
1
-J ■ : ■ 1

DA JvBIA S j e i'’x B “1 e " ■ ai s,s
Atmn.Tirns RT.TTi’TTTVTTT t? lt kv Tnn’7 AT>n a* TTTKTnnc. nT>n.AXTAa 1.

PENKTADIENIAIS ..

EINA NUO 1915 METŲ

NAUJOSIOS ANGLIJOS

Lietuvių Diena
Liepos 4-ta

THOMPSON, CONN.

Lietuvių Diena, liepos 
■ ketvirta, Švč. Marijos Kole

gijos pk., Thompson, Conn*. 
įvyks—lys ar snigs. Tesiren-: 
gia visi atvykti į gražiausią 
ir ideališkiausią mūsų išei
vijos sostinę Švč. Marijos 
Kolegiją.

Vyriausias tos dienos šei
mininkas ir Kolegijos na
mų viršininkas kun. J, J*. 
Jakaitis,. M. I. C. organi
zuoja darbininkus ir darbi
ninkes ir užtikrina visiems 
malonų patarnavimą^

Programos komisija taip . 
pat nesnaudžia.

Štai gegužės 25 d., p. Kar
bausko rezidencijoj, South 
Boston^, susirinko Naujo
sios Anglijos parapijų yar- 
gomtiinkai. Dalyvavo sep- 
tym/ vargonininkai ir kun. 

. . J. svagždys, Bostono pro
vincijos Kunigų Vienybės 
atstovas.
/ Trys vargoninkai, liegalė- 

$ darni atvykti į posėdį, pii- 
siuntė savd pareiškimus lai
škais.

Tame susirinkime tapo 
nustatytas Lietuvių Dienos 
dainų repertuaras.

1. x Laike iškilmingųjų šv., 
mišių, kurias laikys kun. 
K. Urbonavičius, . giedos 
Woreesterio abiejų pąrapi-

. jų. chorai, varg. J. Žemai
čiui ir J. Balsiui yadovau- 

. iant- / '
2. Atskiri chorai, pasiža

dėję dalyvauti dainų šven
tėje, dainuos po dvi dainas.

3. Bendras (chorų) cho
ras dainuos-šias dainas :

a) Važiavau dieną—Šim
kaus

b) Jaunimo giesmė — 
Naujalio
yv) Vilnius — Vanagaičio 

d) Lietuvos Himnas.
4. Bendro choro dirigen

tu išrinktas varg. J. Žemai-
. tis.

Atskiri chorai, kurių ve
dėjai dalyvavo posėdyje, 
pasižadėjo dainuoti ši.as 
'dainas:
' So, Bostono- Choras, p.M;

Karbauskui vadovaujant
a) Bernužėli nes-rValiok-— 

Petrausko
b) Kaipgi, nemylėti

Kun. J. Čižausko
Č^briclge choras., p. M. 

Karbauskui, Jr. vadovau
jant
• ‘a) Pasakyk mergelė —- J. 
Žilevičiaus

’ b). Piauti linksma
ei aus '

Lotvellio choras, p. E. 
Šlapeliu! vadovau j ant

a) Vėjužėlis — Vanagai
čio • < • t.

Po

AMERIKOS ^LIETUVIŲ R. K. fiV. JUOZAPO SĄJUNGOS ORGANAS 
'■ -L •• .• . ..

SOUTH BOSTON, MASS,, ŠVENTŲJŲ METŲ BIRžELIO-JUNE G D., 1933 M, No. 42

LENKAI SUSIRŪPINĘ HE- 50 MILIJONU DOLERIU I 
TIIVOS SUTARTIMI PASKOLA KINIJAI

b) Lietuviais esame mes 
gimę •— Šimkaus 
: Brocktono choras, p 
tjjąkui vadovaujant

a) Kur bėga Šešupe 
Sasnausko

b) Tykus vakarėlis—Šim
kaus-' ___

Worccsterio (Šv. Kazi
miero parapijos) choras, j. 
J. Žemaičiui vadovaujant

aj Mergelė jaunoji —- Pe
trausko

b) Į. Vilnių ■— Navicki
. Worcesterio (Aušros Var
tų parapijos) choraą, p. J. 
Balsiui vadovaujant.

a) Vienas žodis rie šneka 
-—Šimkaus

b) Siuntė mane motinėlė 
į— Sasnausko

Nornoodp choras, p. A. 
Šlapeliui vadovaujant

a) Jaunimo himnas. — 
Vanagaičio

b) Gimtinė— Kun. J. Či- 
žausko

Providence choras, p. R. 
Kačenui vadovaujant *.~-

a) Pasakyk mergelė' — 
ŽileVičiaus

b) Tas ne brolis — Vana
gaičio

Chorai, kurie dar nepri- 
davėte savo programos, ma
lonėkite prisiųsti LIETU
VIŲ DIENOS KOMITE
TUI, C-o “Darbininkas,” 
366 W. BrCadVay,. So. Bos
ton, Mass. Taip pat .prą- 
ųeškite kiek choras turi na- 
riŲ'

Thompsone, tuoj po pa
maldų, Kolegijos bendrabu
ty (dormitory) susirinks 
visų chorų nariai bendrai 
praktiškai. Vadovaus p. J. 
Žemaitis.

Jau pasižadėjo 15 chorų 
dalyvauti Lietuvių Dienos 
dainų programoje. Tiki
mės, kad pasižadės ir daly
vaus Waterburio choras, p. 
Aleksiai vadovaujant.

Waterburio bašeball ty
mas loš. su Norwoodo Liet. 
Vyčių tymu.

Bus ir kitokių sporto žai
slų. Sportininkai prašomi’ 
•registruotis.

Gražiausioje miesto salė
je (prie pat Kolegijos par
ko) įvyks šokiai. /

Komitetas yra nutaręs 
samdyti Beną, kuris grotų 
parke ir orkestrą 'šokiams.

Pasižymėjusiems sportL 
Įiinkams bus duodamos do
vanos...

Rengkitė.s visi į. pirmąją 
Ųietuvių Dieną. . .•

P,

: VARŠUVA. -- Pasklidus 
gandams, kad Lietuva pa
darė slaptą karo sutartį su 
Vokietija, Lenkijos valdyto
jai smarkiai susirūpino.

Lenkii spaudos praneši
mu, Lietuvos-Vokietijos su- 
tartyje Vokietija pripažino 
Lietuvai Vilnių ir Klaipė
dos kraštą, o Lietuva pasi
žadėjo remti vokiečių žy
gius prieš lenkus, kovojant 
dėl atgavimo Dancigo.'

Lenkijos vyriausybė pa
reiškė neturinti tikrų žinių 
apie minėtą Sutartį, bet lin
kusi manyti, ■ kad toki su
tartis galėtų būti sudaryta. 
•Lenkai ypač bijo, kad So
vietų Rusija galinti parem
ti Lietuvą ir ' Vok i e t i j ą 
prieš Lenkiją.':.

AVASIHNGTON. — Fi
nansinio Atstatymo Korpo
racija (Reeonstruetion Fi
nai w Corporation) sutiko 
paskolinti '. Kinijai .50 mili
jonų dolerių. Paskolos da
vimui pareiškė sutikimą 
Prezidentas Roosevelt.

Kinija už. gautąją pasko
lą pirks Amerikos kviečius 
ir medvilnę.

Dėl šios paskolos vesta 
derybos apie į metus , laiko. 
Afanoma^kadrKtmja Už šią 
paskolą nupirks apie 900,- 
000 ryšulių medvilnes ir 12,- 
500,000 bušelių, kviečių. •

Paskola suteikta trejiems 
metams su 5 nuošimčiais. ..

ŠV. TĖVUI 76 METAI

KAINA 5 CENTĄ®

Šv. Tėvo Enciklika Apie 
Ispanijos Katalikų Būklę1

LIETUVON PRIVAŽIAVO 
GYDYTOJŲ ŽYDŲ

KAUNAS. — Lietuvos 
universiteto studentų laikra 
ščio pranešimu, į Lietuvą iš 
Vokietijos atbėgo apie 200 
gydytojų žydų, kuriems dėl 
JLtlerio valdymo jpasidarč 
nemalonus gyvenimas Vo
kietijoje. Jie nori gauti 
leidimus apsigyventi 
praktikuoti Lietuvoje.

Lietuvos studentai tokiu 
reiškiniu susirūpinę ir daro 
pastangų apginti lietuvių 
reikalus.

ir

BEPROČIU LIGONINĖJE 
GAISRAS

WORCESTER. — Bir
želio 1 d. bepročių ligoninė
je. kilo gaisras, kurs buvo 
pavojumi 2000 ligonių.

Gaisras kilo ligoninės ry
tinėje dalyje.. Nuostoliai 
siekia /apie 30,000 dolerių. 
Daugiausia iiūkentejo ket
virtas aukštas.

Ligoniai buvo tuojau iš
gabenti iš degančio namo. 
Gaisro priežastimi laikoma 
elektros vielų tvarkos trū
kumai. . i

VATIKANAS. — šv. Tė
vas Pijus XI’gegužės 31 d. 
sulaukė . 76 metų amžiaus. 
Gimimo dieną Jo Šventeny
bė praleido tai pačia tvarka 
kaip ir kitas dienas — dirb
damas nuo. ankstaus ryto 
iki vėlaus vakaro. »

Šv. Tėvas,, sulaukęs 76 
metų jaučiasi h* yra geriau
sioje sveikatoje..

SAN PAULO UfciUVIAI'STA- 
T YSISBAŽNYČČIĄ

SUDEGĖ 28ORLAIVIAI
GARDEN CITY, L. Į.— 

Birželio 2 d. kilo didelis 
gaisras Roosevelt lauko or
laivių stotyje. Gaisras su
naikino .28 orlaivius, pada
rydamas apie 500,000 dole
rių nuostolių. ,

Policija pradėjo tyrinėji
mą/nesmąhoma, kad. 'orlai- 
Vių stotį bus kas nors pade
gė.

Į-. Nepasitikėjimas — tai 
draugijos nuodai.

MOTINA UŽMUŠĖ IR 
UŽDEGĖ VAIKUS

Keltie Dyczheski, 34 metų 
^moteriškė, keliolika dienų 
'atgal- užmušė* savo 3 vai
skus ir po to uždegė juos j ap
liedama jų lovas kerosimi. 
Dyczh’ėski gyveno 4 Clies- 
nut PI., Saxonville, kur pa
laidoti jos užmuštieji vai
kai: Irene, 11 metų, Ches- 

‘ter, 8 metų ir Eugene, 4 me
tų.

3 valandomis prieš baisią
ją tragediją, ši nelaiminga 
moteriškė iškėlė vakarienę 
savo sūnui Povilui, 7 metų,- 
jo gimimo dietoje. Sve
čiams išsiskirsčius ir vai
kams sugulus į lovas, Dycz
heski su plaktuku užpuolė 
visus vaikus. 7 metų ber
niukas-- Povilas buvo per
daug pavalgęs, todėl dėl vi
durių skausmų negalėjo už
migti, Ši maža nelaimė iš
gelbėjo jį nūo mirties. Nors 
ir sunkiai motinos sužeistas, 
•tačiau jis. pabėgo į. skiepą.

, NeĮlie. Dlczlieslu, kilus 
gaisrui visame name, Šoko 
pro langą žemėn; Atvykę 
gaįsrinink'Ši išnešė vaikų :1a- 
vonliš. Gydytojų tyrinėji
mai parode,. kad vaikai įni
rę ne nuo sudegimo, liet bu
vo užmušti. Nelaimingoji 
moteriškė prisipažino. Da
bar eina- teismo tardymas.'

• San Paulo (Brazilijoj) 
lietuviai kaip rašo ‘“Švytu
rys*’ katalikai jau pernai 
yra įsigiję aikštę, bažnyčiai 
statyti.. Šiemet žadama šitas 
reikalas pastūmėti pirmyn. 
Klebonas Sugintas žada vy
kti į S. Ameriką ir ten pa
rinkti aukų.

15,D0D~DARBiN I N K U 
GAUS PADIDINTAS 

ALGAS '
BROCKTON. — Broek- 

ton Shoe Manufacturers 
Assoėiation pranešė, kad 
nuo liepos 1 d. batų dirbtu
vėse bus pakeltos algos, kas 
palies apie 15,000 darbinin
kų.

Koks nuošimtis bus pa- 
keltas1, darbdaviai dar ne
pranešė, bet manoma, kad 
tai bus daroma palaipsniui.

KUN. WALSH BUS |Š 
VENTINTAS VYSKUPU

SALEM DARBININKO 
STREIKAS .

SALEM. — Birželio 1 d, 
jjio miesto batų dirbtuvių 
500 streikuojančių darbi
ninkų apsupę dirbtuvės a- 
gontų namus, demonstravo 
'gatvėse. Buvo sukeltas dide
lis trukšmas.

Mayoras George J. Bates 
pasiuntė telegramą . darbi
ninkų unijos vadui Wash- 
ingtone, kviesdamas skubiai 
atvykti j pagalbą.

Keli policininkai sužeisti. 
Mayoras atsišaukė į darbi
ninkus, prašydamas tvar
kingai užsilaikyti. .

Nėw York. — Iš čia į Ro 
mą išvyko Mąryknoll misi- 
jonierių organizacijos .įstei
gė j ąs. kun. James Ą. Walsių 
kurs* birželio 29 d. bus įšveh 
tintas vyskupu. J o įšventin
to ju. bus kardinolas t’uma- 
soni-Biondi, buvęs Šv. Tėvo 
Apaštališkasai Delegatas A- 
merikai.. . •

Būsimasai. vy s'k u p a s 
Walsh. yra Bostonietiš; bai
gęs : šv.' Jono seminariją, 
Brighton, Mass. .

i.

SUDEGĖ PARODOS 
NAMAS

.. ----- -
- MADRIDAS. — Katali
kų Bažnyčios, ekskomunika 
galį paliesti I s p a ii į j o s 
prezidentą AJcala Zamora, 
jo vyriausybės narius ir vi
sus parlamento atstovus bal
savusius už įstatymą, kurs 
uždraudė katalikų vienuo
liams būti mokytojais ii' 
kotrėrskavo ~ Katalikų Baž
nyčios turtą valstybes nau
dai. Ši įstatymą pasirašė 

/prezidentas Zamora, kurs 
save. I-nkd ištikimu katali
ku.

Ispai i i j < js priešbažn vi,i n is 
įstatymas suteikia valstybei 
teisę atimti viehuolymi dai
lės paveikslus, kryžius, brau 
gios architektūros altorius 
ir it. Įstatymas uždraudžia 
vienuoliams mokyti ii* visos 
vienuolių organizaėijos Iii- 
komos ‘p įprastomis civilinė
mis mg.mįzacijomis, iš ku
rių bus reikalai!jaini mo
kesčiu'. * . .

Katahkų Bažnyčios va
dovybė paskelbė, kad toks 
.įstatymas yra prieštarai 
;jautis Bažnyčios dieviškoms 
teisėms, paneigimas jos lai
svės, - stabdymas apaštališ
ko darbo ir priešingas Baž
nyčios darbams civilizaci
jai. .

; Šv. Tėvas Pijus XI išlei
do encikliką, kurioje išreiš
kė didelį pasigailėjimą dėl

BROCKTON. — Bir
želio 4 d. anksti rytą kilo 
gaisras Brocktono parodos 
(fėrų) žemdirbystės sky
riaus name. Nuostolių pa
daryta apie 100,000 dolerių.

Gaisrininkų viršini n k o 
nuomone, namai buvo pa
degti, todėl pradėtas tyrinė
jimas. ■

Namas buvo didelė bran
genybė. Jis pastatytas 1923 
metais. Jo daugelis dalių 
atvežta iš. Ėigipto.

Gaisro liepsnos, buvo la
bai didelės y gaisrininkai 
pradžioj ė negalėjo prisiar
tinti. Tai jau Šeštas iš ei
les gaisras vionerių metų 
laike parodos aikštėje.

negu valstybei, .uždrausit 1 
(čia turima. dėmesy jeztiį * 1. 
tai, kuriems uždrausta būti T 
Ispanijoj); Jėzaus Kris-" 
taus įpėdinis ŠV Tėvas pa*

i 
j

skelbtas ispanų tautai sve- i 
timšaliu autoritetu: tikybi- " 
niai namai atimti, k’ąd juo- • 
so būtų . įsteigta viešosios 
mokyklos.

Savo enciklikoje Šv. Te- • I 
vas kviečią visus Ispanijos j 
tikinčiuosius naudoti teisė- i 
tas priemones, kad Bažny- 1 
čiai priešingi įstatymai, bū* 
tų pakeisti ir ragina visus jį 
Ispanijos vyskupus panau- : 
doti visas priemones, tikiu- < . 
čįųjų tikybiniam auklėji- ■, 
mui; Šv. Tėvas dar kartą 5 
primena apie reikalą, išplės* 
ti katalikų1 akcijos veikimą.

Enciklika baigiama kvie
timu tikėti į Dieviškąją Ap*,. 
veizdą ir laiminimu visos 
ispanų tautos. >. *:

je, nurodydamas tuos netei
singumus,. kuriuos Ispani
jos vyriausybė padarė kata-: 
likams. Savo enciklikoje šv. 
Tėvas kreipiasi į visus pa
saulio vyskupus, pažymėda
mas, kad Ispanijos vyriau
sybė padarė daug nusikalti
mų prieš Katalikų Bažny
čią : atskyrė Bažnyčią nuo 
valstybės; atimta teisė turė
ti savo privatines mokyklas 
su katalikais mokytojais, 
suvaržytos procesijos ir ad- 
i n i n i stravimas Sakramentų; 
bažnyčios paskelbtos valsty
bės nuosavybe;. vienuoliams 
a*imta mokymo teisė: vie- 
nuolvnai, kurie yra prisiekę 

. iši ikimybę kitokiai pajėgai,

TRAUKINIO NELAIMĖ 
PRANCŪZIJOJE

Paskutinės žinios praneša, 
kad nei prezidentas Ząmo- 
ra nei .parlamento nariai ' 
.nėfa oficialiai, ekskom 
kuoti, tačiau yra rimta būk*.^.
lė. . - •

Birželio 4 d. prezidentas - 
Zamora, . kaip ir visuomet^ 
atvyko į bažnyčią išklausyti o 
šv. mišių. Dėl susidariusios 
būklės jis kreipusį į savo ' 
Dvasios Vadą, išpažinties 
klausytoją, kurs patarė pre^. 
zidentui. pasikalbėti su'vy* 
r.esniū autoritetu. \ ■

Prezidentas Zamora aiš- 
kiną, kad jis yra ‘ protestą- ”, 
ves prieš Ispanijos respųV- ' v 
likos konstituciją, . būdamas 
laikinuoju prezidentu, iŠ 
"kurio vietos jis buvo atsis
tatydinęs. "

Manoma, kad preiz’dentui '• 
Zamorai yra patarta panau
doti visą jo įtaką,-kad kon- . 
stitucija. butų pakeista.

PERKŪNO AUKA

Meškuičių vai. Jurgaičių 
kaime, geg. 7 d.. perkūnas 
trenkė į Žambio tvartą. Su
degė visi. trobesiai ir. apde
gė gyvuliai.

20,BOO ŽMONIĮJ Į MIŠKO
DARBUS

NANTES, Prancūzija. — 
Paryžiaus-Nantes greitasis 
traukinys susidūrė su prie
šais einančiu kitu traukiniu 
i r įvyko didelė nelaimė. 14 
keleivių užmušta, ir 116 su
žeista, kurių daugelis sun
kiai sužeistų. ...

Nelaimės kaltininku lai
komas garvežio valdytojas, 
kurs leido traukinį ne. pa
skirta linija. • Jis suareštuo- 

' tirs;.

• IVASlriNGTON, —- Pre
zidentui Roosevelt patvįrti- . 
nūs 104 naujus darbų pia- • 
nūs, . 20,800 žmonių bus pri- 
imti į . miškus valdžios dar
bams .22 valstijose, šiuo lai
ku yra 1660 “kempių.”

■ Massaclmsetts valstybėje 
atidaroma .nauja kempę 
Bristo! Counties, į kurią 
buiš priimta 200 Vyrų. . •?

.i
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lis buvo įFonas Leščinskas ir 
O Kiškytė* ’ /£ 600 ATSIVERTĖLIŲ 

" SUTVIRTINTI
į/iSekminių dienoje, birže- 

q 4 dieną, Šv. Kryžiaus 
Katedroje, Jo, Em. Kardi- 
hedas OJCcimell suteikė Sū- 
įvirtinimo Sakramentą 600 
įlisįvertelių.

Šie 600 žmonių per praė
jusius metus Bostono arki- 
vyskupijos ribose priėmė 
fcfttaiikylį. Kardinolas pa- 
įakė jiems atitinkamą p^ 
mokslą.

PASNINKAS
Šioji savaitė bus gausi 

pasninkais.. Trečia d i :c n į, 
penktadienį ir šeštadienį 
yra metų bertainio pasnilri 
kas.

MIRĖ JAUNAS PROFE
SORIUS

23 NAUJI KUNIGAI
* s.Vratyusį penkta d i e n ir 
birželio'2.d., Šv. Kryžiaus^ 
katedroje Jo Em. Kardinė
ta O’Connell Įšventino į 
tangUSi Šv. Jono Seminari
jos 23 auklėtinius, tarp’ ku
rių buvo kun. Juozas K. 
Petrauskas.

judėjusią savaitę staiga 
mirė Massachusetts Techno
logijos instituto profesorius 
Williain P. Ryan, 38 metų. 
Palaidotas Švč, Marijos ka- 
tahkų kttpinrser------— --

Miręs profesorius . buvo 
pasižymė j ęs inžiiu e r i u s 
■chemikas. '

BAIGĖ FORŪHAM

ŠLIUBAI
Birželio 4 d., tuoj po su

mos, priėmė moterystes šv. 
Sakramentą! Albinas Juo- 
daitis su Adele Milinavi- 
čiūte. Jaunikis yra gimęs ir 
krikštytas Kanadoje.- Jau 
desetkas metų - kaip gyvena 
So. Bostone. Priklauso prie 
bažnytinio choro. Jaunoji 
krikštyta Branford, Conn. 
Ten Ji .yra priėmusi ^iius 
saĮranientus. £9**

* ^Liudytojais buvo Vytau
tai . Vaitkus ir. Anelė Am- 
brozytė.

