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KUNIGU VIENYBĖS VALDŽIOS HNUUMENĖ 
. CENTBU RAŠTINĖS IŠKRAUSTĖ VETERANUS

PRANEŠIMAS
“Kunigu. Vienybes”Jne-i yflASHINGTGN. — Vai- 

tmis narių suvažiavimas .
• t n j L. •-¥- - dzia buvo griežtai įsakiusiįvyks 9 d. rugpiucio men., . .v , \T ,. .. v. x • -ok-ia bonų išmokėjimo reikalau- Adelphia viešbutyje, Philū- . ■_ J < ., , , . -rv .. . jautiems veteranams pasi-delpnia, Pa. Pirmoji sesi- P ,ja skirta 11 vai. ryte. Itrauktl ,s a^Ųent,} neS’f 
> . Kun. M. A. Pantaby:"**“*■ Veteranams atT 
_ _ ' ^Centro Rast. geruoju pagauk-
, ' buvo iššaukta policija.
VAU DADCkl MCCICVAI P'aeiau policijai nepavy- 
full I Arklį iiLvluAAr|ko įveikti veteranu. Kilo

TYS SU SEIMU didelės riaušes. Veteranai 
• * panaudojo lazdas, plytas ir

’ BERLYNAS. - Voki J daiktuS’ 0 P°licija

tuos kanėleris von Papen, . SusiSaudyme įvKko fr-ne. 
praėjus rinkimams, pareis-L ... r i ±laimių. Riausese nukautas 

ė, jog neijis, nėr jo a 1- veįeranas lietuvis William 
neto mmistemi nepaisys Hushfca_Juška; gyvenęs 
naujo seimo. • J 2316 w 23rd pi ciiieago,

Naujasis seimas susirinks Tn TT- . T . .< .-v. UI. Užmuštasis Juška gi-rugpiucio 29 ar. 30 dieną.1 _T., . .. .., • . . ‘ | me Lietuvoje, Amerikos pi-Kadangi ne viena partijam4 ; 
neturi daugumos, tad lau- . r ’•. . .«■ ... . ■ , ’ • ’-.l Kai policijos jėgų neuz-
kiama visokių dervbų. Jeu\ j ., , tt , 1 / 17 Je. J-teko, prezidentas Hoover i-
kat^ikų. centro partija Į>a- sakg atvvfeti kariuomen6s 
remtų . fasistus hitlerinių- bteai
tas, tai tada butų dauguma, panaud ašarjneg * 
bet sunku to laukti, nes ka- įomį)as 
tabkų; centras griežtai ne- p“ 29 d kariuomengs 
pritaria- dabartinei rasistų .
hitlerinin^ programa! pasistatvtąsjas trobeks jį 

■ Jei katalikai paritų hit-Įigsto§tį _
Įmintas,.-ta aišku,jogf Riadaį paseklag3 tokios: 
talermihkai turėtų atsisa- x iVeterdnas 53
kyli nuo savo programos g g sunkiai.>
didelės dalies. IĮ nuo asarmių dujų nukente- 

PASAULINĖ OLIMPIADA imtųjų' policijos apsaugoje 

PRASIDĖJO tebelaikoma 55 veteranai, iš j 
‘ ' i I kurių 35 asmenis imigraci

jos biuras vadina radika- 
LOS ANGELES. — Lie- lais

pos 30 d. Vice-prezidęntasĮ Įįiaušgse dalyvavo apie 
Charles Curtis ¥atidarč pa-1 veteranu ir žiūrovu. Iš 
saulinę sporto švenję. - o- Waslungtono prašalint’a a- 
limpiad®, kurioje dalyvau- pie 400Q veteranu. Vitali
ja 39 tautų sportininkai. daj> yra apie 1500 

Olimpiados atidarymo iŠ- [ veteranij
kilmėse dalyvavo per 100,- Iš ■^ashįngton<) j aavo 
000 žmonių. gyvenamas vietas išvyko 5.-

750 veteranų, kuriems ke- 
į lionės išlaidas apmokėjo 
I valdžia.

■: SOUTH BOSTONĮ-MA8&.r-BV8W8^8>AtronaT. 5 D., ,L9?2 M., No. 58

1.—30,000 toną sunkumo naujasis laivas Majihatįttin, didžiausig^Amerikog laivas.’ 2.—-Grupė rakety- 
riu ir Įvairią kriminalistu, suimtu Detroit, Mich. .Prancūzu socialistą vadas P. Renaudel, išardęs 
Genevoje pasaulinės parlamentarines sąjungos - su'rivažiaviiną^ pasakydama! smarkią kalbą prieš Ita
lijos fašistus.. '■ • . ’ •/ X •*’

įs j™ M
■ - - ■:ū lS

e
* *

’B' ...^

jos biuras vadina raclika-

LENKIJA VĖL BANDYS 
SPAUSTI LIETUVĄ
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Mirė Prelatas Šelpei
.....  --------- ■----- ■----- —<$
LIETUVAI ’ PRITEISĖ SIJMO- 

j KATI 600,000 LITU

Šiomis dienomis Stokhol- Z 
me pasibaigė trečiųjų teis
mas, kuriame buvo nagrinė
jama vokiečių iškelta’Lie
tuvos geležinkeliams byla 
dėl nuostoliu atlyginimo ar
ti dviejų milijonu litų su
moje. Teismo * sprendimu,
vokiečiu reikalavimai dali
nai pripažinti J teisėtais ir 
•Lietuva turės Sumokėti vo
kiečiams trečclįdį reikalau
jamos sumos iš viso apie 
61)0,000 litų.

Streikuos 5OO;OO0l Ūkininkų
SUĖMIMAI RAUDONŲJŲ DARBU FEDERACIJA

RIAUŠĖSE ■ PRAŠALINA' RADIKALUS
• . . ■ ’ . ' * ' i ‘f

PRANCŪZIJOS-BELGUOS
SUTARTIS -NUOSTOLIS

AMERIKAI

LAAVRENCE. — Riau
šėse tarp. komunistu ir po- 
icijos suimti 4- asmens, 

tarp kuriu viena moteris.-

* * VIENĄ, Austrija.
Rugpiūčio 2 d, , širdies liga 
mirė Austrijbs buvęs prę-* 
mięras prelatas Ignaz Sei* 
pel, 56 Inetų. -

Prel. Seipel buvo vienas 
iš žymiausių Austrijos vai- 
štybininkų. Penias kurtus 
jis buvo ^Austrijos ptemie* 
ru, .išgelbėjo Austriją iš naį- 
minio karo ir finansimo sįi- 
smukimo. , ■ į į

Visą laiką jis gyveno vie
nuolyne, kur kasdien laiky
davo šy. mišias. ’

Didžiajam karui pasibai
gus ir išnykus Austrijos* 
Vengrijos imperijai, prel, 
Seipel buvo pakyiestas pa
rašyti naujosios Austrijos 
konstituciją. Jis sustipri
no krikščionių demokratų 
partiją, kuri, jo vadovauja
ma liko didžiausia .partija 
Austrijoje, nustumųsi soei-, 
listu's į antrą vietą. .

Dėl jo didžių pastangų 
Tautų Sąjungą suteikė Au
strijai didelę paskolą,: kuri 
išgelbėjo Austriją - iš finan
sinio bankroto. *■ T

192Ą m. liepos 1 d. vię .̂ 
nas fanatikas paleido į pre
latą ‘du Šūvius,kūrių' 
sužeidė jo plaučius, q kitas 
jaknas. Sužeidimas • buvo’ 
lab,ai pavojingas, bet prela
tas pasveiko, nors tas sųžei-s 
dimas gal ir pagręitino 
mirtį. . Pasveikęs prel. Sei- 
pel dovanojo šbvėjūi' ir ląi* 
mėjo jam pasigailėjimą.

Dėl prel. Dr. Ig. Seipel 
mirties Austrija didžiai liū-j 
di, nes neteko savo didelio; 
sūnaus. - * . .

DĖS MOINES, la. — 
Vidurinėse vakarų • valsty
bėse susidarė ūkininkų di
delis judėjimas, kurio va
das Milo Reno pareiškę, jog 
ūkininkai paskelbs streiką. 
Streiko diena • numatoma 
rugpiūčio 15 d.

Streikas tęsis apie 30 die
nų ir peritą,laiką ūkininkai 
nieko mepirksiĄ nepar
duosiu. ,

Apie puse milijono ūki
ninkų jau sutiko dalyvauti 
streike. '

MIRĖ IHf PAŠAU
TAS VETERANAS

PARYŽIUS, rugp. 3. — 
Ką tik • pasirašyta' Prancu- 
zijoš-Belgijos prekybos su
tartis pradės veikti rūgpiū- 
čio 8 dieną.

Kadangi sutartis labai už
gauna kitų Valstybių preky
bą, tai Sutartį pasirašiusios 
abi valstybės šusilaukė pro
testų iš Amerįkos, Vokieti-. 
jos, Japonijos, ,Anglįjos, 
Meksikos ir Gilęs valstybių.

Prancūzija -suteikė dide
lius palengvinimus Belgi
jai, ypač metalo išdirbi
niams. Kadangi kit p m s 
valstybėms muitai . daug 
ankstesni, todėl jų prekės 
gali netekti rinkos Prancū
zijoje bei Belgijoje. ■

r WORCĖSTER, rugp. 2. 
— Baneroft viešbutyje po
sėdžiavo Darbo'Federacijos 
MassachusettsĮyalstijos ats
tovai. Į susiyažiavimą.'bu
vo. įsibriovį i$-.komunistų, 
kurie. blaške revoliucinius 
atsišaukimus; ■ r

Taįp pat* į, susivažiavimą 
.norėjo 'įeiti karo veteranai 
ir pravesti atitinkamus, nu
tarimus prieš vyriausybę, 
tačiau susivažiavimas nuta
rė-neįsileisti nei komunistų, 
nei veteranų, nesančių at
stovais.s

SONNENBERG NUTEI-
■ . STAS

f

AIRIAI ATMETĖ ANGLI
JUS HIMNĄ

DUBLINAS.—Čia įvyks- 
didelės arklių lenktynės, ta-4 
čiau tų- iškilmių metu nebus, 
griežiamas Anglijos him
nas. Anglijos kariuomenės 
raiteliai ištraukti iš' lenkty
nių, todėl Anglijos himno 
orkestras ir negrieš.

Kadangi Anglijos ir Ai
rijos santykiai šiemet labai 
pablpgėjo, todėl anglai iš 
anksto pasitrankė' iš lenk
tynių, kad nesukeltii triukš
mo.

PRIĖMĖ IŠTREMTOJO 
KARALIUOS LAVONĄ

rašydama apįe lenktj pa PALESTINA APMOKA 
stangas įsteigti Liepoj o j j ANGLIJAI < KARIUO- 
bazę savo karo laivynui, pa- ■ • . nriir 
žymi, kad, esą, buvęs -Liepo- Į . MENŲ 
jos-Romnų geležinkelis su- Į —.--------
darysiąs integralinę Liepo-[ JERUZOLIMAS.—Pa
jos bazės dalį. Esą, Lenki- Į leštinos vyriausybe, šiemet 
ja dar labiau imsianti spau- Į sumokės' Anglijai $500,000 
sti Lietuvą priversti jai ka- už teikiamą apsaugą Pales-, 
pituliuoti Liepojos-Romnų Į finos žemei. Apsaligbs ka- 
geležinkelio eksplotavimo riuomenę sudaro du batali- 
klausimu. r jonai. . ■

100 MuSpJUSTU- ni)ŠOVe 3 BROLIUS 
Lig NEW YORK RAKETYRIIIS

VALSTIJOJ PITTSBURGH. — Ra-!
——*------  Į ketyrių grupė nušovė kitos

• SYRACUŠE, N. Y. — rąketyrių grupes vadus 3 
New York valstijos senato- brolius—Johriy, Jim ir Ai’: 
rius George H. Pėaron, res-įthur Volpe. < . 
publikonų vadas? pareiškė, Į Visi 3 broliai buvo užėję 
jog šiais metais New York į valgyklą• pavalgyti.’ Juos 
valstija turėš 100 milijonų užklupo kiti 3 raketyriai ir 
dolerių nuostolių. | paleido mirtinus šūvius.

• \LIŠBON, Portugalija. — 
Rugpiūčio 2 d. į Portugali
ją atgabentas mirusio iš
tremto karaliaus. Emamiel' 
kūnas. .

Ek-karalius Emanuėl mi
rė liepos 2 d. Anglijoje, kur 
jis išgyveno 22 įnešus, ištrėk 
mime. • .

. . f • . į

. Atvežus buvusįb, kara
liaus lavoną,, buvo iškeltos 
karališkos ir respublikos. 
vėliavos, t per j uostos. gedulo 
kaspinais. ,, ’t.,( \

Laidojimo apeigose daly
vavo Portugalijos prezi
dentas . Carmona, kai’dino-^ 
las ir tūkstančiai piliečių. 
Gėlių kapui papuošti at
siuntė net ’ ir’kaliniai. Ka
riuomenes. kąnuoles iššėvę 
21 kartą. ‘ •

• Portugalijos, respublika 
.•atidavė tikrai žmonišką bei 
krikš< 
buvus

"• Ristikas Gus Sonnenberg 
Šią savaitę nubaustas trimis 
mėnesiais arešto ir 100 • do- /
lerių, pabauda už pavojingą 
vairavimą automobiliu, bū
nant girtu. Sonnenberg į- 
teikė skundą aukštesniam 
teismui, tačiau leidimas vai
ruoti automobilių iš jo jau 
džiami.

, WASHINGTON —Rug
piūčio 2. į. ligoninėje mirė 
karo veteranas Erįė Carl- 
son, Oakland, Galit,, pašau
tas liepos 28 d. riaušėse 
tarp policijos ir karo vete
ranu. Tą dieną nušautas 
buvo veteranas lietuvis Vin
cas Juška, o Carlson sun
kiai sužeistas.

V. Juškos kūnas iškilmių-' 
gaį palaidotas . Arlington 
kapinėse., Jo vardas pus į- 
rašytas į Amerikos istoriją, 
kaip žuvusio nuo savo vals
tybės vadovo pasiųstos ar
mijos šovinių.

BUVĘS BOKSINI N K AS 
PRADĖIO POLITIKUOTI

BULVES KASTI NE- 
U1SIM0KĄ<NEW YORK. — Buvęs

boksininkų čempionas Ganė
Tunney šį rudenį smarkiai BONNERS SPRINGS,

uonišką pagarba neva 
iam savo priešui.

VON PAPEN NESIVADI- 
NA DIKTATORIUMI l r .

BERLYNAS. — Liepos 
29 d. vakare Vokietijos kan
cleris Von Papęn savo kal
boje per radio. stengėsi už
tikrinti. Ameriką, jog nei 
jis, nei jo bendradarbiai- mi- 
nisteiįai; nenoi‘i Vokietijai 
-diktatūros. : Sku. •
, r Šatė kalboj e»Von Rapen 
įpabiėzū, jogiVėrsaies^suter-t .
; ties’ neteisingumai yra kai-’ i? 1 MrgA Maude Edgell, iš 
tij jei (Vokietijoje įsigalėjo’ 'Gnfnnsvill^ TnA nndnvnnn- 
didėli kraštutinumai.

Tą. pačią dieną preziden
tas Hindenburg pasirašė 
dekretą, kuriuo nuo rugpiu- 
čio 1 d. per 10 dienų Vo
kietijoje pąskelbiamt. ramy
bes laikotarpis — visi poli
tiniai susirinkimai uždrau- 
atimtas. ■ 1

OUB. RITCHIE NEPRIIMA 
VETERANŲ

dalyvausiąs' rinkimų darbe 
ir remsiąs demokratų parti
ją, nes ir jis dembkratas. .<•

Taip/pareiškė G. Tunney. 
Connecticut valstijos demo
kratai buvo jam pasiūlę bū
ti jų kandidatu į kongresą, 
bet Tunney pasiūlymo dar 
nepriėmė. Jis nori gerai 
prisirengti tam darbui.

Kas. — Vienas, ūkininkas! 
turėjo pasodinęs1 900 ,buše
lių bulvių. Jis apskaičiavo/ 
jog bulves kasti neapsimo
ka, nes pigiau nusipirktų 
negu savas 'kasti, todėl jis 
aparė visas bulves. f J 

Ūkininko elgesį pasekė 
tu 500 ūkininkų, kurie išarė

I bulvėmis apsodintus laukus*

..... ..............................................................i...........(iiiiiiinuiiHtuitaiiitiiiiiti4<i*ihii<i<i(iiiiiuUnnUHiHiitki«inii0ii«liiiiiiiihĮtiiHiiHHį |

BALTIMORE. —'Polici
jai ir kariuomenei išvarius 
iš Washington bohų Išmo
kėjimo reikalaujančiu^ ve
teranus, veteranų dalis’ ap- 
i sisto j o • jdhnstown, Pa. ‘ *•
J . ■ į •

iCatonsvillę, Ind., padovano
jo veteranams savo nuosa
vos žemes 25akrus prie pat 
Wątetbury/Md. Šioje že
mėje buvo ^numatyta įsteig
ti bedarbiu veteranu koįo-. 
uiją, tačiau. Maryjand gm 
bernatorius Ritehįe griežtai 
pareiškė, jog jią nelęis sten
gti koloniją. ;

•!

Federacijos Kongresas ;
Šių melų Amerikos Lietuvių Romos Kata- ’ 

likų Federacijos XXII Kongresas iyykš Rug- > 
piūeio 23, 24 ir 25. diehomis, švento Kazimiero, • 

. .parapijoj, Pittsburgh/Pa.’ ' ‘ >
Federacijos Apskričiai, skyriai ir visos lie- . • 

. tuvių katalikų draugijos nuoširdžiai kviečia- .
mos dalyvauti. Taip, pat Didžiai Gerbiamieji i

• lietuvių dvasininkai, visi katalikai inteligentai, 
visi visuomenes veikėjai kviečiami į Amerikos 
lietuvių katalikų metinę’švehtę—- Federacijos 
Kongresą svarstyti mūsų Vįsupmeninių reikalų.

K. X KruŠinskas,
Federacijos Šekretbrįus. ~

i
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APSAKYMĖLIAI
ABELIARDO SAPNAS
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Pradžioje dvyliktojo ąnp 

žiaus gyveno garsus mokslL 
ninkas Abeliardas. Jis bu
vo iškalbus^ gražus,-liuks* 
mas. Būdamas dar dvide
šimts devynių metų am* 
žiaus jau užėmė į%;mią mo* 
kytojo vietą Paryžiuje. Ir 
kaip jis pats sako, visas pa
saulis buvo prię jo kojų. Iš 
visai* jaunuoliai rinkdavosi 
klausyti garsaus mdksįi.nm- 

—ko Abeliardcv • Tuo metiu
- kaip jis pūts apsako savo 
knygoje: “IIištaria, Calami- 
tatum,” jis buvo pilnas tuš-

• ‘tybes ii* puikybes. Ir tos 
< nedorybės buvo priežastys

’ vjd didžių nuodėmių. Pa
garsėjęs jis-buvo savo aūkš-

• tų mokslu, bet taip gi nema
žiau ir nuodėmėmis. Bet 
permaina įvyko ,jo gyveni
me. -
.. Kartą jis sapnayo šitokį 

. sapną. Rodosi, jis miršta.
Gydytojas stovi prie lovos’ 

•y,nusiminęs ir kraipo galvą.
Giminės meldžiasi, ir verkia. 

’ • ; Žvake uždegta. Susirinku
sieji skaito niįrštančio mal- 

U das. Ir rodosi, jis girdi:
“Išeik jau, krikščioniškoji

- siela, iš šio pasaulio vardan 
. .Visagalio Dievo Tėvo...”

Šaltas prakaitas išpila Abet 
, liardą. - įPrieš jo’ akishlal 

-bar stojasi visas jo gyveni- 
, mas. Koks baisus. Kiek 
. nuodėmių. . Kokios baisios.

: . • Sudreba Abeliardas. Kaili 
„ / 'norėtų už jas gailėtis. O 

kad jis dabar galėti], sukelti 
/^•dyje gailestį. Negali.
Desperacija apima jį. Prie 
Savęs mato daugybę velnių.

•' Degančiomis aki’mis jie žiū- 
, ri į jį ir laukia. Kaip bai-

- ‘ sųl... Jau nebegyvas....
- \ . Jo sielą paima Luėipie;

rius; Abeliardas nenori pa
siduoti, bet veltui. Abeliar- 

•das pragare.
Liepsnos.' Baisios ugnie.'-, 

\ liepsnos visur. Liepsnose 
matosi atskiri nameliai.. Iš 
jų girdėtis verksmai’ ir kei- 

< ■ ksmai ir dejavimai. Verks- 
; Muai ir dejavimai kokių

Abeliardas niekuomet - ant. 
žemės. gyvėndąmas nebuvo 
girdėjęs. Jie kaip aętriąib 
siu peUkt bado širdį:

“Mmų> džiaugsmas juos 
kankinti Čia amžinai,” tarė 
Lilcįperitis* “Amžinai, am
žinai, amžinai, ar girdi?”

“Kiek daug namelių,” 
drebančiu balsu sako Abe
liardas, “ar jie visi pilni?”

“Taip, pilni. Daug, daug 
ir tavo .draugų čia yra.”

_—“Kur gi mano namelis;/’ -
• nusigandęs klausia ^Abeiiar- 
das.'

' Velnias privedą. jį prie 
pastatyto namelio. Namelis 
gatavas. Gerokai jau aprū
kęs, tik nėra kamino.,

“Štai, tavo namelis.”

... “Mano? Bet kodėl jis be 
kamino ? Visi Įriti su kami
nais,” sako Abeliardas.

