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MASSACHUS E T T S UŽ 
. PANAIKINIMĄ PROHIBI- 

CIJOS
Birželio 13 d. Massaehu- 

setts piliečiai balsuotojai iš
reiškė nepasitenkinimą pno- 
jiibicijos įstatymu ir 441,- 
195 balsais prieš 98,844 pa
sisakė už panaikinimą pro- 
hibįeijos įstatymo.

“Slapiausiai ” pasirodė 
Bostono miestas, kurio 84,- 
230 balsuotojų pasisakė už

■ panaikinimą proliįbmijos L’ 
tik 8246 balsai paduoti už 
tolimesnį palaikymą prohi
bicijos įstatymo.

Visuose 15 kongresiniuo
se distriktuose išrinkti vien 
tik prohibicijos atšaukimo 
Šalininkai. Tokių šalinim 
kų išrinkta 45 atstovai, ku
rie. birželio 26 d. susirinks į 
konvenciją ir oficialiai nu- 

. balsuos, kad Mašsachusetts 
valstybė yra už atšaukimą 

. prohibicijos įstatymo.
Massachusetts yra 11-tą 

valstybė, kuri šiais metais 
. pasisakė už panaikinimą 

prohibicijos įstatymo, ką y- 
ra nutaręs kongresas... •

PAVASARININKU E K S- 
KURSIJA AMERIKOJE
NE W -YORK. — Praėju

sią savaitę atvyko laivu 
“Stateudam” Lietuvos pa
vasarininkų pirmoji eks
kursija,. kuriai vadovauja 
buvęs centro valdybos na- 

- rys adv. St. Gabaliauskas ir 
Panevėžio vyskupijos jau
nimo direktorius kun. Alf. 
Lipniekas. Ekskursiją su
daro 6 asmenys.

KRUVINOS RIAUŠĖS 
KALĖJIME

KAINA 5 OEN

Ruoškimės Lietuvių Diena:
Liepos 4 d. įvyjps Naujo-. Bet lieka dar kitas daly- 

sios Anglijos Lietuvių Die- kas, su kuriuo . daugiausia 
na, Tėvų Marijonų Kolegi
jos parke, Thompson, Conn, 
Tos rūšies iškilmės yra pir
mos N. Anglijos lietuvių is
torijoj. Lietuvių^ dienos 
sumanymas... kilo Katalikų 
Seimely, Brockton, Mass. 
Išrinktoji tam tikslui komi- 
sija pasirinko Lietu viiiKo' 
k-giją,Thompsone,: Tu vie
lą yra pusiaukcly tarp Mas,, 
sachusetts' ir Connecticut 
valstijų kolonijų ir sudaro 
tarsi geografinį N. Anglijos 
lietuvių, centrą. Antras pa
traukimo požymis yra tas, 
kad Švč. Marijos Lietuvių 
Kolegija • Thampsone y r a 
lietuviškumo centras. Tai, 
anot kun. J, Švagždžio, yra 
Amerikos Vilnius.

Suprantama, kad, r e n- 
giant pirmąją Lietuviij^Die- 
ną Naujojoj Anglijoj, rei
kia tinkamai pasirodyti. 
Kad tas’pilnai pavyktų, rei
kia dviejų dalykų: suorga
nizuoti pačią dienos ruošą 
ir sutraukti publiką. Pir
mąją uždavinio dalį rengė
jai, rodos, vykdo labai uo
liai. Jie išdirba planus iki 
mažiausių smulkmenų. Jų 
dėmesys atkreiptas visur: 
ir į artistinę iškilmių dalį, 
būtent dainų šventę, ir į 
sportą, ir į biznio sritį. Čia 
ypač daug pasitikėjimo su
teikia tas faktas, kad gene
raliniu Lietuvių Dienos ve
dėju yra išrinktas-kun. J. 
J. Jakaitis, M. L C. vyriau
sias Švč. Marijos Kolegijos 
Vadas. Jo sumani ir ener
ginga asmenybe pranašau j a 
pilna pasisekimą Organizųo- 
Iės srity.

tenka skaitytis: tai publi
kos atsilankymas.. Ir toj 
srity Lietuvių Dienos’orga
nizatoriai- daro viską, kas 
yrn jų galimybėj : agituoja,; 
kviečia per laikraščius ii-| 
palengvina transporrąci j ą, 
pasaindydami net specralų 
traukinį, kurs žada patar-. 
nau.i Brocktono, Bostono, 
Cambridge, Nonvooclo ir 
apylinkių lietuviams, nu
vykti į Thompsoną. Gele
žinkelio patarnavimas ypač, 
tuo patogus, kad traukiniai 
iš Bostono. nuvyksta į 
Thompsoną į 1 valandą ir 
10 minučių.

Bet specialaus traukinio 
suorganizavimui reikia ma- 
žių-mažiausia 300 keleivių. 
Ar gi toks Skaičius nesusi
darytų iš keturių kolonijų, 
kurių kiekviena galėtų pri
pildyti tokį traukinį? Ro
dos, netenka abejoti. Tačiau, 
kad tas specialus traukinys 
galėtų kursuoti ir sudarytų, 
taip sakantį istorinę ekskur
siją, reikia dar vieno daly
ko :—publikos geros valios ir 
karštos užuojautos rengia
mosios dienos tikslui, kurs 
yra — palaikymas lietuvy
bės įr katalikybės mūsų iš
eivijoj. .

Tokiam plačiam užsimo
jimui įvykdyti, mes priva
lome įtempti visą energiją 
ir nelaukti, kad kiti ką nors 
padarys. Kiekvienas lai at
lieka savo patrijotinę parei
gą ir įsivaizduoja sau, kad 
kelionė į Thompsoną reiškia 
tą patį, ką žygis į mūsų A- 
merikos lietuviškąjį Vilnių.

ŠvČ. Marijos Lietuviu Kolegijos Rūmai, kuriuose pavyzdingai auklėjama- mūsų jau
noji kaita. Birželio 13 d. Kolegija tapo inkorporuota Connecticut valstybėje ir tuo 
būdu jai pripažinta. Kolegijos teises. Tai didelis laimėjimas Kolegijai ir mūsų visai 
lieturių išeivijai, Liepos 4 d. Amerikos lietuviai turės progos viešai išreikšti savo 
džiaugsmų šiuo dideliu laimėjimu. . •

LIETUVOS UNIVERSI 
TO NAUJA VADOVYBĘ-
KAUNAS. - Vytaute' 

Didžiojo universiteto prof^ 
šoriai sekantiems trejięŲ® 
metams išsirinko naują 
dovybę. Buvęs iki šiolei 
rektorius prof. V. Čepinskį 
atsisakė ir jo vielonmaiiju 
rektorių išrinktas prof. My
kolas . Roeineris; . prorektoj 
riaįs (rektoriaus pagėl™ 
ninkais) išrinkti prof. kap? 
BĮ. Česnys ir prof. P. joded 
le. .

Naujasai rektorius 
Roemeris. tautybe lėnkasJ 
buvęs vyriausio tribunolą 
narys, valstybės tarybos pal 
tarėjas, civilinės metrikocij 
jos įstatymo projekto aufo-J 
rius.

L H

RApEIGH, N. C. —Ha
li vax apylinkės kalėjime ke
liolika kalinių . mėgino pa
bėgti. Jie buvo nuginklavę 
kalėjimo prižiūrėtoją, bet 
tuojaus buvo apsupti kalėji
mo. sargybinių ir išsklaidyti. 
Trys kaliniai, kurie mėgino 
išbėgti, sužeisti ; du . iš jų 
sužeisti labai pavojingai.

Lietuvių Ekskursija Trau
kiniu į Thompson, Conn.

ROOSEYELT APDOVANO
TAS GARBĖS DAKTARO

LAIPSNIU
WASHI>TGTON. — A- 

merikos 4ra|ąjikų universite
tas birželio 14 dieną iškil
mingai suteikė teisių moks
lo garbės daktaro laipsnį 
Prezidentui Roosevelt. Ta 
proga katalikų universitete 
buvo didelės iškilmės, ku
riose dalyvavo pats Roose
velt, kardinolas Hayes, ar
kivyskupas Curley, Šv. Tė
vo a pąštališkasai delegatas 
ir kiti Bažnyčios ir valsty
bės žymūs vyrai. . • ’

Prezidentas Roosevelt 
nuoširdžiai padėkojo Kata
likų Universitetui už sutei
ktą jam didelę garbę ir 
drauge išreiškė savo pasi
tenkinimą, kad tokiose iškil
mėse tarp Bažnyčios aukš
tųjų dvasininkų dalyvauja 
ir Amerikos prezidentas.

INDUSTRIJOS ATSTATY
MO RILIUS GALUTINAI

PRIIMTAS i g

AUSTRIJOS FAŠISTAI 
SMARKIAI SUVARŽYTI MIRĖ LINCOLNO ŠNIPAS

HITLERIUI KAIZERIO 
KARŪNA

Kaip ir kuo važiuoti į 
Lietuvių Dieną, liepos 4 d.?

Tas klausimas jau išriš
tas ir tik belieka visiems įsi
gyti bilietus iš Bostono ar 
Nonvoodo ir vykti specialiu 
ekskursiniu traukiniu, ku
ris išeis iš Bostono nuo 
South Station ir eis per 
Norwood “ 0 x p r e s s” i 
Thompson. . . . ■

Tuo traukiniu važiuos tik 
lietuviai, Traukinys bus 
papuoštas Lietuvos vėliava 
ir tautiniais ženklais.

Iš Bostono į Thompson ir 
atgal (roUnd taip) ' bilietas 
kainuoja $1*75; iš Nonvood 
ir atgal (tuo pačiu trauki
niu, kuris sujos . Norwood 
Central ir Wmslows stoty
se) $1.50., .

į Vaikai, tai svarbi proble-
Ęet traukiniu važiuo-

BERLYNAS. — Didelia
me hitlerininkų. susirinkimo 

. karštai kalbėjo Berlyno ir 
Brandenburgo provincijos 
gubernatorius William Kū- 

.be.
Gubernato r i u s K u b e 

triukšmingiems hiflerinin- 
. .. kams pasakė, kad nazių

(vokiškų fašistų) partija y- 
rą monarchistinė ir pripažį-

■ ’ sta tiktai vieną vadą —Įlit-?
lerį.

■ Toks pareiškimas yrą lai-Ima.
vkomąs pasiulymu Hitleriui, jąnt ir suvaikais nebus be- 
. iižsįdėjOaizerio karūną. Idos, nes jie iki 5 metų ain-

žiaus bus vežami nemoka
mai; nuo 5 metii iki 12 m. 
už pusę kainos.

Traukinys pasieks Švč. 
Marijos lietuvių kolegiją— 
Thompson, Conn. į vieną 
valandą ir 10 minučių; Tik 
orlaiviu gal būtų galima 
greičiau nuvažiuoti. ’

Dusais iŠ Bostono tą die
ną reikės važiuoti apie 3 ar 
3 ii1 pusę valandos. Be to, 
toks važiavimas tą dieną 
bus labai rizikingas, nes bus 
visokių važiuotojų . ir ge
riausi važiuotoją gali į ne
laimę- įtraukti.

Traukiniu važiuoja keli 
apylinkės parapijų chorai, 
orkestras ir gal būti benas. 
Tad kelionė .bus patogi ir 
linksina. .

Važiiiokimc spe c i a Į i n 
traukiniu, kad užšitikrinus 
nuvykti laiku, nes Lietuvių 
Dienos programa prasidės

MIESTAS SKOLINGAI 
PREKYBININKAMS

WASHINGTON. — Kon
greso abi e ji rūmai galutinai 
priėmė Roosevelt prisiųstų 
industrijos atstatymo ir 
viešųjų darbų bilių, kurs 
pasiųstas Prezidentui pasi
rašyti.

Šis bilius laikomas svar
biausia Roosevelt progra
mos dalimi. Vyriaus y b ė 
turės teisę kontroliuoti vi
sos šalies dirbtuves, išduoti 
leidimą joms* veikti, patvir
tinti darbininkams paken
čiamą atlyginimą, nustatyti 
darbo valandų skaičių, kon
troliuoti gamybą, kad nebū
tų perdaug prigaminama ir 
t. t.

Bilius tuojau taps Įstaty
mu, kuris bus pradėtas vyk
dyti dar šią vasarą. Vy
riausybei artimi žmonės rei
škia vilties,; kad viešųjų 
darbų programos vykdymas 
suteiks darbo keliems mili
jonams bedarbių.

CLINTON. — šis miestas 
yra skolingas 80,000 dolerių; 
įvairiems prekybininkams, 
kurie savo susirinkime nu
tarė atidėti skolą iki liepos 
1 d.

Miesto valdyba tikisi gau
ti valstybes —pašalpą apie 
liepos Į d ir tąda galėsian
ti atmokėti skolas 50 pirk
lių.

STREIKUOJANČIŲ IR 
SKEBŲ RIAUŠĖS

VIENA. — Austrijos vy
riausybė ėmėsi griežtų prie
monių prieš austrų fašistus, 
kurie jau kelintas mėnuo ar
do gyventojų ramybę ir agi
tuoja už susijungimą su 
Vokietija.
Birželio 13 d. policija pa
darė daugybę kratų ir su
areštavo kelis šimtus fašistų 
vadų. Be to, valstybės tar
nautojams : uždrausta pri
klausyti fašistų partijai..

Griežtų žygių pradėta 
griebtis po to, kai daugelyje 
vielų fašistai savo progra
mos punktus pradėjo vyk
dyti bombomis ir kitokio
mis baisenybėmis.

Vienos, miesto apsauga 
paimta iš. soeialistiškos va
dovybės ir paskirtas polici
jos komisaras, kurs bus at
sakingas prieš krašto vy
riausybę.

B ramiau mieste, kur gi
mė Adolf Ilitler, fašistai 
Hitlerio gimimo namuose 
buvo įsteigę savo partijos 
centrą. Šis centras uždary
tas ir namo durys užant
spauduotos.

CHICAGO. -/Amerikos 
buvusio Prezidento Abra^ 
liam Lincoln asmeninį^ sŲfrj 
pas Jason H. Edgerly, 95į 
metų, mirė birželio 13 d.

1860 m. Edgerly keliavo 
kartu su Abraham Lincoln, 
kai Lincoln buvo Jcąiididatu. 
į prezidentus.' Civilinio karo 
laike Lincoln paskyrė Ed
gerly savo asmeniniu Šnipių, 
kurio pareiga buvo prane
šinėti žinias iš karo lauko/ 
Šioje tarnyboje Edgerly,^ 
patingai pasižymėjo,* pavog-į 
damas pietinių valstybių-ka-č 
riuomenes vado "generpjOT 
Lee slaptus karo lauko plaį] 
nūs. . J Įd

ATGAIVINO MIRUSĮ i 
ŽMOGŲ

10 valandą ryte iškilmingo
mis pamaldomis.

Įsigykite važiavimui bilie
tus dabar pas bilietų platin
tojus arba “Darbininke,” 
366 W. Broadvvąy, So. Bos
ton, Mass., o Nonvoodo \ ir 
apylinkės lietuviai pas Lie
tuvių Dienos komiteto pir
mininką p. V. -Kudirką, 37 
Krankliu. Sti’ect,. Norvvood, 
Mass.’.'

PEABODY.—Prie Dan- 
veys Bleachery dirbtuvės į- 
vyko didelės riaušės tarp 
streikuojančių ir skebaujan- 
čių darbininkų, Riaušėse 
sunkiai sužeista Grace Sku
te, .30- metų mergina, dirbusi 
dirbtuvėje. Jai praskelta 
akmeniu galva. Jos sužei
dė jų kaltinamas Jos e p h 
Stankięwie.czeski.

BUVĘS BANKIERIUS 
TAMPA KUNIGU

MILWAUKEE. — Gydy-I 
tojų susivažiavime gydyto-; 
jas.pr. E. Fritze pranešė, a-: 
pie nepaprastą nuotykį su j 
vienu ligoniu. '

Ligonis, kurs gyveno New Į. 
Yorke, žinojo ir jaute, kad. 
jo gyvenimo valandos su- į 
skaitytos; jis labai prašo I 
gydytojo, pasirūpinti pratę- j 
sti jo gyvybę nors porai į 
dienu, kol jis sulauks savo 
sūnų iš Kalifornijos, ku<

SKLEISKITE SVIESĄ

, Perskaitę * ‘ Darbininku ”, nonų- 
meskite, bet duokite kitiems pa
skaityti. Tokiu būdu supažin- 
disite kitus, bū “Darbininku” ir 

L. D. S. ir atremsite mūsų ido 
jos prielą propagandų.

Šios savaitės gale Balti-p.įain jįs turėjęs pasakyti 
movės katedroje bus ĮŠven- ;SVarbią. paslaptį. * . . 
tintas į kunigus Cuthbert! ’ r
Joseph McGrorvy, buvęs fe- 
deralio rezervo banko čekių 
skyriaus vedėjas, iš kurio 
pareigų jis atsisakė 1925 m. 
ir įstojo į kunigų semimri-. 
ją. , / J

Kun. McGreciy pirmas 
mišias atlaikys birželio

Išreiškus tokį pageidavi
mą, ligonio širdis sustojo 
plakusi. Gydytojas panau
dojo pernai išrastą aparatą, 
kurš išjudino širdies plaki
mą. ir palaike ligonio gyvy
bę dar 48 valmidoms. Per. 
tą laiką atvyko sūnus ir

misiąs "tuuKys ,,s (lar 8HsknI)l>- p^yti Į
d. w. Teresės tanymoj, W. s:ivo pasiaptil .■ ' 1
RoNbury . ■ v. ' . . ?

—_-_____ :_______  . šiuo . uarųuopi aiwtuy
Stiklas po stiklo: Jurgis gydytojai susidomėję ir

tapo giritu t ■ u ; « ro bandymus, .

Rosbury
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DIETINES ŽINIOS j

Pritaria Lietuvių Dienai
' . . I

O-.-—------;—-—;———:—

ti premiją.
Draugija nutarė suteikti 

auką Tėvui Jėzuitui Gašlū
nui, kurs mūsų . bažnyčioje 
liepos 2 ti.'atlaikys antras 
iškilmingas šv. mišias. Be 
to nutarta rengti pilmiltą.

irželio 12 d. vakare Šal
usios V. J. Širdies R. 
draugija turėjo mėnesi- 
susirinkimą,. kuriame 

širdžiai nutarta gausin- 
dalyvauti Lietuvių Die-^ 

Thompson, . Connecti-
. ’ Draugija ne. tik prita- 

t šiam didžiam parengi- 
jui, bet ir nutarė pagelbėti 

:be ir parengti dėžę vai- 
t (fruit basket).

^Birželio 13 d. Įvyko Liet, 
gukterų draugijos susirin- 

as, kuriame ir pareikš- 
S .dicMs^priiariinas įie 

Kįnų Dienai. Užgintas su- 
ganymas važiuoti specialiu 
^taukiniu; nutarta dirbti 
išrengti gražiausią. valgių 
feęy už kuria tikiinąsi gaiv

Parapijos choro pirmi
ninkas J. Galinis’ choristu 
susirinkime šiaip išsireiškė: 
Važiuoti Į Lietimų Dieną 
yra tikras sutaupymas; Į tas 
iškilmes nevažiuot a m a s> 
daugiau išleisi vien šaudy
mams ir neturėsi jokio ma- 
lonumo.

Parapijos choras smar
kiai pasiryžęs šiai didžiulei 
lietimų šventei.

ADVOKATAI |
ŽIBUTĖS

JUOZAS CUNYS
ADVOKATAS

►

<14 Broadway, S. Boston, Mass.

