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, LA<REN0E, Mašs. • — 
Liepos 25 d7 vakare, įvyko 

1 įiezaležninkų susirinkimas 

nutarti prašalinti savo dva
sininką Stasį Šleinį. Susi
rinkusieji žmonės taip kar
štai ginčijosi dėl Šleinio 
praij,alinimo, kad kainfynai 
ar kas kitas pasaukė polici
ją juoš malšinti. Saržėntas 
Kiley gavęs žinią nuo pat- 
rolmano Trayrior, kad pa
siustą daugiau policijos), 

• pasiuntė dar tris poįicistus.
Žmonės nė policijos nepai
sė, bet šaukė: “Mums Šlei
nio nereikia! ”. ir kitokią 
komplimentų siuntė Šlei
niui.

Kuomet policija pamatė, 
kad įsikarščiavusieji gali 
pradėti muštis, kad patys 
žmonės nebegali palaikyti 

tvarką, įsake visiems išsi
skirstyti.
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Stambus
Lietuvoje‘

Miesto maršalas Vose da
vė Šleiniui, neząležninką 
dvasininkui, keturis policis- 
tus, kurie saugo jo gyvybę.

Šleinis be policijos nie
kur neišeinąs. Žmonės sa
ko. kad jie darys viską,

sako, jau gana jiems neza- 
ležninkijos jungą nesti.

Šleinis pasakojęs polici
jai, kad žmonės į jo vietą 
turį du kitus dvasininkus.

Žmonės sako, kad -jei 
jiems; nepavyks Šleinį ge
ruoju iškraustyti, tai jie jį 
jėga išmesią.

Policija sėdėjo automobi
ly prie ją bažnyčios, bet jos 
pagalba nebuvo reikalinga.

Žmonės susirinkime norė
jo padaryti balsavimą ir 
prieš-Šleinį, bet jiems ne
pavyko.

Dabar tariasi šaukti kitą 
susirinkimą. ■

1. —Vaizdas daliąg karo veteraną, apsupusių Kon gį^d turtus, kai kongreso nariai dar nebuvo iš
siskirstę atostogoms. Veteranai reikalavo išmokėti ton«s, tačiau ąj. reikalavimai liko nepatenkinti-
2. —Kanados parlamento rūmai, kuriuose dabar po sec^iuoja Angliję# ir jos kolonijų atstovai. 3,—W.
Avevill Harriman, išrinktas Union Pacific ir dar sįt geležinkelhi liniją komiteto pirmininku. Jis 
išrinktas 1 To mirusio tėvo vieta, |L -

SKAITYTOJU DĖMESIU!, SCHAAF NUGALĖJO
Šiame nmnery pradėto į 

spausdinti straipsnio “Lie
tuva' ir mes” tęsinys* tilps . . .s * - • • . ’
kitos savaitės penktadienio ' 
numeryje.

ukraIKTdiena
Liepos 31 d. prie Tama- 

qua, Pa., Ląkewood parke 
įvyks ukrainiečią diena, ku- 
iįos'• programa bus toki:- 

. Iškilmingos mišios 11 vai. 
ryte. Jas laikys vyskupas 
Constantinas Bogochevsky, 
asistuojant Rev. D. Dobro- 
tvoe, Rev.. Danilovich. Rev. 
Kapiec ir Rev. ;ChepeIsky 
dijakonu ir sub-dijakonu....

Pamokslą sakys vyskupas 
C. Bogoelievsky.-

Vakare 6 vai. suvienytą 
chorą koncertas. 7 vai. sa
kys prakalbas kun. Dr. J. 
B. Končius ir Hon. Teisė
jas Foy H. Hicks. Po kon
certo bus bankietas, .grieš 
geras orkestras. r .

Korespondentas.

EURUPAJŪnkiASI IŠ 
RESPUBUKONŲ'

KEW YORK. — Sugrį- 
žęs iš kelionės po Europą 
Columbia universiteto pre
zidentas Dr. 'Niėholas Mur- 
ray BiĮtler išleido savo 
spausdintą pareiškimą, ku
riame jis drąsiai pareiškia, 
jog visoje Europoje' gar
džiai juokiasi iš respubliko
ną partijos konvencijos pri
imto nutarimo apie prohibi- 
ei ją. ’1 \

Dfc, Bufler dar kartą grie
btai pasisako, jog kuo grei-

U7CU0UN

Sekant liepos 25 d. nugalė
jo kumštininką ispaną Pau
lino Užcudun,

Kumštynių pasįžiūr ė t i 
susirinko tik 6000 žmonių. 
Kadangi Uzeudun dabar, 
pralaimėjo, tai kitais mę^ 
tais jam neteks kumščiuotis 
su Sharkey.

Manoma, jog rudenį bus 
surengtos kumštynės tarp 
Schąaf ir Sehmeling.

MERGlHPIOVĖ VAI
KINUI AUSĮ

LOUISVILLE, Ky. — 
Eva M. Powell, 23 Inetą, 
nupiovė savo vaikinui Ray- 
mond Herrington, 25 metų, 
kairę ausį.

Nukentėjusis aiškina, jog 
mergina nuplovė ‘jam ausį, 
kai jis pasakęs daugiau ne
bevaikščiosiąs su ja.

Juodu ėjo iš alaus Spar
ty” ir, matyt, nebuvo blai
vus.

Daug Dirbtuvių Jradėjo Darbą
----------------- ------------------------------------- ---------------- -A---------------------------------- ■--------- - - --------------------------------------------- . ■ ■■ . . .

G ARDNER. Ėlorence
Stove Company, jšdirbanti 
pečius, pradėjo darbą ir ti
kisi iki šią metą galo duoti 
darbo 700 darbininką po 5 
ir pusę dienesnį savaitę. 1 

700 darbininką jau dirba,.

MAirCRESTER, -N. H.
— Mayoras Damose Caron 
pranešė, jog \Devon s h i r ę 
Mills tuojau prįims 150 dar- 
binmką. ‘ Jis' taipgį pareiš
kė jtįkį^.. jog. Amaskeag ru- 
denįųp^pa^erinš Uzųį ir ^uį 
teiks darbo 600Ū darbiniu-

NUSKENDO VOKIEČIŲ
• LAJUS

VOKIETIJOJ KffiO STO
VIO NEBtRA

KIEL, Vokietija. — Bal
tijos jūroje kilusi audra 
įaskandino : vokiečią laivą 
“Niobe’,” išvežusį 100 kade
tą. 40 kadetą išgelbėta, o 
69 prigėrė.

■ Laiyas buvo apverstas 
ant Šono ir nuskendo po 3 
minutą. .• ■ 1

RADIKALIŲ VETERANŲ 
RIAUŠĖS SU POLICIJA
WASHINGTON. — Lie

pos 25 d. apįe 150 radika
lą karo veteraną susirėmė 
su policija. j

Radikalūs veteranai no
rėjo žygiuoti į- Baltuosius 
Rūmus. Rūmą vartai buvo 
uždaryti ir apstatyti polici
jos. sargybiniais.

Po smarkoko susirėmimo, 
riaušės laimėjo policija* ir 
žygiavusieji veteranai buvo 
išskirstyti.

VETERANAI NUSILEIDO 
VYRIAUSYBEI

WA$HINGTON, liepos 
28. — Boną išmokėjimo rėL 
kalaujančią veteraną vadas 
Waters, po ilgą, derybų su 
vyriausybes nariais paga
liau sutiko iškraustyti savo 
vadovaujamus veteranus iš 
apgyventą nešą ją namą.

Vyriausybė aiškina, jog 
toje vietoję, kur veteranai 
dąbar apsistoję, reikia vyk-

čiausia reikia panaikinti dyti viešąją darbą progua- . v i • a ’ •Imą.

. BERLYNAS.^- Liepos 
26 d. prezidenta| Hinden- 
burg paskelbė, joj įvestasis 
karo stovis Prijoję ir 
Brandenburge ; iairaikina- 
mąs, Karo stoyii i veikė tik 
šešias- dienas. L

BRAZILIJOJ VĖL TAIKA?
• v. .

RIQ DE
Prezidento Vargo’ įgalioti; 
niui pavyko susitarti su su- 
kilfįlią vadu ir tuo būdu su-* 
kilimas baigiamas. '

Vyriausybė sutiko priim
ti į tarnybą sukilėliu vadą, 
kurs. piižadėjo tuojau iš 
tarnybos “garbingai • pasi
traukti.” '

Be to, vyriausybė sutiko 
: atlyginti bankams* nuosto
lius, kuriuos' sukilėliai pa^ 
darė. • * .■

• Sukilėliai iš savo pusės 
pažadėjo atiduoti ginklus 
vyriausybei.

DANBURY, Conn.—In- 
žinierius Willįam H. Par- 
son pranešė, jog. jis mano 
atidaryti Įdėtąją mineralą 
kasykla; pradžioje dirbsią 
25 darbininkai, o vėliau lb0.

NORTH ANDOVER. - 
Sutton’s. verpimo dirbtuvė 
pradejo_ darbą ir nakties 
laiku. Dirbtuvėje dirba 30r 
darbininku. Naują darbi
ninku priimta 25.

Audra Connecticut
-- ri—----- -- -- --- ------------------------

HARTFORD, Conn. - 
Liepos 27 d. siautė smarki 
audra Glastonbury, East 
Hartford ir Manchester a-, 
pylinkėse. Sunaikinta ta
bako laukai, maži medeliai; 
nuostoliu bus apie keliolika 
tūkstančiu doleriu.

LIETUS NUDŽIUGINO 
ŪKININKUS

LAWRENCE. — Audi- 
nyčia nr. 28 pradėjo trupu
tį dirbti ir naktimis. Nor 
maliais laikais joje dirbo 
1200 darbininkų, bet kol kas 
tik pusė ‘šio skaičiaus, te
dirba. ,.

prohibiciją.

italas Luigi Beccali, laimėjęs 

.Italijos it ^Europos 1500 metrų 

bėgimo Čempiono vardų. Jis da

lyvaus los (Angeles pasaulinėje ■ > ■» . .
.sporto šventoje.

. Liepos 27 d. įvykęs lie
tus labai nudžiugino Massū- 
chusetts ir kitą Naujos An
glijos valstiją . ūkininkus, 
kurią dirbama žemė buvo 
labai sausa. Kai kuriose 
vietose lietūs praėjo su au
dra. Dėl didelio lietaus į- 
vyko ir nelaimė. Ne\vbury-. 
port važiavęs, vienas auto
mobilius smarkiai pašildo 
ir įvyko smarkus sutrenki- 
maš, kuriame užmuštas M, 
Gamion, 67 metą. . '

RAUNDAS, — Liepos 10 
d. Marijampolėje įvyko ra
jono pavasarininką kongre
sas, kuriame dalyvavo keli 
tūkstančiai kataliku' jau
nuomenės.

Kongresas praėjo labai 
: .spūdiniai. Po iškilmingą 
įamaldą įvyko didžiulė ei
sena į Šešupės pakrantę, 
kur turėta posėdis.. Posė
dyje, karštas prakalbas pa
saite prof. Pr. Dovydaitis, 
orof. J. Eretas ir Dr. J. 
Leimonas. •

Pavasarininkams daug 
pagelbėjo studentai ateiti
ninkai: Ad. Domaševičius, 
J. Adomavičius; P. Grinevi
čius ir A. Senavaitis. . ,

Liepos 1£> d. Marijampo- 
ės karo komendantas už 
pasakytas kalbas nubaudė 
prof. J, Eretą, prof. Pr. 
Dovydaitį ir Dr. J. Leimo- 
ną po 3 mėnesius kalėjimo-, 
O minėtus studentus ištrė
mė 3 mėnesiams į ją gyve
namas vietas be teisės išvy
kti. ' f

: Prbf. Dr. J, Eretas.ir Dr.

:■ Kauno sunkiąją darbą ka
lėjimą, o prof. P. Dovydai
tis suimtas Klaipėdoje ir 
nugabentas į Bajorą kalėji
mą, Klaipėdos krašte.

Prof. P„ Dovydaitis, At
eitininką įsteigėjas, Lietu
vos kataliką darbininką 
laikraščio “Darbininko” 
vyriausis redaktorius, kiek
vieną vasarą ir kada tik tu
ri laiko nuolatos važinėja 
po Lietuvą, lauko kaimus ir 
skaito paskaitas. J iš didis. 
kovotojas už žmonių laisves 
ir teises.

Nepriklausomybes kūrimo 
laiku jis buvo valstybės ta
rybos narys ir dėl jo didžią 
pastaugi} buvo pasirašytas 
nepriklausomybės paskelbi
mo aktas 1918 m. vasario 16 
dieną, o ne vėliau.
‘ Prof. P. Dovydaitis vra
buvęs Lietuvos ministeriu ------- —---- -------- ■■—-
pirmininku, Jis didis vi- Nepasitikėjimas - 
suoinenininkas; gilus moks- draugijos hąodai.

liniukas, nuoširdus darbo 
žmonių draugas. . '

Jo brolis Vincas yrą1pir-<\ 
mintinis šaulys, žuvęs kovo
se dėl Lietuvos laisvės. .

Prof. P, Dovydaitis • — 
vienas skaisčiausią ją Lietu- 
vos inteligentą. 2

Prof. Dr. Ji Eretas yra 
buvęs Lietuvos kariuome
nės savanoris, karininkas, v 
Jąm vadovaujant Pavasa- . 
rininkai išaugo į didžiausią 
jaunimo organizaciją. > Nuo 
1928 x metu jis yra 11 Pava
sario V. sąjungos garbės pir- ’ 
mininkas, . ' ' ■ • ' .

Nubaustasis. Dr, J., \Lev 
monas .yra Pavasarininką 
sąjungos pirmininkas,' bu
vęs Lietuvos) kariuomenės 
savanoris, pasižymėjęs ko
vose su lenkais ir bolševi
kais; ' *
■< Tautininkų diktatu ros 
žiaurią agentą nubausti už, 
pasakytą teisybės žodį ka
taliką visuomenės trys'kil
nūs vadai yra dar vienas- 
priminimas, jog priešas vi- .. 
;Sai .arti vartą. Ir nejaugi ,.... 
; atidaryti? 7. '

PRANCŪZŲPREZIDENTO 
UŽMUŠĖJAS PASMERK

TAS TVIRTI
/ PARYŽIUS, liepos 27.-* \ 
. Prancūzijos prez.. P a ui 
Doumer nužudęs rusas Dr. 
Paul ėorguloff pasmerktas 
mirties bausme — hugiljoti- 
nuoti. -

Nuteistajam suteikta 3 
dienos kelti bylą į aukštes
nį teismą. ' Gbrguloff teis- 
mo sprendimą sutiko labai 
nervuotai ir šaukė, jog jis 
nori būti sušaudytas, o ne 
giljotinuotas.

Giljotina yra savotiška 
mašina, kuri nuteistajam 
'prasikaltėliui nukerta gal
vą. , ,v

FALL RIVER. — Audi- 
nyčios 1 nū. 300 darbininkų 
grąžinti į darbą, kuriame 
jie nebuvo jau ]5er du_ .mė
nesiu. '

Ši audinyčia yra' viena iš 
trijų Sągamore audinycią. 
Liepos 25 d. prie audinycią 
durą, buvo susirinkę daugy
bė darbininkų, tačiau tik 
300 buvo laimingi,^*

MTEBSTER. — The. Tif- 
fany yilmi -išdirbystė liepos 
£5 d. pradėjo dirbti pilną 
laiką. Dirba 200 darbinin
ką. •/ \ •

' Draugą pagyrimas už me
dų saldesnis. / .

Nors akiai dingęs, vis gi 
atminčiai brangus.

- tai.

Federacijos Kongresas
1 Šią metą Amerikos Lietuvių Romos Katą- 

; likti Federacijos XXII Kongresas įvyks Rug-.. 
piūčio 23, 24 ir 25 dienomis, Švento t .

,parapijoj,‘Pittsburgh, Pa. ' s ohml’t idi
Federacijos Apskričiai, skyriai viii

tuvių katalikų draugijos nuoširdžiftitd^iečia-^b > 
I / mos dalyvauti.; Taip pat Didžiai Gerbiamieji 
Į lietuviu, dvasininkai, visi katalikai inteligentai, 
| .visi visuomenės veikėjai kviečiami į Amerikos : 
I 1 lietuvių kataliką metinę šventę Federacijos
I Kongresą svarstyti mūšų visuomeninių reikalų, '
l j; K. J. Kruiinskts, j
I -į ? f Federacijos Sekretorius..

M1I1
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,qinu?wi«fešJ'iliotei'išk6 nuėjo 
‘•'^s^tūlą- Pi’imcūzijos arki- 
*^J^Sipų ‘prašytų išmaldos.

“Jūsų Ekscelencija,” sa
kė arkivyskupo kanclerius,; 
kiek jai duoti U -

• “Kiek ji amžiaus F’ pa
klausė garbingas arkivys-

• kūpąs. ” j
• •“Atindo -apie septynios.

dešimtis metų.”
“Ar ji labai Nuvargus.?”.
“Jį taip pakosi. Jūsų Ek

scelencija,” atsakė kanclę-- 
riųs.

“ Privalote, t ikėti jos žo
džiams,” tarę aikįvyskupasJ 
Duok jai dvidešimts penkis 
frankus.” . ’

atvesti mielus prie Dievo.. 
Tu dar geriau gali traukti 
sielas prie Dievo negu ku
nigas, nes tu visuomet esi 
žmonių tarpe, duodi jiems 
gražų pavyzdį ir meldiesi 
už juos. Geras pavyzdis ir 
malda tai yra geriausias 
būdas atvesti sielas prie 
Dievo.” T.

KARALIAUS DAR- ■ 
ŽĘLIS

Daug gražių įr įyairįų 
gėlių augo karaliau^ darže
lyje. Augo, lelijos ir rožės, 
bijūnai ir pinavijos ir. dau^ 
gybė kitų.

Gėlės buvo labai linksimos 
darželyje, nes žinojo, kąd 
Karalius jas myli.: Jis jas 
pasodino, Jis jas palaistė ir

Ir

KAUKAS. — Birželio 2^ 
d., Prisikėlimo bažnyčioje, 
Žaliakalny buvo pakrikšty
tas Joselis Vijukerie, 24 m* 
amžiaus vyras, Kauno Vili-: 
jampolės gyventoja^ vic- 
nintėlis tėvų sūnus. J o tė* 
vai Vilijampolėje turi nuo
savus namus. Prie krikšto 
gavo Juozapo vardą. Kū
mais buvo Sikstus RteukA 
su Stase Narbutaite įr'Jo
nas Stąšigkis su Marijona 
Šimelyte. Žmonės, dalyva
vę krikšto iškilmėse verkė, 
matydami paties konvertito

“Dvidešimts penkįs frąn- davė, saulutės šviesą.
kus!. Justir Ekscelencija, iai:-taip jos linksmai‘augo. . Su 
yrą perdaug; be to ji yra

’. žydė.v . •
* ‘ A r j į žydė'? ’ ’ nustebęs

kįausė arkivyskupas.,
“Taip, Jusi j Ekscelenci

ja,’4 atsakė kanclerius. /
“A, kad žydė tai visai ki

tas dalykas. Duok jai pėu*’
kias dešimtis franką ir pa-

.. „dėkok, kad atėjo mane ap-.
lankyti.” - T.

VARGDIENIO TROŠ
KUMAS

. i Gyveno kartą vargdienis 
■ \ . žmogelis. Dažnai jis būda 

vo didžiai nuliūdęs ir-griau 
džiąi verkdavo. Sykį para
pijos kunigas matydamas jį

. taip nuliūdusį užklausė jo 
liūdesio priežasties. .
..“Teveli,” atsakė : varg

dienis, “ląan. labai gaila, 
kad tiek daug žmoniii eina 
į pragarą, o jie.taip lengvai 

' galėtu dangą, laimėti. O 
kad aš bučiau kunigas, 
sakyčiau pamokslus ir mo- 

. kyčiau kaip dangą .pasiekti.
Aš tikras esu, jei bučiau 
kunigas daug sielų atveš- 

.<■ čiau prie Dievo. ■ ‘
4 ‘Drauge,? ’ tarė kunigas, 

“nereikia būti kunigu, kad

“Darbininko” Katalogas
.Visame ptfaulyje kaTb'uma ir] . - ' ' ? ' •

rašoma apie Vilniaus kraštą, apie ĮVAIRIOS KNYGOS 
jo gyventojus lietuvius. I Autorinio Obt&»Jio Hlžtorlji

6 betgi mažiū kas apie juos žL [(Graikų Mythologijos Žiupe- i 
noma, nes retas kas turi progos!{f

kr^Uo li^uyiahr v j Žydas ir Turkas. Pamokinah-
, Jeigu įdomaujasi Vilniaus kras- tį apysaka. ParM8 * T. Vyi- 

to- gyvenimu svetimtaučiai;- taiI niauskmi. Vertė RA----------- 4(k.
juą labiau turi juo įdomautis Jie- Trumpį BkaitypjjHiai—Įlipai 
tuviai., < . 1 gražūs pasiskaitymai apie į- , "

Deja. Daugeliui lietuvių, gyve* v^ius gyvenimo atsitikhiM. 
nančių tolimuos^ kraštuose, už j U* į uS T'lų- . vaisto 

gyv.nmas yra. nežinom.,. t Gerumu-apraSyma. api. *, 
T» »I»W tr«lety Uly«i»t» «>- garumį per T«v, Fabeiji'i- 

pąs jau ketvirtus metus Vilniųje lipiną. Verte Kun. p, L. ___ _15g.
lietuvių • laikraštis Tabakas—Nuodai’ — raky-

°Vihtiw Bytojui’> rašo pla- užkeikta Mergele s« Bari. 
čiajisUi apie viso Vilniaus krašto.Ida ir Barzdaskutiji—apysaka 15e.

