aukščiausios, 
rūšies patarnavimu, ir svar-. 
blausia ■— liž žemiausią, kai
nąkaip pirmiau.

Meldžiuįsitemyti mūsų 
ųaųją^adresą, .taipgi, kač 
mūšų firma dabar vadinsis

JUOZAS M. PILIS
LAIKRODININKAS

Parduodu įvairiausios., rūšies 
auksinius ir sidabrinius daik
tus. Taipgi ir Pataisau. ’

. ' 366 W. Broadvray

SO. BOSTON, MASS.

s.

PARSIDUODA
Graži .farmuke netoli Bostono, 
yra 5 kainbariij iiamas su visais 
vėliausios mados įtaisymais? 
Taipgi gražus sodas su vaisiniais 
medžiais, lf aknj žemes ir barhę, 
ir -nauji vištininkai,. Prie pat 
Štate Road.

. Priežastis pardavimo - savinin
kas nesveikas ir nori važiuoti į 
Lietuvą. Kreipkitės:
303 Canton St, Randolph, Mass.

■u PRALL BROLIAI
PEKToMiAiHt IdėkUatoriai "SJfc

^.'cr. Al i | . fiaa®
D*ąjMX'»a*lUUS*'GEWORWGIAt. yg||- 
; PATAKMAVJMAS GĘIUATISIAS c<If,

'j'j į doeohester, v^n.

Laimingas Jonas ligi au
si], klausia4 savo mylimosios 
mažąjį broliuką:. > .
; —Ar tąir negaila, 'kad aš 
pasiimu tavo seserį'?

—(tetila man tiktai labai 
tamstos I — atsako mažasis.

INSURANCE .
Mes apdraudžiame viską ir nuo 

visko
C. J. WEISUL AGENTŪRA, ' 

366 West Broadway, 
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. South Boston 0620

JONAS BURBA IR SŪNUS
Pentinu, popleruo]u, iš- 

E*' dekoruoju ir aptaisan 
Jt ’ namus lauko ir vi- 

daus. Musų darbu įr 
kainomis busite paten- 

'' kinti.
Reikale kreipkitės t

46 Silvei 81, So. Boston* Mass.
** Tel. South Boston 293741 . • 1 • ♦ •

dj.wėlJlUL
^M|MTURA-

W■ • - ■ jį PATAfMAVlHAS, 
jf ffiįMBhr v GtąiAUsi

Tel. So. Boston 0828 ' . . .
LIETUVIS DANTISTAS

D R. M. V. GISPER 
(KASPARAVIČIUS . # 
Naujoje Vietoje, * *~ 

525-E. Broadway, S. Boston.
Ofltn Vd lando*.•

Nuo 9 iki 12Nryte |f nuo l iSO iki 
S Ir nuo G Iki A vai. vakare. Ofl- 
easuždarytftB subatoB vakarai* it 
nedek! lėni a] b, taipgi seredomls nvė : 

12-toš dieijį uždaryta*.
Taipgi, nuimu ir X-ray

566WBKQĄb^ggfcB0gūTl MAil
TtLJ0.BQmriO62O

i “PAVASARIS”-
Švenčia savo 20 in. jicbiliof u.

Didelė dalis Lietuvos ir 
užsienio lietuvių jaunimo 
jau 20 metų su didžiausiu 
džiaugsmu pasitinka kiek
vieną gyvą, linksmą,. įdomų 
Šio laikraščio numerį. “Pa- 
vasaris” 'gi džiaugiasi, kad 
jam pasisekė atspėti lietu
viu. jaunimo širdį,, atspėti 
kas lietuviui miela ir braii- 
gu.

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

. “Pavasary” rasite daug 
gražių Lietuvos istorijos a- 
pysakų, rasite apdainuotas 
Jūsų tėvynes laukus, .seną tė 
vėlią, bakūžes.- “Paydšaris” 
dvelkia Lietuvos mišinį oru 
ir skamba Lietuvos paukšte* 
lią dainomis. ..