Pirmutinis Didžiuli#

PIKNIKAS
8^. Bostono Lietuvių Parapijos

. . • ‘ ' -—įvyks 

Birželio-June 11 d., 1933
lomuvos Parke - Montello, Mass.

Šiomis dienomis Vyt. Šid- 
auskas, gyv. Wafe.rtmvn, 

Mass., aptiekorimis K. Šid- 
iausko sūnus, baigė katali
kišką Fordham universite
tą, New York, gaudamas 
Bachelor of Science laipsnį.

Fordham universiteto mo
kslo mėtų užbaigimas ir dip- 
omų įteikimas bus birželio 

14 d/
V. Šidlauskas, dar stu

dentu būdamas,-1931 m. ba
landžio: & d. vedė- Margare- 
’tįą. Sta&evičiūtę, gyv. 624 
Arsenai št., IVatertoAvn.

GERBIAMIEJI t
Pirmasis Šo.- Boston To kolonijos .piknikas, rengia

mas Šv. Petro lietuvių parapijos, duoda jungos kiekvie
nam atsigauti šviežiu pavasario oru, atgaivinti jausmus. 
Gražus pušynas, puiki salė, ištaisytas parkas veria kiek- 
yienam atsilankiusiam akį, traukdamas užsimiršti kas
dieninius vargus.

Šiame piknike bus daugybe įvairybių, kaip tai : 
lenktynės, šokimas į aukštį ir tolį, estafetė.

Komiškas spurtas: gyvybės palaikymas, batų rinki
mas, pajaus valgymas ir daugybe kitų.

Tlstafet5jcrIenktjuuuosTSo. Boston’o Vyčių ir Stu
dentų kuopų bėgikai.*

Šokiams grieš geras orkestras visoltius šokius. Be 
to, bus'dar šokių kontestas. • ' ' ' ■

J alini ir seni pasinaudoldte šia pi’oga.
Bušai išeis nuo lietuvių bažnyčios kas valandą nuo 

9 v. iki 1 valandai, Kaina 75e. į abi pusi.
KVIEČIA KOMITETAS.

Paliko nuliūdime žmoną 
Pauliną, ir tris sūnus: Vin
centą, Juozapą ir Vladislo-

mas “pyragų jormaikas” 
(bakery mile), beturčių h* 
gegužinės procesijos naudai, 

Grudzinsko pastatyta 
krautuvėlė buvo., pripildyta 
visokių lietuviškų pyragų ir 
pyragaičių:. Buvo pąi’davi- 
nėjania taip gi šalta koše ir 
tonikas.

Šio “jorihaiko” vedėjos 
— pyrągų pardavėjos buvo: 
ponios Marksiene, Slatkevi- 
čienė, Šiiltieile, Navickienėj 
Saulėnieiie, . Mąti ješkiene, 
Jaldmavičienė, Siaui-ienė ir 
p-lės Šmigelskytė. ir M. Ja- 
nuškėvičiūtė. ... ’

Ne tik .dauguma aš para
pijos šeimininkių kepė py
ragus, bet ir atsirado . du 
jaunu “bekelių,” —- kurie 
pakepė didelį “angelišką” 
pyragą.

Visi gražiai dirbo, viskas 
puikiausiai pasisekė!

L <//£. _ A J

RANKA RANKA 
MAZGOJA

draugijos, Rumford, Me.
. Iškilmingai palaidotas ge
gužės 30 d. Marijos ka
pinėse, W. Qiiiiicy, Mass. iš 
Šv. Juozapo bažnyčios.

DAKTARAI KIBURIS V9. BIZNYJE

Tą. patį popietį susišliu- 
bhvo Antanas Šličius, gyv; 
107. 3rd.--.St,..su Stefanija 

: Banionyte, nuo 89 Baxter 
st., jaunoji baigusi Šo. Bos
ton High School.

Liudytojais buvo Boleslo
vas Grjsa, Paulina Jurkevi- 

. čiūte ir Joana Agurkytė.

rūpinasi parapijos 
pikniko

Tel. -So. Boston 0823 . ’
LIETUVIS DANTISTAS i

ŪR. M. V. GASPER 
(KASPA-RAVlOinS, 
Naujoje Vietoje/

525 E. Broadway, B. feoston.
Ofito Valanda*:

Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1 :fio Iki 
5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi 
sas uždarytau subatos vakarais. Ir 
uedSldienlaiB, taipgi seredonde nuo 

12-tos dleuį uždarytas, ■
Taipgi ntiimii ir X-ray .

I

P; Kiburis šiomis dieno- 
mis atidarė, užkandžių ir 
gėrimų vietą, esančią 324 
W. Broadway, So. Boston.

BERKSHIREKALNUOSE

; "Tuojau buvo ir trečias 
šliubas—Vincento Kiškio ir 

_ Julijonos Putunskytės, kuri 
gyvena 134 Gold st. Pabro-

ADVOKATAI

f
h-

Į 
»

1

F Prilips Advokatu

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provaa. Daro vi- 

5UB legalius .dokumentu®.
117 E St, (kampas Broadw»y) 

South Boston, Man.
Telefonas: Šou Boston 2732

z Namų- Talbot 2474

r- ' į ■■■ ;

PRISIEKĘS ADVOKATAS

JOSEPH P. WALSH.
y A DVOK A T A I

- Edwar R. Cdplen
; Albert Adelsbn

■ ‘ •Harpld Arano-Aky
* Benjamin Chesky

. OFISO VEDĖJAS
/ ■ Jonas J. Romanas
-18 Temont St., Boston, Mass,

SlOKimballBuilding
, Telefonas; Capitol 9880
. O fiio vilandos.
‘ 9 vai. iki 5 vai.
iSOUTR BOSTONO OFISAS

455 W. Broachvay
* • , Nuo 5 iki 7 v. vakare 
Telefonas’ South Boston 3612

Birželio 2 d. vakare Mal
dos Apaštalybes ’ draugija 
savo - susirinkime be kitų 
reikalų, nutarė rūpintis pa
rapijos piknikų, įvyksian
čiu birželio 11 d. Romuvos 
parke, Montello, Mass. Iš
rinkta darbininkai ir rinki
kai.

Kum P. Virmąuslds pri
siminė, kad parapijos išva
žiavimas turėtų būti.. di
džiulės šeimos tikros vai
šės, prie kurių gausumo ir 
linksmumo kiekvienas jure- 
tų prisidėti ir jose būti. Tai 
geriausia proga parėpi j ie- 
čiams parodyti labjlarhigu- 
iną, uolumą ir lojalumą.

Lietuvis Dantistas. ' ’ ’

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

Tel. So. Boston 2300 '
414 Broachvay, So. Boston

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai. 
ryto, nuo 1:3O iki 5 :3O po: pietą ir 
nuo G iki 9 L vakare, šventa diena 

pagal susitarimu.

Tel.. So. Boston 2660 .
lietuvis Dantistas

A, L KAPOČIUS
251 W. Broadway, Šo. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12,. nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Seredoinis nuo 9 iki 12 v. dieniį. 
Suimtomis nuo 9 iki G vai. vakare. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. diemi-. 

(pagal. sutarti)

UŽBAIGĖVAKARINES 
MOKYKLAS

Tel. Porter 3789

JOHN REPSHIS, M. D.
(KDPSYS)

u Uetuvin Gydytojai

Praėjusią ‘ savaite Central. 
Vakarinę aukštesniąją (high 
school) mokyklą užbaigė 
140 mokinių; tarp kurių yra 
M. G. Morkūnąitė ir J. Zin- 
kus. . •. : .

.278 Harvard Street, 
kamp. Inman arti Central Sq,

Gambridge, Masi.

MIRĖ
Gegužės 27/ d, pasimirė 

Stanislovas" Ząjauskis,. -61 
metų amžiaus-, gyv. (juincy, 
Mass. .•■*. ' ■ :
; Iš Lietuvos.paėjo .iš Kur- 

tavėnų parapijos.
Priklausė prie Šv, Roko

BŪTI SVEIKU
JŪS VISUOMET NORIT

Ugai įsistovėjes ..kraujas; nėrvos, 
dusulys, odos ir įsisenėjusios ligos, 
patrūkimas, kt>jq sklindoj imas, pi

lės ir votys, nuplikimas, 
nugaros . skaudėj Imas, 
reumatizmas, nmluria ir 
riebumas Išgydomas be 
jokio skausmo- ii‘ nėra 

|y reikalo . išlikti iš darbo. 
Apžiūrėjimas dykai. • Gy

duoles duoda. Mažas užmokestis..RiiRrallb iii SrtMjfaK 

FalamJot: Antradieniais, ketvirtu- 
dieniai* Ir .šeitadlenrali 10r~i2 ry
to, 2- 5, T—8 vakare; eekmadle* 
nlale lO-ia tlktaL

_X

Nesenai išvažiavęs į miš
kus ■ valdžios darbams D. 
Česnulevičius apsistojo Ber
kshire gražiuose kalnuose. 
Jis /giria gamtos grožį ir 
prašo pažįstamų atlankyti 
jį laiškais ir asmeniškai.

D. Česnulevičiaus antra
šas: 107-th. Co. — C. C. C. 
— R. F. D. No. 2,, North 
Adams, Mass.

Visiems gerai žinoma lie
tuvių patarle; ranka ranką 
mazgoja, kad abi baltos bū
tų. ; . y ;

Sodalietes labai daug diiv 
bo, kad Šv, Petro parapijos 
metinė procesija, įvykusi 
gegužės 28 d. kuopuikiau^ 
šiai: pavyktų Švč, Marijos 
pagarbai ir parapijos var
dui pakelti. Tuo darbu mū
sų Sodalietes labai pasitar
navo parapijai. Jei laike 
metų jos kito naudingo dar
bo nebepadarytų, tai vien 
už surengimą procesijos jos 
vertos visuotinės -paramos.

Savo gražiam kambariui 
įrehgti, Sodalietes turės vi
są. eilę parengimų. Štai vi
suomenė turės progą išreik
šti savo dėkingumą ir para
mą Sodalietėms.

Birželio 14 d., trečiadienį, 
parapijos salėj e ( jos turės 
; ‘ whist party, ’7 į kurią lau
kiama .gausingos publikos.

KMITIEČIAI PRIEŠ 
VYČIUS

CURLEY IŠVAŽIUOJA 
EUROPON

ZALETSKŲ
MODERNIŠKA

GRABORYSTES įstaiga 

FUNERAL HOME
naujoj vietoj

864 E. Broadway So. Boston* Mass.
> Tel. So. Boston 0815

Dabar galėsime dar geriait lietuviams patamąųti, nes 
mūšų įstaiga turi visus patogumus. Naujosios madok kamba
riai šermenims VYl^AI, Patarnavimas dieną iė naktį. Pil
nas •pasirinkimas metalinių ir Įdėto medžio grabą. Užganūdi- 
nimas, teisingumas ir nuoširdumas, tai -mūsų aukščiausias 

. tikslas.,
D, A. ZALETSKAS • F, E. ZALETSKIENe

(Graborius) (Balšamuotoja)

ŠOKU ŽEMĖN DĖL 
PABARIMO

Mildred Foiidananova, 15 
metų, gyv. 41 W. 64h. st., 
So. Boston birželio l d.,va
kare iššoko iš tračioje aukš* 
To'fgaFvęr Meigaif ė siti fkiai 
susižeidė, nusilaužė migai?- '

Nelaimingos inėrgrdto& 
motina paaiškino policijai,, 
jog ji pabarusi savo dukrą, 
kam ji pervėlai sugrįžusi 
namo; mergaitė tuojau nuė
jo į sav.o miegamąjį kanba- 
rį ir iššoko pro langą į gat
vę." • • •

GUSTIN GENGSTERIAI
BĖDOJE ■

Jau visų laukiamas §v. 
Petrę parapijos p’kmkas 
artinasi. Šis milžiniškas 
išvažiavimas įvyks birželio 
11 d. atnaujintame Romu
vos pri^ke, Montello, Mass.'

Svarbiausias įrykis šiame 
piknike bus lenktynės tar
pe Lietuvos Vyčių 17 Al
girdo kuopos ir So. Bosto
no 3-Čios Jono Kmito moks
leivių kuopos.

Abi pusi stropiai rengia
si prie šių lenktynių ir- sako, 
kad vieni kitielns nepasi
duosią 1 Bus ii'gi {1 poker ’ ’ 
kontestas storiems vyrams.'

Tikietai tik 75c į parką ir 
atgal į namus. Komisiją; 
susidarius iš grab. J. W. 
Kaspero, V. Valatkos, - D. 
J. Averkos? ir Intų, žada 
daug naujenybių.

Bostono n tiesto iriayoras 
Curley pareiškė savo norą 
išvažiuoti mėnesiui atostogų 
į Europą ir pranešę, kad 
birželio 15 d. išplauks laivu. 
Laike savo atostogų jis ap
lankysiąs Italiją.;

AUTOMOBILIAI UŽMUŠĖ
8 ŽMONES

PYRAGŲJORMARKAS
Gegužes .27 ir 28 dienomis 

įvyko .šioje■.parapijoje pir-

Praėjusios savaitės gale 
Naujoje Anglijoje automo
bilių nelaimėse užmušta 8 
žmonės, kuriu tarpe Jonas 
Stroinskis, 17 metų’, gyvenęs 
South portland, Me, ■

i GRABORIAI

JOSEPH W, GASPER
.. (KASPARAS) • ,

GRABORIUS
494 E. Broadway, 

South Boston, jMftss.
Tel. So. Boston 1437 j

.. Res. 158 W. 7th St. .
Tek Šo. Boston 1437- M?

Batarnavimu dioną. ir naktį.

. Garsioji South Boston 
Gustin gengsterių grupe pa-' 
teko pąskutiiiėmrs dienomis 
į policijos didelę nemalonę. 
Jos nariai pradėti gaudyti 
ypač po to, kai patys gengk- ‘ 
toriai nužudė savo draugą 
Thomąs G. “Red0 Curran, 
kurs buvo liudijęs prieš sa
ve gengę. Jo lavonas rastas 
įmestas į vandėnį tarp ak
menų (įuincy.

Praėjusios ’ savaitės gale 
atrastas automobilius, su 
kuriuo Curran atvežtas į 
mirties vietą. Atrastas ir 
revolveris,- iš kurio paleisti 
šūviai į Curran. Automobi
lius' ištrauktas iš vandens 
128 pėdų gilumos. Jame ra
sta didelę kilpa, kas rodo, 
kad Curran prieš mirtį bu
vo sunkiai kankinamas. Jis. 
peršautas ir su automobi- 
liumi nustumtas iš aukštu
mos į vandenį. .

Iš suimtųjų gengsterių 
grupės keli dalyviai jau yra 
turėję net po 60 areštų, bet 
vis lengvai išsisukę. Sąryšy 
su jų suėmimu, So. Bostone 
uždarytos kelios spykyzes, 
iš kurių gengsteriai turėda- 

. vo pagrindinį pragyvenimą.

LIETUVIS VEDĖJAS
Aleksandra Kriaučiūnas 

lietuvis, yra managęris Uni
ted States Co«, 763 Dudlėy 
st. (Upham Oorner), Bor- 
chestcr, Mass. . '

SUAREŠTAVO JAUNA
VEDŽIUS

tikrų pinigii. . . 1
Važiuodami į Nashua * 

jaunavedžiai sustojo North 
Chelmsfbrde ir V. Goblins- 1 
ki»o krautuvėje nusipirko 
smulkmetiiĮ t ųž 1 dolerį. 
Krautuvininkui . jaunave
džiai pasirodę Įtartini, todėl 
jis- užprašo -jų- automebi- - ■— 
liaus numerį ir nunešė dole
rį į policiją, kur pasirodė, 
kad doleris netikras. Apylin , 
kės policijai per radio buvo 
pranešta automobiliaus nu
meris ir įtariamieji asme
nys . suimti Arlingtone, . 
jiems grįžtant iš Nashua,. N. .
H.

■ Pas suimtuosius atrasta 3 
du doleriu netikrų pinigų. 
Policija sako, kad viena iš 
moterų išmėto 27 dol. į krū
mus netoli Arlington pmici- 

’jos stoties. . ; .

(VAIRŪS Slfii"

i

8EAUTY SHOPPE i '(t. Shop) r :
’ Kampas. L ir eth 45ts., /

. So* Boston, Mass. 
Tel. Šo. Boston 4G4J1-R

Atdara nuo ’9 v. iki S v.
CAROLINB CASI’EIt* Savininkė 

Eugene Permanet W.ave $5.00 
Victory J
(Plianta System) curl 10c 
Fingėr Wave 
Marcei Wave

: $3.50

35c
35c

į >■ 

•I''

| JUOZAS M. DILIS |
Į . LAIKRODININKAS |

i Parduodu įvairiausios rūšies t 
j auksinius ir sidabrinius daik-1
E ’
Į tus. Taipgi ir pataisau. 

Į 366 'W. Broadway 
j SO. BOSTON, MASS.

Ę t 

i

VASARINĖS SKRYBĖLĖS
Gaunamos

P. LIKO

PAUL'S MEN’S SHOP
KRAUTUVĖJE

456 Broadway
So. Boston, Mass.

Skrybėlės Geriausios Rūšies ir 
Prieinamiausiomis Kainomis.

p AGENTAI

INSURANCE |
Apdratisk namus, rakandui 

automobilius p&s 
J. S. MESLIS

455 W. Broadvvay, So. Boston
Tel. So. Boston 3612

4

Cambridge jlvi jaunave
džių poros, -važiuodamos iš 
vestuvių cėroųidūijų iš Na- 
shua, N. U.', buvo'suareštuo
tos North Čhėhnsfovd; J iv 

įkaitinami paskleidime iie^

| INSURANCE i 
| APDRAUl^lA VISKĄ*. | 
| K. J. VIESULĄ, f 
| 366 West Broud^vny, • |
Į So. Boston, Mass. į 
* Tel, Boston, 0620 !

- 5
J

l
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Istorines Kautynes Nejuokais P A R S ĮDUODA

Vilniaus Atvadavimo Dvasia

v-.

Engę mus lenkai, lauže rusai, 
Įniršo mūs priešas, kaip velnias patsai! 
Bet, laisves mes kąsnį senai paragavę,
Gyvent tegalėsimi tik Vilnių atvadavę! , ..

Užtai, sviesk, tu mūsų
Atvadavimo Saule!
Ir j broliai, gerbiami visų,
Pajudinkim pasaulį!
O kai saulute už kalnų nusileis, 

---------- ARfe vaįkeliat gntvunis^ilniūje žais 
•. Ir giedos jie, dėkingai atsiminę,

Naują Vilniaus Atvadavimo himnąI
.. ' Plytaitis,

~ BLOGI DRAUGAI

prižadėjimus. Susidrauga
vo su blogais draugais ir 
įgijo jųjų blogus papročius.

Vieną vakarą visi negeri 
draugai susirinko ir susita
rė išvogti banką. Prisiarti
nus vakarui, jie įsilaužė į 
banką ir pradėjo vogti pini
gus. Netikėtai vienas iš jų 
palytėjo užslėptą skambutį, ’ 
kuris pradėjo skambinti, 
duodamas ženklą, jog vagys 
banke. Policija paėmė vi
sus į kalėjimą.

Kalėjimai! patekęs tik] 
tuomet atsiminė savo moti
nos paskutinius žodžius ir 
prade j o gailiai verkti. Kuo
met išleido jį po kelių metų, 
supratęs savo ’ paklydimą, 
ėjo tiesiu keliu ir šį kartą 
nepandi^o savo prižadėji
mus, motinai duotus.

i

J —Su Diev, mamyte. Ei
nu į mokyklą,' tarė. Petru
kas.

—Su Diev, Petruk. Būk 
geras ir klausyte savo.moky- 
ii, nes kuomet . užaugsi, 

įgailėsi — tarė motina.
drukas buvo gražus vai- 

mėlynomis’ akimis ir 
įsiais plaukais. Turėjo 
e septynius metus. Vi

suomet buvo paklusnus^ ne 
tik* savo tėvams, bet moky
tojams ir vyresniems., 4 Tar- 

-■ ■ ■ . navo mišioms ir priėmė Ko
muniją Kasdien. IJraiigau- 
damas vien tik su gerais 

3 ' draugais, nieko blogo neda
rė. Visi žmonės matydami 
tokį vaiką, norėjo turėti jį 
kaipo savo.

Po kelių metų, Petrukui 
'dar belankant pradinę mo
kyklą, j'ojo; tėvas apsirgo
baisia liga. Gydytojas pra-! 
nešė, jog jam bus sunku pa
sveikti, tiktai vienas Dievas 
tegalės išgydyt jį- Petru
kas, sužinojęs apie savo tė
vo padėtį,“pradėjo karščiau 
melstis ir prašė Dievo, kad 
išgydyti? jojo tėvą. Bet jo
jo maldavimai buvo veltui, 
nes po dviejų savaičių Die
vas apšaukė savo tarną, 
reikalaudamas iš jo apy
skaitos. Petrukas liko vie- 

. nas su savo motina.
Praėjus kiek laiko, Pet

ruko motina, turėdama šir
dies ligą, apsirgo. Prieš 

/ mirsiant, pasišaukė savo sū
rių prie savęs ir jam tarė.—- 
Petruk, jau ir aš tave pa
liksiu. Dievas šaukia ma
ne. Liksi našlaičiu. At
mink ką mokinau tave per 
ištisus metus. Nedraugauk 
su blogais draugais ir neuž
miršk Bažnyčios. Petiuk, 
apkabink mane, nes jau at
ėjo toji valanda...

Petrukas* apkabino savo 
motiną. . Jojo akys pilnos 
ašarų^ Pabučiavo jąją ir 
prižadėjo išpildyti motinos 
prašymus. .

Koks - skausmas apėmė 
Petruko širdį. Jau jis liko 

_• vienas; turėjo vargti. Jau 
į jis nebuvo toks linksmas ir 

J nepaisė, ką darė. Pamiršo 
motinos prašymus- ir savo

ŠIRDPERŠOS

. -Keista — kai įsivaizduo
jam rožę, vis ir prideri am 
erškėčius, tartum rožė be 
erškėčių net nė vaizduotei 
neįmanoma. '

Vienas mažutėlis sniego 
krislelis ne taip reikšmin
gas, kaip milijonų milijonai 
suglaustų snieguč’ii, kurie 
kuopuikiausiai apden g i a 
net plačiausius žemes plo
tus.