-. Tek So. Boston 0948

Birželio 13 dieną naujai 
iš veli t in.t as kun. Juozapas 
Petrauskas laike mišias Šv. 
Pdro bažnyčioje ir suteikė 
žmonėms savo kunigišką 
palaiminimą;

- GYVENIMO
Tel. 1‘arktvay 1864-W

Birželio 15 d. vakaro pra
sidėjo mišparai prie išstaty
to švč. Sakramento ir nove- 
na į.. Saldžiausią V. Jėzaus 
širdi.

r Birželio 16 et, 8 vai. vak., 
parapijos salėj e' moksleivių 
Jono Kmito kuopa turės 
susįi‘inldmą. -Nėra abejoji
mo, kad moksleiviai prisi
dės prie Lietuvių Dienos pa
sisekimo. . ' ’

Šy. Vincento Baulieėbr 
drąugija aukojo 20 dolerių 
ir Labdarybės draugija sū
ri i ik o 15 dolerių . pagelbėti 
grabeliui Akutievičiui pa
laidoti neturtėlį Ahkisąndrą 
Andrulį, 70 mėtų amžiaus, 
įkurs mirė miesto ligoninėje 
'birželio 7 d. Jis palaidotas 
birželt6 14 dieną. .

VALIO TOLYN!
Šv. Petro parapijos’ mil

žiniškas metinis išvažiavi
mas įvyko birželio 11 d. Ro
muvos pk., Montello, Mass, 

: Žmonių buvo daug privažia
vę. . Automobiliais svečių 
buvo atvykusių iš kitų vals- 
lOT- . " . •, •

g g Bg IKI K g A 8
. Tokia minia .atsilankiu
siųjų blaiviai ir linksmiau
siai laiką praleido be jokių 
svaiginančių gėrimų. Vie
toje alaus ir “degtinės/” bu
vo pardavinėjamą mąsliom• 
kos, pienas, kava' ir toni
kas. Šie gėrimai taip didį 
įspūdi padarė, kad. greitu 
laiku jų ir nebeteko.

Vienos mylios ilgio esta
fete laimėjo Šo. Bostono 
studentų Jono Kjnito kuo
pos bėgikai prieš Vyčių 17- 
tos kuopos bėgikus. Kniitie- 
čiai laimėjo labai- gražią 
tauro, kurią aukojo adv. J. 
Donoram

. Mažiems vaikams buvo; 
mėlynių uogų pyragu valgy
mo lenktynės* kurias laimė
jo A. Janulevičius ir J. Ro
manas. .

Mergaičių lenkt y n ė s e.

patogi, saugi, smagi, vilio
janti. Yra vilties, kad. eks
kursantui bits lydimi di
džiulio orkeš'tro. . . . »

i. n, si pirmaFkuūpai
L. D S, Pirmos *.kuopos 

mėnesinis susirinkimas- į- 
vyks. šį ’ ketvirtadienį, birže
lio 22 d.r 7:30 vaL vakare 
parapijos; svetainėje.

Susirinkimas yra tiioini 
svarbus, kad jame turėsime 
išrinkti atstums į L.. D. S. 
Naujos .Anglijos' apskričio 
niet inį suvažiavimą, įvyk
siantį birželio 25 d., Lovvell, 
Mass*

Kuopos V aid įjba.

1x0- • . v. • . " ' _ - , 4.—^rėrrrrmsKvr hr-gir’G.^Uerytv uos Hemojtj

KAZIMIERIEČIV ' 
DĖMĖSIU!

Šv. Kazimiero Akadeini-

Kelrodis į Thompson, Conn.
. Važiuot per E-orest Uitis, Nonvood, Walpole iki 

Wreuthaiii. Tuojau už AVrentliam, kur kelias staiga siu • 
kasi į Pmvidehee, važiuot' tiesiog, <po geležinkelio tiltu i 
WoGiisockct, No. 142. Iš AVoonsocket imt kelią 102 y 
Vietory Road, kurs eina į Putliam. Pavažiavus koldą 
15 mylių už Woonsocket, kelias sldig^ stikasi dešinėn -— . 
(Uiepaeiiet), jau: nuo čia prasideda No. 101 it eina-kol 
kia 12 mylių iki iškabai: uThonipson*P čia teikia,sukti : 
dešinėn ir už 2 mylią būsit Švč. Marijos Kolegijoje'. M 

Bostone, prižiūri krutamu*?bės ir ištvermės ir atsiekė 
savo tikslą — tapo Icimigu.

Lai Visagalis sut ei k i a 
jam savo švent 11 liialoilių
Imli geru, 'pavyzdingu kimi- z 
gu. Kunigo gyvenimas nc- 
lengvas. Tą Leonas gerai 
žino. Dieve jam padek da
bar atsiekti aukščiausią gy-. 
veninio tikslą >— būti tikru 
antnt Kristumi. P. J.

Tol. So. Boston 0823
. LIETUVIS DANTISTAS

(KASPARAVIČIUS 
Naujoje Vietoje,

525 E. Broadvvay, S. Boston
Ofiso Valandos:

Nilo 0 IRI 12 ryte ir nųt» l -A:
5 Ir ttU0 G ilki 3• viJ. vakare. Ofl- 
sas užtlarytae subatos .vakaroja Ir 
nedeldiėniuis. falpgi savitomis u»y-

12-Los (Ifecj’r nž/UrytąA ;
Taipgi nirimu ir X-ra-^

'. JUOZAS B. BAILIUS
į Veda visokias provas; Daro vi 

stzs legalius dokumentu*.
H St. (kampasBroodwayj

- South Boston, Mas*.
telefonas * Šou Boston 2732

Namų; Talbot 2474

■ 8-s' ’

• Prisiekęs Advokatas

HZ. J. KALINAUSKAS
' Advokatas

“Darbininko” Name
.(antros lubos, Ropm 1)

866 Broadvray, So, Boston.
' Tel.- So. Boston 3357

Bostono Ofisas:d0 State St., Rooin 326
f, Tel. Hubbard 9396

Gyvenimo: 33 Itosemont Street,
|^feV^Wot2878 Porchester, Mass.

■ -rr-rr

TėL S. B. 0441.

PR. J. KALINAUSKAS
*./ ADVOKATAS414 Broadway, So. Boston.

!' ’ Room 3.
i.. *■ . ■ ©
' Gyvenimo vieta: 39 Green St.,

k., . Hudson, Mass.
JTel. Hudson 622.

o

Tel. So. Boston 3520

ADVOKATAI ŠALNAI
’ DARBININKO KAME

- 366 Broadway, 
t ' South Boston, Mass

^felEKįS ADVOKATAS 1
JOSEPH P. WALSH į- ADV OKAI AI 

L Echvar .R. Coplen . t AlbertAdelgon
. HotoIcI Aranofsky 

Berijami n Chesky. . •
’ WlS0 VEDĖJAS .

Jonas j. Romanas
Temont St., Boston,. Mass.
. JUO Kimball Btiilding .

Į TetOfonas: Capitol 9880'^ jO f i r o v a. 1 and e s.
l ‘ 9 vhl. iki 5 vai.
SOUTH BOSTONO OFISAS.

455 W.( Broadway - 
\ Nuo 5- ild -7 v. vakare • 

^lefonas Sonik Boston 3G12

Tą patį vakarą po pamal
dų įvyko katalikiškų drau
gijų ir pavienių asmenų 
svarbus susirinkimas Lietu
viu Dienos reikalu •

Važiuoti į Lietuvių Die
ną, liepos 4 d., yra didelis 
patriotinis darbas, todėl 
nuoširdžiai renkimės, jam.

Dievo Kūno šventės pro
cesija įvyks sekmadieni, bir
želio 18 d» 4 yal. po pietų.

Po gražių pamaldų^ tik 
ką Įšventintas kini. L. Pras- 
palius suteiks savo primici-

D. L. K. Keistučio Draugijos
25 m. Jubilejinis

PIKNIKAS
BirželioJune 18 d., 1933 m.
OAKLAND GROVE DARŽE

East Dsdhani, Mass.
Jau 25 metai kaip gyvuoja. D.. 

L; K. Keistučio Draugija ir pei- 
tą laiką. susilaukė virš 500 nariij, 
visuomet išmokėjo ir išmoka sa
vo nariams sumirgusiems arba i 
nelaimę . papuolusiėms pašalpą. 
Taipgi Draugija netik mirus na
riui išmoka pomirtinę, bet sykiu 
rūpinasi globoti ir likusius naš
laičius.

Tinkamam paminėjimui Drau- 
gijos nuveiktų kilnių darbų yra 
rengiamas šis Piknikas, kuriame 
netik Draugijos nariai, bet ir vi
si lietuviai; galės linksmai laika' 
praleisti. Pikniko programa bus 
Įdomi. Turėsime gurą Orkestre! 
kuri visus* palinksmins. . Bus Bė
gimas, Pypkių Rūkymas ir Vir
vės-' Traukimas tarp Dzukit ir Ka
lakutų. Laimėtojai gaus dovanas.

Prašome visus Bostono ir apie* 
.linkės lietuvius dalyvauti šiame 
Jubilėjihiani Piknike, visi busite 
maloniai priimti ir laiką- linksmai 
pratesite.'’

Šioj Draugijoj gali prigulėti 
kįolmęnas lietnvys nuo 18 iki 50 
metą, šiais Jubilėjiniais Metais 
visi nariai priimami .už pusę .įsto
jimo.' Narys moka mėnesyje 50 
e. Už tai gauna .$7.00 savailvje 
ligos pašalpos ir $200,00 pomirti
nes. ■ Kviečiame'visus prisirašyti 
ar. tai štame, piknike, • arba pus 
Draugijos valdybą ar narius;
Jei tą dieną bus lietus, Piknikas 

įvyks Birželio-June 25 dieną.

Lietuvis Dantistas; •

DB, S, A, GALVARISKI
(GALĮNAUSKAS)

Tel.. So. Boston 2300
414 Broadway, So. Boston

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai. 
ryto, nuo 1:30 iki 5:30.po pietų ir 
nito G iki 9 1. vakare. Šventi) dienų 

pagal, susitarimų..

Tel. So. Boston 2060 

Lietuvis Dantistas

251 VL Broadvzay, So. Boston.
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:3t» iki G ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Soredomis nuo 9 iki 12 v. dienų. 
Snbatomis nuo 9 iki G vai. vakare. 
Nedariomis nuo 9 iki 12 vai. dieną.

(pasai sutartį) '

LIETUVIS GYDYTOJAS 
CHIRURGAS

N-Ray
Tel. South Boston 2712

534 E. Brcadvzay.
South Boston, Mass.

Tel. Porter 3789

IR

ir V., šmigclskytė.
Merginoms buvo, suruošta 

500 metrų ilgio bėgimas. 
Nors keletas bėgikių nepa
siekė galo, bet už jas atsily
gino gražiu bėgimų S. Sin- 
(iil.vtė ir S. Roklanaitė (iš 
Biddeford, Maine). ' ; <

Vyrai irgi n<-atsiliko, pa- 
sirodydami, kad jie vistiek 
gali dar kojas gerokai pa
kratyt. Šiose lenktynėse 
smarkiausiai b(‘go Jonas' A- 
verka ir Juozas Švagždys:

No tik bėginio kontestai, 
bet buvo ir polkų kontestas, 
kuriame visi kontestantai 
taip gražiai šoko, kad buvo 
sunku spėti, kas giežiausiai. 
Gražiausiai šoku&ais teiše
ini. pripažino D. J. Averką 
ir M, Valatkienę. Teisėjais 
buvo adv. J. Cunys, A. Gra- 
bijoliūtū, Alb. Kiburis, Ku
kuraitis.

Rengimo komisija ypatin
gai dėkoja visiems darbinin
kams, šeimininkėms ir att- 

:kotojams, prisidėjusioms iš
važiavimo pasisekiinūi: p.p. 
Rakauskui, M. KavoEenei, 
V. Maslauskienei, M. Kil- 
inoniūtei, V. Brazauskui, 
V.- Šmigelskienei, Motejū- 
nienei, V. Jeske.vic i e n e i, 
Marksienei, Vesbalienei, Že- 
rohskif'nei, Buceviči e n e i,

I 7 ' <Pečiulienei, Kast. Šidlaus
kui, Medžiui, E\ Kodžiui, 
Liet. Dukterų draugijai, P. 
Likui,. Poreikiui, Strigimui, 
Vervečkienei, Drag ū n u i, 
Strand Mkt., Quinėy Casb 
Mkt. ir Henry’s Meat Alkt.

Pasirodo, kad ne tik lie
tuviai gražiai pasirodė au- 
koBUis, bet ir keletas svetim
taučių,
' Ačiū visiems už tokį gra
žų pasidarbavimą.

Pranelis.

rinkimas įvyks bažnytinėje 
svetainėje, penktadienį, bi ra
želio 16 d., tuoj po pamaldų.

Skyriaus valdyba, kviečia 
visus narius atsilankyti.

IŠVAŽIAVIMAS
Birželio 25 d. Kęstučio 

darže E. -Dėdham, įvyks ..Šv. 
Kazimiero R. K, draugijos 
piknikas, kurio dalis pelno 
skiriama vasarinei mokyk
lai. Komitetas.

APSIVEDĖ
Birželio 11 dieną, tuoj po 

sumos, apsivedė Ernestas 
Petraitis su panele Albina 
juškyte. Jaunikis yra gi
męs ir augęs Lewistone, Mc. 
Dabiu- gyvena 242 W. 5th 
St., South Bostone. Dirba

GLUMAI
JOSEPH W. CASPER

(KASPARAS)
GR A 13 ORIUS 

494 E. Broadvray, 
South Boston, Mass.

Tel. So. Boston 1437 J 
Res. 158 W. 7th St.

Tel. So. 'Boston 1437 M ' 
Patarnavimas dieną ir naktį.

paveikslus. Jaunoji yra gi-1 
muši EiAvclJy, Dabar gyve
na 23(5 Silver St., So. Bos^ 
ton, Mass.

camrSOass,
KUN. L. PRASPALIAUS 

PRIMICIJOS
Birželio 18 d. 11 vai. ryte 

įvyks kun. Leono Pi-asiia- 
liaiis Primicijos. Jis įšvėn- 
(dntas kunigu šių metų/ btr-- 
želio 10. (L Altoona, Pa. Jis 
priklausys prie Detroito vy
skupijos.

Leonas Praspalius iš Lie-. 
f n vos atvyko pas savo bro
li Joną 1912 m. į Cambrid- 
ge: Čia jis dirbtuvėje daiv 
La veši per devynis metus, 
Užsiėmė taipgi pirkime ir 
pardą rime namų. Susidėjo 
keletą -tūkstančių dolerių. 
Gyveno pavyzdingai.

Kum Juškaičiui atėjus 
i Caųrbridge. (1917 m.)., Izi-I 
dorins Kairys ir Leonas1 
Prasp'iliu’š, paskatinti kun J 
Juška ičm, 1920 rudenį n m 
vyko į Chicagą pas Tėvus 
TvI ari jonus. . Abu.. įstojo į. 
noviciatą. Iz. Kairys novi-. 
ėiątą atlikdamas mirė. Leo
nas Prąspalius, labai trokši 

.damas tapti kunigu, paliko 
Marijonus, ir išvyko Į Val-i 
paraisą tęsti, mokslą.; Čia j 
baigė High School. 1922 
metais grižo į Čambridgo. 
Atėjęs, pas kunigą Pr. 
Juškaitį klausę ar jis ga
lvių būti kunigu ? G a v o 
atsakymą: “jėi turėsi, kant
rybes ir ištvermės ir jei 
Dievo bus skirta būsi.” Per 
dvyliką mokslo metų St. 
Bfmoventuro ir Loretto Le
onas, nebejaunas būdamas, 
tikrai daug parode kantry-

______ Tel, S. B. 'MOMt 
LIETUVĖ

OPTHHtTiilSTAS
IBeiummlnuojir akis 
priskiriu' riLbtin.- 
kr?l'/a* ekiu atitik 
stota ir amhiijonl.

koše (nklase) nkyna snjrrijitrnu Avie
ną tlnkanui laiku.

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

Telephone
SO. BOSTON » ' 1058 ■ 11

BAY VIEW
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER IR EOCENE 
Automobiliu ir Trekų 

. Agentūra.
Taisome- ,y-*i^dĮr^y^q auto
mobilius. Taisymo ir demonstravi
mo vieta;

1 Hamlin Street 
ir E. Eighth. St.

SOUTH BOSTON, MASS.
Joe. K(ii>očiuiias ir Pcter Trečiokas 

savininkai

Į BEAUTY SHOPPE
Į (L Street Beauty Shop)
f Kampas L ir 6th Stš.,
| So. Boston, Mass. 
j Tel. So. • Boston. 4G45-R 
| Atdara nuo 9 v. Iki 8 v. 
| CAROLINE CASPEIt’ Savininke. 
Ė Eugene 1‘ernianet \Vave $5.00 
| Vietory 
= ' (Piianta System) curl 10c 
| Ffnge’r Wave. 
j Marcei Wave ....__

$3.50

.. 35c

.. 35c

LIETUVIS GRABORIUS
Laidotuvią reikale visuomet ir visiems 
maloniai ir tinkamai patarnauju. Ga
lite kreiptis b 11 e laiku, dieną ar naktį, 
o aš visuomet pasirengęs ' kiekvienam 
pareikalavimui. Už važiavimą į ‘kitus ■ 
miestus jokio atlygifiilho''nereikalauju

LAIKRODININKAS |

i Parduodu įvairiausios rūšies j. 
i auksinius ir sidabrinius daik- į
| tuš. Taipgi ir pataisau.
ę 366 W. Broadvvay
Į SO. BOSTON, MASS.

r

1

(BEPSYS)
LMuvk Gydytojai 

Ofiso Valandas: 2—4 Ir T—©
278 Harvard'Street, 

kamp. Inmau arti. Central Sq
Čambridge, Mass.

SPECIALAUS TRAUKINIO 
TIKĖTA! PLATINAMI

gP. J. AKUNEVICH
• (AKUNEVIČIUS)

16-18 Intervale St., 258 West Broadvray,
Montello, Mass. So. Bostom Mass.
Tel. Broekton 4110 Tėl. Š. Boston 4486

% K»

i Gaunamos
' P. LIKO

PAUL'S MEN'S SHOP
KRAUTUVĖJE

456 Broadway
. So. Boston, Mass. 

Skrybėlės Geriausios Rūšies ii' 
Prięinamiawomis. Kainomis.

BŪTI SVEIKO i 
; JŪS VISUOMET NORIT ! 
Ilgai įšistovėjęs .kraujas, nerVoš, 
dusulys, odos ir įsisenėjusios ligos, 
patrūkimas, kojų skaudėjimas, pi- 

. lės ir viitys, nuplikimas, 
Jį. nugaros skaudėj i in a s, 

. reuinatiznias; nuilaria ir 
I'YOa' rh’bumns išgydomas /be 

jokio skausmo. ,ir nėra 
W UV iVŪutlu. ISllkti iš darbo. 

Apžiūrėjimas dykai. Gy
duoles duoda. Mažas užmokestis,

Ot.Srailj, 327
. Fcfldndo#; AntradlenlRlt, ketrtrt^ 
dienini* ir fiogtadlenlal* 10—12 ry* 
Į*, 2- 5, 7—8 T<kan»; geknindlir 
ntniu 10—12 tiktai

Specialus trauk i n y s į 
Lietuvių Dieną, įvyksiančią 
liepos 4 d.. Thompson, Ct., 
jau užsąmdytas.;. : Tikictai 
pagaminti ir jau platinami. 
Kelionė į abi -pusės kainuos 
tiktai $1.75.' .

