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‘Darbininko” RADiOiLietuvos i Tribunolas Patvirtino
*#

ŽINIOS
Maskva, Rusi ja —Sovie- Kaunas — Vokiečių safr 

tų Rusijos komisarai nu* gibinlų nušauto Einikio 
tarė griebtis griežtų prie*} t
monių kovai su nepapras
tai pagausėjusiu vaikų 
nusikalstamumu. Komisa
rai išleido barbarišką įsta- 
tm. kokio faet “kapitaUs- 
tiškose” šalyse nėra, bū
tent, visi nusikaltę nepil
namečiai vaikai, vyresni 

—kaip 12 metų,busbaudžia* 
mi kaip ir suaugusieji vi
somis bausmėmis ir su
šaudymų. Štai aną dieną 
iš Maskvos pranešė/ kad 
teismas nuteisė sušaudyti 
22 metų amžiaus vaikiną 
kaip nepilnamečių gaujos 
vadą. Vaikai iki 12 metų 
amžiaus baudžiami kalėji
mu. Vadinasi bolševikų 
valdžia, per17 metų vyki
nusi socializmą prisiauk- 
Įėjo vaikų kriminalistų, 
kuriuos dabar turi šaudy
ti ir karti. Tuos vaikus .iš
auklėjo bolševikų diktatū
ra, kurią įsteigė Leninas 
ir dabar palaiko Stalinas, 
kurie sunaikino tikybinio 
auklėjimo įstaigas. Tas 
paroda, kad be tikybinio 
auklėjimo Rusijoje nepil
namečių prasikaltimai taip 
praplito, kad nusikaltėlius 
turi šaudyti.

Mirties Bausmę Vokietininkams

Washington, D. C. —Ne
sistebėkime, kad didžiųjų 
korporacijų , viršininkai

rovę, Didžiųjų korporaci
jų viršininkų algos beveik 
pasįdvigubino, bet ne dar
bininkų. Darbininkai, jei 
ir gauna kiek daugiau 
kaip prieš NRA, tai jie tu
ri išmokėti akelis įkartus 
brangiau pragyvenimui.

lavonas buvo atiduotas j 
lietuvių pusę ir čia palai
dotas. Vokiečių atitinka
mai organai papeikė sargy
bos viršininką, bet ne dėl 
to, kad buvo nekaltai nu
šautas, o kitas sužeistas 
Lietuvos pilietis, tik kad 
tuo būdų nukentėjo jiems 
palankus Žmogus (Einikis 
buvo evangelikas ir skai
tė save vokiečių).

Kaunas — Kaip žinoma, 
Lietuvos atstovas p. Kli
mas lankėsi pąs Lenkijos 
užsienių reikalų ministerį 
Seką. Per tą pasimatymą 
buvo paliesta Lietuvių - 
Lenkų santykių suregulia
vimo klausimai. Taigi ži
nios pasitvirtina, kad tarp 
Lietuvos ir Lenkijos "eina 
derybos,

, Berlynas — Vokietijos 
nacių viršininkai, prade
dant nuo Hitlerio žemyn, 
sako esą įsitiksinę, kad 
Lietuva nebūtų nuteisus 
keturių vokietininkų -mir
timi, jei jos užpakaly ne
būtų Rūsija. Kodėl tik Ru
sija? Juk Vokietija turf ir 
daugiau priešų,

150,000 ŽMONiy DALY- 
. ųyo MABŠILO -:

LAIDOTUVĖSE

GAISRE ŽUVO 75 METŲ 
VIENUOLE

Joliette, Que., — Gegu
žės 17 d., gaisras sunaiki
no aštuonioliktame šimt
metyje statytą Notre Da
ine kongregacijos vienuo
lyną. Laike gaisro, mūri
nei sienai griūnant, tapo 
užmušta du gaisrininkai ir 
kiti du sunkiai sužeisti..

Sesuo Ste. Helene d’Au^ 
xerre, 75 metų amžiaus, 
kuri tvarkingai išvedė 150 
mokinių iš degančio vie
nuolyno, buvo rasta be'są
monės degančiuose rūmuo
se. Gaisrininkai ją išnešė į 
orą, bet ji jau buvo mirus.

Nuostolių padaryta apie 
400,000 dolerių.