- “Dar neužbaigtas.”
‘ ‘Kodėl neužbai.g t a s ? ’•' 

klausia ilbęliąrdas. “Kada 
bus užbaigtas?”

“Kada tu papildysi da 
vieną mirtiną, nuodėmę, ta
vo pragariškas rūmas bus 
užbaigtas.. Tik vieną mir
tiną nuodėmę. Tik dar vie-

' /V 
. “Dar vieną mirtiną nuo
dėmę. Vieną, vieną,” dre
bėdamas ..kalbėjo Abeliai*- 
das; “O,o, vieną.... Ne.z. ’? 
Abeliardas pabudo.

Jis šoko iš lovos; Dreban
čia ranka žegnojasi, puola 
ant kelių. Dievui dūkui, 
kaid tai tik sapnas. Beta 
koks, reikšmingas. Tai gai
lestingas Dievas jį perser
gėjo.

“Dieve, pasigailėk ma
nęs, didžiausio nusidėjėlio. 
Dieve, pasigailėk...” IŠ šii*T 
dies'gilumos kalba Abeliai*; 
das, o gailesčio ašaros rie-. 
da per jo skruostus.

Abeliardas klūpo prie ku 
nigo ir pasakoja savo nuo
dėmes. Su kpkiu gailesčiu 

; jis atlieka išpažintį ir kaip 
tvirtai pasirįžta nebenusidė
ti Ego te absolvo... jis- gir- 

. di kunigo žodžius. Jis pa-

MALDAKNYGES

S ’

m

staš sušaukti, o nekaltai ka-. 
1 inaini Garbingi Profesoriai 
Dovydaitis ir; Eretas, Dr. 
Leimonas ir Studentai po-

Provldence, 1 
Eroti 

PRIEM TAUTllnNK^

L L Lietuviu 
estas ■ ' ■. .

”. • • t . ■ 1 V ‘ 1
Alės pTovidenę/) .lietuviui' 

kątalikąį, siįsųiųkę virš 500 
asmenų į ma^-mitingą^ pa* 
raįiijos saloje, liepos niūn. 
31 d./1932 m. ir sttsipožnjF 
su iiėgąrbįngąis vairi ž i o- a 

. Vėiksinais Lietuvoje prięš^ 
kataliką organizacijas ir jų 
vadus, griežhU prot estu 
smerkiame Šiuos žiaurius 
Valdžios žygius ir refkalau* 
jame, kad neleistasai L. K, 
J. ‘ ‘ Pavasario ” - Sąjungos 
Kongresas būtų greitai lei-

• F?” ” u- ii • l d*»*f ..*-Hr ;
lųašgypiu^; ^ųjįąevi.ViLU^' 
.Adoniaitis ir Senąvaitis ,lųv 
tų i tijęjąiis pąleįsti įląįąyM . . » f t

Be to, vardan Lietuvos 
■geroves, mes reikalaujamo, 
kad būtų, neatidėliojant su
šauktas visą taiitą atstovąiĮ’. 
jąs šalies Seimas ir tuomi 
grąžintą būtų Lietuvai lais
ve ir tvarka. , ’. * . . . i

Susirinkimo įgalioti pasi
rašome: •>

Ąhksandras Vaitkūiias.
Antanas DzeįievįciiiSj.
Marijona Tamašauskiene,
Anthony O. Avižinis* \ .

- Kacevieius^

i»wR’ "miurirM1 r lįjomi**

3

Žinios: Iš Lietuvos
KLAIPĖDOS SEIMELIS, PRIEŠ

LIETUVIUS DARBININKUS

Liepos 12 d. įvyko Klai
pėdos ierašto seimelio posė
dis. "Šiame posėdy pirmu 
skaitymu- priimtas įstatymo 
projektas kovai su nedarbu. 
Šiuo įstatymu norima įves
ti darbo leidimus. Tokius 
darbo leidimus išda v i n e s 
savivaldybės, ar jų įstaigos,, 
asmenims, kurie įrodys, jog 
jie tikrai' ‘ ‘darbo įstaigos 
apygardoj bent dvejus me
tus tūrėjo, nuolatinę - gyve
nimo vietą.” Darbo leidi
mai galės būti išduodami ir

si j imta kitaip. Jam. dabar 
lengva, ramiu

Nuo to laiko Abeliardas 
buvo visai kitas žmogus. Ne 
poiigam jis“ įstojo į vienuo
lyną ir ramiai užbaigė sa- 

T.vo gyvenimą.

PLYTA IR DU
Vienuoliu

“Darbininko” Katalogas
;.= trumpa Apologetika arba 
Kat Tikėjimo Apgynimas. Pa 
rašė kun. V* Zajančauakas—50c 

Maldų Rinkinėlis, balute 
vtešeliate —A1.75—1.25

Maldų RiUkiililiS, juodate 
viršeliais   ;$175—-1.25

. Dr. Vinco Pietario Kaltai. 
Istorijos apysaka/ Du tomai. $1.00

Moterystė jr teimyna. Ver-‘ 
tė J. Gerutis ........40a.

Gamtos Pradžiamokslis *- 
pr. A. Vileišis...... ..... ...... ........50a,

Limpamosios Ligos ir kaip 
nuo jų išsisaugoti! Parašv 
negyvoji gamta? žemė, Van- . 
duo, oras. Parašė J. Baronas..^50e.

Nauja Skaiiyiiiui Knyga — 
(Dalis II). Su paveikslais__ ^.7^

Vaikų Knygele — bu pa
veikslais __ _____ _____ _30a, ’

Mano Patyrimai Didžiojoj 
Karėj, 1018 ir 1919 m. Pfe. 
šė Kun. J* F. Jonaitis (Ėa- 
pclioiias) ___ _ .... .............  25a .

J Pamaldų Vadovėlis, Stacijos 
Graudūs Verksmai, Sudarė ir 
išleido Kun. J. Koncevičius.—10c.

Vienuolinė Luomą. Vertė
Khn. P. Saurūsaitis •—~ — 25c. 

Moterystes Nesuardomybč. J. 
Lėsatiskis. S v. Kas, D-jos lei
dinys, Kaune ___ ;______ —10c.

Gudriausiais Laikais, Parašė
A. Rucevičiun ___:_______ 4(te.

Meile (Poema). Paraše M.
Gustaitis . I5<s

Žventas Gabrielius. Išleido 
l’fivas Alfonsas Maria C. t*._ 25c,

Religijos Mokymo Metodi
ka. Sutaisė K. J. Skruodys—50c.

Leiskite Mažučiams Ateiti 
Prię Manęs. Sutaisė KuBra- 

’ nis  __ _____ _____——40a
Mūsų Dainiai, Parašė Ka* 

zys ' Puida _______ ..... ... .„50o.
Anderseno'Pasakos—su‘pa- 

eikslėliais —---------- 20c.
’. MALDAKNYGES

” Pulkim ant Kėlių—-“D-ko’t 
panda. Odos apdaib $2.00 ir $3,00

• / TEATRAI • /t 
Vienuolio Disputą su Rabi.- ‘ 

nu. Vieno, veiksmo juokai. Su
lietuvino Vaidevutis ——■.—Ific. 

Elgetų Gudrumas,'3-jų veiks- . 
rnų komedija. Parašė Seirijų 

uoiukas ............2Aa»
Nepaisytojo—keturių veiks- ? 

mų drama. Parašė kun. Pr. M. 
Juras. Kaina.——:__

GUiukingas Vyras—2 aktų 
komedija; parašė. S. latvy- . 
das.-------- - ----- ——......  ..-25»i

Ubagų Akademija ir Ubagų 
Balius — komedijos po 1 ak 
tą. Parašė Seirijų Juozukas—35a, 

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

Esamas—3-eia dalis dramos 
' Gims Tautos Genijus. Pa
rašė Kun. D. Vaicekauskas—10c 

Visi Geri—3-jų veiksmų vate- •- 
delis; parašė F. V. ’ ' ‘ifa 
« Patricija, arba nežinomoji, 
kankinė, — 4 aktų dilink. 
Vertė Jonas Tarvydas —_ __10c.

Išganymo Apsireiškimai 
atėjimas ir gyvenimas ant že- 
mčs Jėzaus! Kristaus, Vaidini
mas su gaidomis ;_____—75c,

Dramos; 1) Germaną; 2) 
Fąbiola—5 aktų;, 3) Liurdo 
Stebuklas — 4 aktų; parašė 
J. Tarvydas—__ *_ :

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

Vaikų Teatrai: dališ I: 1) . , 
Pagalvok kų darai; 2) Jono 
laimė; 3) Pasakyk mano lai-* . 
mę. Surinko S. K., D. te N.i-lSė*

Vaiką Teatrai: dalis II: 1) 
(štiršime paskui; 2) Antanu
kas. Surinko S. K,, D. te. N._15c, ,

TINTTZ’ A C?n

Miešti Klai pėdos darbda
viu, .o šiandien tuos darbi
ninkus norima išmesti į gat
ve. ^ramutis griebtai pa
sisako prieš niinėdą. įstaty
mą.

. Ku|himjstlį atstovas Sui
rau ta|p »f| reiškią. nepūsk 
tėnldniįkj 
nes jai tie
jokios garantijoj darbo no- 
'tekusiątį. darbininkui, Šiuo 
įstatymu nedarbas - n e bu s. 
pnŠaliiiths.

.. Gubba Landvirfscliaf’ts 
partijos vardu paaiškina, 
kad šį įstatymą reikią pri
imti apsaugoti vietos darbi* 
ninkąms ’ nuo didlietuvių 
konlęurencijoš. Gubba pa- 
i'eiškėykad ir Klaipėdos 
krašto- žemes ūkis kenčiąs 
dėl Didžiosios Lietuvos ri
kio produktą konkurenei- 

Joa j- . ’ .. . •

PAVASARININKAI SU
DARĖ RŪMŲ STATYMO 

KUMITETĄ

ilginu, 
.atyfos

ĮVAIRIOS KNYGOS .
Auksinio .Obuolio Histortj* 

(Graikų Mythologijos Žiups
nelis) su paveikslais. Lietu-’ 
riiį kalbon iiguld® Alyva—— 

Trys Keleiviai—Krikščionis, 
Žydas Ir burkai. Pamokinan
ti apysaka. Patais L, Vyfi- 
niatiskaa. Verifi P. B,.. „ .

trumpi. SkaitymJliai—labai 
gražūs pasiskaitymai apie i- * 
vairius gyvenimo atsitikimus. 
Paraks J. Tarvydas ;——45c.

Turto Norma—moksliški pa
siskaitymai, ParfižŠ Uosis—45c.

Gerūmaft-t-aprašymas apie 
geruma per. Tėvą .Faber|-M- 
[ipiną. Vertė Kun. P, L, „i.- —.15c,■

Tabakai—-Nuodai rūky
mo kenksmas; pagal d-rį Ni- 
kolskį parengs S.. Kaimietis—15c.

Užkeikta Mergelę sn Ban
dų ir Bąrzdaskutis—apysaka 15c

Katalikų Bažnyčia ir ’ De- 
iiiokratiąmah. — PaiašŽ kun. — 
fainas Žilinskas ................. 50c-

Apaštalystes Maldos Statu
tas—•( VeįtŠ Kun. P. Sauru- 
saitis  -------- ___________ —25o

XXIX Tarptautinis Eucha- 
cistinis Kongresas. Paraša 
kum. Pr. Bučys, M. I. C—-_l,50

Mūsiškiai Užsienyje, Juokin
gas aprašymas keliones j Pa
ryžių it atgal Mikalojaus ir ’ 
Glapiros Ivanovą... Išguldė 
Magnus Parvalkietia ... ...... ,.5(į

dU dieną;—Apie visas derybas 
be . galo įdomūs nuoūkiai ke
lionės per įvairius kraštus. 
Parašė Julius Verne. Vertimas, 
J. Balčikonio —______ __$1.UO

Pramoninės Demokrat j los Pa
grindai. Paraše Uosis ..75o.

Gegužės Mėnuo — Kun. P.
Žadeikia.1 Kaina   .....50o,

Aritmetikos Uždavinynas.._25c: 
Vaikų Darbymečiui —, Rin- ’ 

idnėhs kalbos mokslui—_ ^.50o,.
Petriukas —- laiškai vieno : ’ 

vaikelio. Verta . S. Rakauskas 15c
Bolševizmas — Kas tai yra 

. bolševizmas , ir jo . vykdymas ,. 
Rusijoj ----- u__ _J.5c.

žaidimų Vainikas—Savybės 
s. vakąrėlįams^il’Įgpgiižiii^ms^u 

gaidomis SutaisS Malis Gri- 
;onis — :_ L _______50c

LaimŠ — (poėma); Parašė 
Vaitkus 'k-.,   -50p;

Atsargiai su Ugnimi. Vertė 
iš lenkiško kun. K. A.;... . .10c

Mūsų Tikėjimas — išaiŠkiijd- 
uias pagrindų mūsų tikėjimo. 
Vertė Jodas M. Širvintas;___ 50c

Lietuvos Ženklai. — Išleido 
J. Šeškevičius ir B-vfi, Kau
tas    ———;  ___ —40c .

Ėmęs ir Kalbėk: Deklama- 
. cijos, Monolgai ir Dialogai* • 

Parašė Juozas V* Kovas_ ~30c\
’ Graudūs'Verksmai.—Ver- 
į tė Vysk. A, Baranauskas—^_10d 

Eucharistiškos Stacijos—Su-
--tietuyįno-Kun. P. Juškaitis—15c 

Kristaus Kryžius L Stacijos, 
Graudūs Verksmai, Maldos Ge-

’ gūžės, Birželio ir Spalių mft- 
‘ lesiame. Išleido kun. K. A. Va-

ys___ —_— ______ 25c
Dangaus Karalienė. — Su

rinko Kun. M. GaValevičius; 
bė apdarų 75 centai, su ap- 

. darais  ---------------------------.$1.00
Socializmas ir Krikščionybė.

Prof. V. Jurgučio ___10c
Žmogus ir Gyvuolys. Para- • 

šė kun. P. BuČys ........ __ —30c
žydas Lietuvoje.' Parašė S* 

Kaimietis - ...... r— ----------JLOc
Maldos Galybė. Istoriškas 

piešinys IV-to šiintmepio kri
kščionybės. ijietuvių kalbon 
išguldė P, B. _________25c
. Apsirikimų Komedija. Atsi
tikimas iŠ Amerikoniško gyvo .. 
nimo. Išguldė tapsiaus Vai
kai—__ _____ _ 10c

■ Jono Kmito Eilės .$1.00 
lietuvį Albumas. Su pa-’ 

veikslais ir aprašymais—1.50

šias sąlygas neišpildžius, 
tačiau , jie bus laikini ir bus 
dūodami tik darbininkams 
specialistams. Toliaus įs
tatyme sakomą, kad, reika
lui esjant, Klaipėdos darbo 
leidimai galės būti išduoda
mi, jei darbininkas įrodys, 
“kad jis-turi sveikatos il‘ 
doros atžvilgiu neįtartiną 
butą. ”. Šis įstatymas' nelie
čia. lauko darbininkų.

Socialdemokratų atstovas 
Kislat pareiškė, ’ kad. jis- 
šiam Įstatymui ;pritaria. .Jo 
nuomone, į Klaipėdos kraš
tą iš Didžiosios Lietuvos 
persikėlė dąug darliininlnį, 
kurie numušė uždarbio kai
nas, ir konkuruodami pa
naikino anksčiau veikusius 
tarifus. Pasak jo, šiam įs
tatymui įsigaliojus,1 darbo 
gaus pirminuiša vietos dar
bininkai ir nedarbas suma
žės. *

Lietuvių darbininkų At
stovas Pranaitis pareiškė, 
jog esąs geras, reiškinys, 
kad pradėta rūpintis bedar? 
biais, tačiau jis stebisi, kad 
kaip visų nelaimių^ taip ir 
nedarbo kaltė pirmiausia 
verčiama lietuviams. Jo 
nuomone, yra tiesesnis ke
lias nedarbui panaikinti,;— 
2,000 • svetimšalių armija, 
dirbanti įvairiuose fabri
kuose, net valdiškose įstai
gose,' kuri neturi jokio ry
mo - nei su Klaipėdos kraš
tą nei su respublika. Tuos 
svetimšalius pirmiausia rei
kėtų atleisti, tuomet' darbo, 
•užtektų visiems šio krašto 
žmonėms.- Čia Pranaitis 
primenąį kad iš1 Didžiosios 
Lietuvos į Klaipėdą darbi- 
ninliai daugiausia buvo at*

KAUNAS. —- Pavasari
ninku sąjunga savo 20 me
tu sukaktuvėms paminėti 
nutarė, pasistatydinti savu 
rūmus.

Jau yra ;sudarytas Rū
mams Statyti Komitetas, 
kurį sudaro:. kan.' I \ Doge
lis — pirm.,- kitu. Dr. Ūso-. 
ris — vieė-pirm., .t4giv J. 
Valatka — ižčL,- V. Ketum 
Eis sekretorius, P. $0- 
kis sekretorius ■ P. Barz
da — reikalą veidejas.
■ • f •

Aukoms . siusti' adresas: 
Agr. J. Valatka, Karinas. 
Maironio g. 14, b. 11.

Kelionė Aplink Pasaulį per !
jn * *.:« *.«,— j___ x_~ ‘

c

PROGA BEDARBIAMS
‘ I' ■ 

Kad pagelbėti bedarbiams “Dar
bininko ’ ’' Administracija išmokės 
bedarbiui už kiekvieną gautą 
'naują metinę prenumeratą vieną 
Gera proga bĮedafbrnns užsidirb
ti- keletą ar keliolika doleriu. 
Apsukresnieji darbininkai gali 
išsidirbti nuolatini ir gerai ap
mokama darba;

Šventųjų gyvenime apra
šytą apie du šventu vienuo
liu, kurie ilgą laiką gyveno 
vienuolyne viename kamba
ryje, Juodu gyyeno didžia
me sutikime ir meilėj e. 
Kartą juodu prisiminė Sau, 
kad juodu niekad nėra su
siginčiję, nei susibarę. Ta
da vienas tarė: .

‘^Susibarkime ar susigin- 
čikime ir įneš, kaip kiti 
žmones.”

“Aš* nežinau, kaip bartis 
nei .ginčytis,” atsakė antra
sis. . .' .

“Na, pamėginkime susi
ginčyti.” ,

“Gerai.” ' . ■ ’.y
‘ ^Štai, ” tarė pirm a s i s, 

“čia ąš- padėsiu plytą ir sa
kysim,, kad. ji mano. 04ą 
sakyk, kad nė jį mano. JšĮ 
to kils ginčas ir barniai. ”. į

Padėjo jis plytą mdury-i 
je aslos ir sako: ..

“Ta plyta yra niano,”
•“Aį norečinuy kad butą 

manb,” toū antrasis.
/ - “ Aš sakau, plyta.mano, o 
ne tavpx” tarė pirmasis/' .

“Jeigu tavo, tai pasiimk 
ją,” ramiai tarė antrasis..

ŽMONĖS, KURIE TRA 
SILPNI AR LIGUISTI

Per pereitus 45 metus Niiga-Toiie 
.darė stebuklus suteikdamas sveikatą 
V stiprinu':} nailonams.' vyrų ir. mote
rų, kurie buvo silpni ir liguisti.- šio 
pastebėtini vaistai ssutiprina svar- 
biįUositis organus, pašalina iš kūno 
nuodus, kurie įhurlo slcausinius mus
kuluose, nervuose ir kauluose ir Įvai
rias. ligas.. Jie nugali pilvo pakriki
mus, sustiprinu silpnus inkstus, sutei
kia geru apėtits} ir jusų’ miegas bus 
polIslngas* ir atgaivinantis.

• Nuga-Tone yrą .pardayhiejamaš up- 
Mlekininkų. '»Būtinai jį pabandykite. 
Jeigu apt iekiniiikas tneturi Nuga-To- 

-lie. paprašykite jį užsakyti iš suv<i.; 
.urmininko. Reikalaukite NugsblYnie. 
Jokie kiti vaistui negali sutelkti jums 

.‘tos •sVeikUtoš, stiprumo ii' nuojegumo 
ką Nuga-TorK* padarys.

— r- i--'; Į ■' 1 > " 'I1 . r į r rĮ-j-tė,

PASINAUDOKIT NUPIGINTA MALDAKNYGIŲ KAINA 
TIK KĄ GAVOME SIUNTINĮ NAUJŲ MALDAKNYGIŲ

* LĄBAI PRIEINAMA KAINA

/•••; "Maldų rinkinėlis”
Kaintis: J

, Juodais odos apdarais $1.50 (buvo $1.75) * ,
; Baltai^ celuiloido apdarais $1.50 (buvo $1-7$) /

Juodais paprastais apdarais, .75 (buvo $1.00) ‘
. * Baltais celuiloido apdarais -90 (buvo $1.25)

“MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS"
Kainos: •

Juodais paprastais apdarais x30
Juodais minkštais apdarais .50,
Juodais odos apdarais .75
Baltais peluilgido apdarais ’ .80

i 366 B: So. Boston, Masą
Į ? . r. H»ir< -r, n r*/.t. IhyHni ’ " 

irt. *mv mra ‘jt

•„ .< '.uių -i cLi. .1 
■*' Tvirti

■

(jL ■ J(
l-.l.- . I'.r,

) NO K MT(
H J l.

J EIJL£S ■ ■ b • ' • • ■ ■ ' '.
k . AR TURI LABAI GRASIĄ KNYG4 . .