“Pavasary” rasite yaidin 
ti tinkamų komedijų, mono
logą, šposą, gražią 'apysaką, 
aprašymų, labai daug gražių 
Lietuvos gyvenimo pavers
iu. " . . ■

‘‘Pavasaris” skirtas, vi-

LietuvU Dantiitai

DR.S.A.6AtVARISKI
. (GALINąUSKAŠ).

414 Broadvrayį Šo. Boston ~
‘.Tel, So. Boston 2300

Ofisas atdara* nuo 10 Iki 12 vai. 
ryto, nuo 1:80 Iki 5:30 po plet ir 
nuo 6 Iki 9 vakare, šventu dlen< 

pagal Busltarlmij

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas •

Ą, L. KAPOČIUS
• ’ ‘‘

251* W. Broadvvay, Šo. Boston
Ofiso valandos nuo O Iki 12, nuo 
1:30—6 ir . nuo 6:30—9 vakare. .
Seredomls nuo 9—12 vai. cĮlenij. 
Subatomis nuo 9 iki 6 va! vakare, 
^TedSlioiuls nuo 9 Iki 12 vai. dlenij 
’ (pagal sutartir

Tel. Portčr 3789 - •

JOHNRĖPSRIS,M(O.
(REPAIS) ’

Lietuvis Gydytoju
Ofl«o Valandos; 2—4 Ir T—O

278 Hirvard Street; • 
kamp*.. Inman arti Central Šq,

Oambridge, Mmi. f

VAŽINĖJA UŽSIENY 
į, labai gerai iv naudingai gali pa- ; . 

tarnauti sergantiems. Patarimas H , 
veltui.; : .

Lankėsi Anglijoj Airijoj, ;
Škotijoj, Vokietijoj, Pran-. ’ ’ 

fl ei jo j, Italijoj. Šveicarijoj, ' 
ir Austrijoj it gavo labai 11- .• 
svarbiu informacijų Lon-.J a - 
donO, Paryžiuj, Berlyne, ' į- • 
Vienoj ir kituose dideltuo- f . 
se miestuose, ir todfl jis j 

fe.Graiiy27&taA 

Vfllanion Antradieniui*, fcatvirte' , 
dieniai! ir fceitadfenial* 10—12 rT r • 
t», 3—5, 7-^-fi vakar*; aekaaadia ' 
nlala 10—12 tiktai j

'i

Offlcb Welethone (jnlverslty 1957 
.Ros. Teh Untverslty1967

ADAM OWIRKA & SUN
Undertaker & Embalmer 
LIETUVIS GRABORIUS IB 

. . VaLSaVMUOTOJAS 
Pagrobus atlieku gerki If pigiai. 

. Kalnii vienoda visur. Vieta atdara 
dieno it naktį. * - r

883 Cambridge Street;
«AST CAMBRIDGE, MAS8.

• SKYRIUS , 1 . \
1Q Intervale St., Montello, Mana 

Tel. Brocktoii 5188 .
IU iHIIIIIIII I I H~ '"lll'l ..lllį»lii«W

TATARNAVIMAS DMK4 
.IBKAMI .

D. A. ZAIETSKAS
GRABORIUSTR • / 

BALBAMUOTOJAB
877 ir 448 Cambrid<b Street 

Uimbridgtj Muta
VainHltr

DRAUGIJŲ VALDYBŲ
ADRESAI ’Mraramount — Publix teat

rų vedėją ir viršininkų, 
1 šimtas laikraščių. atstovą iš 
visos valstijos, vaidilos vir- 

Bostom tiesto 

ma- - . ... 
PĮazS^Vi^bitty . gražiai pa- 
•gerbė'^dolpli’ą Žukar, pa
sauly* žiūbibą Paramount 
Public filmą ir teatrą pre- 
zidenfąr... .

į ^‘S^arbią permainų pada- 
į rytą šioje didęlioje indus- 
J trijoje, kad patenkinti vi- 
: suomenčs norą gražesniais 
- paveikslais,*’ sako Mr. Zu- 
: kar.

SEKUS..', ■
I feu pagarba.