Gal kas drįstų sakyt būk 
pagirtina žinoti kitas kal
bas, kad ir reikėtų motinos 
kalbą pamiršti. Reįk žino
ti, kad motinos kalbą pa
miršt, tai ir yra pačią savo 
motiną pamiršt. Mat, abi 
jas turime neužmiršt, bet 
jomis didžiuotis.

Turbūt nepasitaiko stu
dentui sunkesnė valanda, 
kai jis, bandęs rašyti ir vie
kai tuomi pasirodyt, sužino, 
kad . jojo raštas buvo .atmes
tas, Bėt tepasitenkina 
tuom, kad vis per vargus į 
garbę — plunksną vis tesu- 
kina, tciiepasiduoda,

Akis teikiu protui vaizdą. 
Protas Jr gali įvairiai tąjį

Trys arai ir Vytis, kovės, „ į 
Kovos šimtmečiais mdioves, 
Vyčiui jaū įnirtis grūmojo! 
Vienok Dievas jį gi obrijo. .
Rytų dvygalvio erelio, — . 
Spatiiai kliudė švieson kelią, 
Vistvmiagis iš pietų, — 
Kirto snapu sulenktu..

" Juodasis iš vakarų;../...
Brukęs Lietuvon varu, 
uDtang narh ošten” nuolat sieke, 
Vytis gynės, kardu pliekė.
Nelabieji kiek -apkarpė,-

* -Vienybę ardė mūs tarpe, \ 
Palcsiinčįkai padėjo, 
Mūsų vargai tuom didėjo.

Jie perėjo liberalus,^
. Kurių Sąžine užšalus 

Užvedė raudonas gaujas, 
Vytis ir su šitais: kaujas.
Katalikai Tnušiil ėjo,
Nes jiems Tėvynės gailėjo, 
Meta darbus ir žegnojas,

. Beg gelbėti .sužiilojęs.
Skubėjo .Tėvynę ginti, .
Tautos priešus numalšint i? 

.Maiišiukai nelemti kliudė, • 
• Tautos vadus gaudėj žudė!

Lietuvių drąsa nelūžo, 
Pjautuvas, plaktukas dužo, . 
Apgynęs savo namus, 
Lietuvis dar neramus.
Nes išvijus svetimuosius, 
Mato klystančius savuosius,x 
Vieni žymiai ištautėję, 
Kiti paskui “iekus” ėjo.
Bažnyčia meldės,' aukojos, 
Visus gynė nuo pavojaus; 
Tikybiškai cementavo, 
Daug nuo/‘gangrenos3’ atgavo.
Du dalykai yi‘ištirti,'
Kurie šalin tautos mirtį — 
Katalikiška — Tautybė, 
Tai pilna kovoj galybė.
Kurie kovoja be šito, 
jaū seniai duobėn įkrito, 
Tik istorijoj jų vardas, - 
Mai, vartota ne tas kardas.
Lietuvi Amerikieti! .
Kurs pavyzdžiu gražiu švieti, 
Spiesk viehybėn visą tautą, 
Skelbk su Dievu laimės rautą...

PARSIDUODA ARBA ANT 
IŠMAINYMO

2 Šeimynų, 14 kambarių namas. 
Yra visi įtaisai, Gražus sodas su 
vaisiniais medžiais, 2 akorai že
mės, 3 karų garažas, vištminkai, 
jarni5. - Graži viota. Kreipkitės

MRS. M. ŠILALIENĖ
93 Cass St, W. Roxbury, Mass.
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liniukai, 1 karo garažas, 400 vai
sinių medžių. Vieta gera dėl ga- 
soline stoties. Kaina 2800* dole
rių. Kreipkitės

A. RUBAŽEVIČIA ■’
3 Lyman Terr, Dorchester, Mass, 
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Vab. Juozas

Studentams, Jų Antrajam Seimui 
Jau Pasibaigus

Aukščiau žemės! Siek mokslo!
O laimėsi, nežiūrint jau tikšto. • . 
Ar tai būtų Atvadavimas Vilniaus, 
Ar kito jau darbo jam panašaus!

. Tik jėgos sujungtos mūs priešą sudraus 
Ir mokytų lietuvių jis bijot nesiliaus. 
Užtat jaunimėli, į turtus, 
Į žemiškus, sapnus tuščius 
Nei nežiūrėk !
Bet mokslo, paragavęs, jame ištesėk.!. 
Nes kasgi iš turtų, ar garbės čionai, 
Juos gali išplėšti bet kas! .

• Bet mokslas su mirtimi skirias tiktai ’ 
. Ir nieko čia žemiško nebijo jisai!

pavėikslą keisti — ir kaip 
tik dėlto, kad akis gali — 
tai. žmogus išrado akį, kuri 
vienaip vaizdą priima ir 
vienaip atmuša — tai kame
ros akutė.

Šiomis dienomis d a u g 
skaiioin aipe vaikvagystes. 
Tikrai skaudus reiškinys. 
Neužtenka žmones skriaust 
pįnigiškąi, dar . tenka šei
moms nukęst iš priežasties 

| jųjų .vaikučių. pagrobimą.

B ARGE N A B
Ant Greito Pardavimą Uitis
14 akerų žemf«,.ant didelio ke

lio ■— Blato Rd. 104. Tarpo; Brid- 
gcwator ir Tautan, Mass. 5 kam
barių namas.-Yra elektra, 2 viŠ-

“MOSĮĮ LAIKRAŠTI”
Brolius amerikiečius kviečiame 

užsisakyti
“Mūsų Laikraštis” yna did

žiausios ir įdomiausias iš visų 
Lietuvoje leidžiamų savaitraiš* 
Čių; geriausiai informuoja Lietu- 
voš visuomenę, apie savo krašto 

.ir plačiojo pasaulio įvykina; vi-.w* 
ad pilnas rinitų Ii* objektyvių J nii

■ traipsnių, gražių pasiskaitymį ® 
lorcspondencijų, dainų, paveik»»W 
hj ir t. t.

“Mūšą Laikraštis” 'šiandien ■ 
plačiatisiai skaitomas Lietuvos a 
kaime ir miesto, nes savo plačiu 3 
•utiniu visus patenkina. Taip pat ,® 
virš 2000 prenumeratorių turi ® 
užsieniečių. lietuvių tarpe, kurių® 
didele dauguma yra broliai ame-.® 
tilžiečiai. . ' jS

“Mūsų Laikraštis” kas savai'‘JJ 
t6 išeina po 12 puslapių,
•uotas ir duoda savaitines ap<_ <£ 
žvalgas iš religinio, kultūrinio,'3 
visuomeninio, . ekonominio ir po- 1 
litinio gyvenimo sričių.

“Mūsų LaikraįtĮ” leidžia. Ks- • j 
tulikų * Veikimo Centras. Kaina 
metams: Lietuvoj 4 litai, u&to *1 
niuoso — 12 litų. i

“Darbininko” Katalogas
Visos knygos žymiai numažinta kaina

-i

Plytaitis.

Ar prieis prie to, kad vai
keliai neras saugumo prie 
savo namų? Tos motinėlės 
verčiau nukęstų iriso turto 
pagrobimą, negu jų vaiku
čių atominių. *

- : Jįeonati Lievscb—L, K.

REMKIMESAVUOSIUS
Alos ypatingai .raginame 

remti tuos biznierius ir pro
fesionalus, kurie skelbiasi 
^Darbininke.” -.

ĮVAIRIOS KNYGOS

Auksinio Obuoli<r7Marija7 
(Graikų Mytologijos Žiupsnc. 
lis) su paveikslais. Lietuvių 
kalboa išgulda Alyva .25

Trys Keleiviai:—. KrikSfc 
nis, Žydas ir Turkas. Pamoki
nanti apysaka. Parašo T. Vyš- - 
niauskas^. VortO P. D. ...... .25
; Trumpi Skaltymčlial—-labai 

gražūs pasiskaitymaiapie į- 
vairius gyvenimo atsitikimus. . 
ParašS J. Tarvydas.........  .25

Turto Karma—moks 1 i š k i .
. pasiskaitymia. Parašš Uosis... .25

Gerumas — aprašymas apie 
gerumų per TSvų'Faberą Fi- . 
lipinu. Verto Kun. P. L. .... .15

Tabakas—Nuodai — rūky
mo kenksmas; pagal Dr. Mi
kulskį parengO S. Kaimietis .10

Užkeita Mergele su Barada 
ir Barzdaskutis — apysaka.-. .15

Katalikų Bažnyčia ir De
mokratizmas. — ParašS kun. 
Tarnas- Žilinskas ...................

XXIX Tarptautinis Eucha
ristinis Kongresai ParaSo 
kun. Pr. Bučys, 'M. L G. .. 1.B0

Mūsiškiai Užsienyje. Juo
kingas aprašymas kolionSs į 
Paryžių ir atgal - Mikalojaus 
ir Glapiros Ivanovų. Išguldė 
Magnus Parvalkietis ....... .

Kėlion§ Aplink Pasaulį per 
SO Dieną — Apie visas de
rybas be galo įdomūs nuota
kiai kelionės per įvairius kra
štus. Parašė Julius Verno.. 
Vertimas, J. Balčikonis .. ., 1.00

Pramoninės Demokratijos 
Pagrindai. Parašė Uoris ....

Gegužės Mėnuo — Kun. P.
Žadeikis ......................... .. .40

Aritmetikos Uždąvinynas .25 
Vaikų Darbymečiui —Rin- • 

kinelis kalbos mokslui ...... .35
Petriukas — laiškas vieno 

vaikelio; Vertė S. Rakauskas .15
. Bolševizmas — Kas. tai yra 

bolševizmas ir jo vykdymas 
Rusijoje .. '................. . .15

Žaidimų Vainikas — Savy
bės vakarėliams ir geguži
nėms su gaidomis. SutriaS M. 
Grigonis .... ;. .. .. .. .25 
. Laimė — (poSma),. Parašė 
Vaitkus .... .. . ■.
• Atsargiai su Ugnimi. Vertė 
iš. lenkiško kun. K. S...........

Mūsų Tikėjimas—iiailkini- 
ma« pagrindų mūsų tikėjimo

Lietuvos Ženklai. — Išleido 
L Šeškevičius-., ir B-vė. Kau
nas .. ................ ...

Ėmęs ir Kalbėk: Deklama
cijos, Monologui ir Dialogai. 
Parašė Juostas V. Kovas .. .30

Hurharistlkos Marijos. Su
lietuvino Kun. P. Jtrifcaiiis .. .15

Dangaus Karalienė. Surin
ko kun; M. GalęviŠus.} • • • • • 
. - Socializmas ir Krikščiony
be. Prof. V. JurguMo............ .

Žmogus ir Gyvulys. Paraše 
kūn. Pr. Pušys ,. .. ’.. .

Žydas Lietuvoje. Parašė S. 
Kaimietis ... .. ...... .. .

Maldos Galybė, Istoriškas 
piešinys IV-tp šimtmečio kri- 
kčionybės. Lietuvių kalbon 
išguldė P. B. .. .. 15

Apsirikimų Komedija. Ąt- 
sitikiinns iš Amerikoniško gy
venimo. Išguldė L a p š i a u s 
Vaikas .......................'.A. .05

Jonoi Kmito Eilės .... .. .75 
’ Be apdarų .50

Lietuvos Albumas. Su pa- 
veil<slaisrir aprašymais .. ... 1.00

Dr.. Vinco Pietario Raštai.
Istorijos apysaka 2 tomai ;. :50

.15

.25

Trumpa Apologetika arba . 
Katalikų Tikėjimo Apgyni-_
mas. TarašO kun. V. Zajan- 
čauskas . * .. A. ............. . • .35

Moterystė ir Šeimyna. Ver
tė J. Gerutis .... ...». .25 

t-Limpamosios Ligos ir kaip 
nuo jų išsisaugoti. Parašyta . 
negyvoji gamta: Žemė, vatir 
dūo, oras. Parašė J. Baronas .25

Nauja Skaitymų Knyg* — 
(Dalis II). Su payoikriais .. .40

Vaikų Knygelė — sh pa
veikslais.,........... .20

Mano Patyrimai Didžiojoj 
KarSj, 1915 ir 1919 m. Palū
šė kun. j. P. Jontitii (Kape
lionas) ;............  .15

Pamaldų Vadovėlis, Staci
jos, Graudūs Verksmai. Su
darė ir išleido kun. J. Konsa- 
vičius .. .. .» .. .... ..

Vienuolinė Luomą. Vartfi 
kun. P. Saurusaitis . i ..

Moterystės Neiuardomybe. 
J. Lesauskis. fiv, Kazimiero 
Dr-jos leidinys, Kauna .. ..

Sunkiaugiaii LaUodi. Pm»- 
šė A. Ruoeviiiua .. .. .... 

! Meilė (Pooma), PanafiG M;
Gustaitis .. .. .. .. ..

Šv. GabiieMus. Klritlo fiPft-
vas Alfonso* Maria C? P. .. 15

RELIGIJOS Mokymo Me
todika. K. J. IBkmodys ....

Lsiskitfi Mašuiiams Atstti 
Prie Man®!. Sutatsi. kunigas. 
Pranas .. ‘........... ; ...... .25

Mūsų Dainiai. Paralfo Ka
zys Puida... .. .. .. ... .. .25

Andersono Pasakos — su pa-.
i veikalėliais .. ........ .. .10 

Malda. Svarbi Hge ii y m o
i Priemonė S v. Alfonso Liguo- 
. rf. Sulietuvino B. A. ...... .10 

, Novena, Prie Sv. Ptanclš- 
■ kaus Asyžiečio su trumpais ' 

apmąstymais apie Jo gyvqn>
. mą. Parašė Tėvas Hugolinuš 
' StrofL O: F. M. Ventė K ,, .45

Valgių Gaminimas ir Nanm 
’ Prižiūrėjimas. Asw& 

kos Ltatuvslta .. .. .1.00
j Sveikata arba 11« s u s i s 
’ trumpas kelias j sveikatų;

taisė Dr. X L. Grrišiunas .. 1.0.0
A Brief LRhiMmltn flraas- 

■ mar. LietnvlUad-AnfUI k s s 
žodynas. Kun. P. Saususattis .15

JA

.15

.25

.50

Ąžuolas. A. Vienuolis .
Kas Šiandien Kalbama, 

pde Dievų, Sielį. Religijų, Pa- , 
žangų, ir Sooiaiiztit. Parašo 
Dr, Povilą? Mina ., *., ., . .. .W'

Visas Svietas, Žumfl, kalnai, 
vanduo,. up£s, žmones, mies
tai. 8’utaįBG ir Meldo P. Mi- ' 
kolainis .. .. ........................... .10 1

■ ___________
MALDA YNYGfiS ,'lj

Maldų RįnldMfiRi, britais 
viršeliais ... .. .. 1.50 .90 :■

Maldą RMdnOtfe, godais 
yHėliam .. ... .. ... . .1.00 .75x ■

Puikini anj) Kelta — “Qa»- '
Miliuko’’ apondiK. Odoi apda- ;

... tuo 2.00:; •*’

.10

.80

.40

rv

TEATRAI
Vienuolio Disputą su Rabi- 1 /«> 

nu. yįBpn Y®ikw*o juokui Su- .yy 
lietuviu© YflMmtfAi .. .. .. .15;

Elgetą I-Jų vei- } /»
ksmų komedija. PamC Sei- * K 
rijųJwaikfla ... .. .. .. .25^’

.85

.10

.25

.20

.50

.10

.15

.05

.85

nizmiMO (Paturite); L.
lianis .... .... ................ '• .51

Delegatą KsBonS EMtavon 
1916 b. Ptrdtt Dv. 1 W- 
skig........... . .. .. .. .. ..

Vadovėlis Bmskti dri 1 £ < i 
mišioMs tarnauti. Psriįį&fta 
Seno Ba&ųrKos Y«ne .. ..

Seselei—Rtastlei, patartasi

,1«

01

.18

vydas

gą kūttjmnM po į
I aktų, SUfatlų Aumm- ■;% J
kas .. ..............   ..’ .# .. .35 .

tolegia^—JDmnti 4-ri< ait-
tų. Yftrtft Akelaitis ... ..... .40 '

Esumfia — d alkį <lr&- ;
mo« “Ginai ftuitog Genijus.”
Para® kun, Ij. Fal<aiwotekfiB .1-0 -

JFJst Owd- — veikmę 
ya&4įjfl I. T. .. ... .30 /

Paitiflljflį - tetai n*atn*moji 
k£ ‘ ’■ - '• ' - ’
Y

4.— 4-flų aktų diėma.
.... , 

nyrioApriredCdniai — 
ai Iji yyyfititffiR Uit 2a- 

mūr f&zeMi KrijatM*.. Vaidini- . 
mai bu gaidomis <. .. .. .. .75 

Dramos; J) Germanas; 2) 
Fatiiola’ ė-khj aktų; 8) Liur- 
do J8tj$ūlas 4-rijj aktų; para- / . 
$£ tfrftaOTdjtf... .. ;. .65’

ja . fckte. -PaieaM ttnaftis
It u 

PfiįajTak kį, diuni; S) Jono 
Idai : ») Runlnb lal-

yaAvfcetKirIMbil:!) - 
litlriim. *) Antanu
kas. SMiako S.K, D. fe N. .. .15.

,10«

15 .

15

Jfljmfcno AI&L H. Ateivis .10 ;;

tarifa .ihiL A ShHfcflto Stbtos .10 - 
’MMte MM .. .. JO" 

SMi&i 9tabt«s.............. .10

KupaunM .. .. .r...; ..
Mfi0ų JaMonenmls Idealai.

Paskaita skaityta AteMufario| 
konferencijoje, Vo*nwite, 5 
d., Urftelio, 1017 m.____  .. .10

šeimjmBkįemi VatoCKtuns
PramogČltt. Svbno Svyufi 
Iš Adomo Mlotavifltau Bai
tų., ' Mokyklom*. • ptariko Ai. 
Biržiška .. .. ---------30

Mūšiai prie Netnuno ir Au- 
gųstavo giriose ,. .. .. .. .10 

. Pasakėčios. BftnMnflhi kal
bos mokslui ...... .. .. .10

“Dievu Kjuklya» Jumyse 
Yra” arbt apie geetnaę do
rybę. Verst* B liukų kėlb'oa . 
ir iSleieta rūptuaniU P; Ik;... ,10

Ką Kiekvienai Kp.talikas
turi Žinoti arba mokOri .... < .05

Kovotojas dSl Vtodaus Ue-. 
tuvybšfl. Kųn. J. Ambmafo- ’ 
ijm •• •.. ~ ... '.05

PmmkM A. WMtonas • 
bsm... .10

MT KAIBOMBS

.40 
15 
.15 '
JK *
.20;
.20;
15 t

• iš:
15

Ligho (UMM ..
U3 .. .. .. .. .

.. .. ,

Skyniau jikyiumOlį.. .. .
Siunti mane motinais ..
Ko Uūdii ereteltai? .. ..

. Bla&ininkii hymnos ...
Aleksio

Myrnu ..
Keipfios

lAmdlee flainoe (chorui •
A5 pa# ttfrėlpMūMutŪ mano. ,15
(M tu, lakŠtingČ15’Viumgi5-

10

.20; 
» M t 

■v 5* ‘ 
• * 

*■.

Us tupSjo/.. 151
Kad buvau mergelč-Ir atlč- * 

kū sakalėlis .. ;. „ 15 -
. « • • . * • t

“DARBININKAS”
366 W. Broadway, So. Boston, Mass



DAPBIJMIJMKAS
(TheWorker)

įFablisKed ęvery Tuesday and Friday exept Holidaya šucK.as
t New Year, Good Friday, Memorial Day, Ihdependence pay, 

Laboį- Day, Thanksgiving and Christmas
. —---- -by---- ----

MT JOSIPH’S LITHUANIAN R. O. ASSOCIATIOM OF, LABOR
■nd m Hcpnd-dami matttfc 8ept 12,1015 u ihe port cCfict at Boafoo, Maim 

nrider thi Aėt oi March 8,1870
« for malling at ipeclal rate ot poatage prorlded for in Sectton 1106 

Act of October 8,1917, autimrlied on July 12,1918

BUB8CRIPTION RATB8:
c ylarly ................14.00

gn yearly,..............,..$5,00
•tie once per week yearly. ,$2.00

onci per ireak yearly... .$2.50

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metami .>4.00
Ufaieny metanu
Vieni) kart savaitę matarni.. .,^2.00
Užsieny ! kart savaitėj* metami.,.$2.50

DARBININKAS" 
i6,"WEST BROAmVAY ’ SOUTH BOSTON, MASĖJ.

TELEPHONE SOUTH BOSTON 0620

f KAUNAS PRISIEKIA 
E ATV ADUOTI VILNIŲ

aplinkybė daug p a d ėjo 
Kaunui pakilti. Stambiau
sia Lietuvos inteligentija 
jarne <susispiete. —Jis tapo- 
apšvietos ir administracijos 
centru, jo pramonė ir pre
kyba pakilo. Tapęs Lietu
vos Širdimi, Kaunas, sukau
pė savy visas krašto arteri
jas ir jo gyvenimas ėmė 
plakti daug smarkesniu 
tempu. Jis labai žymiai 
paūgėjo ir pagarsėjo ir iŠ 
viso sudaro europinio mies
to išvaizdų. •

Tuo tarpu Vilnius vargs
ta... Kaunas atjaučia vy
resniojo brolio nelaimę, pa
sižada stoti jam pagelbon ir 
grįžusiam iš nelaisvės ruo
šia tinkamą sostų. Taurus 
ir garbingas Kaunas nepa
miršo, kad jis Kęstučio ir 

i Vytauto miestas. . K.

Kaip žinome, Vilu i a-u s 
į®ieną oficialiai apyaikščio- 
fcjama Lietuvoje Gegužės 15

Tas ViliiiausLpite 
gedulingas . paminė j i m a s 
,-įvyko ir šiais metais.. Eili- 

, £nės iškilmės buvo tos pa- 
fe^ios; bažnyčiose pamaldos, 

!iariuomėnės paradas, viso- 
|*4ios eisenos, kalbos ir t. t.

Tik šicmlet prisidėjo, dar 
f vienas naujas dalyįas: vi- 
į sas Kaunas prisiekė,kad at- 
į vaduos Vilnių — laikinoji 

uostinė, pasižadėjo išlaisvin- 
tl tikrųjų sostinę ir užleisti 

į įūi vietų. Kokiais būdais 
^Kaunas • išvaduos Vilnių, nė 
t pats nežino, o jei žino, 
|. tai. viešai iiėpąsisako, bet 
p kad jis pasiryžęs tai pada- 
£ ryti, nieks neabejoja.