• Traiildnys išeis iš South 
Station įiepos-4 d. 8 vai. vy
re ir bus Thompsone 9;3b v. 
ryte? Šis specialus trauki
nys eis per Nor^ood ir ski
riamas vien tik 
ekslnusantains.

lietiiviama
Kelionė

ZALETSKŲ 

MODERNIŠKA

GRABORYSTLS ĮSTAIGA 
FUNERAL HOME

naujoj vietoj
564 E. Broadway So. Boston, Mass.

. Tel. So. Boston 0815‘
■ . Dabar galėsimi1 .dar geriau lietuvuims patarnautą, nes 
mūsą įstaigą- turi v ištįs patogumus'. . Nattjoštmi infulas, kamba
riai šermenims DYKAI. Pataruavimaa dieno. h* naktį. Pil- j 

. nas pasirinkimas metalinių iv kieto, medžiu -grabų; t'žgauėdi- 
nimas, ' teisingumas ir •nuoširdumas, tai'mūsų aukščiausias, 
tikslas.
D. A, ZALETSKAS

'(©raborius) ..-y
F. E. ZALETSKIENŽ

AGENTAI n

INSURANCE
Apdrausk namus, rakandui 

automobilius pas 
L S. MESLIS

a

! J, S. MESLIS į

1455 W. Broadway, So. Boston!
'M Sl\ Boston .3612 ’ |

i INSURANCE J
Į. APDRAUDŽIA VISKĄ I ' 
| K. J. VIESULĄ, I- i 366 Wėst BrO'achyay, . r . f So( Boston, Mass.. ' ' I •'
I Tol Šo. Boston, 1

vi

J
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PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
Lietuvių Katalikų Akcijos 
Seimas New Philadelphijoj

Birželio 4, 1933
Lietuvių Katalikų Akci- 

jos seimo nutarimai ir rezo
liucijos labai gerai paveikė 
ne tik’yien. į tos apylinkės 
lietuvius, bet- ir į visą visuo
menę, nes anglų spauda la
bai plačiai apie tai rašė. 
Priimtos svarbios rezoliuci
jos, ypač anglių kasyklų 
klausime, buvo pasiųstos 
Jungtinių Valstybių Prezi
dentui, Senatoriams, Guber
natoriui Pinciiot, Darbo Mi- 
ni sferini (-Secretary of La- 
bor) ir Darbininkų, Unijų 
Pirmininkams; į tą rezoliu
ciją atkreipė dėmesio Ame
rikos valdžia, ir ati tinkamus 
žygius pasižadėjo daryti; 
laiškai yra gauti iš senato
rių; darbo ministerio (Sec. 
of Labor) ir kitų žymių as? 
menų, kad jie esą tuo reika
lu susirūpinę.
Pėnnsylvunijos Liet. Kataf- 

liktį S ei riio Rezol i nei jos;
Remdamiesi Šv. Tėvo Ka

talikų Alicijai duotais nuro
dymais, Pennsylvanijos lie
tuviai katalikai, savo skaif- 
lingamė seime, įvykusiame 
New Philadelphijoj šių 
Šventųjų 1933 metų birželio 
4 dieną, sutartinai priėmė 
šias rezoliucij as:.

1. Kadangi spauda šiais 
laikais yra vienas iš galim 
glausiu įrankių plėšti kata
likiškai dvasiai, nutarta dė-

. ii visas pastangas, kad kiek
vieną šeimjmą, pasiektų vie
nas katalikiškas laikraštis.

■ ’ v

2. Kadangi mes gyvename 
organizacijų laikais, tai ne
dovanokime, jai nors vienas 
katalikas lietuvis pasiliktų 
nepriklausąs nors vienai 
katalikiškai organizacijai ir 
sąjungai, nutarta plėsti or
ganizacinį veikimą.

3 kadangi jaunimui grę- 
sia ištautėjimo pavojus, nu
tarta griebtis visų galimų 
priemonių tą. ištautėjimą 
sustabdyti ir jaunimui kvė
pti per spaudą, mokyklas, 
organizacijas ir pasikalbė
jimus lietuvybės dvasią ir 
prisirišimą prie mūsų kal
bos, papročių ir lietuvių 
tautos.

4. Tuo remdamasis seimas 
jau dabar išnešė konkrečią 
rezoliuciją kreiptis į Sese
rų Kazimieriečių. Vienuoly
no vyresnybę,, kad leistų 
mergaitėms Sodalietėms a- 
titinkamą laikraštį, o kata
likai pasižada tą laikraštį 
visomis išgalėmis remti ir 
platinti.

5. Kadangi girtuoklystė 
veda mūsų išeiviją prie di
džiausių kūno ir dvasios, 
Šeimos ir visuomenės nelai
mių, seimas nutarė kreipti į 
tą . dalyką daug dėmesio ir 
kelti kiekvieno kataliko 
dvasioje supratimą, kad jis 
pats saūgotųsi ir lutų nevė

Ėlona Mąrcinkaitė, Mildre- lik gali, prisidėkite prie-jo-' 
da Mažūrkevičiūtė, Adele jo pagerbimo biuikieto,^bir*- 
Pahgonytė, Romanu 4Paviu 
sarytė, Jonas Piščikas, Jo
ną . Povilaityte, M o n i k tt 
Pranekevičiūte, Jonas Rad
zevičius, Alfonsas .. Rama
nauskas, Ona Ramanauskai
tė, Kazimieras Raulinaitis, 
Laurynas Ruliiiąitis, Jonas 
Riitkauskas, Veronika Šie- 
raiitytė, Alberta Stepulevi- 
eis, Albertas Stildaitis, Al- 
bertas Tamulioms, Ignacas 
Vaivada ir Juozapas Žilins-

tik gali, prisidekite piiierjo-

Kas nori atsiųsti savo PIKNIKAS PASISEKĖ , g raina , buvo 
mergaitę, meldžiam .praneS- Birželiį> H d. įvyfeo gv.l 
ti mums ir mes prisiusime Kazimiero parapi jos pirmu-Į 

‘.finis piknikas šią vasarą, 
Gedemino Kalne, Chew’s 11 - 

Piknikas Ibr' 'L B' 
, Tūrdin' atsisveikino su savo parapi- 

/uoviYiu.iax^cio. .•JL/lvJLUV*. , . ,

buvo šilta, bei-Gedimi jleeuus> ues „trlnis 
buvo vėsu, 1 IWU’«I«Ų JO I’a'

gerbimui mokyklos vaiku
čiai .atliko įvairius gražius, 
lošimus. Visi tos apylinkės 
lietuviai kimigai, kurių bu
vo apie penkiolika, dalyva
vo tose iškilmėse ir atsisvei
kino su klebonu kun. Kon
čių.

To vakaro progTama pa
ti-už save kalba, todėl ją 
čia dalprnamrr - .— — 

' 1. Paukšteliai-Mieli —
Ąsseinbly Mareli —

. Jane . Song —- Vailaičių 
Choras.

2. Garsus.-Gydytojas Mi- 
kintas — “komedija,.

Veikiantieji Asmenys : 
Gydytojas Mikintas — 

Vincas Bučinskas.
Jonas,, jo tarnas — Jonas 

Kazlauskas.. .
JRauląs, jo pasiuntinys — 

Vincas Bražinskas.
Pranas, gydytojo sūnus— 

Juozas Žilinskas.
Ūkininkas ir jo sūnus — 

Ign. Vaivadaar Jurgis Kaz
lauskas.

Žydas — Jonas Juodis.
Dvvniai Iliginas Ba-

linskas ir Laurynas Rauli
naitis.

Kazys, laikraščių nešioto
jas — Jonas l’iščikas.

Aštunto skyriaus moki
niai.

3. Mažyčių, gabumai —
1- inas skyrius.

4. Arkliukai — • 3-čio sky
riaus. berniukai. .

5. Atvažiuoja meška —-
2- ro skyriaus vaikučiai.

G.Berniukų drilius 
6, ii* 7 slėnaus.; ‘

7. Mergaičių šokis — 
skyriaus.

8. Atsisveikinimas — Jo
nas Kazlauskas.

9. Tėvo Misijonieriaus J. 
Bružiko kalba, .

10. Kun. Dr. J. B. Kon
čiaus kalba.

Diplomų išdalinimas. 
II dalis skiriama kun.

daugiau informacijų kas 
reikalinga atsivežti.

Jėzaus Nukryžiuoto Sese- Landing, N. J. 
ryse, St. Mary’s Vi 11 a,■buvo pasekmingas. 
Elnihurst, Pa.

stų į tas pražūtingas girtuo
klystės progas*

6. Kadangi gyvena m e 
Sunkiausi Jš depresijos M - 
kais, kuriais daug mūsų 
brolių lietuvių dejuoja nuo 
vargo ir bado, seimas daro 
rezoliuciją: steigti labdary
bės Skyrius vedamus ypač 
Šv. Vincento Paulio draugi
jos dvasioje, o kur tų . sky
rių nėra ar nebus, rūpintis 
šelptifpavieniai, kiek išgali. 
—7f KadaugJ-mergąitems ir 
moterims įvairios dirbtuves 
duoda kiliai maži; atlygini- vaikučiai, sesučių gerai iš- 
nnj, nutarta" kreipti visuo- 111(>kyti, atliks gražius loši- 
menės, ir darbininkų unijos 
dėmėsi,- kad būtų iškariauta 
teisingas už jų darbą, atlygi
nimas.

Z)

8. Dėl Ispanijos valdžios 
žiauraus, nedoro ir neteisin
go elgesio su.Katalikų Baž
nyčia ir jos įstaigomis ir dėl 
nepaisymo Šv. Tėvo perspė
jimų, seimas išnešė griežtą 
protestą ir reikalavimą, kad 
būtų grąžinta katalikų tei
sės ir pripažintas Šv. Tėvo 
kaip Kristaus Vietininko 
autoritetas, kartu pareiškia 
gilią užuojautą Ispanijos 
katalikams ir kūdikišką 
prisirišimą Šv. Tėvui.

PHIlAnfLPHIA. PA.

ELMHIIRST, PA.

turtinga ir 
r I. įvairi., šios mokslo metų
’ i užbaigimo iškilmės .buvo 

' 'skirtingos nuo kitu motų, 
nes parapijos klebonas kun.

Diena.
nors ir I 
mino Kalne 
ki ekvieftas atsilankęs links
mai praleido laiką.

Dėkojame.visiems atsilah- 
Idusiems ir tikimės, kad ir 
ateityje paremsite parūpi-

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJA

Šv. Kazimiero mokyklos’ jos išvažiavimus.
užbaigta) iškilmės, jy.vks UŽBAIGIMAS MO- 
sekniailienio vakarė, birže
lio 18 d., 7:30 vai. vakare;
mokyklos salėje. Vakaro. ivvks- Mokyklos Ūžbai- 
tnrffrmnn jnnnatoma-
grąži ir įvairi; mokyklos kttrfe užbaigs moky- 

-ses.ll(ūll gerai is-įklausys šv. mišių ir
- . /įpriims Šv* Komuniją o 7:30

Iv»-« ■ 1*. ’l zn Iv ■■rvi'l'V IS mi Itfvl1 •* •
vaL vakare bus vaikučių 
programa, surengta Sesučių 
Kazimieriečių. - Pr,a š o m e 
skaitlingai atsilankyti ir pa
rodyti padėką Sesutėms už 
jų didį pasišventimą mūsų 
parapijoj.
SODALIEČIŲ ŠVENTA 

KOMUNIJA
Birželio 18 d. per šv. mi

šias Sodalietčs priims šv. 
Komuniją “in 
Mergaitės yra

lais. Kleb. kun.. Kaulalns 
pasaldys baigusiems mokyk
lą. atitinkamą prakalbą Ir 
išdalins diplomus. Visi,.y- 
pač Šv. Kazimiero parapi
jiečiai renkitės į tas gražias 
iškilmes. įžanga 50e..

Vaikučiai išpildys sekan
čią programą:

1. Pasveikinimas — bai
giančių mokyklą.

2. Diplomų išdaĮinimas ir 
atsisveikinimas.

3., Choras — dainos.
4. Lietuvos patrijotai

, 3-čio skyriaus bernaičiai.
5. Dainos — mūsų mažy

čiai.
6. Vesk Geroji Šviesa —

“VASARINE CAMP”
Štai ir vėl artinas vakaci- 

jos laikas, kurs yra pilnas 
rūpesčio motinėlėms, kurios 
dėl svarbių priežasčių nega
li gerai prižiūrėti savo mer
gaites šiuo laiku. Sesutės 
Jėzaus Nukryžiuoto, gerai 
suprasdamos motinėlių rū- 
pesčiu'Sj šiemet stengsis 
joms palengvinti. Pirmą 
kartą bus atidarytas “Sum
inei* Camp” prie ežerėlio 
ant mūsų žemės. Čia oras 
tyrus, laukų grožybė neap
sakyta, vanduo tinkamas 
maudytis, žuvauti ir važinė
jimui laiveliais. Taipgi bus 
sviedinio, lošimas ir daug 
kitų pasilinksminimų. Mer
gaitės bus Seserų aprūpin
tos. Be to bus mokama pie
šti, sinti ir visko, kas galė
tų prisidėti prie auklėjimo 
jaunų mergaičių.

Motinėlės, . siųskite savo 
mergaites čionai. . Mergai-j1 
tės nuo penkių metų am- laipsnį moks-

. .. *■ m . H „ 7_______

kasi.

SHENAND81H, PA.

KYKUOS
Birželio 18 d. mūsų para-.

corporė.” 
raginamos 

susirinkti į choristų kamba
rį prieš mišias ir kad visos 
Sykiu įeitų-į bažnyčią.

Antradienio vakarą 7:30 
vai. Įvyks Sodaliečių pamal
dos, o po pamaldų susirin
kimas. Prašome skaitlingai. i Rimas. x rašome SKaiiiiiigai

Pantam inas 8-to skyriaus, atsilankyti, nes bus svarbus
mergaitės. '

7. Šautuvai — Drilius —
4-to ir 5-tp sk. bernaičiai,

8. Šposininkai — 7-to sk.
bernaičiai.

9. Valsas Šokis — 5-to 
skyriaus mergaitės.

10. Linksma valandėlė —
7-t.o skyriaus mergaitės.

11. Jūrininkai — Drilius’ • ant t-oisac
- 6-to skyriaus bernaičiai J ir F* M dietai kaip

12. Oi Tu, Ieva Ievuže— l°^e, o dar dar nei kaito ne
baisias 6-to skyriaus mer- Pral0^ė. Garbė Šv. Kazi-
0.aįfeg. ' - [In^ro jaunimui, tikimės

13. Sporfeliai — Drilius ateityje parodysite
- 2-ro skyriaus bernaičiai. ; savo gabumus ir nepasiduo-

14. Norvegijos Šokis _ s't Svetimtaučiams.
6-to skyriaus mergaitės. .UŽSIBAIGĖ NOVE N A

15; Vedykleliai — Daine- PRIE ŠV. ANTANO
lė -—Mūsų Mažytės. - į Antradienio rytą užsibai-Į II dalis skiriama kun.

16. Tarantella — Šokis — gė Novena prie Šv. Antano. Dr. j. B. Končiui išleistu- 
4-to skyriaus mergaitės. Žmonės kas.rytą skaitlingai vėms..

17. Moksleivių Maršas—lankė bažnyčią. Novenosj 1. Miels kvietkeli — 6-to
i Dainos. ' jiamaldas kas rytą po mišių skyriaus mergaitės.
| 18. Užbaiga — Lietuvos atlaikė vietinis vikaras kun.

•• himnas. . A. Alauskas.

susirinkimas.
ATLETŲ KLUBAS

Šv. Kazimiero ' parapijoj 
yra gražus būrys jaunų vai
kinų j kurie turi savo klubą 
vardu “Š v. Kazimiero At
letų Klubas/’ - Kas ketvir-* 
tądienio .vakarą jie 1 lošia 
“Baseball” • ant C -o r s a^c

želti.) 22 d,, Maher’š svėtaį- 
nčje. . - •

VYČIŲ DARBUOTE
šv, Jurgio parapijos Vy* 

čiąi nuolatos darbuojasi/'rū
pinasi savo draugijos gėro
ve. Nauj am dvasios vadui*. 
vadovaujant, jiems viskas 
kilo geriausiai iki šiolei se-ų

Praeitą selcmadienį
buvo oficialiai pradėta ten7-

yolley-balĮ žaidimai,, 
kaip ir atidarymas parko, 
kurį Vyčiai sau pasirūpino 
prieš du melus. Buvo daug 
narių atsilankę ir visi links-h 
mai praleido dieną. Vaka-, 
re buvo “radio žaidimai”' 
Vyčių kambariuose. .
. Birželio 13 d. buvo, paren
gta “Card Party” Vyčiulių 
mimuose. Vakaro šeiminin-' 
kės4)U vu vylūs- Mare- ir Una- 
Vy.č i ū ii fi t čs. A t s i I ai i k t usiiĮ 
buvo per 50 svočių. Visi 
mato! liai pusi 1 inksmiho ir 
suteikė paramos Vyčiams. 
Širdingas ačiū Vyčiulių šei-; 
mai nž malonų ir .svetingą 
priėmimą namuose.:

At.eimųitį sekmadienį Vy-’ 
čiab rengiasi savo metinianų 
išvažiavimui, kuris įvyks" 

’ G ligų nky. Viskas ..jau pri
rengta ir . laukiama tiktai 
gero oro. ’■

AMŽINĄ ATILSI ’
Birželio 4 d. mirė a. a. 

Viktorija Semeiiiūtė, 76 m. 
amžiaus. . Buvo palaidota iš 
Šv. Jurgio bažnyčios..Kūh. 
J. A. Karalius ir kiun P. 
Lau muki s at lai kė gedulin
gas šv. mišias už. jos vėlę. 
Kun. J. A. Karalius palai-* 
mino lavoną ir pasakė pa
mokslą. (fraboriaus parei
gas atliko Levonavičiai. Ve
lionė paliko, liūdesy j e vieną 
brolį. -

Birželio 4 d., staiga pasU 
mirė ą..a. Jule Medeliu skie
tu", 60. motų amžiaus. w Už 
jos vėlę atlaikė, šv. mišias'

uis.

_ lošė, o dar dar nei karto ne- 
.. Garbė Šv. Kazi- 

jaunimui, tikimės

16. Tarantella — Šokis -

Tu ir Aš.

7-to

1. Miels kvietkeli — 6-to

2. Darželis — 4-to skyr 
mergaites.

3. Linkėjimai.

žiaus bus priimamos. Taip 
darydamos suteiksite pagal
bą, savo mergaitėms ir sau. 
Jos sutiprės kūne ir dvasio
je, pąbūdąnios pas mus kiek 
laiko.. “Summer C a m p ” 
prasidės, nuo liepos. ir bus 
iki ųugpiūėio 5 d. Kaina 
$10 savaitei, o už 5 savaites 
$45.. Valgis kuogeriausias 
ir visi kiti dalykai bus joms 
Suteiktą. Jeigu nenorėsite 
atsiųsti savo mergaitę, kad y . ••
būtų per visą’ laiką, tai gali
te atsiųsti vienai savaitei ar
ba keliom savaitėms.

le dovanas gaus sekantieji:
. 1. Albertas Bęrnotavičius
— 8 skyr.