*V. JONO BV. BL. PAAALIUNfif 
I ; DE-JOS VALDYBA 
Pirhiininka* — M. ftloba

36 Mt Ida Rd., Dorcbeeter, Mnws.
.... ' TelephoneColU»bl*548’

vice-PirmlnlnkaB — J. FetrmifekM
24 Thbina* Pptk So. Boeton, M*«* 

Pftit jRpiStinlnkas — I. Glldcckl*
b ThomM Purk, So. Boeton, Mm* 

#19. IiAitlhlnktū M. įteiki*
2BG B. NlttUi SU Sft. Boeton. Ma» 

Ildinlnkais *— A, NaudiiOuM ' - ’.'
8B5 K. Broūduray; So. Bo*tou. Mm* 

tfaHMkA — J. Zalkto
T Wlnf!ehl SU So. Boeton. MjlM - 

DninjUJa Ulko Busirjinithnue km
UbdėMlenl kfckvleuo tnvnHilo, 2 v*l 
po plotų, Parnt>TpBAal6J« K. Tth 
SL, So. Boston. Mm*.

rruvoflHDųKTEką dr-jos 
Q .GLOBA: MOTINOS tVū.

Mas*. .

■ 4

’irtaininke -r- 5Eva,' J
: $5 Ė? 8th( St, Su. ....... . 
VI ce-jėi 'Ulųink&— Ono Siaurlene, 

Ibld1 E. 7ch‘St., So. Boston, Muks, 
.Tel. So. Boston 3422-11

ProU RaSt. — "BvdhS ClunlenS,
.29 Gould Št, Wėst Roxbury, Mass.
Tel. Parkxvuy lš(MAV ’

rin. Balt t— Marjoh* Mnrkonlnt*
33 Navatre Št, Rosllndale, .Mass..

Tel. Parkway 0558-W
Iždininkė — Ona StnntuIIutB . '

105 We*t 6tli S t, So. Bostonu Mis*. 
Tvarki! n r <5 — Ona Mlzglrdlenž

1512 OolnmblH B<1.. So. Boston. M*m. 
Ka*o* GlobSJa ‘t— E. JanuMnnlenfi

1426 Coluthbla Rd., Šo. Boston, Nake 
Draugija savo suslrlnklroiis laiko kM 

*ntrg utaminką kiekvieno mėnesio* 
Ts>0 vnL vhkaro, >obažaytia<) sve
tainė). ' • . ?

VlMia dnngijoa reikalai* kreipkite 
PM Ftttokolu raMlatafct.

| * ' 380 West Broadvray,
| SOUTH BOSTON, MASS.

: J' Tel. SO. Boston 0304-W

“SAULUTE!"-
: “Saulutė” eina du kartus w 

mėnesį 16 pusi didelio formato-su 
spalvotu viršeliu. Kaina Lietuvoje, 
metams 13 lit., pusei motą 6 lt, 
Latvijoje, Estijoje, Vokietijoje 
■ir kitur melams 15 lit., pusei nąe- 
tą 8 lt, •**.-' •>' • .

Adresas; Jurbarkas, “Saūlutifr 
Administracijai.

■ 3
Profesionalai, bianleriat nramcmm* 

kiti, kurto skolN^i •'Darbininkė,“ tik 
wd verti skaitybą pernmm. „

Vhl kartinkite “Darbininke.” <
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IIŠ DIDŽIOJO NEW YORK’O IR NEW JERSEY >

LIETUVIŲ DIENOS 
{SPŪDŽIAI !n M H

> -?* > .•m ir**.-
Ia*

Atstovas Henry T. Rainey, demokratų vadas atstovu rūąiupsę, ap
žiūri kongreso rūmų mašinerijas, kurios tvarko.kongreso rūmu orą 
— šaltį ir šilumą.

Ql«Biai,aiail>aaaiiiaiaii»HiHBiiOaahiaaiii>iaaniaMii><iilia"liaaiiliiaiiai>'lllaaai|iiaii)iiaiiitiaiaHii(i|>a>ia>>aiii>aTiuaailliaiMlla^lliialu| [' .