STATYS TELEVISION

NORI SU AARYTI

Clinton, Qk skomą 
Gyventojai iš SS apskričių, 
Oklahoma valstybes vaka
rų dalyje, ir 46 apskričių, 
Tekąs valstybės šiaurės 
vakarų pakraštyje nori 
sudaryti 49 atskirą Jung
tinių Valstybių' valstybę 
vardu Tęzlą tomą su 1,* 
015,908 gyvęitojais. Jie 
esą taip toli nuo savo vals
tybių sostjnių 
esą nepatogu. ' '

feadjiems

Hartford, Conri. Ge
gužės, 18 dę,.kunigds Jonas 
Ambotas, Š^ Trejybes pa
rapijos klebonas išvyko 
trims mėnesiams į Lietu- 
W X—;

. J
New York ■—Pranas Gri* 

gas, kuris už teisingumą 
gavo pensiją ir buvo ga
vęs geresnį darbą, buvo 
susirgęs nervų liga. Išsvei- 
kęs vėl grįžo prie savo se
no užsiėmimo.

Plymouth, Pa. — Kietų* 
jų anglių kasyklose ramy
bės nėra. Streikas tebesi
tęsia. Pereitą savaitę kilo 
riaušės, kuriose daug dar
bininkų sužeista.

Washington, D. C. — 
Jungtynęse Valsty b e s e 
katalikų skaičius 1934 me
tais padidėjo. Dabar Jung- 
tynėse Valstybėse inimant 
Aleską ir Hawąii salas ka» 
talikų yra ,20,523,053.

Berlynas— Tautų Są- 
jungos sekretoriatas skel
bia jos Tarybos dieuptvar- 

{ kę, kurioje yra šie klausi* 
r maii italų - abisiniečių 
į konfliktas, ginčas tarp 

Šveicarijos ir Prancūzijos, 
- Anglijos bei Italijos dėl 

50 milijonų Šveicarų fran
kų karo skolos; Sveicari- 

’ jos piliečiams; pabėgėlių 
iš Saaro krašto klausimas 
ir Dancigo dvasininkų ka- 
talikų skundas. Sesija pra
sidėjo Genevoje, gegužės 

... 20 dieną. . >

Krakuva, Lenkija —Ge- 
gūžės 18 d; įvyko maršalo 
Pilsudskio laidotuvės, kti< 
riose dalyvavo aipe 150,* 
000 žmonių. Pilsudskis pa
laidotas Vavel Katedroje 
tarp buvusiųLenkijos ka» 
ralių ir galiūnų.

Pamaldas atnašavo Kra- 
kuvos arkivyskupas, kuni
gaikštis Sapieha.

Pakelyje taip Varšuvos 
ir Krakuvos buvęs susirin
kę arti 2,000,000žmonių, 
vadovaujant dvasiškiams, 
su vėliavomis ir relikvijo
mis pasimelsti už lietuvio 
vėlę, kuris prikėlė Lenki* 
jos valstybę.

Pasakojama, kad Rowne 
miestelyje, kuris yra Rusi
jos parubežyje, rusų kava
leristai prašė leidimo da
lyvauti pamaldose už mar
šalą. Gavę leidimų, 400 ru* 
sųt raudonosios kavaleri
jos atjojo iš Korzec ir po 
pamaldų randai nujojo 
sau atgal per rubežių.

New York —* David Sar- 
noff, , Radio Corporation 
of America prezidentas 
pranešė akcininkams, kad 
jų bendrovė yra nutarusi 
pastatyti television, — 
siuntimą reginių per radio 
panašiai kaip dabar yra 
siunčiami garsai. Tam tik* 
slui esą bus išleista virš 
milijonas dolerių.

Television' nepakenksian
ti rądio, nes bus vietos dęl 
abiejų. Dabartinėje stadi
joje.. t^VįsįpiCreginiai, 
kuriuo® įgalimą*-siųsti- ir 
priimti oro ,bangomis yra 
panašus į žiūrovą, žiūrinti 
į paradą gatvėje iš augštų 
namų’langų. ,

TININKAO®2PrAšĘ 
PASIGĄ “O

Kaunas — ____ ___
Klaipėdos vokietinink a i, 
Tribunolui pi t s k e 1 b u s 
sprendimą, turėjo būti, su
šaudyti laike-24 valandų. 
Jie tai žinojo, bet jie atsi
sakę prašyti [ prezidento 
Smetonos paąigaile jį m o. 
Tai padarę nuteistųjų gy
nėjai. \ U-. r

Prezidentas Antanas 
Smetona patenkino • advo
katų prašymą ir pakeitė 
mirties, bausmęsunkiųjų 
darbų kalėjimų riki gyvos 
galvos. ' Į -r. f : . ‘