į' Katalikų Bžtžnyčia ir De- 
jį vispusiškai. V. Imokratizbias. -— Paraše kun.
_ . °Vilniaus Rytojų” skaitydamas [Tarnas Žiliškis 
Sužinosi, kur Vilniaus lo’ašte lio f ApažtaJyitBi JJaldos 
tuvis verkia, o 'kur džiaugiasi,Verte Kun. P. Sauru-^ 
sužinosi ko jis siekia ir kaip jis “į^į^grpfoutUig Ifoęjuu

• »> •**■ • / rištinis Kongresas, ‘ Paraše
oynmm Rytojus” Kernu du 1 M C__1M

kartus per savaitę. <• ] • >as . . '
; ‘‘Vilniaus Rytojuj,” stovinčia* “ūsiKnai Užsienyje. Jtiokin- 
me Vilniaus krašto lietuvių tautL H?aa;*pi’ažymas-keliončs į Pa
lieję sargyboj^ lygr veidrody, ,r at£al Mikalojaus ir
įspindi visa tai, kas dedasi G e- |^a.I)lr9B Ivanovų.■, ,z JšguldS 
dimino, Vytauto tėvynėje. ‘ Įltfcgttusi Parvalkietis  ----------- ,50

Todėl kiekvienas lietuvis lai - Aplink Pasaulį per 
skuba užsisakyti “Vilniaus Ryto* ?
*•„ ■■ . 17 į be galo įdomūs pųojjkUl ke-
J"* lliones per įvairius kraštus.

Rašykite Sjųo adresu; Vilnp, ui. Para&« Julius Verno. Vertimas, 
sv.’Janska 8—1 “Vilniaus Ryto J. jBglčikopio^,.^(.u............, , $1.00 
jus.” 1 I PramoninesDemokrątjiosPa-

Kaina užsienyje visiems metams įvadai. Parašė Uosis - ------ ;75c.
1 doleris, , UoO&f Mėnuo — Kun. P.

■ • ' \ -______ ■ . Žadeikių. Kainų ............  _50c.
imaiii ' I Aritmetikos Uždavinynas—.25c.oAULUlti . VaikŲ Darbymečiui — Rin-

" KUičlik kalbos mokslui---- —5Uc.
“Saulute” eina du kartus per Petriukas — laiškai yieno 

mėnesį 16 pusi, didelio formato su vaikelio. Vertė S. Rakauskas 15c. 
spalvotu viršeliu. Kaina Lietuvoje, Bolševizmas — KAb tai yra 
metams *12 lit,; pusei metų 6 lt., Ibolževizmas ir jo vykdymas 
Latvijoje, Estijoje. Vokietijoje —T*'" ; -15°-
-ir kitur metams 15 Ii t., pusei me- Vainikas—-Savybės
. e .. - ■ I vakaiSliaiųS ir gegužinėms su
tų o it. . . Įgai^ojnig. Sutaisė: Matas Gri-

Adresas: Jurbarkas, “Saulutės *onjs ' r V fiOn.
Adminiętracijąi. 'v . Luknė — (poėma). Parašė

-------- >' ..— ------------- ■.—-nt--’ ts---- rtz I Vaitkus  ............................. 50c. 
* ♦-------------- •------------- f f . _• * ■. Atsargiai sn Ugnimi. Vertė ’

iį lenkiško kun, K. 8.,..... .lOm
• Mftsų'Tikėjimaa — įšaiškini* 

įinas pagrindų mūsų tikėjimo, 
[Vertė Jonas M. Širvintas__ —50c.

Lietuvos ženklai. — Išleido 
[ J. Šeškevičius ir B-vė, Kan- 
r įas ____________ ... 40o.

fimgs ir Kalbėk: Deklama- . 
cijos, Monplgai ir Dialogai.
Parašė Juozas V. Kovas '-.__ 30c.

f Graudūs Verksmai. — įVer- 
I tė Vysk. A. Baranauskas__ _16c.

Eucharistįškos Stacijos—Su
lietuvino Kuri. R. Juškaitis—15c.

Kristaus Kryžius: Stacijos, 
Graudūs Verksmai, Maldos Ge
gužes, Birželio ar Spalių mė- 
tesiams, Išleido knti.-K. A. Vi- 
ys —ii_________ 1_ ;25o.

Dangaus Karalienė. — Nu
rinko Kun. M. GavftleviČius; 
be apdarų 75 centai, bu ap
darais _____ i-__ ■ $1.00

Socializmas ir KrikičlonybM.
jProf; V. Jurgučio ——_____ 16c;
I žmogus ir Gyvuolys. Para
šė kun. P. BuČys . .......... . 39a.

Žydas Lietuvoje. Parašė S.
[Kaimietis ■■ Ūki
[ Maldos Galybė, istoriškai 
piešinys IV-to šimtmečio kri- 

j kžeionybčs.’ Lietuvių kalbon 
išguldė.P. B. .. ........ 25n.

Apsirikimų Komedija. Atsi
tikimas ii Amerikoniško gyve \ 
nimo. Išguldė . Lapšiaus Vair 
kas - V-t-, V)---■ Ufa:
r Jono KmIto Eilės *. v.. * $1.0(1 

Lietuvos Albumas. Sir .p'a-
veikslais ir aprašymais—___1.50,

metų amžiaus ir 25 metų 
kunigavimo Jubilėjus/ '

Kun. A. Juknevičius yra 
daug- pasidarbavęs Nedzin
gėje. Jis ypatingai reiįia 
katalikišką spaudų ir orga-; 
nizacijas. : ■

* jkjbaotJ1n#S^bių

KAUNAS. — “Socialde
mokrato” ats. redaktorių 
inž. St. Kairį už parašymų, 
lųelagingos žinutes^ kad VI. 
forte ^kaliniais adą” riu- 
baudė 300 litu pinigine pą-Į
bauda arba 2 savaitėms arė- ’ Basnyau O>-

;,gto, neg pasirodė, kad jie 
susijaudinami ir girdedamt tuo metll tik raswi9 Tsodter 
m»nržti rmrhtnlrfila H a R a -gražu panlokslų. Dabar 
Juozas yra Kaune tėvų 
jraneiškoną. globoje.

KLAIPĖDOS LIETUVIU GIM
NAZIJOS DEŠIMTMETIS

laiku išleido gražius, žiedus 
ir malonų kvapų, nes tik 
taip jos mane galėsiančios’ 
atiduoti garbę įr padėkų 
Karaliui. ’; ; ,

Atsitiko, kad,' nors visos 
gėlės buvo'patenkintos savo 
likimu; viena Mėlyna Gėle 
sykį buvo lapai nusiminus. 
Ji buvo visai mažytė, ir 
manė, kad Karalius jos ne- 
patemija. Ji 'norėjo., būti 
kaip aukšta balta lelija ar
ba'skiasčiai raudona rožė, 
kad būtų verta savo Kara
liui. .

Karalius turėjo paprotį 
ateiti įr vaikščioti daržely-* 
je tarp gėlių. Ir sykį, kuo
met Jis atėjo, Maža Mėly
na Gėle norėjo pasislėpti už 
aukštos lelijos. Priėjęs 
Karalius meiliai pažvelgė į 
ją ir užklausė, kodėl ji toki 
nuliūdus.

Tada Maža Mėlyna Gėlė 
Jam visą pasakė. Tuomet 
Karalius jaį tarė:

* “Brangioji Gėlė, nepavy
dėk di dosnioms gėlėms, nes 
tu Man gali duoti, tiek pat 
džiaugsmo ir laimės, kiek ir 

.jos. Žiūrėk, kaip Aš tave 
apdovanojau. Aš tau da
viau mėlynus žiedų lapelius,

KLAIPĖDA. — Birželio 
27 ir 28 d.d. Klaipėdos Vy
tauto Didžiojo gimnazija 
šventė savo, pirmojo dešimt
mečio sukaktuves.

1922'm. bal. 20 d. iskij- 
miiigai buvo pašventinta 
Klaipėdos lietuvių gimnazi
ja, kuri per didelį vargą įsi
kūrė laikinai seminarijas 
rūmuose. .

Piryiuoju ■ šios mokyklos 
direktorium buVo prof. Gai
galaitis. ’

Dabar gimnazijoj mokosi 
316 mokinių. , Iš jų Ž75 

. Klaipėdos krašto gyyento- 
■ jaijr 4Į, įšt:pįdžipsios Lie
tuvos.

• • . A

25 METŲ KUNIGAVIMO SU
KAKTUVĖS

REMONTUOS ĮGULOSE AŽM Y* 
ČIA KAUNE

Įgulos bažnyčia Kaune De
montuoti galutinai nusista
tyta dar šiemet. . Mat, baž
nyčios vidus jau gerokai nu
blukęs, be to, yra karnizai/ 
kurie krisdami gali sužeisti 
atėjusius į bažnyčių žmones. 
Įgulos bažnyčios remontui 
netrukus žada paskelbti- 
varžytinės.

SUDEGĖ DIDELIS MALŪNAS

[ Augustavos kaime, Papi
lės valsčiuj sudegė su visit 
inventorium : įr trobesiais 
malūnas. Jis priklausė Še- 
veliui, gyv. Papilės mieste, 
ir Kušmanūi, gyv., Kuršė
nuose. Apskaitliuojama,; 
kad nuostolių gųišrb metu 
padaryta! apie ■ 70,000 litų.

Šiemet ^Nedzingės (Aly
taus apsk.) klebonui kun. 

* A. Juknevičiui sukanka 50

t

f

JONO KM1T0 EILES

MALDAKNYGES 5

tai ženklas Mano Amžinos 
ir JfesįmainanČios Tiesos. 
Vidurys tavo žiedo — šir
dis, yra. aukso j tai ženklas 
Mano Šierdiė^ begalinės 
Meilės. Tavo žali lapeliai, 
tai ženklas Mano pažadėto
sios Laimės tiems, kurie 
Mane myli. Kuomet tu žy
di, tu visiems skelbi/Mano 
•Genima.
- 4‘Mažoji Gėlele, duok 
Man tų džiaugsmą, būk pa
tenkinta tomis dovanomis^ 
kurias A§ Tau daviau. ” ■ T.

i

Labai graži knyga audeklo apdarais, 192 pus- 
. lapių, tik už 75 centus. į4‘Darbininkui’’.prisiuntęs 

75 centus gausi Jono limito gražias eiles.
Jonas Kinitas vienintelis Amerikoj lietuvis po

etas. Jo eiles pilnos patrijotiškų jausmų. '
• ' . * ' ■ Siųsk užsakymą į

< “D AR BININKĄ”
*366 West Broadway South Boston, Mass.

i PASINAUDOKIT NUPIGINTA MALDAKNYGIŲ KAINA 
TIK KĄ GAVOME SIUNTINĮ NAUJŲ MALDAKNYGIŲ 

. LABAI PRIEINAMA KAINA

L “MALDŲ RINKIMĖLIS” 
e Kainos:. ‘. ' ’ • ' ' ' . •

Juodais odos apdarais $1.50 (buvo 4175) 
Baitais celuiloido apdarais $1.50 (buvo $1*75) 
Juodais paprastais apdarais .75 (buvo $1.00) 
Baltais celuiloido apdarais .. »90 (buvo $125) * 

^’liiŽĄS NAUJAS AUKSO ALTORIUS” 
Kainos; . .

■ii? LRi h i- Juodai? .paprastais apdarius ,30 ;•
I- l u f Juodąją minkštais apdarais .50 • ’

-g

s

j Juodais- odos apdarais ‘ . \75.
f . , Bįtįtais celuiloido apdarais »80 * (
|» Imant didesnį skaičių, duodame gerų nuolaidą.
| . Knygutės labai • tinkąfttos,'dovanos vaikučiams prie pfr-
I -mos Komunijoj k kitoms iškilmėms^ - - ’
I . Visus užsakymus siųskite sekančiu antrašu:. < ■ ’ . -
I : “D AE p ĮNINKA s?
| 368 Broadway, : . '; — So. Boston, Mass.

b'

BROLIAI IŠEIVIAI
TiyyhSa likimai Jos laimėjimai ir nė* 

laimūs, jos sielvartai ir būdos Jums vi
siems,- be ’abėjojlmo, rupi. Jums taip 
pat ' rupi, kad Tėvynėje taurautą Ir 
klestėtų teisėtumas Ir lalsvū. Jųitalp 
pat niekinat priespaudos nevalių. Ir ne
ribotą lauvjjĮiavimų.'su ŠyenČlauslomli 
žmonių teisūniis.Ir Jaiąve, Jus norite; 
kad Jt tbli iHJdaml, kad ir-plačiųjų m» 
riu atskirti, pažinti Tūvynūs būvi, koks 
jis tikrumo! /yrsi. — Sitais .*visais at- 
Žvilgi£lh> Jums Ubai yra. pravartu yb 
įftražytt ' • . ’

“pAimiNINKAS”- ugdo tĮMos ir 
laisves meilę. -.*•••»> . •

“DARBININKAS” moko . neapkęsti 
priespaudos smurto ir niekinti dldval- 
dų vbMiatiinyate. .

•TDAHBlNINKtl” visur Ir visados 
rupi dfrbo' žmonių Mikniai.'

“DARBININKAS” turi labai Įdomias 
rtosmąs.” '.;

‘.‘DARBININKĄ” redaguoja profeso
rius FU. DOVYDAITIS.• siuskite kadiftiraSyti “DARBINIU- 
KĄ." paty* Urafykite jį «avo jtfsri* 
nStns Llctuvojs.

Amerikoje “Darblnrfnkan’* kaStnoja 
|L2O, b Lietuvoj tik flO amerlkųaižkų 
Centų. ■ ■ *v . ■? : -

. “ParbininkM,”
.. i'pARBUmsKor . uthuM 
pja, Kįiuna#, NeprlklauaomyMii idklta

PASIRINKI SAB GERIAUSIĄ I
DRAliSĮ į

Geras laikraštis yra kiekvieno žmogaus geriau- H 
sias ir tikriausias draugas. x E

Dabar visi pripažįsta, kad laikraštis “DARBI | 
NINKAS” vertas kiekvieno lietuvio tikro draugo g 
vardo. v , \ ‘f-, . • - . ' ’‘ .■' ■ E

“DARBININKAS” išeina du kartu ldekvieną || 
savaitę-—antradieniais ir penktadieniais. Jame ta- w 
si naujausias ir teisingiausias žinias, gražiausius ’ | 
pasislcaitymus. Jis tori j aunimui skyrhi. Būna ir | 
.gražiu juoku. Plaeiausiosžiniosiš.nepriklausomos | 
Lietuvos ir Vilniaus krašto. . . i

“Darbinįiįkas” inetams;.......... .-LOG t |
\“Datoininkas” pusmečiui ....... .$2.00 ’ |
Jei imsi tik viena kartą į savaitę . . .$2.00 •' I

GALI -UŽRA..7TI SAVO GIMINĖMS |
ILIETUVA i[ Metams/...... ....»;. /... ■.,... v. ,$5.00 |

i ' Pusmečiui .... ? .,..... .*..<». $2.^0 i
SPAUDA YRA DIDŽIAUSIA PASAULY GALYBE, TAD | 

• IR NAUDOKISJA / • |

“DAKBMNKO” SPAUSTUVĖJE j
ištiriu Mntnre Wjk»b ba»»8» .|

PĘISI»4M0BIIŠ KAINOMIS . |
‘ Reikale kreipkitės pas : . k

? “DAKBININKAS” I
S8« Wi BR0ADWAY į SO. BOSTON, MASS: |

.. ^ęl. So. Boston 06Ž8 V '' • . g

T, Trumpa Apologetika arba 
[Kat, Tikėjimo Apgynimas. Pa 
rašė kun. V. Zajančauskas—50a

Maldų Rinkinėlis, baltais 
Viršeliais ------$1.75—1.2i

Maldų Rinkinėlis, juodais 
viršeliais —_—..$175—1.21

D/. Vinco
Istorijos apysaka, riu tomai’

Moterystė ir šeimyna. Ver
tė J. Gerutis - -------^40®.

Gamtos’ Pradžiamokslis *—
Pr. A. Vileišis--^——_^r__50<ų 

Limpamosios Ligos ir kaip 
nuo jų išsaugoti! ParaŠv 
negyvoji gamta: Žemė, van
duo, oras. Parašė J, Baronas—50a

Nauja Skaitymui Knyga — 
(Palis U). Su paveikslais.™^75e.

Vaikų Knygelė — bu pa
veikslais L------ ...:____ _ ____ 80e,

Mario Patyrimai Didžiojoj • . 
Karo j, 1918 ir 1919 m,' Para- 
ŠA-Kun. J, P. Jonaitis (Ka- - 
pelitas) ____ ______ __ ™.25«

Pamaldų Vadovėlis, Stacijos 
Grandės Verksmai, Sudarė ir 
išleido Kun. J. Koncevičius..™10«.

, Vienuolinė Luomą. Vertė 
Kun. P. Šaut ūsaitis ____ ___ J25a.

Moterystės Nesuardomybl. J.
LeSauskifl. Sv. Ka«, D-jos lei- 
dinys, Kaune  —10c.

Sunkiausiais Laikais. Parašė
A. RucevičjuH .——_40e. 

Meile' (Poema). Parašė M.
Gustaitis _____ ,__ ..... .— —15c,

iventas Gabrielius. Išleido 
Tėvas Alfonsas Maria C. P.~25ė,

Religijos Mokymo Metodi
ka. "Sutaisė K. J. Skruodys__50o.

Leiskite Mažučiams Ateiti 
Prie Manęs. Sutaisė KuPra- 
nas -—™.—i—---- -—.—™ 4Oo»

Mfisų Dainiai. Parašė Ka
zys Puida ’ ;—,—50o.

Anderseno Pasakos—su pa- 
ėikslėliais;------- - -------------2Oo.

MALDAKNYGĖS
Pulkim ant Kelių—”D-ko” 

pauda. Odos apdaru $2.00 ir $3.00 
teatrai

Vienuolio Disputą su Kabi
nu. YiteĄo velkamo juokai. Su
lietuvino Vaidevutis 1------ —

Elgetų Gudrumas, 3-Jų veiks
mų komedija. Parašė Seirijų. . 
uozukas  --- - --------- -——25c.
Nepaisytojo—keturių veiks

mų drama. Parašė kun. Pr. Ii, 
Juras. Kaina-—----- ------- —35o

GiJiukingas Vyras—2 aktų 
komediją;: parašė S. Tarvy
das'-:—-L----- —,——_25fi

• Ubagų Akademija ir Ubagų 
Balius — komedijos po l ak» 
tų. Parašė Seirijų Juozukas—35c,

Sniegas — Drama 4-rių ak- 
lų* Vertė Akelaitis _ — AOo,

• Esamas—3-čia dalis dramos 
‘Gims Tautos Genijus?’ Pa
rašė Kun. L. Vaicekauskas—10c, 

z Visi Geri—3-jų veiksmų vaiz
delis; parašė F. V. ————10c

Patricija/ arba nežinomoji 
kankinė — 4 aktų drama.
Vertė Jonas Tarvydas 10e.

Išganymo, Apsireiškimai ■— 
atėjimas iš gyvenimas ant že
mės Jėzaus Kristaus. Vaidini- f 
mas su gaidomis __——,—'-71b, 

Dramos; 1) Germaną; 2) 
Fabiola—5 aktų; 3) Liurdo 
Stebūklas —* 4 aktų; parašė 
J. Tarvydas-- —1------- 65e,

Knarkia Paliepus.—Komedi
ja el-me akte. Paraše Gineitis 15a.

Vaikų Teatrai; dalis 1:1) 
Pagalvok k$ darai; 2) Jono 
Uimė;.3) Pasakyk mano lai-, 
mg. Surinko S. K, D. ir-’N—JSu.

Vaikę Teatrai: dalis II: 1) 
[Štirsimė paskui; 2) Antanu
kai Surinko S. K, D. ir bL-tlSo* 

itt ;..• S.../• “DARBININKAS"
366 Broadway, - So. Boston, Mass.

i
i 
Ė AR’TURI LABAI GRAŽIĄ KNYGĄ ■ /

LIETUVOS ALBUMAS"
; • ' 436 puslajpių diduma

•Kiekvienas puslapis labai gražiu paveikslu pa
puoštas. Kiekvienas lietuvis privalėtą įsigyti 'šių 

'* knygų. Jos kaina buvo $id)0, Dabar gausi tik Už 
$1.0.0? . • •. ” ’*; •

■ / .- •. Reikalauk iŠ .
“DARBINIHKO”:

866 WęstJBroadwa.y ; 4 . South Bostoh, Mass.

i



Penktadienis, liepos 29, 1932 r ' barbini’skąs ■
i n ~ 1 ■ "'   ~‘—-"--ĮrmriTTi  —r—r ~Trr~Tnirl;»|«iti«ĮįhiĮįiĮfii~iirr-|ir—i~Trr—7—..........................—

Klausimus siųskite — 
JŪRŲ PRIEPLAUKA, 
366 West Broadway, 

So, Boston, Mass.

koyoti su pasauliu, su“ šėto
nu ir su kūnu.

Kl. Jei kitas žmogus yra man 
skolingos daug pinigu ir aš ne
turiu rašto, o jis man negrąžina, 
kaipvnuo jo išgauti pinigus? Kas 
daryti. — ------- Z. J.

Ats. Tamsta gali atgauti 
nuo to žmogaus p i n i g u s 
Taip, kaip nuo alkano šuny
čio kaulį; Jei turi hudinin- 
Jtų, pasišauk juos į pagelbą. 
Jei .* skolininkas katalikas, 
prašyk klebono tarpininky- 

. stės; šis pažadins jo sąžinę.
Pagaliau “lojeris” duos 
tiksjesnį atsakymą į šį klau
simą.

Kl. Su lutu žmogumi sudėjome 
po lygią sumą pinigų bizniui va
ryti ir sutąrėva abu lygiai dirb
ti ir pelną dalytis pusiau. Tą su
tarti abu pasirašėva. Dabar aš 
turiu padengti visas išlaidas, a 
jis atsiima savo dalj ir prie-išlai
dų neprisideda. Kaip iš ano iš
reikalauti. Z. J.

At§. Graudų ir juokinga, 
kada duonkepis irha batus 
siūti, kalvis l.aila'odžius tai
syti. Graiidti ii* gailu daro
si žiūrint į teisingą žmogų, 
kuris, veidmainingų pfieier 
lių - prigautas ir išnaudotas, 
įgauna liurbio titulą. Daž
niausiai taip įvyksta dėl to, 
kad neapgalvotai imamasi 
už ne savo amato, Tamsta 
ne biznierius, jeigu nežinai 
kaip išreikalauti iš savo 
“partnerio” Tamstai pri
klausančių pinigų. Siūlau 

> pasitarti su advokatu ir 
skirtis su savo “draugu.”

Kl. -Ar valia eiti i bedievio 
bei protestono šermenis ir kalbė-, 
ti poterius?