1 ’-n-;/'- . r ’ t
•jV’ . •') f ./I ' * i*.- i LIETUVOS ALBUMASLab 

| iapiųj t 
Į . 75 cont 
L ' «fon 
I etas.-J 
X

■ • •'

806 Wes

ui* graži knyga ąųdeKJ 
ik ūž 75 centus. “Dai 
us gausi Joųo Kmito 
ąs< Kmitąs. vieniiitūlis u 
o eiles pilnos patrijatj 

' Siųsk užsnkyi
“b ARBižti: 

it Brbadvay 1

Iv tipd.aiąiSj 19*4- pus— 
zbiriĮnkui*- prisiuntęs 
gražius eiles.
Amerikoj lietuvis po-. j 
iškų jausmų,. . *

KK4" • ■_
. South Boetom .

. ’ 436-puslapių didumo \

' ‘ Kiekvienas puslapis labai gražiu paveikslu pa* 
p .puoštas. .Kiekvienas lietuvis privalėtų.įsigyti.šių

kiiygą* Jos kainą buvo $4.00. Dabar gausi tik -už. ’
■ $1.00. < .7 ' ’ . . > .

■•.. Reiliulaitkiš « ' •
■j; . ./‘D ARĘIįĮlNkŲ’.’ /■

. 368 West Bmdwayi ' South Boston* Mast. . '
i . - ”.... *'••••>■• ‘ i 1

r
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į ■* L
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- | ' > Imant didesnį skaičių, duodame gėrį nuolaidą. | 
| Knygutes labili tinkamos/ dovanos vaikučiams prie.pir- |

s mos Komunijos ir Jutoms iškilmėms. ■ • , . • • * . |
<| Visus užsakymus siųskite sekančiu antrašu: . ‘ |
Į _• . • „ “DARBINi^KAr ? j.
| 366 BroaJway, . ; ' Sp. Boston, Mass. |
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PASILIKIT sveiku vasaroje ij)& Kuopų Susirinkimai
■1

Klausimus siųskite — 
1TŪRĮT PRIEPLAUKA, 

366 West Broadway, 
So. Boston, Mass.

jaunavedžiai teturi vieną? 
Jungtuvių apeigoms nėra 
būtino reikalo' turėti du žie
du. <

Kl. Kas man daryti, jog su sa- 
vyiyu nesutartam vaikų auklėji
me? Jis visada elgiasi priešingai. 
Kada aš vaikus siunčiu į vaka
rines pamaldas, tai jis tyčia duo
da vaikams pinigų ir liepia riti 
į “niovies.” t •

Ats. Daryk taip, kaip šv. 
Monika/-— atversk savo vy
rą.

Kl. Delko poteriai ma) i no m i, 
kodėl nevienodi? •

Ats. Kad Tamsta nenūo- 
bodžiautum melsda m o s i. 
Malda yra pasikalbėjimas 
su Dievu. Ar žmonės vie
nokią kalbą vartoja? Ar vi
si vienaip reiškia savo min
tis? ■■

Kl. Kodėl Bažnyčia taip daug 
škaplierių ir visokių brolijų tu
ri?

Ats. Dėlto, kad Bažnyčia 
yra Kristaus sužieduotinė 
labai turtinga. ...

Kl, Kodėl per jungtuves kartais 
kunigas šventina vieną žiedą, o 
kaip kada du? '

Ats. Kaip kunigas gali 
šventinti du žiedu, kada

Kl Ar galima įrodyti, kad pa
rapijinės mokyklos yra geresnės 
už viešąsias?

Ats. Aiškūs, kaip diena, 
dalykai nereikalauja įrody
mų. Visi pripažįsta dides
nę vertę tai mokyklai, kuri 
be mokslo, duoda ir išauklė
jimą.

Kl. Man išrodo, kad žmonijos 
laimė glūdi ne tikėjime, bet pa
žangoje ir kultūroje.-

Ką reikia darytį, norint' 
pasilikt ’svejku vasarą, pri-

Į klauso nuo to, ką žmogus 
Į daro žiemą. Kadangi žie- 
| miniai daTbai yra toki įvai
rūs, todėl reikia, ir rinktis

. įVairios Vasarines progra- 
mas; 1 ’ . ' *J \ .

Beveik visi, vyrai ir dau- 
fž gumas moterų sunkiai 'dir-

. ba per žiemą ir iki vasara
AtSi Tamsta , ppot a u j i afej^ą turi atostogas. Dau- 

, taip, kaip h■'ame, kurie ne - geiįs vyrų ir inotęrų (ypa- 
hlri tikėjimo dovanos, Ne ūkininkai) sunkiai 
kultūra ir pažanga žmones Į per’visą vasarą, ii* jie 

meilė ir malonė. ŽėmėŠ gaj 
liūnų ir turtuolių ž e m e s r 
daiktai nepasotina,—Dai
giausia pasako išminčius 
Salemonas. “Akis niekuo
met nesoti regėti, ii* ausiai 
niekuomet negana girdėti... 
Aš pamačiau visa, kas da
rosi po saule, it štai, visa 
tuštybė ir dvasios suspaudi
mas... Štdi, aš pasidariau 
didelis ir išmintimi pervir
šijau visus buvusius pirm 
manęs , Jeruzalėj e; mano 
dvasia išmintingai svarstė 
daug dalyki]. ir,Kaš išmokau.
Tuomet aš pakreipiau savo 
širdį tyrinėtų gudrybės ir 
mokslo, klaidų ir paikybės 
ir pažinau, kad taip pat 
tuose, dalykuose yra vargo 
ir dvasios suspaudimo; nes 
kame daug išminties, ten 
daug ir apmaudo,- ir kas

daro laimingais, bet Dievo j imą atostogas žiemą, kuo
met ūkės darbas pertrauk
tas. Moterys sunkiai dirba 
savo mmose ir joins pi‘i- 
klauso atostogų, bet jų tą 
tiesą niekas nepripažįstą. 
Daugelis -vyrų ir moterų, at
rodo, kad niekuomet nedir
bą, ir jie baisiai pykti], jei
gu kaš nors pasakytų jiems, 
jog dirba. Jiems ir atosto
gos . reikalingos, liet mažai 
iš jų ima jas. ' .

Atostogos reiškia. įvairius 
.daiktus įvairioms klasėms. 
Pay. raštininkas turętų lai
ke atostogų atlikti tqkį dar-. 

I bą, kuris priverčia vartoji- 
| mą muskulų ir ;fabriko dar
bininkas reikalauja poilsio. 
'Mergina, kuri vartoja.Tašo
mą mašinėlę, arba pakuoja 
ėigaretus, arba virėja, ture-

t\r. jos 'atostogas praleisti 
laukę.. Pailsus motina ir 
žmona turėtų pasilsėti, pa- 
likdama namie savo yfyrą ir 
vaitus, susieiti su kitoms 
moterims, ir gražiai ir ra
miai praleisti laiką. , Tur
tingos merginos, kurios pa
švenčia ■ laiką linksmybes 
devaiteį, ir .kurioms nusibo
do gyvenimas, turėtų pra
leisti savo vasaras kokioj 
nors molęykloj., kur matyti], 
visai kitokį gyvenimą, .arba, 
gęi’iaus, reikėtų gauti darbą 
fabrikuose, kur kitos netur
tingos .darbininkės jai • pa
rodytų, kaip atlikti darbą.

ĘLIZĄBĘTH, N. J.BRIGHTON/MASB. ELIZABĘTH, N. J.
LDS. 22 kp. sūriripkirans įvyki LDS. 16 kp. BUflirinkimas įvyki 

penktadienį, rugp. 5 d;, 7:30 vak. rugpjūčio 6 dieną,'7 valandą 
vak., Lincoln Svetainėj, 26 Lincoln 
St. Ateikite visi, Vąldybi

X " JI 11 z i n i s k a sl * a
Y • 'Z \ ‘ \ ' Y
| Lietuvių Darbininkų Sąjungos N. Ang. Apskrities | 

šių metų antras t

IIŠVAZIAVIMAS
Sekmadieny, *1 ji * *1 Oi Q Q 1

Rugpiučio-Aug. 14^ 1 vi)|

f T T Y T

f
Gražiausiame Lietuvių Parke

“PALANGOJE”

JL

Lawrence-Methuen, Mass. . Y
j

Visiems yra gerai žinomą,' kad BDS. Naujosios Anglijos Apskrities iš- Jį 
važiavimai visada būna skaitlingi,ir.linksmi, neš suvažiuoja iš visų Naujo-

Y sios Anglijos kolonijų kaip jaunimas, taip ir senesnieji. ’ . . *t*

♦♦♦ Šiame išvažiaviine programas susidės iš: muzikos', dainų, prakalbų, Y
Y žaislų, vedusių vyrų (milžinų) su nevedusiais (stipruoliais) virvės trauki- Jį

mas, įvairios lenktynes, plaukiojimas ir 1.1. Lietuviški muzikantai linksmins %Y j
Y Visus dalyvius. . * * .
x . . ■. ■■■■■■■■ ■■ ■■■■■••. Xlf- v. YVisi žinote Palangos gražumą,’ jos plačias pievas, ošiantį,pušyną ir
Y sidabrinį' ežerą su puikiomis maudynėmis*. Pasinaudokite tuo, nes čia ge- A
♦> riausia proga, , j . . ; 0 Y

/ • • •'v . • , . ’ • . ; ' Y

♦♦♦ Visus ir iŠ visų kolonijų nuolankiai kviečiame atsilankyti. ■Nesigai- 
*f lėsite. Visi i PALANGĄ! . £
♦V; ' VISUS KVIEČIA RteNGĖJAT, f
<»''*■ ' •. ” Y

daugina žinojimą daugina 
ir vargą. Aš kalbėjau savo 
širdyje: Eisiu ,ir pasinersiu 
gėriuose ir naudosiuos gėry
bėmis; ir pamačiau, kad tai 
taip pat tuštybė..,. Aš afli-

1 I&u didžius darbus, pasišta-. 
čiau saii namų ir isiveisiau 
vynuogynu/ pasidariau sod
nu ir daržą - ir' pasodinau 
juose visokios rūšies, me
džią; įsitaisiau sau vandens 
tvenkinių želiančiu medžiu 
miškui laistyti; įgijau tar
ną ir tarnaičių, turėjau 
daug Šeimynos, taip pat gal
viju ir didelius aviu būrius, 
dauginus už visus buvusius 
pirfh manęs Jeruzalėje; su
sikroviau sau sidabro ir au
kso, karalių ir šalių turtus; 
parūpinau sau giesmininkų 
ir- giesmininkių ir žmoni v 
vaiku gėrių, taurių ir indų 
vynui pilstyti, ir turtais 
perviršijau 'visus buvusius 
pirm (manęs Jeruzolėje;

['.taip pat. išmintis pasiliko su 
manim. Ii; nieko, kO mano 
akys geidė, joms negyniau, 
ir nedraudžiau savo širdžiai 
džiaugtis visokiuo pasimė
gimu ir gėrėtis tuo, ką bu
vau■ prisirengęs, ir tariaus 
tą esant mano% dali naudotis 
savo darbu. Bet apsigrįžęs 
į visus darbus, kuriuos ma
no rankos buvo padariusios, 
ii* Į vargus,, kuriuose veltui, 
prakaitavau, aš mačiau vi
suose tuŠbyl^i ir \ įielos prl- 
slėgįiną, ir kad niekas nepa> 
silieka po saule’’ (painokai

Paprastas patarimas ato
stogoms) . yra nriklinimas. 
šviežiąme ore. Ir tas. svar
bu, nes visiems darbinin
kams reikalinga šviežio oro. 
Vi>’i, kurie praleido savo 
žieminius vakainis prigrūs
tuose kambariuose' besimo
kydami, ir tt., turėtų pra
leisti vasarą šviežiame ore.

Miklinimas šviežiame, ore 
yra geros' sveikatos svar
biausias reikalavimas. Mi* 
klinimas tik pagerina fiziš
ką ir ne protišką, bet šio
mis^dienomis protiška svei
kata turi, lygią svarbą su fi
ziška sveikata.

Milijonai žmonių, ypatin
gai moterų, reikafttuja per
mainos vieton pailsėjimo.

Daugelis tą jaučia. Pa
ilsęs biznio vyras, iš kurio 
laikraščiai krečia, juokus^ 
kuomet eina į teatrus pail
sėt, gerai žino permainos 
reikalavimus.. Bet tik gai
la, -kad jie tą permainą pra
leidžia viduje ir ne lauke.

•Raštininkai, ir dirbantie- 
: ji vjn’aį ir mergaitės, kurie 
visi lanko įvairius lošimus 
lauke, jau geriau-daro. Pir- 
miausįaj- praleidžia t laiką 
šviežiame ore, antra, tie į- 

: vairūs žaismai jiems duoda 
paraginimą. Kiton pusėn, 
ūkininkas, kuris dirba pen
kiolika valandų į dieną, nuo 
pavasario iki rudens, gali 
gražiai praleisti nors dvi 
žiemos savaites mieste. Ir 
tas pats sų jo žmona.

Yra svarbu gauti naujų 
įdėjų. Žmonės, kurie per 
daugelį mėnesių vartoja tas 
pačias idėjas, pasiliks svei
kesni ir linksmesni, jeigu 
išsimokys nauju idėjų laike 
savo atostogų, ar tos'idėjos 
geros ar negeros, jiems pri
duos daugiau linksminnoi 
Kereikia užmiršti, kaip 
juoktis/

Mūsų kūnas reikalauja, 
kad mes nuimtume sunkius 
žieminius drabužius,'"kepu
res ir batus vasarą. Kad 
nors daug žmonių taip daro/ 
sUydi’abiižiaiš, bet su valgiu 
visai kitaip elgiasi. Valgį 
visai iiepermaino vasarą įi\ 
tolu “ žmonės labai sunkiai 
prdlėidžia vasarą,Reikia

' PHILADBLpKlA, PA.
LDS. 13 kp. susirinkamas j vyks 

peųktadienį, rugp/ 5 d.; 7:30 v. 
vakarė, mokyklos kambary. Atei- 
rite gausiai. Nepamirškite užsimo
kėti duokles; 1 . Valdyba

OLEVELAND, OHIO
Rugpjūčio 5 d., 8 vai. vakarę, 

Lietuvių Saloj įvyks LDS. 51 kp, 
mėnesinis. susirinkimas. G erbiarni 
nariai prašomi susirinkti. Valdyba

MONTELLO, MASS.
vLDS. 2 kp. susirinkimas |Vyk» 

rugp-t/4.,- ^y.-/Rokų -p{tr. &vet. 
Visi nariai prašomi ateiti į šį susi
rinkimą ik užsimokėti senąi už
trauktas mėnesines duokles. .

vakare, bažnytinėje svetainėje. 
Nariai kviečiami gausiai ateiti it 
atsivesti savo draugus (es) prira
šyti., i ’ Valdyba,

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

mas įvyks r. rugp, 7, tuoj po pas
kutiniu mišių, pobažnytinSj sve- 
tainSj./Kviečiame narius ateiti, nes 
yra-keletą svarbių sumanymų. 
Taipgi atsiveskite ir savo draugus 
prirašyti prie šios organizacijos,'

. 1

BALTIMORE,MD.
. Rugp. 7 d., sekmadienį, tuoj 
pč sumai, parapijos svetainės kam-. 
bariuose įvyks LDS; 30 kp. susi- • 
rinkimas. Malonėkite ateiti viri.

Kviečia Valdyba

vasarą įvesti daug.lengves
nių valgių, |

Kad nors visas vaįgis tei- i 
kia šilumos kūnui, bet kai 5 
kurie valgiai greičiaus išsi
baigia už kitus. Nėr eik var- ; 
toti keptos mėsos vasaros 
laiku. Nevartoti riebumų 
ir aliejų paskoninti daržo
ves ir salotas. Patartina' 
sumažinti riebius valgius ir 
valgyti daugiau daržovių, 
vaisių ii1' pieninių produk- 
tij. -"'1

Dr. Wynne, . New Yorko 
valstijos sveikatos komisi- 
jonierius paduoda sekan
čius patarimus vasarai:

Nešiok lengvus, laisvus, 
drabužius ir lengvus batus. 

; Šviesios- spalvos drabužiai 
parenkesni. ■

Neskubink ir niekuomet 
nebėk. Pilnai pailsėk nors 
keliąs minutes į dieną.

Jeigu nori, kad saulė ta
ve įdegtų, tai tik kasdien po 
truputį pasilik saulės spin
duliuose ir nebandyk iš kar 
to įgyti rudą spalvą. Sau
lės įdegimas yra skaudantis 
ir kartais pavojingas daik
tas. ;

. Dažnai prauskis ar jūro
se kasdien mąudykis.

' F LIS.
, SKLEISK^TĘ ŠVIESĄ

Perskaitę “Darbininką” nenu- 
meskite, bet duokite kitiems pa
skaityti. * Tokių būdu supažin- 
disitę kitus su “Darbininku“ ir 
L. D. S. ir atremsite mūsų idė
jos priešų propagandą. *

WORCESTER, MASB.
. LDS. 7 kuopos susirinkimas ji 
vyles rugpjūčio 7 d., 6 v; vakarė, 
bažnytinėje svetainėje, 41 Prov- 
idenee St. Visi nariai būtinai atei- ■... 
kitę, nes turime apsvarstyti kele-. 
tą svarbių klausimų. Bb to, gera 
proga užsimokėti duokles.

Valdyte ;

, WORCE8TER, MASS. ; ??• ’
LDS. 108 kuopos susirinkimas j- ' 

vyks rugp. 7> Aušros Vartų pa
rapijos salėj, tuojaus po sumos.:. 
Visi nariai prašomi pribūti, nes 
turime svarbių reikalų..

’ /Kviečia Valdyba

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

kimai įvyks rūgs. 7, tuoj po su
mos, Sv. Kazimiera parapijos salėj. 
£viečiami vis nariai dalyvauti ir 
užsimokėti mėnesines mokestis ir 
naujų, narių atsivesti prirašyti.

Vaidybą

“SAULUTĘ!”;
‘♦Saulutė” einą du kartus per 

mėnesį 16 pusi, didelio formato su 
spalvotu viršeliu: Raina Lietuvoje, 
metams 12 lit„ pusei metų 6 lt, 
Latvijoje, Rątijoje, Vokietijoje 
ir kitur metams 15 litį pusei me
tų 8 lt. . ■

Adresas: Jurbarkas, “Saulutės 
Administracijai. ' J

/■. ‘ • •• • •• ’ • ■ •

Skaitykite ir Platinkite^
“DARBININKĄ”

r > N. S. PHILADELPIHA, PA..
LDS. 103 kp. mėnesinis susirinki- 

mas'įvyks sekmadienį? rugp. ’7, d., 
tuojaus po suinos, šv. Andriejaus : • 
,par. svetainėj, 1123 Lėmbn St. 
Kviečiame narius ir nares ateiti ir 
kurių užvilktos duoklės užsimokė- 
11. Taipgi atsiveskite.noro po vie-J ; 
ną naują narį prie kuopos prira- 1, 
Syti. Valdyba

EASTON, PA.
LDS. 40 kuopos susirinkimas į- 

iyT<s rugp, 7 d., tuoj po sumos,, 
"šv. Mykolo parapijos svetainėj.
Malonėkit visi, nariai atsilankyti .. 
ir . mėnesines mokestis užsimokėti.

M. Songaila

HARRISON-KEARNEY, Ė. J.
L, D. S‘. 15 kuopos susirinkimas 

'Įvyks rugpjūčio 9‘d., parapijos ' 
svetainėje, 6 Davis Avė. Visi '■ 
nariai kviečiami atsilankyti.

Valdyba .

-L0WELL, MASS. . J '
LDS. 97 kp. susirinkimas įvy^s. 

ketvirtadierfį; „rugpjūčio- 11 d. 
vakare. Ateikite visi, Gera proga 
darbininkams prisirašyti prie vią- . 
nintėlėš darbininkų organizacijos. ’ 

' '. Valdybe

WESTVTLLE, ILL.
LDS. 75 kp. mėnesiniai susirin*. 

kimąi įvyksta kiekvieną mėnesi, 
sekmadieny, po ,15 cl, šv» Petro ir 
Povilo bažnytinėje svetainėje.

Valdybą'

L. D. S. SEIMAS i
S

Lietuvių. Darbininkų Sąjungos seimą Centro Val
dyba nutarė kviesti 1932 m» i’Ugšėjo 26 ir 27 d. d. Law- 
ręnce, Mass,-- • •

Seimo programa bus pranešta vėliau,/Visos kuopos 
Įš anksto prašomos iwgtis seimui, .'
/ Dvasios Vadas.Kulti

PirnUninkąs -r j, 
t Vice-Pirmininke
? Iždininkas/—4. Vaišiiinska^ X 

Sekretorius — Z B. Lau$ka\

M
. /

t



PRENUMERATOS KAINA:
...$4.00

OAJtBijUKKAS
(The Vforker), .

UiMT JOjUM’S LITHUANIAN E. O. A8SOOIATION OF LABOM
Untered u mcchO-cImi inatter 8epL 12,1015 u Ūxe pwt Office at Boatoo, Mut 

HDdftr tH«Actof March S, 1870
Acceptanc* for Halllng at ipedal ratą of pottage provlded for in pectlon UOS 

ActdfOctober 8,1917^ AutborlKd onJuly 12,1918 *

BUBSCRIPTION KATES:
Domėsite yearly .,../..,■. ,$4.00 Amerikoje mėtams *,.
forflgn yearly...,-....,...,..,..>5.00 Uialeny metama .....
Domoetic once per week yearly.,$2.00 'Viena kart savaitėje metams..#.$2.00
JForeign once per week yaarly,.. .$2.50 Užsieny 1 kart savaitėje metanu. .$2,50 

DARBININKAS
866 WEST BRpADWAV ' SOUTH BOSTON, MASS.