1. Elena Gricaitė — 7 sk.
. 3. Elena Mikolaitytė — 6. 
skyr. . .

4 Mateušąs Pupis — 5 
skyr. ■

. 5, Anelė Mutiiraitė — 4 
skyr. . .. ■

6. Elena Kavalįąuskaitė
— 3 skyr.

7. Pranas Mažeika 2
skyr. ■ ’•

8. Pranciška Juškauskai-.
te — 1 skyr. '

MT. CARMEL, PA,
MOKYKLOS UŽBAI

GIMAS
Birželio 11 d. gražioj pa

rapijos mokyklos svetainėje 
įvyko įspūdingos ir labai 
gražios mokyklos užbaigimo, 
iškilmės. Mokyklos vaiku
čiai, Šv. Kazimiero Kongre
gacijos Sesučių išmokyti, ar
tistiniai atliko.. 1 b § i m u s. 
Kiekvienas savo rolę labai 
gerai mokėjo ir savo veiki 
inų publiką žavėjo. ;

LEITENANTO J. RĖMO 
HAGERBTUVeS

Šiais laikais, kuomet yra 
tiek daug papeiktiiin asme
nų pasaulyj e net ir mūsų 
lietuvių tarpe, kuriais, mes 
iiei kiek negalime didžiuo
tis, atsiranda ir pavienių as
menų, kurio pakyla virš ki- 
t ų i r t ei k i a -mūsų tikėjimui, 
mūsų tarifai didžiausio link-; 
sinunio ir pasididžiavimo. 
Jų tarpe yra lietuvis jauni
kaitis, leitenantas Juozas 
Romus, ką tik .baigęs Wėst 
Point Militarinę Akademi- 
.. . ■ ■’

Leitenantas Rėmus paei
na, iš Slienadoriaus, geras 
katalikas ir Šv. Vardo dr- 
jos narys. Šv. Vardo drau
giją jam pagerbti rengia di
delį bankietą birželio 22 d., 
Maher’s saloje. . Rankiotas 
jau rengiamas per ilgą lai
ką, kad būtų didžiausios pa
sekmės. Bus pagaminta 
graži programa,, bus žymių 
kalbėtojų ir muzika 1 i š k ų 
[)ei*staty>mų. Girdėti, kad 
atsilankys vienas iš senato
rių. Po bankieto seks šo
kiai.

Shen andoriečiai ypatin
gai gali didžiuotis, kad jųjų 
miestelis sugebėjo išauklėti 
šį lietuvį, kuris galėjo įsto
ti ir baigti West Pbint. Tai. 
no paprastas įvykis, o rete
nybė. Daugelis ligi šiolei k-un. P. P. Laumakis. Pa- 
mėgino, bet be jokių pasek- liko didžiam nuliūdime 'sa
mių. Šv. Jurgio parapijos vo vyrą ir septynius vaikus.' 
lietuviams yra tikras džiau
gsmas pavadinti Įeit. Rėmą! bėję.

Lai ilsisi amžinoje Tamy-:

vieną iš savųjų. Leit. Rė
mus, eidamas, Akademiją, 
daug įgijo pasižymėjimų sa- ' 
vo pašaukime ir sporto sri
ty j c- J is gavo pažymoj imą 
kaipo geras šaudytojas. 
Kaipo sportininkas, daug 
pasižnnėjo futbolo, basebo- 
!o ir kumštynių srityse. 
Kumštininkų tyme jis buvo 

.net kapitonas ir čempionas. 
. Visi Shenadoriečiai, kas ______ •_____ š____ • •

TĖVŲ MARIJONU 
MISIJOS

Liepos 8—16 dd. Mariau 
H i Ils, III. (Kun. A. Petrau
skas, M. T. C.)

Liepos 17—26 dd. ‘Šv. 
Onos novena Dievo Apveiz
di >s parapijoje, Chicago, III. 
(Kun. A. Petrauskas, M. 1^

| 4. Klebono atsisveikinimo 
kalba.

5. Su diev — daina,,.
Lietuvos himnas.
Šiais metais Šv. Kryžiaus 

mokyklą baigė sekąntieji: 
Agnietė. Bakerskįūtė, Leo
nardas Balčiūnas, Iliginas 
Baliiiskas, Vincentas Bra
žinskas, Elena Daulytė, Ma
tilda Denibauskaitū, *Rro- 
nilis. Dereškevičius, Sofija 
Gedeikiūte, Mildroda Jere-. 
iničiūtė. Jonas Juodis,. Jo- 
nas Kazlauskas, Angola Ke- 

..-J- rėčkaitč. • Vincentas Lučins- 
pTO- ' kaš, Aleksandras Makąekaš,

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DRJO9 
PO GL0B±. MOTINOS *VČ.

Urmlnlnk? — Evn ftiarkslen?.
625 E. Sth St, So., Boston, Mass. 

V'ke-plriri|nlnk6— Ono SlaurlonĄ
443 S.. 7th St., So.. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 3422-R

Prot RaSt Rron? Clnnlpn?.
29 Gould St. Węst Rnxbury, Mftss.
Tol. l'arkway 1SG4AV '

Ftn. Balt —. Mnrjons Markon’ntli
33 Navarre St, Rosllndale, Mass.

Tel. Parkway 0558-W 
’Mlnlnki' — Ona .Staniu!Intf

105 We»t flth St. S<x Itmtnn. Mm 
rvarkilort —■ Ona Misglrdlena

1512 Coivmbln R.d„ So. Boston. Masu.. 
Kasos Globoja —. Ė- Jtinu<nntetiA,

1426 Cnhimbla R(LV So Boston. Mnss 
brauRlja. savo misi rinkimu* laiko kw 

antra ‘ htaminku kiekvieną mUnpuIo 
7 ;SO vnl. vakare. pohnJtnvtlnJH 
tainflj. *

Visais Oran Kijo* reikalais kreipkite 
pu protokolu rtftlnlnkf.

IV JONO W. BL. PAŠALPINBS 
DR-JOS VALDYBA

l’hni. — .T. Petrauskas, ’ - •
24 Thom&s Park, So. Boston,

Viee-pinn.—V. Medonts,
1430 Colutnbla Rd., S.. Boston, Masft,

Prot Raštininkai — J. Glliuyckis
5 ThotnM Park So. Boeton, ktam, 

Fln. RnŠHntuktia — M. šėlkįs • .
256 E. Nlnth St.. So. • Boston,. Mm 

lėlininkas — A. Nau^llflnna
885 E. Bnijųl'Vuy, So. Boston, Mm 

Maršalka — J. Zaikla
■ .7 ivintleld St, Sė. Boston, Mana ’ 
Draugija laiko snMrinkimas kas 

niHialdienl kiekvieno mėnesio, 
pn pietį). Parapijos anliij. 492 R. tth 
St, S« - B^oh.

PrufeslavalaU bisnlKJat pramohin- 
kai, kurie skelbiasi’ “Darblnhito-?* tuc. 
ra! verti skaitytoju paramos.

V lai garainkitft* “Darbinink®.” .
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f nelygi s v arstykle
fc-. Socialistų laike a š č į a i mokama dvasiškijai rnažu- 

(pay-. ^Naujienos”) nely- teįės algos, ten jau esamą 
i- gili matu matuoja katalikų parazitizmo (suprask, dyka- 

ii- nekatalikų. teises. Kur duonių maitinimo), nes gir- 
eina apie įvykius Ispanijojrdk visi Lietuvos piliečiai, 
ten, anot jų, viskas tvarkoj, .mokėdami mokesčius, yra. 

Įr Kai laisvamaniai, pasigrie- priversti prisidėti, nors kai 
į - bę valdžią, atima;nuo kata- kurie (pav. socialistai) ku- 
į7' Hkų bažnyčias, mokyklas ir iiigą nepakenčia. (Čia ne 
U kitą nuosavybę, neduodami prušalf bus pridurti, kad 
U už tai nė jokio atlyginimo nemaža dalis sumokėtų ku- 
K- ir • dar apkraudami. nu-nigams algų, grįžta , v.alsty- 
į.“ -skriaustuosius mokesčiais, bes iždan pabaudų formo- 
įf“ tai*esant ir teisinai, ir pa- jo). • .
Bt. žangu, ir labdaringa, nes Kodėl toks nelygūs mata- 
f a ..‘fgeradariška” vyriausybe vimas ir netikslus žodžių 
į išlaisvino Ispanijos žmones*pasirinkimas ? . Juk čia, ir 
į'/ iš' bažnytinės vergovės. Bet nėnoroms negalima išveng
ėk kai Lietuvoje už seniau at- ti šitos išvados: Jei Lietu

voj parazitizmas, tai Ispa
nijoj plėšimas ir vagystė.

K.

imtus e Bažnytinius turtus 
(kurie vis dėlto pateko i da
bartinės valstybės rankas)

KADA BUS FEDERACIJOS
_ KONGRESAS

į/’ Kongresas yra vyriausias 
\. Federacijos organas.- Kon- 
t grėsą šaukia Centro Val- 
K dybos pirmininkas. Vietą 
f paskiria Centro Valdyba.....

Toks yra mūsų organiza- 
L ei jos konstitucijos patvar- 
| ' kymas.
į . Spaudoje keletą kartų 
* *• ja'ų buvo pranešta, k a d 

Centro Valdyba. Federaci- 
kongresą šaukią Chi- 

cagoj. Chicagos Federaci- 
‘ jėS apskritys nutarė prašyti 

ėėutro, kad kongresui laiką 
nustatytų. rugpiūčio 22, 23 

f ' ir 24 d. d. Tam Centro Val- 
į- dyba pritarė.
V . Dėl to Centro Valdybas 

ph‘mininl<o prof. F. Mas- 
f tausko įgaliojimu sekretori- 

jatas skelbia, kad A. L. R. 
K. Federacijos 23 kongre
sas įvyks 1933 m., rugpiūčio 
22, 23 ir 24 dienomis Chica- 
goje*

. Turint galvoje, , kad šią 
vasarą eina Pasaulinė Pa
roda Cliįcagoje, kad yra 
dūug labai, svarbių organi
zacijos reikalų apsvarstyti, 
kad. iš Lietuvos atvyks žy
mių veikėjų, kad reikės dar 
stipriau susiorganizuoti, ka- 
talikiškai ir tautiškai akci- 
jai, dėl to, reikia tikėtis, 

£ • kad kongresas bus gausin- 
gąs " atstovais, ir svečiais ir 
vaisingas nutarimais, Fė- 
dergei jos apskričiai, skyriai 
ir kitos prie : Federacijos 

. W „ priklausančios drang i j o s 
O M organizacijos prašomos 

t < š. anksto. rengtis prie- kon-
į g “ grešo, . rinkti ‘ atstovus ir 

’ jiems įteikti (kopijas į cen- 
trą siųsti) naudingų mūsų

į N « - -

su-

vą
£■

r

. <: ■

&

nynių. Laiko nedaug, 
kruskime!
Noutinuokim Kandidatus į

. Centro Valdybą
Šiuo reikalu konstitucija 

taip nurodo:
“Kandidatus į Centro 

Valdybą nominuoja Federa
cijos skyriai--po 12 .asmenų.

Naminuojama . patys žy
miausieji visos Amerikos 
lietuvių katalikų darbuoto
jai. Jų. sąrašas ne. vėliau 
gegužės 1 d. siunčiamas Fe
deracijos Centro Sekreto
riui,- kuris savo keliu atsi
klausia nominuoto asmens 
Sutikimo būti kandidatu ir 
skelbia spaudoj, ne vėliau 
dviem mėnesiais prieš Kon
gresą,-’

Iš skyrių nominuotų kan
didatų Federacijos kongre
sas renga Centro Valdybą,- 
kini susideda iŠ devynių as
menų.

Federacijos skyriai pra
šomi savo, susirinkimuose 
nominuoti po 12 asmenų 
kandidatais i vaidybą ir jų 

t vardus tuojau prisiųsti į se- 
krelorijatą, būtent: 2334 S. 
Oakley Ąvel, Chicago/ III. 
Prašome pasiskubinti, kad 
ild liepos, mėn. 15 dienos 
sekrėtorijatas . turėtų . visų 
skyrių nominuotus kandida
tus. .

3-ri‘o Skyriaus Veikimas

•Federacijos 3-čio. sky
riaus pirmininkas J. Lauč
iui sekretorijatųi rašo:

“ Federacijos 3-čio sky
riaus valdyba praneša, kat 
žemiau išvardintos draugi
jos priklauso 3-čįąm sky-

Frakas P, Galinis

KELIONE į LIETUVĄ 
1932 METAIS

Vyčių 17 kp.,> 3. Blaivinin
kų 49 kp., 4., Saldžiausios 
Širdies V. Jėzaus pašelpos 
draugi ja j 5. Saldžiausios 
Širdies V. Jėzaus L. R. K. 
PaŠalpinė draugija, 6. Lie
tuvos Dukterų draugija, 7. 
?Moterų Sąjungos 13 kp., 8. 
Pranciškonų Brolija, 9. A- 
paštaiyštės draugija,' l(h 
^Parapijos clioras, 11. Amži- ■ 
iipjo Rožančiaus, 12. T. Ma
rijonų Rėmėjų dr-jos sky
rius, 13. Mergaičių sodalici- 
ja^ ir 14. Šv. .Petro parapi
ja. • ; ' ■ .

,'■ “Šia proga: pranešu, kad 
mūsų -sltyrius laike skelbia
mo katalikų akcijos ir spau
dos vajaus nesiėmė iniciaty
vos šioje kolonijoje vajaus 
vykdyti, nes skyriaus Dva
sios Vado kun. Pr. Vir- 
mausltio pastangomis toks 
vajusJnivo— vykdomas 1932 
m. lapkričio ir gruodžio mė
nesiuose ir šių motų sausio 
mėnesį.

“Skyriaus iniciatyvą ir' 
vadovybėje praėjusiais me- ■ 
tais paminėta Liętuvos nė- 
priklausomvbės 15 metų su- 
kaktuvės, Kęstaeio 550 W1";" mos.Kanrmme-
tu mirties sukaktuves ,ir (Ik* o d ll l ’<-j<\ jau sulaukę^daugiau 90 me-.Vo moderniška, patogi ir rie-
Vilniaus gedulo-, diena, .,sįj»»wk0n pasavo bro U J.i-jta »ali įtinai K4k ai mg ų tlJ alužiilus dar'-ir . dabar' ' - ■ ... .

rinkta aukų Lietuvos Kata-.."'į "‘tJ 4. v . ,.Jsrelkl ’1' stiP1-as> 83™'™
liku Universitetui ir Vil-|mPS Sunkiai drrb-, Leonas J. 1 ląspalnis, 4o imcsavaine 8 lia ūkyje, Jo

- niaus lietuvių našlaičiams, i\uv?se devynetą metų d.irb; niętų arnzmus, tvirtus^voi-'uai(ąl} Ruime jnTe pat Bgir-
. .. . ...... . ........j............. ). J ų šėi-

ir taupė auk- vyras, birželio 10 d. piiėme jtlvlla skaitlinga — viso .12
šiieins mokslams- eiti centus iŠ J . E. Vyskupo Jono J no- i Pagal gimimą, vy

ža po McCort, D. D., raukų riausias sūnus 2”
lis atvyko pas-Š\\ kunigystės šventinimus/Ąlltalias (Cambriuge), Ma- 

Tėvus Marijonus prašyti jį Švč. ..........
kunigus išniukyti, bet Mari-^Utooiia,. IkL ( !ingus), Kazimieras, Juozas
jonams tuoniėf neturint dar Pirm’ąsiaš'H!misiąs ’ ištiko! (raįręS)^ Marijona, Kous-I 
kolegijos, priverstas buvo birželio 18 d.,. Cambridge, tautinas (miręs), perkąrą 
Valparaiso, link, New Yor-’Mass., Švč. Marijos Nekalto'gUVę Vladislovas ir St-.mis- 
k<» šy. Bolieventilio kolegi-'Prasidėjimo lietuvių baziiy-(jOyaSj jauniausias Adonu’S.
joje ir. galutinai Loretto,■ čioje, ten, kur kun.. Leonas 
Pa. šv. Pranciškaus semi-*per devynis metus, parapi- 
nar:joje per dvyliką metų’jiečiu būdamas, pašaukit no 
jau išimtinai moslūi. atsida-.į kunigus susilaukė.
vus nuolatos sunkiai dar-! Kun. Leonas Praspalids

gautu Čia Palangoje gali- . 
t na valgyti apie 8-tą ir 11-tą 
Valandą ryte ir apie 1-mą, 
ir 7-tą valanda po pietų. 
Taipgi valgiai yra įvairus 
ir galima pasirinkti tai, kas . 
labiau patinka.
. Užvalgęs pusryčių, grį
žau į kanibarį susidėti visus 
daiktus, nes gavau k i tą

Po gilaus miego išbudau 
apie 8 valandą ryte, pirma
dienį, liepos 18 d. Peržiū
rėjęs čeniodonąt ir tinkamai 
apsirengęs, skubinaiis į Ju
raitės vilos restoraną valgy- 
t i pusryčių. Valgyklos ve
dėju mamlagiai nuvedė prie, 
stalo vagy klos viduj ir ten 
pusi vi .-ėjau prie Jenos įdo*
nnn valgių tvarką.- Paaiš- kambarį.antrame, didolitnno 

. 11kūjo, kad už dolerį įdieną 
’ liet ik vasarotojas gauna na
kvynę,, bet skanius, valgius 
net peiikis kalius į dieną. 
Panašaus niekur kitur Eu- 

1 ropuj-e taip pigiai negalima 

dabar yra Detroit, Mieli., 
jVyskupij<}s kunigu ir teje 
vyskupijoj^ i,am teks diibti.KUN. LEONAS PRASPALIU3 , Js- kun;. ftono . jaunybes

. ~ ~ -J- j turime šias žinias: gimė Va-
1912 iri. misą.slėgianmsios buoti-s, Nė nepasijuto^ kaipJyuvįo 11d. 1890 m. Žemai- 

(le..lietuviu i;<4vis L e o n a s Ksiseiiiė taiipiiiciių apie k<- Noi-kdų kilime, Egii-- 
n(s.I . vengdmifiis'.turis tūkstančius ^taleriųI'llžlų filijoj, Telšių - parūpi-

|besiartinančios " jam sveti-? Tad prisiėjo jam ieškoti ne- .jį,j. Tėvai. Marcijonu ir 
{unijų nęmal mins karinome- mažens iš šalies paramos, ku- jona^ . ■ I^ąspaliaaskai, 
nes tarnybos, -.atkeliavo / ' v‘ ’’ *’ " ________ __  _____ _

Įmerikon p;is savo brolį Jo-iki galutinai reik u i i n g ą amžiaus dar ir . dabar 
i- mokslą pasiekė. Isveiki ir stiprūs; g

Sunkiai dirb-, Leonas J. PrasĮialius, 43 ]iU(•savame 8 ha ūkyj' 
■j• - ........■-j j ‘ j

r. . XT dainas,, vakarais ir naktimis kat os ir gražaus sudėjimo, .pe.. ])}l^nvtki(>mioŠiuo metu rengiamasi. Nau-p . i naziųiKomio.
. ... _. , . TV* įmokėsi, rinljos Anglijos Lietuvių Die- 

nai.”
Iš šio pranešimo matyti., 

kad Bostono lietuviai kata
likai yra gerai susiorgani
zavę ir kad daug veikia, tad 
nestebėtina, jei jie gražių 

i darbų nuveikia.
Pageidaujama, kad ir Įriti* 

Federacijos skyriai pana
šius raportus iš savo veiki
mo sekretorijatui prisiųstų. 
Laukiame.

Federacijos Sekretorius.