Ats. Nevalia. Eidami į 
bedievių bei protestonų šdr- 
maris, rodyfumėm palan- 
iiuno bediėvybei ar klaida- , 
ikystei . . Netikėliai, 'ne
krikštyti, atskalūnai, ereti
kai, apostatai, ekskomuni
kuoti Kristaus Bažnyčiai 
nepriklauso. Bažnyčią jų 
nesmerkia, 4 jeigū jie nėra 
piktos valios. Bažnyčia 
myli juos kaipo savo arti
mą, bet negali mylėti jų 
klaidas. Šventame Rašte 
yrą pasakyta: “Netraukite 
jungo su netikinčiais; neš 
koki yra draugystė teisybės 
su neteisybe ? arba koki vie
nybė šviesos ir tamsybių? 
O koks sutarimas Kristaus 
su Belįaliu ? arba kokią da
lį turf tikintis su netildn- 
čiuoju? O koks sutikimas 
Dievo bažnyčiai su sta
bais?” (2 Kor. 6, 14-16). 
Gi Šv. Jonas, tasai Dievo ir 
artimo meilės apaštalas^ 
štai ką sako: “ Jei kas. pas 
jus ateina-ir neatsineša to 
mokslo^ nepriimkite jo į na
mus ir sveikas jam nesaky
kite. Nes kas jį sveikina, 
dalvvauja jo piktame dar- 
b.e’’ (2 Jon..lO, ll), ■ .

Maynooth kolegija ir se- 
į minąrija yra labai sena. Ji 
įsteigta pradžioje 18 am
žiaus. Per tuos du amžių 
ji buvo ir yrą didžiausias 

Į šviesos stulpas psai Airijai.
Iš jos išeina gabiausi, ge* 
riausi kunigai. Kiekvienas 

[.kunigas, baigęs šįą įstaigą, 
yra didelis Airijai kreditas.

Į Vieta Maynooth yra idea- 
Į Ii seminarijai. Namai ak
meniniai;

Kl; Ar valia katalikui slėptis, I aukši 

jeigu, iškilus persekiojimui, tikę-Į lyčias. Teologijos skyriaus 

Jimo priešai kėsintųsi nužudyti?/

dėti trijų ,kctu- 
Turi tris kop-

koplyčia yra nepaprastai 
graži. Daug joje yra gra- 

Atš. Tikėjimas yra labai T žiu piešinių ir mozaikų. ,.

Į Šioje ‘ įstaigoje kasmetbrangi Dievo dovaną. To-Į šioje ' įstaigoje kasmet 
dėl kiekvienas tildiitysis tu- niokosi, tarp 500 ir 600 stu«- 
ri dėkoti Diųvui \už taip dentų. J ją siunčia vysku- 
gausią^am^nteiktą malosavo^diocezijog gabiaai- 
nę. Kaip? Darbais! “Ti- [sius studentus, . A. \ 
kėjimas be dalbų yra, mi- Į Phoents sode vai. vaka

ras.” Tad žmogus turi būy| re buvo moterų susirinki^ 
dėti, melstis it dirbti, idant 
jo tikėjimas būtų
■tvirtas ir gyvas. Tačiau nei 
Dievo garbe, nei artimo la
bas nereikalauja, kad per
sekiojamas nesislėptų. Šv, 
Rašte pasakyta: “Kuomet 
gi jie persekios jus viename 
mieste, bėkite į kita” (Mat. 
10,23).

mas. Moterų sųsirinkimaš 
buvo skąitlingesnią kaip 
vyrų. Daug kalbų pasaky
ta. Visos sukosi apie Eu
charistiją, dažną Šv. Ko
muniją. — Užsibaigė palai
minimu Švč, Sakramentu.

Birželio 25 d. Phoenix 
sode vaikams mišios 12 vai.

; dieną. Iš visoš Airijos vai
kai buvo suvažiavę.. Vaikai 
ir mergaitės sudarė chorą

Amerikoj' sumelavau kunigui ir iš apie 3000, z Gražiai gi|- 
apsivedžiau su kita. Sužinojau, doj o Missa de Augelis. Pa- 
kad žmoną Lietuvoj mirė iŠ var- 

. go. J. Sąžinė , išmetinėja ir neži
nau ką daryti. Bijau ir sarma
tijuos prisipažinti.

Kl’. Lietuvoje buvau vedęs, bet

mokslą pasakė J. Ek Kar
dinolas Legatas. Po mišių 
jis suteikė vaikučiams apa
štališką palaiminimą.

Po’ pietų buvo įvairių 
tautų sekcijų susirinkimai. 

LŠiaip po pieti^ buvo, palik
tas ėjimui išpažinties. Kad 
Msi. galėtu prieiti labai . . v. . 
daug kimigtt klaU. MieS^S“s moka 

te ir primiešciuose visos

Ats. Paskutinioji ‘ ‘ Tam* 
^tos moterystė netikrą. Rei-| 
Ida atnaujinti sutikimą, tai I 
yra, reikia pataisyti įš šak
nų.' Jei sarmatijies pada- 
ryti^pradžią, viešai, eik iš
pažinties, pasisakyk nuo- įkrautu vės lįo pietų buvo už? 

dėmklausįui, jis padarys vi- 

sa, kas veikmingą.

EUCHARISTINIS KONGRESAS
Dubline, Airijoj, birželio 22—26 d. d., 1932 m.

;DS. Kuopą SusirinkimaiProcesija prasidėjo  ̂prieš 
antrą valandą^ o baigėsi a- 
jipie 8 valandą. Daug bu
vo žmonių procesijoje, dar . 7
'daugiau stovėjo salygat-.. BLiZABįTH, |T. J* 

• • • X . z. v LDS. 16 kp. Huairinkimas įvykiviuose ir ant stomi sulipę v. 1 \rugpiūčio; g dieną,.7 valandą 
žiūrėjo,-^ Einant precesijai vakare, bažnytinėjė svetainė jo. 
buvo giedamos giesmės, kai- Nariai kviečiami gausiai ateiti įr 
karnas rožančius. Bode bu- atsivesti Mavo dtaugus(e8) pdra- 

Vo įtaisyti garsiakalbiai. 
Chorai giedojo ir rožančius 

buvo kalbamas Phoenęx so
de, ir buvo aiškiausiai gir
dėti visose , miesto gatvėse. 
Dublino mūrai, stulpai, gat
vės, tarsi meldėsi, dalyvavo 
toje iškilmingoje procesijo
je. Įspūdžiai buvo nepa
prasti. kimas įvyks rugp. 3, tuoj po su-

Atėjus^rie O’ConnėU'til-
t. n- * — x kviečiami via naridį dalyvauti ir 

to, pačiame Dublinomiesto užsimokėti mčneMues ąiokęstia ir 
viduryje, žmonių buvo pil- naujų narių atSyesji prirašyti 
nutelės gatvės. Gia įvyko----- 7—- ' ---------------Valdyba

paskutinis Švž, Safaamen- „. s. philadilPkia, va. 
tu palaiminimas,, kurį šutei- LDŠ, 103 kp. taėfieSinis Susirinki 
kė Legatas. * . maa įvyks sekmadienį, rugp. 3 d.,

Viską užbaigs J E Kar- tuojaus p0 Andriejaui
v. ą uzDagusJ. . A.ar pat. 8y€ta|rt^ įjgg r/emon St 

dinolas Legatas kai b ė j O. Kviečiame narius ir nares ateiti ir. 
Kalboje pareiškė nepapras- užvilktos duokRą užsimoka 
tą airiu tautos ręligingumą. Taipgi atsivėskite nors po vie 
Tr i* • 11 •* ■ j x °ą nąują nar) prie kuopos prira-Vėlino, kad jie visados to- Valdyb.
kiais pasiliktų. < . —-

, , K. F. J. MABTOM, ji*/
< ' , .. LDS. 40. kuopos susirinkimas j-

TWTYn»Tif T« ATRTTnq ’J’b' rU8P’ 3 t?°i 50 STOOS’ 
.ĮbJrUDZJ.Ak 1S AILvTJUo gv. įjAtapijds ftvetainSj.

»■■*■-' 7------  Malonėkit visi nariai atsilankyti
, 'Airių žemė —1 sala labai b mėnesine^ mokestis užsimokėti, 
graži. Gamta - pasipuošus 8ongaU11

gražiais žaliumynais : pui- BRIGHTON, MASB. 
kiaiš: medžiais, gražiomis LDS. 22 kp. susirinkimas įvyks 
pievomis, ežerais, kabiais ir P®“kWienį, rugp. 5 cĄ , 7:30 vai. 
f . . . . -r- ; r:ak., Lincoln Svetainėj, 26 Lincoln
Įvairiomis gėlėmis. Mųnų Ateikite viri. Valdybė 
vanduo airiy. žemę iš visų —---- ——— ---------- -------------

NAUJI-RAŠTAI

PHILADELPHIA, PA.
LDS. 13 kp. susirinkimas įvyks ; 

penktadienį, rugp. 4 d„ 7:30 v. 
vakare, mokyklos kambaryj Ątei- . 
kitę gausiai, NepainirŠkite užsimo
kėti duokles/l '• Valdyba »

Syti.Valdyba 
__i---'

MONTBLLO, MASS
LDS, 2 kp. jųiiriįkimak jvyks 

rtigp, 2 d., S V. Roko par. sVotv 
Visi nariai prašomi fttejpį šį sūsi- 
rinkimą ir užriPtokėti penai už
trauktas nftnęsinčH dtįoklee.

SAIRT CLAIR, PA.
LDS. 107 kp: mėnesinis susirin-

OLEVELĄND, ORIO ,
Rugpjūčio* £> 8 vai. vakare,

Lietuvių Italėj įvyks LDS. 51 kp. 
mėnesinis susirinkimas. Gerbiami 
nariai prašomi susirinkti. Vaidyba ■

NASHtJA, N. H.
LDS. 65 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks rugp. 7, tuoj po pas- * - 
kutintų* mišrų, pobažnytinSj sve
tainėj. kviečiame narius ateiti, nes 
yra keletą svarbių sumanymų. 
Taipgi atsiveskite ir savo draugus 
prirašyti prie šios organizacijos.

- BALTIMORE, MD. •

, Rugp. 7 d., sekmadienį, tuoj < . 
po sumai, parapijos svetainės kam* , 
bariuose įvyks LDS, 30 kp. susi
rinkimas; Malonėkite, ateiti visi. i

Kviečia Valdyba . ’

W0RC®STER, MASB. a
LDS. 7 kuopos susirinkimas į- 

vyksi rugpiūčio 7 . d., 6 v. vakare, 
bažnytinėje svetainėje, 41 Prov* 
idenceSti Visi nariai būtinai atei
kite, nes turime apsvarstyti kele
tą svarbių klausimų. Be to, gersi 
proga užsimokfiti duokles.

Valdybe

WORCESTER, MASS.
LDS. los kuopos susirinkimas į- 

vyks rugp. 7. Aušros Vartų/ pa- ’ : 
rapijbs salėj, tuojaus po sumos; 
Visi nariai prašomi pribūti, nes 
turime svarbių reikalų.

KviečiA Valdyba ■

pusių vilgo.

ŽEūonės — airiai 
religingi. . Tikėjimas' pas* 
jttos: r vieMe. r ^oleffisftis_ yol. į.
Jie labai nuoširdus,. Ku-

: labai

Kl. Kada kalbu poterius, daž
nai man kyla klausimas; argi 
Dievas veda mus į pagundą? 
Prašau paaiškinti, ką reiškia “Ir 
nevesk mus i pagunda?” <

Ats. “Nė vienas gimdo
mas tegul nesako, kad jis 
Dievo gimdomas, nes Die
vas negali, būt i gimdomas į 
piktą, ir pats nė vieno ne
gimdo” (Jok. 1, 13), Die
vas tik leidžia nugalimas 
pagundas dvasiškai mūsų 
naudai. Mus į pagundą ve-, 

’dą piktas pasaulis, šėtonus 
ir kūnas. Šeštuoju Viešpa
ties maldos prašymu Ir ne- 
vėsk in us į pagundą nial- 
dąujame, kad Dievas su
teiktų mums tviilybės pa- 

’ gimdas nugalėti ir nuo J o 
* niekados neatsitraukti. Ko- 
- voti žinogūi skirtą niib. pat 

Ididflęystės dienų. Mes esa- 
same silpni. Taigi, Vieš
paties maldoje žodžiai “ne
vesk mus į pagundą” mel
džiame dangiškąjį' Tėvą, 
kad suteiktų lųiims malonę, 
idant sėkmingai galėtume

Phonex sode - vakare 8 v.~ 
buvo vienų vyrų susirinki
mas. Erdvus sodas buvo i /
pilnutėlis. Kalbos buvo į- 

. vairiose kalbose. Ir lietu
viai dalyvavo šiame susirin
kime. . /.

Birželio 24 d. rytą įvai
riose paskirtose tautoms 
bažnyčiose įvyko pamaldos. 

. Kataliku Vniversi t e to 
kambariuose 9 v. ryte pra
sidėjo įvairių tautų susirin
kima i. Lietuviams davė

Tas, kas, būdamas jaunas, netu
rėjo aukštų idealų, iš tikrųjų nėra 
buvęs jaunas,—Prof. St. Šalkaus
kis. ■

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai. kurie, skelbiasi ‘‘Darbininke," tik 
4’ni. verti skaitytojų paramos.

Visi iiarsiukltės “Darbininkė.’’ .

BONO IB APYLIN
KES LIETUVIU pu- 
Šiitomi pranešame, kad ,Jurgis

Tumąsonis yra. įgaliotas rinkti 
!‘Darbininl<ui” prenumeratas ir. 
skelbimus, s Jis •patarnauja su 

•\Totary Public užlindjunu ir pa
gelbsti siųst pinigus Lietuvon. 
Kreipkitės pas.:

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

Brboklyn, W. Y.

% • ■ . ■ I
didesnį, geresnį kambarį.

Prasidėjus posėdžiams,* 
kanauninkas E. Kemėšis 
skaitė prolekciją apie Švč. 
Eucharistiją — mūsų tau
tos įkvėpėją. Paskaita buvo 
labai praktiška ir. begalo 
naudinga. - Sukėlė nemažai 
diskusijų. Po to, J. E. vys
kupas Bučys kalbėjo apie 
S v. Sakramento Liturgiją 
Rytų Apeigose — pagal Šv. 
Jono Ohrisostomo ir Šv. 
Bazilio. J. E. vyskupo Bu
čio kalba buvo įdomi.

Laike lietuvių susirinki
mo buvo keturi vietos laik- 
naščių reporteriai ir pats* 
Universiteto rektorius, ku
ris maloniai sveikino lietu
vius.1 Išreiškė norį arčiau 
su lietuviai susipa ž i n t i. 
Baigdamas linkėjo lietuvių 
tautai geriausios. ateityje 
kloties.

Po pietų lietuviai, ameri
kiečiai padare ekskursiją į 
garsią Maynooth airių se
minariją ir .kolegiją. Ši 
vieta nuo Dublino 15 mai
lių atstui. Ten randasi la
bai sfeiri tgĮ’iuvėsiai, kuni
gaikščio Eitzgeraįk . •,

įdarytos. ’ /

Sekmadienis

■Birželio 26 d?‘Kongreso 
paskutinė dieną. Phoenis 
sode 1 vai. po pietų buvo 
Dontifikalės Šv. Mišios, ku
riose visi kardinolai, aiki-| *
vyskupai ir vyskupai daly
vavo. Prieš pat Mišias cho
ras giedoję Tu ės Petrus — 
Šv. Tėvui sveikiniihą. Buvo 
pranešta, kad. ' Popiežius 
tuoj per radio prabils. Ne
sulaukta. Pamokslą sakė 
Popiežiaus Legatas. Tuoj 
po Mišių, Šv. Tėvas Pins 
XI prakalbėjo per radio. 
Iš syk neaiškiai. Vėliaus 
paaiškėjo. Sveikino Kon
greso dalyvius. Baigdamas 
suteikė apaštališkąjį palai-’ 
minimą. Buvo didelis 
džiaugsmąš visiems išgirsti 

[ iš paties Jėzaus * Kristaus 
vietininko. •

11 • ‘

Užsibaigus Mišioms ir pa-, 
laiminimams, buvo diloda- 
ma užkandžiai. Pasistipri
nus, prasidėjo apie 10 mai
lių procesija. Dalyvavę ’a- 
bai daug žmonių. ; Lietuviai 
irgi nęatšilįko. Lietuvių 

[ vėliavą procesijoje nešė dvi 
[ merginos iš Škotijos, t

žis-Birželis, 1932. No. 5—6. 
Pusi. 24. Leidžia Švč. Ma
rijos Kolegijos: S pa u d o s 
Sekcija, Thompson, Comv

“Kolegijas” yra mėnesi-; 
riis Katalikiškosios Akcijos 
žurnalas. Leidinys yra tu
riningas ir liter a t i š k a s. 
Raštuose pasireiškia graži 
tėvynainiška * jt tikybiška 
kryptis; be to, kupina do
rovinio pobūdžio dvasios. 
Dėl to “Kolegistas” pelno 
ne tik’ komplimentų, bet ir 
visuomenės paramos. Tai 
Tėvų Marijonų nuopelnai, 
kad jaunas mokslo spėkas 
auklėja tokioje kilnioje dva
sioje.

Gaila, jei “Kolegistas”

Juose . religija yra su kas
dieniniu gyvenimu susipy- 
nus.. .

. Ekonominė padėtis var
ginga. Daug yra biednų. 
Daugelis maitinasi duona ir 
bulvėmis. Drabužiai pras
ti. Vaikučių tarpe daug 
matosi purvinumo. Basų 
gatvėse taipgi dažnai gali
ma pamatyti. >

Ūkininkų turtingų irgi 
mažai yra/ .Jei matai kai 
kur gražius laukus, gerus 
budinkus, tai ten gyvena 
koks nors kunigai k štys 
(Duke). Turtuolių ir pras
čiokėlių Idasos labai aiškiai 
Airijoje matosi Vidutinių sustotų ėjęs, kaip kai-kurie 
rodos, mąžai yra. reiškia mintį, kad jį gerįąu

Automobilių yra nemažai, būtų, visiškai panaikinti, 
bet visi labai prasti, seno- Netekome “Giedros,” kuri 

. višlar Lyginant Ameriką nesusilaukė visuomenės pa
su Airiją, Airija atsilikus rainos. Juk. visuomenė iš 
ąpiu 50 metų nuo Jungty? jaunųjų pajėgų laukia laik- 
nių Valstijų progreso. raštininkų, tašyto jų,, poetui

F. J. mokytojų, Katalikiškosios

menės pareiga yra remįi.. 
“Kolegistą,”kuriame jau-. 
nps mokslo pajėgos lavintų
si, ugdytų-ir tobulintų savo i 
talentus, kuriais ateity pa- : 
sitarnautų ne vien katali- /. 
kiškajai Lietuvių išeivijai, 
bet ir- Katalikų Bažnyčiai.

Pageidautina, kad ‘ ‘ Kole
gistas” ‘Amerikoje taptų 
toks pat populiarus ir reik
šmingas, kaip Lietuvoje.įta< , * 
kinga “Ateitis,” po kurios 
'sparnais išaugo gabiausios 
pajėgos ir didi talentai.

Samata.

"ŽIDINYS".
Hrot Dr, V. Mykblalčio-Ptittao redagtta) 
Jama> Mteraturon, mokslo, vl>uo®enfc 
ir akademiškojo gyvenimo D ta r uotai 
mėnesinis furnalas - yr< dldiiaasla^ 
rimčiausias, įdomiausią^ Ir ldekrl«a*« 
prasilavinusiam žmogui tinkamiausio 
lietuvių žurnalas. Todėl tįsi baiki ' 
te uŽslsakytL^Idlnl?.'

“Židinio” kajua Lietuvoje: mtCBO l, 
pusm, 20 lt: Amerikoj* metams |<B0, 
pusmečiui $2.50.

Akcijos vadu. Taigi, vištio-

ŽMONĖS, KURIE YRA 
SILPNI AR UGUISTI

Per pereitus 45 metus Nuga-Tone * 
darė stebuklus sutelkdamas sveikatų 
ir stiprumą jniliouams vyry Ir mote-. . 
rų, kurie buvo silpni Ir liguisti, šie 
pastebėtini vaistai ssutiprina gar
biuosius organus, pašalina- iš kūno 
nuodus, kurie gimdę skausmus'mus
kuluose, nervuose ir kauluose ir jvai- 
rlas ligas. .Tie nugali pilyo pakriki
mus, suStlprina silpnus inkstus, sutel
kta gerą apetitą ir jūsų miegas bug 
poilšingas.ir atgaivinantis.

Nuga-Tone yra pardavinėjamas ap— 
tiėkinįnką. Būtinai jį . pabandykite. 
Jeigu aptiektai rikas. neturi Nuga-To- • 
ne, paprašykite jį užsakyti iš savo . 
urmininko. Reikalaukite Nuga-Tone. •. 
.Tokie kiti-vaistai negali suteikti jums 
tos sveikatos, stiprumo ir* nuojėgumo 
ką Nuga-Tone padarys.

L. D. S. SEIMAS
Lietuvių- barbininkų: Sąjungos seimą Centro Val

dyba nutarė kviesti 1932 m. rugsėjo 26 it 27 d. d. Ląw- 
imnečltii $2.50. .' - , Mato ■ ‘-":AAr.tytimni*.’’ KatMa. Utfmrito Al tent e, -MU8S,

Seimo programa/bus pranešta vėliau, Visos kuopos 
iš anksto prašomos rengtis šeknui. , .

\ ' Dvasios1 Vadas — Krh.
' Pirmininkas J. F. Sniilgis, 
Vice-pirmininkė —O. 
Iždininkas A. Vdįmttsto, 
Sekretorius ~ X B. Lmtčfco.

Skaitykite ir Platinkite
“DARBININKĄ”

T . K

" - ■ - - ■ / ■ ■ • ■ ■ ■ lt . “■*'■- '
j .

H II.H . . ............. ........... Iii.
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DAKBIJ1IJ()$AS
.(The Worker)/ - ’ .