TELEmONB SOUTH BOSTON 0620

SAŪŽUDYSTE
Statistika parodo, kad 

pereitais metais vienose tik 
Jungtinėse Valstijose nusi
žudė daugiau, kaip 20,000 
žmonių. Toks saužudygčių 
skaičius buvęs tik" du kartu 
Amerikos istorijoje ir \tai 
vis supuldavo -su nedarbu 
ir ekonomine depresija. Ir 
|dab^r spėliojama, kad ne
darbas esąs tų saužudysčių 
priežastis. Pastebėta, kad 
mažiausia saužudysčių atsi
tinka darbininkų klasėje, 
nors jie daugiausia nuken
čia. Dažniausia nusižudo 
toki, kurie pirmiau gerai 
pasiturėjo ir staiga suban- 
triitijo dėl ekonominės de
presijos. Pigu . suprasti, 
kodėl taip yra.

'Darbininkai jau apsipra
tę su sunkiu gyvenimu. Jų 
reikalavimai mažesni, išna- 
Šurnas didesnis. Prie to, jie 
turi tikėjimą, kurs griežtai 
uždraudžia atimti gyvastį 
sau arba kitam. Kaip tik 
priešingai, . tie, kurie, bus 
pripratę pertekliuje gyven
ti, staiga atsiradę simkioj 
padėty, netenka drąsos 
grumtis' su gyvenimo sun
kybėmis ir galą sau pasida
ro. '

Saužudystė ne tik sun
kiausia nuodėmė, bet ir bai-

šiaušia nelaimė. Todėl žmo
nijos vadai svarsto, ką čia 
išgalvojus, kad sulaikytų 
žmones nuo tokioj nelaimes. 
Bet ką čia nauja išgalvosi, 
be tų dviejų dalykų, kurie 
jau seniai išgalvoti, tik rei
kia jie gyvenimui pataiky
ti, —(vadinasi, -tikėjimas ir 
teisingumas. Tikintis žmo
gus niekados nenusižudys, 
nebent išeitų iš proto. Ant
ra veidus, jei pasauly ^ieš- 
patautų teisingumo dvasia,, 
jei vargšai nebūtų skriau
džiami ir išnaudojami, tuo
met apverktinos ekonomi
nės sąlygos nevestų įmonių 
į desperaciją ir pagaliau į 
saužudystę.

Bet kartais žmonės žudo
si visai ne dėl, ekonominės 
depresijos. Juk yra nusi
žudę’ ir keli milijonieriai. 
Jiems nebuvo vargo, o vie
nok gyvenimas buvo nepa
kenčiamas# Kodėl ? . Tik
ras atsakymas gal ne vi
siems būtų suprantamas. 
Bet jau tiek bent aišku, 
kad dideli turtai nevisuo- 
met atneša laimę, arba, tiks
liau pasaldus, dideli turtai 
niekuomet neatneša tikros 
laimės, o gan dažnai atneša 
— nelaime. K.

KUNIGŲ VIENYBES
. SEIMAS

mus, už-ir-p^ieš duomenis.
Šių visų nenormalumų y- 

ra tiktai viena kliūtis — 
mūsų geografinė padėtis. Į 
centro vąldybą yra renkami 
tie asmenys, kurie yra. sei
me; visuomet daugįausią 
*būna dalyvių tos provinci
jos, kurioje laikomas sei
mas. . Išvada savaime aiški 
— į valdybą sueina Sau
giausia tos rienos provinci
jos narių. Tuomi kitos 
provincijos pasilieka antra-, 
eilės sferos dalyvėmis.

Visgi šitoks sutvarkymas 
yra pasirinkimas mažesnio 
iš dviejų blogų* \ J eigų cen
tro valdybos nariai* būtų iš^ 
sisklaidę po visą . plaČųąją 
Jungtinių Amerikos Vals
tybių' šalį, tuomet joks cen
tro valdybos Veikimas nėrą 
įmanomas j tuomet ne tik
tai šuįra . santykiai tarp 
centro "ir., provincijų, bet 
taipgi ir. tarp pačių, centro 

'valdybos narių jokių santy
kių nepasilieka. A . '

Šiam nenormaliiihuL pa
šalinti lengva* sudaryti šito
kia santvarkai 1. Vienybes

Kiekvieną vasarą įvairios 
organizacijos laiko savo sei
mus, kurių metu jos patik
rina savo padėtį, pasidžiau- 

, gia nuveiktais darbais ir, 
kas svarbiausia, nustato bū
rimai darbuotei g a i r e s^ 
Tarp , daugelio mūsų orga
nizacijų pati gąrbingiaųsia 
yra Kunigų Vienybė; tai 
dvasios vadų organizacija. 
Jos seimas įvyks rugpiūčio 
9 d., Philadelphia, Pa. ’

Šeimas laiko savo parei
gą šalinti įvairias kliūtis, 
kurios trukdytų organizaci
jos gerovei, ir kelia suma- 
nymiis, kurie, gerintų jos 
darbuotę ir teikti} gausės- 

. nių pasėkų. Artinantis šeri 
mųi bus pravartu iš kalno 
padaryti keletą pastabų,

• kurios gali būti: Vienybei 
naudingos. y

. ' Visu pirma organizacijo
je tenka pastebėti . stoka 
glaudžių santykių proyinci- 

.jj|. sų centro .yąĮdjsbąt Gi}‘- 
►diri priekaištų, kad centro 
valdybą sudaro vienos pro-

. yincijo^nariai, Čia reiktų 
panagrinėti visus sumeti-

noirai hfcąinįoje suloje. 
—< virto pdittniati, -r 

‘pikta pamotė. —■ Kaimynas :—*
j ąr>aip buvę? — Suaipaiiiiiim

> su ąayo; žandarais. — yaryk 
karvę už jm^kes^us! Varyk 
dar kiaftąL,, i

LIETUVOS KAIME
Č ' • •'». v.:

pinnininkąš ir rast brinkąs 
yra vienos provincijos na
riai; kiti renkami iš kiti} 
provincijų. 2. Glaudesnieing 
centrė ir provincijų santy
kiams palaikyti,, visų pro
vincijų pirmininkai tylr,ą( 
centro valdybos lygi n t b įr. 
siais nariais;5 galima sudą^ 
ryti net Kunigi} Vienybes 
Centro. Tarybą.
. uCharitas bene .ordinata 
incipit a se, ” Ąūpįndamie- 
si visuomenės reikalais, 
dažnai užmirštame savo tie
siogines pareigas. Esama 
dvasinio luomo asmenų'sine 
officio. Kanonai juos pa
vadina įvairiais terminai^; 
ėgroti, ądvenaė, vagi, ete.

Demokratu kandidato Tj
D, Roostyefž žmona, Jei rinkt 
mai Ws demokratų naudai, tai 
Mrs, Roogevelt bus 'First Lady’

‘ Nęperseiiai kai kąs mėgo 
dar pasigirti, kad Lietuvą 
ęsąnu;koki tai beveik ste- 
buldinga sala, kur krizės 
sunkumo beveik niekas ne
jaučiąs. Bet šiandien to
kio pagyrūno jau nei .su ži
buriu tur būt neberastum 
visoj e Lietuvoj e. Visiems, 
jpac iikihmkams, iš dalies 
ir darbininkams krizes nas
rai pasirodė visame' baisu
me. Pradėjo viešpatauti 
vafgas su rūpesčiu atmieš
tas. Nepasitehki n i m a s, 
pyktis ii* burnojimai; Su
migo šeimos nuotaika, din
go šypsena iš veidų.,

Tariamieji sūnūs prade
da virsti posūniais. * Taip 
proteguojamas, keli amas 
aukštyn didelis tautoj ūkio 
ramstys, . ūkininkas pradė
damas .. 'pamiršti, Ir kas 
liūdniausia, kad juo jis sun
kiau. koyoja su1 dienos var
gais — tuo rečiau susilauks 
pasigailėjimo; Ir ūkininkų 
akyse vyriausybe darosi vis 
kartais piktėšiiė pamote, o 
Vargingesnį .ūkininkai —ne-

ri būti . kiekvieno nezalež- 
ninkų vado ^praeities rekor^ 
das. Tie rekordai patys už 
save kalba, jie šiandie ne 
vienam dvasios vadui rei
kalingi. Tie rekordai m at
eityje bus naudingi.

Pažvelgę į visuomeninį 
gyvenimą, pastebėsime, kad 
šiandie. Sunkiausioje padė
tyje yra mūsų spauda. Eko
nominis krizis tiek paveikė 
spaudą, ’ kad esamieji laik
raščiai kovoja jau už savo 
gyvybę. ' Spauda yra visa 
lietuviško katalikiško 2gyve
ninio jėga. • Todėl daugiau
sia Dvasios; Vadams' reikė
tų susirūpinti sava spauda. 
ŠitaT ir turi būti pagrindi
nis Vienybės seimo šūkįsl 
Gelbėkime lietuviškąją ka
talikiškąją spaudąI ,

Kartais tenka išgirsti pa
klausimas: Koks yra Kuni
gų Vienybes nusistatymas 
dėl Lietuvos valdžios josios 
santykiuose su Kata 1 i k ų 
Bažnyčia?;-^ Čia nė klau
sti .nereikia, savaime aišku: 
Kunigų Vienybės orientuo- 
tė yra tolda . pat kaip Lie
tuvos Bažnyčios hierarchi
jos. Lietuvos gyvenimo kė-

. Uus, ojientuotę ir taktiką 
mums nurodo Lietuvos 
Vyskupai.

, Kunigų Vienybės darbuo
tės apimtis yra per plati, 
kad būtų galima jinai ke
liomis pastabomis aptarti. 
Mūsų pareiga yra naudingi} 
sumanymų patiekti. Jų į- 
vertinimas priklauso seimui 
ir jų įgyvendinimas pave
damas pačiai Vadovybei.

,/.V.

jų likimas? Kaltais dėl vie
no asmens nukenčia visas 
luomas. Čia tai jau yra 
tiesioginė Centro pareiga 
susirūpinti jų likimu. Jei
gu Vienybės Centras netu
ri moralinio asmens vysku
po orumo, jisai neturi sau 
tinkamos orumo ir pagar
bos. Pačios organizacijos 
prestižas reikalauja, kad 
Centras tuo oi’umu naudo
tųsi. ' .

Kiekvienoje profesijoje 
atsįiaiicla nekvalifikuotų as
menų. Atsiranda jų šian
die į tikėjimų srityje. RėL 
kia tiktai stebėtis s nezalež- 
hinkų nachalųmu ir liūdėti 
dėl mūri} žmonių tamsumo. 
Seniau nezaležninkų kuni- 

įgužiais palikdavo įvairūs 
agentai, kriaušiai, bąrtėn- 
derįai; dažną! jų praęįtimi 
būdavo susirūpimis polici
ja. . Šiandien nezaležninkų 
kunigužių taipe pasirodo 
asmenų ir high sęhdol kėlė-’ 
tą metų lankiusių. Juos 
pradeda remti turtingieji 
šalies protestantai ir prote
guoti lietuviški laisvama
niai. Paskutiniu laiku, 
jiems didelio palankumo 
pradeda reikšti ir Lietuvos 
valdžios organai. <

Neužtenka mums į šį 
kvailą reiškinį žiūrėti vien 
per pirštus. Dvasios Vadų 
Vienybė, kurios sankcijoje 
yra žmonių nemirtingų sie
lų išganymas, privalo at
kreipti Savo dėmesį ir į tas 
nelaimingas suvedžiojamas 
siėląš. Vienybes,centre tū-

LIETUVA IR MES
Rimtai pagalvokite ir jūs savotiški patriotai, 
kurie už ypatingą tylėjimą ir tam* tikrą kal
bėjimą tikėlės nuo eąrtiko Antano I gauti me
dalius ar kryžius. Nepamirškite, kad šių die
nų laikotarpio Lietuvos istorikas paskirs ir 
jums juodą lapą, kaip Rusijos istorikas yra jau 
paskyręs tam tikrą lapą garsiajam Resputi-. 
nui. . ’*r *Ę! ’■ ’

s Štųi dąr.. nacijas diktatoriaus Smetonos 
sauvališkumo pavyzdys, kuris kai kam gal ap
rodys, menkniekis, o vienok, negrinėjaut jo.eš;i 
inę,. yra didžios svarbos dalykas.,■. Šis naųja- 
sai caruko Antąrto I femūgįfe,- taiameleidim^1 
“LAISVOJE 'L^ 
vos katalikų Jaunium
20-ties metų gyvavimo, Jubilįejaus Kongreso, 
kurio visą Lietuva laukė,. Kodėl' carukas pa
būgo pavastarminkų, kurie 1927 m. jam tran
kantis po Lietuvą statė garbės vartus? Kodėl 
neleidoviipms susirinkti ir gal jį pasveikinti? 
TautMmkų ’spauda'duoda įvairių paaiškinimų, 
delko buto noleistas kongresas, bet iš tų paaiš- 

’lįinimų tikrosios dalyko esmės negalima pa
žiūri. Neveltui vienas Žymus asmuo/ svetim-

tautis, yra išsireiškęs, kad Lietuvos tautinin
kai esą keistai ypatingi žmones, nes jie' vįsu- 
met priešingai kalbą, negu mastą ar . darą. Čia 
ir pasirodo 'jų • f arizejiška veidmainyste.

Tikrosios gi priežastys, delko neleido kon
greso, tikriausia. bus buvusios šitos: •
. Pavasarininkai atstovauja visos Lietuvos 
rinktinį jaunimą. Po jų vėliava .yrą susispie
tę, 70,000 narių, o jiems prijaučįančių yrą dau- 
:• vbė, tai žymi pajėga organizuoto. jaunimo iš 
dvį^jų milijonų tautos! ‘Kongrese būtų daly
vavę Apie 20,000—86,000 atstovų ir keli šim
tai, atstovų iš Prancūzijos, Belgijos,. 'Vokieti
jos,* Italijos, Šveicarijos, Austrijos ir Čekoslo
vakijos. Šių tautų atstovai imtų gausiaidaly- 
vavį/ !nes, • mat, 'visas katalikų pasaulis susįrū- 
pin^r Lietuvos'kaipo katalikų krašto priespau
dą?';'Be toį kopgrese’ dalyvavę, rodos, ir 
Angįijos heį Amerikos lietuvių. atstovai. Ta
me kongrese būtų buvę ., pasidžiaugta nuveik
tais per 20 metų tautos '‘kultūrinimo’ darbaiš, 
butų buvę pąpa'rodubta jiygalop parso^ytu, .ką 
gali pavasąįiBiiĮcai padaryti sporto šrifyjb. 
Žinoma, būtų būvą nupasakota kaip dar ęąro 
laikais susitvėrė Įmvasuviiunlkai, 'ką ir kaip jfe 
tadą veikė, bei kfts irkaip jųveikimą trukdy

de Aprašiusi gyvulį už inene-
5 šio, jei nepiTstatai kvitų iš 

banko skyriaus, apie mokes
čių sumokšj imą— vesk kar
vę į varžytines, Į varžyti
nes žioplių ateina, bet pirkt 
tį niekas nesikėsinai. Nė ū- 
Idninkas, nė žydelis čia ne
nori piršti} prikišti. 4 Basi- • 
taiko, kad žydas nuperka, 
bet tik iš. anksto susitaręs 
dėl kainos. su buvusiu .savi
ninku ūkininku.
;. O kai niekas neperka? — 
varžytines atidėtos, ' Turi 
vėl vesti už menesio ir tuo
met parduodama Įdek kas 
pasiūlys,1 nors ir už vieną li
tą. Ir buvo atsitikimas, 
kad arklį nupirko už vieną . 
litą, Numigus” sumokėjo ir 
arklio neėme, pitliko prie 

. tvoros stovėti.
-—“Kaiinynai: — ar atsi

meni kada taip buvo ?—-Ne
atsimenu...’’ Nespėjai že
mės mokesčių sumokėti —• 
atėjo pareiškimas užsimokė
ti nederliaus nuošimčius, t. . 
y. už išduotą paskolą sėklo
mis 1929 mėtų pavasarį.' 
Dabar už tų gautų sėklų 
tris centnerius — jau rei
kia suaugusią, karvę par
duoti. Šią vasarą “pinigih- 

Iga,” ūkininkas privalo turė
ti užtektinai pinigų.

myliini, . uekenčiaim tėvų 
yąiliąi. '

Sutinku* kątinyną ant ke
lio “Giriliy Jonai, — sako 
kaimynas man — ar atmeni 
seniau, kad kam būtų kar
vę pardavę iš varžytinių už 
Žemės mokesčius?*’-— Taip, 
tokio 'atsitikimo nuo- pat 
piemens amžiaus nepamenu, 
— liūdimi pridūriau.

Bet tai dar nedidelis blo
gumas, jei nerūpestingą ū- 
kiiiinlni paliepia, užragina 
užsimpkėti, k‘ą; jis privalo. 
Čįa reikalo esama sudėtin
gesnio. Neužsimokėjo šian- 

-dien daugiausia, kad nėgių 
Įėjo, kad bėdų ir reikalų Lit- 
vo daugiau, kiek jis begali 
juos-Apgalėti. Bet šiandien 
atvyko policija ii’ prašo pa
rodyti. užmokėtų mokesčių 
kvitus. Kvitų neturi — ap
rašo karvę, vieną ar dvi, ar 
arklį — pardavimui iš var
žytinių* Jei. čia turėtum 
pinigų namie ir pakaktų 
^mokesčiams — jų iš ūkinin
ko neima, aprašo gyvulį 
pardavimui ir už tai priva
lai mokėti penias litus už 
aprašymą bei. žygi policijos 
naudai. Tuo būdu policL 
jos ' valdiiiiiikas per vieną 

• dieną gali užtarnauti kelis 
šimtus litų, ūkininkai sa
kė: — “grįžo žandarų lai
kai.”.

Naujasis Italijos karo laivas “Amondo Diaz.” Anglijos laikra
ščiai rašo, jog Italija slaptai statydino laivus. •

PRANEŠIMAS .
Masąachusetts valstijos LRKSA. 

pavieniams nariams

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

je, W. Fiftii S t., So. Bos
ton, Mass., 2 vai. pa pietų.

Šiame suvažiavime atsto
vai, kurie dalyvavo praeita* 
me 46-47 Seime, išduos ra-’ 
pertus ir bus iškelta svar
bus ir opus^mūsų Sušivie- 
nymo reikalais klausimai.

Todėl, Susivienymo labui 
darbuotojai, buvusiųjų kuo-, 
pų valdybos ir-pavieni na
riai nuolankiai p rašomi 
^skaitlingai dalyvauti. Ma
lonėkite nesivūluoti, nes su
važiavimas prasidės lygiai 
2 vai. po pietų. .

i Komisija.

davo. Būtų buvę parodyta',, kaip pavasarinin
kai slaptai veikę vokiečių žiaurios okupacijos 
pietų beį ką jie dabar veikią ir jau yra nuvei
kę atgimusioje Lietuvoje.. Tas,* žinoma, bau
gino tautininkus ir jų carą, nes priminimas ca
ro ir karo okupacijos. pergyventų sunkių, lai
kų būtų -parodęs, kad ir šiandie ne tautininkų 
organizacijoms yra tokie patys, jei dar nesun
kesni, laikai. O tokie dalykai būtų svilinę ca- 
rukui akis. Tai viena neleidimo kongresui su
sirinkti priežastis. •

Tame kongrese užsieniečiai būtų apsipaži- 
nę vietoje su sunkia Lietuvos katalikų po tau
tininkų letena būklė ir, žinoma, tuos savo pa
stebėjimus būtų aprašę Savo spaudoje. Tai ant
ra to barbariški neleidimo priežastis. ,

Bet citrųkąs norimo tikslo vistiek neatsie- 
kė. ■ Kongresas buvo žadėtas leisti jau pernai 
Rudenį. ^iką bpyo uoliai ruošiamasi. 
Užsienio atstovai buvo jau Viši kviesti ir buvo 
ketinę ištisais būriais dalyvauti. Dabar įtai
gą (Vos dvi sąvaiti prieš numatytą kongresui 

. dieną tautininkų valdžiai* • pakeitus savo nu
sistatymą 'reikėjo tuojaus pranešti užsienie
čiams, kad nebevyktiį Lietuvon, nes lupšo į- 
.kvėpta hitlm'iškų Lietuvos nacionalistų M*
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BLAIVININKŲ ČŪSIVIENYMO ŲENTRO 
VALDYBA

Kun. j, J. Jakaitis-dvaa. vadas; ąun. Jonas Bakanas—pirm.;
* Kun. J. Mačlullonia—I-aal» vlce-ųlrm.; Pr. Maukus—II-a«ls vlce- 

pirm. ; y. J. Blavackas—rait, 7 Mott Str.į Worcester, Man., O. Si- 
dabrięnė—Ižd,, Č Commoųvrealtii Avė,, 'VVorceater, Mate,, K. Ral« . 
nys Ir J. Svlrskai—Iždo globh^jal; Kun. Kr, J.^Juikaitis—redakto
rius, 432 VVindaor st, Cambridge, Mate,.. . ’ '

Uetuvi$kosi0& Hiįh Schools

SEIMAS
Pilnųjų Blaivininkų S. 

A: 22-ras Seimas bus rugsė
jo 11 dieną, Šv. Kazimiero 
parapijos salėje, Worcester, 
Mass,

Prašoma visų Blaivinin
kų kuopų tinkamai prisi- 

z rengti ir atstovauti skaitlin- 
__ gai. ___ , . : -

Seimo tvarka bus paskel
bta vėliaus.

KAin, J. J. Balanas, ..
.pirmininkas,.

V. J. BlavackaSj, 
raštininkas,

■ ■ • • .' * ■
IŠ BLAIVININKŲ 

DARBUOTĖS .