I Telephone: STAGG 2—0700 VALANDOS:dienų,” “Vilnių” jr Lietu
vos ir Amerikos himnus,, 
kuriais ir baigiama'muzika- 
lė dienos pnograpaan|I ;

Svetainėje i prasideda šo-! 
kiai, darže,! žaidimai ^Įr^at-' 
skirtį grupių . filmavimai.

[Klasčius jau su. linksimu

(Tęsinys) *
Solo1’dainuoja artistas P. 

Petraitis. Jis uorėje pasi
tenkinti viena dainele, bet 
nepaleidžiant—žavingai su-lV€iriu vikriai sukinėjasi ir 
dainavo ir kitų — “Kur ba- stropiai prižiūri savo darbi- 
kūžė samanota.” Publika birikus, kad laiku ir gerai 
nori ir daiigiau, bet laikas aptarnautų svečius ir vieš- 
neleidžia. < nįas. Tik gaila, kad per

Dainuoja Brooklyno Ap- Į .anksti pritrūko vaišių. Mat 
.. reiškimo Pan/Švč/parapi- nesitikėjo, kad tiek, daug 
į jos choras, p. A. Visminui publikos bus. Kur tik žiū- 

vadbv.aujant: a) “PaSisė- Į jį — visur linksmi būreliai': 
a ■ jau žalių rūtų”—: Neiiriano Į naujos pažintys, vaįšės, diė- 

ib b) “Vakarine daina” — nos įspūdžiai. Tikrai .bu- 
l Šimkaus. Solo gerai išpildė vo smagu ir malonu bfiti to* 
b solistas K- HoffmanaS.; Po kios gausios ir gražios pub- 
; šių dainų, kurios^gražiai iŠ- likos tarpe; matyti daug in- 
! ėjo, šį chorų papildė: $e-Į teligentų, artistų ir tiek 

warkb, Elizabetho, Patėrso- Į prakilnaus jaunimo, kurio 
no ir Brooklyno Karalie-Į taip įspūdingai sudainuotos 

r nės Angęlų ir Šv, Jurgio lietuviškos /dainelės ilgai pa- 
; parapijų chorai, kurie ir su- j sĮliks girdėjusių atminty ir 
” • darė bendrų chorų iš kelių Į jausmuose.

Šimtų asmenų. Šis milžini- Tegyvuoja mūsų brangus 
- škas choras, komp. J. Žile-Į jaunimas ir jo vadai!
> vičiui diriguojant, gyvai iri Dalyvis.

įspūdingai padainavo Jau- _—  —
nimo dainų ir Kur bėga Še- GARBE PASIDARBA-

» Šupė. Nors dainos pairas- VUSIEMS
tos, bet dainavimas teikia • ———
nepaprasto įspūdžio, giliaul Rytinių valstijų .lietuvių 
pasiekti klausytojo jaus- katalikų seimelis išrinko 
mus. _ Lietuvių Dienos komitetų, į

; s Programo vedėjas prane-Į kurį įėjo iš N; Jersęy: kųn. 
ša, tad parapijų konteste Į L. Vaičiekauskas, p. Augus- 
(kurį parapija yra gausiau- Į tinavieius, p. KulikaitiSy p. 
šia atstovaujama), laimėjo Į Spranaitis, .p. DaukŠyš, p.

■ Brooklyno Apreiškimo Pa- Lukas, p.Kazlasir'p. Ma> 
•į. neles švenčiausios parapija, salskis. Iš Didžiojo N. ĮTor- 
d Žinoma, ši parapija yra di- ko: p, Klimienė, K. yilniš-

■ džiausią ~ apylinkėj, tad jų I kis, M. Vameckis ir J. P.~ 
5. “subytyti” nėra taip lęng- j Mačiulis.

va. Šios parapijos klebo- Į Komiteto posėdžiuose da- 
nas kun. K.. PaulOnis pa- Į įyyavo ir Lietuvių Dienos 
kviečiamas estradon to ta Į pj’imošimui uoliai darbavo- 
proga trumpai, bet jausimu- sį. y, Lukas, J. Daukšys, 
£ai to pątriotingai prakalba Vilniškis, M. Vameckis, 

r į publikų lietuvių to anglų y Vitkus, kuris pavadavo 
; kalbomis. 11 sustogūsių p. Klimienę ir