RIULI '^bliAedtverylimDĄTandF^

BAIlįT ĮOT^ĮMflAM R. O. Of IdkBO^

Icceptance for a£ ipeclal ratfr ot poafaga prorlded ft>r įn SecŲon lipt 
Act of October 8.1917, autliorlaed ouJuIy 12,1918

■ / S • t '•

' SUBSCRIPTION RATES; PRENUMERATOS KAINA:
tMmeiUc yearly Amerikoje metama ..........,,..14.00
Foreign yearly.,...............45.00 Ūfaleny metama
D^aestlc once per week yearly..$2.00 Viena kart savaitėje metams....$2.00 
Foreign onee per week yearly....$2.50" Užsieny 1 kartaavalteje rp«tam«..$2150 

DARBININKAS
866 WEST BR0ADWAY , SOUTH BOSTON, MĄSS. 

TEM5PH0NB SOUTH BOSTON 0620

NEZALEŽNINKAI
pengę stoti į žūtbūtinę’ ko
vą. Taigi “nezaležna” pa-, 
dange,, straikų mieste, ne 
taip jau blaivai atrodo. ’ ■ 
- Kas kuo kovoja, nuo to 
žūva. Keliolika metų atgal 
nežalęžninkai terorizavo šv. 
Pranciškaus pąrap i j ą i r 
triukšmu norėjo panaikinti 
R; Katalikų Bažnyčią. Baž
nyčios jie nesugriovė. Kaip 
tik priešingai, tuo metu ka
talikai pasistatė puikią mū
ro bažnyčią ir savo parapi
ją sutvarkė taip, kad ji da
bar yra viena pavyždin- 
giausių visoj apylinkėj. Bet 
užtai i kiek žalos pridirbą 
neząležninkai vietos lietu
vių tarpe! Kįek keršto ir 
neapykantos įnešė, į.šeimas, 
įr kaip sjųparalįžavo visuo- 
Įnenini ' ĮįetUyiij vei k i m ą! 
Dabar jų pačių tarpe kyla 
smarkūs ginčai, į Imriuos 
jau ir policijai reikia kiš
tis, o visįems lietuviams 
tenka skaityti nepageidau
jamus anglų spaudoj pra
nešimus, Kurie lįętuyiams 
garbės nedaro. Kada mū
sų išeiviją; tiek susipras, 
kad atskirs melą nuo tiesos 
ir liausis sekę tikėjimui ir 
tautai žalingus jsuvedžįoto- 
jus? • ’ ; k.

Anglų laikraščiai prane
ša, kad nezaležninkų tarpe 
Lavvrence kilo rimtų susirė
mimų, kad net reikej<> šauk- 

dį policiją.— Buk daugumas 
pavapi jonų nepalanltįaį nu
sistatę prieš dabartinį dva
siškį S. Šleiliį ir nori jį pa-, 
šalintu Jo vieton jau par
sikvietė du kitu, taigi yrą 
iš ko pasirinkti. Vieniems 
labiau patinka , vienas, ki
tiems Intas ir sunku išsirin
kti, tartum mugėje tavorą. 
Mat, nezaležninkų dvasiš
kių tarpe depresijos nėra ir 
bile kas siūlosi suldaidin; 
tiems lietuviams “dvasiš
kai” patarnauti. Bet ii* p. 
Šleinis nemano taip lengvai 
ir pigiai pasitraukti, ir sa
vo asmeniui apginti pasi
kvietė kelis polieistųs, ku
rie jį dabojo pamaldų metu. 
Polici ji apgina žino g a u s 
asmenį, bet kas jpš šaukia
si prieš lįąudį, tas jąu pra*-’ 
laimėjo savo.reikalą. At
rodo, kad p. Šleiniui galų 

:: gale teks kraustytis, bet jis 
tiiji įr savo pasekėjų ir le- 
gališkų pagrindų prie esa
mos bažpjĮužės pasiĮikti, o 
legaljškos klintys ne taip 
jau lengvos nugalėti. Ta
čiau ir priešininkai pasi-*

VASARINĘ MOKYKLA
Klebonas buvo geras žmo

gus, Suprato įsišokęs. Jam 
buvo ir sarmata ir gaila. 
Sarmata dėl savo netakto, 
gaila dėl mūšų žmonių tam
sumo. Patsai buvo žmogus 
šviesūs, savo žmones mylė
jo. TiĮojaus jam kilo min
tis galvoj: kaip tasai daly
kas prašalinti.

“Jeigu taip tėvai kalba, 
tai ką jau besakyti apie jų 
vaikus!” ;•

“Aišku!” nusprendė kle
bonas, “inūins reikalinga 
mokykla. ” Taip, mės tai vi
si žinome, bet ką padarysi, 
kad parapija per maža ir 
negali būtį jokiosf svajones 
apie mokyklos įkūrimą. Bet 
vistiek kas teikia daryti. Ir, 
pagalvojęs 'kiek, teigiamai 
išrįšo Šį sunkų mums visos 
Amerikos lietuviams opų ir 
gyvą klausimą —Reikia ro- 
siirtnę 'nlckĮjUlel turėti.

Tai buvo .prieš dešimtį 
metų.- jeigu,tuomet buvo 
gyvas reikalas turėti; vasa- 
rįiię mokyklą, tai jū° labiau 
reikalinga toji taokykla tu- 
į’Čti imįtaų* laikais?*/ Šiaūdie 
vįsįp.’ apnanųo jama, k‘ a c 
jauninas nūtoĮb nuo savo 
tęvų, nuo parapijos, nuo vi- 
, •’ k i ' ‘ i

Prisimenu vieno garbiu- 
•go seno kiinigo klebono, 
Dieve duok jam dangaus, 
karalystę, pasikalbėjimų su 
viena moterimi, kuri atėjo - 
pas Ideboną savo sūnui met- ' 
rikų išimtį.

Klebonas klausia: >■_
“Kaip tamstos sūnaus 

vardas F’ -•
“Trenkis,” atsako mote

ris.'
. “Kaip tai Pręnkis. Tai 

Pranciškus arba Pranas. 
Įteikia vardus gražiai lietu- 

^viškąi ištarti.”
“Kad aŠ taip laikinu, tė

veli!” atsako moteris. i>
“Ką taį reiškia laikinu! 

Taip tamstai patinka, savo 
Sūnus iškreiptų vardų va
dinti.”

. “Tai, tėvęĮ, ąš nekęrinų! 
Kaip pavadini, taip gerai.” 

., “Kaip tai kerimi, nekeri- 
nuU” ir pradėjo klebonas 
bartis, kad lietuviai žmonės 
pradeda žargonų vieton sa
vo gražios kalbos vartoti. 
“Tai sarmata taip daryti!” 

, . “I£as čia .* per sarmata, 
teveli! Kaip biednas žmo- 
gus, niekad .rnojęsh/n§jęs, 
žinosi kaįp čia reikia su mol 
kyta asaba kalbėti I ,

——egsaa.1 ■■uwwr—*
' * ’• ■ ' f , ■ ! 

sos mūsų tautos. Jaummas 
jau nekalba lietuviškai ii’ su 
įetuviais neturi nieko ben-

< rib

. 'Tos aplinkybes nesusida
ro iš blogos valios. Jeigu 
aupimas moka blogai lietu

viškai kalbėti, tat labai pa
prastas dalykas kjekvįenam 
žmogui griebtis tos kalbos, 
j kurią jisai gerai moką, kū’ 
rioje galį lengvai sayo' miii- 
is įšreikštn Jeigu niekas 
nesifūpina jaunimo traukti 
prie parapijos, josios drau
gijų, tai ųestebėtina, kad ji
sai eina’tenai, kur jo lau
kiama ir jįs meiliai priima
mas.

tTam nęnpriualumui pra
šalinti ęĮąUg gali padėti va
sarine mokykla. ’ Atėjus a-. 
tostogonių per pustrečių inč- 
nesio ųera kas veilitį. Kaip 
tai būtų išganinga jauni
mui per penkias dienus sa
vaitėje.. rytais pasūnokytį 
savo parapijos vasarinėje 
mokykloje!. Čia būtų gali
ma neblogai išmokti skaitys 
ti ii* rašyti lietuviškai, iš
mokti tikybos. Tai išnĮokus 
jau būtų daug ir labai daug 
pasiekta. ' Žinoma, tai ne 
vienos vasaros cįarbas. Tė
bus -2—3.vasalui darbas, bet 
kaip tai gausiai tos pastan
gos apmokėtos!

Sutraukus parapijos vąi- 
kųs, galima įkurti taip pę|’- 
naičiams, tąįp mergaitėms 
drauįi jaš. . Pątys vaikučiai 
čia turėtu progos išmokti 
draugijinio gyvenimo, kaip 
užsilaikyti ir kaip vadovau
ti susirinkimuose. Kartą 
Vaikai pririšti pne .parapi
jos, pasiliks josios neatski
riama dalimi. Kas nors to
kio bus, kas juos riš prie sa
vų, kas duosi jiems paskati
nimo ir savygarbos prie sa
vo gyvenimo.

Kiekvienoje ? parapijoje 
yra vargonininkai. Kaip 
lengva čia proga sudaryti 
priaugančiųjų chorai. Te
pasimoko tiktai po pusva
landį kiekvieną rytą'giedo
ti—dainuoti, tiek tuomi bus

1 j i*i ■ .. u.

Hitlerniij

tiesioginę pareigą -—vaiku
čių mokymų, • šavąįme įsį- 
vęš į visuoųmninį darbų, kas 
atneš dąug ųaudpš—pagal
bos senesųiems, ^ęs tokiu 
būdu issimtĮčĮgs praktiškai 
nauji darbuotojai, įr* jiems 
patvins bus naudingą įsi- 
yęįtį į Visnomėnmi gyveųį- 
mą F jį pamylėti. ^bu
tinis ekoūominis sumėtomas 
^studentui bus suteikta kiek 
finansinės pagalbos savo 
mokslą toliau tęsti, savo 
darbu uždirbti centas. <

Su lėšomis įlidelių keblu
mų nėra.. Galima čia išvar
dinti keli būdai, kaip sukel
ti reikalingos išlaidos. Vie
ną, kiekvienas mokinys‘Už
moka užvvasara po dolerį. 
Tuojau susidaro suma/Ant- 
ra, galima tį^sįp^nio Mo
kesčio ueimti, bet baigiantis 
vasarinei mokyklai suruošti, 
koncertas—vaidin i m a s i Š 
pačių mokyklos mok i n i ii. 
Koncerto metu galima ; pa-

nėĮ^itenkųiųną deĮ 
priiijĮto susitarinio Lozanoje, kur Vokietijos karo mokesčiai labaĮ 
nuipąžinti. ųįtlerininkai reikąl&uja, kad Vokietija nemokėtų jo-_ 
kių mokesčių. '' " r m

gainįųa choristai didžiąjain 
bažnyčios chorui.

Kiekvienas darbas, žino
ma, turi savo sunkumų ir 
išlaicįų. Viena, '• reikalingį 
mokytojai, «antra lėšos. 
Visur, kaip minėjau, yra 
vargonininkai. Tai patys 
žymiąnsi* mokytojai, kurie 
įr vąsarąį pasibaigus nuola
tos palaikys kontaktą su ya- 
sarinęš mokyklos mokinįaįs. 
Vargonininkų srityje yra 
giesmes—dainavimas, vaidi- 
nimas ir reikalui esant, lie
tuviškas skaitymas/

Gėriausį vasarinėms ino- 
kykloms jnokytojąį gali bū
ti lietuviškosios kolegijos 
studentai. ' Šiandie, ačiū 
Dievui, mes jų turime. Be
veik iš kiekvienos apylinkės 
rasis, r. viėnąsi.^iĮaSi. kuris 
mokęsis ar mpkosi lietuviš
koje kolegijoje. ’ Toki jau
nuoliai lietuviškai gerai mo
ką ir galį jaunuolius išmo
kyki gerai lieturiškai rašyti. 
"Tiktai tesikreipia gerb. *kle^ 
boūai į lietuviškosios -kole
gijos direktorių ir gaus ge
riausių vasarinei mokyklai 
mokytojų. ■ .
; Šitokių ’.bųdu užsįriš pa
žintys aukštesnį mokslą lan
kančio jaunimo su lįąudįini- 

laimėta! Tuo pačiu pasi- Studentui, turėdami savo

Jeigu irtai nebūtų patogu, 
•galima, padaryti’kolekta ir 
bažnyčioje, nes mokykla -y- 
ra. parapijos tiesioginis-rei- 
kalas ir jos turi būti palai
komas. * . -

Iš pusantro šimto, lietu
viškų parapijų tiktai 40 pa-

LIETUVA IR MES
fc. ' š. - . < • . ’ 1

męs privalą būti daugiau ‘amerikiečiąis ir Lie
tuvos reikalus statytį ne. pirmoje, bet antroje 
vietoje viso,savo veikiipp. Mes gi dėl tokių 
priekaištų ąrha'nutylėdavome, arba atsakyda
vome, j og> mūsų gyslose teka ne iraųuojų, bet 
lietuvių krąųjąs ir vėl stengdavomės būtį dar 
karŠtęsnįąįs ir nuošU’jesniais lietuviais.

Kai amerikiečiai, ir kitų tautybių žmonės 
nieko dar nežinojo apie mūsų tautą, tada mū
sų žymesni veikėjai raštais ir kalbomis įrodi
nėjo Amerikos inteligentams kas. yra lįetnyįaį, 
kas juos skriaudžia ir ko jįe,^ kaipo sena^ ii’ 
garbinga tautą siekią. Net paprasti, bet ap- 
švįęstešni mūsų darbininkai, fabrikuose ar 
kur kitur susidurdami su kitataučiais dar 
nienį<ai temokėdami anglų kalbos, taciauš pa- 
sirodycįąvo kuo iškalbiausiais, kai imdavo aiš
kinti -skirtumąr tarp lenkų ir lietuvių.

\ Kai užvirė baisusis kajas įr,panėrė Lietu- 
Vos kraštą savo žmquįi| kraujuose, mes atjau
tėme ^^-lųotinos'Lietuvoj kaiičias, tuoj aus 
griehemės visų galonų, net berniškų priepio- 
nių, kądį tiktai, pagelbetumėm Lietuvos tauti- 
niams. ir politiniams reikalams jr kad užgydy
tų išvargusių brolių priešo padarytas skaudan
čias žaizdas. Sušaukėme visu Amerikos lietu- 
vįų seinnis',' steigenk fondus, ^liejome darbo 
prąkaitą ir dideliu duosnuifni . pylėme šimtus 
tūkstančių dolerii/ ant Lietuvos Laisvės Auku
ro/' •. ’ ' * ■* '?

• Kai pažiūri į Amerikps'Jįetuvių gyvenimą, 
tai atrodo, jog visi jų siekimai, visa darbuotė 
yrą buvusi taip vąvoma, kad tik daugiau gero 
padarytų savo senajai tėvynei.. Netik ketinan
tieji sugrįžti į‘Lietuvą, bet įr |įę, kurie hųvo 
nuo pat pradžios' apsisprendę čia pasilikti, vi
suomet daugiau rūpindavosi Lietuvos; gerbū
vi itnegu savo/ kaipo amerikiečių, tiesįognįįąįs 
reikalais. Gal nėra—nei vienos; kitos- tautos 
žmonių Amerikoje, kurie būtų tiek daug pasi
darbavę. savo gimtajam kraštelį kįek pięsesa
me nuveikę -savo numylėtos LįęfrlYbs gęroyei.

Tik pažiūrėkime į savo praeities darbuo
tę, o "pamatysime, kad toji įįąrbpotū bUVQ la^ 
bai didelė, reikšminga ir jos vaistai gausūs. .

Kai Lietuvą tebelaike suspaudusi Šiau
rės meška — Rusija, mes įada žadinome Lie
tuvoje pasilikusius brpliųs drąsįaį ^PVPti, ęĮol 
laisvės, ž SpaudiitaĮpe įr* siųntępĮę jiems kny
gų, Rėmėme moraliai ir .mąterįgliaį visus jų 
šumanjunus.. Čia Ąmęrikojė stęįgęmę parapi
jas, mokykiaš, draugijas, klubus, įVisųoĮnęį ųž- 
akėęntuddami, kad tai Lithuanįan, nors ųz tą . 
per didelį lietuviškųiną ir asmeniškai nukęsda- 

. ydmė/ 'iiį dažnai ųųo amerikiė’čįį gąudaypmė 
rimtų priekaištų, kad mes* esą įdaugiaų lietii-. 
viai, o*ne amerikiįciai, nors,>gyvendaniį Šįoje 
šalyje m naudodamies jos laisve ir gerovėmis, 

•• Y

vapi jų turi savo nuolatines 
mpkykląs, kuriose,moko se
sers ? yru kelios mokyklos, 
kurios sųvo mokytojų sutįp- 
tįjnį iy sąvo progiumk «e- 
šisfchją buo vasarinių mo
kyklų/ Taigi, dar liekas} a- 
pfe 100 lietuviškų paiųįūjlh 
Mirtos imtųsi įpltios 
klos-ta kurių padėtį tegali“ 
išgelbėti tįktai- vąsnrinč mo
kyklą. įlęįkia konstąptUO" 
ti faktas, kąd kaikurios pa
rapijos turi savo' vasarines 
mokyklas įr džiaugiasi pa
sėkomis, kurių iš įų moky
klų sujaukia.

Net tose parapijose, ku
riose yru ir parapijines mo
kyklos, esama šimtui jau
nuolių, kurie, lauko vi-ošą- 
^ias mokykĮasA Taigi, jiems 

KUNIGU VIENYBĖS 
RAŠTINĖS.

^KųiUgų Viepybųn” me
tinis ’ narių suvažiavimas 
įvyks 9 d. rugpjūčio merų. 
Adelphia viešbutyje, Phila- 
\lelphią/pa.. pirmoji sesL 
ja skirta 11 vai- lyte,

PurijMi 
Centro Kast.

| PRINEŠIOS
'L.  .. . . ’ i

Massachusetts valstijos LRKSA. 
pavieniams nariams.

’ Nepaprastas Mass. vals
tijos L. K. K. S. A. pavie
nių narių suvažiavimas L 
vyks sekmadienį, rugpiūčirt 
7 d., šių metų, lietuvių Šv, 
Petro bažnytinėje svetainė

je, Fifth St., So. Bos^ 
ton, Mass., 2 vai..po pietų.

- šimne suvažiavime atsto
vai, kurie dalyvavo praeitai 
mę 46-47 Seime,.išduos ra
portus . ir bus iškelta svar
bus ii* opus mūsų ^tisivie-. 
nyiim reikalais klausiniai.

Todęl, Susiviėnymo Įąbui. . 
darbuotojai, buvusių jų kuo
pų valdybos įr pavįeni na- 
riar nuolankiai p r a š o m i. 
skaitlingai dalyvauti. Ma
lonėkite nesiveluoti, nes su-v 
važįavimas prasidės lygiai 
2 vai. po pietų. . . '

.. komisija.

vasarines mokyklos, juo la
biau, kad tasai, elementas 
yra dužnįaųsia dvasios, va- 
Jų kryžįiuni. Šiame atvc- 
juje negali būti jokių sW“ 
kūmų,nes parapijai turint 
įruoštą mokyklą, galiina iš
naudoti jos vfeuš •patogu- 
linis naudai tų vaikeliip ku
rie nęra toki laimingi me
tų laiku,

deįgų ines Amęijkps lie
tuviai pajėgtume gerai su
tvirtinti savo vasarines pra-. 
ęįįnes ipokyklas, būtų gali
ma1 pasvajoti ir apie vasa- 
pųę aukštesĮię lietuvišką 
mokyklą. Tūrįme šąvd lie
tuvišką kūlegijąr k^rį gali. 
šuriĮoštį bent, dviejų ųiėne- 
sių kursą, ypatingai Jietu- 
vįšk'Os kalbos, rašybos, isto
rijos. pia galėtų pasimo- 
kyįi tie jaiinuoliai,. kurde 
ląpįto high scdiool ir koTegi- 
ja ’̂aį'ha netemokosį jau ųni- 
vęršįtetųoše,' Šį mmtis yra 
sveiką ir tereikalauja tiktai 
švĮesąn^ proto vadų, kurie 
ją paremtų.

Kur yra galimybės, tuo
jau pradėkime darbą. Ar 
nebūtų pravaytu, kad šiuos 
sumąnymus: pasvarstytų sa
vo seimuose visu pirma Ku
nigų Vienybė, pankui mūsų 
centralinės ; organizaci j o s 
kaip Kederacija ir Lietuvos

■ • ’

SKLEISKITE ŠVIESĄ. ,

Perskaitę “Darbininką” nenu- 
mėskite, . bęt duokite kitiems pa
skaityti. Tokiu būdu supašin- 
disitę kitus su “parbininku” ir, 
L. D. S. ir atremsite mūsų‘idė
jos priešą propagandą.

Vyčiai ? . Šių organizacijų 
programa glaudžiai su šiuo 
sumanymu surišta. '

Pagalvokime, viešai savo 
mintis per spaudą pareikš- • 
kime ir pradekime savo ben
druomenėje vykinti: grei
čiausia nesigailėsime.

J. N.

•Prašvito Lietuvai laisvė, susitvėrė savu 
vyriausybė. Čia vėl, kai toji vyriausybė ne- 
.matė savo darbuose išeities, jį kreipėsi į mus 
pagelbos. ir mes jai atsakėme milijonais dole
rių, kurte buvo suvartoti ginklams prieš Lie
tuvos priešus bei suorganizavimui viso valsty
bės aparato.

Kam gi mes tą visa darėme i Ogi, kad bu
vome persiėmę tyra Lietuvos meilės dvasia, 
Kad troškome matytį Lietuvą laisva demokra
tišką. respubliką. Tačimis mūsų tėvynės meile 
buvo praktiška, b ne koks tai poetiškas jaus* 
nni beį ūpo pakilimo išsiliejimas. Mes daugu
moje būdami praktiški įr pastovūs patriotai 
višuomeb ir visur reikalavome tokios ^Lietuvo
je santvarkos, kur ne viena koki srovė ar luo
mas viešpatautu ant krašto žmonių, bet patys 
žmonės, per' išrinktus savo atstovus save val
dytų taip; kadvisi laisvi jaustųsi ir galėtų 
darbuotis kiekvienas savo ir visi* bendrai tau- 

.tos ir valstybės gerovei. vMes dirbome dųu- 
gjąuį negu galėjome. ir mūsų darbas sujung
tas su tėvynės rinktinių sūnų pastangomis pri
kėlė Jutetųyą iŠ ilgo miego. Sekant Lietuvos 
atgimimą nuo skaidriosios''Aušros” ir blai- ‘ 

vįėjo ^Tevyiiės Sargo’> bei garsiojo “Vąrpo” 
laikų iki pat susirinkimo Pirniojo^ atgimusios 
Tautos Steigiamojo .. Seimo, visur ir vįsutanei 
ryškiai matosi, kad didelė ir svarbi dalis Lie
tuvos atginidymo. darbe priklahso uoliesiems'
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LIETUVA-VOKIEČIŲ 

KOLONIJA

SEIMAS
Pilnųjų Blaivininkų S.