Vilniui esant laikinoj ver- 
į ^‘ovej, Kaunas paliko laiki- 
|-*>ąja Lietuvos sostine, ir -tai 

Į LENINAS KAPITALISTŲ 
F SOSTINĖJ
Į ' Prieš kelis metus Ameri- 
L- kos milijonierių šulas Ro- 
k ckefeller nupirko.keletą blo- 
t kų New Yorko mieste ir pa

vadino tą sekcijų Radio Ci
ty .(Radio miestas). Ten jis 
pristatė milžiniškų namų su 

į visais moderniškais pat ogu- 
į mais. Pačiam vidury stovi 
/ vadinamas Rockefėller Cen- 
‘ . ter. Būilding — viešas Ko- 
/ - meilinis Radio miesto na- 
'mas. Jo sienoms tinkamai 
k išpiešti Rockefelleris. pa- 
į kvietė iš Meksikos artistų 
į Diego Rivera ir susiderėjo 
/ užmokėti jam 21,000 dolerių 

. už . darbą. Viskas, rodos, 
. būtų tvarkoj, bet štai ant 
žymiausios aulės (salės) sie
nos liko nupieštas Lenino 
paveikslas! . Mat,, meksiko-

• nas Rivera pasirodė esąs 
komunistas ir savo numylė
tą Leniną užtepė ant viešo
sios kapitalistų sostinės sie
nos. Tai visiškai geras špo
sas ir dar geresnė komuniz
mo ^propaganda pačiam ka
pitalizmo centre.

•A . • • . . ’

Rockefelleris,- žinoma, Ii- 
kos sujaudintas ir parašė 
Riverai mandagų laiškų, 
kad kaip nors Lenino veidą 
pakeist!], bet kokiu kitu. Bet 
mekšikonas atsisakė tai pa
daryti- Jis turi kontraktų, 
kurs jam duoda laisvę pasi- 
riuktį piešinių- teiną. Atro
do, kad Leninas taip ir paj 
siliks . ant kapitalistiškos 
tvirtovessienos. .
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NAUJAS PREZIDENTINIS 
KABINETAS

Įdomu, kad Rockefelleris 
taip davė savę a p g a u t i. 
Samdydamas Riverą, jis ži
nojo, kokių pažiūrų tas ar
tistas yra. Rivera jau bu
vo pagarsėjęs komunistine 
propaganda savo piešiniuo
se. Ispanijoj, Meksikoj ir 
pagaliau pačiam Detroite 
Riveros paveikslai buvo to
kio turinio, kad visados su
keldavo riaušes. Vienį juos 
puldavo, kiti gindavo, nes 
jo . paveikslai kiršindavo 
prie klasių kovos.

. Pagaliau, Leninui tur būt 
tinkamiausia atsisėsti ant 
kapitalistų sosto. Nors jo 
istorija diametraliai prie
šinga kapitalizmui, bet pra
ktikoje kapitalizmas ir ko
munizmas eina prie to pa
čio tikslo — pavergti darbi
ninkus. Tik skirtumas yra 
toks, kad komunistinė yęr- 
gove daug žiauresnė. K.

PROGA BEDARBIAMS
Kad pagelbėti bedarbiams “Dar. 
Liniuko” Administracija išmokės 
bedarbiui už kiekvieną g a ii tą 
naują metinę prenumeratą vieną 
dolerį.

.Gera proga bedarbiam* užsidirb
ti- keletą ar kelioliką dolerių. 
Apsukresnieji darbininkai gali 
išsidirbti nuolatinį ir gerai ap
mokamą darbą.

“DARBININKAS’*
366 West Broadway, 

So. Boston, Mass.

J. A. Valstybėse kabine
tai mainosi su naujo prezi
dento išrinkimu. Nors kas 
ketveri metai mes turime 
kabineto permainų, bet čio
nai, Amerikoje,, neturime 
‘ ‘ministeriški], persive r t i- 
mų” arba minis terių rezig- 
navimų. Europoje kabine
tas atsako pai-Iamentui ir 
tuoj siunčia, rezignaciją, 
kuomet jam pareiškiama 
nėpasitikėj imas. Amerikos 
kabinetas, atstovaudamas 
valdžios ekzekutyva (išpil
domąją dalį) atsako vien 
tik prezidentui, kuris yra 
vyriausias, krašto vadas. J. 
A. Valstybėse kabinetas ne
atstovauja kongrese parti
jos daugumos. Hooverio 
laiku turėjome respubliko
nišką kabinetų, kuris, veikė 
su kongresu, kurio daugu
mą sudarė demokratai. Ki
tas skirtumas tarpe Ameri- 
kos ir Europos sistemos-y- 
ra, kad šalyse, kaip Angli
joj ir Prancūzijoj, kabine
tų ministeriai paprastai yra 
parlamento nariai,. A. J. 
V. konstitucija draudžia Se
nato arba Atstovų Buto na
rini “laikyti ofisą po J. A. 
V. jo kongresinio termino 
metu.”

Konstitucija neturi ypa
tingi! parėdymų įsteigti ek- 
zekutyvus departamentus; 
tą palieka Kongresui. Wa- 
shingtono administracijoj 
buvo tik keturi tokie depar- 

: tamentai: Valstybės, Iždo, 
Karo ir Teisdarystės. Su 
išsivystymu valdžios reikalų 
pridėta šeši kiti departa
mentai. Dabar yra dešimts 
Kabineto narių: Valstybės 
Sekretorius, Iždo Sekreto
rius, Karo Sekretorius, Vy
riausias Prokuroras, Pašt- 
įnėistėris, Laivyno' Sekreto
rius, Vidaus Sekretorius, 
Žemdirbystės Sekretorius, 
Komercijos Sekretorius ir 
Darbo S'ekretorius.

. Kabineto nariai gauna po 
$15,000 į metus algos. Juos 
skiria prezidentas, bet Se
natas turi patvirtinti. Re
tai Senatas nepatvirtina pa
skirtų asmenų,- ir tik prezi
dentas gali juos pašalinti.

Naujai išrinktasis prezi
dentas, sudalydamas savo 
kabinetą, turi laikytis kai 
kurių tradicijų. Viena tra
dicija reikalauja, kad kiek
viena krašto dalis būtų at
stovaujama. Valstybės Se
kretoriaus vieta . paprastai 
siūloma žmogui, kuris maž 
daug, skaitomas “preziden
to medžiaga,” kitais žo
džiai^ tinkamas, būti prezi
dentu, nes toji vieta yra 
peržengiamas akmuo į pre
zidentystę. Jeffęrson, Ma- 
dison, Monroe; Adams ir 
Van Bureanj prieš tapsiant 
prezidentais visi buvo Vals- 
tybės Sekretoriai. Lincol- 
nas. pakvietė WįHiam H. 
Seward, jo respublikonų. 
konvencijos 1869 m. konku
rentą į tą vietą; 1913 metais 
'VV’ilsonas paskyrė ' Wįliam 
Jemiings. Biyan,-Hardingas 
-r-. Charleš E. Hughes,- reš-

■ lĮublikonų kandidatą ,į pre-

zidentus prieš' keturis me
tus. . '

A. J- V. prezidento kabi
nete yra mažiau narių negu 
tipiškame Europos valsty
bes’ kabinete. Čionai netu
rime Apšvietos Sekreto
riaus, kadangi kiekviena iš 
48 valstybių pilnai kontro
liuoja. savo apšvietos siste
mą. Bet Apšvietos Biuras 
prie Vidaus Departamento 
prižiūri “surinkimų ir išda
linimą” informacijų ąpšyie- 
tos reikalams. Tačiau šis 
biuras nekontroliuoja įvai
rių valstybių! mokyklų siste
mos,.

Neturime Kolonijų De
partamento, Salų Reikalų 
Biuras prie Karo Departa-

Taipgi neturime Viešojo _
Tikėjimo Departam e n t o, nas laimės. ”

nes valdžia duoda pilna lai
svę tikybai. Socialinė ge
rovė, kaipo apšvieta, yra 
kiekvienos^ ^valstybės daly
kas, dėl to neturime Socia
lūs Gerovės Departamento. 
Federalis toje dirvoje dar
bas pavestas Vaikų Biurui 
ir Moterų Biurui.

Bet, be tų įvairių depar
tamentų, nariai prezidento 
kabinėto yra jo asmeniniai 
patarėjai. Kabineto . susi
rinkimuose nariai nebalsuo
ja, tik pasidalina mintimis, 
‘Prezidentas gali žinoti savo 
^oficialūs Šeimynos” nuo
mones, bet jam ne privalu 
sekti daugumos nusistaty
mas. Sakoma, kad Lincol- 
no dienose, kai jis sušaukė 
Kabineto susirinkimą ir po 
ilgų diskusijų nariai balsa
vo, kad sužinoti nusistaty--. 
mą, kuomet balsai buvo, su
skaityti, Lineolnas tarė: 
‘ ‘septyni prieš manu pasiū
lymą, o vienas už. šis vie-

FLIS.

ls KATALIKU GYVENIMO
Dėl Rochester, N. Y;, katalikų 

vyskupo John Francis O’Hem 
mirties užuojautos telegramas 
atsiuntė Prezidentas F. D. Roose- 
velt, buvęs gubernatorius A. E. 
S.mith ir daugybė kitų žymesnių 
žmonių. Savo telegramoje Pre
zidentas Roosevelt pareiškė. 
“Esu giliai sujaudintas dėl ma
no seno draugo mirties.”

Vyskupas O ’Hern buvo labai 
mylimas ir gerbiamas ne tik ka
talikų, bet ir kitatikių. Jis gi
mė 1874 m. Olean, N. Y. Į ku
nigus įšventintas 1901 m. o į 
vyskupus — 102$ m.

. Ispanijos katalikai pasiuntė ra
štą prezidentui Alcala Zamora, 
reikalaudami panaikinti parla
mento priimtą įstatymą, kurs už
draudžia katalikų vienuoliams 
būti mokytojais. Reikalavimo 
rašte pažymėta, jog 80,000 vie
nuolių, kurie niekuo nenusikalto 
respublikai, neatsižadės savo auk
štojo pašaukimo, nors jie tapsi 
ir. kankiniais dėl tikybos. Raš
tas baigiamas tokiais žodžiais: 
“Jei bus panaudota tironija, pa
naši į buvusią Romos imperijos, 
laikais, mes pastatysime savo ka
takombas, kur rasime pirmųjų 
krikščionių ir kankinių Kristų,”

Katalikų radio valandos pro
grama Amerikoje perduodama 
per 55 radio stotis. Tai yra pla
čiausiai perduodama radio pro
grama Amerikoje.

New York valstybės katalikų 
labdarybės rinkliavoje' jau su
rinkta $793,366.45. Labdarybės 
rinkliavai vadovavo buvęs gu
bernatorius Alfred E. Smith; 
Praėjusiais metais surinkta $956,- 
421.86.

Balandžio mėnesi į Roma buvo 
atvykę 740,440’ keliauninkų, at
vykusių aplankyti šv. Tėvų šven
tųjų Metų proga.

Amerikos katalikų universiteto 
mokslo metų užbaigimo iškilmės 
birželio 14 d. bus perduotos per 
radio. Iškilmių kalbėtoju bus 
.kardinolas Hayes, iš New York: 
Tuo pačiu laiku Prezidentui 
Booeevelt bus suteikta teisių 
mokslo garbes daktarato laipsnis.

Paryžiuje iškilmingai paminė
ta Šv. Vincento Pauliečio labda-

Žinios Iš Lietuvo's
VARŽYTYNĖS DIDĖJA '

Kaunas. — Per • pirmuo
sius. 3 mčn. visoj Lietuvoj 
šiemet buvo 1603 varžyty
nės. Išieškota tik 3,40 mil. 
Likvįdaeij ų skaičius padi
dėjo 3 kartus.

ZARASUOSE DYKAI ŽEMĘ 
DALINA

KUN. ŠLEIVIO BAUDA 
PATVIRTINTA

KAUNAS. -— Vyriausias 
tribunolas svarstė kim. Šlci- 
yio kasacinį sklindą. Kun. 
Šleivys už “priešvalstybi
nį” pamokslą taikos teisėjo 
buvo nuteistas 2 mėli, kalė
jimo ir 400 litų baudos. 
Šiaulių apygardos teismas 
šį sprendimą patvirtino. Vy
riausias tribunolas ? kun. 
Šleivio. kasacijos skundų at
metė.

PER 3 MĖN. IŠVYKO Iš LIE
TUVOS 333 ŽMONĖS

rybės draugijos 100 metų sukak
tuvės, kurių laike viena iš žy
miųjų Paryžiaus miesto dalių pa
vadinta "draugijos įsteigėjo Fre- 
deric Ozanam vardu. Paminėji- 
mo-iškilmėse-dalyvavo 27 tautų 
7000 atstovų. Tarp aukštųjų 
svečių buvo Airijos prezidentas 
De Valerą. ,

Šv. Tėvo nauujasai atstovas A- 
merikai, arkivyskupas Čigonam, 
buvo iškilmingai sutiktas New 
York© įr Washingtone. Nevz 
Yorke jį pasitiko kardinolas 
Hayes su daugyba dvasiškiu ir 
pasauliečių, tarp kurių buvo bu
vęs gubernatorius Alfred E. 
Šmith. . x e „■.

PRANEŠIMAS
▼

L. D. S. N.’Anglijos ap
skričio metinis suvažiavi- 

; mas įvyks birželio 25 dieną, 
1933 m., Šv. Juozapo lietu
vių parapijos bažnytinėje 
salėje, Roger St., Lowell, 
Mass. ‘

Posėdis prasidės 1 vai. p. 
p. Visos kuopos malonėkit 
prisiųsti' savo atstovus ir 
pagaminti gerų sumanymų.

Kun, S. Kneižis, 
Dvasios Vadas

K. Grigas, 
Pirmininkas

V. J. Kudirka, 
Vice-Pirmininkas

T. Versiackas, 
Raštininkas

. N. C'eikatiskas, 
Iždininkas.

L. D. S. NABIŲ-BEBABBIĮ 
DĖMESIUI

‘ ‘Darbihinko” adminis 
tracija išmokės D. D. S. na
riui— bedarbiui už kiek 
vieną naujų metinę prenu 
meratų vienų dolerį. Daug 
bedarbių naudojasi proga 
Pasinaudok ir. Tamsta. Dėl 
platesnių informacijų kreip 
kis į . “Darbininko” admįni 
staciją, 366 W. Broadway, 
So, Boston, Mass.

Neleisk viešam namui gy- 
vuoti“ tavo privatiškam na-.. 
me. '

Šiemet per 3 mėnesius iš 
Lietuvos emigravo iš viso 
333 žmonės, iš jų 214 vyrų 
ir 119 moterų. D:iilgumas 
emigrantų (apie 270) suda
rė žydai, 50 — lietuvių, ki
ti kitų tautybių. Emi grun
tų 75 proc. važiuoja į Pales
tinų.

Zarasuose miesto valdyba 
nutarė duoti naudotis nemo
kamai 10 metų sklypus ap
link. Zarasų ežerus, sū sąly
gą, kad sklype per dvejus 
įlietus bus pastatyta vila, 
, 7 Šiuo žygiu zarasiečiai no-' 
ri, kad butų daugiau niurni 
pastatyta, kas leis greičiau 
išsiplėsti, gražuti vasarojimo 
vietai. '

LENKAI IŠTRĖMĖ OKUPUO
TOS LIETUVOS GYVENTOJĄ

Iš Alytaus apskrities vir
šininkas praneša, kad š. m. 
balandžio 13 d. apie 20,30 
vai,. Vl-tam (Žirnelių) ra
jone lenkai ištrėmė f mūsų 
pusę Okup. Lietuvos Varė
nos stoties gyventoją Šimo- ’ 
Vienį Juozą su žmona Petre 
^imelioniene - Savickaite, 3 
vaikais Marijona 10 metų, 
Jane 7 m. ir Stasiu 2 mt. ir . 
su visa manta.

Šįmelionis kilęs iŠ Varta- 
valakio km., o jo žmona iš 
U žunielnyeio. km., abu Va
rėnos valsč. .

ftimelibniai Okup. Lietu
voje,- Varėnos stotyje gyve
no 8 metus. .

ĮVAIRIOS ŽINIOS
SAN PAULO STATO DAR VIE 

NĄ LIETUVIŠKĄ MOKYKLA

, Vilią Anastazia priemies
ty statoma dar viena lietu
viška mokykla. Šitos kaip ir 
kitų mokyklų pastatymu, 
rūpinasi nenuilstamas Lie
tuvos konsulas dr. P. Ma
čiulis.

ATIDARYTA PIRMA LIETU

VIŠKA MOKYKLA 
ARGENTINOJ

Buenos Airėse buvo iškil
ni ingai, atidaryta pirma lie
tuviška mokykla Argentino
je. Atidarymo 'iškilmėse da
lyvavo. Lietuvos atstovas 
Argentinoje, gem Daukan
tas,. Lietuvos atstovybes se
kretorius, P. GauČys, kun. 
Jaiiilionis ir didelis žmonių 
būrvs.

PROP. GERŲLLIS NENORI 
MINISTERIAUTI

‘Adiss. Zeitung” praneša, 
kad Gerulis, kuris buvo šio
mis dienomis paskirtas Sa- 
ksonijos. švietimo ministe- 
riu, nuo tos vietos atsisakė; 
Prof. Gerųllis jau visą mė
nesi dirba Prūsijos. švieti
mo miuistėrijoje, kaipo auk
štųjų mokyklų skyriaus ji-, 
rektorius. Jo atsišakynia 
nuo Saksonijos švietimo mi- 
nisterio. vietos Hitleris pri
ėmė. Prof. Gerųllis ir to
liau dirbs Prūsijos švietimo 
ministerijoje. ■

LIETUVIS “AMŽINAS
ŽYDAS” j

Brno “Moravsko Slavo” 
praneša, kad lietuvis Jonas 
Navickis, kuris 1921 metais

pasirašė su viena švedų 
draugija. sutartį, kad išbus 
12 metų kelionėse po pašau-? 
Lį, dabar yra atvykęs į Mo
raviją. Navickas per tų lai
ką esąs išmokęs visas svar
biausius pasaulio kalbas, 
aplankęs beveik kiekvienų 
Šalį, buvęs du kartu Ameri
koj/ perėjęs pėsčias pavo
jingiausias vietas "Azijoj ir 
Afrikoj, pergyvendamas į- 
vai riaušių nuotykių. ■

BOLŠEVIKAI NORI NUSIKRA
TYTI SKOLŲ

Paskutiniu metu.Sovietų 
Rusijoj prasidėjo kratos ir 
tardymai amerikiečių inži
nierių. Dešimts Jung. Valst. 
įstaigų nori atsisakyti nuo 
sutarčių su Sovietų valdžią, 
nes joms labai įkyrėję bol
ševikų šnipai.

Atrodo, kad ir amerikie
čiams kaip ir anglainš bus 
iškeltos bylos. Spėjama, kad 
boišęvikai tuo nori nusikra
tyti skolom amerikiečių fir
moms. Tos skolos siekian
čios 70 milijonu dolerių.

BROLIAI IŠEIVIAI
TSvynCs Ūkimas, jos lalmūj linai ir ne

laimes, jos sielvartai lr bėdos Jums vi
siems, be abejojimo, rupi. Jums, taip 
pat rupi, kad. Tėvynėje taurautų Ir 
klestėtų teisėtumas ir laisve. Jus taip 
pat niekinat priespaudos nevalių lr ne
ribotų sauvaliavimų su Švenčiausiomis 
žmonių teisėmis ir laisve; — Jus. norite, 
kad ir toli būdami, kad ir plačiųjų mm 
tių atskirti, pažinti TSvynčs buvj, koks 
jis tikrumoj yra. — Sitais visais at
žvilgiais Jums labai yra pravartu II* 
slraSyti

"DARBININKAS’* ugdo tiesos ir 
laisvės meilę;

“DARBININKAS" muko neapkęsti 
priespaudos smurto Ir niekinti dldval- 
dų veidmainyste.

“DARBININKUI" visur lr visados 
hipi darbo žmonių reiktai,

"DARBININKAS” turi labai Įdomias 
sava “RADIO ŠYPSENAS."

"DARBININKĄ’* redaguoja proftjso 
rlu3 ITV DOVYDAITIS,

KĄ" patyx <r iiralykite Ji tuto

Amerikoje ^Darbininkas” .kaštuoja 
$1.20, o Lietuvoj tik 60 amerihudSkų 
centų. • ' ■ . •

“Darbininkas,**
' "DARBININKO” atilsi Utim*., 
nia, Kaunas, Nepriklausomybes a!k$t<
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BLOGI DANTYS GADINA 
VEIDĄ

Rašo Dr. -C.' Z. Vezelis, dantistas 
Chieago, UI.

liinfamas veidas ir gera 
išžiūra yra '.brangiausias 
turtas merginoms. Tokios 

. merginos visuomet turi pir- 
. menyiię gauti geresnius *dar- 

. bus negu merginos su rūstu 
veidu. Ypač, tai yra teisin
ga^ kuomet’toldai merginai 
reikalinga savo darbe susi
tikti bei perleisti per ofisą 
daugelį žmonių* Net ir pa7 
prastuose darbuose mergi
nos* linksma ir gražiais dan
timis papuošta išvaizda duo
da jai pirmenybę*

. Tas lyginai yra teisinga 
ii* socialiame gyvenime. Dįr- 

• mosios vietos ir“pasisekinias 
galima sakyti yra tiesiogi
nes linksmumo pasėkos.

Tą pat galima pasakyti 
ir apie vyrūs. Tvarkingų 
dantų ir gražios šypsenos 
pardavėjas turi daugiau pa
sisekimo su savo kdstume- 

. . liais. Jei rūstus veidas su
daro šaltą atmosferą, tai 
linksmas ją Ij’g sušildo ir 
žmogų patraukia. Gi . šal
toje atmosferoje, ar tai bū
tų darfce, ar socialiame gy
venime, .asmens pasėkos ap
robuotos.

Linksmumą ar rūstumą 
veido sudaro trys dalykai, 
būtent akys, smakras ir 
skruostai. Kadangi burnos 
aprūpinimas yra mano-pro- 
fesija, tai apie burną ir kal
bėsiu.