Vedėjas praneša k i t ų į žemįau pasirašęs.
naujienų, kad publikos gra- -A/. žus užsilaikymas laimėjo ki-1 au^ •
ta solistę, buvusį- Lietuvos Y^0 spaustuves pir- 
Opėros artistą p. Bvra, ku-

<?' ris tuoj pasirodo estradoj ir kuns bUv0-lsrmktaS Komi- 
v. , v. „.„užlieto Garbėsmirmininku.gražiu tenoru užimponuoja I r...

klausytojus. Jis padaina- Į Komp. j. Žilevičius ir vi-, 
vęs kareiviškų dainelę —Į si Didžiojo New Yorko ir 
greit apleidžia estrada. Bet [New Jersey lietuvių para- 
publika nedovanoja — kar-Į pijų vargonininkai suorga- 
štais aplodismentais priver-Į nizavo muzikalę . programų, 
čia grįžti estradon to padai-Į Muzikai A.. Stanšauskas ir 
nubti daugiau; kų p. Byra I J. Byuidza dalyvavo < ke- 
to padarė. Jam akbmpana- Į liuose Komiteto posėdžiu©- 

į. vo. p. Žilevičius. ~ Į se. r j
Vėl dainuoja sujungti Gerb. parapijų , klebonai 

chorai, diriguojant komp. malonėjo parapijiečius gra- 
U j*. Žilevičiui: ' “Važiavau [žiai informuoti apietiLietu* 
Į:. ' ■ , ;, /.-r'.' ■ I yių Dienų ir paraginti daly

vauti. ■ T-.h.
Mūsų pamėgtas laikraštis 

14 Darbininkas ’1 nepavydėj o 
vietos reklamai. * -

•Lietuvių Diends darbinin
kai buvo ir savo užduotis 
tvarkiai, atliko: V. Lukas, 
V. -Vitkus, K. Masaitis,, F. 

Į Laurinaitis, A. juodževi- 
[ čius, G. Jasaitis, J.‘ Masals

kis, K. Vilniškis, K. Balt
rušaitis, S. Stagniūnas iv k-

S vetainės . savininkas : p. 
Į Klasčius visame kame nuo-

f
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LIETUVIŠKAS VIEŠBUTIS

PERSHING NOTEI
178 So. South Carolina Avė.

, ATLANTIC CITY, N; J.
•i t

Authony Žalis—-Savininkas 
Tik lOO pėdų nuo jūpių

". Maudytis tiesiai iš Kotelio. 
Kambariai svarus, patam avi
mas mandagus, kaina pigi.

Malonėkit atsilankyti.-

kad piknikas Ęa^įctų. Bus

sF4.* /

r..

l•J

* 
, t

širdžiai koperavo\su rengė
jais. . .

Taigi, ačiū virš paminėtų 
ir kitų pasidarbavimui, Lie- 
uvių Dienų, įvykusi šių me
tų liepos mėn. 4 d. Klas- 
Čiaus Parke, Maspethe, vi
sais atžvilgiais pavyko ir 
daVe pelno dpie $300, kurie 
yra paskirti “Vytauto” 
Spaustuvės reikalams.

Už pasitaikiusius trūku
mus dėl blogo oro, dipnos 
dalyviai teiksis atleisti.

Tebūnie kreditas, garbė 
ir dėkingumas visiems pasi
darbavusiems ir dalyvavu
siems minėtame parengime, 
ypač gerb. chorams ir jų.va-1 
dams !

Lietuvių Dienos Komite
to Pirmininkas, • .

j. P. Mačiulis.

—10 metų amžiaus; paklau
siau ar jad jos yra priemu- 
sios Pirmųjų Komunijų? 
Atsako: “Ne? Jos net baž
nyčion neina.

Rodos, jų tiek, daug čia 
yra, o kaip.‘jie neturtingi 
bažnyčiomis, mokyklomis, 
ir tt. ..