Visiems ^ketįuriems vo* 
kiet.ininkamfc Ja, pi* 
lietybėa tei ių^Kttaftas 
konriškūotaš^OvIh«H®M^ 
no sunkiųjųkdarbų kalėji
me, o kiti* 83 vokietininkai 
išskirstyti po įvairius pro? 
vincijos kalėjimus. 5

įmerktieji
1,

49 Žmonės Užmušta Rusijos 
Orlaivio Katastrofoje

Maskva —. Gegužės 18 surinktų aukų. Jis buvo 
d., “Maxim Gorky”, pa-Į vartojamas propagandos 
šauly didžiaūsis orlaivis, tikslams.- Jame buvo vie- 
kuris galėjo nusileisti ant tos dėl 40 keleivių ir 23 į- 
sausumos, krito Maskvos Įgulos. Jo sparnai buvo 
priemiestyje ir subirėjo į 1210 pėdų ilgio ir jis. buvo 
šipulius. Užmušė 37 kelei-j 114 pėdų ilgio. Galėjo skri- 
vius ir 11 įgulos narių. Nė 
vienas neišliko gyvas. La
kūnas, kurio orlaivis susi
dūrė su šiuo oro milžinu 
taipgi užmuštas., Krisda
mos orlaivio dalys dar tris 
asmenis užmušė.

Dauguma iš užmuštųjų 
buvo inžinieriai, įeknikai 
ir darbininkai su savo šei
momis, kurie buvo išvykę 
paskraidyti virš Maskvos.

Šalę milžiniško orlaivio 
skraidė mažas orlaivis, 
vairuojamas lakūno Niko- 
ląi Blagin, kuriam buvę į- 
sakyta skraidyti arti MėT-

ti jokių manievrų. Jis to 
“ “ . Jam

RAGINS PALAIKYTI JO
VETO xim Gorky, bet nebandy-

: ti jokiu manievrii. Jis to
* Washingtoii Gegužės įsakymo nesilaikė. Jam 
17 d,, prezidentas Roose*1 besivartaliojant, smarkus 
yeltas pareiškę, kad Jis y- vėjas staiga jo orlaivį me
rą pasiryžęs uždėti savo te į didžiojo sparną ir jis 
veto ant Patman bihaus, pakliuvo tarp dviejų ,di- 
kuriuo einant veteranų džiojo orlaivio motorų, 
bonai būtų išmokami da- | Abii orlaiviai iš 2,301 pė- 
bar. Prezidentas asmenis* dų aukštumos pradėjo 
kai kalbės Kongrese, kad smarkiai kristi. Valandė- 
kongręsmonai palaikytųųei lakūnams pasisekė kri- 
jo veto.
PANAIKINO^ERGIJA

Addis Ababa,— Gegu
žės 18 d., Ethiopijos impe
ratorius, Haile Selassie iŠ- ,_______ ___
leido dekretą, kuriuomį Šeši vaikai 
panaikina vergiją Abisini
joje. . /

timą sulaikyti, bėt įvyko 
sprogimas ir ant žemės 
nukrito tik orlaivio dalys 
ir žmonių lavonai.

Avarija įvyko 12:45 vai. 
diedą. Žuvusiųjų-tarpe bu- 
voaštuonios moterys ir

■ Į “Maxim Gorky” »buvo bi 
[pastatytas metai atgal iŠ] či

sti 150 mylių į valandą. 
Aštuoni motorai gamino 
7,000 arklių jėgą. Visas 
orlaivis pastatytas Rusijo
je.

Tai Ši bus trečioji orlai
vių avarija Rusijoje laike 
pastarųjų dviejų 9 metų. 
Rugsėjo mėnesyje' 1933 
metais, aštuoni asmenys 
užmušti 50 mylių nuo Ma
skvos ir tais pačiais me
tais, lapkričio 21 d., netoli 
Kharkovo, didžiaūsis or
laivis krito užmušdamas 
14 asmenų.

Nanking, Kinija — Kini
jos valdžios surinktomis 
žiniomis; iš 430,094,953 gy
ventojų tik 67,218,990 yra 
mokyti. Likusieji visi yra 
analfabetai. 7

Addis, Abąba Ethio- 
pijos imperatorius pasky
rė amerikietį pedagogą, 
Pitman Benjamin Potter 
ir prancūzą advokatą, Al* 
bert de la PradeHe trečių
jų teismo nariais, kuris 
turės išspręsti ginčą tarp 
Abisinijos ir Italijos. .