J ū rai t ės, vi los- name ir vilos 
vedėja nuvedė mano į šį • 
puikų, modernišką namą. 
Užlipome aukštai į. verandą, 
nuo kur buvo galima nufo
tografuoti ūžiančias, baltas 
Baltijos jūros; bangas, ku
rios. rudenį prisiartina be
veik prie Juraitės vilos- sie
nų. Pastovėjęs keletą rni- 
nūči.iĮ verandoj ir pasidžiau
gęs gražiu Lietuvos jūros 
vaizdu, aplankiau savo* nau
ją kambarį, kuris labai pa
tiko. Čia jau nebuvo reika-. 
lo degti Žvakių. Čia veikė 

į elektra-. Taipgi ir lova bu-

paprastai švari. Ę kamba-. 
r m lango buvo’ aiškiai mato
ma amžina Baltijos jūrą ir 

į. j/ »s ūžimas buvo dar aiškiau 
girdimas. ■••...

Nulipęs, vienais ‘ laiptais.
" žemyn . pastebėjau didelę 

Florijonas, Į(.nįą j-iarno įžangoje su svė-:
• . , . ' L čių sąrašu. Prie visų tri-

bakrąmcuto kateurojty, j()Ua (mirus), Leon.ts (ku- Ąkambarių nume- 

jonams tuoniėf neturint dar’ - Pirm‘ąsia&'H!misiąs ' laiko

ir dolerius.
1920 metais

Kun. Leonui Ii nki 11i e K ri
šlaus Vynyne pasekmi i igos, 
garbingos darbuotės ir JI- 
giausių.metų.-, . ‘

rių buvo parašyta vasaroto
jų vardai ir kilmė.. Nema
ža buvo ir amerikiečių. Aš. 
pasiryžau aplankyti tūlą, 
Maggios iš Pittston, Pa.

(Bus Jaugiau) ’

Neleisk raudonuoti tavo 
nosiai dėl nuodėmių ..savo 
burnos.

Bet leisk., mano .vieno dalyko paklausti. Ar 
. I mime nivli ? Ar taip ? Jei mane myli, tai my-.KRISTUS RAGINA Į . .. ': : jvesti prie “an«s-;>.A ~avidę ir,

• , • vienas ganytojas (Jom 10,16). 
. KATALIKŲ AKCIJĄI Ne visur, ypač šiais laikais, gali prieiti ma-' lmči-am nieko nėra sunku.. Mylėk ir daryk ką 

- -----;. in> paskirti ganytojai, vyskupai ir kunigai. 'Ei-, 
Kun. J. Eružikp, S. J. paskaita Lietuvių Katalikų Seiuie, ■ kilę jūs mano, kunigams į pagalbą, suraskite j 

- New Philadelphia, Pa. ■ ' paklydusias aveles, atveskite jas atgal į avidę,’
______ j'tegul nemiršta iš vargo ir bado! Tame ir yra į

Manšaltą... Aš trokštu..; Aš alkstu...-Mažai ^Įano Vietiuink.^-Jkipiežiaus troškimas, kadf- .
aš turiu ištikimų draugų. Daugumas nuo ma-pdsi, kurie esate maim vardu krikštyti, skubėtu- 
nęs pabėga, nelaimėje.Mane apleidžia. Aš esu; un*te kunigams į pagclbą 
ištremtas iš dangaus. Pasmerktas'būti žmo-u-j 
ini; Aš jau niekada kitokis ir nebūsiu, kaip; ■ 
Dievas-Žmogus! ‘ Dangaus 
eiti pas, savuosius, bet savieji manęs nepriim 
(Jon. 1, 11). . Liepia man susidaryti savo kn 
l’alystę lUll.4VXUV3, uei Z.lUMl.LV7i3 uicuięo M±JV, .Ji'- j .. ..... --- -—''V .}----------n ----- --------

mano, kad aš koks grobikas, užpulsiu, atimsiu’mirties ant kryžiaus ir..19 šimtų metų nuo ma-j 
jvbes: iie manės nenori isi-iH,) Bvė.neiausios šir<li<‘s atvėrimo, isors turiu'

Argi aš neuti-’ .jau gana dideli draugų butį4 kurie nęšiojii in‘k įįaknmus,;(j tau uždėtų darbą juos priųilatinti. 
. .. . | . \a.rdą arti puskeH irto simto milįjonų kata-p^s sU'^.^5. plunksna'tik buvo gali- •

Pasakykite,jūs, mano.• draugai., likti ir ol2 tukstąneių Kunigų, bet dar c augiau._ nia jau nuiuo Apaštalas parašė net 14
• milijardo, sielųMindžioja tamsybėse ir nėra- •,ji(lcUųVaiskų,.(> j() page^^^^ 

n s išnešiojo nu bažnyčias, atlikdami pėkščio- 
mis ilgiausias keliones.

Jeigu kito namuose pamatei mano Bažny^' 
čiai. priešingą laikrašti, arba nors nepriešingą, 
bet . nemano dvasioje vedamąi, nes tokie dau
giausiai klaidina net manu artimiausius drau
gus, lai tu pasisbvngk tą laikraštį iš tų namų 
iškrapštyti, o vietoj jo prikalbink, kad kitą gė
ją “įsi rašytų, nes daugelis iš nežinojimo tai da
ro ir yra tik suklaidinti. Jei pats negalėsi, tai 
padaryk per kitą, tą apaštališką darbą. ■.Žiūrėk, • .. 
kaip navjo JJažnyčius priešai dirba,-jie turį 
drąsos įlysti į bet kurį nanuu Jie dirba pražū
čiai, o taii per sunku nors tiek, kiek jie, pa* 
divbeti.savo ir kitų išganymui; Pažiūrėk į ma- . .. 

.. hki žaizdas, ar nematai, koks brangūs.sielos aU .
Ipiykįmas, argi .tu gali*tai matydamas apsileisti.i

nori.
Štai aš tąu. nurodysiu,, ką tu turi daryti.

’ i ti.
• i Jau Kat. Akcija bus,, jei tu uoliai prisidū- 

si ir remši visą savo parapijos veikimą ir judė
jimą. Pavyzdžiui, griebkis platinti po savo 
parapiją katalikiškus laikraščius ir-knygas.Paskaitykite mano brangaus apaštalo Po-s

vilo laiškūs, jūs ten., rasite, kad mano įsteigtos: Tavo pamokinimų ir nurodymų gal nelabai kas 
Tėvas liepia mani Bažnyčios, pradžioj jau. buvo daug pasauliečių,’klauso, bet tavo užrašytą laikraštį skaitys ir iš

\yrų ir muturų, kurie ėjo kunigams į pagelią J ^mokysis. Visi nuopelnai bus tau. Yra žmo- 
Į lą patį ir jūs padalą kitę,’ )pa<* šiais metais, kurie kunigo taip, neklauso, kaip klauso

ant.ž-ėmes, bet žmones manęs bijo, j iv į <la sukanka .19 šimtu metu jubiliejus uuo al. |.likl..lS(-£0. žiūi’ėk, koks tu būtum
! apaštalas ? Jeigu dabar mano Apaštalas I’ovi- 
,las gyventų? tai jis būtų kokių 5 laikraščių re-jų turtus, namus, gyvybes; jie manęs nenori įsi-j» 

leisti.. O aš juos taip myliu... i
daviau už juos savo gyvybės ? - Del ko jie ma-tno 
nęs šalinasi ? ‘

. r ' v . iJau 19 šimtų metų praėjo, o as viš varg-tu.: 
lyg tas elgeta, už durų,' b aš taip trokštu visą., 
pasaulį sušaukti po mano meiles vėliava. Bet 
ne visi klauso mimo balso, ir tie, kariuos prisi
prašiau būti mano draugais kareiviais, ne 
visi pasiliko,man ištikimi, daugeMs manęs įsi
žadėjo ir net judošiskai mane ,išdiį te! . . •' ..

. Šiandien aš iš' nauja ieškau 'draugų. At
siliepkite, kas norite, stoti po manų vėliava.' Mi
no Vietininkas čia ant žemės šaukia visus Į ka
talikišką .akciją, kurios didžiaiisį&s ir svarbiau
sias tikslas — užkariauti žmunūj širdis ir. pri
traukti prie manu širdies. Taigi būkite man<» 
draugai • Suraskite man sielų,- sielų, sie’ų. 
Argi aš nemiriau iš meiles už jas i Užsidės A*

ir
mano avidėje. Padėkite Jūs. mair jas‘surasti.. 
Mano Švenčiau Jus Širdies malonės visos yra 
Jiems paruoši'..., tegul tik ateina ir naudojasi. •

. Piūtis yra didelė gi darbininkų maža, pra
šykite pinties vieŠ|.)atį, kad siųstų darbininkus 
Į savo piūtį (Lūk. 10,, 2). Jūs galite, tapti tos 
;«iūlįvs darbininkais, tik klausykite mano Vįeti- 
•linko Popiežiaus baiso ir energingai prisidekite 
prie. Katalikiškos Akcijos.
.Ai- Sunki Katalikišku Akcija ? ir Kas Ji yra ?

- . -Gal-sakysi.: Viešpatie, man bus tai per sun
ku padaryti, nes ąš nemokytas, aš neturtingas, 

neiškalbus,, aš paprastas darbininkaš,- aš 
alka inotvrele, mergelė.. Tegul tą Katalikų 

tū'rtingi žmonės, 
tai juk jų Hesioginis’ darbas,, o

Katalikiška Akcija, jūs uoliosios t sieks, ku ; »s 111(11 .
klausot štų.žodžių, ir suorgahižu“lkite pianoj»a- Akcijos darbą dirba molėti 
krikusias aveles, e taip pat siiraskiitv avių, kiv . ...

oTganimtcijos gerovei sumaĄiui: 1. L. D. Š. Lkp,, 2. į. riosdar nėra iš Šios avidės, bet ir..pps i't'iliia af-^umt per šimtai. AS•atsisakau.
■'. t

L J
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BLAivifilNkŲ SUSIVIENYMO CENTRO 
VjilitiYBA.

.. < .*
: kun. J. J. Jakaitis—dvas. vadas; Kun. Jonajs Uakana«—pirm.; 

Kun. J. Ma?SuIloūt|fc—r-ajrfa .vIce-pIrtn.; Pr, Maukus—Il-asts vlce- 
plnn.; V. J. Blavackas—ražt, 7 jtott str., Woree«teiįMaM., O. SI- 
dabrlehC—l^d., 6 CommonwtWth Avė., Worcester, Mass., K. IĮnt- 

Uyą if X Svlrskas—Iždo globojai; Kun. Fr. J, JtŪkiltiB—redakto 
ifus, 432 Vlndsor ift., Čambrtdgte, Mass.

Aikoliš nelaimių šaUiinis 
ir šiandien iškęrą

Vokiečių reicho komisijos 
kovai su aikolizmu vedėjas 
D r. R. Kraut1 nesenai išlei
do' knygą, pavadintų “Alko 
lis r— nelaimių šaltinis ir 
šiandien dar gyvas/’ Auto
rius paėmė iš 1932 m. dvie
jų savaičių laikotarpį (nito 
1 ligi 7 *d. sausio ir nuo I 
ligi 7 d. gruodžio) ir sure
gistravo iš visų- Vokietijos 
laikraščių nelaimingus atsi- 
fi kinius, pažymėdamas jų 
priežastis* Tuo būdu tik 
p»'r dvi savaitės surado su 
viišiun 100 nelaimingu atsi
tikimų, kurių priežastis .ko-

diliau, paiiagrinėję Ame
rikoje dar didesnį procentų

t

rastuihe panašių atsitikimų, 
sii alkolizmų.

Alkolis ir niitiies 
įitsitikiniai

. Jungtinių Amerikos7 Val
stybių draudimo įstaiga pa
duoda tokių statistikų mir
ties atsitikimų, kilusių dėl 
girtuokliavimo:

r Kiekvienam 100,000 gy
vento jų 1921 m. 4,0, 1930 
m. 3,2, 1931 m. 2,9,1932 m. 
?2,4. proc.

Jungt. Amerikos Valsty- 
kiu nors būdu yra surišti 
dėl girtuokliavimol miršta 
bėse vidutimškai kas tnefai 
4000 žmonių.

Kiekviename vyno stiklė 
yra velniukai

PLabeliūnaitė Juozapina, 
Laugalytė Ieva, 
Matusevičiūtė Petronėlė, 
Miedikevįčiūtė Albina, 
Miliutė Ona, /.
Pečiulytė Ona, 
Piktelytė Marijona, : 
Vilkaitė Julija.

? Jurkus Mafaišas,.

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

WO«TER, MiSS.
. ‘ . ■ r ‘ ' n

lt tf, ŠV. KarfJ 
miėto' parapijoje įvyko gra- ; 
žtfs vakarėlis parapijos mo- ; 
kytocs mokslo metų.užbaigi* 
mąs* Siokyklą baigė apie į 
60 moldnių. . / . ■

Btograma. prasidėjo 7 v. i 
vakare, bažnyčioje. Klebėk ; 
nas kuh. Augustinas Pet
raitis pasakė gražų pamoks
lų, išdalino pažymėjimus ir; 
suteikė palaiminimų. Po to

PAINI WITH MALLHIDE
and bang pictures the šame day

*s

VALLHIDE

Come in todny. Let us

Papuoši savo kambarius, išklosi sienas kaip , velvetu su mūsų 
naujos rūšies Peniu.' Užeik pas mus. Męs parodysim jum 
kaip sutaupyt laiką ir pinigus.

Geriausia geležiniu daiktų krautuvė Gambridgė’iui.

UNKERSITY HARDWARE CO.
Savininkas J. H. Snapkauskas

1147 Cambridge St., Cambridge, Mass.
Tėl. Porter 0755 -*

tb blokinių lošimai.
? pVėgramų^ kudar ė:
Pr‘,1. AtsišVėrtohimo- dainai— 
Baigiantieji mokyklą

2f. Nuofodtimas — Maži
Berniukai. *

3. Švitulytės .— Mažos. 
Mergaitėj.

4. Kadetai — Didesni 
Berniitkai.

5. Išdalinimas medalikų 
hž atsižymėjima moksle 
Klebonas.

j’ «6. S;elos Darželis — 8-to 
j skyriaus mergaitės.
; Gerieji Darbai — 6-to ir 7- 
to skyriaus mergaitės.

J Gėlės — 3-čio skyriaus 
i mergaitės.

Klebonas pasakė ptakal- 
■bėlę .ir tuomi užsibaigė mok- 
[slo meto, vakarėlis.
Į kai vadovavo . inuz. Jūbžąs
; Žemaitis. Svetainė buvo pil- 
na žmonių,

. Sekantieji baigė pradžios' 
mokyklų:

■■ Bendoravičius Alfonsas, 
Brazauskas Juozas, 
Čupulis. Juozas, 

•Kardokas Jonas,

Keršius Juozas,
Pečiulis Jonas, 
Rainikis Jonas, 
Rogli's Keistutis, 
Šimaitis Vincas, 

. Šimukoiiiš Pranas,
Slavinskas Juozas,

1 Stanišauskas. Juozas, 
Žakas Jurgis,, 
Banytė Petronėlė,

c Dulskytė Ona, 
Grabauskaitė Pranciška, 
Jogminaitė Marijona,

' Klebauskaitė Bronė, 
Kupstaitė Margarėta, 
liiikėnaitė Cecilija,. 
Afrintkanskaitė Mari j ona, 
Paraječkaitė Veronika, 
į>aulatiistaRė*AjrtanTna, 
Prlišaitskaitė Aldona,

■ Ptifaitė Adelė,
. ■. Rugenytė Magdalena,.

Rugeliytė) Rita, 
■Sinauskaitė Bctrieija, 
Skamarauskaitė. Marija, 
Ališauskas Eduardas, 
Akstinas Jonas, 
Alavošius Bernardas, 
Bazurskig Pranas, . •;

r. Butrinaitis Vincas, 
Baltramaitis Klemensas,.

f Greška Vytautas,
. Kuizinas Kazimieras,

\ Kazalaitis Adolfas, 
į Matulis Konstantinas, 
L .Sereika Albanas,

Ąmbrozevičiūtė Adelė, 
Buivydaite Sofija, .
BuitoiilytėOna, 
llėgesytė Albina, 
Deksnytė Oną,

, Dočiūtė Ona, 
Jūrgelidnytė Ieva, 
Kyaresiejūtė Matilda, 
Kinčiūtė Veronika, 
Kuosaitė Ona, 
Laukaitytė Ona,

S

MII, IlSfe
IŠ DARBO LAUKO

Batų dirbtuvėse streikas 
pasibaigė. Bevedi vi s o s 

Į dirbtuvės atsidarė to daugu
ma darbininkų jau sugrįžo į 
darbų. Streikų laimėjo dar
bininkai.

.

APSAKYMĖLIAI

Aūdinyčių fabrikantai pa
kėtė savo darbininkams al
gas 12 titrošimčių. Kai ku
rios' audhiyČios dirba dienų, 
ir naktį fiet dar vis mato
si ptdkai bedarbių, ieškan
čių darbo.
RENGIASI LIETUVIŲ 

DIENAI
Birželio II d. įvyko Fe- 

dėraęijos 49' skyriaus ekstra 
susirinkimas. Nutarta sam
dyti bustis ir gausingai vyk
ti į Lietuvių Dienų, Thomp
son, Conn. * '

Į pasirengimo komisijų 
Išrinkta kun. Pr. Strakaūs- 
:kas, Št, Jurevičius, A. Gri
cienė, A. Vilkišienė, A. Ra- 
■manickienė ir A. Kazlaus- 
:kienė.

MOTINOS PAVEIKSLAS j
“ AŠ visų iįbiatišia my- 

liii ąaVd &otin$/’ kartų tarė 
Vienai femiuka's. Ištikrų- 
,fiį jis savo motiną labai my* 

bis, SfJurevičius, O. Vyš
niauskienė,, L. Baumilicne, 
A.;Kažtauskienė.
SKALIKŲ

L. D. S. 97 kuopos susi
rinkimas įvyko birželio 8 d. 
Išrinkta atstovai į L. D.. S. 
iaįjšto'ičio Susivažiavimu į- 
i ^ykšiantj birželio 25 J, t»o- 
vvelly. Svečiams' ptimiti 
šeimininkėmis išrinktas A, 
i ilkišiehė, Oi Didikien^ J. 

; Jurevičienė,. A. Kazlauskie
nės . -

WESTFIELD, MASS.
Birželio 18 d., sekmadie

nį,. bus fnūsų parapijos vai
kučių Pirmoji Komunija.

Dievo Kūno šventės ap- 
vaikščioj'me iškilmingoje 
procesijoje dalyvaus Soda- 
lietės ir Marijos Vaikeliai, 
kurie gražiai pasirodė gegu
žės 28 d. mainikavimo iškil
mėse. Jurgis.

: Birželio 11’ d. įvyko ŠV; 
■ Vardo vyrų- ir: Šv. Rožan
čiaus moterų draugi jų susi- 
i rinkimai, kuriems vadovavo 
; klebonas kun. Pr. Strakans- 
kas. Nutarta Surengti ben
drų piknikų Kolumbo Vyčių 
parke, Tyngoboro, Mass. 

j.Rengimo komisijoj! išrinkta 
J. šaukimas, Ad. Dzedulio-

įsirašyk i Bažnytines Organizacijas

Štai dar. tavo katalikiško veikimo dirva. 
Stok j mano Bažnyčios palaimintas ir atlaidais 

, aprūpintas katalikiškas organizacijas ir kitus 
prie jų kalbink, nes namo priešas, piktoji dva
sia, džiaugiasi, kai mato, kad mano draugai pa
krikę, nes tada jai lengva patraukti juos į savo 
pusę. Žiūrėk, kad nė. vieno parapijoj nebūtų 
žmogaus, tomis nepriklausytų nors vienai kata
likiškai organizacijai. Prikalbink, tu juos. Jau 
šiais laikais kunigas negali visus pasiekti; o tu 
gali. Jaunimas tegul stoja į savo, o suaugę į 
savo draugijas. Jei esi motina ar tėvas, pri
žiūrėk, savo vaikus, tada to tau bus lengviau 
juos suvaldyti, kai bus <organizuoti, nes kartais 
tėvo molinos taip nepaklauso, kaip paklauso 
svetimų. .