ŠVC. PAN. APREIŠKIMU 
PARAPIJA

• KAIMYNAI
Mūsų kaimynai daugumoj 

yra italai. '■ Liepos 16 d. tu- 
. re j ome progų pamatyti juos 
minint Škaplierinės šventės 
minėjimų. Kadangi italai 
myli viešas paradas, tai ir 
tų dienų sudaro eisenų gat
vėse. Dalyvavo vyrai mote
rys ir jaunimas. Visi bu
vo gražiai pasipuošę ir nešė 
degančias žvakes. Daug 
moterėlių ėjo basos. Nešė 
stovylas. Prie: vienos sto- 
vylos buvo pririšti -kaspinė
liai, oprie jų galų buvo 
pririštos dolerinės. Daug 
kaip toks paprotis buvo ket. 
stas, bet italams gerbtinas. 
Pasibaigus eisenai visi susi- 
(rinko prie bažnyčios; Gat- 
vęs per kebs* bįokds buvo 
apšviestos nepaprastai gra- 
žiomis ’spalvuotomis švieso- 
mis.. Rįfe-bažųįmos,. aikš-- f ■ tėįie, per. du .vąkaru ' susi-

Mes ptisižiūręję į jų gy
venimų, iš geni darbi} pasi- 
ipokinkime, o blogų — apsi-
saugokime/ t

GRAŽINA KAMBARIUS
Pastaruoju laiku 41 kp., 

gavus kun. Č. Paulonio lei- 
dimų, pradėjo iŠnaųjo per
dirbti ir išgražinti savo, 
kambarius. Ižde neturint 
užtektinai pinigų, , .kuopos 
nariai, kurie, išgali, nutarė 
paaukoti šiam tikslui po

JLzętA.Utt' clLxxt/i\<x VVįClCi 
J., Cemerka, kuris jau dir
ba, apie dvi savMti Įr mano 
ištaisyti šį kambarį- labai 
gražiai, Y" A. J. M.

BROUKIYN, N. Y, .
Liepos 31 d., Klasčįaus 

parke įvyks PanY Švč, Ap
reiškimo parapijos pikni
kas. Komitetas darbuojasi,

į&s. Gatvėse tikrasjoinar- 
kas, viską®'•’p^r^vinejamaę 
daugiausia itališki valgigE , 

x,Teko pastebėti vienų nu! 
sų tautietį pardavinėjant 
riešutus. ‘ * Paklausiau vie
nos merginos, ar visi Šie 
žmonės sekmadieniais eina 
į bažnyčių?. Atsakė: ‘ ‘Die
ve, ne; jįėi visi eitu, laisvėn-* 
tieji, prisikeltų.” .

Vienos, kitos mergaites, 8

VALANDOS:
Nuo 9—12 iŠ ryto, 2—8 vok. 

tfventadiertfait awitanii •

I , D A N T l S T A 8 «9 OBAND Street -
| . Y RAY (kampa* Union Avė.)
I Namų telefonas i Mieliigrin ’2—4273 B R 0 O K L Y N, N. Y»,
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.1; (gieži programa. Parke bus, DR. BUDUS K. VENGIDS 
1 kur bus “ •««»»

duodamos' įvairios dovane
les. Drie vartų kiekvienas 
atvykęs į piknikų gaus žen
klelį laimėti prizų#

Pąn. Švč, Apreiškimo.pa- pasimaudyti jūrose, 
rapijos choras, muz. A. Z.
Visminui vadovaujant, pa- Maspeth’o parapijos alto- 
damuos keletu dainelių. Šo- riaus berniukui smagiai pra 
kių mėgėjai galės linksmai leido atostogas Vyta u t ,a s 
pasišokti, nes . pasamdyta H4 Summer Home;” Rocky 
gera orkestrą. ~ ~ ' ĮPoint, L. I., N. Y. pereitų

Rengėjai kviečia visus at- savaitę.
vykti. Klasčiaus pk. (Clin- n D PAAVI YNI M V 
ton Hali), kampas Betts ir DhUULLiII) Ni Ii 
Maspeth Avė., L. I. Bus at- —~—-----
daras nuo 2 vai. po pietų. . D. D.. S. 10 kuopos to Mo- 
Ižaiiga 50ę. ’ « .. terų Sujungęs 3Š ‘kuopos iš-

kainiteio narys, važiavimas įvyks rugpiūčio' 
>_——:—__— 21 dt Dalyvaukite visi.