Katalikų abstinentų dr
ūtus ir visuomenei naudin
gi. O iš tų, tome gydykloj 
išbūva tik pusę metų ir ma
žiau vis dėlto 31 procentas 
išeina visai sveikų. Iš vi
so, Šveicarijoj labai daug 
rūpinamasi alkolikiį gydy
mu ir globojimu.

Vokietijoj taip pat skelbia
mos blaivybes savaitės
Dievo Kūrio Oktavos pro

ga Vokietijos vykupai pa
skelbė tikintiesiems laišką, 
kuriame nusiskundžiama, 
kad, nuo 1913 ni. girtavi- 
nias pamažu didėjęs, nuo 
1927 m. ligi 1931 m. nuosta
biai prašoko ankstesnius 
skaičius. Nuo 1925 ligi 1931 
m. pragerta su viršum tris
dešimt miliardu (30,000,- 
000,000) markių, taip pat 
ir rūkymas nuo 19Į3 m. trįr 
gubai padidėjęs. Dėl to 
kviečia visus nors per šią 
oktavą susilaikyti nuo svai- 
vienus metus. 61 procen
tas išbuvusių metus gydyk- 
galų ir rūkymo-ir sustipri
nant save malda duoti pra
džią kovai prieš visų blogy
bių šaltinį — girtavimą. J- 
vairių Vokietijos kraštų 43 
abstinentų draugijos šią sa
vaitę atatinkamai paminėjo.

« Gydytojų Bųjunga

Vokiškai kalbančių kraš
tų abstinentų gydytojų Są
junga^ rūpinasi jaunosios 
kartos, ypač besimokinan
čio jaunimo priešalkolišku 
auklėjimu. Kartkartėmis 
siuntinėja mokykloms atsi
šaukimus su statistįkos da
viniais pagrįstomis lentelė
mis apie iš girtavimo kylan
čias nelaimes ir ragina stu
dentus laikytis visiškos ab
stinencijos.

Degtinės gamyba 
Švedijoj •' -

1930-31 in. degtinės buvo 
pagamintą 57,066,107 litrai. 
Buvo tam sunaudota 5,600,- 
000 kilogramų javų, 1,277,- 
476 klgr. bulvių, 70,316 ki
logramai cukrinių runkelių. 
19,430,086 klgr. rudojo čuk- 
raųs^ir k. .Šitą degtinę ga
mino 133* bravariai,. kurie 
valstybei davė 3,271,103 do
lerių pajamų.

BLAIVININKŲKUOPĮI 
i ŽINIAI

Šveicarijoj rūpinasi 
alk\olikais r

' gydyklą. Per 20 metų joje 
gydėsi 4800 girtuoklių, iš 
gija Ciuriche turi ąlkoliku 
kurių 15,4 procentai buvo 
loj išeina visai sveiki, darb- 
moterys. Gydymas tęsiasi

Birželio mėnesyje, bąį* 
giantis mokslo metus, užėjo 
kartą į pu,bHc school aštun
tojo skyriaus kambarį sve* 
tys. Kaip paprastai,' jau> 
nUoliai klausiami ką jie ma
no daryti, baigę pradžioj 
mokyklą. - -
.—4<Aš eisiu dirbti,” atsa

kė Vytautas Lietuvis.
.—“Aš eisiu’ į high 

school,b atsakė Moiškis Žy
das.

—Kodėl tamsta eisi į high 
school?, paklausė svetys.

I—Kad išmokčiau Vytau
to uždirbtus pinigus gauti, 

—- atsake Moiškis._ __ '
Kasdieninėje kalboje tok

sai pašnekesys vadinamas 
anekdotu, juokų, Žmogaus 
anekdotas 'atvaizduoja jojo 
gi dvasios gyvenime tasai 
pergyventas »n e l’a i m i ų, 
skausmų ir ašarų valandas. 
Tasai Vytautas Lietuvis y- 
ra mūsų tautos tipas, kokių 
mes sutinkame kiekviename; 
žingsnyje. Ar tamstai te-

ko sutikti jauną žydukų, 
baigusį pradžios mokyklų 
ir, high school nelankiusį, 
^įusį dirbti t Greičiausia, 
tod nesutikai tokio tipo. 
Deja, lietuviu didesnė' puse 
yaįtol, baigusiu pradžios;

Šiuomi pranešu visoms 
kuopoms, kad 22-ras seimas 
bus rugsėjo 11 dieną, Šv. 
Kazimiero salėje, Worces- 
ter, Mass. Prašoma, kad 
visų Blaivininkų kuopų val
dybos prisiųstų žinių, kiek 
kuopose yra narių, kiek 
prisirašė naujų ir kiek mi
rė, nes seime reikės išduoti 
raportas. Todėl centro raš
tininkas turi iš kalno viską 
sutvarkyti. Be to,: kurios

kuopos nėra užsimokėjusios 
po 25 centus nuo nario į 
centrą, tai malonės tą pada
ryti prieš seimą, kad jų at
stovai turėtų pilną balsą 
Seime. Žinias apie narius 
siijskite: V, J. Blavackas, 
7 Mott Street., Worcester, 
Mass., o čekius išrašykite 
“Oria Sidabrienė” ir siųs
kite raštininkui.

V. L BlavackasĮ 
D.B.S.A.Rašt

BLAIVININKŲ APS K Rl- 
TIES IŠVAŽIAVIMAS
Rengia Pilnųjų Blaivi

ninkų įaiopos. Įvyks Ro
muvos Pk., Monteri, Mass., 
Rugpiučio-August 7 dieną, 
1932. ‘

Šis piknikas bus vienas iš 
puikiausių, nes bus visko : 
žaidimų, šokių, skanių val
gių ir gėrimų. '

Be to, Montelo parapijos 
choras padainuos k e i etą 
dainelių. So. Bostono dai
nininkės sudarys duetą.
rugpiūčio 7 d., važiuokite 
visi į Romuvos parką.

Pasimatysime, Rast. S.

to nesiekia. ■'
: ‘ ■> • v

Argi jie, baigę pradžios 
mokyklą, tuojau gauna dar* 
bą, jau nekalbant apie šių 
dienų nedarbą? Negauna. 
Retas kuris pasigauna dar
bo menka užmokestimi ir 
taip vargsta savo jaunas 
dienas, taip vargsta Savo 
visą gyvenimą. ■ Tėvai, bū
dami jaunesni, gali savo už
darbiu šeimą užlaikyti. Pa
senę, jie dribti negali; jie 
negali nė iš savo menkai 
uždirbančių vaikų paramos 
gauti. Taip ir vargsta Sa
vo auksinėje saulėlaįdoje, 
džiaugdamiesi, jeigu nerei
kią eiti į vargdieniij. priė- 
gląudą. . »

Be Šio ekonomįnio nuo
stolio yra ir dorovinių su
metimų. Šiandie jau ne- 
naujiena, kad 14—18 metų 
laikotarpis yra pavojin- 

, giausis ir kad Bažnyčia bei 
tauta turi daugiausia šio. 
amžiaus nuostolių. Jaunuo
lis palaidas, be jokių parei
gų, užsiėmimo, nueina sa
vais keliais, nes nėra ryšių, 
kurie jį rištų su gyvenimo 
reikalavimais. Kiekvienas

juo reikia iri mums susirū
pinti, nes pasėkos yra toly- 
,gio». Šiandie didžiuma 
svetįmtaučių klebonų, jeigu 
tiktai pajėgia, rūpinasi įsi
kurti savo aukštesnę moky
klą, high school. Jeigu»tai 
neįmanoma, kelios parapi
jos įsikuria vieną cėntrali- 
nę liigh school. Tai ^ekmin- 
giausis būdas išlaikyti jau
nuolius dorais katalikais, 
susipratusiais piliečiais, su- 
sirilpinusiais savo ateitimi

Mes lietuviai begalime nė 
svajoti apie tokias parapi
nes high schools. Bet ‘f su- 
lyg Jurgiu ir kepure/ * Mes 
labai lengvai galime savo 
parapines mokyklas praplė
sti, įsikurdami jaunesniųjų 
aukštesnę mokyklą — Ju- 
ni'or Ėlįgh School—su dvie- 
ji| metų programa, labiau
sia dėmesio kreipdami į ko
mercinį kursą, paprastai 
pas mus uBusiness course’^ 
vadinamą.

Reikia tiktai pasveikinti 
garbinį kun. I. Albavičių, 
Dievo Apvaizdos parapijos 
kleboną, Chicago, III., kuris 
pirmas tokią aukštesnę mo
kyklą įsikūrė ir, reikia 
konstantuoti faktas, kad ji
nai labai sėkmingai veikia. 
Įdomus kad iri tas reiški
nys: .svetimtaučiai savo mė
nesiniais mokesčiais ‘ užmo
ka mokytojų algas; lietu-; 
vianis tetenka tildai naudo
tis. , Toki^ pat mokyklą 
būvy įsikūręs ir kun. J. Si
monaitis, Elizabeth, N. J.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ !
ADRESAI ’

vyskupas, . teikdamas Su-j Kadangi čia buvo jau kele- 
tvįrtinurio .. $akra m e n t ą, tas panašių mokyklų, tai 
kreipia didžiausio dėmesio 
į šį laikotarpy ragindamas 
jaunimą laikytis tikėjimo 
praktikoj, baigus pradžios 
mokyklą.

Mūsų Jaunimas nėra šios 
taisyklės išimtis. Pakol dar 
vaikas mokykloje, seserų 
priežiūroje — visa tvarko
je. Geriausia iliustracija 
vasaros atostogų metu mo
kyklos vaikų tikybinė prak
tika. Taigi, kuomet jaunuo
lis baigė pradžios mokyklą, 
tu jį tiek ir tematysi: jo nė
ra įvairių pamaldų metu 
bažnyčioje; nerasi jo prga- 
nizacijojose, net jam tiesįo- 
giniaf skirtose.

Šiuo neigiamu reiškiniu 
susirūpinę svetimtaučiai;

dzią” neduoda leidimo suvažiuoti. Aišku, kad 
užsieniečiai gavę tokį siurprizų jo nenutylės, o 
plačiai aprašys savo spaudoje apie įspūdžius 
Lietuvoje, kad ir nematytus. O panašių įspū- 
džių aprašymas aiškiai parodo, kad tokioje ša
lyje toli nėra nei vienybės nei tvarkos. O to-, 
kių faktų apie Lietuvą su nekantrumu laukia 
ir hitlerininkai, painiojant ir raizgant Klaipė
dos klausimą, ir pilsudskininkai artimos atei? 
ties klausimams. ; ■.

Ką gi darytų Amerikos visuomene, jei val
džia uždraustų Los Angeles mieste rengiamą 
Olimpiadą ? Ką darytumėme,, jei pavyzdžiui, 
Bostono valdžia neduotų susirinkti būsimam 
Lietuvos Vyčių kongresui?, . J

. O ką mes darome, mes, kurie gyvename 
ne sau, ne Amerikai, bet Lietuvai, šiuo fttšiti* 
kimu? O laikai, p papročiai, o neleistinas mū- 

. sų sustingimas! \ ' •
Tai kas gi reikia daryti? . • .
Prųtestuoti, griežtai. protestuoti prieš 

kiekvieną Lietuvos naujojo caro sauvaliavimą. 
Privalome protestuoti visi: katalikai, ties jų 
vienminčius carųkas Smetona žiauriai terioja. 
Socialdemokratų krypties žmones turi protes

tuoti, nes ir jų vieminčių neglosto. Išmintin
gesni tautininkai, kuriems nors ir patiktų, ka
talikų. su socialistais smaugimas, privalo pro
testuoti, bent vardan žmoniškumo ir demokra
tizmo. Despotizmas, iš kur jis nepaeitų —’ 
kaires ar dešinės — iš esmės yra smerktinas ir 
turi būti pasmerktas kiekvieno doro, civilizuo
to irkultūringo žmogaus. * • /

Ar mūsų protestai caruka paveiks ? Taip, 
labai paveiksi. ,Jis valdąs du milijonu sau 
priešingų " nonių negi galės neboti, puses inili- 
jono‘gerai organizuotų ir esančių laisvėje 
nių protestų, o jei nebos, tąi tuomi tik Pasku
bins savo despotiško valdymo galų, nęs musų 
rimti ir griežti protestai bus; kartu užuojautą 
ir sustiprinimu prispaustu brolių, kurie, įgavę 
drąsos,.* ilgiau nehekentės, bet pereis’ nuo kan
čių prie veiksmų. Mūšų protestų laukia du 
milijonai lietuvių, laukia ir cįemekratiškasai 
civilizuotas pasaulis. .

* Ką iįurime)jdar.yti Į Saukti masėm i.f i n — 
gus, tošOlti^gėdiSką Lietuvos prispąudunų, 
Privalome išnešti rezoliucijas, pasmerkiant 
diktatūrų, cenzūrą, špionažą, milijonų eikvoji
mų ne kultūros darbams, bet palaikymui gąu-

lietuviškoji įigh sęhbol ne
išlaikė- konkurencijos.

Nedaug tokftj y ietį yra, 
kur. pasitaikytų .; pan a š i ų 
konkurencijų. Drąsiai ga
lima sakyti, kad bent dvi- 
dešimtis lietuviškų mokyk
lų galėtų praplėsti savo 
programą, įkurdamos Ju- 
niori High Schools. Būtų 
''didelė nauda: iš'^’ą tai jau
nuolių susidarytų paisai.kil- 

. niausiš parapijos ateities 
branduolys. u

Atsirastų ir tokių vietų, 
kur būtų galima įruošti pil
na keturių metų .aukštes- 
lioji mokykla. Chicagos 
mieste be didelių sunkumų 
galima įruošti tokia ceritra- 
lįnė lietuviškoji high school.

•I ' • - _ -

jų riebių šnipų. Kurios organizacijos dai* tu
rės savo seimus, privalo jau dabar rengtis prie 
protesto rezoliucijų, kurios seimų pątvii’tintos 
turi būti pasiųstos Lietuvon.

Ar turime teisę taip daryti? Turime- ne-, 
tik teisę, bet ir pareigą; teisę, nes esame lietu
viai ir daug dėl, Lietuvos labo nudirbę; parei
gą, ries kiekvieno kultūringo žmog aus yra 
šventa" pareiga užstoti skriaudžiamus ir kovo
ti prieš visokią priespaudą ir despotizmą.

, O jei mūsij protestų neklausys? Priva
lo klausytį, ries ir mes klausėme Lietuvos šauk
smo pagelboš prieš karą, per. karą ir po karo, 
iri i vįsiujmęt atsakėme ^motutei Lietuvai duona, 
.rūbais ir doleriais. Atsakykime tad ir dabar 
į Lietuvos šauksmą mūsų galingo užtarimo 
Lietuva turi su mumis skaitytis; nes ir Vii 
niaus ir Klaipėdos reikalais dar ne Martą ji 
mus šauksis pagalbos ir męs su rūpesčiu atsi- 
jiepsinie, tąčiaus tiį: ne į .carų-despotų balsą.

tome 'ir praoiŠkai veilchAe. , Mūsų užtarimo’ 
ir darbų nekantriai laukia prispaustą Lietu
vos visuomenė/ ' . ‘ - .

■ . Senas Lietuvis—Amerikietis.

UITUVOB DUKTERŲ 
ra olobk MDTHfos m 

fyinlninke — Eva MarkalenS, / 4 
625 E; 8t|i St., So. Boston, Muse.

Vicę-pirminlnkS— pno Slaurleuč,
448 E, 7thSt,, So, Boston, Maivs.
Tel. Sę. Boston 3422-,R '

Prot. Riiit. — Bronė diunlenč,
29 Gould St„ Weat Roxbury, Mjiss.
Tol.. Parkway 1864AV < <

rin. Rakt. — Marjon* Markįaiuti
33 Navarre St.f Rogllndatef Malis.
, Tel, Parkway 0558-W

' idlnlrik* Ona. Stnnlullute
105 W«wt 6th St.r So. Boston, Mate. 

Tvarkdarį — Ona Mlzglrdienl 
. 1512 ColumbU Rd., So. Boston, Mate, 

Kaso* Globėja —E. JanušonienC
1426 Columbla Rd., So, Boston, Mnte 

Draugija tavo susirinkimus laiko kas 
antrą utarninką kiekvieno. mėnesio, 
'7:30 vai. vakare, pobažnytinSj sve
tainėj.

Visata draugijos; reikalais krelpkit&s 
pas protokolų raitininką. 

t ' ' i

Waterbury, ’ pavyz d ž i Uiį 
kiekvieną dieną galimą, ati- 
daryti šava^Iiėtuvišlmji pil
noji high school: senoji mo
kykla palieka pradine, jau
noji — high school, koldos 
ir svetimtaučiai neturi ir į 
mus’ žiūrėtų, su didžiaįsių 
pavydu. »

Kai kas gal jiasakys: ra
šytojas svajoja! Jeigu mes 
būtume taip manę prieš 20 
metų, šiandie pradžios lie
tuviškų mokyklų neturėtu
me. Dabar turinie patyri
mo ir 'tokių gausių galimy
bių, kurios mūsų pionie-. 
riams, šias įstaigas sukaru
siems, tebuvo gražiausios 
svajonės. Daugiau idealiz
mo — daugiau darbo!

Senesnioji kunigri karta 
sukure parapijas: pastatė 
bažnyčias,' .mokyklas* .Da
bar. jaunoji karta teparodo 
ką gali : tesukuria lietuvis;

tV. JOKO EV. BĮ. PMULPIlfli 
DR4OS VALDYBA . -

Pirmininką* — M. tloM •
86 Mt Ifla kid., Dorchtetir. Mote, * 

Telephone Oolumbi* 54B& 
Vlce-Pirmlnlnkaa J, I’etrauakte

24 TJhomaa Bark, So. Boston, Mute 
Prot. Raėtinlnkafl — J, GUuecklM

5 Thomte Purk, So. Boston, Mm< , 
Pln. Rnėtiifthikim — M.' Seikiu . »

250 E. Ninth St., So. Boiton, MuC 
lid) nlnkus —< Ą. NaudŽlCniū ' ;

885 E, Brondwny, So, Bolton, MmA 
Maršalka J. Zaikte

7 Vhnfięfcl 8t„ So, Boston, Matei - 
Draugija laiko susirinkimus kas 

nedėldlenj kiekvieno menesio, 2 tajf 
. po piety, Parapijos salSJ, 4Q2 & 7U»

St„ So. Boston, Mmb, v ;
- --- ------- i------- -—...............  ''""f

^Profesionalai, biznieriai, pramonini 
kai, kurie skelbiasi “Darbininkei” tik* 
rai verti skaitytoju panunos,

Visi garsinkite^ “Darbininke.” ‘

kasias aukštesnes mokyklas^ 
lietuviškąsias high schools;*

BROLIAI IŠEIVIAI
TfiyynSs likimas, Jos laimBjlmai irn»- 

laimes, Jos sielvartai ir bCiioš Jums vi
siems, be abejojimo, rupi.. Jums taip, 
pat rupi, kad TGvyneJe taurauta ir 
klestėtu teisėtumas ir laisve. Jus taip 
pat niekinat priespaudos nevaliu Ir ne
ribotu sauvaliavimu su švenčiausiomis, 
žmonių teisėmis ir laisvę. Jus norite, 
kad ir toli būdami, kad ir plačiųjų ma*’ 
rių atskirti, pažinti Tėvynės buv|, koka 
Jis tikrumoj yra, — šitais visais at» 
žvilgiais. Jums labai yra pravartu lik* 
Birufiyti •

‘‘DARBININKAS” ugdo tiesos fe 
laisves, meilę.

‘‘DARBININKAS" moko neapkęsti 
priespaudos smurto Ir niekinti dldVHl* 
dų veidmainystę. f

“DARBININKUI” visur Ir vltedo* 
rupi darbo žmonių reikalai.

“DARBININKAS” turi labai įdomite 
savo “RADIO ŠYPSENAS,”

“DARBININKĄ” redaguoja profeatb 
rlus PR. DOVYDAITIS. ..

Sku ItSkitė kad išsirašyti “DARBINIO 
KĄ” patys irišrašykite jį tavo fffmit 
nėms Lietuvoje.

Amerikoje “Darbininkas” kaštuoja 
$1.20, o Lietuvoj tik 60 amerikonlžklj 
centų. ■ ' i ' ■

“Darbininkas,”
“DARBININKO” adresas:' Ūtfafr 

nla, Kaunas, Nepriklausomybes alklti 
ties:.; - ■ -f ’ •

SOUTH BOSTON SAVIN GS BANK
YRA ANTKAMPO BROADWAY IR E STS. PER 

BEVEIK 70 METŲ

Depozitų nuošimtis eina nuo trečios Seredos kiekvieno mėnesio..

Dividentai mokami trecią Seredą Balandžio ir Spalių menesių,

Siunčiame .pinigus į užsienį ir išrašome Travellers Cheąues.

V A L A N D O S: *

Nuo 9 ryto iki 3 po pietų. Šubatomis: nuo 9 ryto iki 12 vaL 

• Pirmadienių vakarais nuo 7 iki 9 tik dėl depozitų.