Italų ministeris nelabai 
patenkintas šiais paskyri
mas, mes jis norėtų,kad 
būtų paskirti abisinijie- 
liai. ■ •

VOKIETIJOS NACIAI 
BARBARIŠKAI PUOLA 

KATALIKUS
Policija Uždraudė 

Katalikų Rinkliavą

Munich, Vokietija—Ge
gužes 18 dieną, katalikai 
rinko gatvėse aukas lab
daringoms įstaigoms. Na* 
ciai puolė katalikus, ren
kančius aukas. Jie sudarė 
demonstraciją prieš kata
likus. Policija atėjo na
ciams į pagalbą. Ji, neva, 
kad išvengtų riaušių, už
draudė katalikams, tęsti 
rinkliąvą ir areštavo daug 
katalikų, kada naciai puo
lė ir sumušė keletą katali
kų* . -

Katalikai mėgino t suda
ryti protesto demonstraci
ją, bet policija neleido ir 
katalikus išsklaidė. Bet 
naciai ir po to nekliudomi 
demonstravo, šūkaudami: 
“Nei cento katalikams iš
davikams”! ir '“Kunigai y- 
ra labdarybės sukčiai!” 
Policiją visą tai matė ir 
nacių nesudraudė. Tas aiš
kiausiai parodo, kad poli
cija norėjo išprovokuoti 
riaušės ir skersti katali
kus, kaip jau yra įvykę 
keliose vietose.

Nacių barbariškumas

Jaipsnį.-Kaip Ktisijos bol
ševikų budeliai, taip ir Vb-' 
kiėtijos naciai ištroškę 
katalikų kraujo, puola ka
talikus it plėšrieji žvėrys. 
Bet ateis laikas, kad jie 
patys siu pasidarys galą.

HITLERIO TEISMAS 
: .NUTEIS® VIENUOLE .

5M.KALEJ1MAN
■ » I ’ - ' . ■ . t

Berlynas — Gegužės 17 
d. nacių teismas nuteisė 
vienuolę Seserį Wemera, 
42 metų amžiaus Šv. Vin
cento ordeno narę, pen
kiems metams sunkiųjų 
darbų kalėjiman ir užmo
kėti 142,000 markių pa
baudos. Jei pabauda ne
bus sumokėtą, vienuolė tu
rės dar 14 mėnesių išbūti 
kalėjime.

Sesuo, kuri buvo suimta 
kartu su keliais desetkais 
kitų katalikų vienuolių, 
buvo kaltinamą sulaužiusi 
nacių išleistą įstatymą, 
draudžiantį išvežti arba 
siųsti pinigus iš Vokieti
ją

Teisme Sesuo prisipaži
nusi, kati pinigus siuntusi 
į užsienį, kad atmokėti dvi 
paskolas, vieną Ameriko
je, a kit% Holandijoje. šios 
paskolos buvusios sunau
dotas Šv, Vincento ligoni
nei, Cologna mieste.

PAMALDOS Už MLSUDS- 
KIO vai RUSIJOJ

Maskva—Gegužės 18 d., 
Šv. Petro ir Povilo bažny
čioje įvyko gedulo pamal
dos už maršalo Pilsudskio 
Vėlę. ; • . ,.<;

Pamaldose dalyvavo sve
timųjų, valstybių atstovai, 
jų tarpę Majoras Faymon- 
ville, Jungtinių Valstybių 
Karo attache. Sovietų val
džios atstovai nedalyvavo.

PREZ. SMETONA

Kaunas—Vyriausis Tri
bunolas, kuris nagrinėjo 
Klaipėdos Vokietininkų 
bylą per visą savaitę, ge
gužės 17 d., patvirtino Ka
riuomenės teismo sprendi
mą, kuriuomi keturiems 
kaltinamiesi e m s buvo 
skirta mirties bausmė, vie
nam kalėjimas iki gyvos 
galvos ir kitiems nuo vie
nų iki dvylikos metų kalė
jimo. Trisdešimts penki 
buvo išteisinti.

Tribunolas sumažino ba
rono von der Ropp bausmę 
nuo aštuonių metų kalėji
mo' iki šešių metų.

Gegužės 18 d., preziden
tas Antanas Smetona, ke
turiems nuteisties lems 
mirties bausme, pakeitė 
tą bausmę kalėjimu iki gy
vos galvos.