MASPETH, N. Y. «
ŽINUTES NEWARK, N. J.

Atsimainymo V. J. para- Lietuvių Diena gra žiai 
pi jos piknikas rugpiūčio ? praėjo. Tai dienai daug 
d., Maspethe, žada būt sek- darbavosi p. p. Lukošiūnas 
mingiausis. Tikietus visi įr Daukšys. Pagalboj o p. 
perka iš kalno. Pikniko A. Stanšauskas, JDalyvavo 
valdybos pirm. S. Moėkevi-rchoras,' klebonas kum Ig. 
Čius ir kiti dirba išsijuosę. 1 Kelmelis ir apie pusantro 
Daržas piknikui jau baigia- I šimto parapijiečių, 
mas taisyti. Šiemet para- _—T:
pijos j piknikas tikrai bus Parapijos, •piknikas, Ii e- 
sekmingas, neš visus užkan- pOs 24 d., pavyko.. 
džius, gėrimus ir laimėji-j Ekskursija įvyks rugpiū- 
mamš dovanas žtbbhės suau- čio 14”dl ir piknikas rugpiti- 
kojo. Lauksime. rezultatų. ęj0 28 d. .'
Maspėtieciai pastoodjddt kų ■.
galit... , I Parapijos choras savo su-

. . Isirinkimė'išrinko naujų val-
Maspeth’o parapijoje lai- dybų: pirm. J. Bičkus, vice- 

komos Novenos prie šv> O- pirm. J. Bųblys, rašt. p-lčs 
nos rytaisj9 vai. O. Šudžiūtė ir O. Sęrhiūtė,
. ‘ —------ — ižd. K. Grųmuliauskaitė.

Šv. Onos dienoje 9, vai. [ Gero pasisekimo, 
parapijos vaikučiai priėmę] '
pirmų šv. Komunijų turės Lietuvių - kalbos vasarinė 
parapijos darže skanius mokykla tęsis iki rugpiūčio 
pusryčius^ Pasidrūtinę j au- 16 d. Taip pat mokoma to 
nuoliai išvažiuoja, d viemį Hillside, N. j., kur nema- 
dienora atostogų į Vytautas žas būrelis vaikučių susi- 
“Summer'Hotne,” Rocky renka.' . į. Žinantis.

Point, L. L,. K. Y., smagiai Telephone • STAGG 2—0106

DR. A. PETRIKĄ
• . InrmoK)'

LIETUVIS DENTISTAB
221 S. 4thSt, Btooidyn, N. Y.

Z-Bpin&uHų IMagnotm 
Gano Anetįetika 

VALANDOS:
Nno O vel. ryte Iki S vsI. takam 
Penktadieniais Ir Šventadieniai* 

v tik kValtama. ’
y------ '1 ' ’ - " i n m

Tek Greenpoint 9—2320

JOSEPH GABSZVA
GRABORIU S

—IR— 
BALSAMUOTOJAS 
231 BEDFORD AVENUE 

BROOKLYN, H Y.

t

r KLAS6IAUS

| CUNTON PABIAS
| piknikams, Daliam*, koncertams, 
j fioklnms įr visokiems ‘pasilinksmini- 
| maras smagiausia vieta Brook- 
Ąlyne-lfašpetlie. Sau laikas užslsa- 
Įkyti sale žleipos sezonui.
I kamp. Maspeth ir Batts Avė.
j JONAS KLASČIUS, Sav, 

Maspeth, N. Y. Į
(■Juiiiiiiaa....... . ..............................  Q

Tel.. Newtown 9^—4464

.ANUVAIANTIEJUS
GRABORTOŠ IR;.

iLVLSAMUOTOJAS
Apdrnnda Visose šukose / .

Notnry Public '
5441 — 72-nd Street,

Arti Grand St
. , • MASPETH, L. I...N. V.