Moteris prikalbink savo vyrų, vyras mote- 
. rį nors prie vienos katalikiškos organizacijos. 

. Kai būsite organizuoti, tai jausitės lyg vieno 
* kūno nariai, kurio galva aš esu. Aš trokštų, 

kad jūs būtumėte manyje, o aš jumyse. Aš ešli 
vynmedis, o jūs šakelės. Bet šakelės negali at
nešti vaisiaus, jei nėra vynmedyje (Jon. 15, 5).

■ Matai, tu sakei, nieko negalėsiąs nuveikt i, 
žiūrėk, kokia plati tiro veikimo (akcijos) dir
va, pintinant mano karalystę imt žeinė^

. . ' Maldos Akcija
O jei ir to negali, kaip sakei, tai nors mok 

•' skis,, tada aš per tavo maldą sužadinsiu kitus, 
. kad jie dirbtų Katalikų Veikimo darbą, nes 

; piūtis, kaip sakiau, - yra didelė, o darbininkų 
; hiaža. Prašy’tote pinties, viešpatį, kad siųstų 
... darbininkų į savo pintį. . .

Aįikok mano švenčiausiai Širdžiai-nuo pat 
ryto visas savo -maldas,, darbus, kentėjimūs, ne- 
laimes ir pasisekimus, tomis. įnteneijpinis\ kif-

rias tą diena turi mano Širdis ir kurias tam 
mėnesiui paskyrė mano Vietininkas, Romos 
Popiežius.

Dėl to aš tau patariu patsai įsirašyk ir ki
tus prikalbink, kad įsirašytų į. mano Širdies są
jungų, Maldos Apaštalystę, kuriai jau priklau- 
so daugiau kaip 30 milijonų tikinčiųjų, arba 
dešimta Bažnyčios dalis.

J eigų tu sirgsi, žiūrėk, daug nedejuok, ne
keik, nerūgok, kentėk, kantriai tada būsi pana
šus į mane, kenčiantį ant kryžiaus, ir į mano 
Motiną stovinčių po kryžium, o aš tavo kentėji
mus sunaudosiu didžiausių nusidėjėlių atsiver
timui. -

Aš tau pasakysiu apie vienų mergaitę; ku- 
_fi kantriai nešė slinkių ligų už vieno studento 
■atsivertimą. Tik mergaitei'mirštant atėjo ži
nia, kad studentas atsivertė. Tokių pasiauko
jusių sielų pilni vienuolynai, prieglaudos, ligo
ninės, misijų kiaštai, mokyklos, bet to paprasti 
nameliai. Tokios. sielos Alyvų Daržely j. mane 
ir suramino, nes aš mačiau, jog išsimoka ken
tėti ir mirti ant kryžiaus, nes mano kančiomis 
daugelis naudosis, o ir vienas žmogus man 
brangus ! Taigi ir tu būk toks mano Širdies 
draugas; maldos apaštalas! Ką manai?

Darbo Akcija — Apaštalavimas
, Bet klausyk, nejau tu-negalėtum nors Įdek 

ir darbu prisidėti prie katalikiškos akcijos? 
Tik. apsidairyk, kaip, tavo parapijos klebonui 
sunku apimti visos sritys. Ar. tu negalėtum 
nors kai toįriuos vaikučius pamokyti katęchiz- 
mo,.paruošti pirmai Komunijai, arbą Sūlvtotto 
nitno E^akrabtonfui ? JeigitępląČiai tai negali 

1 padaryti,-tai iiots darbuotos’ ' toje srityje savo 
namuose. Ir tai jau bus daug. Kai girdi ką 
ų jomaus pci* pamokslus^ ar . randi knygose, past- 
kžymėk, kad hėįiamu'šfum, o .paskui namie at-

kartok visai šeimynai, ypač vaikučiams girdint. 
Po tokios kalbos niekas jau nebedrįs vartoti ta 
dienų netikusių žodžių ir pliauškynių. Žiūrėk 

i koks būtum kunigo pagelbininkas! Jei taip pa
kalbėtum ir pasielgtum, tai ir tas,.kuris neina 
bažnyčion, turėtų išgirsti, o aš savo malone pa
veikčiau, kad jis nors ne tuojau, tai kada vė
liau pasitaisytų. Taigi daryk gera, kur tik ga
limybės leidžia. Tik atsimink, kad visa dary
tum ramiai be triukšmo, nesikaršeiuodamas, 
nes triukšmas gero nepadaro. Aš irgi visa dir
bau ramiai; jei mane niekino, aš tylėjau, arba 
meile atsakiau, nes meilė, kaip sako mano bran
gusis Apaštalas Povilas, yra kantri, maloninga. 
Meilė nepavydi, nesielgia sauvalingai, nesipu
čia. Ji yra nesididžįuojauti, neieško, kas jos 
yra, nesusierzina, neįtaria piktume, nesidžiau
gia neteisybe, džiaugiasi gi tiesa; visa nuken
čia, visa tiki, visako. viliasi, visa pakelia (1 
Kor. 13, 4). Jei mane myli, ir tu taip daryk.

Katalikiškoji siela, ypač tu parodyk savo vei
kimų kai parapijoj įvyksta misijos, rekolekci
jos, šventės, 40 valandų atlaidai, velykinės at
likimo laikas. Tada tai dirbk išsijuosęs, nes 
tu gali labai daug gera tada padaryti. Suieš
kok nors vieną paklydusią avelę ir atvesk' į baž
nyčių, nes ji vargšė, išalkus Dievo žodžių, tegul 
pasiklauso ir maitinasi, o mano Širdžiai pada
ryti daugiau džiaugsmo iš vienos tos avelės, ne
gu iŠ visos parapijos žmonių, kuriems nereikia 
grįžimo.' Pagalvok, kaip.tu tai padarytam? 
Čia tai butų tavo didžiausia katalikiška .akcija' 
O aš tau pasakysiu, kaip. Prie to darbo ruoš
tos iš anksto, aukok šventų Komuniją, išklau
syk šventų*, mišių; vienų’ kitų dienų papasnin
kauk, paddryk tbkių aukų, tada mano vardų : 
darbui Pasekmės bus, aš užtikrinu. Jei tuo 

'syk nepašisėks, nenusimink, klabink kitu kar 
tiį ireČht ir 11. # . . .

1

WORCESTER, MASS.
BENDRA GEGUŽINĖ
Labdarių draugijos ir lie

tuvių beno bendra gegužinė 
bus birželio 18 d. Maironio 
parke. Po pietų gros benas, 
o vakare orkestras salėje. 
Kviečiame visus dalyvauti 
ir linksmai .Taikų praleisti.

SVARBUS SUSIRIN-
'' KIMAS

K. Federacijos 13 sky
riaus svarbus susirinkimas 
bus Šv; Kazimiero salėje 
penktadienio vakare, tuojau 
po pamaldų. Visi draugijų 
atstovai malonėsite susirin-

liejo. Tačiau nelabai ilgai':’' 
fps' galėjo su ja džiaugtis.^ 
Dfevas Jų pasiėmė įaš SąVe< 
Stotis didžiai jos gailėjo ir 
fce persfojimo liūdėjo. J(js „ 
paveikslų .jis įdėjo į brątl** 
gltts remtis'. Kasdieną piieŽ 
paveikslų jis padėdavo naU- • 
jiį geliip Paveikslas lūjrbo- 
į jo ties jo lova. Jo pirmą 
mintis ryte ir pasTcufinė va* 
kai e buvo apie motinų. Bet! 
deja, augdamas amžių pra* 
.dėjo pamažu pamiršti Savo 
Jmdtirią ir jos gražias pamo
kas. Savo kambarėlicy siė* • 
nas apkabinėjo kitoldais pa* ‘ 
veįlbda& ir į juos' 'dažnai to 
ilgiau žiūrėdavo, negu. į Sa* ’ 
y o motinos.

Vieną vakarą, parėjo jis 
namo vėlai ir gerokai įsi* ‘ 
Jinksminęs. Tų naktį ji^ ' 
turėjo nepaprastų sapnų.

į Jis 'pastebėjo kai jo molto * 
na atėjo į kambarį, jf fru* 
vo baltai apsirengusi, o .žmf ’ 
galvos turėjo gražų žibantį! 
vainiku. Bet ji atrodė nu
siminus. Sūnus persigan
dęs užklausė: “Mama, “0 
kaip tamsta gražiai apstoen- 
dus? Ar skausmuose?^' 

gilsi! Bet kodėl toki nuliū* 
Geroji motina rodydama į 
savo paveikslų ant sienos 
tarė: “Mano sūnus užmiršo, 
mane, kaip aš nebūsiu ntK 
liti dus.” Pasakius tuos žb* 
džius motina išnyko, Sū
nūs pabudo, pašoko iš lovosį;. 
ir atsiminęs k‘ų motina sak^ 
tuojau nukabinėjo visus pa
veikslus nuo sienos palikda
mas tik savo motinos. Nuo? 
to laiko jis niekad nebeuž- 
miršo savo motinos, už jąį- 
meldėsi ir gyveno kaip . j| 
motina-, išmokė. T<

M IR Ę
Gegužės 27 d. pasimirė 

Stanislovas Zajauskis, 61 
metų amžiaus, gyv. 46 
Broadway, Quincy, Mass.

Iš Lietuvos paėjo iš 
Kurtuvėnų parapijos*

Priklausė prie Šv. Ro- 
■ko draugijos, Rumford, 
Mainė. .

Iškilmingai palaidotas 
gegužės-30 d. Šv. Marijos 
kapinėse, West Quincy, 
fMass; iš Šv. Juozapo bažk 
nyčios.

Paliko nuliūdime žmo
nų Paulinų ir tris sūnus: 
Vincentų, J uoz a pa i r 
Vladislovą.

Į LIETUVĄ
Nuolatiniai Išplaukimai. Pa

togi Kelionė, zęmos Kainos, 
Del platesnių' informacijų 
kreipkitės pas vietinį agen-.

■

AMERICAN LINE
248 WMhiBjrton 8t,

NAUJAS MANAGEBIS
Aleksandra Kriaučiūnas’ 

lietuvis, yra manageris Uni
ted Stores Co., 763 Dudley 
St. (Uphams Corner), Dor* 
chester, Mass. •

AUTOMOBILISTAMS " 
SVARBUS DALYKAS

Pentinu ir nudailinu karus. Ish 
taisau sulankstytus, sparnui ■ ir. 
bodies. Darbą atlieku gerai it 
nebrangiai. ’:

Taipgi paieškau prityrusio Vy
ro, kuris galėtų prisidėti pfnfgįš-: 
kai prie automobilių taisymo biz
nio. Kreipkitės

A KASPAR, • ■ •
66 Victoria St., ■

W. Somerville, Mass. . '
. - TeJ. Prospect 2469-M

1 CH ARBON’S
I PIANAI—RADIOS
| ŠALDYTUVAI
Į Aliejaus pečiai, Skalbiamai 
į : maŽifcOB '
| aCTRUMBUI^STMlT
I W0R0BSTKB, MAS«.
I Td. 4^480
Į Ltngyoi Hlygo«—B«

SYKES & SYKES I k A.- Sykes ir B. U Sykei | 
LIETtrViAt ADVOKATAI | 

Ofisas :. * •
SANBORN ELOCK |

wWto*n St : . J
NOftWOOD, MASS. . !
Tek Norrcood 0330

Gyvenimo vieta: |. IM Nonvcod ■ 0
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LIEP0S-JULY41933
(NEPRIKLAUSOMYBES DIENOJE)

Švč. Marijos Lietuvių Kolegijoj
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Thompson, Conn.
&

i®

Mj

. 'Švč. Marijos Lietuvių Kolegija, Thompson, Conn.

Lietuvių Dienos Programa:
10 vai. ryte [Daylight Saving Time’ Iškilmingos Pamaldos.

Po pamaldų pietus. Visą laiką groja benas
1 vai. po pietų Sporto Olimpiada

Baseball loš Waterbury su Norwood
3 vai. po pietų Dainų Šventė, 

kurios programą išpildys 16 pa
rapijų chorai, atskirai ir bendrai; 
Jungtiniam kelių šimtų daininin
kų chorui vadovaus muzikas X 
Žemaitis.
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Dainų Šventės programai pa
sibaigus, Thompson© miesto sve
tainėje, prie pat kolegijos parko, 
bus Šokiai, o parke vyks įvairus 
žaislai ir kitos naujienybės.

T

X 
*t* Y T Y

Specialus traukinys iš Bostono išeis lygiai 8 vai. ryte ĮDayiight 
Saving Time; ir eis per Norwood ir iš ten be sustojimo į Lietuvių 
Dieną-Thompson,Conn. Važiuokime visi! Įžanga 25c.

I A
T 
t T.. __ , _____ _ ...

AUKŠTESNES MOKYK
LOJ UŽBAIGIMAS

Birželio 13 d; įvyko Nor- 
wood Aukštesnės -mokyklos 
mokslo metų užbaigimas.

Buvo išpildyta graži pro
grama. ”• -

’ Sekantieji lietuviai užbai
gė ir gavo diplomus:

Aidukoiiytė E., Antanavi- 
čicite O., Babi laite j., Da- . 
inulevičiūte O., Kudirkai!© 
E., Ląnsbergaitė Ą., Rukš- 
t e lyte A., Sani$on>aitė E., 
Venskiutė G., Viskclytė V. ’ 
Dulkė B., Keršis E.; Marce
lis A., Marcelis J., Mikėnas 
K., Pazniokas J., Ratkevi
čius J.y Rakštelis J., Šesta- 
vįckas J. •

Baigusiems mokslus jau
nuoliams linkime siekti, 
aukštesnio mokslo kolegijo
se.. ■

Berniukams būtų geriau- • 
šia stoti į švč. Marijos lie
tuvi . Kolegiją, Tliompso-. 
ne.

lAETUVIU DIENOS 
SUSIRINKIMAS

Sekmadienį, birželio 18 
dieną, tuoj p© mišparų į- 
vyks lietuvių masinis Susi
rinkimas Lietuvių Dienos 
reikalais. Kviečiami visi 
ateiti.
BASEBALL RATE LIS

JAU PRISIRUOŠĘS 
KOVAI

L. Vyčių kuopos baseball 
ratelis, p, V. Bubilui vado
vaujant, smarkiai lavinasi 
ir ruošiasi kovai su Water- 
buriečiais, Lietuvių Dieno
je, Thompjsone.

P.-nuį V. Babilui rezigna
vus, ratelio vedė jum išrink- 

, tas pasižymėjęs sportinin
kas L. Smelstorius, New 
York universiteto ratelio 
.kapitonas.

Naujam vadui ; linkime 
geriausio pasisekimo.

LAVVRENCE, MASS.
Moterų Sąjungos 16 kuo

pa sukaupė visas jėgas, be
rengdama N. A. Moterų Są
jungos apskričio metinį iš- 
važiavimą, įvyksiantį šį sek
madienį, birželio 18 d. Pa
langos parke.Pasirinkta 
gražiausis laikas ir gražiau-: 
sįa viea, todėl laukiama 
daug svečių.

Be muzikos ir žaislų, Šv. 
Cecilijos choras, p. P. Pet
raičio vedamas., pasižadėjo 
dalyvauti ir atlikti koncer
tinę programą.

Rengimo komisijos narės t 
p. p. Švenčionienė ir L. 
Venčienė suka galvas kaip 
geriausiai prirengti šį meti
nį išvažiavimą.
RENGIASI LIETUVI V 

DIENAI
Si Iv. Čeikauskas ir M. 

Juodka organizuoja busus 
kelionei į Lietuvių Dieną, 
Thompson, Conn,, liepos 4 
d. Klebonas kun. P. Juras 
ragino ir ragina kelis busus 
pripildyti.

Neleisk viešam naniui gy
vuoti tavo privatįškam na* 
me. ' ■ :
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KEISTI] 'DALYK AI
Štai susitinku aną dieną 

jatenfiiotą kasierį Jurgį, su 
visa gabana motiniškų biL 
ybių. Pasveikinu kaip priT 
tėra sveikinti iš mažą die
ni . aktyviai dirbantį viso
kiose katalikiškose organi-! 
meijosc ir tai ne bet kukiu 
.uliniu. nariu, b visuomet 
<asieriu. Pagaliau, mano 
smalsumas, nugalėjo kant ru
ną ir aš užklausiau, kur 
jie. dabar taip organizuot ai 
niurkia? Iš vienos nendres 
Tipu sušhune,py atsakymas^
Keisti dalykai, kad Janis, 
ietiivių tarpe besimaiša n - 
uam, nėra žinoma, kuo vi- 
ias Brooklyno jaunimas 
taip susirūpinęs ir prie ko 
visi organizuotai ruošiasi.9 
Valandėlei nutrūko, pašne
kesys. Aš pasijutau lyg 
pavėjui bėgę kalakutai, Bet 

. *ia viena iš p. Dulkės sėlis- 
Tą įsimaišė su paaiškinimu 
ir \ėl viskas sugryžti į savo
v ezes.

—Kodėl neskaitai “Dar
bininko” — sako — tada ži
nosi visas vietines/žinias ir

sparčiai ruošiasi Ryt.. Vals
tiją'Lietuvių Dienai, kuri į- 
vylista Klasčiaus parke Lie
pos- July 4 d. Čia .— sako 
Jurgio jaunoji žmona—* su- 
h i rinks visų parapijų din-, 
ra i, čia dalyvaus visas orga
nizuotas ir neorganizuotas 
jaunimas bei suaugę žmo
nės, nes čia bus geriausia 
proga ne tik laimėti gražių 
dovanų ir išgirsti ..gražių 
dailiu bei iki soties prisišok
ti, bet čia. galėsi jjasiinatyti. 
w drent kelių valstfjTiTsavo 
draugais i r pažįstamais, ku- 
i.-ių jau gal keli metai nete
ko matyt. Taigi,. sako,, ir. jau 
nimas prie tos dienos ruo
šiasi ir mes einame į choro 
dainavimo ir šokių prakti
ką. Tik, gerbiamasis skai
tyk lietuviškus laikraščius, 
tada neraudonuosi kaip vė
žys ir neklausinėsi tokių 
dalykų, apie kuriuos visi ži
no. .

Čia mano ambicija pasi
juto tikrai kaip į geležinę 
klėtką patekęs liūtas. Prie
šinaus, aiškinau, bet pama
tęs, kad visi Jingio moteri
ški kareiviai kaip vienas

Žinosi, kad ne tik visi Broo- 
. J yno lietuviai, bet ir toli
mu apylinkių jaunimas pradėjo, prieš1 mane nusitei-  2_ ;  m .į,------ —--i—l-—i—i-. 