PRALL BROLIAI
PEItTOMAI K DEKORATORIAI "SŽ

Į ’ DARBĄ, ATLIEKAME GERAI IR PIGIAI 
•: PATARNAVIMAS GERIAUSIAS ©

' I 46 ARMANDINE ST., . DORCHESTER, MASS.
| • . ' . • - .. Tel. Talbot 0354 . . ' •

LIETUVIS GRABORIUS
Luidotuviu reikale visuomet ir visiems 

maloniai ir tiukamai patarnauju. Ga
lite kreiptis.bile.laiku, dieną ar naktį, , 

o aš. visuomet pasiveiigęs kiekvieniMn • 

parijikulavimui. Vž važiavimą į kitus ■ 

miestus jokio atlyginimo nereikalauja

■,Ų.' J.AKUNEVICH v 
(AKUNBVJ0IUS)

18-18 Intervale St, '• 258 Weet Broadway,
Montello, Maw. Bo/ Bontom Mass.
Tol. Broėkton 4HQ > • • . Tel. S. Boston 4486

JHI..I.I I n  ...... m—■iilnitelull»il i ii.i'n.ii
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KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ | 
KOLONIJOSE

ElMHURST, PA.
IŠKILAIES

“Rugpiūčio 15 d. 2 vai. po 
pietų įvyks Seserų Apvilk- 
tuvių ir Profesijos iškilmes. 
Iškilmės bus lauke prie ko
plyčios šono, kur prieina la- 

i hai graži aikštelė žmonėms
ėllsirįnkti. Nors nemažai 

į . žmonių’jTą matę šias iškil-
• mes, bet „ yra daugelis, ku

rie dar nematė. Bus vi- 
siėips ko pasigėrėti ir pasi- 

----- džiaugti - matantį kaip šios 
nekaltos mergelės, kaip va
sarą pražydusios gėlės, su
prasdamos niekingumą pa
saulines garbes, aukojo sa- 
yo jaunystę Dangiškam Su-

' žieduotiniui.
Prie. progos galėsite pasi

linksminti piknike, kurs 
taipgi yra rengiamas tą pa
čią dieną. •

Nuoširdžiai kviečiame vi-
. sus geradarius ir prietelius 

atsilankyti į iškilmes ir pik-
. nil<ą, tuomi suteikdami nors 

mažą paramą.
- AIERGAIČIU REKO-
\ LEKCIJOS
.‘.Mergaičių rekolekcijos 
prasidės rugpiūčio 15 dieną 
ir baigsis 18. Rekolekcijas 
Ves Tėvas Vienuolis. Reko- 

..lekcijos yra laikąs labai 
naudingas, ■ ypatingai jauni
mui;

Motinos/ leiskite savo du
krelėms pasinaudoti šiomis 
Dievo malonės dienomis. .

Norinčios. attikti šias, re
kolekcijas, malonėkit pra
nešti Seserinis iš anksto.

Į Moterų rekolekcijos bus 
pagarsintos vėliaus.

Bušai eis nup* Linden 
.. Streęt prieš Court House iš 

. Scranton į Elmhurfe 8:15 
f ir 12:15 iš ryto; 3:15 ir 

7:15 po pietą iš Elmhurst į 
Scranton..

i
*
r’ 
J

A

Dalyvavo ir • kun. Š. PJ 
Kncižis.

Papusryčiavę, apie 12 v. 
vidudienį, jaunieji, iri tėvai 
iš Oantono išvyko į We- 
thersfield, a* iš ten jaunieji 
išvyko į New Yorką.

Linkime jaunai. porelei 
laimingo ir linksmaus gy
venimo.

LIETUVIET-SIRIJIKiĮĮ)
LOŠIMAS IŠB.IO 

LYoioihs

Pereitą sekmadienį Balch 
parke lošė basebulUlietuviuJ 
parapijas ratelis su širijie- 
čiais.-

Lošimas buvo g.nms. Lie
tuviai pasirodė labai gerai. 
Siri j iečiai silpnesni ir ne
kultūringi.

Aštuntą įnįngą pradėjus 
lieiriviai turėjo 8 prieš 3. ’

Paskutiniame inihge si- 
rijiečiai‘padarė 5 ir užbai
gė lošimą lygiomis 8—8.

Tik vienas iš abiejų rąte- 
liij padarė ^home run” tai 
J. Smelstorius.

Lietuvių -ratelį sudaro ko
legijų studentai ir alumnai. 
Vadovauja p. Babila.

Valio jaunuoliai ! JBap.

kalbėti apie p. r i n c i p. ii s, 
“Mūsą; socialistų principai 
yra skirtingi nuo kapitalis
tų tuo, kad mes stengiamės 
gaminti visa ,kas tik yra 
reįkalinga . visuo m e n ei.’Z 
(Visai teisingas buvo jo .šis 
posakis). “Kapitalistai gi. 
gamina dėl pelno. . šimtai

dirbtuvių uždaryta. (Oią 
kalbėtojas sumini siuvyk- 

h.a.% batų dirbtuves ir .Lp 
Tūkstančiai darbininkų be 
darbo. Milijonai vargšų bei 
vaikų be batų, be padoraus 
rūbo ant savo pečių.”

Publika pritardama lin- 
| guoja galvomis.. . Dvi mo
terys, paMrtiu4amos kai 
betoj o nuomonę, traukia ci- 

. garėtus išleisdamos kamuo 
liūs. dūmų. Klaiku žiūrėti

HARTFORD, GONN.
Rugpiūčio 7 d? mokyklos 

svetainėje tiiojaus .po gū
nios įvyks šv; 3nno E v. 
draugijos ■ siisivinkimas, į 
kurį visi drangai kvieęiaĮmi 
daįmuH? Lūs t svarstnąa 
daug svarbjųpdąly^ii/ Ko* 
msiijos prąąeš ,ąpię . g,ąvo 
darbus, . ’ ,,

L Vyčių Seimo Parengimai
Putino 5 veiksmų drama “VALDOVAS”

Antradienį, Rugp. 16 d., 7-tą vai. vakare
Gate o! Heaven Parapijos Salėje 

y i . Tikietai 35 ir 25 centai. . / *

ĮDOMŪS PRINCIPAI

rie moka gražiai kalbėti,, 
bet neįgyvendinti, kaip sa
ko. Tam reikalingą dau
giau drąsos , negu proto. 
Pradėjus p. Michelsoinii 
aiškinti apie lanką bei stre- 
las taip nuobodžiai, pasi- 

, traukiau į šalį. . . Čia užti
kau visai įdomų, dalyką.

Automobiliaus^ užpakaly
je, prie pritaisytos bačku
tės, vienas pilietis, sąžinin
gai atlikdamas socialistišką 
pareigą, šįnkiioja “balta
kę, ” patenkindamas ‘1 pa.- 

Į žangiuosius, sociali s t lis,” 
[kovojančius dėl savu prin
cipą — gaminti to, ko rei
kalinga visuomenei..;

. Buvęs.

PRANEŠIMAS. ’

Connecticut valstijos so
stinėje Hartfordo miesto 
knygyne, L. D. S. kuopos 
pasidarbavimu yra siunti* 
nejamas “Darbįntaas.” 
Daug lietuviu yra nedirbau-, 
šią, turinčią laiko, bet neiš- 
sigalinčių įsigyti laikraščiu, 
kviečianti n ueit i -į-lmygyna 
624 Main SIC kur maloniai

. T‘ 

praleisite laįką ir įgausite, 
naują žinią; . Galima ten 
gauti netik “Daihininką,” 
bet ir lietuvišką knygiĮ.

Jei susiras daug lietuvių 
skaitytoju, tai knygyno ve: 
dė j as prižadėjo įgyt i dau
giau Įmygą iš1. Lietuvos. ,

Dr~ji)s Korespondentai

WORCESTER, MASS.
METINIS IŠVAŽIA

VIMAS ■ '
Šv. Kazimiero, parapijos 

metinis piknikas bus rug
piūčio d ir 7 d. d. 16 Mairo
nio Parke. Pirmą dieną

IŠKILMINGA VAKARIENE 
Trečiadieni, Rugp. 17 d., Parapijos Svetainėje

492 E. Seventh St., So. Boston, Mass.
Tikietai $1.00.

U r.

v F,- •

PASILINKSMINIMAS-SOKIAI
Ketvirtadienį Rugp. 18 d., 8-tą vai. vakare

Mušte Box, 254 Huntington Avė., Boston, Mass.
PARAMOUNT CLUB ORKESTRAS

Tikiotai 40 ir 50 centų.

Netikėtai aną dieną pate
kai! piknike “Aliuko ūky-

. •». # V- >-*• X-. * - * > , c . i ’ **

je.” “Vienas iš pikniluerių 
paaiškina, kad tai yra “pa
žangiąją socialistą” '-pikni
kas. Turi būti gan įdomus, 
.— pamaniau sau ir slinkau k 
tolyn apžiūrėti ežero. Ber
žynėlis tik ūžia nuo . klege
sio. Grupėmis susėdę t tarp. 
krūmą, ar tai gimines ar 
tai pažįstami,, vaišinasi 
“putojančiu skystimu,” ar
ba “ tyruoju vandenėliu, ” 
palydėdami kiekvieną 
gurkšnelį gardžiais juokais. 
Laimingi žmonės. Depresi
jos laiką jie nejunta...

. • Automobiliams ir'busams Į Šiek tiek pasivaikščiojus, 
vieta ūkio viduryje.

Sės. J ezait s N u kryži uoto,
St, Mary’s Vilią, 

Elmhurst, Pa.

N0RW00B, MASS.
Pereitą penktadienį, lie-

Šioje, klebonas tai. S. P. 
Kneižis sujungė jauną po- 

»rėlę/p-lę Angelą AL-A- Mą-
nikaitę, įš Wethersfięld,.Ct< 
ir p. J. • Gfimes, iš. New 
York City. Liudininkais

? į buvo jaunosios sesuo Ona
■ ir jaunojo brolis Klėinen-

■ i/ ’taSr /. ■ '

t Jaunąją intencijai ątlai- 
I z ; kyta iškilmingos Šv. mišios. 
! . Varg. p-lė E. Kasparaitę 

labai gražiai giedojo'it var- 
gonavo. /

Jaunoji yra kun. Kneižio, 
t (A. F. Kneižio iv p. Miku- 
/ čionienes dukterėčia. .
Į Po mišią jaunieji ir-jų 
į tėvai j broliai ir seserys tii- 

-rėjo.Įiusryčiiis, Čantone.

prisiklausius įvairią kalbą, 
prisistebėjus ■■ įvairenybių 
pamačiau kokį tai sąjūdį.

Prieinu ir aš kartu artyn. 
Išeina programos vedėjas 
* *•!*•• Iir perstatų susirinkusiems 
p. Bagočią, kuris kažin ko
dėl purtosi. Žiūriu — gi 
ant dėžės atsistojęs pusber
nis. Na, gal ir užtektinai 
apsitryiięs f Gal ir .įdomaus 
ką pasakys. Bet vargšas 
be jokio mandagumo nustu
miamas į šalį. Užlipa “gar
susis kalbėtojas” ir prabyla 
aukštais žodžiais. Klausy
tojai užimponuoti. Svyruo
dami, linksmais veidais ma
to net kelis kalbėtojus. -

Pirmiausiai p* B. nusis
kundžia apie savo pralai
mėjimus, apie pergyventus, 
vargus už savą partiją^ Bet 
kartu ir guodžia savo drau
gus, kad nenusimintą, nes 
girdi? —pasaulis dėl tokiu
menkniekių nepakitus,: o at-1 
eitis viską pataisys mūsą 
naudai, ' Toliau pradeda

LANKĖSI
Kun. Mikas Švarlys,. bu- 

į vęs Cicero parapijos vika
ras, dabar pas pralota Kru
šą, Švępto Jurgio parapijo
je, Chieagoje, buvo apsilan
kęs pas mūsų kleboną perei
tą trečiadienį ir ketvirta
dienį. Su kitu kunigu jis 
atostogas praleido, važinė
damas po rytines valstijas.

kambarį savo žmoną paža
dinti iš, miego; bet didžiau
sios pastangos nuėjo nie
kais, nes jau žmona buvo 
mirusi. Persigandęs sku
biai pakvietė gydytoją, kurs 
ištyrė, jog ji jau "buvo mi
rus apie 3 v, ryte, ųuo apo- 
plekcdjos ir širdies plūdimo, 
kraujais. Marija Luizięnė 
buvo vos 31 metu ainžiaus. v I

po pietą piknikas. Vakare 
šokiai parko, salėje. Antrą 
dieną t piknikas po/, pietą,, 
kur dalyvaus parapijos cho
ras ir lietuviu benas, vado
vaujant 'muzikių žemaičiui. 
Vakare labdarių klubo or
kestras salėje. Į parką ir 
salę įžanga veltui.'

Vietinius taip, ir apylin
kės lietuvius kviečiame da
lyvauti. Paremsi te jnūsų 
parapiją ir linksmai pralei
site laiką tyrame ore. Prie 
to, biis įvairi sporto prograJ 
ma;— baseball, plaukymas, 
riątynės ir boksas.

Reporteris.

PROVIDENCEj R. I.
Z7 ' ■ ________

> -
Rugpiūčio 7 d. klųbiečiai 

rengia savo Klaipėdoje įdo
mu pikniką. Pusę pelno 
skiria- Kataliku IJniveTsite- v.
tui Lietuvoje; Tai. bravo 
vyrai, kad. nutarę (ir tai 

• vienbalsiai) paskirti pusę 
pelno šiam taip garbingam 
tikslui. Berods, tai bene iš 
pirmųjų draugijų Ameriko
je,: prisiminusi Lie t ū v o s 
Katalikų Universitetą. Rei
kia tikėtis,, kad žmonės gau
siai lankysis, piknike ir su
darys geroką pelną kaip U- 
nįversitetui taip ir klubui, 
o patys smagiai laiką pra
leis. *

Amelia AleUūnaitė.ir Bla- 
žėja Bartušiūtū, Šv.. Kazi
miero Philadelphij os para
pijietės praleido visą savai
tę Baltimores pavandenyj. 
Viešėjo p. Grebliaucko šore, 
Back' River Neck. upės 
krante.’

MIRĖ: ■ • :
Jonas DamokaitįS, našlys, 

pasimirė liepos 26 4., lygiai 
aštuonis mėnesius po savo 
•žmonos mįrties.“ Pastaruo
ju laiku velionis gyveno 812 
Hollins ' St. pas. savo dukte
rį. Turėjo 67 m. amžiaus ir 
mirė plaučiu uždegimu. Lai- 
dotas liepo^sb d.,’ Holy Re- 
deemes Kapinėse, daiyvau-. 
jaut* 3 kunigams;- */

. . ... žinys.

Liepos 26 tk 7 vai. ryte p. 
iLiiiza. nuėjo’ į miegamąjį 

t ■ ■ - ■

J. Abdanaitis.

Gyveno 827 Lombard
St. Laidotuvės įvyko Šv. 
Jeronimo bažnyčioje liepos 
29 d. ir iš ten į Holy Rė* 
deemer kapines. Paliko vy
rą ir 10 metu mergaitę. , 
• Amžiną atilsį! Milė.

MT, CARMEL, PA.
ŠV. KRYŽIAUS AfOKY- 

KLČS SIDABRINIS 
JUBILIEJUS

Šv. ^Kryžiaus parapijos
lietuviai ruošiasi iškilmių-

Telefonas; Plaza^ 1350.-

JONAS GREBUAUCKAS
Graboriuš ir Balsamuotojas 

423 S. PACA STREET, • 
BALTIMORE, MD.

gain sidabriniain mokyklos 
. jubiliejui. Taip pat yra ir. 
bažnyčios. 4(Į metų sukaktu
vės. .'

Tani, tikslui iš kiekvienos 
draugystės išriiilitą po vie-

“DARRIHIhKO" SKAITY- 
jojy dėmesiui

na atstovą, iš kurių susida- 
rčz veikiaąiąsis komitetas’ ir 
kurie uoliai darbuojasi.. Po/ 
■beitam? šusirihiįdnie išrink-

. “Darbininkas1* jau priima 1932 
m. Lietuvos Paskolos Bonu kn- 

. polius Už prenumeratas ir kny
gas už pilną jip vertę. Nukirpę 
1932 m. kuponą siųskite

“DARBININKO“ ADM„ 
•366 W. Broadvvay, 
South Boston, Mass.

ta- valdybą iš sekančių .as
menų: garbės pirmininkais 
kun. Dr. J. Končius ir tai. 
P. Klimas, pirm. A, Zavets- 
kas, vice’-pirm. L; Urboną- 

‘vieietiū, Į rast; A. Lunaus- 
. kas, IT inšt. AL Leskauskąį- 

te, ižd. AL PėtriiškeviČiūtė.
Alokykl-os yfcšas atidary-

masr įvyko gruodžio 26 d., 
1907 metais, todėl minėjimo 
dienos numatomos gruodžio 
26 ir 27 d.. Programa tin
kamai neišdirbta, bet sprę
sta piinną vakarą turėti 
koncertą ii’ prakalbas, ant
rą vakarą — išldl m i n g ą 
bankiėtą, kuriame bus .su
kviesti svečiai iš įvairią 
luomą, • vyskupai, ■ kunigai, 
Lietuvos konsulas iš v New 
Vorko, Lietuvos atstovybė 
iš IVasihingtono, redakto; 
riai, vietiniai kunigai ir 

■fąip įžymesni asmenys.
Jubiliejus savaimę svar

bu ne tik tuo, kad mūsą mo
kykla yra pirmutinė Ameri
koj. Be to lietuvaitės sese
rys Kąziniieriętės, tais pa
čiais metais įsisteigė > savo? 

, vienuolyną, kuri s perkeltas 
ir šiandien yra Chieagoje.

'Bažnyčios ir mokyklos 
istoriją parašys tai. J. 
Končius. Išlaidoms paden
gti tos knygos komitetas 
rinks prenumeratus. Gar
bės nariai bus tie, kurie 
duos didesnes aukas; tikri 
nariai bus tie, kurie aukos 
vidutiniškai ir aukotojai; 
kuriu vardai bus knygoj pa- 

. žymėti. . . . • ■ . ■
Yra reikalas komitetą pa

dauginti ir į pagelbą kvies
lį daugiau žmonią ateinan
čiam .susirinkimui, kuris į- 
vyks rugpiūčio 8 d., 7:30 vA 
vak., parapijos salėj.

JI. Le^skmiskaite.

PERKAME RONUS
. Ar turi Lietuvos Boną? 

Nes mes perkam Lietuvos 
Bonus it mokam pagal die
nos kursą. Tuojau praneš
kite mums, kokį turit Boną 
ir kiek yra prie jo kuponą. 
Greitai gausi atsakymą ir ' 
pasjulymą grynais pinigais. 
Prie progos apl a n k y k i t 
mus.

Musą krautuvė atdara ir 
vakarais iki 9 valandai.

Parduodam laivakortes ar 
siunčiam pinigus—doleriais 
j Lietuvą, Lenkiją ir Latvi- 
kl- , . .

Musu krautuvė didelė. 
Turfmė visokią drabužių ir 
čeveryką (šhoes). Laikom 
taipgi. plačią čeveryką vy
ram ir moterim. j

Nuo dabar ant čeveryką, 
skrybėlių, maršldnią ir kai
tru numušamą ,25 nuošimti.

Malpnekit mus nepamiršt.
AMERICAN DRV GOODS 

STORE
P. BARTKEVIČIUS, Savininkas,

67,8 No. Main Street, 
MOSTELIO, MASS.

L. D, S. N. ANGLIJOS 
' KUOPOMS

LDS. Naujosios Anglijos 
apskrities štu metų, antrasis 
ir paskutinis išvažiavimas 
— gegužine įvyks rugpiūčio 
mėn. 14 d. Palangos Parke, 
Lawrence, ATass.

Visos kuopos; iš anksto* 
prašomos gražiai rengtis. r-

\ Kidpisiįu.

PARSIDUODA
Gražiy farmnke netoli Bostono. 
Yra 5 kambarių .namas šu visais 
vėliausios mados. į t a i s y an a i s. 
Taipgi grąžus sodas su vaisiniais 
ąi.cdŽiąis, 1} akru žemės ir sbarriėt 
ir nauji vištininkal. Prie pat 
Štate Road.

• Priežastis pardavimo .savinin
kas . nesveikas ir nori.važiuoti į 

■Lietuvą. Kreipkitės: f
303 Oanton St., Randolph, Mass.

SYKES & SYKES 
P. A. Sykes ir B. G. Sykes 
LIETUVIAI ADVOKATAI 

Ofisas: 
SANBORN BL0CK 
681 Washington St 
N0RW00D, MASS.
Tel. Nonvood 0330 

Gyvenimo vieta: 
32,Walnut Avė, 

Tėl. Nonvood 1315*W

I GHRRRON’S :
j[ PIANAI—RAMIOS ;;
jį ŠALDYTUVAI • Į
j Į. Aliejaus pečiai,. Skalbiamos j j 

•< i mašinos. . .m
L 20 TRUMBULL STREET / 
i! WOROE8TER, MA88. ! I
L . ’ TėL4A«0 ji- .
j Lengvoz Ilfygoo—Be Nuošimčioj

PRANEŠIMAS '
f Dabar, laikas užsisakyti KĄ-: 

LENDORIUS 1933 metaįns./Pra
šome kreiptis prie manės,, o aš * 
visiems patarnausiu greitai ir tei
singai. Kalendoris kiekvienam 

, reikalingas. Kaina už vien^ .ŽOė .. 
už 7—. .» . /

Biznieriams didelė ąuolaida. 
Taipgi atlieku visokius spau

dos darbus..
ZIGMAS (ULEVIČIUS,
. 189 Hartford Avė., k. t 

NBW BRITAIN, CONH. ,k 
■ ■ - .• R-9

Tas,, kas, būdamas jaunas/netu-* 
t'čjo aukštų idealų, iš tikrųjų n«ra 
buvęs jaunas.—Prof. SL Saikaus- 
kis. ' /: y
--------- —- ------- ■---- ------ .V.,,, ,................................................

'■Modernieji šokiai yra ne kas kL 
ta, kaip seksualinio organizmo ' 
sinibolizavimas fiziniais judesiais. ' 
—ProLStšalkauski».