- . J •. I

A. 22-yas Seimas būs rugsė
jo 11 dieną, Šv. Ka^injiero 
parapijos salėje, ĮVorcester, 
Mass.

Prašoma višii Blaivinin
ku kuopti tinkamai prisi
rengti ir atstovauti skaitlin- 
gal , '_■■,■■■

Seimo tvarka bus paskel
bta vėliaus.

. Kun. J. J. Bakanas, \ . 
pirmininkas, 

V. J. Blavacka^
• raštininkas.'

BLAIVININKŲ KUOPŲ 
■. ŽINIAI

BLAIVININKŲ APSKRI
TIES išvmyim
Rengia pilnųjų Blaivi

ninkų kuopos. Įvyks Ro
muvos Pk., Montell, Mąss., 
Rugpiučio-August 7 "dienų, 
1932.

Šis pįlriiik*as.bus vienas iš 
pųikįąųsių, ųęs bus .visko: 
žaidimų, Šokių, skanių val
giu įr gėrimų. ’ ‘ .

Be to; Mentalo parapijos 
choras padainuos k b 1 n t ą: 
dainelių. So. pbstono dai
nininkes šudaiys duetą.

Tad nepasilikite namuose 
rųgpiučio 7 d., valiuokite 
visi į Romuvos parką. „

Pasimatysime. .. Basi. S.

WORGESTER, MASS.

Šiuomį pranešu viso m s 
kuopoms, kad 22-rus seimas 
bus rugsėjo 11 diena, Šv. 
Kazimiero salėje, Worces- 
ter, Mašs. ’ IJrašoma, kad 
visų Blaivininkų kuopų val
dybos prisiųstų žinių, kiek 
kuopose yr# narių, kiek 
prisirašė naujų ir kiek5 mi
rė, nes seime reikės išduoti 
raportas. 'Todėl centro raš
tininkas turį iš .kalno vislių, 
sutvarkyti. Be to, kurios 
kuopos nėra užsimokėjusios 
po 25 centus nuo nario i 
centrų, tai malonės tų pada-. 
ryti prieš seimų/ kad jų at
stovai turėtų pilnų 'balsų 
Seinie^ Žinias apie narius 
siųskite: V. J. Blavackas, 
T Motty Street., Worcester, 
Mass., o reidus išrašykite 
“Ona Sidabrienė” ir siųs
kite raštininkui.

V, j. Blavackas, ..
P. B. S. A. Rašt.

Pilnųjų Blaivininkų mė
nesinis susirinkimas įvyko 
liepos 8 dienų. Šiame su
sirinkime gražių kalbų pa
sakė Centro pirmininkas 
kun. J. J. Bakanąs. Be to, 
jis pranešė, jog jau suor
ganizuota jaunųjų skyrius;, 
pąriu —- penkiolika, Sįįor- 
ganizuota baseball ratelis ir 
choras.

Išrinkta darbininkui dar
buotis Šv. Kazimiero para
pijos inettoiamė išvažiavi
me, kuris bus mgpiūčio 7 
dienų^ Maironio Parke.

; Nutarta tinkamai prisi
rengti Blaivininkų 22-raną 
seimui, kad jis būtų pasek
mingas. ‘ Reportęri^.

Mano nuomone, jokių Įri
tu palaimą negalimų suly
ginti su maloniu draugų.

Tloratias.

Išminties trūksta tam, kam 
trūksta stiprios valios.—Šeks
pyras. >

įurėjaų ląįmėš aplankyti 
savo tėvynę. Nuvykau į lai
kinųjų Lietuvos s o s t i n c 
Kaunu. Kokie įdomūs tie 
mano įspūdžiai! .

, Nilejau į kultūrinį intelL 
gontų susirįnkimų* PreĮe- 
gentas skaitė paskaitų/ Ir 
kų gi aš girdėjaii?r—Lozun
gai, . lozungai, lozungai,.. 
Kalbėjo, matyt, apie kokius 
tai ■■ kultūrinio ' gyvenimo 
pradus, jo paritetus.

Draugai išsivedė mane į 
Stųdeiitų suširinkimų; būta 
geltonsnapįų naujoku pri
imtuvės. Sendraugis kaįbė- 

, jo į naujuosius:.. fūkš'ai, 
fuksai^fuksaiM^_Šunes^Li 
no, iš kur čia Kaime .tie yo- 
Idečįų fuĮ>sai atsirado !

Eidami namo,. užėjome į 
kirpyklų. Čia buvo pane- 
Įįų, studentų. . Kirpėjas aiš
kino apie ąnoterų plaukų, 
kirpimų; bubikopfai, bubi- 
kopfai, bubikopfai... Kas' 
Čip, per- aitvaras tame Kųų- 
ne! * ■ <fu patsai .esi “boob,” 
pamaniau sau, prisįmipęš 
angliškų terminologijų, ir 
jūs visi esate toki pat “hoo- 
b’ai/” kurie; užsikrėtę vo-t 
kietizmu, kuriate Lietuvoje 
kultūrinę vokiečių droloni- 
fo*”

Paimi į rankąs kokį nors 
Lietuvos laikraštį/— kiek 
jame vokiškumo! didžiu
ma kasdieninių žinių — Vo- 
kietijos, beveik visos at
vaizdų klišės ~ voldečių, 
žemėlapiai vikaį vokiški, 
net be lietuviškų paaiškini
mų; - Vienu žodžiu vo
kiški laikraščiai ■ lietuvių *
kalba ,jau nekalbant apie 
vokiečių kalbos laikraščius 
gatvių ir stočių kioskose.

Užeini į krautuvę, y Kų 
nepirksi — visa iš Vokieti
jos, visa “made in Germa
ny.” Prekių, pagarsinimai 
— vokiški. Užėjau i tiky- , - t »■
binių reikmenų krautuvę. 
Šventųjų paveikslėliai —- 

: visi su vokiškais parąŠais,

PaftBtNtfrKAS - <

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

|V. JONO IV. BI;.
; DEJOS VAIJ1YBA
Plrmlnlnkaa —M. Žlob*

M Mt Ida Hd., Dorcheuter. 
t ‘ . Taleplione Columblą M.T

Vlce-PlnnlnlnkM — J. Petrauskus
24 pwtn«4 Purk, So. Boston, M*«k 

profc stipinta' r- J. G|ineįldą
5 Thomp.k Park. So. Boston/ Mm*

net Aušros Vaitų paveiks
lėlio sir lietuvišku taisyklin- 
gu parašu negalima buvo 
gautk t . .
Ąr Tamstai kada nors teko 
būti Lietuvos- kino teatre? 
♦Jeigu nebuvai, tai, turėda
mas progos, užeik! ► Tikrai 
jausies kaip Berlyne.

Aukštesnėse mokyklose 
visur šalia lietuvių kalbos 
vyrauja vokiečių kalba. A- 
merikos lietuviu vaikai ne
priimami pilnais * mokiniais 
Lietuvos . gimnazijose,1 nes 
nepažįsta vokiečių kalbos. 
Mes gi manome, kad anglų 
kalba, kurių jie^gerai žino, 
yra daug vertesne už ,šyaįų_ 
kalbų. ■ . ‘ .
• Dabar skaitome Lietuvos 
laikraščiuose apie įvairiose 

; vietose suruoštas jiibiĮįėji- 
iies iškilmes. Kepo garbei? 

. — Vokiečių poetui Goethe'l 
Nėsąme mes Ainėrįkos lie
tuviui toki taųisūs . nefole- 
Į’entąi, kad nęsuprast}imey 
jog galima teigiaiųųi įver
tinti ir tinkamai pągeiįbti 
Svetimtautis f genijus. Vi
sa tai gulima ir girtina.

t . . / . - . ’■ *■

Tiktai koks skaudus so
pulys ski-odžia’ Širdį, kaip 
prisimeni tas paniekas ir 
kaimyniškos neapykant o š 
Skriaudasi, kuriomis tie kry
žiokų ainižii-, kankina, mūsų, 
tautų. Tie nuotyluai Ber
lyne su lietuviais studen
tais, su p. Vidumi Tilžėje, 
.su/Kybarįų. yMdįnin kai s 
Eitkflnuošė/4 su Lietuvos 
ekskursantais. Nemuno upė
je,, su lietuviais balsuotojais 
įvairiose Klaipėdos krašto 
vietpse... Kų tie nuotykiai 
kalba! / . •’

Paliesiu opįausių žaizda- 
Teko kalbėti su lietuviais 
inteligentais, Jankiusiais vo
kiečių ‘. universitetus. Jų 
supratiinu vokiečių tailtūra 
stovi aukščiausia; mes lietu
viai turime džiaugtis, kad 
vokiečiai nępuikayoja su 
mumis kalbėti; kad mes tu-

LIETUVOS DUKTERŲ DEJOS 
BO GLOBA MOTINOS *VČ.

MrminlnkS — Eva MarfaifenS,
Q25 E.Stli S(ų $0. BoatoY, ĄInss.' 

Vlce-pirmlnlnkfr— Ona Shiurienc;
448 į.7th Spr So. Boston, Masa.
Tėi. So; Boston 8422-It ' 

Prot Rast — Bronė Ckinlene, 
”29 Gould St, West llosbury, Mass, 
Xei.\Dąrkway 1804-lV

Jin. Itait — Marjona Iferkonlut* 
•' 33 Navarre St) Rosllndale, Mass.

Tol. Parkway 0558-W
Jidlnlnk* — Ona Stanlullutl

J05 OtR St, So. Boaton, Mana. 
Tv*rkdairŠ — OnąMlzglrdienį 1

1512 ColumblH RA, $p. B.tfaton, Miksa. 
Kasos Globoja ■— Eb Januįtaniene ’

1<2« Colųmbia RU.( So. Boston, 
priugija, savo- susirinkimus laiko kai| 
" antrą’utnminką kjekvįeno tngneaio,

7:80 vai, pobainytlpq i(ps-

Vląąįą ^rąųrijos reikalais' krMPkltfty 
t>«ą protokolu raitininke.

iMhinkąr — a. fiamižioųM • .
88ĮĮ5 E. Broudvmy, So, Boston, Mae* 

Martąlka1'— 3.Zalkl8 1 :
1 Wįnfle|d ?t, So. Boston, Maąa,. 

Drauglji laika suslrfakhnus kai trecią 
/ aędčldlęnl kiekvieno mįnpslo, SLval

po pietų, Parapijos salCj, 402 H. Tth

profesionalai, biznif-riai, prntnonln« 
kai, kurie skelbiasi’“Darbininke,” tik 
rni verti skaitytoju pa f u mos. *

Visi gai,8takit& “pnrbinlnlęJ1

kibirkštys
. I ■■ ■. •

Komunistai šaukia-
L- - Wį?OLlGIJA

Brooklyho Įietuvių ko
munistų organus ijiSo, ka4 
St.. Loųis, Mo. lįetyiVių ko
munistų Susivienijimo kuo
pos sustinkime kilo, riau* 
šes. /Pirmininkas Bereišis 
negalėdamas’ numąl š i n t į 
drąugų komunistų išbėgo iš 
susirinki mū į gatvę įy sugrį
žo su . apie 20 poliai jautų, 
kurie, matyt, greit numalši
no įkaitusius1 bolševikus.

Komunistų*, ‘.organas dėį 
tokio įvykio bimbinius tei-

pime visame iš vokiečių im
ti pavyzdį, jais sekti kultu; 
rmiame gyvenime.

Tėvyne, tu žaltį maitini 
ir ugdai savo krūtinėje! Ta
vo sūnūs jau neatskiria pa
prastosiom technikos nuo 
dvasios kultitoosto Nustoki
te klupčioti prieš kryžiokų! 
Tisai jau įsiskverbė į lietu
vio šeimos židinį, pavergė, 
lietuvio širdį. Čia pavojus 
ne šešėlio be sielos, bet šar
vuočio, kurio geležinių na
gų lietuvis nemato, su juo 
apsipratęs. /.Jus . leidžiate 
Izenbergo-Hindenburgo val
stybei Lietuvoje augti ir 
stiprėti'! f - .

Ar mano balsas pasieks 
Tėvynę, ar pasiliks šaukian
čiu tyruose1? J. M

sina, bet kaltina pruseiki- 
iiins. ———?.—- - 

■■, Tų susirinldmų 1 y g i n a
ŠLA 1930 in. seimui. • / «

Rašo: /'
. - ‘Tai kopija to, ■ kas buvo 
1930 metais SLA Ghičagos 
šeinio.” ■ . ; •
•Susipratę darbininkui ko

munistų - socialistų - lais
vamanių miištyiiėmis pesi- 
stebia, nes jie kitaip elgtis 
nemoka. Tik stebisi, kaip 
dažnai • mažiau susipratę. 
darbininkai jiems patiki, 
kad policija nereikalinga.

Žinoma, policija būtų ne
reikalinga jei nebūtų komu
nistų ir kriminalistų.

P.' Vitaitienė šandariečių 
seime palinksmino ausis, ra
šo “Sandara.”

’ KOVA BE GALO g

’ SąnįaĮiečių seimas, kūgĮ 
riame dalyvavo 18 .atstoV® 
įy jie stiprinosi aukotu al$S| 
čiu ir, munšainuke, priėę^S 
rezoliucijų, kuria raginau ; 
riuš “kovoti visomis kulMfl 
ringomis. priemonėmis pjie® 
£ 4 Lietuvos. ■ diktatorinę 
tvaiką • užgiriąntį * ėlemen-^

Bęt po sėlųm
teplm kovoti 11e.su ^Įiįętu^C 
vos diktatoyhię smityark^/ 
užginantį elemoųtą,” 
skelįųinkęyis. '.

■'■•to . j-

“Vienybes” vedaktoriūšf^ 
pauostęs ąęįvpkųto kumštį/ 
SLĄ šeįiųe, pąžemiiuųįčiąiū 
atsiliepia apie moteris įte/ 
advokatus. •. "■'

. ‘‘Kur velnias negali pri-į 
lįsti, pasišauk bobų, arba" 
advokatų.”

“ŪABBININKŪ" SKAITY-: 
TOJŲ DĖMESIUI Į

✓ ■ . . ............ .

“Darbininkas” jau priima 193Z** 
m, Lietuvos Paskolos Bonų tol/ 
ponus ąž prenumeratas ir kny-. 
gąs ųž pilną jų vertę. Nukirpk 
1932 m. kuponu siųskite ’ * .'*

“DARBININKO” ADM., Z

366 W. Broadway, • _. \

South Boston, Mass. . ;.

Spauda yra viena stipriausių 
Buomenės auklėj imo prięmonių; 
barsto žmonių tarpe gyvybes ag., 
mirties sėklas.—Prof, St. ŠalkatMk 
kis'.

Amerikos lietuviams. Visame Lietuvos Lais
vės PASTATE, kuris džiugino nąrsiuosius. 
Vytauto ainius puo ŠEŠIOLIKT0S VASĄ-, 
RIO’ 1918 metų ild ūkanočiausios atgimusioje 
Lietuvoje dienos, kada egoizmo vardan buvo 
paleistas trečiasis seimas, nepąskiriąiit laiko 
naujam Seimui susirinkti,, šalę tėvynės karžy
gių pasišventimo ir pralieto kraują, visur ma
tosi ir amerikiečių lietuvių darbo pralotas ir 
milijonai dolerių. Tėvynės sūnūs atkovojo ir 
mes karfu su jais atpirkoriie Lietuvos laisvę — 
“Be Amerikos Lietuvos nebūtų nė šiandieni
nės mūsų Lietuvos,” dažnai šaukia rrintesniejį. 
veikėjas Lietuvoje per kiekvienas šešioliktos 
Vasario iškilmes. Taip mano jie, taip ir męs 
turime manyti ir jaustis, b jausdami toliau 
dirbti, jei norime kad nežlugtų Lietuvos nė- 
priklaiisomybė. •

Žvelgiant vienok paskutiniais keliais metais 
Amerikos lietuviuose aiškiai pastebimas di
delis atšalimas, koks tai iųdefereptįškmntis' 
Letuvos • atžvilgiu. Dulko taip ? • Atsakymas 
aiškus — amerilriečiai Lietuva apsivylė, Ne- 
bespaųdžia Lietuvos Šiaųi’iės meška; nebėra 

Nikalojaųs II, neigi kaizeriokas ĮJĮrichas pą- 
sivadinęš save Mindaugu IĮ nęaįsįsėdo Ligtų^ 
vos soste, bet tarne soste atsisėdo pilnai lietu
viško kraujo carukąs Antanas I. Jis jau šeš
ti metai kaip'sėdi Lietuvos soste ir dar pasi
ryžęs sėdėti septynius metus, spausdamas ir

kankindamas Lietuvos piliečius nemažesniu 
žiaurumu, kaip Nikąlojus IĮ darydavo. Pri
sižiūrėkime AiiĮųno Į cariškų- daryli, oxtada su
prasime, kodėl demokratiški Amerikos lietu
viai.'atšalo Lietuvos reikalų atžvilgiu.

a) Cąrukas Aptauas Į išvaikė Tautos iš
rinktų Šeimų, b) Nuėmė Karo stovį prieš kru
vinų Lietuvos priešą lenkų, o tuo pačiu metu 
sustiprino kare stovį prieš savo piliečius, pa-, 
aštrino cenzūrų, įvedė tik bolševįkuose tęprak- 
tikuojapių -žvalgybų. — c.) parūkąs pafnyne po 
kojų visos taftos išleistų Konstitucijų ir jos 
vieton pakepė savąjį lapų,' yisai tautai šau
kiant: “Kįiyiš Įdetuvos dievaitis davė tau vie
nam teisę paniekinti visos tautos valių ?!”• —-
d) Carukąs savotiški/ būdu pasiskyrė save sep- 
tinmečiu “prezidentu” ir tųomį pastatė Lietu- 
yų juoko objektu visų laisvų tautir akyse. —
e) Carukas paleido po visų Liętuvų “činov|Lin- 
kus,” kurie dūksta po ' kraštų, taikindami 
“ĮSTATtiniS,” . nors nėra ĮSTATlMDA- 
y Y S TĘ S. Šių u įstatymų ’ ’ taikymas supara- 
ližąyo yisų socialę ū* moralę tautos pirmyneį-

/ ’../“■ ■ ’ ■■■ ■ • ■ .■ •• ":i 

.. Argi šie sauyalįški p. Smetonos darbai ne; 
i|t|pelnp '.jam caro titulo? Argi jie neparodo, ■■ 
kad jo .vąldyrpas- yra ̂ despoto valdyrilas" įr^at- 
kakhis siekimas padaryti pulsų tautų iŠ įgim
tai įempkratiškoš kokiup tai aklu nebiliu ir 
kurčiu sau aklai palankiu padaru?'

Jo spaudimo žiaurumas skiriasi tik tuomi 
nuo Nikalojaiis II spaudimu kad Nikalojus 
duodavo UKAZD S lietuviams nesuprantama 
kalba, per svetimus žmones, o Smetonos “pa
rėdymai” yi*ą uždedami lietuvių pačių kalba ir 
pačių bevalių žmonių.

Įr taip p. Smetona, nepažabotos ambicijos 
bei egoizmo vedamas, eina metai iš metų, sau
valiaudamas prieš lietuvių tautus valių jos ne
priklausomybės suskaitom • ‘ •

Drieš visus šiuos-ir kitus p. Smetonos sau
valiavimus visa tauta norėtų šaukti sfcardžiau- 
siu protęsto-halsu,:bet Lietuvos žmonių burnos 
užgniaužtos, jiems net gręsia giliotiną, jėi drįs
tų skųstis. ' '

(j mes ką.gi darome? Mėš, kurįe Apveiz- 
dos surėdymu naudojamės žvaigždėtosios vė
liavas laisve, mes,’ kuri^ įiek daug ‘gero* esame 
Lietuvai padarę to dar galime padaryti šiose 
jos suspaudimo dienose/vardan šventos tiesos 
šaukto: mes, kų darome Lietuvos atžvilgiu?!

Męs snaudžiąme ir tylime, ?bet apsižiūte- 
kimef ar. Šfc mūšų tylėjimus, šjs mūSų'flegma- 
tišlsas “Į toi’t/ care” nebušy tii< .pasmerk
tas,, tų, kurie rašys * Lietuvos . nepriklauso
mybes iiekrologtjt ypač jeį priseis itešyti tų ne- 
kroįogų.dfltn/kųd, įįtį^s ūeg^toĄkakęti įr 
Veiktį; IPes; galėjome kalbėti lto daug 'nrivaiktj, 
o ivjėjome .ir snųudėmę. 4 Rimtai pagalvokime. 

1 dąugiau) ... ..

Siunčiamo pinigus i užsienį ir išrašome Travellėrs OheąueS.

, V A L A ND O S:

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

Pirmadienių vakarais nuo 7 iki 9 tik dėl depozitų.

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK 
.. •••'* ... . to.-. • '/ •

YRA ANT KAMPO BR0ADWAY ĮR E STS. PĮjĘ 

" • . BEVEIK 70 MfiTŲ

Depozitų nuošimtis eina nuo trečios Seredos kiekvieno mėnesio.

•v » . , •

Dividcnfiii mokami trečią Sercdą Balandžio ir Spalių mėnesių.
> to . ■ ■ . • ■ ... t

I PRALL BROLIAI
r. •' \■ ■ ■ : ’

FENTORIAI IR DEKORATORIAI
1 ■ n®
į DARBĄ ATUEK AMU G^RAI ip PIGI AI y^j| 
’ ‘ PATARNAVIMAS GERIAUSIAS 1^0 •
i 46 ARMANDINE ST„ PORCHĘSTĘR,

! \ Tel. Talbpt 0354 ’ \

v**5b

LIETUVIS GRABORIUS

Iptervalė £t., 
Montello, Mm . . 
Tel. Brockton 4110

Laidotuvių reikale visuomet ir visiem# 9 
maliniai ir Rinkamai patarnauju.
lito kreiptis biri, laikui dieną ar naktį.9 
o aš visuomet pasirengęs ‘kiekvienarąo 
pareikalavimui. Vž' važiavimą į kituR^B

pH ■
miestus jokio atlygintino nereikalaupič9

258 Wwi BrotdW< 
So. Boeton. Maa 'jį 
Tek B. Boston tfMM

11e.su


D A R B ■ VS KASĮ^yktadionia, liepos 2% 1932 , t

KAS GIRDETI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

NASHVA, N, H.