Burnos išžiūra daug pri
klauso nuo dantį} suaugimo, 
tvarkos ir jų užlaikymo. 
Gražiai suaugę ir tinkamai 
užlaikomi dantys, kad ir su
glaustoms lupoms, , teikia 
veidui harmoniją ir links
mumą. Nors ir dirbtini 
dantys vienok prasijuokus 

. lyg nušviečia visą veidą.
Tačiau ne visų laimė turėti 
gražiai suaugusius dantis. 
Tie brangumynai yrą gan 
reti. Lyginai yra reti ir tie 
dantų suaugimai, kurie, vei
do išvaizdą žymiai pakeičia.

Tenka matyti labai aiš
kiai pirmyn išsidavusių. vir
šutinių arba atgal atsitrau
kusių apatinių dantų. Tie 
atsitikimai, kaip pirmiau 
minėjau, yra reti ir apie 
juos verta pakalbėti atskri- 
rai.

Daugelis žmonių turį, 
taip sakant, vidutiniai su
augusius dantis. Kitaip sa
kant, jii dantys yrą gana 

; geroje eilėje, geros spalvos, 
nei atsikišę, nei atsitraukę. 
Tokius dantis reikalinga 
tik geroj tvarkoj palaikyti 
ir veido harmonija ir links
mumas bus užtikrintas. 
Kaip, greit tokie dantys liks 
apleisti, nešvarūs, skylėti 
arba gerokai apgriuvę, tuo- 

. . jau gausis, kitas veido pa
veikslas. Nuovargis,, rūstu
mas, išbalimąs dažnai, mato- 

. si tokių dantų savininko 
’ veide*.
• Sliekinių.,-dantį], tvarka 

dažnai priklauso nuo krū
minių, kurie, veido gražume

lošia dąug svarbesnę rolę [ i 
negu žmonės mano. Tik < 
krūminiai dantys palaiko ą- ‘ 
patinį žandakaulį tinkama
me atstume nuo viršutinio 
ii’, priekinius dantis nuo 
įkritimo į vidų arba išsida-. 
virno į priekį. Bereikalin
gai yrą manoma, kad krū
minių dantų nevarta atbu- 
davoti, nes jų niekas nema
to. Krūminių netekus vi
sas kraiiitymas; teisingiau 
sakant, vien maža dalis 
kramtymo, tenka prieki
niams, kurie .laikui bėgant 
nusidėvi, trumpėja, išsistu* 
mia į priekį ir išstumia lū
pas laulsb pusėn. Lūpų iš
stūmimas pasidaro dar aiš
kesniu žandams susileidus, 
kas ligišiol linksmą veido 
išžiūrą padaro rūsčia, seną, 
be tinkamo gyvumo. Skir
tinga dantų konstrukcija 
sutveria sldrtingus kąrakte- 
rius. Pavyzdžiui, galima 
paimti garsųjį “tūkstančio 
veidų’ ’ artistą Don. Chaney. 
Daugeliui savo ypatingų 
karakterių jis pasidarydavo 
naują setą dantų, kad jais 
galėjus pakeisti veido išrai
šką, ko jis negalėjo padary
ti vien savaisiais. Vaidin
damas viename veikale jis 
imdavo daugiau kaip vieną 
karakterį. Tą jisai galėjo 
atsiekti tik permainydamas 
drabužius, grimą ir, kas 
svarbiausia dantis,

: Negaliu čia nepaminėti 
nusiskundimo vienos mergi
nos, kuri naudojosi geru 
darbu ir užmokesčių, nere
tai. užimdama darbdavio 
vietą ofise kaipo private se
kretorė. . Laimingų ii* link
smų momentų sūkuriuose ji 
nepastebėjo, kaip greit jos 
gražūs dantys sugriuvo. To
kių dantų, jau neparodysi. 
Ant švelniai linksmo veido 
užtraukta rūsčiai — serio- 
ziškajiiaska, kuri nei ofiso

Šveicarija garsi netik Sa- 
vo ištobulintais Universite
tais, netik aukštais jos kal
nais, ne tik savo patrijotu 
V.. Telliu, bet ir savo šalies 

' mokslo vyrais,
■ Lietuviai, tuo labiau Lie
tuvos jaunuomene (žinoma, 
katąlikiškoji). džiaugiasi ir 
apsidžiaugti, negali Didž. 
Gerb. Prof. J. Ereto nuo
pelnais, Katalikiškoje vi- 

Į suonienęje pasireiškusiais. 
Tas žmogus, buvęs Šveiea 
r jos,. o dabar garbingas 
Lietuvos pilietis, mūsų be

lankyto jų, nei paties, darb
davio jau nepatenkindavo. 
Vėliau jai teko pasitenkinti 
tik stenografijos darbu ir 
daug mažesniu mokesčiu. . 

, Kaip matote, dantys su
gadina veidą ir atneša nuo
stolių. Dažnus ir tinkamas 
dantų prižiui,ejimasj gydy-l 
mas ir taisymas, kreivai iš
dygusių reguliavimas, pri
valo būt šių dienų neišveng- 
tina pareiga. Kreivų dan
tų atitaisymas lengviausias 
pas jaunuolius tarpe sępty-.
niu ir dvylikos metų. Ka-^'kuriančiai .Tėvynei daug 
dangi gražūs dantys teikia prisidėjo jos švietime 
veidui žavinčios išvaizdos irPr hublaivinime, net ir spoi- 
tuomi geresnių gyvenime Į‘0 srityje. .
pasekmių, tąi, rodos, tėvai Į Neseniai prąska m b ė j o 

Lozanoje teisybės ir pa- 
j smerkimo žodis prieš dra
koniškąją SSSR, kuri savo 
pragariškais nasrais tyko 
praryti visą pasaulį, deda
ma ant. Visų tautų savo de
moniškąją leteną. P. Uber-

privalėtų- stengtis savo vai
kus taja laime aprūpinti.

Mirė kiek ankstokai, voš 
60 metų amžiaus. Šiemet. 
sueina nito to mokslo vyro, 
vyro garsaus ir rimtai min
tijusio, gimimo 80 metų? 
-nuo jo iš protestono į Kata
likus perėjimo * 46 metai, 
kaip jis liko, pašvęstas Ka
talikų kunigu 40 metų ir 
nuo jo mirties lapkričio 6 
d. sueina lygiai 20 metų. ,

Tą paminėjau dėlto, kad 
Šiandie tai yra balandžio 27 
d. T. T. Jėzuitų paskirta M. 
A; nariams maldos intenci
ja už protestantų ir kalvinų 
atsivertimą.

Tos Šveicarijos žvaigždės 
ne mūsų tautos, vienok tei
sybe reikalauja,- kad mes 
šlovintum vyrus,, garbingus 
mokslo srityje ir tautų įvai
rume.

V ai). Juozas.
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PASIRINKI SAU GERIAUSIĄ
< DRAUGĄ

Geras laikraštis yra kiekvieno žmogaus geriau
sias ir tikriausias drangas.

Dabar visi pripažįsta, kad laikraštis “DARBI 
■: NINKAS” vertas kiekvieno lietuvio tikro draugo 

vardo. . - -'gį.
(tDA.RBININKA.S“ išeina du. kartu Kiekvieną 

savaitę—antradieniais ir penktadieniais. Jame rar 
si naujausias ir teisingiausias žinias, gražiausius 
paBiBkaityirius, t Jis turi jaunimui skyrių* Būna ir 
gražių juokų. Plačiausios žinios iŠ nepriklausomos 
Lietuvos ir Vilniaus krašto.

“Darbininkas” metams............ * .-4,00 -
“ Darbininkas” pusmečiui ........ $2.00 \ 
Jei imsi tik vieną kartą į savaitę.., .$2.00 .

GALI UŽRAŠYTI SAVO GIMINĖMS 
Į LIETUVĄ .

j Metams....................... * .$5.00
! Pusmečiui  ..........   .$2.50

SPAUDA YRA DIDŽIAUSIA PASAULY GAJjYBE, TAD
IR NAUDOKIS JA . . *

“DARBININKO” SPAUSTUVĖJE
ATLIEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBUS

S PRIEINAMOMISKAINOMIS ___'• _

VARGONININKU 
DĖMĖSIU!

Šittomi skelbiu, kad A. L.
R. K, Vargonininkų Sąjun-Į tas, , kaip . liūtas iš giminės 
gos'Seimas įvyks liepos mė*. Judo, gina savo galingu žo- 
nesio 17 d., 1933 m,, Chica- džiu krikščionis nuo judų 
gb, UI. kraugerių,- priėmusių rusų

Seimas prasidės iškilmin- pavardes? J?,: Ubertas atidū- 
gomis. šv. mišiomis 9:30 vdro “galvų” akis.
rytą, Šv. Jurgio parap. baž- Negalima be pagarbos 
uyčioj, prie 33-čios ir Au- praeitį pro dai. vieną švei- 
burn Avė. Mišias giedos 4 |-carietį,’ a. a. prbf. Dr* Fr. 
balsais vyrų choras, Missa gpeiser’į, mirusį prieš 20

-llonoi’ St. FraDcisL jinepj Friburge. Tas moks- 
Xavtn—Fi*. Witt. . lo žmogus daug nusipelnė

Fo pamaldų Seimo Sesi- Į moksle ii“ tiesoje. Iki 34 
< 
nymts svetainėje. |

Kadangi gėrlL' Chicagos l 
n .uzikai atvykiišien S e i - 
man svečiams p a r ū p i n s 
(nemokamas) apsistojimui 
vietas, tad reikalinga iš kal
no žiiioti.. atvykstančių Sei
man skaičius. Tuo reikalu 
prašau registruotis ligi lie
pos 1 d. pas V. S. C. rašti
ninką, J. B r u n d z ą, 182 
Jligh S t., Bro-oklyn, N. Y.

Petras Petraitis.
A. L* R. K. Vargonininkų 

Vice-pirmįninkas

.933 m* Bal. 27 d.

MOTERŲ SUVAŽIAVIMAS
I • Reikale kreipkitės pas k.

“DARBININKAS”
866 W. BR0ADWAY SO, BOSTON, MASS,

Tėl. So. Boston 0620

j. _

j ..

Moterų Sąjungos Maine, 
Mass. ir N. II. apskričio su? 
važiavimas įvyks birželio 25 
d. l.val. p* p. Šv. Petro pa: 
rapijos svetainėje-, 50 Fif! h 
st., So. Boston. Mass.

Šis seimas kaip priešai •• 
minis yra ribai svarbus, t<»- 
dėl visiis kuopas prašau i ri- 
siųsti atstoves ir parūpinti 
geru sumanymų. .

7’. Mažeiliiene}
A pskri čio Pirmii rinkė.

Blogas Skonis Burnoje
Yra Įrodymu, kad negerai veikla vie
nas 'ar daugiau svarbiausią organų. 
Gali virškinimas yra negeras, apetitas 
blogas, silpna eliminacija, viduriai ne
reguliarus, nenatūralūs miegas, nervi
škumas, ir tt.. viskas tas parodė rei- 
kalingumą gero ir tikro Ton i ko'___

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR4oai IV. JONO EV. BL. PAIALPINBI 
PO GLOB^ MOTINOS IVŪ.

’lrmlnlnke — Eva Markslenė,
625 E. 8th St, So. Boston, Mass.

Vice-plrmlnlnkS— Ono Siaurlenė,
443 E. 7th St, So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 8422-R

Prot, Rašt — Bronė Clunlenė,
29 Gould Sh, West Roxbury, Mass.
Tel. Parkway 1864-W

Fln. Rafit — Marjona Markonlnt*
83 Nayarre St, Roslindale, Mass.

TeL Parkway 0558-W
Iždininkė — Ona Stanlullutė

105 West 6th St, Soi. Boston, Masą.
TvarkdnrS —• Ona Mlzglrdlenė

1512 Columbln Rd„ So. Boston, Mass.
Kasos Globėja — E. JanuSonienė >

1426 Columblft Rd., So. Boston, Mass 
Draugija »avo susirinkimus laiko kas

antrą utarnlnkų kiekvieno mėnesio, 
7:80 viL vakare, pobažnyttofij sve
tainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkite*
DM protokolu raitininke.

‘I

4

DR-JOS VALDYBA j J
Pirm. — J. Petrauskas, . . g 

24 Thomtis Purk, So. Boston, MfiM |
Vlee-plrin.—V. Medonls, •*

1430 Coltimbla IU1;> S. Boston, Mas* 1
Prot Raštininkas — J. Gllneckta '( 

5 Thomas Park, So. Boptąh, ;
Fin* RaStlnlnkas — M. želkbg i J 

250 B, Nlnth St, So. Boston, Ma«*, j 
Ifidlnlnkas — A. NauiUitLuas 4 J 

885 E. Broadvvay, So. Boston, Mum, ’ 
Marfialku — J. Zatkls ’ ;

■T Wlnfleld St., So. Boston, Mąm. . 
Draugija laiko susirinkimus kas tre9< 

, nędBkllėni kiekvieno aaėnėsto, H TMb. .P 
po pietų, Parapijos salėj, 492 B. Ttį 
8t„ So. Boston, Maso., .

----- ;—----- —---- ------ ----- ----------- ;----- — ' 
Profesionalai, blzniėrlaV pnunonl^* , 

kai, kurie skelbiasi ‘'Darbininke,? tik* 
ral verti skaitytojų paramos. ’ į 

Visi irarsInkltAs “Diirblnlnke.3 M

j os^ įvyks virš minėtos bhž-Į jįg buvo protestantas, 
mokės pas garsiausius tų j 
laikų profesoniis Goetinge- 
no, Baselio, Paryžiaus, Ins- 
hrucko, Berlyno ir Romos 
Universitetuose, hegiliuoda- 
mas savo mokslo žinyną; 
sugrįžta po kelių mokslo 
metų į Basclį ir čia 1877 m. 
gauna daktaratą “utrius- 
que Jųris/’ magna eum Įau
dė. 1887 ineVMs Fridrikui 
Speiseriui, beiška n č i a m 
tiesos, Dievas’ suteikė.di
džiausią malonę. Jis tam
pa katalikų, 1889 met. Jis 
pastojo Insbrucko Univer
sitetan. Pabaigęs čia ketu-t 

Į rių mėtų teologijos, skyrių 
[pas T. T. Jėzuitus, vyskupo 
Aichnerio. pašvęstas į kuni
gus. Aukštu mokslu apsi
šarvojęs, Fr. Speiser’is 
naudingai darbavosi keliose 
vietose, kaipo kunigas ir 

[kaipo profesorius, parašė 
daug straipsnių Bažnyčios 
su valstybėmis santykiams 

[tiesos gynime. Daug dirbo 
katalikiškose draugijose.

Mokslo laike ir dar jau
nystėje jis buvo susipažinęs 
su Nietzclie, vienok mylin
čio tikrąjį mokslą ir sie- 

. kiantį tikrosios tikybos nie
kas .nesuklaidino. Jis nuo

Liepos Ketvirta
Sportininkų Dėmesiui

Liepos 4 dieną įvyksta N. 
Anglijos Lietuvių Diena, 
kurios svarbiąją programos 
dalį sudarys sporto olimpi-

Sporto olimpijados pro
grama susidarys iš šių pun
ktų:

Begi m a i: .
1. Estafete (400x10.0 yd.) 

/ 2, 1 mylios distancija.
3. 200 yd. distancija.
4. 100 yd. distancija.
5. 50 yd. distancija.

Šokimai:
1. Šokimai į aukštį

a. įsibėgus . ' . .
b. iš vietos

. Šokimas į tolį: .
a. įsibėgus
b. iš vietos. ;-
M ė t i m a i : ..

1. Ieties
2. kūjo. .. • .

2.

Nuga-Tone
buvo, rekomenduojamas. Gydytojaus 
Specialisto kaip tik tokiame nesvaika- 
vlme. NUGA-TONE į pastebėtinai 
trumpą laiką pataiso sveikatą ir at
veda organizmą. prie natūralaus sto- 
kio. Nekankinkitės patys ir f nekan
kinkite savo draugų; Nueikite pas sa
vo vaistininką ir už Vieną Doleri nu
sipirkite męnesinį treatmęntą —- NU- 
GA-TONĘ parduodamas su pilnų ga
rantija, po dvidešimts dienų grąžina
me pinigus, jeigu busite, neužganėdin
ti.

“ŽVAIGŽDUTĖ”
Mėnesinis vaiką paveiksluotas 

laikraštis.
Eina septinti metai kas mėnuo

32 pusi, didumo.
Tėvai, auklėtojai, šeimininkai!
Jūs. trokštate savo vaikams lai-

LDS. Kuopų Susirinkimai
MONTELLO, MASS.

LDS. 2 kp. susirinkimas įvykį 
birželio, ę d., šv. Roko par, svct. 
Visi nariai prašomi ateiti į šį susi
rinkimą ir užsimokėti senai už
trauktas mėnesines duokles.;

3. disko
4. rutulio stūmimas.

Žaidimai:
1. S vaidinio (base bąli)
2. Tenisas.

a. porinis 
b*pavienis

3. Bowling 
. 4. Bilijardas.

Komiškas
s p o r t a s : ,

. Nitsclies mokėsi graikų kal-
1. Bėgimas maišuose. kOs .
2. Lenktynes trim kojoni. įsigilillęs?

• Š’ lenktynes. studijavo ir kitiems aiški-
4. Virves traukintas. no Kanonų teises, “Jus Ca-
5. Ragaišio valgymas. iioniėiun;'’ būtų išleidęs są- 
Sportininkai, norintieji vo “Jus Cąnbnieum,” y te

dalyvauti Lietimų Dienos nok DięVas po didžių dar- 
sporto blimpijad-eje, pranc-1 bų pašaukė .jį pas save, 
skite: Liet. Dienos sporto 
komisijai, Si. Mary?s Colle- 
ge,. Thompson, Conn. arba 
366 W. B.roadway, Šo. Bos
ton, Mass. ..

NEWARK, N. J.
L. D. S. 14 kp. mėnesinis susi

rinkimas įvyks penktadienį, 
birželio 9 d., 8. v. v., Šv. Jurgio 
dr-jos svet., 180 New York Avė., 
Newark, N. J. Visi nariai pra
šomi atsilankyti. Valdyba.

DAYTON, QHI0
LDS. 69 kp. susirinkimas Įvyks 

sekmadienį, birželio 11 d., bažny
tinėj svetainėj tuoj po aumai.

Kuopos rašt. Z. Gudelis

CAMBBIDGE, MASS.
LDS. 8 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks -sekmadienį, 
birž. 11 d., tuoj, po sunios, Lie
tuvių bažnytinėj svet. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti ir užsimo
kėti užvilktus . mokesčius. V ai d.

ATHOL,MASS.
LDS. 4 kp. mėnesinis susirinka

mas įvyks birželio 11. d., tuoj po 
mišparų, šv. Pranciškaus pavapi 
jos salėj. Kviečiami visi nariai at
silankyti ir užsimokėti mėnesine* 
mokestis. Taipgi atsiveskite save 
draugus, ir drauges prirašyti prie 
šios kilnios organizacijos.

Kviečia Valdyba

DETROĮT, MIC®.
LDS. 72 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, birž. 11 d., tuoj po 
pami«dų, šv. Jurgio parapijos mo
kykloje. Visi kuopos nariai yra 
kviečiami atsilankyti į šį susirin 
kimą.

1 Valdyba

bų pasaukė Jį pas 
Mirdamas iš savo profeso
riavimu įgyto? flirto 50,000 
frankų užrašė švietimo rei
kalams ir tiek pat 1'abda.ry- 

Ibes tikslams.

PROVIDENOE, R. I.
LDS. 11 kp. mėnesinis susirinkt 

nm įvyks sekmadienį, birž. 11- d., 
tuoj po sumos, bažnytinėj svetai
nėj. Svarbu. kad visi Siame, bubi- 
rinkime dalyvauti! ir nŽsimukBty 

| duokles. Parodykime gražų pavyi
t . dį kitiems. .

mes. Tai pradėkite jiems tą lai- J 
mę kurti jau nuo mažą dienų. Pats ; j 
pirmas tam darbas tai įpratin- 
ti-vaikas dar mažose dienose p®- j 
-mylėti visa, kas gera ir gražu. Tai 
yra visai nesunku ir nebrangu^/ 
Štai “Žvaigždute” leidžiama vai- . 
kams. šviesti, dorinti ir. lavinti 
Būk tikrai vaikams geras ir pa
daryk jiems šiemet gražią dovai- 
nėlę: užsakyk jiems “Žvaigždu
tę,” kuri kas mėnuo'jiem? duos j- • .• 
domių skaitymelįą, įvairių žinių, . ’ 
mįslių, galvosūkių. Bus ir Tau . 
malonu, kai vaikas skaitys ir 
džiaugsis. ''.
Juk visai maža kaštuoja — vos 4 
lit. metams.

Kaina Angelo Sargo Vaikų Są
jungos nariams 3 lit., o visiems ki
tiems 4 lit. metams. Užsienyje 8 
litai metams 4 litai pusei metų* 

Priedų duodama loterijos bilie
tas. . < \

Adresas: “žvaigždutes’*.
Administracija, Kc unas, Liaudies 
Namai.

1

HARTFORD, CONN.
LDS.. 6 kp. susirinkimas įvyks 

birž. 11 d., tuoj po sumos bažny
tinėj svetainėj, 41 Capitol Avenue. 
Malonėkite vis nariai ateiti, nes y- 
ra svarbią reikalą dėl kuopos nau
dos.

Taipgi malonėkite užsimokėti ku 
rių yra užsilikę mėnesinės duok
lės. LDS; 6 kp. rait

N0RW00D, MASS.;
L. D. S. 3-e.ios kuopos svarbus 

susirinkimas įvyks birželio 11 d. 
šv. Jurgio parap. svetaiftėjo tuoj 
po sumos. Viši nariai yra pra
šomi pribūti į susiriukmii, iies 
.daug yra svarbių nukalu.