K
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VIETINE S'ZINIOS

3Ei

ADVOKATAI JOS

PROGRAMA DIDĖJA
JUOZAS CUNYS

SVARBIOJI DIENA

Visi girdėjo, jpg 'Magdė 
Lesč. buvo piknike, Visą ■ 
džiaugėsi, jog iš jos jau tik
ra Magdalena, •/’/

Žinau viena vaikiną nuo 
' Coluinbia Rd., kurs turi 
naują gražu geltoną auto
mobili. Jis galėtą priklav 
syti prie choro.

ADVOKATAS

414 Broadway, S. Boston, Mass.

Tel. So, Boston'0948

GYVENIMO 
Tel. Piu-kway 1864-W

Lietuvii DintiMu 
Mimtt 

JG4LINĄUfcKW 

414 Broadwajr, So. Bbitob 
Tel. So. Bocton 3900

Ofisą* atdaras nuo 10 iki 12 vaL 
ryto. nub 1 ;8O Iki 5:80 po pletir 
nuo B iii 9 Tfik&re. Šventą dieną

■ ■ pagal ’ra^tkrhni

Tel. So. Boston 2660
Lietuvis Dantistas .

A. L fAPOžlUS G . t ' ' , ’

251 W. Broadway, So. Boston 
Ofiso valandos nno 9 iii iš.nno 
1:30—6 Ir nud 6 :30—9 vakarė. 
Seredomls nuo 9—12 vai. diedą. 
Sukatomis nuo O Iki 6 vai vakareė 
Nedgliomls nuo 9 Iki 12 vai. dlenq 

(pfigal sutarti) ... 1

Tbt so.
LIETUVI8 DAKTfBTAa

UR. M. V. CASPER 
ikASPARAvioiua A
Naujoje Vietoje, , 

525 E. Bn>idway, S. fiogton!

Jftio 9 Iki. 12 ryto Ir nuo 1:99 ttd 
B lr.hūo 6 Iki 8 vil. vakaro. Ofi
są* uždarytai mibatoa vgtariU if 
nadėldleniaii, taipgi saredotnli nua 

12-to« dieną tdfttotU
Taipgi nuimu ir X-rag

Prisiekęs Advokatas '.

JUOZAS R. GAILIUS
Veda visokias provae. Daro vi- 

ETM legalius dokumentui.
817 E St. (katnįaa Broadway) ' 

South Boston,.Ma8f.
Telefonas: Šou Boston 2732 

Namu; Talbot Š174

Lbuvo- Barono, B a p i n s k o,. \
1 visur tinka. Gaila, j og. ne- 
Bronėį Adelės ir kitą. Kur 
gi jie . • 7 •

MSGR. SPEUMAN PA
SUOTAS VYSKUPU

gas jr pasižymėjo ypatingu 
stropumu bei sugebėjipnt.

GUBERNATORIUS ELY 
.SIEKS ANTRO TERMINO

•' * ' t-* . a. , .

Gubernatorius Joseph B. 
Ely rugpiūčio 1 d. pranešė 
Spaudos atstovams, jog jis 
vėl .bus demokratą kandiją- 

1 tu gubernatorjauš vietai.
Be to, gub. ~Ely pareiškė 
yemsiąs demokratą kandi- 

' datą Roosevelt.

Monsinjoras, Franciu J.
1 ' Spellman iš Wh i t man, 

Mass., šhj mėtą esantis Va- 
. tikane, paskirtas Bostono 

arkivyskupijos» vys k u p u 
pagelbiuinku.

Mons. SpeHman įšvęstas 
. į kunigus 1916 metais; da- 
<bar yra 43 metą amžiaus. 
Šis paskyrimas ypatingai

_ ..Jmdaūg^^ dub. Ely bene pMkuiiBis

iš demokratą, griežtai ko
vojęs prieš Roosevelt nomi- 
navima prezidęnto kandida
tūros vietai, jis buvo' kar
štas rėmėjas buvusio guber
natoriaus Alfred E. Smith.

po Spellman tėvelius, kurie 
dar geroje sveikatoje.

Mons. Spellman išbuvo 
Vatikane nuo 1925 metu, 

v kur jis ėjo įvairias parei- a/

KAZ. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS 1 

° Darbininko ”'Nam e 
. (antros lubos, Room 1) 

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

89 State Street, Room 63 
Tel. Hubbard 939fl

Gyvenimo: 33 Rosemont Street, 
Tel. Talbot 2878 . Dorchestėr, Mass.

Tel. S. B. 0441.

PR.1 KALINAUSKAS
ADVOKATAS

414 Broadway, So. Boston.
Room 3.

Gyvenimo vieta: 39 Green Št.,
Hudson, Mass.

Tel. Hudson 622.

tfel.Šo.BoStoii332b ■

A. 0. ŠALNA-SHALLN A
LIETUVIS ADVOKATAS'

Balgęe du Untveteitetvi 
CORNELL ŲNIVERSITY su A. B. 

, g. washington Univ. su llb.
UUarbinihlęą’r Name

* . (antros luta)

I
86S Broadliray, SOtith Boston

R e s I d e n ei j a : 
805 H*rvard St, Cambrldge, Masi

Tel. Universlty 1463—J.

Mtll rungtynės tarp vaikiną 
it Įnerginą. Įdomios ir gy
vos rungtynės pagaliau bai
gėsi merginą naudai—-11:9 
apibėgimą santykiu. Žinor 
ma, merginą laimėjimas ga
limą aiškinti ta aplinkybe^ 
jog jos teėjo dvigubai dau| 
giau žaidėją,' negu vaikinai;;

OARTARAI "]

L. Vyčią jubiliejinio sete' 
rao parengimą programą,' 
besiartinant seimo dienoms, 
vis didėja ir turiningėja.

Rugpiūčio 16 d. vakare, 
kaip jau skelbiama, bus vai
dinimas Putino 5 veiksmą 
įdomi drama \i Valdovas. ” 
Vaidinimas įvyks gražioje 
ir erdvioje Gate pf Heav-en 
parapijos svetainėje.

Vaidinimo pertrauką me
tu bus paįvairinimą. , ‘

Čia malonu pranešti, jog* 
Naujosios Anglijos įžy
miausioji dainininkė p, JI. 
Gribdit^ sutiko teatro per
traukos .metu padainuoti 
keletą ■ melodingą dainelią. 
Bus ir kitokią pamarginte 
mą.

Iškilminga,' vakarienė į- 
vyks rugpiūČiįr lT d. para
pijos svetainėje. Jog va- 

jkarienė bus turtinga ska- 
I niais valgiais, tai daugiau 
• negu aišku, nes juos gamins 
tokios prityrusios šeiminin
kės, kaip p. p. Barolieifč, 
Jackevičienė įr Lingevičie- 
ne. Čia irgi malbnu pra
nešti, jog p. JŽ. Karbaus
kas turės tikrai įdomią mu- 
zikalę programą, kurioje 
pasirodys jaunos gabios jė-.-. 
gos. ’

Teatro tiktetai neblogai 
parduodami, tdip pat ir va
karienes. Žinoma^ daugiau
sia . pasisekimo turi pasilin
ksminimo komisija, kurios 

' paskleisti tikietai randa 
gražaus pritarimo tarp jau
nimo. Bet tikėkime, jog 

‘plačioji visuomenė įvertiiiš 
teatrą ir vakarienę ir skait
lingai atsilankys.

j

PRISIEKĘS ADVOKATAS

J08EPH P. WAL8H
A D y O K A T A I 
Bdwar lt Coplen 
Albei’i Ądeison
Pratik ’ E. McFarJiii. ’ \ i 

’ OFISO vedeAs
j. komafiftė

18 tęfnont'IĮt., Boston, Masu.
MO įimtai luildifcg- 
l’čkfonns: Capitol 98SO

5 V i i mV > i a n d o a
9 Vai, iki 5 Vai. t

v ’ ' . » ■

CHORO IŠVAŽIAVIMAS
,.---- -7-__ X

Praėjusi sekmadienį,. lie
pos 31 d., parapijos didysis 
choras teėjo savo šeimy
niška išvažiavimą į Cohas- 
>į apylinkę. - . - į

Išvažiavime dalyvavo a- 
pie 50 asmenų, kurie gra
žiai praleido laiką, susida
rydami sau įvairias pasilin- 
jtsminimd pramogas. ■ ' 1 ->

Prieš pietus įvyko base-

***♦<,**», <

V

Pietums atvyko klebonas MOKYKLOS UžBAIG 
kuh. P. Virmauskis, kunj 
Urbonavičius, choro vadas 
p. Ktphauskas su žmona. Į 
Svečius .cjioristai pasitiko 
maloiiiais sveikinimais.

iIKUii.(P. ‘ Virinauskis'iT 
Jdiii. K. UrboiJąviČihs pd’ša- 
ke1 pašil!eikinidMf ^albdį 
džiaugdUiliicsi” btibristii' gie
žią dvasia.

Po pietą visi choristai iš
važiavo busu į ^aiitasket 
pasimaudyti, kur jūros pūš
kuojančią bangą ir saulės 
spindulią apsupti sustipri
no savo, kūuo jėgas. •

Vakarienė praėjo ypatin
gai pakilusioje nuotaikoje. 
Vadovavo choro 'pirminiite

7 kas J. Galinis. Kalbas pa
sakė choro vadas p. M. Kar-
bauskas, išvažiavimo me- 
nadžeris’? J.f Kasper, sve
čias! J.' B. LauČka (prašė 
neužmiršti beartejančio L. 
Vyčiij seimo ir išlikti išti
kimais lietuvybei) ii' J. An
tanėlis.

Po vakarienes, pasilinks
minta, padainuota, pažaista 
iki Apie 10 vai. vakaro. .

■ Briu

SS NMJJA BRO*DWAY?I

.......  ' ' ''.i ; , if į

r T«L S.,B. 2805-B. JĮ 
LiSIrVViB U

OPTOMETRIST AS
IŠegsaminuoju akis 
priskiblŲ ūkinius 
kreivas akis ątitle- 
tihtt ir kmblijbht

koše (aklose) akyse sugrąžinu Svie- 
kį tinkamu laiku.
j L'. BASAKARNIS, O. D.

447 Broadvray, South BtHton

Tel. Porter 3789 . ' '

JŪHN REFSKIS, M. U.
. ‘ (REPŠYS);

Idetovia Gydytojai ; - 
Oflio ValandMi 2—4 ir T—9

278 Hįirvani Street, 
kamp, Inman arti Central Sq,

Uaihbridgė, H&l. ,

■
i LIETUVIS J
S “ :

Į GYDYTO JAS ir CHIRURGAS;

Į Valandos*
|Nuo 2 iki 4 d., nuo 7 iki 8 vak. | 

478 Gallivan BouRvard
f DOBCHfcŠTER, MASS.

Į Telefonas Talbot 0847

Į

VAŽINĖJA UŽSIENY į 
labai gerai ir naudingai, g&tl pa
tarnauti sergantiems. Patarimas 
veltui, ' • • • • • , . .

Lankėsi Anglijoj, Airijoj,. ' 
Škotijoj  ̂Vokietijoj, Pran
ei Jo j, Italijoj, Šveicarijoj, 

; ir Austrijoj ir gavo labai 
svarbių inforniacljų Lon
done, Paryžiuj, Berlyne, 
Vienoj ir kRupsė dldelluo- 
se miestuose, ir tpdėl jis

2

FilaMoa: ĄptradtenĮąį* iėtviri* 

■!***

BugpiūČio 18 d. vis arte 
ja. Tos dienos vakare mū
są vietiffis ir apylinkės jau.;, 
sįrnas susirinks į M u s i c 
Bdx salę, 254 Huntington 
Avė., Bostone, kur įiyks 
linksmas atsisveikinimas su 
Vyčią šeiind* delagatais bei 
svečiais. ■13 . .z •

1 '• ■ • * ’T įį /(-■ ’ **

Rugpiūčio '18 d. vakaras 
Bus viėiias iš gražiausią įvy 
dą. Pasiliiiksminįmo pa- 
šisėkiniui dirba visas jėgas 
sukaupę Juozas K a s p e r, 
Jadvyga. MatuliaUskaitė ir 
Brangs Razvadauskas, ku- 
rie sudaro rengimo komisi- 
ją> • v

Pasilinksmi n i m e —..šo
kiuose dalyvaus Bostono a- 
pylinkės ir? Amerikos di
džiąją miestą lietuyią jau
nimo atstovai. Yra žinią, 
jog Chicago turės 10 atsto- 

; vu, ATew York su Brooklyn 
—l20 ir t,, t- ‘ . . .

Į pasilinksminimą kvie
čiami ne tik Vyčiai, bet vi
sas* jaunimas. Mušte B.ox 
salėje tilps apie 900. asme
nų^ salė ir jos prieškamba
riai ypatingai išpuošti, or
kestras viliojančiai geras, 

. todėl nėra jokios abejonės, 
jog visi atsilankiusieji bus 
didžiai patenkinti.

Bus išdalihtos įvairios 
dovanos,, surengta paįvairi
nimą ; dalyvaus įžymūs as
mens, • •
, žodžiu, Čia yra yienintei 

. le proga iš mažo skaičiaus 
įdomybią todėl visi ten pa-

Rugpiūčio5 3 d. V. u k ą r e 
bažnytinėje svetainėje įvy
ko parapijos liefuvią kalbos 
mokyklos šios vasaros mok
slo uŽbąigtuvią / vakarėlis, 
kurį pradėjo;1 J* B. lUiučk'a* 

Visą škyrią ’ihokiniai'at* 
liko įvairią programą;.dai
navo, žaidė, eilėraščius sakė 
ir tt. Mokinią programai 
vadovavo A. Jurgelaitis.

Kleb, kum B. Virmaus- 
kis išdalino mokyklos užbai
gimo pažymėjimus n* pasi
gerėjo inokykloj, buv u s i a 
.darbo dvasia, . .

Kmi. K. Urbonavičius 
palmkėjo^ TkacT 'inoltyklos 
darbas suteiktą .didžiausio 
džiaugsmo mokinią tėvams 
ir Lietuvai. / • _ .

Mokyklos dirakt o. r i u s 
kum K. Jęnkus įteikė. ge
riausioms mokiniams dova
nas ir pasakė kalba apie 
mokyklos reikšmę.

Vakarėlis užbaigtas Lie
tuvos liimnm

Šiais metais mokyklos 
mokytojais buvo A. Jurge
laitis, M. Kilteyte, M. Trei- 
nąvičiūtę, Iz. Kavolis,. J. 
Pilipauskas, O. .Pašakarny- 
te iy J. B. Laučka.

Mokyklos direk torius 
kun. K. Jenkus tūpj po va
karėlio išvyko vienai savate 
tei atostogą, -

, Valio jaunimas 1 Gal, jau 
daugelis ir pasiilgo Juozo 
Zildi. Jis dar gyvas. tei
sybė, buvo išvažiavęs 1 pa- 
mąndravoti po visa pasau
lį ii* sugrįžo' laiku į choro 
metinį pikniką, kur mate 
gerądr blogu dalyfay

Juozui gal it iiėpątte j 
ko, jog negale j o vienpri * su j| 
Onyte parvažiuoti. t tikros, .7į 
užuojautos. * • ' - 7; «

Nors ir nebuvo, kas lįiję- J 
smintij JkLythą, bet* ji vis- v1 
tiek buvo labai linksma. ,7

Vieuite tik Bronius Juk. ,
JbHw>

8okQ i vandem ą pemjAofe tik r z
kpj.| Na, tai m dieni! Jls
praleido prie wh«to su “se-| viam, Hnt,n ,n(r 
naismtei* Bet jis buvb la
bai patenkintas, jog prie jo’ 
buvo beveik visą laiką.'Ele
na Pod.

\ Aleksandras W. ir Mari
jona Mart. bąvo labai ge
rais “pitcheriąis/* Žinpma, 
Al ekas būtą buvęs d a u g 
linksmesnis, jei jaunasis 
choras šu Evelyna būtą at
silankęs. Palauksim 
‘‘proiiiotion.^ , . r

ĮVAIRUS SKELBIMAI I 

 

NAUJA LIETUVIŠKA 
BR0ADWAY BEAUTY SHOP

MILŽINIŠKAS PIKNIKAS 
, keigik- Btie’hiono #Vf Jur^ią^v. 
Vincento ir Vienybes Pas. Dr-jos 
RUGPIUČIOJLUGUST 7 D., 1932’ 
■. Juoso Knaus Ūkyje 
(Tnipulf tolinus už Aliuko Farniosj 
119 Bullard St, Walnole, Mass.’ 

, Busais išeis mio Lietuviu Svėt, 
10 Vai. ryte, Bušo.kaina 75c.

Bus įvairią sportu, Jpnktyhiij ir žai
slu, Bus virvės traukimas tarpe 
Brightono ir Noni’oodo. Laimėtojai 

‘gaus gražias dovanas. . Taipgi yra 
graži svetainė kur virti galėsite pa

sišokti. iras gori muzikantai net Iš 
Klaipėilpš. Be y V bus visokiu. skanių 
valgiu ir sablžių. gėj-imų. 

Kviečiamo visus.
BRIGHTONO LIET; DRAUGIJŲ 

. ... KOMITETAS.

Atliekame 'visokius grožės r darbus, 
kaip tai: kerpam ir garbi n u o J a m 

..plaukus.'
Kaina už permaneht ,$4.00 aii^i 2: 

tiž !|»7.<XF. ■ Iihatit. Finger arba Marcei ' 
vrave duodame. sliainpoo dykai, per' 
'visų, mėnesi nuo Liepos 29 iki Rug- 
pitičio 29 dienos.

Naudokitės ^la proga. ' .
254 W. Broadyray,

ŠOUTH BOSTON, MAŠŠ.
■ ■ Tel, 0779-W \

Profesionalai, blznlevlbi, pramonln- 
kąi, kurio skelbia^ '‘Darbininke,’' tik

AGENTAI

. -j . —------------ . * . <

Bostone ir visur jauni-', < 
mas dabar šneka tik' apie 
Vyčiu * seimą, kurs įvyks. 
rugpiūčio 16, 17 ir 18, d. d. ; 
Girdejdu, jog mūsą visas 
jaunimas parems vyčių, sei
mo parengimus. *

Mąn! jau ir gaila Juozo . 
Kasparo. Tik ką surengė 
chorui pikniką, o dabar net 
haktpnis nemiega ' besirū- . 
pindamas seimo pasilinks
minimu. Šokiai įvyks rug- 
’piučio 18 d. Musiė Bok sa- 
Įėję. .

Visi į talką Juozui Kas- * . 
perui Jr jo pagelbininkams 
— J. Matuliauskaiteą, O. ' 
Alasevičiutei ir P» Razva- 
dauskui! Ir Zilch su jais!

vyčiai džiaugiasi savo 
nauju nariu Edvardu Va- 
TėcKd. takai 'sfr^faiifama. 
Kitais metate jis bus Jautą 
gydytojas, vadinasi, vyčiai 
tūres savo daktarą. Be to,- 
Edvardas yra Tuftš Colle- 
gė baleto lyderis, tad jis ir 
vyčius išmokys gerai baletą 
pašokti. ./■ -

f.

JONAS BURBA IR SŪNUS
..Pentinu, popieruoju, IS- 

g* dekoruoju ir aptaisau 
J( nąinus iŠ lauko ir vi- 

; (lauš. Musų darbu ir 
kainomis busite paten-

7 kinti. 7
Reikale kreipkitės:

46 Silver St., So. Boston, Mass.

Tel. South Boston 2937-M
Į INSURANCE

Apd&usk namus, rakandus 
į automobiljus . pas.
| J/S.MEBLIS
i 342 Broadway, So. Boston 
I Tel. S. B. 1798 ar. 2613 7 j

EM»

’ » * iVyčiai labuti susirūpinę 
savo nario Juozo Antanėlio 
likimu. Juozo vadovauja- - 
mas orkestras linksmins vi
sus rugpiūčio 18 d. Mušte . 
Box salėje. Tačiau viena* 
bėda: Juozasl dabar kasdien 
maudosi — vis vandeny ir j 
vandeny? Kadangi šiuo .lai- ‘: ! 
kil yra daug pavojingą ŽU- į
vą, kurios gali Juozą,pra- j
ryti, tad Vyčiai žada tuojau i
apstatyti Juozą didele šar- '
gyba arba išvežti kur nors !

Į saugion vieton-. Pasisaugok,

I JUOZAS M. mus i
š |.
Į LAIKKODIHINKAS |

1 Parduodu įvairiausios rūšies j. j Qg,Q.*| ■ • ~
I auksinius ir sidabrinius daikr 11 ■> . . .■ .
L m - I ; ■' Juozas Taleri.ftus. Taipgi ir pataisau. |
| 366W.BroadW į

f SO. BOSTON, MASŠ. i
s. . ■ ■ . »j i

GRAB0R1AI ..••■■■.■.■•.■.■■■i..-**.,.*

L

.................. ... •. —į—- t, • , ■

O’BJ.IANUŽIUS-SEYMOUA
* ’ / J LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Gydo Mitrias Ir kronlŽkus^lguH vyru,' moterų ir vaikų, kartoja '
X-Rąy . aparatą, ištyrimui vidurių Ir plaučių ligų. Ekziuninuoju 

'kraujų, Slapumų, Ir fipiaudalus savo laboratorijoj. Suteikia patari- 
mą lalikąią kitur gyvenantiems. lt> metų praktikos.

• OFISO VALANDOS :2—4 p.p.; 7—8:30 vnk. ?'* ffel; S, B. 2712.
4UB k \ BUSTOS, MA8B. t

INSURANCE
Mes apdraudžiamo viįtoį ir nuo 

■visko •_ '/
O. J WEIŠŪL AGENTŪRA,

366 West Broadway,
ŠOU^H B0BTON, MAŠS. 
tel. South Boston 0620

Ne kiekvienas, gali pada- 
ryti ką nors nepaprasto, bet 
kiekvienas gali nudirbti pa
prastą . darbą nepaprasta 
dvasią, — Bęoker Washing- 
tom ... •. * ■ SOUTH BOSTON. MASS.