L. VYČIŲ N. A. APSKRi-1 
TIES KUOPOMS

PERKAME BONUS
- Ar turi Lietuvos Boną?' 

Nes mes perkam. Lietuvos - 
Bonus ir mokam pagal die
nos kursą. Tuojau praneš
kite mums, kokį turit Boną 
ir kiek, yra priė jo kuponų; 
Greitai gausi atsakymą ir 
pasiūlymų grynais pinigais. 
Prie progos apl a n k y k Į t

Musų In’autuve atdara ir 
vakarais iki 9 valaiidai. . .

Parduodam laivakortes ir 
siunčiam pinigus—doleriais 
į Lietuvą, Lenkiją ir Latvi
ja

Musų krautuvė d i d e 1 ė. 
Turime visokių drabužių ir 
čeverykų (slioes). Laikom 
taipgi plačių čeverykų 'vy
ram ir moterim.

Nuo dabar ant čeverykų, 
skrybėlių, marškinių ir kat

edrų numušama 25 nuošimtį.
Malonėkit muš nepamiršt.

JUOKELIAI
METINIS

PIKNIKAS t Prašyčiau pono- di^ekto- 
lialifc savaites - atostogų, iš 
priežasties vedybų!
r—Nesenai, rodos, turėjai 
vasarines atostogas, kodėl 
gi nepasinaudojai .tada ? v* 

j V-Acht Ar gi galima bu

vo .gadinti visų vasaių ir a- 
tostogas?

Artėja mums svarbus mo
mentas. .' Tai( mūsų’ organi
zacijos 20-ties metų gyvavi
mo Jubilejinis Seimas. Mū- ! 
su per dvidešimtį metų veį- Į 
kimo vaišius, sugebant* iš
laikyti bri išugdyti lyg kū- ! 
dilci ligi suaugusio žmogulis p 
Liet. Vyčių- organizaciją* 
Per šiuos /gyvenimo metus ; 
mūšų organizacija svyruo
davo; lyg nedrąsus nesuau
gęs jaunuolis, bi jodama vie
šumos; bet šie metai, subren- ; • 
dimd metai, turėtų visą tai 
panaikinti, o mes žengti už* 
slbriežtu kelki, nesidairant

narių pašidarbųvimu gauta 
pelno 50 dolerių. P-ia. Šuk- 
lienė gdvo pirmą dovaną už 
knygučių 'pardavniejimą.... 
Iš paskutines, siu* engtos 
‘*\vhist parįv” pas p. 'fii- 

šauskienę atliko pelno apie 
20 dolerių, kuris taip gi bu
vo parapijos natįdai suren
gta.. :. ■ .

Kuopos valdybos mintis 
yra iki pabaigos motų para
pijai surengti “\vhist Paj> 
ty,’J papildyti iki šimto do
lerių, ką tikimės dabar len
gvai padaryti.

Kuopa dirba ne vien pa
rapijos naudai/ bet ir Lab
darybės darbą. .Mūsų kuo
pa visur prisideda parapi
jos, labdarybės, • kultūros 
darbuose. Ponia Shea, ga
bi finansų, raštininkė, ge 
rai tvarko narių reikalus ir 
todėl naujų narių 'matytis 
per vajaus, laiką. '

PARAPIJOS PIK-

Šv. Kazimiero parapijos 
piknikas įvyksta sekmadie
nį, liepos 31 d. Vieta, ku
rią, malonėje leisti -naudo
tis .Mills bendrove, taip va- 
vinama Nashua Mills ben
drovė, vadinama zTextile 
Field, yra labai patogi, *— 
nepertoliausia, graži, ir 
kaip tik rodos pritaikinta 
prie pikniko įrengimų. Ten 

—yra “Baseball ūBield,— ir 
jaii susitvėrė dvi komandi 

“žemnočiai prieš singe- 
lius^ —\ kurios dvi viena 
kitą grąsina supliekimu. 
Ten yra dailios ‘pievos, kur 
sporto-komisija rengia įdo
mią programą įvairių lenk“ 
tymų ii* žaidimų. Ten nia- 

. tonus pušynas, kur smagu {Vv.
pavėsy pavaikštinėti — pa-J Kadangi kuopos pirnh- 

. sėdėti; pro šalį plaukia upė, ninke T. Mažeikiene yra 
kur bus galima pnsimaudy- kartu ir apskrities vadovė, 

todėl ji dažnai paragina ne
tik savo kuopą, bet ir visą 
apskr. 14 kuopų, kad nenu
stotų vilties, bet darbuotų
si visos bendrai didinti -na
rių skaičių ir daugiau akty- 
viško veikimo turėtų. Tok
sai judėjimas Moterų Są
jungos apskr. padės mote
rim žengti pirmyn, pyk
dant organizacijos pagrin
dinius punktus. K

t'•r
r

ti. Dalyvaus abu parapijos 
choru ir palinksmins susi
rinkusius gražiomis lietu- 

‘viškomis dainelėmis, grieš 
orkestrą^, žodžiu, bus vis
ko, ko tik reikia, kad malo
niai. praleistam vasaros 
dienelę. ’ ‘

Komisija darbuojasi; kad 
-viskas būtų kuogei’iausiai 
prirengta; žmonės nekan- 
Iriai laukia .pikniko dienos.

Atsilankykime visi!
‘ K. R. NORIMO, HASS,

WORGESTER, MASS.
ATOSTOGAUJA

Šiomis dienomis čįa pra*. 
leidžia atostogas Švč. Mari
jos kolegijos studentai — 
Brolis A. Mažukna M. T. C. 
ir Brolis Juozas, Augimas 

. M. L C., kurs liepos 16 d. 
įpriėmė pirmuosius įžadus.

Linksmų jiems atostogų! 
. " . \Re porte ris.

SO. WORCESTER MASS

■f. . . • I

.*... ' -^—Rengia------  • ’ \ •

Moterų Sąjungos Naujos Anglijos Apskritis
> * • ■ > ’ . • ’ . i.

. Sekmadienį, Liepos-July 31,1932

PALANGOJE
Lavrence-Methuen, Mass.

" , I .i’
Kiekvienam tgųka kovoti i y 

daugiau ar mažiau dėl savo u. 
idealų, mes gi išsilaikom per 

■ tuos kebliausius Jaunatvės 
metus i> atmušėm ne vieną 
priešą. ' Dabar mes turime 
apsišarvoti stipresniais šar
vais, . nebunkančiais į kiek- . 
vieną menkniekį. Mūsų pa
siryžimas turi nugalėti vi- 
sas kliūtis, nepaisant -iš kur . 
jos kiltų. Bet ne kardu ar ’ 
kitu kokiu ginklu Inrnns 
teks kovoti. Mūsų ginklas 
— obalsiš
nyčiaiA’ Mūsų jėga — ge
ras pavyzdys"’ kitiems:

.'■J.. . —-y-T—. • •

Visi kviečiami k oska.itli ilgiausia atsilankyti, kur galėsite 

linkimai laiką praleisti,. Bus visokią margumynų.

žlRYNA^L
Tautai ir Baž- NUMATYTA^BAZARAS

Tenka girdėti, jog prade-

LIETUVIŲ KALBOS 
MOKYKLA

'Sv. Jurgio parapijos va
sarinę lietuvių kalbos mo
kyklą lanko apie 80 vaiku
čių. Mokyklos vedėju yra 
klebi)iias kum S. P. Kneižis.

šeštadienį, liepos 23 cb į- 
yyko Šv. Jurgio draugijos 
direktorių nepaprastas sū
ri rinkimas.' *

TORONTO, CANADA -- - :- -- - - - .
Liepos 8 d. mirė A. Mu

rauskas; 59 m. 
laidotas su 
pamaldomis. .
prie parapijos ir Bv. Jono 
draugijos. Paliko nuliūdi- 
1ne žmona, 4 sūnus ir diik-

Aušros Vartų Moterų Są
jungos 69 kp. narės šiais 
metais labai sėkmingai vei- 

.. kia* .Dabartiniu laiku ren- 
, giasi porai trukšmingų pik

nikų. Pirmasparapijos 
metinis piknikas. Kuopos 
susirinkime narės prižade-

* jo geromis aukomis ir dar- 
į blt" prisidėti ir tą darbą at-
* likusias rengiasi j antrą — 
f Moterų. Sąjungos. • Apskr.
1 išvažiavimą, rengiamą gar- 

' | singoje” uPafangoje,” Law-
2 rence, liepos 31 d. Viena iš 

’ 4 dĮU’bšČiausių^ p. . putelienė
5 f aukojo; apsltrieųū ;r a n 1< ų.
į darbo- porą .‘;piįlow sli]5s.”

■ fjjęąt’ūs. atvąžiuodamos' atsi-

veš taipgi gerą dalį juokin- 
rįgos programos. . . • .

Kuopos darbuotę yra sek-, 
’‘gminga ir visos nares yra de- 
'^kingos Pųtelienei už gražią 
franką -r rankos darbą “bed- 
^room sėt,’’ kuris parapijos!

naudai išleista ir kuopos North Main St., Rftynhąmį Masą

amžiaus. Pa- 
-bažnytinėmisi 
Prik l a u s e

BROCKTON, MASS.
PADĖKA

A. ii. Petro Saulito šeimy
na nuoširdžiai . dėkoja*- vi
siems, kurie, pareiškė inųms 
užuojautą mūsų didžiame 
nuliūdime,'

PARSIDUODA FARMA
19 akcnj žemes. Naiiji Inidinkai. 
Prie pat Stato lioad. Netoli .eže
ro. Didelis sodas. Gera vieta de. 
gyveninio arb.a galima tik vaka
ri jas praleist! Taipgi parsiduo
da lotai Žemės pno 2 iki 5 akerij 
dėl vasarnamių, Poaeh Orchfird.

Kreipkitės ; .
RUBA,

Turėdami priešakyje už- da brųsdėti baząro 'darbi- 
lėktinai subrendusią organi
zaciją, plųšėldm, jos gero
vei su noru, 
tu mūsų darbuote netik tū- 

C • . 'v
.ri sustiprinti mus pačius, 
jei įtraukti tuos, kurie abe
jingai žiūri į mūsų pastan
gas^ Pažadinkim ir juos 
kartu veikti su.mumis..

Mums VjTiams teko di
džiausia garbė tarp Ameri
kos lietuvių jaunimo orga-v 
nizacijų. Mes stovėjome. 
pirmi visur organizaciniu 
atžvilgiu. ’ Netik r ū p ė j o 
mums siauro masto organi
zuotumas. Rūpėjo mums 
visos šalies jaunimo ben
dras veildmas. . Susispietę 
į centralinę ‘organizac i j ą, 
džiaugiamės šiuo įvyksian
čiu svarbiuoju seimu.

. Pamiršdami mūsų orga
nizacinio gyvenimo nepasi
sekimus,. tapkime tuo veik
liuoju ir jautriuoju jatmi- 
mu, naudingu Amerikai ir 
Lietuvai.

Sutvmkykim atatinkamai 
savo kuopas ir skaitlingai 
dalyvaukime.s Jūbilėjiniame 
Seime. - Šiemet mums tenka 
laimės turėti" Seimij savo Marė Radzevičiūtė"ir Marė 
apskrities ribose. Taigi, ne- Keidošiūtė. Išsimaudau- 

sios ir skaniai pavalgiusios, 
merginos po piet’ pradėjo 
savo atletikos programą. 
Buvo visokios lenktynės, ir 
rimtos ir juokingos.

Štai Albiną Tarauskaitė 
visus pralenkė savo pajėgu
mu valgyti ir banąnes ir 
piesŲ’ Didžiausią pūslę LŠ*. 
pūtė Olga Lukoševičiutė. 
{tC<Takers” daugiausia ir 
greičiausi,a suvalgė . Lelija 
Keidošiūte. Trijų kojų lėn*’ 
——=--------ū---------  -  ' ■■ ' ' —-■

Telefonas.; Ha2ą 1350.

JONAS GREBUAUCKAS
Grąborius ir^Balsamuotojas 

423 S..PACA STREET, 
. BALTiMORE, MD.

- ninkai. Kai kurie manė*, 
>- Jog pernai bus laikytas ba- 

. Per tiek lųe- žaras,, bet dėl tam tikrų ap- 
_., „_. __1..■ linkybių buvo atidėtas r iki 

ši® rudens.. Kol kas, mano 
atidaryti bazafą sekmadie
ni, rugsėjo. 2į d^ Bus. vėl 
laikoma trečiadienį, 28 d,, 
sekmadienį spalių 2S. trečia
dienį spaliu 5,/ir'baigsis 9 
dieiią.

Agitacija pradėta jau iš 
kalno. Buvo patilta, jog 
laiškai siunčiami į visas pa
rapijines . draugijas, . kvie
čiant jas dalyvauti bazaie, 
ir paimti bent: vieną stalą 
savo nuožiūroj.. Kaip atsL 
lieps į šiuos- pakvietimus 
'draugijos, vėliau paaiškės, 
kuomet įvyks susirinkimai.

SODALIEČIŲ PLK-
’ ’ NIKAS

Liepos 10 d. ' ŠodalieČm 
draugija turėjo savo metinį 
išvažiavimą pajūry, Jono 
Grebliaueko šore, kur it nu
vyko tubj po ankstyvu mi
šių apie 55 narės. Rengimo 
Komitetas susidarė iš se
kančių Ona- Radzevičiūtė,

sudarant didelių sunkumų, 
turime progos skaitliiigai 
dal vvąirti, parodydami savo 
jjrisirišimą prie mūsų orga
nizacijos. >

Kviečiu'Jus VvČiai-tės į 
bendrą talką. =

'Danieliau: J.. Averka,
f .

L. V. N. A, apsk. pirm.
......    ... f........ Į.N.L ■ , . • .    .1—,

fHARRON'S

I
 PIANAI^RADIOS į

ŠALDYTUVAI į
Aliejaus pečiai, Skalbiamos ■{ 

. masinos .
UO TRUMBULL STREET !

WORCEBTER, MAM U 
"■ ' TeL 4-9430 : .! „

^Len^roB Iilyg*o«—B«

■

Du medžiotojai kalbasi a- 
pie savo šunis ir kiekvienas 
savąjį giria.
L.—Mano Kuzas — tvirti* 
na vienas, *— tai šuo negir
dėtas. Kada įmetu į upę, 
narsto taip ilgai, kolei neiš
neša monetoš į viršų.

—Tai niekis !—sako ant
rasis.—Manoji Dijana ima 
banknotą, narštoTpaškuigi 
grįžta su dviem svarais žu- 
vų ir grąža smulkiais pi
nigais. ' . - •

L. D, S. N. ANGLIJOS 
KUOPOMS

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

Visos kuopos! iš anksto 
prašomos gražiai rengtis'

Komisija.

VARGONININKŲ SEIMAS
. ...» t

Amerikos Lietuvių.R. K. 
Vargonininkų Sąj u n gos 
Seimas šiemet įvyks pirma-' 
dienyj, rugpiūčio 29 d., 259 
North. Fifth St.„ Brooklyn, 
N. Y.

Seimas prasidės iškilmin
gomis šv. mišiomis 10 vai. 
ryte, Apreiškimo Švenčiau-’ 
sios" Panelės^bažnyčioj, be

sijos prasidės tuoj po pa- 
I maldų tos pačios parapijos 
mokyklos svetainėje.

Nuoširdžiai kviečiu visus 
mūsų muzikus-vaTgoninin- 
kus skaitlingai šiame Seime 
dalyvauti, kad bendrai ap
tarus savo profesijas reika
lus, o ypatingai bažnytinės 
bei pasaulinės muzikos klau 

I šimą mūsų, išeivijoje. *

Aleksandras Aleksio,
Varg. S. Centro pirm.

AMERICAN DRY GOODS 
STORE

P. BARTKEVIČIUS, Savininkas, 
678 No. Maia Street,. 
MONTELLO, MASS. • ‘

SYKESSYKES
P. A, Sykes ir B. G. Sykes 
LIETUVIAI ADVOKATAI

SANBORN BLOCK 
681 Wąshingtoft St. 
NORWOOD, MASS. 
Tęl, Nonvood 0330

Gyvenimo vietą: •. 
32 Walnut Avė.

Tel. Norwood 1315-W
ktyniavimą laimėjo Lelija 
ir Marė Keidošiūtės. Ran
komis vežimu, vadinamu 
x‘wliellbarrow race.” laimė* 
jo Alesė Juskiūte ir Albina 
ČJeplinskaitę. Pupų suval
gė daugiausia Darata. Mate- I 

lyte ir •‘peanuts,” už ką ga
vo dovaną. . Visos laimėto
jos gavo šį tą už savo pasi
sekimą. \ į . 7

. Paivažiavo yišdjr ekškur- 
saiitės vėlai vakare, saule 
nudegusios, linksmai ..žadu-1 
sios, ir -skaniai . bei sočiai 
pavalgįusios. Visa Draugi
jos valdyba ir renginio ko
mitetas, narių vardu, tarė . '' I
p. kGrebliauckui‘ širdingą a- 
čiū už jo sutikimą naudoti 
šora, -ai • > - •
y' SVEČIAI LANKĖSI '

Atvyko į Baltirnoto ato
stogauti kun. Mendelio se
suo, Alesė, iš Chicagos, kur 
ji tarnauja prie Šv. Kry
žiaus ligoninės. Praleido 
daugiau negu savaitę viešė-
jantL p. Grebliauckų šore, Į 
ir grįžo atgal pereitos sa
vaitės pabaigoj. Pakeliui - 

; sustojo keletą dienu pas sa- «||jiSll LAIKRAŠTI” 
vo ■ I * *j \ I Brolius amerikiečius kviečiame

Kita viešnia, taipgi iš r užsisakyti
ChicagOS, Šią „savaitę atsi- Į “Mūsų Laikraštis” yrą did- 
lankiusi Baltimorčje vra žiausi'as ir įdomiausias iš visų’ 
parapijos vargonininko mo- įiet,’voj? 1.ei?ž.ia”’> 8»™«^ 

. <r .. yL _ y. cių; geriausiai informuoja Lieju- 
tma, Marija Juškienė. Ji vos visuomenę apie savo krašto 
būna pas Cicero kleboną h* plačiojo pasaulio įvykius; vi
kiui: Vaičiūną..-.Pirma kar-pd pilnas rimtų, ir objektyvių 
tą dar nesi Bialtimorėj, WĖsnių, gyažių pasiskaitau, 

' • • •t v i . r coręspondcTicijiį, uitinij. paveiks,-,
nors, jos sūnūs jau čia ke- ir t t • 
lis metus. ' "Mūsų Laikraštis” šiandien

. . . _— -------- -  plačiausiai skaitomas Lietuvos
RADO LAVONĄ Į kaime ir mieste, t'nes savo plačiu

Pereita savaitę pranešė- etiniu Nisus patenkina. Taip pat 
virš- 2000 prenumeratorių turi 

me. jok p. Paudegio kūnoI ... t-1 . ®.. Įuzsieniąeių lietuvių tarpe, kurių
dar nebuvo radę jam prigė- dWeig dauguma yrą broliai arno
tus. -Dabar jau teko suži-jrildečiai. ‘ i
noti, jog tik antradienį ry* I ‘‘Mūsų. Laikraštis” ka^ savai 

zta rastas kūnas, kuris buvo il«»t
* ••_. ■ , . 'ttotas ir duoda savaitines ap-

paskendęs liūne ne toli Wgąši5 yeUghiio, kultarimo, 
Brooldyjio. .. Laidotuves. į- visuomeninio, ekonominio ir po- 
vyko liepos d. Prie mi*. {.litinio gyvenimo sričių. - 
šių buvoNlu kunigai, Kūnas toidžia Ka*

buvo -išvežtas t Holy Redee* j ni€Įįimg. ;piotūyoj,4 litai, užsle* 
lųer kapinėse. ^WMniuo8e — 12 litų. - ...

GERA PROGA ĮSIGYTI 
PIGIŲ.KNYGŲ

Tik už $1.00
šias Jdomlas knygas galima į- 

slgyti “DarbliUnko^admlnlstimcl- 
joje už puse normafes kainos :

AUKSINIO OBUOLIO IS
TORIJA- (Graikų Myttiologl-

• Jos žiupsnelis) su paveikslais. 
Lietuvių kalbon ifiguide Aly
va ..............50c.

. TRUMPI SKAITYMfiLIAI— 
l:ibal gražiis pasiskaitymai- a- . 
ple Įvairius gyvenimo atsiti
kimus. Parašg -L Tarvydas. ,45C.

TURTO NORMA—jmoksllš- 
ki pa.sjskrtlytmąi. Paraše Uo- . 
sis ..............................:........45c.

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

ATVARGTAI SU UGNIMI. 
Vertė Iš lenkiško kun. K. šj .10c.

Už $2.00
KATALIKŲ BAŽNYČIA IR 

DEMOKRATIZMAS. Parašė 
kųn. Tarnas Žilinskas........50ę.

XXIX-tas TARPTAUTINIS 
EUCHARISTINIS KONGRE
SAS. Paraše kun. Pr. Būčyš, 4 
M. L C............................1.50

PRAMONINES DEMOKRA
TIJOS PAGRINDAI. Parašė 
Uosis .......................................... 75c.

BOLŠEVIZMAS—Kas tai y- 
rn bolševizmas ir jo vykdy
mas Rusijoj........ ...................... 15c.

s SOCIALIZMAS IR. KRIKŠ
ČIONYBE. Prof. V. Jurgučio 10c.

MOTERYSTE IR ŠEIMY
NA. Vertė J, Gerutis,.......40c.

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

MOTERYSTES " NESUAR- 
DOMYBE. j. Lesauskis. šv. 
Kaz» D-jos leidinys, Kaune. .10c. :

Už $2.50
- JONO KMITO EILES..... 1.00 

MEILE (Poem). Parašė M.
Gustaitis L...,........................,.15c.

SUNKIAUSIAIS LAIKAIS. 
Parašė A. Rucevičius.........40c.