10 DIDŽIUUy.TOMU -
(turinčių arti 5000 pusi.) >’ 

įuošia kiekvieno lietuvio inteligen- | 
to biblioteką, kūrįs skaitė “Židi- J 
nį,” didžiausią/mėnesinį literatū
ros, mokslo,, visuomenės aksde- _ 1 
miš.kojo gyvenimo žurnalą, nuo . | 
pat jo leidimo pradžios.. Bet “Ži- ' į 
dinys” darosi kaskart įdomesnis, | 
ir tiesiog būtų nedovanotina, , jei* J 
gu kuris inteligentas, vistiok kų- j 
rios profesijos jis bebūtų ir kur j 
begyventų, jo neprenumeruotų ir . 
neskaitytų bent nuo 1930. motų J 
pradžios. . ;

“židinio kaina Amerikoje: met< . | 
—$4.50, pusnį,—$2.50; Lietuyojes i

Tik paabndyk—mūsų nerūgosL "
met. — 35 lt., pusm. “-. 20 lt . j 

Adresas j KAUNĄS, Laisvės A* 3 
lėja’Nr. S. . . • 1

j Gerianti mergelė yrą ge- 
. Valdyba, dos. ^aveilislas'. ; ’ • • - ’
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KAS GIRDĖTI.LIETUVIŲ | 
. KOLONIJOSE

rHOMPSON, CONN.
IŠ KOLEGIJOS. .

Gegužės 28 d. baigėme 
tinęs astuonių dienų re- 
ekcijas, kurias vedė Tė- 
i Bublys ir Tėvas Petraii- 
isį pasivaduodami.

?o pietį], mūsų kolegijos 
elis svaidinio lošime ne- 
lestingai supliekė Pro- 
lenee’o lietuvių parapijos 
ikus dideliuose rezulta- 
>se, kaip 18—5. Įdomūs 
po lošimo įvairumai, ypač 
Utnet kolegijos metikas 
rieas Dirsė išmušė “home 
a” kai trys mūsiškiai bu- 
prie maišų ir laukė pro- 

8 apibėgti. Tai buvo pir- 
tsis “homė run” mūsų 
ridinio laukuose. Taip 
t pasižymėjo kapitonas 
dys 'Ivanauskas' ir jam 
Misiąs lošikas Aleksand- 
ričius. Valio kolegistai 
sebolininkai!

PARAP. PRAMOGOS
Parapijiečių susirinkime 

nutarta rengti, du išvažiavi
mu: birželio 11 d. ir rug
pjūčio 20 d.

Išvažiavimų rengėjais iš
rinkti šie:

I, Balutis, Babilas, D. 
Medzveckas, S. Kamila, G. 
Tvaska, A. Vištelis, G. 
Pazniokas, J. Sastavick'as, 
K;. ..Viesulą, M Damulevi- 
čius, L Ratkevičius, j. Gni- 
dinskas, P. Kuras ir P. Ku
dirka.

Iš moterų išrinktos sekan-
■ čioą:
į B. Adomaitienė, M. Balu- 
tienė, R. Karhilienė, J. 
Tvaskiene, E/Smolskiene,

. O. Vaikazienė, P.Medzevee- 
rienė, P. Sinolskiene, J.' 
Kodienė ii’ Sestavi č i e n ė. 
Kiti jiems padės darbuotis.

du pasveikino Krikščiūnus 
ir Išreiškė visų linkėjimus.

Po pietų visų bendrai 
linksmintasi.. . Lietuviškus 
šokius grieže vietos lietuvis 
Vincentas Jesen. Jaunimas 
padainavo lietuviškų-, dai
nų, vedant Ievai Vilktrhky- 
:ei iŠ Oakville, Ct. Buvo; 
'.vairaus- sporto. Atrodo, 
kad miestų jaunimas mėg
sta praleisti laikų. kaimiško
se aplinkybėse.

Visi gražiai praleido lai
tų pas Krikščiūnus, kurių 
ūkis labai gražioje vietoje— 
iš vienos pusės didelė upe, 
ošiantis miškas, o priešais 
Wasliington miestelis, kurį 
šiomis dienomis aplankė 
prezidento Roosevelt žmo
na. .<

Nedarbas sumažėjo, bet 
gėrovės dar nesimato.

Prieš savaitę mūsų apy
linkėje sraute didelis vėjas 
su lietumi, išlaužė šakas, iš
rovė medžius, bet tai. sutei
kė keliems darbininkams 
darbo.

D A;R B TNINKA S

PERGREIT PASVEIKO.

' JlKHfELfei/

“Ar čia kalba gydytojas “?-r- 
klausia slaugė per telefoną.

. “Taip, čia kalba gydytojas 
Apšicga“.

“Gcraii. Ar gydytojas atsime
ni, kaip sakei, kad ligonis pradės 
pasveikti į penkias ar šešias dic 
nas“.
“Taip“.
“Tai kas man daryti. Šiandie

ną tik antrą dieną ir ligopis žy- 
riiiai pasveiko. Ar mari duoti gy
duolių, kad pasidarytų blogesnis 
per ateinančias tris dienas“?

ATRADO PRIEŽASTĮ.

A. p. k. ..

Mažas vaikelis: “Taip, tikrai 
mačiau. Kuomet atėjau prie dirb
tuvės durų, mačiau kaip jis kalė 
paskutinę vinį į arklio koją“.

PERGREITA LAIMĖ,

Lietuvis, išlipęs iš laivo prie. 
Neiv Yorko prieplaukos, ėjo link- 
airiai žingsniuodamas. Trupučiu
ką paėjęs pamatę, kaip ant žemės 
gulėjo pamestas pusdoleris. Stai
ga sustojo ir pasižiūrėjo/

“ Kasčia?, jis linksmai tarė: 
“gerai sakė Lietuvoje, kad daug 
čia yra pinigų. Neimsiu šio pink 
go, lauksiu kol daugiau, rasiu. 
Kuo daugiau, tuo geriau“.

T / ’ OPTIMISTAS. • . .

gelis buvo susirinkimo pa- 
grindinis kalbėtojas. Jis 
nušvietė patriotizmų kaip 
vienų kilniausių žmogaus: 
jausmų. Savo kalbų baigė 
nurodydamas reikalą, būti 
organizuotais.

. Susirinkimas baigtas pa
silinksminimu,. kurio pro
gramoje buvo radio daini-. 
ninkas Charles Hersey, 15 
metų, smuikininkas J. Rut
kauskas, pianistė Aid. Či- 
raitė, St, Balkūs ir kiti. Bu
vo pagaminta ir užkandžiu.

LIETUVIAI UNIJOS 
KOMITETE

Du lietuviai, odos išdir- 
bystes darbininkai, išrinkti 
naujai inkorporuotos Natio
nal Leather unijos valdymo 
komitetam Ši unija įsteig
ta, įvykus darbininkų pa
sekmingam streikui. Iš
rinkti*'ji lietuviai yra Juo
zas Podėlis iš Goniprow 
Kid Co. ir Juozas Andrew 
iš Benz Kid. M. J. J. A.

AUTOMOBILISTAMS 
SVARBUS DALYKAS

Pentinu ir nudailinu kąrus. Iš- . 
taisau ■ sulanlcstytus sparnus ir 
bodies. Darbą atlieku gerai ir 
nebrangiai.

Taipgi paieškau prityrusio, vy
ro, kuris galėtų prisidėti pinigiš- 
kai prie automobilių taisymo biz
nio. Kreipkitės . ‘

A, KASPAR, 
66 Victoria St;

W. Somerville, Mm 
Tol. Prospect 2469-M

“PAVASARIS”
Šventa savo 20, m. juliiUeįiį.

Didelė dalis Lietuvos ir 
užsienio lietuvių jaunimo 
jau 20 metų su didžiausiu 
džiaugsmu pasitinka kiek- . 
vienų gyvą, linksmų, įdomų 
Šio laikraščio numerį. “Pa- - 
vasaris” gi džiaugiasi, kad1 
jam pasisekė atspėti lietu
vių jaunimo širdį, atspėti 
kas lietuviui miela ir bran
gu.

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

“Pavasary” rasite daug 
gražių Lietuvos istorijos a- . 
pysakii, rasite apdainuotas 
Jūsų tėvynės laukus, senų te 
vėlių bakūžes. “Pavasaris” 
dvelkia Lietuvos miškų oru 
ir skamba. Lietuvos paukšte
lių dainomis.

“Pavasary” rasite vaidin 
ti tinkamų komedijų, mono
logų, šposų, gražių apysakų, 
aprašymų, labai daug gražių 
Lietuvos gyvenimo paveiks- 
to-

“Pavasaris” skirtas, vi
sam pasauly išsibaščiusiam, 
lietuviu jaunimui.

“JCad Jūsų “Pavasaris” 
būtų dar dažnesnis. Taip 
ilgu jo laukti. Gyvendamas 
užsieny, be ■1 Pavasario ’’ tur 
būt jokiu būdu nėnurimčiau. 
Mano my] imi ausi as t l Pava
saris. ’’ ypač šįmet, labai įdo
mus” — K. Rak'anskaitėf 
Haupstr. 121, Bęrlin, Sh'oe- 
nenbėrg. Ištrauka išJaiškėl. 
Tokių laiškų “Pavasaris” 
susilaukia labai daug. . . 
. “Pavasaris” metams kai
nuoja tik 5 litus. Užsieny
je metams ! doleris. Latvi
joj. Vokietijoj ir Estijoj 
tiek pat ir Lietuvoj.

“Pavasario ” Redakcijos 
ir /Administracijos adresas; 
Kaunas, Mickevičiaus gt. 28.

JAUNŲJŲ DRAUGAS
1930 metų pradžioje pra

dėtas leisti Lietuvoje sim
patiškas jaunesnio s i e m s 
moksleiviams skiriamas mė
nesinis iliustruotas žurnalas 

“Ateities Spinduliai.” 
rado didelio pritarimo ir A- 
merikos besimokančios jau
nuomenės tarpe, nes šis žur
nalas dvelkia jaunatve ir 
optizmu ugdydamas prisiri
šimų prie doros, tikybos ir 
tėvynės.

Nepamirškite ir 1933 me
tams šį įdomų žurnalų užsi-. 
prenumeruoti, nes pirmųjų 
keturių Šimtų metinių apsi
mokėjusių pr-rių kas ket- 

■ virtas asmuo gaus nemoka
mai po komplektų (tris to
mus) įdomaus Kak May 
veikalo 1 ‘Per Dykumų,’’ ku- 
■ris perkant kainuoja 8 lt.

;Pr-tęs kaina: mokslei . 
viarns mot. 6 It., pūstu. 3 lt 
(Lietuvoje, mat. 4 lt), ne- 
moksleiviams met 10 .lt . . 

pusm. 5 lt (Lietuvoje, mot 
8.lt). •„ ••. • •.. ?. • '

Adresas: “Atr Spindu
liai,” Kaunas, Laisvės Al.

WORCESTER, MASS.
Graži slaugė (gydytojui): Kiek

vieną kartą paimu ligoniui už 
rankos ir jo pulsas pradeda smar 
dai mušti. Kas daryti“?

Gydytojas: “Užrišk jam akis“.

Lietuvių Dienos reikalus 
tvarkyti ir atstovauti ’.Nor- 
wood?>o parapijų, Lietlivių 
Kolegijoje, Liepos 4 d- iš
irki.! sekantieji: ‘ .
Vincas .Kudirka, vyriau-

sis organizatorius, M. Da- 
mulevičiūs, I. Balutis, B. 
Adomaitienė, M. Balutienė, 
Sastavickas ir P. Kuras.

r
Tų patį vakarų mūsų ko
pijos salėje buvo nepapra- 
is koncertas, kurį davė 
mnswick Augmented or- 
stras iš. Brockton. Malo- 
ai pagriežė smuiku pąne- 

Adelė Zagurskaįtė. Šia 
•oga kolegistai. viešai dė- 
>ja kum J. Švagždžiui ir 
P. Šokui už parengimą, 

^koncerto.

Prieš išvažiuosiant į Die
vą ir į. Romų mokslus 
rigti, mūsų anglų kalbos 
okytojas klierikas Vincas 
tulys- šiomis dienomis at
liko savo mamytę, ir gimi- 
js Waukegan, Illinois, 
am netaip linksma šioji 
areiga, nes turi atsisvei- 
int su savo giminėmis ir 
ažįstamąis.
Kolegistai kruta, dirba, 
esiruošiant prie nepapras- 
)S Lietuvių Dienos Liepos; 
■tos. Jųjų nuoširdus dar- 
avimasis, tikime, bus atly- 
intas skaitlingu lietuvių 
uvažiavimu į gražiuosius 
įolegijosparkus.

Leonas Lievša,

; Sekmadienį, birželio 4 d. 
vyko Šv. Jurgio bažnyčioje 

vaikučių Pirmoji Komuni
ja,.

• -------—----------------------------- I----- ’ .

WASHINGTŪN DEPOT, 
CONN.

NORWOOD, MASS
NAUJAS PROEESIO- 

.-NALAS
Gegužės 30 d. baigė aukš-' 

uosius inžinerijos mokslus, 
Jercer universitete, (Ma 
ion, Ga.) Jonas Petras Ja- 
lionįs, žymus sportininkas.

Apie birželio 11 d. jis jau 
jusiąs namuose.

Čia apsigyvenęs mažas lie
tuvių būrelis, daugiausia ū- 
kĮnipkai. Daug veikimų 
nėra, nes permaža lietuviui; 
Lietuvių jaunimas gerąi pąį 
sirodo; yra pasižymėjusių 
jaunuolių mokymesi ir spor| 
te. Senieji ir nepasiduodu 
jauniesiems. Surengia, kol 
kių nors pramogų. ’ į

Štai Em. Krikščiūnas stį] 
savo žmona sulaukė vedybi
nio gyvenimo 25 metų su
kaktuvių. Tai pirmutinis 
šioj apylinkėj lietuvis ūki
ninkas. Jis, savo“ ūkį jau 
valdo per 20 metų. ‘;

Sidabrinis jubiliejus mi
nėtas gegužės 28 d- Pami
nėjimo iškilmėse dalyvavo 
daug draugią iš New ^Bri- 
tain," Waterbury, Oakville; 
Hartford, New London, 
Roxbury ir Washington. 

; Ponų Krikščiūnų dukterys 
paruošė skanius pietus; sta
lai buvo išpuošti gėlėmis.

Prieš pradesiant valgyti, 
Waterbury biznierius Ant. 

: Ąleksaitis visų svečių var?

Keliauk į Lietuvą
Greičiausiais ir Patogiausiais Laivais

LB P LAUKIMAI:

Birželio .17 d. Laivas “Europa“
. Birželio 25 d. Laivas“Bremen“ -

PER 7 DIENAS l LIETUVĄ

BROADWAY TRAVEL BUREAU
" K. J. VIESULĄ, VEDĖJAS

1
866 W. Broadway, f So, Boston, Mm

Tel. So. Boston,W0" • . „ .

WESTFIELD, MASS.
Westfieldiečiai rengiasi 

prie savo paskutinių sezono 
šokių, įvyksiančių birželio 
10 d. lietuvių salėje. Susi
rinkusius linksmins orkest
ras . iš E-armington,- Conn.

Rengimo komisija smar
kiai darbuojasi, kad būtų 
pasisekimas, nes . parengi
mo pelnas skiriamas para
pijos, naudai.

‘ Birželio 25 d. mūsų pųra- 
pijoje įvyks pirma miU':mš- 
ka gegužinė. Rengimo ko
misijoje dirba K. Jutkevi- 
ęius, J. Kišiūnas, j. Ulins- 
kas, K. Masaitis. Visi gau-( 
singai suyąžiųokime.

\ 'Ręngįmo Komisija.

N. MANCHESTER, CONN.

NAUJAS IŠRADIMAS.

Mažas vaikelis parbėgęs namo 
aiškina:“Mamytė, aš mačiau, vy
rą, kuris padaro arklius“,

Motina: “Ką. tu. vaikeli niekus 
kalbi“.

“Tas plikaą žmogus, kuris da
bar ką, tik išėjo, tai vienas iš ge
riausių optimistų, kurį kada nors 
savo gyvenime sutikau,“ sakė 
vaistininkas vienam savo pirkė
jui.

“Ar taip?“ atsakė pirkėjas.
“Taip“, tolinus tęsia kalbą 

vaistininkas. “Kuomet, išgyriau 
savo naują išradimą plaukus at
auginti, jis netiktai nusipirko 
vieną bonką gyduolių, bet sykiu 

»ir šukas ir plaukams šepetuką“.

IŠ SUVAŽIAVIMO.
Gegužės.28 d. lietuvių sa

lėje įvyko Moterų ' S-gos 
Conneėiictli apskričio pus
metinis susivažiavimas, ku
rį pradėjo pirmininkė P. O. 
Blažauskaitė.

Prezidiūman išrinkta: P. 
O. Blažauskaitė — pirm., 
R. Mončiūnienė — vice-pir-. 
mininkė, M. jbkubaitė —‘ 
rast., B. Mičiūnięnė — re
portere, V. Ambotieiiė — 
mandatams peržiūrėti.

Susivažiavimas buvo rim
tas, nuoširdžiai svarstantis 
organizacijos reikalus. Nu
tarta pagelbėti, kuopoms fi
nansiniai siunčiant atstovęs 
į seimą. Kuopų atstovėms 
apskritis pridės po 13 dole
rių. Apskričio atstove iš
rinkta M. Jokubaite; j ei ji 
negalėtų važiuoti, tai tada 
atstovė būtų B. Mičiūnięnė.

Pareikšta pritarimas cen
tro valdybai dėl laikymosi 
tvarkos ii* vykdymo selino 
niįtarimų šaukime seimo 

; Shenandoah, Pa. Išreikšta 
nepasitenkinimas dėl trukš- 
maujančių -kelių, chicagie- 
Čių, kurios kelia nesusipra
timus ir skleidžia neapy
kantą tarp organizacijos na- 
?ių. / .'■*

i Šiame susivažiavime, da-

yvavo 18 atstovių iš 5 kuo
pų ir kelios viešnios.

Salė buvo išpuošta tautiš
komis spalvofriis ir kvepian
čiomis gėlėmis; stalai buvo 
aptiesti rankų išdirbiniais, 
vas sudarė gražų įspūdį. •

Posėdis baigta 6:30 vai. 
vak. su malda, o po to N. 
Manchester kuopos narės 
pavaišino atstoves šilta va
sariene. Grąįsūs stalai buvo 
nukrauti 'sųjungiėčių pa
bengtais. skaniais valgiais. 
;.Čia pareikšta širdingas 
Vaišingumas ne pertekliumi, 
jet lietuvaičių širdies meile 
savo seselėms.

Laike vakarienės išreikš
ta gražių minčių bei padė
kos žodžių vietinėms sųjun- 
gietėms. Be to, pasiraginta 
gausingai dalyvauti trijų 
apskričių gegužinėje — bir
želio 4 d.

Rep. B. M.

PROVIDENCE. R. I

■ NEPASISEKĖ
Providence Vyčių ratelis 

nuvažiayo į T h o m J) s o h, 
Conn. žaisti baseball su Švč. 
Marijos Kolegijos studen
tais. Mūsiškių pirmas pa
sirodymas, tat jie pralaimė
jo..taškų pantykiu 18-5. Vy
čiai ieško progos ir mano 
ateityje 1 i atkeršyti ’7 kolegi- 
stams.

BAŽNYČIOS BONDAS
Paskutinėmis . .dienomis 

fondas, žymiai pakilo. Ne
paprasti sunkūs laikai. Ne
paprastas parapijiečių at
jautimas aukomis paremti 
tų kilnių idėjų —. naują ir 
gražių lietuviškų bažnyčia 
pastatyti. Ėondaš iki Šiam 
kartui siekia arti 7000 dole
rių. Vienybėje, dirbant Pro- 
videncečiams pavyks pasta
tydinti naujų bažnyčia, ku
ri suteiks vietos lietuviams 
daug garbės.

Kazys Adna.

WEST LYNN, MASS.

METINIS KONCERTAS 
i-.

Šv.. Kazimiero parapijos 
didysis choras, vedamas mu
ziko J, Žemaičio, parapijos 
naudai surengė gražų kon
certų, įvykusį gegužės 28 d. 
bažnytinėje svetainėje. Kon
certe dalyvavo ir įžymioji 
dainininkė A. Stoškiūtė, 
kuri artistiškai sudainavo 
tris daineles. Man atrodo, 
ar tik p-lė A. Stoškiūtė ne
taps antra Mary Gardeli.

Žmonių buvo pilna salė. 
Choras buvo gerai pasiren
gęs. Parapijai liks gražaus 
pelno. Sveikiname ‘ mūsų 
chorų ir jo vadų.

JUNGTUVĖS •
: Jurgis Bakanas ir Juliją 
Stanevičiūtė gegužės 29 d. 
surišta moterystės ryšiu Šv. 
Kazimiero bažnyčioje. Jau
navedžius šušliubavo jauni
kio brolis kun. J. J. Baka
nas. Bažnyčia buvo pilnu
tėlė jaunavedžių draugų ir 
pažįstamų.

Jaunai porelei linkime 
gražaus, sugyvenimo ir il
giausių laimingų metų.

' RENGIASI
Sfuz. J. Žemaitis ir

IŠLEISTUVĖS
Šiomis dienomis įvyko 

nepaprastos išleistuvės pa
nelei Emilijai Urnickaitei, 
kuri birželio 15 d. išvyksta 
į Lietuvą.. Ji žada stoti į 
Nekalto Prasidėjimo Vie
nuolijų Marijampolėje. Ar 
tik ne bus pirma panelė iš 
Providonce, kuri taip pasi
ryžo pasiaukoti Dievui.

Lšleistuvėms susirinko jo
sios draugai pas jos tėvus. 
Atsilankė, kun. J. Vaitekū
nas,. buvo / svečių, iš Cam- 
bridge, Brockton ir viso 
Providence. * Josios tęvai 
yra pavyzdingi katalikai 
mūsų parapijoje. ’ Linkime 
Emili jai Urnickaitei šven^ 
tos ištvermės! •, . -

Lietuvių jaunimo klubas 
turėjo mėnesinį susirinki
mų,. kuriam pirmininkavo 
V. Čemeskis...

Buvusio pasilinksminimo 
komisijos \ pirmininkas j. 
Arlauskas išdavė praneši
mų. Sekančiame susirinki
me bus išrinkta nauja val
dyba. Nutarta šių vasarų 
turėti “beach party.”

Klubas sudarė dramos ra
telį, tad. vietos lietuviai tū- 
rėš. progų susilaukti lietu
viškų vaidinimų. Koniiii- 
jon išrinkta V. Zaletskaitę, 
pirm., P. Graborius, M. Kn* 
klyto ir adv. H. P. Lestom 
tas. .