LDS. Kuopų Susiriiiidsaai

kti, pamaniau geriau padu-. 
rysiu jų daugiau nebeerzin- 
damas. Nutariau parėjęs 
i namus apie tai kietai pa
galvoti. . Jei iš tikrųjų taip 
)iis puiku toje- Lietuvių 
Dienoje per -‘.Fourth of J u- . 
/y,° tai būtų dar iki šiol ne
gi rdetas dalykas! O tai ga
lį būti, nes ką daro lietuviš
kos organizacijos, tai «jaų 
padaro. Tad mano daly va* 
vimas ten būtinas, nes gir
dėt, kad ten bus ir loterija..., 
tiš juk laimingas...

mu
PIRMOJI KOMUNIJA
Gegužės 28 d. Š v., Mykolo 

bažnyčioje įvyko vaikučių 
Pirmoji Komunija. Vaiku
čius atlydėjo- klebonas, kun. 
J. Petraitis, pagelbstint mo
kytojoms Jurevičiūtei, Gri- 
galiūnaitet ir Čirinskaitei. . 

į Klebono paraginti; tą pa
čią dieną Komuniją prirėmė 
apie 200 žmonių. Tai buvo 
didis džiaugsmas ; vaiku
čiams. .

■ Šie vaikučiai pilėme Ko
muniją: A. Vilkelis, J. Vii 
kęlis, A. G tikštas, L. Kali- 
tnauskas, S. Verseckas, A. 
: Ružgisį’ N. Sverciauskas. J. 
Bernotas, S. Kalanta, V. 
Juselis, J. Ralis, J. šekelis. 
Pr. Adomaitis. J.'.Adomai-.

BROOm. N. Y.
► -f V-\ - -

Adv. Stasys Gabaliauškas 
ir kun. Alfonsas Lipnickas, 
puvąsarininkų dęlcg a i a i, 
birželio 12/ d. busit /išvyko. 
(Ihicagon, kame dalyvaus 
Pasauiiiiėje paiddoje ir p 
teiks Vyčių ceiiitrui Vieny
bės Aktą. Pakelyje deloga-

LOWELL, MASS.
LDS.. 97 kp. susirinkimas įvyks 

cctvirtadi^nį birželio 15 dieną 
vakare. Ateikite visi. Gera, proga 
larbininkams prisirašyti prie vie* 
rintėlės darbininkų organizacijos

Valdyti

. WESTUILLE, 1LL.
LDS.;75 kp/ mėnesiniai susimi 

rimai įvyksta kiekvieną, mėnesį, 
sekmadieny, po 15 d, šv. Petro ir 
’ovilo bažnytinėje svetainėje

t Valdyba

LAWRENCE, MASS.
LDS. 70 kp susirinkimas įvyks 

lirželio 18 d> tuoj po 12 vai. 
kviečiame gausiai sueiti, nes turi 
ne keletą svarbių sumanymų. At- 
i veskite ir Savo draugus (es) pri 
■aš'ytį.' Valdyba

WESTFIELD, MASS.
LDS. 111 kuopos susirinkimas į 

yks sekmadienį, birželio 18 d., 
nuo j po sumosi Šv. Kazimiero 
įsrapijos salėje. Kviečiami visi 
lariai ateiti. Taipgi atsiveskite 
4ivo draugus prirašyti prie šios 
rilnios organizacijos.

Valdyba

simokėti mėnesines. Atsiveskite ir 
savo draugus prirašyti.

Valdybe

< BROOKLYN, N. Y.
LDS. 12 kp. mėnesinis susirinki

mas Įvyks birželio 18 d., 6:30 v. 
v.,. Karalienės Angelą parapijos 
svetainėj, kampas JRobling ir. Su 
4th gatvių./ ...

Taigi malonėkite 'visi susirinkti 
ir užsimokėti duokles kurie esatį 
skolingi, Nepamirškite ir naujų 
narių atsivesti prirašyti prie mūsų 
brangios organizacijos.

Kviečia Valdybe

NE W BRITAIN, CONN. ;
LDS. 36 kp. susirinkimas įvyks 

.suKmadienį, birželio 21 dieną. 
•Svarbu, kad į šį susirinkimą ateitų 
visi nariai ir bent po vi,eną naują 
narį atsivestų prirašyti prie Mūsų 
brangios organizacijos.

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

mas įvyks, sekmadienį, birž. 25 d., 
1 vai. po pietų, bažnytinėj svetai
nėj, 339 Green St. Kviečiame na
rius (es) ateiti. Gera proga užsimo-- 
ketį duokles. Valdyba

’ C: BROOKLYN, N. t.
* Birželio 18 d., tuoj po. sumos į- 

' yks LDS. 10 kuopos susirinkimas 
ai. Taigi kviečiame visus nariu? 
•trilaukytį į §į susirinkimą ir už-

WATERBURY, CONN.
Birž. 25 d., 1 vai. po pietų į- 

vyks LDS. 5 kuopos susirinkimas 
senos mokyklos kambary, Con- 
grėss Avė. Ateikite visi. Valdyba

ts ■ .   • - . ' :  .

’ 7 DIENOMIS’ Į LIETUVĄ
. GREIČIAUSIAIS P A S A U L Y J E L A I V A I S

BREMEN ' EUROPA
SiK’cialiur f rankiniai stovinti .Salimais garlaivio Bremerhavene 

' užtikrina patogiausią kelione f LIETUVĄ. •
* GREIČIAUSIAIS KELIAIS I WĄJA TĖVYNĘ

Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba

NORTH GERMAN LLOYD
įsįįasa’ l252 boylston st., jboston ’jgaįaa

tis, J. Grigaliūnas, M. Bliz
gis, E. Vaitkus, A, /Mcdur 
šališkas. .

Šv; mišioms . p.asibaigds, 
klebonas sukvietė/ motinas, 
vaikučius ir mokytojas i 
svetainę pusryčiams. Moti
nos gražiai apdovanojo trio 
kytojas. Iškilmes praėjo 
visų pasitenkinime.

—~ . Parapijietis^

vmSĘčoNN
MIRĖ J. KANKALIS
Birželio 8 d. nežinomo Sa

vininko automobilius, suva
žinėjo L. D. S. 5 kuopos na
rį Juozą Kąnkalį. Jis iš
buvo gyvas iki birželio 11 d. 
ryto. . Mite .aprūpintas, šv. 
Sakramentais., .

Laidotuvės įvyko birželio 
13 d. Bažnyčioje atlaikyta 3 
mišios. Kūnas palaidotas 
Kalvarijos kapinėse.

Velionis buvo veiklus L. 
D. S. kuopos narys, geras 
parapijietis. Dideliame nu
liūdime liko žmona ir trys 
sūnūs, lamų vienas inžinie
rius.

DARBAI
Darbai ( truputį, pagerėjo, 
bet naujų darbininkų dar 
nepriinidinėja. Kai kur se
nus darbininkus grąžina, 
bet labai mažai. Bedarbių, 
ypač- jaimų j vyi\ų . labai 
daug. Gaila ir žiūrėti į.tuos 
vyrus,. vaikščiojančius di
džiame nuliūdime. P. J. ■ —.—:——f-——  ;     

. l?irmiausia aludariui, .vė
liau gydytojui, 6 paskui 
grabOriui. ,/ ;

KIJN,' KAZIMIERAS PRANCIŠKUS’ KElDOŠtUS

tai sustos Elndiust, Pa., at
lankys Jėzaus Nukryžiuoto
jo Seseris ir kųn. J. Kurą, 
Scranfuose. Lietuvon a* 
bu grįžta liepos 22 d. “Sia- 
londam” laivu, todėl Vyčių 

44eimr. ncdalyivtus, - Svečiai 
išbuvo Brooktvne.keletą die- 
nu, lankėsi Vyčių sporto 
šventėje Elizabethe ir kun. 
N. Pakalnio ])ag(‘rbimo va
karienėje. Kuru Al f. .Lip
nickas buyo ap’šfet'ojęs pas. 
kuri. S. l^’Ąouūieiią. ir sek
madienį pasakė pamokslą 
Karalienės Anglių bažny
čioje. Lį(RrisHt. Gabąliaus- 
kas buvę apsistojęs pas i n ž. 
A. Mažeiką. Apylinkės vV- 

jčiai juos nuoširdžiai priėmė 
ir pavaišino. Apylinkė dar. 
turės j vogus jų išgirsti 
jiems Ameriką, apleidžiant.
KTRALTENĖS ANGEL(J 
PARAP. PIKNIKAS — 

BIRŽELIO 18 1).
Š į sekmadiėn į, Ki. isč i 11 us 

parke, Maspethe Įvyks Ka
ralienes Angelų "■ parapijos 
metinis piknikai Daly\ads 
parapi jos . choras 1 i etų v i š-

į kurios viena išti kita lenkty
niauja piknikais Ji?, išvažia
vimais,, kuriais pagelbsti po 
truputį ir parapijoms. Bra
vo darbštūs’ nariai, kurie 
di rba nenuilstarną organiza
cini darbą. Prie, progos 
reiktų ne pamiršti kai kurių 

, įstaigų, kurios rengiasi, gra
žiai patarnauti katalikiškai 
visuomenei vietiniu laikraš
čiu. Čia organizacijų para
ma yra labai reikalinga ir 
laukimą.

Alau omą, kad visos orga- 
hizacijoš parems Lietuvių 
Dieną, kąri įvyksta Liepos- 
July 4 d., K1 aščiaus parke.

Girdelį, kad kun. S. Sto
nis gražiai pradėjo darbiio-. 
tis Clifside, N. J. Ten yra 
daug. gerai susi Į) rat usi ų lie- 
tuviųar kim. S. Stonis elif-. 
sidiečių tarpo turi gerą pa
sisekimą. • Paskutiniuoju' 
laiku čia jis išplatino gana 
daug “ Darbi ninko; ’’ laik- 
raštį užsisakė daugiau kaip 
pusė c.lifsidiečių lietuvių. 
Sveikiname susipratusius. 
lietuvius ir jų vadus.

Vielinis.

G. BBOOiĮLYN, H. Y.
nepaprastos' IŠKIL-
. . .. .

Kun. Norbertų•' Pakalnį 
pagerbti vardo dienoje ir 
kun. Joną Laurinaitį pilim- 
ii buvo surengta nepapras-

SsliI antri metai iš eilės Balt impriečiai lietuviai su
silaukiu iš savos dirvos naujų vaisių savo dvasiniam gy- 
vėhhnui. Kunigas Kazimieras Keidošius, kurs įšven
tintas Šv. Marijos Katedroj birželio 15 dieną, yra tre
čias gimęs ir augęs Baltimo-rietis, kurs yra pasirinkęs 
sau gyveninio tikslą darbuotis, dvasiniame luome-. 'Pir
mas, kun. Dubinskas, jau treti metai asistuoja Šv. Al- 
f nso-parapijoj. Kun. Giedra ypatingai globoja lietu
vius AVestemporto kolonijoj,. Mtirylaiid’o’ valstybėje. 
Kun. Keidošius jau. yra pakviestas mūsų klebono kun. 
Lietuvniko stoti savą gimtojon parapijon į talką.

Tokiu būdu, čionykščiai'lietuviai savomis jėgomis 
gausiai aprūpina savo ateitį. Kunigo Kvklušiaus pri
micijos, kurios įvyks sekmadienį, birželio 18 dieną per 
sumą ir jo'priėmimas į parapiją turėtų būti naujas aks-' 
tinas katalikybei plėsti mūsų tautiečių tarpe. Jau dabai* 
smarkiai vedama akcija beabejo dar pasmarkčs, priėmus 
tokį smarkų ir uolų darbininką pągalbbi/

Kun.. Keidošius gimė 1906 m., rugsėjo menesį, Pra
džios mokyklą ėjo Š.v. Petro parapijoj, kurią baigė J.921 
metais. Iš. ten tuoj įstojo ruošiamon Dvasinęn Scmina-į
njon, ŠV; Karolio, Catpnsville, netoli Balfimores.' . Jau 
čia pasireiškė jo veiklus būdas, netik sėkmingai .baigiant 
visus mokslus, bet aktyviai dalyvaujant dramos vaidy
biniame rately ir atletikoj. Prįmiėijantas<ypatingai pa
sižymėjo vandens sporte.

Šv. Marijos Seminariją jis pradėjo; eiti 1927. metų 
rudenį, tuoj užbaigus šv. Karolio ruošiamąją Seminari
ją. Čia jis buvo' apdovanotas Menu Bakaulerijato-(A. 
B.) laipsniu 1929 metais ir 1932 m. Teologijos laipsniu 
(S. T. B.). Šiais1’mokslo metais jis baigė seminariją.

Dar . lankant seimnatiją, nemažai teko jam dirbti 
apaštališką darbą. Sekant dvasinio lavinimosi progra
mą, jis turėjo duoti pamokslus ir įmriibkas miesto kalė
jimo, paskui miesto ligoninėse, k. a.: E u d u w o o d, 
Bay Vievy ir kitur. Toks veikimas įpratino jį. trintis su 
visokį>i plaukt', žmonėmis.• . dūk tikrai nerasime Baltu 
morej blogesnių lietuvių, kaip kalėjime, arba paikesiiių 
ir. sunkiau susirgusių-,, negu ..ligoninėse.. ■.Ta.tvj’odns, kad 
sii .savo pasiruoši anų kun. Keidošius. drąs.iaį gali sLd.i j 
kovą ’už katalikybę Baltimofėj^ ’ , . " /> '

Kazys ir Morta Kėidošiai/ Primicijanto tūvni, \yra 
išauginę didt'Įę seliną . katalikiškoje' dvasioje, „Iš viso 
šeimoje esama trylikos .marių', kurių kunigas yrą. vyriau-, 
šias. Šiais metais vienn duktė, Lelija, baigia Soton. auk*
stesnę •inokj.klą., A eile baigia Alfonso ir Arorta

kais kostiumais ir išpildys 
dainų programą. Taipgi da
ly vaus mažųjų choras. Cho
rus ir publiką, nutrauks p. 
Lukšys garsiniu * 'aparatu. 
Tuos pa veikslus rodys ir 
Lietuvoje.

Pikąi]^ bus Jokiai, nuo 4 
vai. lygi vėlumai. Gros Vy
tauto D. orkestras. Prašo
mi visi brooklyniečiai atsi
lankyti į šį pikniką ir’pa- 
remtT Karalienės Angelų 
parapiją. Visi pateksite į 
garsinius krutamuosius pa
veikslus !

Bendras lietuvių -veikimas 
pradeda pamažu atkrusti. 
Pastebimas pagyvėjimas ka
talikiškose organizacijose,

tai. iškilminga vakarienė. A- 
part apylinkes kunigų daly
vavo vakarienėje ir tik ką 
atvykęs iš Lietuvos kun. Al
fonsas LĮpniękas ir advoka
tas G abaliauskag. Progra
moje ypatingai j)asižymėjo; 
Ansamblis ‘1 Lietuvos Dai
na,” vadovaujant panelei 
Tamkiūtėi „ir varg. Dulkė. 
Labai turiningą kalbą pasa
kė kun. J. J. Jakaitis, AL 
I. C. iš Thompson, Cm-n.

Tiiičiaus apie šį įvyki I u s 
parašyta vėliau. Pures.

Telefonas; Plaza 1350.

JOBASGREBLIAGGKAS
Graborius ir Balsamuotojas

423 S. PACA STREET, 
BALTIMORE, MD.

šųjų vaikelių mokyklą. Visi kiti arba lanko arba baigė 
katalikiškas mokyklas. -Marija, vyriausi duktė, yrą la
bai uoli parapijos darbiiiinkė ir^štinus Juozas nuolati
nis parapijinio Orkestro dalyvis. Žynys.

ŽIŪRĖKITE!
VISU BALDŲ NUPIGINIMAS.

kūpestjngos šeimiiTiiikes vįsuomet pertvarko savr> namus 
kasmet pavasarį. Ir visur atsiranda vienas kitas galas-jau 
pasenęs, ar sulūžęs. Kas daryti? Reikia, nauju.

. Ateikite tat- pas mus. Rasite cit netik gražią naujtj bal
du, bet šiuo laiku ypatingai žemomis kainomis:

štai: Apvilktas niat’msas, buvęs $19.50 —- dabar $9;99.
Nendrine supamoji kėde, $8.50 vertes — dabar $4.98-
Plati gonką supuoklč, būdavo $14.95,daliai’$9.98.

• ‘Fire King” dujinis pečius, keturią skylių, stalo viršus 
parsiduodavo už $49.00, dabar gi.tik $29.95.

Ir netik šitie dalykai, bot visokie namą reikmenys žy
giniais nupigintus. Teikiamo lengvas išmokėjimo sąlygas.

SHEVITZ FURN1TURE CO.
728-30-32 Wasiiington Blvd.

BĄLTIMORE, MD.
Tel. Plaza 3925 < /./,.’

’ . • • Jei Tanulti ftJiaiitrl “htp'ljiniaK'Yj,” twsisaA-)iK\ 
' ieUsūHc .{/patjnfhi nnolui<tQ.

i



Penktadienis, birželio 16, 1933

Iš Brooklyno Lupų
Pereitos. savaitės poroj 

lietuviškų laikraščių tilpo 
vienos lietuvmtės. paveiks
las, įx> kuriuo padėtas para
šas “lietuvaite gražuole.’’ 
Nors aš jauičių kad 'dauge
lis lietuviškų laikraščių ga
vo minėtos mergaitės pa
veikslo klišę,, su prašymu. 
(tik nežinau kokio. tono) 
patalpinti .laikraščio, pusią-; 
piuose ir, žmoimų pridėti a- 
t įtinkamus komentarus pa
čiam . promotorįui, laikraš
čiai su tuo pasielgė pagal jų 
pačių rimtumą... ;

Dėl pačios panelės T. gro
žio nemanau ginčytis, ■ nes 
nesu tos rūšies teisėjas, o 
taipgi/čia no violą tokius 
dalykus spręsti. T a č i a u 
kaip ton nebūtų, kai kurTd 
laikraščiai. patys nežino, 
kam jie. tarnauja ir kokiais 
perlais vaišina sarir skaity
tojus,, jei visai pamiršimo, 
kad jie tuo pačiu provokuo
ja lietuvių vardų. Jei jau 
atsiranda koks tai “jaunuo
lis" Matuseyičįukas, kuriam 
trūksta šio ir . to, o ypač 
.mandagumo,, tai dar nereiš
kia, . kad su juo turėtų pa
tamsiuose, klaidžioti ir lietu
viškoji spauda, kuri, koki ji 

hutų, yra atsakominga 
prieš lietuviškąją visuome
nę. .Taigi ir į savo skiltis 
neturėtų • Įsileisti visokių 
farsų. .

Plačiai apie tai nema
tau įeikalo kalbėti, nes tai 
yra nevertas kritikos daly
kas, tik norėtųsi paminėt, 
kaip tas “ jaunuolio Matuse
vičiaus" rengtas ir “Vieny
bės" taip išgarsuitas gra^ 
/.uolos rinkimas buvo, atlik
tas.

Žmonių, tiesą, buvo. susi
rinkę gana daug (apie 1000 
-• 1500), nes vieniems tai 
buvo naujiena, gi kiti ėjo 
pažiūrėt, kaip tie “prausta- 
bumeliai" “praus lietuvių 
vai da.'- Išmušus paskirtam 
laikui, scenoje pasirodė tei
sėjai, vedini už rankų kan
didates, kurių nuotaika bu- 
\o nė kiek neblogesnė, kaip 
Į karštų vasaros diena į tur
gų atvestų žalmargių. Čia 
publika vaidino pirklių ro
lę, Prasidėjo pasirinkimas. 