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

Iš KELIONES PO EURO
PA IR AZIJA. Parašė Pranai
čių Mė.........v......2.50

PETRIUKAS—laiškai viena 1 
vaikelio. Vertė S. Rakauskas 15c. ’ .

ŽAIDIMU VAINIKAS-Sa
vybės vakaWiiaūiš Ir geguži- 
DCm». su gaidomis. Sutaisė M. 
Grigonis .50&

“DARBININKAS”
366 B’way, Sd.; Boston, Mass.

Veltui rūpiniesreikalais, už ku< 
riuostau teismo ienoje nereikli 

atsakyti, už ką nebūsi nei baudžia 
mu, nei giriamM. "Darbo vertėj*



•W>rr

Penktadienis, įtepo* 20, 1&32
«F=

VIETINĖ S- Z INIO S
KARDINOLO LAIŠKAS 
LIETUVOS VYČIAMS
Amerikos*/ lietuvių orga

nizuoto jaunimo Lietuvos 
Vyeįų^įųmiy kurs įvyks & 
įBustone rugp, 16,17 ir 18 
cld., daug rųdšiamašji

Pirmiausiai, žinoma, sei- 
‘ nio ir organizacijoj labii rū- 
-pinasi Centro valdyba.

Antrojo vietoje šyla-plųn-. 
ka seimo reikalais 80. Bos
tono Vyčių kuopa. Ji sei
mo plačia programą, pas
kelbtų ‘‘Vyty,” prirengia 
tiksliai ir sparčiai.

ADVOKATAI

IjuszaFčūnyšI
ADVOKATAS

r . u ii a r nu

. * 414 Broadway, S. Boston, Mass.

Tel. So. Boston 0948

GYVENIMO
; -Tel. Parkway 1861-W

Prisiekęs Advokatas

MAH. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi

sus legalius dokumentus.

317 E Stf (kampas Broadway) 
. SouthBoston, Haas.

Telefonas: Šou Boston 2732
Namų? Talbot 2474

KAZ. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS 

‘'Darbininko*’ Name 
(antros lubos, Room l) 

366 Broadway, So. Boston.
'Tel. So. Boston •‘3357
' Bostono Ofisas.:

89 State Street, Room 63 .
Tel. Hubbard 9396 

Gyvenimo: '33 Rosemont Street, 
Tel. Talbot 28tS Dorchester, Mass.

Kuopai padeda vietos 
darbuotojai ir “vietos visi 
trys kunigai. .

Kad labiau -lietuviai ka
talikai šūsiįd'omintų savo 
jaunuomenės organizavimu 
ir tai po Lietuvos Vyčių ve-? 
liava, kum Daktaras Jonas 
Navickas M. L O., Ameri- 
kos lietuvių kolegijos direk
torius, seimo bėgy Suteiks 
bažnyčioj e keturias konfe
rencijas: rugp. 15 d., vaka- 
nomis rytais.

I šį seih.vi asmeniškai ix 
šiitomi yra IcvieČianū . visi 
kunigai, visi darbuotojai 
katalikų jaunimo labui ir 
visi Vyčių-prietęliai.

Šio jubilėjiiiio seimo ren
gimui gaunama apsčiai dva
sios iš fakto, kad lietuviai 
katalikai Lietuvoje negali 
laisvai veikti ir organizuo-

• tis. •’
Būtų gera, kad katalikai 

lietuviai — Vyčiai ir ne vy
čiai apsčiai pasinau d o t ų 
seimu — ypač jo pamaldo
mis. Jas gausiai Imjkytų, 

, eiti], prie sakramentų. Pa- 
[. maldos tiksliai daro m o s 

ankstokai. Išpažintys bus 
klausomos kas rytą. Katali
kai galės patirti, kaip lais
vai jie Bostone gali, jiems 
brangią, katalikybę viešai 
praktikuoti.

Virš tų visų pastangų ir 
priruošiinų,' štai mes turi- 

; me mus sveikinanti/ir lai
minantį' kardinolo žodį!, ,

Kini. Pri Vhmauskis pra
šė Jo Eniuiėncijos kardino
lo O ’Connell leidinio laiky
ti Šy. Petro lietuvių kata
likų parapijoje Liet. Vyčių 
20-tą seimą su visa jo ren
giama programa.

Tel. S- B. 0441.

PR. J. KALINAUSKASADVOKATAS

414 Brpadway, So. Boston.
Room 3» *

Gyypnimo vieta: 39 Green St, 
« 

Hudson, Mass.
Tel. Hudson 622.

Tel. So. Boston 3520

A.D.ŠALNA-SHALLNA
LIETU VIS ADVOKATAS

Baigęs du Universitetu 
CORNELL UNIVĖRSITY su A. B. 
G. WASHINGTON UNIV. su LLB.

“Darbininko” Name 
(antros lubos)

S66^Broadway, South Boston 
į . • R e ? I d e u c 1 j ja „ 
Į 805 Harvard St, Cainbrldge, Mass.

. Tel. Universlty 1463—J.

*

■ *

PRISIEKUS ADVOKATAS

JOSEPH P. WMSH ■
A Ii . V 0 K A T A I

' ĖcKvar ‘k. Cbpleii
^ibert1 Apeisią!
FranlCE. MCFarlin

- OF1SO.YED1W
. Jonas J. Romanas

16 Temout St.4 BOetou, Hmm, 
310 mjl Brildtog

Telefonas: Ilnbburd 9880 
O f i g o v ai a nd o B.

\ 9 Vai. iki 5 vai. ' .

l 
v.

» f-, .- .

DAĮOtNiyKag
the 20tli Annual Conventi- 
on of the Knigbfs of Litine 
ania,” rašo sekretorius pra
lotas E. A. Burke, D, D. .

J • .

BggBBea— ’HA MilM >..■

vaidininkai teimtų tik už- 
tarnautas algas ir daugiau 
aukotų bedarbiams šelpti.

I

jų Eminencija į prašymų 
prielankiai |Ąr savo sekle-: 
torių atsake ilgu laišku ir 
laiško trečiame paragrafe 
sveikina Vyčius: . .

c .■

“Hįs Eniinence sends bis 
most cordial greetings and 
blessing to tlie delegates of

REMTINOS ORGANI
ZACIJOS

DAMAI
T»L Mo. Boston * j

UKTBVIB DAMTOTO

DR. M.f. MSPEB
Naujoje Vietoje,

525 E.~Broadway, S. Boston-
*Ofito VefaMeė;

•N*> 9Iki 12 ryt® J* Wė iki i 
f Jr M<y 9 iki S vai. wk»re. W* 
gtir' WaryfAM Bubėtos v»karjil» |r 
oe(WWJenlab, tulpgi seredonm*#* :

12-toė diena MtdaųrtM.
. Taipgi nuimuįr X-r<ty ■

Lietuvis Dantistas -

DR. S, A. GALVARISKI
Į (GALINAUSKAS)

414 Brnadway, So. Boston
Tek So. Boston 2800

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai. 
ryto, nuo Į :3O IJk/ 5:80 po jįpt Ir 
nuo 6 Iki U rakate. Šventi diena 

00ft>l nusliarima \

Tel. So. Boston 2660
Lietuvis Dantistai

Į A. t. KAPOČIUS
251 Btoftdway, So. Boston
Ofiso, valandos nuo -V Iki, 12, nuo 
1:30—G ir nuo 6:3Q—9 vakare. 
Seredomls nuo 9—12 vai.. diena.

I Sukatomis, piro i) Iki 6 Vai vakare. 
I Nedaliomis puo 9, iki 12 vai. diena 

(pagal sutarti) - ,

$0. BOSTON SAVINGS 
BANK

368 Br0adway, South Boston.
Inkorporaota 1863 m.

Prezidentes
GEORGE A. TYLER 

Vice-Prezidentai
J. CARLTON NIOHOLS 

EZRA H. BAKER,
derk 

fe. RUSSELL BARNES

. TRUSTEES
i IViUiam P. Stone

., J. Carlton Nicholš 
Ezra H. ‘ Baker ■ » 

’ George A. Tyler
john .L. Spaųlding, Jr. 1 
Robęrt M. Bbvvęa .

. .(Jajvin M. Nicliols
Clias. H, Slattery 
James H. Corriey 
Russell H. Nidiols 
Charles S. Jeiųiey 
Marslmll L. JStone 
Cliuton G. 8ticknėy ' 
Arthur Y. AlitchelL 
James Bertram

'■ Myron F. Lord
* Alfred Y. MitcheU 
Allan Campbell 
Ridiai'd Nason 
pudley M. Pray 
George W. Bolaud

. Francis C.. Hersey ,
s Board of Investment

Rzra H. Baker 
"j. Carlton NIchols . 
John L. 3p:uilding, Jr. 
Chas. EL Slattery 
Calvin M. Nichols
Arthur Y. Mitchell • • *
Robei.t M. Bowen .

‘' Charles- S. Jeuney

• ■ Kasierius . j : . 
ALFRED Y. MITCHRLL 
Kasieriaiis pagribbliųkas‘

FRANS a.'NteAL '
Attest•: ' • ' ■ '

'Ė. RUSltaz BARNES,
■ ' . Clėrk,

July 29; 1932

Tel. S. B. 2805-R; -
LIETUVIS v

OPLOMETRISTAS
IJegzamlnnoJu- aki* 

..priskiriu akinius, 
\ krelra<-’akts atųie- 

, . Minu; Ir anrblJjonlS-
kose (aklose)(akyse «\igrqŽInh Švie
są tinkamu laiku,

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

šioji vakarienėj e bus M.- ’ 
bėtojų vįsos Amerikos.' 
Teko nuginti, ’^k 
Shąrkey atsilankysiąs. Taip

PR fili 1NIS UETtlVflJFl-lli UtLViųJC | to p^gos suripažmt'i šu Vy
čiais, atvažiavusiais iš’ Ohi-: 

.gagos,. Olevėlankoj. Nėw 
Yorko ir daugelio kitų ko
lonijų.’ Vįską ’ gausite. už 

j riciuf dolerį, tąi ištikrųjų 
yrą hiipiginimas. Rėngūjm

ĮVAIRUS SKELBIMAI 
~BjniEfūvSr 

| BROADWAY BE AUT Y SHOP

Mokytojas Piv Galinis 
lainimgai pasiekė Lietuvą, 
Jis suskubo ' a p 1 a nk y t i I 
Prancūzijos, Švriearijop ii* 
Vokietijos • įdomesnes vie-, 
tas. lankėsi ir Mažojoje 
Lietuvoje. ‘

Lietuvos katalikų dienra
štis <Jįtytas^ rašo, jog Pr.| 
GįaliiBs . lankėsi laikraščio | 
redakcijoje ir pasidalino sa
vo įspūdžiais, ‘‘Rytas’’ 
pažymėjo, jog Pr.^ Galinis 
yra K. Federacijos centro 
valdybos narys.

Būtų negera taip įsisiū
buoti į darbų, kad pamirš
tum lemti kitus darbus bei 
organizacijas. , , » ? 

štai artinasi L. Vyčių 20* 
■sis žinias. 2 Jubilėjus dide
lis I Darbas, didėtįs! . Bet 
ir nevįėniiitūlis. ; .

Prieš afe geny katalikų 
tėvjiiąinin gludi pareiga 
remti veikiimts ir kitų qr-
ganizacijų, dirbančių kata-] 
likįškos akcijos dirvoje. Bei 

tLiet.;Vyčių seimo, švelnios-;] . VA AltlCI 
sielos katalikas atsimins ir • llflUSI UŽ ę liUU ' 
sekančius Veikimus;
+ Liepos .31 d. įvyksta.Mal
dos. Apaštalybes - draugijos] 
metinis išvažiavimas, 
Munchbacks parke, Deech j 

. St., Boslindale,- Mass. ’
' Ta pačia >dienų Moterų! 

Sąjungos apskritis rengia j 
metinę ’ gegužinę Lawrenco j 
Palangoje. Ten pat rug- 
piūčio 14 d;, LlįS. apskri
ties išvažiavimas. <

Bųgpiučfo 7 d. yra Blai- 
viniųkų apskrities . išvažia
vimas Bomuvos parke -h 
Montellojea ■ ’

Tą pačią dieną, rugp. 7 
d. įvyksta vargonininkų, 
choristų, dvasios vadų susi
rinkimas pasitarti apie Lie
tuviu Dieną. * Posėdis, bus 
Šv. Petro bažnytinėje salė
je,. -3‘ vakb jh p.. - ir taipo
gi " ten pat* L. R. K. A. 
S. apskrities . susivažiavi
mas. ..- Prisidėkime prie šiiį 
darbų*

Uaut
■ ■ . ... , t

r Atitekame visokius grožės darbus,, 
kaip tai: Jcei'pmn ir garbi n u o j a m

Į plaukus.
i Kaina už pihTniiheuC $4,(R) arba 2. 
į už Imant pingor arba Marcei 
| witve. duodame slianipoo dykai, per 
| yisjj mėnesį nuo Liepos 29 iki . Rug- 
į 'piut’lo 29 dienos. ■ ’
I Naudokitės šia proga.
j 254 W.. Brbadway, 

gpUTH BOSTON, MAŠS.
Tel. ■ 0779’ .

L„ Vyčių seimo dalyviams 
pagerbti yra reųgiainn Šei
myniška. vakarienė, kuri į- 
vyks trečiadienį, jugpiūčio

I ’■di;.™‘; ““r- '"“Msvarbds pranešimas
AUTOMOBILISTAMS

Mes atidarėm auipmobiliu taisy-; 
nio vietą. Taisom. visokios rūšies 
automobilius. Taipgi ištaisom su
lankstytus fendors ir bodies ir 
apipcnfiiiam. Taisom ignitions ir 
generatorius. Darbas užtikriptas 
ir kainos, .pigios. Vieta* vadinasi;

Į STEVE’S 'REPAIR SHOP,.
565 Eighth St. - 

SOUTH BOSTON, MASS. 
TeJ. B. B.- 2351-R

STEVE JANELIUNAS, Sav., bu
vęs Broadway Garage vedėjas.

prašo norinčius dalyvauk 1 
šioje yttkarįehėje nųsipfr^* ** 
i tįkietuk iš anksto. ’ ' V j

Tildetus galima gauti pas J 
Mf Kilmonifitę, “Darbiniu- jį 
ke’’ ir pas seimo' i^ngllflfe J 
komisijos narius ir pas vi-^' 
sus Vyčių kuopos narius.-- --Ž 

p'.-’’ ■ k , ‘
,L 1 7 ? H. -h ‘17. ir J Z.(f."'

RŪBB' SIUVYKLA .
JONAS JAJE^MiS<yiriflJkaa *' 

Moteriškų ir Vyrišką
Ęriaučiaj ir Ėutrį Taisytojai.

Valo, taiso dažo ir pr'osuia, Žemo
mis kai nomds. ' Nnu j j; . siutai ’ir 
ovei'kotai pagal užsakymą, Hilo 
$15.00 ir aukščiau.
537 S. 8th St., So. Boston,
Namų Tol, So. Boston 0377^

GBABŪRIAI f
TEISINGUMAS, PROGRE

SAS IR PASISEKIMAS

jos‘ salėj, 492 Seveiith Ht., 
So. Bostone,

Šios vakarienės .šeiminin
kės ponios Barolienė, Lin- 
gevirienė ir Juškevičienė 
pagamins šaunią vakarienę, 
susidedančią iš įvairių val
giu-

P. M. Karbauskas malo- 
nįąi sutiko parengti specia
lu muzikalę programos dalį.

PIKNIKAS

Tek Porter 3789 •

I JOHN REPSHIS, M. D.
(RHPSYS) 

į Lietuvis Gydytojas Į Ofiso Valandos:. 1n-4 Ir T-rO ' I 278 Harvard Street, 
j kamp, įnirtąjį arti Central Sq, 
I Gambridge, Masi.

A. J. WEST, M, U. |
LIETUVIS Į

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS Į

Valandos: |
Nuo 2 iki 4. ū, nuo 7 iki 8 vak. i

*
478 GalliVan Boulevard |

. DORCHESTER, MASS. |

' Telefonas Talbot 0847 I
t • . a

VAŽINĖJA UŽSIENY
labai genu ii: naudingai gali pa- į 
tarnauti sergantiems. Patarimas j 
veltui. . s

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

-sęrf ei joj, Italijoj, Šveicarijoj, 
■žali ir Austrijoj ir gavo labai 

’ svarblę infdrmtieijŲ' Lon- 
ip^done, Paryžiuj, Berlyne, 
\lj Vienoj jr kituose ilideliuo- '■ 

se miestuose, ir todėl jis 

ūr.fimj,327te:ri
• Faland«i: Antradieniai*, katrirt*- 

dienjflljs ip Mtidieniaif 13? rr-J 
te. 2-45, T-B tikute; MkMkOie

j W» m-jž ųkUL c ? • J

CURLEY REIKALAUJA
TEISINGUMO

Praėjusį' antradienį ma- 
yoras Curley priminė viešo..' 
jo gerbūvio departamentui 
griežtai prižiūrėti, kad pa

talpos būtų teikiamos tik 
tiems asmenims, kurie to 
būtinai reik alingi. - ■
Curley įsakė pašalpų tei- 
kėjapis tik jo klausyti, nes 
miesto tarybos nariai dėl 
artėjančių rinkimų patar
sią jiems duoti pašalpos sa
vo artimiesiems. .

Pašalpos skyriaus tarnau
to jams įsakyta tikrinti vi
sus pašalpos gavėjus,, kad į 
jų būrį nęįsibriautų koki 
girtuokliai. Yra atsitikimas, 
jog vienas asmuo buvo, su
imtas 30 kartų už girtuok
liavimą, tačiau jis pašalpą 
gauna.
' -Aišku, griežti įsakymai 
labai naudingi ir pašalpa 
turi būti teikiama tik' tiems 
•asmeninis, įnirįems pašalpa 
tikrai lėilialįnga. Bet ne
būtų bloga, jei aukštį ponai

Bengia

D. L. K. KEISTUČIO DR JA

,n *• SEKM ADIEN Y .
Liepos-July 31 d., 1932

OAKLAND GROVE,

E. DEDHAM, MASS.
•o , . .. . . ■" ’ ' • j

Į. f Prasidės 11 valandą 
i 1 1

Kvįečiarfię visus dalyvąu* 
ti šiame puikiame išvagia-. 

| vime. Turėsime daug žais
lų, skanių valgių ir gėrimų. 
Bus puiki orkestrą, kuri 
gros lietuviškus ir ameriko
niškus šokius. Todėl prašo
me atsilankyti, 0 atėję nesi* 
gailėsite.

Širdingai kviečia-
* PIKNIKO RENGĖJzU

JONAS BURBA IR SŪNUS
/

I’ėntlnu, popierupju, lš- 
dekoruoju ir aptaisau 
namus iš laiiko ir vi
daus. Musę ..darbu ir

1 ■ Reikale kreipkitės:

46 Silver St, So, Boston, Mass.

Tel. South Boston 2937-M 
g],... m,........ ...................  gj

1 JUOZAS M. DUS Į
| LAIKRODININKAS

| Parduodu įvairiausios rūšies | 
| auksinius ir sidabrinius daikU 
į tus. Taipgi ir pataisau. |
| 366 W. Broadway I

SO. BOSTON, MĄSS. 1

AGENTAI

C^tiTAy 
pataikavimai 

G£FUAUSI

______am MAb
TtUMūiMW

INSURANCE
Apdrausk namus, rakandus = 

automobilius pas = 
J.-S. MESMS . . j 

! 342 Broathvay, So. Bfįstons 
f '. Tel. 8. B. 1798 ar 2613 |

i

DR.J. LANDŽll|S-SEYMOUR
. LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ‘ ' 

Gyęio aStrias ir. kronlSkns Ilgas vyry, moterų h* valkų. Vartoja . 
X-Ray aparatų, .Ištyrlrnui vidurių Jr plądČIų Ilgų. 'Eksmmlmi6ja - 
Kraują,/Slapumų, Ir ąjĮęudalus savu laboratorijoj, Suteikia patark . f 
mii laiškais kitur gyvenantiems. 15 jnetų praktikos. j
OFISO VALANDOS: 2—4 p.fc. J 7—8:3Q vafc. • Tek S. B. Ž712. j 
496 E. BRPADVAV, . ‘ kOUTH BOSTON, MASS,. j.

s

t

PASALDINK GYVENIMU
Stanley išdirbystės gėrimais. Rei
kalauk ju visose krautuvėse. Pri
statome toniką j piknikus, vestu
ves, krautuves.

STANLEY BOTTUNGBO,
C. F. GRIGAS, Savininkas 

107 W. Sixth St. S. Boston, Mašs.
Tol. So. Boston 2802-M

Gyv. Tel. & B. 3694

INSURANCE
Mes apdraudžiamo viską, irhuoj 

. visko ' ’

O. J. WEISUL AGENTŪRĄ,
' 366 West Broadvvay, . .

SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. South Bo*ton0620 |

DALE’S KABIO SERVICE
S. Boston 2802-W ar Talbot 6601 
Taisau visokius Nadios Vaciumi 
CTeancrs, Toastors ir taip toliaūs.

Darbas užtikrintas ir kainos 
., pigios k. -;

TELESFOR ZNOTlN,
95 Wešt Sixth St, 

SOUTH BOSTON. MASS.

PARSIDUODA' • . 1 • • .. 
Graži, farmuko netoli * Bostono;
Yra 5 -kambarių namas sū visais 
Vėliausios mados' ji a i s y m a i s. 
Taipgi gražus, sodas sii. vaisiniais 
medžiaisy 1 •$.akrų žemes ir bume,, 
ir nauji vištiuinkai. Prie pat 
Stat’^Road.- '.

Priežastis pardavimo savinįu- 
j ■
kas nesveikas ir nori Važiuoti į 
Lietuvų, Kreipktai ‘ _• •

Į 803 Canton gt, Randolph, Maas,

Bile kokiame biznyje, ari 
profesijoje, teisingas ir nuo- : 
širdus patarnavimas lemia 
progresą ir pasiseldmą. Tą': 
aš patyriau būdamas laido- 
tuvių patarnavimo užsiėmi
mo per pereitus penkis me- - 
.tus. - Noi-s tai liera labai ii- 
gas laikas, tači au mūsų lino- J 
širdus atsidavimas savo už-: Į 
šienainiui' ir teisingas, sąži- I 
ningas patarnavimas žino* 
nūms, jau spėjo šute i i 
muins vis daugiau ir. dąiL. 
giau draugų, lemiant pro* 
gresą ir pasisekimą.