Empire Laundry : Ine, 
prezidentas Adolfas I. Bin-

Sv. 
Kazimiero Seselės jau iš 
anksto rengiasi parapijos 
mokyklos mėtinėms moky
mosi užbaigtuvėms. Vaiku
čiai lavinami dainavime ir 
vaidinime.

Mokslo metų užbaigtuves 
vyks birželio 11 d. jos bus 
įdomios ir. turiningos. Vi
sas pelnas mokyklai užlai
kyti.

Dusmeniškis.

Tikrų draugų per sielvar
tą pažinsi. ■ Ennius:

Profesionalai, blsnlerlat, pramonin
kai; kurio akolblasl “Darbininke," tik 
<nl verti skaitytoju paramoa. 

kini garainkltea “Darbininke,"

25c BOc 51 
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[Įjudini

Apžva1 g a
Daug kalbama ir rašoma,’tniališko,’liguisto patriotįą- 

kad tikėjimas privatus da* 
lykas, kad jį noužmestiĮniėin 

. augančiai kaitai, kad vieša
jame gyvenime nesirodytą- 
mėiii* Bereikalinga#, saiko, 

‘ Bažnyčių! dirbti ir įtaką 
liaudyje turėti, religinę do
rovę skiepinti. Šiais laikais 

■ “kultūra” užima doroves 
vietą. Bet ta ‘‘kultūra” y- 
pač Lietuvoj rodo pasek
mes. Prof. Karuža išskai
čiuoja “Lietuvos Aide” 107 
nr., kad sveikatos departa- 
mento_žiniomis, jnūsų-Kai- Aaluįi pabrėžė keturisMlMy-
nūiose bus apie 2 proc. sifi- 
litikų ,o didesniuose mies
tuose ją bus afhe 10 proc. 
Tokiu būdu Kaune yra apie- 
10,000 sifilitikų* Kur kitos 
Venerinės ligos? O ką be
kalbėti apie; abortus, kurie 
kasmet tūkstančiais daromi 
(bene 15,000 Tie t ū v o j!) 

.Kur kitokį “kultūiingi” 
prašmatnumai ? .. Savižudy
bės,- vagystės# bylinoj imas ?
Mažytė Lietuva mokosi kitų 
tautų ištižimo, demoraliza
cijos. •. Tik gyvas- tikėjimas, 
jo viešas išpažinimas, gerbi
mas ir pl:aktikavimas išgel
bės Lietuvą nuo savižudy
bes. • Gyvą tikėjimą, prisi
rišimą Bažnyčiai^ ir. ištilM- 
myW’W.®$evi£HM’ai^Žine 
tilt per katalikišką veikimą.

‘Įsidėmėtini yrą mums šie

uio, nemorališko taūtiškunio 
i c politinio avantūrįzmo. ’ ’

• . • • " ” 6' ‘

Kunigui, tiesa, darbo ry- 
bos yra katalikiškame veiki
me ir pavojaus yra pasileis
ti į tautines eksplioraeijas, 
kadangi amerikiečiuose ku
nigas dar statomas • tikybos, 
ir tautos Veikalą vadovu.

‘1 Mūsą Laikraštyje’’ 19 
n r., J. E. vysk* M. Keinys 
pasiltalbejime apie Lietuvos 
Katalikų Universiteto rei-

“Ryto” 110 nr. žodžiai: “Į 
nacijolialistą eiles patenka 
ir praktikuojančią kataliką 
ir net kunigu, kurie dorai 
nesupranta ar nenori supra
sti socijalinės. bažn y č i o s 
dvasios, arba savo morali
niu “niveau” yra susigimi
niavę su laicizmu... Nacij*o- 
nalisfiŠkos nuotaikos kimi-, 
gai Bažnyčiai daug žalos 

.daro. Vyskupai politinio 
takto sumetimais kartais to
leruoja tuos kunigas, kurie 
bendradarbiauja su naci j o- 
nalistais, bet ją • niekuomet 
nelaiko savo pasitikėjimo 

. žmonėmis. Bažnyčia mora
liškai įpareigoja savo na
rius būti patriotais —my
lėti savo tautą, savo valsty
bę, gimtąjį kraštą ir gimtą
ją kalbą, pirmiausia mels- 
stis. už savo tautiečius, dirb
ti savo tėvynės . gerovei ir 
reikale nesigailėti dėl jos 
nei savo kraujo, nei gyvy
bės, bet kreivomis žiūri į 
tuos savo sunūs, kurie pat
riotizmą paverčia smurto si
nonimu, kurie patriotizmo 
kaštu kankina savo tautą. 
Bažnyčia nemėgsta mons-

kus# kurie vedą prie univer
siteto realizavimo. “Rei
kia. mums daugiau įšisąmo- 
n.'i.ti Kat. Unįversitėt i rei
kalingumą. Reikalinga 
mums yra Dievo pagalba, 
kurios mes galime tikėtis 
per maldą. Dievo x\pvaiz
dą daug padėjo mūsų kovo- 

J*c dėl, .Neprililausoinybės* 
Jo pagalbos ir čia mes turi
me šauktis. Tvirtas pasi
ryžimas; • Jis labai .. reika
lingas, nes jis galų’ gale laL 
mi. Ir pagaliau darbas, 
ruošimasis, sujungtas, kaip 
minėta,, su malda ir pasiry
žimu.”

Tame pasikalbėjime „Jo 
Ekscelencija paaiškino žy
gius, kuriuos vadovybė yrū’ 
padariusi, Lapkričio 5 d., 
1932 m., Jo E. Metropoli
tas J. Skvireckas pasiuntė 
J. E. šviet imo Minįsteriui 
Katalikų Universiteto Sta
tutą, Kat. Akcijos Institu
to ir Komercijos Fakulteto' 
mokslo planus. Lapkričio 
15 d. buvo gautas p. Miriis- 
terio raštas, kuriame pra
neša, kad statutui bus duota 
reikalinga eiga. Kovo 21 
d. š. m. J. E. vysk. Reinys 
apsilankė pas p, Ministerį 
ir prašė pagreitinti reikalą. 
Dabar vėl gegužio. 3 d. p. 
Ministeriiū Universiteto va
dovybė įteikė memorandu
mą. Kaip matosi, darbai 
eina, dedama pastangos U- 
niversitetą atidaryti. Mes 
čia dirbsime,episkopatui pa
dėsime# kad Lietuva tikrai 
įsigytą katalikybės ir krik
ščioniškos kultūros židinį— 
Kat. Universitetą. .

Kunigą Vienybės Rytą pro
vincijoje, berods, laisv; men, 
j. Žilevičiaus sumanymu. 
Tuoj išrinkta komisija, ku
ri pasitardama tyre reikalą 
ir praktiškumą* P-ąs J* Ži
levičius visą projektą sure
dagavo it įteikė' komisijos 
nariams ir provincijai. Ma
nome, kad šis projektas bus 
Sąjungos įstatą branduolys* 
Sumanymas gražus ir prak
tiškas. Amerikoje turime 
virš šimtą chorų su apie 
keturis tūkstančius choris
tų. Kelti, lietuvišką dainą, 
platinti pamaldumą giesmė
mis# dalyvauti pamaldose, 
ruošti koncertus, d a i n ų 
šventės, vakarus 41*" Šiaip p 
vairius parėngimus, yra pla
tus veikimas ir labai nau
dingas. • Tą atlieka mūsų 
chorai* O jię mažiausiai 
dėmesio atkreipia. Tad su
organizuoti ir vieningai 
veikdami neš daugiau nau
dos, taip lietuvybei, taip ti
kybai. Daina ir lietuviškos, 
giesmes bažnyčioje gaivino 
tautybę ir tikėjimo sąžinę 
praeityje, jąsias naudokime 
ateityje. Daugiau susido
mėkime chorais, negu kito-' 
kiomis draugijomis jauni
mui.

Lietuvią Chorą Sąjungos 
.Amerikoje mintis bręsta. 
Projektas jau paruoštas. 
Manoma, kad Vargonininką 
Sąj ungos, Kunigą Vienybes 
Seimai ir Federacijos Kon
gresas. jąu galės iš esmes 
svarstyti sąjungos įstatus. 
Chorą Sąjungos mintis kilo

»

ŽINUTES
. Kįng's?Ųo&ily ligoninėje 
sunkiai serga'J. Šulinskas.

WATERBURY, GONN.
ŠV* VARDO “BOWLIN-

GO” BANKKIETAS...
Gėgužės 29 d., ..vdkare,- 

Waterbury’o ąiiesto para
piją “bowlcriai” susirinko 
pas mus, šv. Juozapo Para
pijos salėje į savo bendrą 
.vakarienę. Pasakyta daug 
gražiu kalbų. Visi skutiuti 
pavalgė ir linksmi skirstėsi. 
Buvo 12 parapijų atstovau
jama. Italai išlaimejo gTa- 
/Žią taurę, kurią paaukojo 
nnis parapija, o antrą vieta 
teko lietuviams. PasKUi bu
vo išdalinta ir jiavicniains 
dovanos už gražu pasirody
mą žaidimuose. Svari-rausia 
tai, kas bus kitą metą... vi
sos parapijos, vėl sutinka 
bovdyti ant mūsų .alleys. 
Mums liks daug gražaus 
.pelno* Yrą . AVaterbury’j 
daug Intų alleys, bet jie 
pasirinko mūssą. ■ • .

- CONNL’CTICUT UIA 
TUVI AT K 4TAL1KAL
Kaip pernai, taip ir šie

met C.. L.„C. turi savo golf, 
lennis ir ijasulądl. Jju. piK 
n pinos rungtynės pi -.sidejo. 
i\c w Br iaiim-.^ai supliekė 
AVaterburiečius,;, 7—4. Tai 
buvo labai įdėmus ir sekti
nas lošimas, bet lietus laika 
nuo laiko sutrukdė lošikus 
ir patį lošimą. Neužilgo tu
rėsime kaip ir pernai savo 
Metinę Field Day. Biržejio 
18 dieną# Hartforde, įvyks 
C. L. C. Bertaininis susirin- 
kinuis ir tenai išspręs arba 
paliks aiatinkaniai komisi
jai išspręsti . kur ii’ kada 
turėsime Field Day. :

minės priims jauną kunigą* 
Kunigas Vincentas ir kuni
gas Plikūnas ..iš Hartford, 
Comi baigė mokslus Roche- 
Ster, New York.

HARTFORD, CONN,
Kunigo Antano Plikūno 

primicijos įvyks Švč. Trejy
bes bažnyčioje, birželio 11 d. 
Kunigas Plikūnas priklau
so prie South Carolina die
cezijos ir tenai darbuosis 
Kristaus Vynyne., .

NEW BRITAIS, CONN,

TĖVU MARUONį)

Birželio. 5—11 d(l. Hai'ri- 
son, N. J. (Kun. A* PetraU-’ 
skas, M. Į. C.) ■ ,L' .J

Liepos 8—^16 dd. ‘ Mariau t 
Hiils# III. (Kun. A* Petrau
skas, M. L, C*) ’ ‘ \

Liepos 17—26 dd. Šv» 
Onos novena Dievo Apvęįz-. 
dos parapijoje, Chicago, 111*; 
(Kun, A. Petrauskas, Mėti

BRIDBEPORMONII. SįJUNGIEČiy DĖMESIĮII

Great Neek’o lietuviškas 
choras, dalyvaus Lietuvią 
Dienoje, Klasčiaus salėje, 
liepos 4 d. Birželio 2 dieną 
Brooklyno muzikantai tarei
si dėl programos Lietuvių 
Dienai.

Birželio 1 d. pradėjus 
veikti naujiems įstatymams 
reguliuojantiems saliūnus, 
didesnė lietuvių. saliūną da
lis užsidarė. Vieni dar ne
spėjo išsiimti leidimus,, kili 
visiškai biznio išsižadėjo. 
Dabar valia turėti tik res- 
taurautus arba Beer 
Garden. Saliūnai visiškai 
naikinami. Ligi šiol lietu
višką saliūną buvo arti šim
tas. , ..

Birželio 11 dieną, Water- 
bury, Conn., kun, J. Balko
nas sako pamokslą kun. D. 
Gauronskio primicijoms \ ir 
tą pati vakarą sako pamok
slą Šv. Juozapo mokyklos 
graduantams.

E T U V O N
PER HAMBURGĄ

Mus hesūpami laivai ■ sutelkia proga pa- 
\ togiai keliauti by Imrino męttj. sezonu. .

Į Abi pusi, New York&s-įrtęn gą 
Kaunas, trečia Klase • ii O’ 
Savaltlulat ISplntiiąmaL \ Patogus fcele* t 

inkeliais susisiekimas 1S Hainburgo.
Informacijų krelpkiičs j vietinius

. agentus’arba

HAMBURG-AMERICAN LINE
m. 80 Boyl'stoh1 St, Boston,

Gegužės 28 d. kum Juo
zas Alęksiūnas lankėsi 
Hunthington, L. I. klausyti 
lietuvią išpažintis, ir gegu
žės 29 d. lankėsi Glen Cove, 
L. I., tuo pačiu tikslu. A- 
biejosė vietose sakė pamok
slus. •

Birželįo 2 d. Half-Moon 
kotelyje, Coney Island, mū
sų lakūnams, buvo iškelta 
vieša ir 4§tdlminga vakarie
ne. Kada jie lėks Lietuvon, 
dar nežinia.

KUNIGO BENEDIKTO 
GAURONSKI4) PRIMI

CIJOS
Šv. Juozapo parūpi jos 

bažnyčioje, birželio 11 dieną 
įvyks gražios ir jau senai 
rengiamos kunigo Benedilv- 
to Gauronskįo primicijos. 
Tą dieną atvyksta.iš Brook- 
lyų, New- Yprį pritaikintą 
pamokslą •saJ^tj,;. kunigas 
Jonas Baįkūnas. Po Pirmą
ją. Iškilmingų Šventų Mišią, 
bus bankietas .primicijanto 
garbei.

MOKSLO METŲ UŽ- 
... BAIGIMAS;

Birželio 11 dieną, vakare, 
įvyks parapijiiiėš mokyklos 
mokslo metų užbaigimas. 
Šiemet mokyklą baigia per 
100 mokinių! Iškilmės įvyks 
bažnyčioje; Diplomus Įteiks 
klebonas kun.. Valantiejus, 
o pamokslą pasakys kuni
gas. Balkonas.
KATALIKŲ AUKŠTES-* 
NES MOKYKLOS MOK

SLO METŲ UŽBAI
GIMAS.

Šiemet Čatholic High 
School baigs šios lietuvai
tės: Natalija Plangytė, Ele
na Ališauskaitėj Elena Ra
manauskaitė, Thelma Zail- 
ciūte, Albina Jarmalytė, 
Evelyn Mačiulytė, Juozapi- 
na Lavinavičiūlė; Konstan
cija Romanaįtė, Ona Davy- 
daitytė# Kristina Kalinaus
kaite, Elena Ignotaitė, Mar- 
gareta Stonkyte,. Jadvyga 
Stulginsk'aitė, Marė Vitkau
skaitė ir Jadvyga Karpiūtė.

Be šių Šiemėt baigiančią 
lietuvaičių lanko , ii* daug 
daugiau lietuvaičių, iš ku
rių tarpo daug priklauso 
prie mūsų Waterbury’io 
kuopos Amerikos Lietuvi i i 
Kataliką Studentų Organi
zacijos. Linki e visoms lie- 
tuvaitėci-p pritsmz tšti į vir
šūnes moksliška t i r t istlOr 
nięt likti, kaip dabar, lietu
vaitėmis-

r PRIMICIJOS.
Bįrz. IĮ, kaip TVąterbu- 

ry, Hartford, ir Bridgepbrt 
-miestuose, įvyks ir pas mus 
Vincento Ražaičio:,primąii- 
jos, Šv. Andriejaus bažny-< 
Čiuje. Pamokslą sakys, kle-; 
bonus kun*. Antanas Vaške-j 
lis. Namuose svečiai ir gį-

T. KUN- . BBNJA MINO 
RYBOKO Įirimicijos, įvyks 
birželio 11 d., lietuvių Šv. 
Jurgio bažnyčioje. Kunigas 
Pankus tur būti sakys pa
mokslą. Kunigas Benjami
nas priklauso prfe Maine 
Diocezijos ir tonai darbuo
sis. Mokslus ./baįįęė. Baltiino- 
!rtf, Maryland kartu su kuni
gu Gauronsku. ' ’

Linkime visiems jauniems 
kunigams geriausios Ido- 
ties K'rįstaus Darbe!

rM (H

■ra

GEGUŽINE PROCESIJA 
BALTIMOReJE:

Visą senai laukiama šie- 
Dietinė’ iškilminga .gegužinę 
eisena įvyko aną sekma
dienį dar iki šiol negirdėtu 
pasisekimu; Graži saulėta 
diena, šiltas oras,' palankūs 
žmonių susidomėjimas —vi
sa tai susidėjo įvykdyti ne
paprastai. kilnu sumanymą.

Šiemet, be visuomet daly
vaujančiu panelių įr vaiku
čiu draugiją, buvo pakvies
ta ir milžiniškas Šv. Vardo 
vyrą .būrys. Sujungus tat 
visas tris draugoves, susida
rė eisena trijų gatvių ilgio 
ir reikalavo šešeto poticistų 
ją apsaugoti. : ■

Procesija ėjo iš bažnyti
nės salės Saratoga gatve iki 
Charles, pasuko į šiaurę iv 
praėjo pro Arkivyskupo 
Curley rezidenciją, paskui 
Franklin gatve, pro YMOA 
irYWCA rūmus į Park a vė. 
ir į Šv. Alfonso, bažnyčią. 
Praėjo pro dvi protestoną 
bažnyčias ir buvo daugelio 
dabojama, .....

Jungtinių Valstybių, Šv. 
Vardo* Paneles švenčiau* 
sios vėliavom Vėjuje plevė
suojant (tik Lietuvos nesi
matė), visi dalyviai gražiai 
pasipuošę.; Procesija galop 

‘atnešė Marijos sto vytelę 
prie altoriaus. Po pamokslo 
ir giedotos Litanijos, užsi
baigė gal didžiausias pana
šios rūšiesužsimojimas tntp

Kaip aukščiaūs buvo pra
nešta, A, L* R, K. Moterą, 
Sąjungos sekantis (16-tas) 
seimas įvyks šią metą rug- 
piūeio 7, ’8, 9 dienomis Šhe?, 
nandoas, Pa. Pastaromis^ 
dienomis centre' gauta iš 59 c 
kuopos (Shenandoah) džiu
ginanti žinia# būtent, 
pos narės su Dvasios Vadu 
kun. J. Karaliumi deda pa
stangas/ kad minėtas seimas, 
visais, atžvilgiais pasisektą—

Taigi, jau laikas ; ir vi-’ 
soms kuopoms susidomėti/' 
iš anksto ..rinkti atstoves/ 
pagaminti įnešimuSj skun-5 
dus ir tt., nes, pagal 15-tojo- 
seimo nutarimą, visi skun
dai/ Įnešimai ir mandagi? 
turi būti prisiųsti į Centro^' 
raštinę nevėliau 30 dieną 
prieš seimą.

> j 
Kadangi sekantis seimas; 

yra rengiamas rytuos^ kmn 
gražiai ir sutartinai gyvuo.-; 
ja dauguma Sąjungos kuo-; 
pų, lai nelieka nė vienos * 
kuopos, kuri neprisiųstų-at-L 

Kun.. Mehdelio žodžiais stovės, nes teks svarstyti vL> 
są eilę organizacijos svarbią* 
klausimų. ų

Marijona (jišauSlvieile,f 
Centro Itirmininkė.1'

sų-parapijoj. Viso dalyvavo 
nepilnai keturi šimtai, kiek- 
vi.en oš draugijos virš š'm z’ o, 
i r dit r* ganėtinai altaruius 
tamuką.

dkU'U’1tariant, buvo kuo 
t iŠ. Žmones gi ir gėrėjas» ir 
džiaugėsi. . ’ . •

Telefonai; Piaza 1330.

JONASGRĘBUArtJKAS
Grabelius ir Balsamuotojas 

423 S. PACA STREET, 
BALTiMOREi MD.

JONO KMITO EILĖS
Tai gražus mūsų išeivijos 

įžymaus poeto kun. K- Ur
bonavičiaus eilių rinkinys.

Šią knygą išgyrė visa rim
tesnio j i spauda. Visi gėrisi 
jos turiniū, gūi’ėsiės ir Tam
sta ją įšigyjęs. . .

Knyga gražiai atspausdin
ta ir turi 191 pusi. Tos k‘ai- 
la $1.50. Bet dabar “Darbi
ninko” spaudos vajaus me
tų,’ gražiais drobes viršeliais 
kaina tik 75 centai; popie- 
rio viršeliais 50 centui /’

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

“DARBININKO” ADM., 
306 W. Broadway, 

South Boston, Mms.

. • Vanduo yra stiprus geri 
irias. Samsonas vandenį, ge
re*" .

BROOKLYNO FED. APSK,. 
DR-JĮ! PRAMOGOS

Biržėlio 11 d. Mot. Sąj. 29 kp. 
išvažiavimas j Forest Parką.

Birželio 18 d. Šv. Ražaiičiaus 
Dr-ja (Apreiškimo parap.)' išva
žiavimas į Forcst Parka. c

Birželio 25 d. Vaite. Jė?. drau
gijos No, 1, Forest Parke.

Liepos 2 d. Mot. Sąj 29 kp. 
Forcst Parke. ; T *

Liepos 4 d. Ne\v Yorko ir Netv 
Jersoy valstijų LIETUVIŲ. DIE
NA Klasčiaus Parke, Maspcthe.

Liejos 9 d. Šv. Raž*. dr-ja 
reiškimo par.). Forest Parke.

Liepos 16 d., Vaik. Jėz. dr-jos" 
No; 1.

Liepos 23 d. Mot, Sąj. 35 kp.' 
pikųikąs' ‘Forest. Parke. . •" 

Rugp. 13 d. šv. Raž. draugija 
(Aproišk, jiąr.) išvažiavimas į., 
Forest Pairk. "

Rttgp. 27 d., V, Jčz. dr^jos. No.t. 
1, (Apreišk. par.) išvažiavimas .į* 
Forest Park. L ’

Rugį); 27 et L. D. S. 10 k^iš-Z 
važiavimas į Forest Parką. ' ■
. -.Rugsėjo 3 d. Mot. Sąj. 29 kp.; 
iŠvaž. Forest Park. . . . „

y-t ' ----- -k

SKLEISKITE ŠVIESĄ * 
Perskaitę. “Darbininką.” nemi- 
meskite, bet duokite idtiems. pa-’ 

skaityti. Tokiu bftdu iupažin^ 
disite kitus su “Darbininku” 
L. D, S, ir atremsite mūsų Ida* 

. jos priešų propagandą.