Tel, Stagg 2—-5048 Notary Public

M. P. BALUS INC.
BIELIAUSKAS

.. .7
Graborius ir Balsamuotoju -

660 Grand St., Brooklyn, N.Y.

PASIRINKI SAU GERIAUSIĄ 
DBAUGį

| • Geras laikraštis yra kiekvieno žmogaus geriau-
Š sias ir tikriausias draugas. \

Dabar visi pripažįsta, kad laikraštis “BARBI
2 NINiKAS”- vertas, kiekvieno lietuvio tikro draugo 
į vardo. t • .
5 ; ; “DARBININKAS  ̂išeina du kartu kiekvienų
1 savaitę—antradieniais ir penktadieniais/-Jame ra-

. si naujausias ir teisingiausias žinias, gražiausius 
pasiskaitymus. Jis turi jaunimuiįkyriųi Būna ir 
gražių juokų. Plačiausios žinios iŠ nepriklausomos 
Lietuvos-ir Vilniaus krašto. ' vi - • . ‘ .

. “Darbininkas” metams.', . i . -4.00.
. . “Darbininlcas” pusnjęčiui V... L.$2.00
" Jei imsi tik vienų karta į Savaitę.. .$2.00 1

t? /v. GALI UžRAmi;šiYC,rCti^Hii^1'.
•• ĮiJi^uV^ ;

•'.■■L,.. Metams.x. 4. v... .$5,00 ( ■.
MaA • Pusmečiui . . i.. J.... $2.50
b SPAUDA YRA DIDŽIAUSIA PASAULY GALYB®, TAD 

... IR NAUDOKIS JA:: ■ '■

“DARBININKO” SPAUSTUVĖJE
ATLIEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBUS - 

r ‘ , PRIEINAMOMIS KAINOMIS ' ;
.... Reikale;kreipkite’pfts . ♦

“DARBININKAS”
L 866 W. BROADWĄY k SO. BOSTON, MASS.
I Tek So. Boston 0629 . . > :

Į

JįKBMSnKSS

VARGONINfNKU SEIMAS
a ] Amerikos Lietuvių R. K. 
|l Vargonininkų Sųj u n‘ gos 
g i Seimas šiemet įvyks pirma- 
| dienyj, rugpjūčio 29 d., 259 
i Nortli Eiti h St.„ Brooklyn,

Seimas prasidės iškilmin
gomis šv. mišiomis 10 vai.

I lytie, Apreiškimo Šveiiciau- 
šios Paneles bažnyčioj; Se
sijos prasidės tuoj po pa
maldų tos pačios parapijos 
mol<vklos svetainėje.

K Nuoširdžiai kviečiu visus.
Į mušto ’muzi.kus-vatgoninm- 
kiis skaitlingai šiame Seime 
dalyvauti, kad bendrai ap
tarus savo profesijos reika- 

llusj o ypatingai ba&iy tinęs 
bei pasaulinės muzikos kinu

Usitiių mūsų, išeivijoje.‘ 
Aleksandras Aleksis,

[ . . Varį. S. Centro pivim

Tek Stagg 2—O7B3 Notary PuNlB

JDSEPH LEVANDA 
(Levandauik**) 

GRABOBIUS
107 Union Avė., Brooldyn, NX

Telephone Stagg.2-4400 
NOTARY PUBLIC .

ALEKS. RADZEVIČIUS
GR A B ORIU S 

402 Metropolitan Ave.‘ 
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijos
Bažnyčią

Parsamdau Automobilius*Ves- 
tuvčms, Krikštynoms ir viso

kiems pokyliams

SKLEISKIT® ŠVIESĄ

Perskaitę “barbininką” nenū-" 
meskite,. bet duokle kitiems pa

skaityti. Tokiu bildu supažin- 

disite kitus su “Dirbininku” ir. 
', .' * >• A ...
L. D, S, ir atremaite mūių idė

jos priežų propagandą. *■

/
r „ f Al Kl Y f nf -s,’ ■>t »\ į \

1 2’1 Bcdfu d .Ir,
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