Giliai įvertindami šį fdk- * 
tą turiu garbės pranešti vi
suomenei, mūsų firma-tapo 
padidinta, pagerinta ir pui
kiai įrengta nauja j vietoj,-- 
380 W. Brodwa^, kad čio
nai dar geriau galėtum pa- ■ 
.tarnauti .augančio m ūsų 
draugii skaičiaus reikalus^ 
Ofisas apiūpintas tinka* i 
kamais patogumais ir daug 
,naujų, vėliausios rūšįeą 
įrankių įsigyta. DideliJkąm- 
bariai. Puikiausi automibP 
liai. Tas reiškia, kad c(ą- ; 
bar' mes. esam pilnai priši- j 
ruošę suteikti aulišciausįos i 
rūšies patarnavimą, ir syar- j 
biausia ■— už žemiausią kai- i 
nų — kaip pirmiau. į

Meldžiu įsitėmyti m ū s ų j 
naują adresą, taipgi, kąd • 
mūsų firma dabar vadiiMS j 
PETRUŠKEVIČIUS tB į 
SŪNŪS.- ■

Su pagalima, - -
JONAIS PETRUŠKEVIČIUM

. Grąborius
380 West Broadway, 

SOUTH BOSTON, MASS. •
TeL So, Boston 0304-W,

' • -f-

į

i

Office Telophone Universlty 1957
Res. Tel. Uuiverslty 1957

ADAMOWIRKA&SON
. . * r

Undertaker & Embalmer' *
LIETUVIS GRABORIUS IR 

RAISAMUOTOJAS
Pagrėbus atlieku gerai ir pigiai.
Kaina yletoJa visur. Vieta atdara ■ 
diena Ir nakt|. . , .■ ■

888 Cainbrid^e. Street .
KAST CAMBRIDGE, MAS8.

BYRIUS;-
10 Intervale Št» Sfobtello, Maee.

a

<<■

■i '

rv> nu J. I <
. PATARNAVIMAS DIBN+ 

IR NAKTĮ -.

D. A. ZALETSKAS
GRABORIUSIR 

balbakooto/ab
- 877 ir MB CaabrMp BUm 

. . Cambridge, Mas*.
Teltpkon* Unlvirirtty 8®M.‘W.



MIIVMi

li^o. 89. 1988 , \ pgRBiyiyKAB A

IS DIDŽIOJO NEW YORK’O IR NEW JERSEY
iš $V. JURGIO PARAP.
PRAL. KRUŠAS DŽIAU

i GAMTA 
f IP.-I y>tWj't? (jirronk ■
*■

Mkim^ -taiįje, jkad Lietu
voje inaža gražių dienų, kad 
ten dangus daugiausia de
besuotas ir t. p. Panašios 
kalbos neturi pagrindo. Ir 
pasi mus Amerikoje pasitai- 
lęo visokio Oro; Amerikie
tis pralotas Krušas rašyda
mas savo prieteliui ląišką 
štai ką pažymi:

“^.Lietuvos, o ypač Pa- 
Jungos gamta neapsakomai 
*graži. Manau praleisti čia 
visą vasarą. Lietuva Kau* 

j ’ ne ir Palangoje yra pada
riusi .didelę pažangą...n

f

IŠ KARALIENĖS ANGELU 
PARAPIJOS- /

Porcijunkulių ir Karalie* 
nes Angelų .atlaidai prasi* 

4 dės iš vakaro 7:30 vai. su 
mišparais ių pamokslu (ku
nigo L. Vaicekausko) rugp. 
1 d., Antradienį, rugpiūčio 
2* d. ryte mišios 5:30, 3, 8:30 
ir 9 yaL Pamokslas (kun, 
P. Lekešiaus) speci a 1 i ai 
tretininkėms po paskutinių 
mišių. Vakare 7:30 iškil
mingi mišparai ir pamoks
las (kun. N. Pakalnio). Iš
pažintys klausomos bus rug- 
piučio 1 ir 2 d. rytais ir va-, 
karais. Vaikų išpažintys 
rugp. 1 d. 5 vai. p. p. Baž7 

‘nyčia atdara abiejose dieno
se visą laiką. Atlaidai įgi- 
įami kiekvienu kartu atlan
kant bažnyčią. /

| Telephone: STAGG 2-0706.

IDR.BLAŪAS K. VENCIUSI B A N TĮSTAS
. X—RAY

| Namų Telefonas: Mieli Igan 2—4273 o jvu vaju x *t, ą, į

VALANDOS: 
Nuo 9—12 iš ry0, £-^-8 vak. 

’gvonfadienMt susitartu.
499 GRAND STREET 

(kauipae' Union Avė.). v .
B R O OKI Y N, N. Y.

Vaizdas rengto priedo prie Marsseilės, UI, Darbams federalė valdžia. Nesenai čia įvyko
didelės riaušės tarp unijoms priklausančiu ir nepriklausančiu darbininkų. Riaušėse tižmuatas vienas 
darbininkais ir _daųg.sužeistų,.’ - ' —■- —. - - - — - --------

5 Jonas Pocius sunkiai ser
ga Ciųnberland ligoninėje.

: Ant Sendrauskas staigiai 
susirgo, — ■ aprūpintas Šv. 
Sakramentais.

Petras Sharkey ir Jose- 
lyn. Harth susituokė liepos 
16 dieną.

•Sekmadienį, liepos 31 d. 
8:15 v. vakare dainuos lie
tuviškai Ū. Stankūnas ir 
kiti is WMBQ radio stoties. 
Programą organizuoja ir 
bandys reguleriai duoti F. 
Stankūnas;

Vaikelio Jėzaus draugi- 
< jos išvažiavimas į Forest 

Park puikiai pasisekė.

1.0. S. APSKRITIS 
VEIKS

rapijos choras, liepos 30 d./ 
šimtadienyje iš aukščiaus 
minėtos radio stoties WO- 
DAj 1250 Idlocfcleg, nuo 
10 iki 10 :30 valandą vaka
re, akompanuojant komp. J; 
Žilevičiui, dainuos'keletą lie 
tuviškų liaudies dainų. Taip 
pat artistas Petraitis už
trauks keletą. įdomių daly
kėlių.

Tat nepraleiskime progos 
pasiklausyti lietuviško ra
dio pusvalandžių iš Pater
sono. Reporteris^

gos. Vietoje vaikučiai pri- 
žiūromi sesučių. MASPETH, N. Y.

. - Gyvojo ir Amžinojo Ra- 
žanČiaus draugijų vyriausia 

t vaidyba turėjo savo pasėdį 
liepos 22 d. Nutarta suren
gti . išvažiavimą į Forest 
Palk. išvažiavimas įvyks 
rugpiūčio 21 d. Leidimas 

. jau gautas. .

’ •' * ■ • ~ ■ v■•.Lelija Zviniūtė jau visai 
pasveiko.

, \ New Yorko ir New Jer-
• •* Sey lietuviai vis dar kalba 

-apie įvykusią Lietuvių Die
dą liepos 4 d. Visi stebisi 
daugelio žmonių, ypač jau- 

' riiino, suvažiavimu, nepai- 
sant, Jmd didesnė, dienos 
pusė buvo lytinga. Šis su
važiavimas buvo renigamas 
labai ^įmaniai. Pikniko

Į komitetas dirbo visa širdi- 
. ibi. Ypatingai diįplės'gar- 

bės užsipelnė p. Mačiulis, 
komiteto pirmininkas. Apy
linkės visuomenė turėjo

5 ptogos pamatyti p. Mačiu- 
< lio nepaprastus organizaty-. 

vįuš gabumus.

r Visi kiti buvo mano tur
to draugai, bet nė mano.

Orvidius,

Liepos 24 d. Karalienės 
Angelų parapijos svetainė
je įvyko pasitarimas L. D. 
S. ir “Darbininko” reika
lais. Svarbiausias pasitari
mo klausimas — atnaujinti 
L. D. S. New York ir New 
Jersey apskrities veikimą.

Dalyvavusieji kuopų val
dybų atstovai bei artimai 
pritariu -Lų D. S. išrinko 
kun. įl. Balkūną, kun. K. 
Paulonį, K. Baltrušaitį, A. 
Spaičį ir J. Tumaspnį į ko
misiją, kurį rugsėjo mėne
sio pradžioje sušauks kuo
pų atstovii susivažiavimą.*

Posėdy be minėtų asme
nų dalyvavo kun. J. Lehce- 
vičius, Federacijos sekreto
rius K. Krušinskas, Vytau
to spaustuvės spaudos ko
misijos sekretorius K. Vil
niškis, L. D. S. Centro sek
retorius J. B. Laučka ir ki
ti. . ■ ■

Posėdžio pasitarimai pra
ėjo labai nuoširdžiai. Ypač 
širdingi! ir praktiškų suma
li vmu nurodė kum K. Pau- 
lonis^ kun. J. Balkūnas ir 
K. Krušinskas. . Br.

Sunkiai serga Mrs.v M. 
Tcelingienė., Aprūpinta Šv., 
Sakramentais.

Iš APREIŠKIMO PARAP.
- •*■». • -- ...... . - ‘ 

'NAUJAS; TRUSTE/.SAS
Vietos vyskupą pritari

mu išrinktas pa r a Jai j o s 
Truste’su gerb. «Aleks* šiš- 
kas, senas nuo“ pradžios pa
rapijos uždėjimo narys, ge
rai. Žinomas choristas,, solis
tas dainininkas. P. Šiškas 
galės kaip tik atstovauti 
jaunimą ir šiaip parapijie
čius parapijos tvarkyme.

PUOŠIASI
Vyčiai savo kambarį nau

jai perdirbinėja; sienos ir 
lubos malevojamos. Gir dė
ti, kad Vyčiai nori tikrai 
puošniai išsitaisyti savu 
kambarį, ir patys atlikinėja 
£ą darbą.

LIETUVIŠKAS VIEŠBUTIS

PERSHING HOTEL
178 So. Soiith Carrilina Avė.

■. .< '7’/H 7 
ATLANTIC Clljy, JT, L 

Ahthony. Žalis—Savininkas
Tik 100 pėdu nuo jūrių

“Maudytis tiesiai iš Kotelio. 
Kambariai svdinjs,. patarnavi
mas mandagus, kairia pigi. 7

Malonėkit atsilankyti.

PATERSON, N. J.
___j.:

LIETUVIŠKAI RADIO 
PUSVALANDIS

Neseniai atvažiavęs į Pa- 
tersohą parapijos chorą ve
sti artistas P. Petraitis cho
rą naujai * perorganizavo. 
Perorganizuotas cho ras 
pradėjo greitai augti kieky
bėje bei .kokybėje ir greitu 
laiku tapo kitį pastebėtas.

Vietinė radio stotis! WO- 
DA pakvietė chorą padai
nuoti.: Taigi Patersono pa*

ATOSTOGAUJA
Iš apturėtų atvi r u č i ų, 

choro nariai sužinojo, kad 
jų draugės K. Karpavičiū
tė leido atostogas savo bu
vusioje buveinėje, AVater- 
bury, Conn. ir p-lė Sėrbėn- 
taitė viešėjo gražiame 
Southhold, L. L

Ir vaikučiai važiuoja į 
vasarinius namus. Rūpes
čiu vietos Š. Vincento Paū- 
liečio draugijos vasaros me
tu išvežama iki 10 metų, vai
kučiai j “camp” 10 dienu 
atostogoms. Pereitą penk
tadienį išvyko: P. Višbarai- 
tė, Marcele Na^totąite, A* 
dele Gratauskaitė, Olga ir 
Alicija Ulęvičiūtės. Kai 
jos sugrįš, tai važiuos būrys 
berniuką, ir taip pasimai
nydami iki vasaros pabai-

. Pirmadienį, liepos 18 d., 
lydint apie 100 žmonių, lai
mingai išvyko Liėtuyon lai
vu “Europa” kun..Bailiu
kas ir kun. Žvirblis, Lai
mingos kelionės.

PAVYZDYS
Katalikų sayąit r a š t i s 

11 ■ĄmerieA’ ’ ir vietos. dioce- 
zijos laikraštis “Tablet” 
rašo apie kun,,Dumi, išbu
vus daug metų prie vie
nos bažnyčios Brooklyne, 
kuris" mirdamas paliko bati
koje tik $19.62. Tuodu laik
raščiai (gėrėjosi ?ir statė 
kaipo pavyzdžiu, nes tas 
kunigas, per tiek metų dirb
damas tiek mažai paliko 
turto. Jis buvo - duosnuš 
biedniems ir visiems labda
ringiems, tikslams.
'KATALIKŲ UNTVER-

> SITETAS

Lietuvoj katalikai dabar 
susirūpinę įsteigti Katalikų 
Universitetą. Amerikoje 
gyvuoja tokia įstaiga, re
miama visos šalies katalikų. 
Štai ateinantį sekmadienį, 
liepos 31 d., įsakyta visose 
Brooklyno bažnyčiose .pa
daryti rinkliavą naudai to 
universiteto. Beabėjo ka
talikai žmonės įvertindami 
universiteto svarba, kuris 
ruošia1 katalikybės vadus, 
parems ir net šiuose su
spaudimo laikuose gausiai 
aukodami.

APKRIKŠTYTA
. šeštadienį,. įiepos 23 d., 

apkrikštyta Robertas Gab
rielius, sūnelisStanislovo 
ir Onos (po tėvais Venslo- 
vaitės) VisgaiČių. Krikš
tatėviai buvo: motinos/bro- 
lis Jonas Vehslovaitis ir 
Stela Žvirblytė, kun.' Žvirb
lio sesuo. , (

PALAIDOTI
. i' ..

Liepos. 22 d., Juozas - Skel
tis, buvęs Amerikos karei
vis; liepos 23 i d., Kazimie
ras Paplauskas.*

C.BROOKLYN, N. Y.
L. D. S. Į0 kuopoąir Mo

terų Sąjungos 35 kubpoš iš
važiavimas įvyks rugpiučią 
21 d. y Dalyvaukite visu

Grąžtai pagerbė tietiivių pa
rapija $avo naują vikarą

. Liepos 10 d., 5 vai. vaka
re, Šv, Kryžiaus svetainėje 
gražiai sutiko savo naują 
vikarą kun. P. Lekešį, At- 
simainyino V. J. parapija, 
Maspethe. Banketo daly
vių atsilankė virš trijų šim
tų. Salė jaukiai išrėdyta, 
ant visų stalų gyvų gėlių 
bukietai, prie scenos di
džiulės Lietuvos ir Ameri
kos vėliavos kabojo. Stalai 
apsėsti žmonėmis ir prie 
durų minios stovinčių neri
mavo, nes nebuvo vietos vi
sus sutalpinti. Pietūs mas- 
pėtietėš tikrai skanius pa
gamino. Ūpas visų pakilus 
ir jaudinantis.

i Lygiai penktą valandą at
vyko automobiliais kunigai:, 
klebonas Ig. Kelmelis iš 
Newarko, klebonas N. Pa
kalnis iš Šv. Jfrrgio parapi
jos, klebonas K. Paųlonis iŠ 
Apreiškimo parapijos, kun. 
J. LencevičiųS ir kun. J. 
Kartavičius Aprėiš kimo 
parap. vikarai, klebonas J. 
Balkūnas iš Karalienės An- 
gęlų parap.j kun. J. Alek- 
siūnas, Karalienės Angelų 
parapijos vikaras. Tuoj 
pasirodė Maspėtho klebonas 
A. Milukas uniformoje su 
savo vikaru kun. Lekešiu. 
Visus džiaugsmingai žmo
nės sutiko aplozais.
■ Maspėtho klebonas Milu
kas atkalbėjo maldą, paaiš
kino dalyviam s* šio/hankiet o 
tikslą ir pavedė *. tolimesnį 
programos pildymą vargo
nininkui p. J,. Tamošaičiui., 
Vargonininkas p. Tamošai- 
'tis su savo choru turėjo pa
rengęs rinktinių' dainelių 
programa,' kuri v i s i e m s 
patiko. Didesnę muzikalėš 
dalį atliko jaunas lietuvių 
benas, vadovaujant p.. Ska
rulių. Pažymėtina, kad tas 
jaunuolių beųas daug\žada 
lietuviams savo talentais. 
Ypatingai žymėtina vargo
nininko p. X Dulkės links

mos dainelės,; kuris net aš
tuonis kartus buvo žmonių.

-įššaiiktas padainuoti;. ■ Kal
bėto jų'buvo labai daug. Vi
si kunigai kalbėjo, ypa;’ 
klebono kun. Balkono įr

klebono kun. N. I^akahiio. 
buvo tikrai žavėj an č i o s 
mintys. '

Kadangi kun. Lekešis y- 
ra vyskupo .pašiurtas vika
rų Maspėtho lietuvių para
pijai ir .kartu, administrat^ 
rium viso Long Island lie
tuviams, tai į j6 priėmimo 
banketą daug lankėsi atsto
vi! iš Great Neck, L. I., 
Gleencow? L.-T., iš Hunt- 
ingtoi] ir kitų L. Į. lietuvių 
kolonijų. Tas sukėlė lietu
viams daug įdomumo ir 
kalbėtojams naujų minčių.

Dovaųų kun. Lekešiui su- 
teil^a labai daug, Čia nėr 
viską galėsiu atminti. Kiek 
pastebėjai! dovanas teikė, 
Maspėtho choras,' Lietuvos. 
Vyčių 110 kuopa iš Maspe- 
tho, Moterų Są-gos 30 kp., 
Šv,. Rožančiaus draugija iš 
Apreiškimo parapijos, Šv. 
Vincento draugija. Banke
to rengėjai, Valantięjų šei
ma ir kiti.

Baigiant programą karš
tai padėkojo celėbr ant a s 
kun. Lekešiszsavo: klebonui 
kun. Milukui, dalyviams! 
kunigams, šeiiniiiink ė m s, 
draugijoms- ir visai parapi
jai ka^tu ragindamas į vie
ningą parapijos darbį. Po 
to‘, visi atgiedojo Lietuvos 
in Amėrikosohimnus ir su
keltu ūpu skirstėsi į namus.'

DR, A, PETIIIA
'(HTliOKl 

LIETUVIS DANTISTAS
221 S. 4th St, Brooklyn, N. Y.

XSpiniullų DiaffnoM 
Gaga Anettetika 

VALANDOS:
Nuo 9 va! ryte Iki 8 va! vakare. 

.^Penktadieniais ir Šventadieniais 
tik susitarus.

Ji'./~i % iRiBMiii ■irr-'usrai,ri 't

Tel. Greenpoint 9—2320

JOSEPH fflSZVA
GRABORTUS

BALS AMUOTO  JAS
231 RUDFORDAVENUE j

BROOkLYN, N. Y. I

t KLASČIAUS j

| GLINTON PARKAS
| Piknikams, baliams, koncertams, I 
j Šokiams Ir visokiems pasilinksmini-1 
f nmins smagiausia vieta Brook-1 . 
j lyne-Mąspethe. Inu laikas, ngslsa-1 
s kytl salę žiemos sezonui.
I kamp, Maspeth ir Betts Avė. | 
j JONAS KLASČIUS, Sav, j 
| Maspeth, N. Y. I

Atsimainymo V. ji. lie
tuvi!! parapija,. Maspethe, 
rengia pirmutinį šių metų i, 
savo parapijos .pik n i k ą, 
rugpiūčio 7 d. Piknikas į- 
vyks nuosavame parapijos.; 
darže. Tai retenybė, kaip 
Maspetaš, turi savo daržą 
parengimams; Daržas yra 
didelis, medžiais apsodintas. 
Pačiame darže yra pritai
syti jau nuo seno tinkami 
stalai ir kiti reikmenys pa
rengimams. Daromi page
rinimai: nauja platforma 
šokiams ir šiaip p.asilinks- 
minibiams. . » ' ■. •
• Šiais metais parapijos pi
knikas' buą labai įdomus < 
programbs-sudėtimi.. Daug 
lietuvių žada jame lankytis 
netik iš Brooklyn o, bet viso 
Long Island; Gre^t Neck, 
Gleenoow, Hun t i n g ton, 
Greenport ir Šou t b o 1 d. 
Programa- bus vėliaus pa
skelbta “Darbininkė,”.

Maspetho lietuviui para
pijos klebonija atrodys kaip 
nauja. Viso tempo vieniu-., 

. gurnu* parapįjonys sutarti
nai dirba pertaisydami ir 
maliavodanii kleb o' n i j o s 
kambariu^. Reikia p<isi*

Tel? Newtowri 9—4464

ANT. J, VALANTIEMS
GRABORIVS IR 

'BALŠAMUOTOJAS 
Apdrauda Visose šokose 

Notnry Public
5441 — 72-nd Street, 

Arti Grand St.
. MASPETH, L„ I„ N, Y. .

Tel. Stagg .2—5048 Notary Public

M. P. RAILAS INC.
BIELIAUSKAS 
<• ’

Graborius ir Balsamuotojai

660 Grand St., Brooklyn; N.Y.

Tel. Stagg 2—0783 Notary Public

JOSEPH IEVANDA
(Leyandauskas)

QRABORIUS 
107 Union Avė., Brooklyn, Jt.T.

1 . r*."1-.......... . 1 1 w"
Teleplione Stagg' 2-4409 

NOTARY PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS
G R A B O R I U S

402 Metropolitan . Avė.
BROOKLYN, N. Y.

.Priešais Apreiškimo parapijos 
. Bažnyčią

Pareamdau Automobilius Ves
tuvėms, Krikštynoms hr viso- 

. kiems pokyliams:

džiaugti, kad tie uolus* dar
bininkai visą savo darbą at*k 
lieka veltui. . '

-v,.šhiomi pranešama gerb. lietu
viams,- kad1 JURGIS T{TMAk>t 
bTlS yra įgaliotas rinkti “t)arln-H 
ninkui” pveniunevaia  ̂cukelbimusi : 
ir it... Jis taipgi patarnauja lie
tuviams visuose 'jų reikaluose^'.. 
kaip Viesas Notaras./Jb antrašas:.
121 Union Ąve., kampas Grand 
St., arba 1356 Kąst 91tfy Street, -

x O f . L .4 C K L S, f o t ra fa s

1 2t Bedtard Bruoklyn
Te! Evergrm G—-Wl4
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