.dlenis, birželio 6, 1933 A ®

Iš Didžiojo New Yorko 
Darbuotės

BROOKLYN, N. Y.

r. Didžio j o New Yorko Per 
geraeijos apskričio mitingas 
pyko gegužės 26 d. vakare, 
karalienės Angelų parapi- 
fc>6 svetainėje.
V Dalyvavo, keliolika atsto
tų, taipgi kleb. kun. Pąulo- 
fcis ir kun. J. Balkonas.i. <

Iš bėgamų reikalų buvo 
Raportas Lietuvių Dienos, 
liepos 4 d. Pranešimą darė 
p. Vilniškis. Išdalinta skel
bimai ir daug tikiehj iš kąl- 
įo pardavinėjimui. " Ap
skritis nutarė remti tą die
nų visomis išgalėmis.
' Komisi j a praneša > kad 
birželio 3 d. atvyksta Bro- 
ėklynan Seserų Praneiškie- 
čių mokinių vaidylų ratelis, 
kuris vaidins veikalą Aprei
škimo parapijos svetainėjeį 
Vakare. Rengiama Sesučių 
naudai tą vakarą paremti.

Apskričio-metinis išvažia-

viinas įvyksta Forest Parke, 
liepos 30 dieną, sekmadienį. 
Draugijos rengiasi. .j

Draugijų perengimai-: L.
R. K.. S. A. 134 kp. rengia 
išvažiavimą į Forest Parką 
Tugpįdeio 13 d. ir L. R. K.
S. , A. 115 kp. birželio 18 d 
Forest Parke. ‘

Palydėjimui orlaivininkų 
kapt. Dariaus ir Girėno 
Lietuvon, kurie žada skristi 
tarp birželio 1 ir 3 į Kauną, 
nuskirta apskričio valdyba.

Birželio 1 d., 9 vai. ryte, 
Karalienės Angelų parapi
jos bažnyčioje buvo iškil
mingos - šv.-mišios už a. a. 
kan. Tumo-Vaižganto sielą.

Sekantis apskričio susi- 
linkimas bus ŠiojeFpafsve
tainėje, paskutinį penkta
dieni birželio mėnesio, vaka- 
re. . Raport.

. CLIFSIDE, N. J.
CLIfi Simo ŽEN F.LATY

.. >■ f

Clič iride yra ner'u.lr lie
tuvių kol i ruja. Joje gyvena 
keletas dešimtys pacturin- 
ėiųir susųratusij lietuvių. 
Čia-puikiai vedamos ir ge
rai gyvuojančios katalikiš
kos draugijos: šv. Pranciš
kaus.. ir Vaikelio Jėzaus. 
Kas yra negirdėję toje apy
linkėje apie katalikų veikė
jus, kai J. Karsokas, L. Po
cius. Žemaitienė ir visa eile 
kitų 'garbingų veikėjų. Čia 
yra daromi įvairūs parengi
mai ir šiaip veikiama.. Gai
la, kad tas viskas nebuvo re- 
korduojama “Darbininko’-' 
puslapiuose. Bet ir tas tru
kumas liko pašalintas.

P. J. Karsokas surengė 
gegužes 21 d., prakalbas. 
Atsilankė nemažas būrelis 
cFĮTšidiečių. Prakalbįninkai 
atvažiavo iš Patersono: kun. 
Š. Stonis, I. Kulikaitis ir 
J. Spranaitis, Prakalbų ve
dėjas p. Karsokas maloniai 
pasveikino svečius ir iš.ei
les perstatinėjo kalbėtojus 
p. I. Kulikaitį, J. Sprainai- 
tį ir kun. Stonį. Pirmieji 
Bu labai gražiai kalbėjo a- 
pie Katalikiškąją Akciją, o 
kun. S. Stonis apie KataL 
Spaudą^ Visų kalbos buvo 
turiningos ir įdomios ir pu
blikai labai patiko. Visas 
yakaras praėjo pakeltoje 
dvasioje, tik' Vienas Mask
vos agentėlis bandė drumsti 
nuotaiką, bet klausovų buvo 
suvaldytas.

Prakalboms pasibaigus 
prasidėjo entuziasti n g a s 
4‘Darbininko” užsiprenume- 
ravimas ir į. trumpą laiką 
apie porą desimtų “Darbi
ninko” užsirašė. Bet Cliff- 
side veikėjai sako “tai 3ar 
negalas, bus ir daugiau pre
numeratorių. ’ ’ Sveikiname 
naujus “Darbininko” skai
tytojus ir tikimės, kad ir 
daugiau jų. atsiras. Lauksi
me ir žinių “Darbininke” iš 
Cliffside gyvenimo. Valio 
cliffsidiečiaū Jau Cliffside 
žemėlapy.

VARGINA LIETUVIUS
Lietuviai saliūniniiikai; 

nusiskundžia, kad juos var
gina save pasivadinę detek
tyvai. Paprastai įeina sa- 
Uūnan trys vyrai, . kurių 
vienas apsirėdęs šluočiaus 
(štreet cleanihg dėparta- 
mento) uniforma, parodo 
Padirbtą varantą ir gązdin- 
dariii areštu reikalauja ky-į 
šio pinigų. Jie nepasiteįi-i 
rina kėliais doleriais, bet- 
reikalauja šimtų. Kaiku-' 
riuos pasiseka prigauti. Bet; 
kai kur nepamatę' savi-. 
ninko ir žadą grįžti .iš-; 
eina, daugiau ■ nebesirodo. 
Ypačiai prigaudinėja. Wil- 
iamsbUTgho lietuvius. Mū
sų’patarimas — tiioj telefo- 
nuoti į nuovados (preeinet) 
policiją ir juos patikrinti.

’ie-gautų keli& metus šalto
sios. Be to, kAi kurie de
tektyvai (jei ištikro detek
tyvai), sako, įeina saliūnan 
per, akis reikąlaųja pinigų, 
o negavę gražumu, patys iš 
regįsterio pasiima. Lietu
viai privalėtų skųstis nuo
vadoje ir tokiems ponams 
pasipriešinti. Tokį rakefie- 
rįavimą reikia išsyk sustab
dyti. ’

RADIO ŠOKIAI
WMBQ radio stoties lie

tuvių valandos- vedėjai V 
Matusevičius ir V. Buk^ndi- 
:is suruošė Radio Šokius 
Klasčiaus salėje, gegužės 30 
d- N ors buvo lietinga, die -: 
na, bet keli tūkstančiai žmo
nių perpildė -didžiulę Kris- 
Šiauš šalę. Griežta lietu
viški ir amerikoniški šokiai. 
9:30 vai. vakare programa 
buvo perduota per WMBQ 
stotį. . .Reikia pagirti radio 
vedejuš,. kurie suruošė tokį: 
gražų ir gausų parengimą. 
Mat naujienyįįė daugelį pa«r 
traukė.

Kiek seniau, Brooklyne 
buvo vienas žydbernių laik
raštis, dabar jau. du, ir abu 
Išsijuosę apaštalauja Mask
vos ir New Yorko East si- 
dės žydelių naudai. Yla.

C. BROOKLYN, N. Y.

Telephone: STAGG 2—0706 " VALANDOS s ||
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NEW>N.J.
Birželio 10 d. Šv. Patri

cijaus Katedroje, 9 vai. ry
te J. E.jyysk. Thomas J. 
Walsh, D. D. šventins du 
lietuviu į kunigus, Mikalo
jų J. Kemėžį ir Juozą Bar- 
kaucką, O. S. B. Kun. M. J. 
Kępiežis pirmąsias mišias 
laikys Harrison’e lietuvių 
bažnyčioje birž. 11. d., 11 y. 
ryte; ‘ pamokslą sakys kun. 
J. Jakaitis, M. L C. Kųn. J. 
Bark’auckas,. O. S. B., lai
kys pirmąsias mišias Hobo- 
ken’e amerikiečių bažnyčio
je (Our Lady of Grace), 
11:15 vai. ryte, birž. 11 d.

TRAUKIA ĮSTAIGŲ
pIveikslus

Kun. S. Draugelis iš’ •Bos
ton, Pa. praeitą savaitę at
vyko Brooklynan su priva- 
či u fotografistu ir traukė 
?a?hyčių, klebonijų, 'laikra
ščių. mokyklų, salįų i r kitų 
istrįgų paveikslui 1 tik
slai tilps Amerikos Statisti
kos Žinių ir Albumo knygo
se. Kun. S. Draugelis pa
reiškė, kad yra vilties kny
gą, pradėti spausdinti rude
ny. Dabar eina derybos su 
Lietuvos valdžia dėl knygos 
išleidimo. Jau esama žinių 

[ iš virš 2000 lietuviškų vietų. 
Vien iš Jersey valstijos jis 
turi statistikas iš 258 kolo- 
nijėlių. Žodžiu 75 nuoš. vi- 
sotf medžiagos Jau surinkta. 
Tik nusiskundžiama, kad ne 
visi kooperuoja, todėl gali 
ne visi patekti į knygą.

SUSIRINKMAI
Karalienės. Angehi para

pijos draugijų susirinkimai 
piržėlio mėn. fękįa tvai’ka:

Birž. 4 d. 4:30 v. p. p. 
lažančiaus draugijos.

Birželio 5 d. ’8jv. _vį_ Motc- 
•ų Sąjungos 24 kp.

Birž. 4 d. 1 vai. p. p. fS.
L. R, K. A: 135 kuopos.

Birž. 8 d. 8 v. v. Marijos 
Dukterų.

Birž. 8 d. 8 v. v. Katali- 
sų-klubo. } .

Birželio 9 d. 8 v. v. Para
pijos choro,

Birž. 16 d. ,8 v. v. Treti
ninkių ir ’Apa^t Maldos dr- 
ją.... ■ r . ;-
• Birž. 29 d. 8 v. v., L. D.
S. 12 kuopos.

r

Šv. Trejybės bažnyčioje 
birž. 4—6 dd. įvyko ketu- 
riasdešimts valandą atlai
dai. Pamokslus vakarais sa
kė: birž. 4 d. kun. J. Petrai
tis, birž. 5 d. kun. J. Balkū- 
nas ir birž. 6 d. kun. N. Pa
kalnis.

Visiems, Visiems!
f

Atsilankę į Brooklyn įvairiausia proga ne
pamirškite užeiti pas mus It pasikviesti į savo

‘'Darbininką.” Jei Jumyse kili gmft orintis 
ką nors gera įsigyti ar savo prieteliams pado
vanoti naują maldaknygę rotanMų At gražią ■./ 
stovylėlę, iižeikito — Jūsų visuomet laukiame. . .

• / LIETUVIŲ UNIVĖRSALIS BIURAS, Ine. į 
Btlvufli “VYTAUTO SPAUSTUVU” ‘

423 Grand St • ' Brooklyn, N. Y.
. ST»ffg 2-2133 . ■ ■

LIETUVIŲ-UKRAINŲ 

KONCERTAS PAVYKO
Geg. 28 d. Klasčiaiis salo

je Karalienės Angelų para
pijos choras koncertavo su 
ukrainų choru. Publikos 
buvo daug ir įvairios. Kon
certas buvo išpildytas labai 
gražiai. Abu chorai- savo 
kalbose pildė dalis, o gale 
abu chorai padainavo kartu 
lietuvišką “Ėi pasauli! Mes 
be Vilniaus nenurimsim” ir 
ubrainišką “Sche neuwmer- 
la U k r a i n a. ’1 Publi
ka entuziastiškai plojo. Tai 
buvo vienas iš . gražiausių 
koncertų kada nors paruoš
tų Brooklyne. Garbė p. P. 
Dulkei ir p. Sjawitzk’ui 
(ukrainų choro vadui). 
Brodklyniešiai norėtų dau
giau panašių koncertų. Lie
tuviškas choras neužilgo da
lyvaus ukrainų koncerte. 
Šiame koncerte -angliškai 
prakalbėjo kum Š. P. Re
meika kviesdamas ‘ abi tau
tas ateity arčiau dirbti. ,z

Pirmoji Komunija šiemet 
į įvyks birželio 18 dieną.
■■ ; ------ ■ >; ;( -

Lietuvių kalbos ■ mokykla 
užsidarys vasarai birželio 
15 Sjerią^

: I ,, įt'HĮį_—į.*:-'''

ŠIS TAS IŠ KRIAUČIŲ
GYVENIMO

Broklyno įįetuviaįj komu
nistų organizuotos unijos 
kriaušiai, sulaukė “žemiško 
rojaus.” Unijos veidų, ku
rių dauguma^, geriau sakant 
visi, yra žydai, kuriems lie
tuviai komunistai tik tar
nauja, kuriems “Laisvės” 
ir “Naujos Gadynės” šta- 
bai “poklohus” muša, tiek 
^•daibo” ' davė lietuviams, 
kad tiems pritrūko netik 
baltos, bet jau ir juodos 
duonos. Kad ir gudrūs tie 
žydeliai. Štai, ar kriaušiai 
dirba ar ne, , turi kas savai
tę unijai mokėti po 50c. Pi
nigai eina Unijos Centro 
palaikymui. Gi unijos cen
tre sėdi amžinas žydas.

Lietuviai /‘kliaučiai, ku
riuos komunistai pardavė 
žydeliams, negali net jokių 
mitingų laikyti. Mėgink 
daryti susirinkimą, kad 
kam nors pasiskųsti, tai ži
nok, kad sveikos makaule u 
iŠ ten neišnęši.

Šiai ką davė komunistų 
iadamo “rojaus” apaštalai. 
Jie netik, kad pardavė lie
tuvius kriaušius, bet dar ir 
paskutinį nuo jų burnos ką
snį, duonos atėmė. Mat, žy
dai savo dirbtuvėse pilnai 
dirba, gi lietuviams duoda
ma tik 1—2 mėnesių darbo 
metuose. Štai kokį “rojų” 
įąvė lietuviams k'riaučįams. 

. koniūnistai, ir jų garbinga 

. unija. O betgi yra lietuvių, 
■ kurie tų komunistų šunybių 
dar nepastebi.

STUDENTŲ SUSI
RINKIMAS

Gegužės .22 d. įvyko Šv. 
J migio parapi j os studentų 
susirinkimas, kurį vedė piis 
mininkas Raugalas. ;

Kalbėjo j sekanti studen
tai:. B. Kerbiūte, A. Bran- 
gaitytėj A. Bertulis ir E. 
Dongelyte. /

Dalyvavo ir kun. Lauri
naitis ir pasakė studentams 
kalbą/ ;

Pirm. Raugalas paskyrė 
sekančius studentus kalbėti 
Įritame susirinkime: J. Be- 
tiauskas, J. Gundesh, ĮĘ\_ 
Bulovas, B, Jankauskaitė, 
V. Pakinkiūtė ir O. Miela- 
vičiūte.

Prieš susirinkimo. užbai
gimą atėjo ii’, klebonas kun. 
N. Pakalnis. Jis ragino 
studentus mokytis lietuviij 
kalbos. '

Raštininkė pranešė, kad 
kuopoje yra 92 studentai.

Susirinkimui pasibaigus 
studentų orkestras linksmi
no studentus įvairiais šo
kiais. Orkestras susideda 
iš devynių studentų, kuriij 
vedėju yra stud. A. Bertu
lis. ■ Vainikas.

. Kap. S. Darius, ir lt. S. 
Girėno New-York-Kaunas 
lėkimo fondan surinkta 43 
doleriai.

Aukotojai linki lakūnams 
laimingos kelionės.

P. S v etilas ir 
P. Rimkus.

Vįdel&
Vyskupo Laidotuvėse

Užpereitą savaitę mirė visų 
mylimas ir gerbiamas Kris- 
nūs vynyho darbininkas — 
vadas J- E. vyskupas John 
Francis O’Hem. Laidotu
vės įvyko labai iškilmingos. 
Šv., Patriko katedroje atlai
kytos gedulingos šv. mišios. 
Pamaldose . dalyvavo-. New 
Yorko . J. E. Kardinolas 
Hayes, 7 vyskupai, daug 
daug pralotų ir apie 300 ku
nigų ir vienuolių.

Laidotuvių dienoje iš ry
to miesto viešieji namai bu
vo uždaryti ir visame mies
te visas judėjimas buvo su
laikytas 1 minųtą. Miesto, 
aukštieji valdininkai daly
vavo laidotuvių pamaldose 
katedroje. Vėliavos ant 
miesto namų ir mokyklų bu
vo nuleistos iki puse stiebo.

Apgailestavimo telegra
mų gauta iš visur: prisiun
tė Prezidentas Roosevelt, 
Darbo Sekretorius Miss 
Perkins, Alfred E. Smifh ir 
daugybė kitų. Taip pat pri
siuntė apgailėsi avimus 
Apaštališkojo Sosto atsto
vas Amerikai ir daugybė ki
tų Bažnyčios dignitorių.

J. E. Vyskupo O’Hern 
kūnas palaidotas Uoly Se- 
pūlchre kapinių koplyčioje 
prie didžiojo altoriaus. To- 
kis buvo mirusiojo noras.

Nors a. a. J. E. vysku
po hebėra, bet jo darbai'pa
siliko amžiams.

Jis buvo visų užtarėjas ir 
tėvas. Šelpę našląičius ir 
vargo ir skurdo prispaus
tuosius.

Vyturys-

BROOKLYN, N. Y.

Velionis paliko dideliame 1 
nuliūdime žmoną Margare- i 
tą. Ji yra Moterų Sąjun- ; 
gos 68 kp. narė. Tad są- 
jungietės reiškia p. Adą- j 
maitienei gilią užuojautą 
nuliūdimo valandoje.

■

•j
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Gegužes 13 d. įvyko So
či aliėij oš draugijos šokiai.

LIETUVIŠKA MO
KYKLA.

Pirmadienį, gegužės 29d., 
Klasčiaus Clinton salėje, 
Mašpeth, N. Y., prasidėjo 
lietuviij kalbos pamokos. 
•Mokoma skaityti, rašyti, 
gramatika, lietuviškos dai
nelės ir žaidimai. Taip pat 
bus mokoma groti smuiku 
ir. pianu. Mokytojaus p.* A. 
Dyrnta ir p. BaltrukeviČius. 
Taip pat pasižadėjo, jei 
bus reikalas, tame /darbe 
padėti ir J. Steponaitis. Pa
sibaigus lietuvių kalbos pa
mokoms,1 mokoma' muzikos 
ir žaidimų. Šios mokyklos 
mokinių orkestrui grojant, 
kiekvieną savaitę bus šo
kiai, į kuriuos galės lanky
tis mokinių motinėlės, tėvai 
ir visi kiti suaugę.ir jauna- 
mečiai. Pamokos bus pirda- 
dieniais ir antradieniais nuo. 
5;30 vakaro iki vėlumos, 
Kąda viešose mokyklose 
mokslometai baigsis, tai 
lietuviškos pamokos bus su
tvarkytos kitaip.

Tautietis..

Gegužes 20 d. įvyko jau
nimo šokiai.. Komisijoje 
buvo p-lės Demslrytes, Li- 
džiūti Drauskytė, Šįmulai* 
lyte ir kitos.1

Tūlas “bambizas” prisi
kabino prie nekalto žmo
gaus ir tąso teismuose.

Newaikicčiai _tųretipjun 
susidomėti ir jį išdėportuo- 
ti iš miešto.. R.

Buaipratusių lietuvių yrą 
šventa pareiga savuosius 
biznierius palaikyti, nes jie 
to yra užsitarnavę remdami 
jas ir draugijas.

m . jn.m iiii.ii ihiiiwnewiBmmiiiiiiij r 
Tel. Stase 3—CO48 Notary PnhHe 

NL P. IM INC, 
BIĘLIAUSB1S 

Graborius ir BalaamnotolM 

«60 Grand SV Brooklyn, NX

KbASfiĮAUS

UTONUIS
Ir y!wUJ«a]i ^uoiliikvnto^ 

manu( Beoofc; 
IrIMm Hietea- 

fcytt salfl 919008 MiįMDUf, 
kamp. Mespeth b Avė.

UEW, N J.
Gegužės 14 d., Moterį]. Są

jungos 68 kp. narių intenci
jai, 8 vai.'ryte atlaikytos šv. 
mišios Št. Trejybės bažny
čioje. Visos, narės “in oor- 
pore” priėmė, šv. komuniją.

Po mišių visos nares susi
rinko į parapijos salę, kur 
buvo surengta: bendri pus
ryčiai.' Choristės patarna
vo prie stalų ir už tai Są- 
jungietės joms taria nuošir
dų ačiū.

Pusryčiuose dalyvavo ir 
klebonas kun. Ig. Kelmelis 
ir sukalbėjo maldą ir nuo
širdžiai sąjungietes pasvei
kino.

Pirmininkė p. Demskiene 
padėkojo visiems už dalyva
vimą.

Tą dieną šąjungietės nu
pirko gėlių ir jomis papuo
šė altorius.

Geg. 6 dieną sunkios ligos 
nukankintas mirė Vincas 
Adomaitis, grabinius. Ke- 
lioliką metų jis buvo bizny 
Jersey City, o per paskuti
nius 4 metus gyveno Nevyar- 
ke; Palaidotas geg. 10 d., 
Holy Cross kapuose.

....v , ",. .......
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JOSEFH Gim

BALSAM^OTOUS 
031 B18D^Qb6 AYBHIJB.

■ ■ BRO0farYH>Jf.Y> ■

Tel. Siajį ė?Qta.rt rnW.li!

JOSEFO lEVMK 
(Xev8n4iuui3K) 

gbaboriųs 
107 Union Avo., Brooklyn, M.t.

KOTAHT FUBLK3

RIEKS. RLRffMS 
GRABO R tU S 
40t Metropolitan Avė.

HOOKLYIf, M. T.
Priešais ApreiSkifco parapijos 

B&žnySlą
PaiBamdau Automoblllua Ves- 
tuv&na, Krikštynoms ir viso

kiems pokyliams

Tel. Newtoxm 9—4464

ANT. J. VALANTIEJUS
GRABORIUS Iii 

BALSAMROTOJAS
Apdraudu VIsqw Sakose 

Notovy Public
5441 — 72-nd Street, 

ArH Grand St 
MAirpTU. u !•» &
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