Gyv. Tel. S. B. 3694 ,

DAIFS RADIU SERVICE
S, Boston 2802-Knr Talbot 66Ū1 
Taisau visokius Radios Vainium 
ęieanoi’Sj Tonsters ir taip toliaus.

Darkąs užtikrintas ir kainos

PASALDINK GYVENIMU 
Stanley išdirbystes gėrimais. Rei- Į 
kalauk Ją visose ktttottivW, Prte 
statomo toniką į piknikus, Velta* 
Ves, krautuves.:, • ‘ 1

STANLEYB0TTLIN6 Uū.| 
C, F, GitiUAS, savininkas 

107 W. Slith Si. & Boston, Mm 
W. So. Boston 280Ž-M •

t

SM*R»

Office Teleplionė Unlverėity l«5t 
Bes. Tbl. Unlvėtslty Ufct

ARAM DMA & SUN
Underūkttr & Kifcbalmfį 

LIETUVIS GRABORIUS lt 
BALSAMŲOTOJAS 

Paįrtbdė atlietu garai ir felght 
Kaina Vienodą vlątir. V|«ta atdara 

•nfeOrtaptoa 7 
KĄST OAMStaGB. MAM.
10 Intervale St., MtettąM Mm* 

i TiL“ “

U. A. ZALETSKAS
877 k U8 C*ml*i*t

♦ Mari,
■■' uMmtHr wi4n

4
■ ’ *1

■

<■

■' *1



Penktadienis, rugį), 5 d., 1982 DSRRmKM?

IS DIDŽIOJO NEW YORK’O IR NEW JERSEY
■M**

Iš DIDŽIOJO NEW YORKO 
FEDERACIJOS APSKR

- DARBUOTĖS
Liepos 29 d. Didž, New 

Yorko Fed. apskrities įvy
ko susirinkimas, Karalie- 

’hės^ Angelų parapijos sve* 
f aibėje, vakare. * .

Apkalbėta išvažiavimo; į 
Forest Park, rūgpiūčio 7 d. 
reikalas. Nutarta raginti 
visus lietuvius dalyvauti. 

' Kalbėta apie prog r a ra a. 
Kalbės kmiigai i Aleksiūnas 
ir Leneevičius, bus ir dau
giau pamarginimų.

Draugijų atstovai* prane
šė apie jų draugijų rengia
mas pramogas^ būtent:

Rugp. 14 d. Vaik. J. Dr- 
jos C. Brooklyno skyrius, 
Fbresf Parke. . t *•

Rugp. 14 d. Motoru Są
jungos 29 kp., Forest Pk.

Rugp. 21 d. "Šv. Ražanč.
- Dr-įa Kar. Angelų par. Fo- 
1 ręst Parke,' < ’

Rugp. 21 d. Šv. Ražanč, 
Dr-ja C. Brooklyn, Forest 
Parke. • ‘

Rugsėjo 4 (Labor. Day) 
■ Šv. Jurgio parapijos, Klas- 
čiaus Parke.

Rūgs. 11 d. Mot. Sųj. 35 
kp. ir L, D. S, 10 kp., Fo
rest Parke.

Rūgs. 11 d. Apreiškimo 
par. pikn.’ KlasČiaus Parke.

Federacijos Kongresai! 
atstovais išrinkti šie: - K. 
Kiušinskas," Kaz. Vilniškis, 
kliu. K. Paulonis ir kun. P. 
Lekėšis: —

Skaitomas “Vilniaus Ge
ležinio Fondo” Komiteto 
atsišaukimas į Amerikos 
lietuvius. Apsvarsčius nu
tarta paimti 50 pasų ir 
ženklelių.

Kalbama Lietuvos Pava
sarininkų areštavimo Lie
tuvoje reikalu. Išklausius 

‘^pranešimo apie katalikų 
persekiojimus Lietuvoje' vi-

* su pasibiaurėta tokiais Lie
tuvos diktatorių begėdiš
kais darbais ir tuo reikalu 
priimta protesto rezoliuci
ja, kurią nutarta pasiųsti 
Lietuvos valdžiai per Lie
tuvos atstovybę YVashingto- 
ne įf visiems lietuvių kata
likų laikraščiams.

Federacijos kongresui į- 
nešimai paduota sekanti:

1) Kad Liet. Kat. Fede
racijos Kongresas nutartų 
prisidėti prie C a t h o 1 i c 
Wėllfare Council.

2) Kad Kongresas nutar-
• ** i

108 metu amžiaus indiionas, gy
venantis Warm Špring Indian 

reseryation, Oregon. •

tų remti “Vilniaus Geležinį 
Fondų.”

3) Prie Federacijos Cen
tro sutverti Spaudos Biurų 
visokiems praneš i m a m s 
tvarkyti ir svetimtaučius a- 
pie lietuvių reikalus infor
muoti. : Reporteris.

PATERSON, N. J.
RENGIA AUTING4

’ Angelų. Sargų Sųjungos 
vaįkai rūgpiūčio 7 d., sek
madienį, Št. Ųlcinsko Pk., 
3rd St., Fairlavm r e n g i a. 
gražų autinga par a p i j o s 
naudai. Autingo gaspado- 
riai Irena Staniūlytė ir Ka
stas' Kundrotas. Visi Sų
jungos nariai uoliai dirba, 
kad tik autingas pavyktų.

Labai gražus sumanymas, 
kad nedideli vaikeliai jau 
mokinasi savo parapijos 
naudai dirbti. Reikia tikė
tis, kad Patersoniečiai.ir iš 
apylinkės svečiai šį kilnų 
darbų atjaus ir skaitlingai 
hutingan atvyks. .

Reporteris.

ROCHESTER, N. Y.

IS APREIŠKIMO PARAP.

LIETUVIŠKAS VIEŠBUTIS

PERSHINGHOTEL
178 Šo. South Carolma Avė.

ATLANTIC CITY, N, J,.’.

Anthony Zalis^Šavininkas 

Tik 100 pėdu nuo jūrių

Maudytis tiesiai . iš Motelio/ 
Kambariai Švarus, patarnavi
mas mandagus,..kaina pigi. .

Malonėkit atsilankyti*

Birželio 28 d. įvyko para
pijos mokyklos užbaigimo 
vakaras.

I * • •' ■

Birželio .29 d. bažnyčioje 
įvyko mokyklos užbaigimo 
pamaldos. Klebonas kun. 
J. Bakšys pasakė gražų pa
mokslų ir įteikė baigusiems1 
mokyklų pažymėjimus....

Mokyklų baigė šie:
M. Stirnaitė, O.vMpciju- 

naite, j/ Gudelis, 
mas,- D. BaranaUškas, A. 
Ambroziūtė, V. Vaitonis, J. 
Saunoris, B. Mateikiūtė, C. 
.Stašaitė, A. PabrinSkis, B. 
Samolis, B. Kairys, M. Bu- 
frimaitė, V. Danielius, D. 
Černis, A. Kazokevičiūtė, 
M. Ceskevičiūtė, A. Braziū- 
te, D, Senkęyičiūfė, J, Šau- 
lyns. Pirmieji trys, gavo 
ąukščiausį laipsnį tiž abel- 
nų mokslą, o. B. Samolis už 
.lietuviškų, kalbų.. Pasižymė-

I ję gųvo gražių dovanų.

■ , ŠLIUBAI J 
Sėkmadienį, liepos 31 d.į 

priėmė šliūįų Mildred Bab 
trukevičiūtė ir Mikolas Lu: 
gojda, iikrainietis; Emilija 
Bięlfauskaitė ir Robert Au
gusi Connelly, protestam- 
tas.. Gaila, kad. mūsų lietu
vaitės išteka už kitataučių, 
o dar blogiau, kad už pro
testantų. Katalikų Bažny
čia nesidžįaugiar iš tokių-su- 
tuoktuvių ir kad parodžius 
nusiminimų, neduoda to 
kįom porom, sliubo bažny
čioje, bet tik klebonijoje, 
be jokių iškilmių, be jokių 
pūlaiminimų. .

IŠVAŽIAVO
Lietuvon pas močiutę iš

vyko, šeštadienį, liepos 30 
d.-, 14 metų mergaitė Hele
na Serafiniūtė. P-le Hele- 
sa bėgyje pastarųjų 4 metų 
palaidojo savo dvi sesutes, 
tėvų ir motinų^ likus naš
laitė, važiuoja Lietuvon pri
siglausti prie senutės. He
lena buvo šios parapijos 
mokyklos mokinė, visų ge
rai pažįstama ir mylima.. 
Dievas—Globėjas tesergsti 
j^l

MIRĖ
Penktadienį, liepos 29 d. 

palaidotas 12 metų vaikutis 
Juozas Samuolis, šios para
pijos mokyklos mokinys. 
Juozukas mirė ramybėje!

ATOSTOGAUJA
!P-lęs Ona ir Angelą Mas- 

lauskaitės, abi alūmnietes- 
choristės, atostogas links
mai leidžia Setauket, L. L

‘ ' ŠVENTĖS . .

Kad katalikų tikėjimui 
nėra pavojaus, ta kiekvie
nas gali paliudyti,-kuris tik 
matė dešimties tūkstančių 
minių binant į Šv. Jono 
Krikštytojo bažnyčių, Lex* 
ington Avė. ir 76th Steet, 
kur laikoma panfaldos 
prie Šventos Onos, ir kur 
bėgyje daug metų nemaža 
stebuklingai išgyjo. Į . tų 
bažnyčių kasmet, per devy
nias dienas prieš Šv. Onos 
šventę, privažiuoja, net ir 
iš kitų^ šalies kraštų, nesu
skaitomos minios, parodyti 
savo pamaldumų, bet įsiti
kinimų į Šv. Onos užtari
mų. Štai, toje Šventėje te-; 
ko matyti net keturi auto 
busai pilni slovakų, iš Brid- 
g.ępo^t,. Conn. , i Šį .bažnyčia 
yra . taip pat geimai žinoma 
ir gausiai lankoma Jįetuvių. 
,Šv. Onos oktavos metu, net 
trys kunigai,be per
traukos, nuo1 8 vai1. ’ ryto 'iki 
9 vai. vakare duoda žmo- 
nėnis Šv. Onos relikvijų pa
garbintr.v Ši bažnyčia dar 
tuomį atsižymį, kad turi y- 
patingų leidimų per ištisas 
dienas laikyti viešai išsta
tytų Šveūčiausį Sakramen
tų. Todėl ir Švenčiausioj'O 
Sostas šioje bažnyčioje la
bai brangiai ir gražiai įtai-

sytas> ši bažnyčia kama
vo milijonų dolerių pastaty
ti, ir yra auka kat aliko /tur
tuolio Tboinas t1 o r t un ę 

ji yra priežiūroje 
Štei^iausib Sakriiti e n t o 
TėvUį vienuolių, ,f •

Į A*camp” važiuoja an> 
radieiį, rūgpiūčio 2 d. 10 
dienų atostogų, Commack, 
L. I., po priežiūrai Šv. Vin
cento Draugijos šie berniu
kai :. Alb. Čižauskas, Bielie- 
vičius, Pr. Z’abarauskas, Al. 
Sledžius iiL J. Eidukaitis.

HARR1S0N-KEARNY. U
Šv. Motinos Sopulingos 

pavapi još-čhoras rengia me
tinį “bus ąide” į Rock- 
avray, N. Y. Kviečiame vi
sus motinėles ir tėvelius ya-: 
silinksminti kartu su jau
nuomene. Bus daineliii ir 
kitokių Įvairumų,

Bušai išeis 8 y. ryte nuo 
Gar Duke St. ir Davis Avė., 
Keąrnėy, N. J. Tikietas 1 
doleris. > Komitetą8.

šį išvažiavimų laiškais. Vie
ta nepaprdštai graži. Yra 

iriiaudynės' ir kiti sportui 
Įjatogiimai. Tad važiuoki
me visi pasigrožėti ir nau
dingai laika praleisti.

’ t - ■ i 4

Šio miesto majoras J. F; 
Nenah pramato^ reikalų su
kelti .$600,0b0 vargo1 ir skur
do, prispaustų^ šeimynų -šeL 
piinui.' Per 80,000 vyrų, 
moterų ir vaikų dabar gau
na iš miesto užlaikymų, o 

: žiemos metu tas skaičiui 
padidės.

Kas menuo iš miesto iždo 
išmoka apie 60,000''dolerių. 

7 1200 žmonių nebemoka tak
sų ir -3000 taksų mokėtojai 
prašo sumažinti taksas.
. Liepos 1 dienų sumokėjo 
150,000 dolerių mokesčių 
mažiau kaip pernai. •

Del dabartinės dipresijos 
daugiausia kenčia darbinin
kai. Vietinis,

Į Telephone: STAGG 2—0706 V A L A,N D 0 S I
M Dl ADAC IT IOPIII? Nuo 9-12 1S ryto, 2-8 vak.Ulll DLAUAu Rl YLIIuIUO Sventadieniaia tutiiarut

DANTISTAS 
X—2UE

Namų Telefonas: Mlchlgan 2—4273

499 GRAND STREET 
Gestapą*,Union Avė,) 

B R 0 O K L Y N, N. Y.
IltutĮlilllllllllllllllltlll

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

VARGONININKŲ SEIMAS 
' Amerikos Lietuvių/R. K. 
Vargonininkų . Sųj u n g o s 
Seimas šiemet įvyks pirma- 
dienyj,.rūgpiūčio 29 d., 259 
North Fifth St.„ Brooklyn, 
N. Y, ’■/ ■; < ■
;Seimas prasidės iškilmin
gomis šv. mišiomis 10 vai. 
ryte, Apreišldmo Švenčiau
sios Panelės bažnyčioj. Se
sijos prasidės tuoj po pa
maldų tos pačios parapijos 
mokyklos svetainėje.
. Nuoširdžiai kviečiu visus 
mūsų muzikus-vargoiiinin- 
kus* skaitlingai šiame Seime 
dalyvauti, kad bendrai ap
tarus savo profesijos reika
lus, o ypatingai bažnytinės 
bei pasaulines muzikos klau 
simų mūsų išeivijoje.

Aleksandras Aleksis,
•. I

Varg. S. Centro pirm.'

Tolephone: STAGG 2—0100

Bl. A. PETRIKĄ
'(MnttOK)'

LIETUVIS DENTI8TAB

221 8.4th St., Brooklyn, N. Y.
Z-Bpindullų DtapMH

Gąno AnetlctikG
VALANDOS:

■Nuo 0 vai. ryte Uci 8 vai. vakare.
Penktadieniais Ir Šventadieniai*

* tlk^U8ltartUk~ -

Tel. GreenpoinJ/9—2320

JOSEPH GARSZVA
GRABORIUS

—IR-
BALSAMUOTOJAS
281 REDFORD AVENUE

BROOKLYN, N. Y.

BROOKLYNO LIETU VI y 
DEMOKRATU MITINGAS

Rūgpiūčio 10 d., trečia
dieny, 8 vai. vakare, įvyks
ta Brooklyno Lietuvių De
mokratų Klubo .susirinki
mas. Yra prašomi vįgi klu
bo nariai atsilankyti. , ‘

Taipgi_vprašoma ir kitų 
demokratiškų klubų: prisių
sti, savo atstovus į mūsų su
sirinkimą, kad- apkalbėti 
būsimij J. A. Valstijų pre
zidento priešrinkimi n i u s 
prisirengimus.

Visi demografai, Ameri
kos piliečiai lietuviai, yra 
prašomi atsilankyti į šį su-, 
sirinkimą ir prisirašyti prie 
mūsų klubo. Priklausymas 
prie klubo ir kartu prisira
šymas- kainuoja tilt vienas 
doleris metams. Ateikit ir 
priširašykit! Ra p.

ELIZABETH, N, J,
Parapijos metinis išvažia

vimas įvyks rugpjūčio' 6 d., 
Bertrand Isląnd Pai’k, La
ke Hopatcong, N. J, Va
žiuosbus ’ais, kurie išeis 9 
vai. rytų ir 1:30 vai. po pie

Parapijiečiai pakviesti į

Harmodio Ariat naujai ižrink- 
tagia Panamos prezidentas.

ĮVAIRENYBES
MIRTIS iš PYKČIO

Neseniai vjenoje .Pary
žiaus gatvėje buvo nepapra
stas atsitikimas, koks tetai 
kam tenka pamatyti.

Emilija Rodier, 51 metų 
amžiaus, 150 kilogramų svo
rio moteris,- prieš 4 metus 
persiskyrė šu savo vyru ir 
gyveno viena, dažnai užger- 
dama degtinės ir mielai pa- 
uostydama kokaino. Jos vy
ras, išsiskyręs, apsigyveno 
su kaš kokia, kita mergina, 
jų gyvenimas taip ir slin
ko. '

Tūlas laikas atgal, Emili
ja Rodier2 eidama gatve, su
sitiko savo buvusį^ Vyrą su 
jo žmona. Rodier, visų lai
kų pykosi ant tos moteries, 
šį kartų nutarė jai atkeršy
ti už peverštų vyrų. Ji šo
ko ant jos su visu savo svo
riuir ėmė muštis. Tačiau, 
nespėjus nė gerai įmušti, ji 
pati krito ant žemės negy
va. Nė greitai suteikta me
dicinos pagalba nieko jai 
nepadėjo.

VALKATŲ KONGRESAS

KLASČIAUS

GUNTON PARKAS
s piknikams, baliams, koncertam*, 
: šokiams ir visokiems pasilinksmini* 
I mama smagiausia vieta Brooi* 
| lyne-Maspethe.. Jau laikas užslsa*' 
| kytl salę žiemos sezonui.
I kamp.. Maspeth ir Betts Avė, 
i JONAS KLASČIUS, Sav, 
į * Maspeth, N. Y.

vietų būva pilni basų, ^su 
kuprine ant pečių ir sausa 
lazda rankose, Valkatų.

Kongreso tikslai — ap
svarstyti (iprofesiniai” rei
kalai, išsirūpinti geresnę 
teisinę padėtį. Be to, buvo 
svarstytas alfabetasj ® kurį 
vartoja elgetos ir laikomas 
paslaptyj, tačiau greitai iš
šifruojamas. Tuo savotiš* 
ku alfabetu valkatos papra
stai pažymi, kiek’ kur šunų, 
gyventojų dosnumų ir kitus 
dalykus.

Dar svarstytas specialus 
kolonijos valkatoms įsteigi
mo klausimas. Šių koloni
jų, valkatų manymu, turėtų 
Užlaikyti valdžia. Tačiau 
dauguma dalyvių buvo ki
tokios nuomonės ir palaikė 
šį projektų “nerealiu.”

Kongresas, tačiau, dar ne 
nėįpusėjęs .buvo nutrauktas, 
dėl pasirodžiusių komunis
tų tendencijų. Nepolitikuo- 
jų valkatos nutarė pasiša
linti, o kadangi tolau buvo 
dauguma — tai. ir pats kon
gresas išsiskirstė..

ILGAAMŽIU GIMtNfi

Tel. Newtown 9-^4464

ANT. J. VALANTIEJUS
GRABORIUSIR 

BABSAAIUOTOJAS 
Apdnnida Visose Sakose 

/ Notnrjr Public .
5441 — 7Ž-rid’Street, 

. Arti Grand St.
MASPKTH/ L. L, N. V. .

Tel, Stagg *2-^5043 Notnry Bubile

M. P. BAUAS INC.
BIELIAUSKU *

Grabelius ir BalsamuotojM 

660 GrandSt., Brooklyn, N.Y-.

Tel. Stagg 2—0788 Notary Public

JOSEPH LEVANDA 
(Levandauslos) 

GRABORIUS
107 Union Ave.r Brooklyn, N. Y,

Šiomis dienomis Hambur
ge posėdžiavo vokiečių val
katų kongresas/į kurį bu
vo susirinkę .apie 10,000 da
lyvių.

Šis kongresas susirenka 
kas treji, metai. J Jis, nors ię 
nėra Įstatymų globojamas, 
tačiau pagal papročius nau
dojasi kai kuriomis teisė
mis: policijų ne tik kad .ne
draudžia . visokięiAs elge
toms ir benamiams sušitim 
kfi, bet dažnai, pasirūpina 
palengvinti kelionę didžiai* 
siais keliais. Die h o m i s 
prieš pat kongresų, papras- 
tai, visi keliai į susirinkimo

Per šias Sękmines Jugo
slavijoj . Grabonįci: kaime 
piire 127 metų amžiaus ser
bas ūkininkas Radenko Ste- 
yanovjto Jo sūnus tūri jau 
96. ų&tifs, o brolis 115 nlė-' 
tų. Abu jie dar tvirtai jau
čiasi.

Telephone Stagg 24409 
NOTARY PUBLIC ?

-ALEKS. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

. 402 Metropolitan Avė.
\ BROOKLYN, N. Y.

Prienais Apreiškimo parapijos
. Bažnyčią

Parsamdau Automobilius Ves- 
tuvčmš, Krikštynoms ir viso

kiems pokyliams

BEDARBIAI AMERIKOJ

Pagal“ Exchange T e l ę-

graph” bedarbiu skaičius 
Amerikoje siekia 10,634,000. 
Nuo sausio 1 d. jų skaičius 
padidėjo 1,400,000 žmonių. 
Jei bedarbių skaičius didės 
J r toliau tokiu* tempu, tai 
1933 m. sausio metu būtų. 
13,000,000 bedarbių. \

TeL -Kvėtgttett 6—4614
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