? čia teisėjas pakelia rankų 
ant vienos iš atvestųjų ir 
klausosi, kiek publika jai 
oloj a, iš ko pagaliau 1 teisė
jas" darys išvadų. Čia su
sidarė šlykštus ir apgailėti
nas įspūdis. Vieni klylda, 
kiti švilpia, treti ploja, o 
dauguma suraukę kaktas 
galvoja, kaip nežmoniškai

nieldnamas lietuvaičių ir 
bendrui liutuviii, kaipo žmo
nių, vardas. Galite įsivaiz 
duoti, kaip tame, , nelygi
nant, , žvorinčiuje jautėsi 
prieš publiką pastatytom 
mergaitės, o kas dėjosi tada 
su jų motinom, jei jos iš 
tilrrųjų apie tai žinojo ir sa
vo dukrelėms leido taip sa
ve pažeminti ?

Taigi, kaip daugelis ne
pateisinamų išsišokimų liū
ną gera pamoka ateičiai, te
gu tuo būna ir šis daug kai
nuojantis žygis.

Del šio žygio reikėtų pa
kaltinti iš dalies ir Br<mk- 
iyijo Į lakiu gęsi liūs veikėjus, 
kad jie laiku nejurs})ejo vi- 
smęmeiiės. Ypač mūsų va
dai gerai galėjo suprasti 
reikalą paaiškinti katalikiš
kai visuomenės daliai, kad 
jvt h* intdigentiĮ žmonių ap
galvotai liūtų buvęs rengia
mas toks grožio kontestas. 
ir tai jis negalėjo būti re
miamas susipratusių katali
kų, . nes tai. yra priešinga 
idėja Katalikų . Bažnyčiai, 
kaipo vedanti prie per di
delio garbinimo paviršuti
niu: i o — žmogaus kūlio ; t ai 
yra idėja, statanti išviršines 
mete r ra les vertybes aukš
čiau už dvasinės Vertybes. 
Tuo reikalu, rodos, jau 1930 
metais •tikinčiuosius įspėjo 
savo 'enciklikoje J o Švente- 
nvbė Popiežius Pins XI.

Kik.

BROOKLYN, N. Y.
Moterų Sąjungos 24 kuo

pos susirinkimas įvyko bir
želio 5 d. į '

Nutarta pasidarbuoti iš
važiavime, įvyksiančiame 
birželio 25 d. .Forėst. Hills 
parke., Komisijon išrink
ta pirm. P. Saurusaitienė, 
Dumblįenė ir Daubarienė.

BaRBINJKKSS 
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Forėst - Parke, sekc. Kr. j, 
birželio 18 d., 2v. p. p.

* Bus užkandžių ir šaltų gė
rimu.-Visas draugijas kvie
čiame dalyvauti. Tikimės, 
kad ir kiti musų priedeliai 
atsilankys i musų išvažiavi
mų. Rengėjai,

NEWARK, N. J.
Birželio 4, 5 ir 6 d. d. mū

sų .bažnyčioje buvo’40 vai. 
atlaidai/ Atsilankė daug 
svečių kunigų. Paskutinį 
vakarą atlaidai baigėsi su 

iškilminga procesija^ Cho-. 
ra& šauniai giedojo naujus 
Mišparus, kuriuose dalyva
vo l<eli svečiai vargoninin
kai.

Apskričio . suvažiavimas 
i vyks Karalienės Angelų 
parapijos svetainėje, birže
lio 18 d. Valgius pagamins 
p. p. Saususaitienė, Digrie- 
nė, Vizbarienė, Siinąskienė. 
Delegatėmis išrinktos Dum- 
blienė, Daubariene^ Ivaškie- 
nė, Saurusaitienė.

Nutarta įteikti piniginę 
dovanų kun. J. Bailumui jo 
vardinėse.

K. Raeauskaite.

ĮVAIRENYBES
A

Kaip. Keliavo i Ameriką 1820 Metais

Birželio 10 d. siautusi au- 
dra^ išvertė kelis didelius 
medžius,., buvusius parapijos 
nuosavybėj, priešais bažny
čią ir mokyklų. Parapijie
čiai žada naujus medžius 
pasodinti.

Vaikučių Pirmoji Komu
nija bus birželio 18 d..

Tūlas biznierius buvo su
rengęs piknikų, kuris tačiau 
jraejo be pasisekimo. Žmo
nės kalba, kad tam biznie
riui labai reikalingi pinigai.

Parapijos metinis pikni
kas įvyks liepos 2 d. Zat- 
kaus darže, Hillside, N. J. 
?arapi j iečiai su klebonu 
priešakyje rengiasi šiai die
nai. . ; ; i ~ '

Liepos 9 d. bus Šv. Gėd
ijęs choro piknikas Masio

nio darže. Yra užkviesti 
penki chorai. Bus daug ko 
nepaprasta. Visus vilios 
liaudies dainų progranla. 
Tai bus linksma liaudies 
Neiv Jeršey diena. Lau
kiam!

Besikapstant olandų jūri- iiravažiavęs daugiau kaip 
ninkystės dokumentuose, te- pusę kelio, visvien privalo 
to užtikti ; ’užsilikusią iš už kelionę .sumokėti, o jei 
1820 metu keliones Ameri- į keleivis mirė nedavažiavęs 
<on sutartį, kurios turinys 
šitoks: ' ; , ;

“Mes, žetniau pasirašiu
sieji, aš... laivo kapitonas, 
iš vienos pusės, ir mes, kc- 
einai, iš kitos, pasirašyda

mi šią sutartį, duodame sa
vo garbes žodį ir pasižada
me: . ‘ ■ : . ’

L Mes, keleiviai, pasiža
dame ramiai ir gerai elgtis 
<elionėje ir siitinkanū' .su! 
aivo kapitono paskirtais’ 
mūsų kelionei iiriist > litą . 
geriamojo Dundens davi
niais, . Išskiriant tu:’S atve
jus, kuoinot kelionė dėl aud
ros ar nepalankaus lai\ ui ; 
vėjo, užsitęsia.
. 2.. Už kelionę mes šumo- 

. <ame sekančiomis sąlygo
mis: ./ * ?.

Kiekvienas, įmokėdamas 
pinigus už pervežimą, čia 
pat, almsterdame, sumoka 
30 175 guldenus nuo as
mens. Sumokėdamas vėliau, 
Filadelfijoje, kiek v ienas 
moka po 190 guldenų.:

3. Kiekvienam keleiviui
yra draudžiama išlipti A- 
merikos žemyne ,be laivo ka
pitono lęidipio, neišskiriant, 
ir tų, kurie, ųž savo kelionę 
pipigus yra sumokėję iš an- 
kstof-.,. ' , .

4. Jei - kuris, nors iš kelei
vių kelionėje numirtų, tai 
jo šeima, jei keleivis mirė

pusės kelid, tai jo palaidoji
mas atliekamas laivo savi
ninko lėšomis. ■

IL. 1. “AŠ, laivo kapito- 
nas, pasižadu žemiau pas.h 
rašiusius keleivius, jei Die
vas duos laimingų kelionę, 
atvežti Filadelfijon, ir laike 
jų kelionės gerai maitinti

Be. to, kas dievą bus iš
duodama, kiekvienam asme- 

sy;niui pą vieną kvortą alaus 
ir vienų kvortą geriamo 
vandens.

: . Toks sutarčių Lsurąšyinas 
visai suprantamas, nes anuo 
rnet buvo susisiekiama bū
riniais .1 aivais, ir tokia ke • 
lionė būdavo rizikinga ir il
gai trukdavo, šių. laikų mo
derniški.. laivai šių kelionę 
atlieka per 5—7 dienas.

Keleiviai, emigravusieji 
tuo laiku' Amerikon, turė
davo pasirašyti su laivo ka
pitonu • atatinkamų sutartį.

GRENLANDIJOJE ATKASTOS 
15-TO AMŽIAUS ESKIMOSŲ 

PALAPINĖS

IŠVAŽIAVIMAS
Apr. Paneles ŠvČ. parapi

jos Šv. Rožančiaus draugi
jos išvažiavimas įvyksta

Liepos 13 d. A. Stanšaus- 
kaš rengia ekskursijų į Chi- 
eago, į pasaulinę parodų, 
kur Lietuvių Diena bus lie
jos 16 d. Tūkstantinis lie
tuvių choras-išpildys dainų 
programų. Kelionė bus ge
ležinkeliu “Erie” iki Buf- 
falo, iš kur bus kelionė lai
vu. Kurie nevarkiečiai ma
note važiuoti, • užsisakykite 
vi etas 159 N e Y ork Avė., 
Newark, N. J. jeigu lietu
vių būtų nors 25, tai būtų 
galima gauti atskirų karų 
bendrai kelionei. Nevėluo- 
kite užsisakyti vietas.

’ . Žinantis.

PATERSON, N. J.

nes darbuotojai, p. Biekša 
iš kloomfieldo,. susipratęs 
veikėjas. ■

Gaspadoriams Juozui Bu- 
šniauskui ir Ignui Dutkui 
priklauso garbė už gražų 
pasidarbavimų.

Jigsi*

ELIZABETH, N, J,
Gegužės 28 d. sudegė J. 

Budreckio didelis mūrinis 
namas šešių aukštų centrali- 
neje ETizabeth’o gatvėje.. 
Nuostolių apskaičiuojama 
apie 200,000 dolerių.

Birželio 4 d. Maldos A- 
paštalystės, Sodaliečių ir 
Šv. Vardo draugijos turėjo 
bendrą Komunijų, vigo apie 
400 jaunimo. Bravo Eliza
beth’o jaunime I Vakare tu
rėjo card party ir šokius. 

’ A Vietinis.

........ .... s..
| Telephone: STAGG 2—0700 VALANDOS: t

ĮDR. DIADAS K. VENCIUS Į
j D ANTI8T 499 GRAND STREET I

I
s Y—jRAP (kampąs Unlbn Ava.)’ |
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Kaip Meile į Pasaulį Atėjo
Prie rojaus durų stovėjo1

Į Visiems, Visiems! j
j .. LIETUVIŲ UNIVERSALIŠ BIURAS j

Atsilankę į Brooklyn įvairiausia proga ne- i. 
į pamirškite užeiti pas mus ir pasikviesti į savo I 
Į namus lietuvių prietelių ir patarėjų—laikraštį Į

•|. “Darbininkų.”, Jei Jumyse, kils graži mintis '-Į 
Į ką nors, gerą įsigyti ar savo prįeteliams pado- ' Į 

• Į-;-, vanoti naujų maldaknygę, rožančių ar gražių 
, | stdvylėlę, užeikite — Jūsų visuomet lauldame; į 

Į LIETUVIŲ UNIVERSALIS BIURAS, Ine. | 
■t.; .. Bfivusi“ VYTAUTO SPAUSTUVE”., |
| .423 Grand St. . ‘. Brooklyn, N. Y. į
Į 'Z'' ’ • . STagg-. 2-2133 |

Birželio 4d. Šv. Kazimie
ro parapij os metinis autin- 
gas pavyko. Žmonių buvo 
apie 500. Cliffsidi e č i a i 
“Special” busu atvažiavo. 
Apie 7. vai. vak. prasidėjo 
programa. Šv. Cecilijos 
choras, susigrupavęs^ jau
nam V. Justui vadovaujant, 
sudainavo, keletą dainelių.

Klebonas kuri. Stonis, pa
sveikino. visus susirinkusius 
svečius. Taip pat kalbėjo 
gTaboriųs Henry Hanstein, 
p. Pocius ir. J. ‘ Karsokas 
CliffsidieČiai, susipratę ka
talikai biznieriai ir visųome-

ATVAŽIAVO PAVASA
RININKŲ EKSKUR

SIJA
Binhojį Lietuvos ekskur

sija atvažiavo birželio 7 d. 
Statendam laivu. Tai Pa
vasarininkų ekskursija, va
dovaujant adv. Stasiui Ga- 
baliauskui. Viso atvažiavo 
šeši asmenys, jų tarpe kun. 
Liphickas, Panevėžio rajo
no pavasarininkų. pirminin
kas. . Didž. New Yorko Vy* 
Čių apskritis juos ; jankiai 
sutiko ir pavaišino. Pabm 
vę čia trejetų diemį išvyks
ta visi į Pasaulinę parodų 
dhieagoje. ’ ; .

Neseniai Anglijos ’karalL 
škos geografinės draugijos 
posėdy kapitonas Mikolso- 
nas laikę pranešima apie sa> 
vo kelionę Grenlandijon, 
kur jis rado eskimosų kai
meli i žymes ir pajūry ir 
krašto viduje. .

Matyti Grenlandija buvo 
gana tirštai gyvenama 15 ir 
16-mė amžiais, bet po to es- 
kimosai, ar žiauresnio kli
mato įtakoj, ar dėl kurių 
kitų priežasčių — išmirė.

Paskutinius eskimosus 
Grenlandijoj matė keliauto
jas Kleveringas 132. metais. 
Jam išlipant ant kranto, a- 
pie 12 eskimosų pasirodė to
li, bet išsigandę nežinomų 
žmonių pasirodymo, greitai 
pasislėpė, ir daugiau jau jų 
neteko matyti.

Mikelsonas atkasė kelis 
eskimosų kaimus. Palapi
nių vidus liudija, kad jų 
gyventojai žuvo, ir, matyti, 
netikėtu būdu. Žmonių ske
letai guli ant grindų. Visa 
namų apyvoka tebėra pilnoj 
tvarkoj. Netoli pahųaiių 
rasti pr. dūktų San lėliai ir 
kili reikmens.

Tačiau Mikelsono ekspe
dicijai nepavyko nustatyti, 
dėl kurių būtent priežasčių 
žuvo tie žmones.

PROGA BEDARBIAMS
Kad pagelbėti bedarbiams “Dar
bininko” Administracija išmokei 
bedarbiui už kiekvieną gautų 
naujų metinę prenumeratų vieną 
dolerį. •
Gera proga bedarbiams užsidirb 
ti. keletą ar kelioliką dolerių 
Apsukresnieji darbininkai gali 
išsidirbti nuolatinį ir gerai an 
mokamą darbą.

, “DARBININKAS” 
.366 West Broadway,

I. ' ŠO, Boston, Įdass. .

abu pirmieji, žmonės. Čia 
gulėjo jųdviejų žemė, kuri 
jų tėviške buvo.

Taip žvelgė . jie, abudu 
žmogų. O į jiedviejų akis 
parėjo, pamažu pirm ilsis 
skausmas; pirmosios. aša
ros ritosi . per jųdviejų, 
skruostus. Dabar jie žinojo, 
ko neteko; dabar pajuto jie 
išsiilgimą į kelionėje ni(‘ka^ 
dos nebepaliks...

Verkdami, smuko jie ant 
kelių, sugniaužė rankas ir 
įiesijudmo y nuo r slenksčdot 
jie žvelgė atgal į rojaus dar 
žų. Bet angelas su liepsno
jančiu kardu. stovėjo . i r ro
dyje juos šalin.

Dievas išgirdo verksmų 
savo žmonių. Jo širdyje bu
vo didelis pasigailėjimas. 
Čia, kur po rojų jo sosto 
amžinoji liepsna žėrėjo, už
kure Ponas Dievas žvakę ir 
su šitą pajudino širdis savo 
bėdnųjų žmonių ir įdėjo ug^ 
nį giliai į jų širdį.

O Dievas kalbėjo: “Ne
leiskite liepsnai, kurią aš 
jums daviau, niekados ju
myse užgesti! Neškite jų *į 
giliausias . gilybes žemės 
kraštus! Leiskite jų šviesti 
ant visų aukštybių, kurias 
jūs atsieksite!

Ale žmonės bijojo: “Ta 
ugnis mus suės, skausmas 
bus mūsų būvis; kas bus, 
jei- mes per jį suĮušiine?”.

“O jūs mažatikiai, žmo
nės! — kalbėjo Ponas Die
vas — šita šviesą nuo amži
nos šviesos tuT būtį jūsų lū
kestis į. degančių saulę- -aud
roj ir Jpėdoj. Kad jūsų dūšia 
šala, . turi, .ji jos artybėje, 
šildytis. Kad j ūsu sąnariai 
pailsta, mano liepsna ‘jums 
sylos suteikia, jei b jus savo

JONO KMITŪ EILĖS
Tai grąžus mūsų išei rijos 

įžymaus poeto kun. K. Ur
bonavičiaus eilių rinkinys.

Šiąknygų išgyrė visa rim-j 
tesnioji spauda? Visi gėris! 
jos.turiniu, gėrėsies ir Tam
sta ja įsigyjęs..

Knyga gražiai atspausdin- 
a ir turi 191 pusi. Jos kai- 
la $1.50. Bet dabar “Darbi
ninko” spaudos vajaus me
tu, gražiais drobės'viršeli ai s 
kaina tik 75 centai; popie- 
rio viršeliais 50 centų.

. Dabar yra geriausias lai
kas įsigyti šią taip brangią 
ir . naudingą eilių knyga.

“DARBININKO” ADM,
366 W, Broadway, 

South Boston, Mass.

Gėrimas pirmiausia ap
temdo. Paskui apsvaigina 
ir apmarina. Galop prakei
kia.?

darbų, atlikti gulite. Ale nc- 
iižinirškito — tai meile yra, 
kurią aš. jums daviau. Jos 
šviesa pražibiha tamsiausių 
naktį, kad jus.ne klystuto, 
kad jus kelių rastttfo, kurs 
namon veda, — namon per 
mane!” .

Tada kreipėsi Dievas at
gal pas savo šventąjį sostą..

Tuodu žmonės tvėrėsi už 
rankų, žengė drąsiai iv tikė
dami! toįyni į žemės rūpes
čius.

—“N. Tilžės Kelciv.”

: " • ■ .

Tel. Šfagg 2--5O J3 N'f tnr.v Vubth

M. K BAITAS INC.
BIELIAUSKAS

I
 Graboriug ir BftlgamuotojM H 

660 Granų SL, Brooklyn, N.Y. I

(J! ......................................... . .....
i KLASČIAUS

| CUNTON PARKAS
| piknikams, baliams, koncertams,
S Šokiams Ir visokiems pasilinksmini
| mams smagiausia vieta Brook- 
| lyne-Maspethe. Jau- laikas nžslsa-i 
j kj’tl salę žiemos sezonui,
Į kamp. Maspeth ię Betts Ava. s
Į JONAS KLASČIUS. Sav^ |
| Maspeth, N. Y. |

Tel. Evergrecn G-5310

JOSEPH GARSZVA
GR AB ORIŲ S 

—IRr-
BALSAMUOTOJAS 
231 REDF0RD AVENUE 

BROOKLYN, N. Y.

t Telephone: STAGG 2—0105 I 

L DR. A. PETRIKĄ Į 
e • . • . :
S (yrrBICT) :

j LIETUVIS DENTISTAB | 

g 221 S. 4th St., Brooklyn, N. Y | 
I Z-SpinduUų Diagnoi* :
s Gano Anetletika |
| VALANDOS: |
| Nuo.9 vai, ryęė Iki 8vakare.. Ė 
Į jPeiiktadlenląiy lr jįyenta<1lenlal» | 
f tik susitarus. s .Į
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TeL Stagg 2—0783 Notary Public

JOSEPH LEVANDA
(Levandauakas)

GRAB ORIUS
107 Union Avė., Brooklyn, H.T?

Teleplione Stagg 2-4400 
NOTAft Y PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

402 Metropolitan Avė.
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijos 
Bažnyčią

Paraamdau Automobilius Ves-, 
tuvėms, Krikštynotns ir viso

kiems pokyliams

Tel. Nowtoxvn 9—4464

ANT. J.
GRAB0RIU8 IR 

BALSAMUO’L'OJ AŠ
Aptlriuida. Visose šiikonę

• Notnry Public
5441 — 72-nd Street, '

..Arti Grnnil St? .
MASPETH U L, N. Y.

VALANTIEJUS
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