LIETUVA — VOKIETIJA 
SUSTIPRINO GINKLUO 
TAS JĖGAS PARUBEŽY

Tilžė — Paskelbus Tri
bunolo sprendimą, Lietu
voj kariuomenė sustiprino 
savo sargybą prie tilto, 
kuriuo eina iš Tilžės į 
Klaipėdos kraštą. Ant til-

kitai ateiti į pagalbą, Jei J 
kuri būtų priešo užpulta.

VOKIEČIAI ĮTARIA 
LIETUVOS PREZIDENTį

rį

to dežuravo sustiprinti vo
kiečių kariuomenes būriai. 
, Kelios dienos prieš tai 
tiltas buvo uždarytas7 ir 
jokio susisiekimo Klaipė
dos krašto ir Vokietijos 
rubežiaus rajone nebuvo.

Vokiečių kareivinė s ė, 
kurios šiomis dienomis bu
vo prigrūstos vokiečių ka
reivių, buvo jaučiamas į- 
tempimas- t

NACIAI SURUOŠĖ 
DEMONSTRACIJĄ 

PRIEŠ LIETUVĄ
Karaliaučius Gavę ži

nią apie Lietuvos Tribuno
lo sprendimą, naciai suda
rė. demonstraciją prieš 
Lietuvą, kurioje dalyvavę 
apie 10,000 žmonių. De
monstrantai norėjo įsi
brauti į Lietuvos Konsula
tą, bėt buvo policijos su
laikyti.

Jokių žinių nėra apie de
monstracijas kitose Vokie
tijos dalyse. Rytprūsiai 
nepatenkinti indefėrentiš- 
kųmu kitų vokiečių dėl 
Klaipėdos krašto, bet pas
tarieji mažai apie Klaipė
dos kraštą težino. iir dar 
mažiau tesiįdomauja.

VOKIEČIAI DEL LIETU
VOS DRĄSAUS ŽYGIO 

ITARIARUŠIJA
.   i,,. .i-iii i. j - i < :

Berlynas — Pradedant 
Hitleriu, Visi valdininkai 
yra tos nuomonės, kad 
Lietuvos Tribunolo spren
dimas nacių byloje esąs 
Rusijos inspiruotas, kaip 
slaptas vokiečių įžeidimas 
ir gal noras' išprovokuoti 
vokiečius^

Vokiečiai esą rimtai su
sirūpinę Prancūzų Husų* 
Čekoslovakų. sutartimis, 
kuriose pasižadėta vienai daigų.

Berlynas —Prezidento 
Antano Smetonos pakeiti* 
mas mirties bausmę ketu* 
riems nuteistiems naciams 
vokiečių nepatenkino. Pro* 
pagandos ministerijos vai* 
dininkas pareiškę: “Tas 
neatitaiso neteisėtumo”. 
“Lietuvą buvo perspėta 
vienos valstybės, kuri yra 
pasirašiusi Klaipėdos kon
venciją. Tas buvo daroma, 
kad panaikintų įtemptą 
situaciją Europoje”.

Vokiečių spauda rašo, 
kad teismo sprendimas bu* 
vo prezidento pakeista# 
“politiniais sumetimais”,

SUDEGĖ LENKįlLAMAS 1
Detroit, Midi. — Gegu* 1 

žėš 18 d. akivaizdoje 6,000 3 
žmonių, kurie buvo susi* 
rinkę išklausyti gedulingų 
pamaldų Saldžiausios Šir* | 
dies Marijos bažnyčioje a 
už Maršalo Juozo Pilsuda* J 
kio vėję, Stanley Hausner, - 
Amerikos (lenkų - Jalcūnaa, 
krito ri
ūžOišė/ — r i"Liel

Jam beskrendant' virlĮMį 
bažnyčios, kur pamaldos? J 
Jau . buvo pasibaigusios^ >J 
dešinysis orlaivio sparnai . 
lūžo ir nukrito į kiemą ne* j 
toli bažnyčios. Liepęs J 
tuojau apdengė orlaivį iK | 
nebuvo laiko lakūno išgelJ 
bėti. j

Housner buvo atskridę® 1 
į Detroit iš. Pittsburgho J 
pereitą savaitę ir ruošėsi h 
skristi be nusileidimo į, i 
Varšuvą birželio 20 d. *

Housner jau du kartu | 
bandė nuskristi iš Ameri* 
koš į Lenkiją, bet nepavy* 1 
ko. Pirmą kartą jo orlaivis | 
nukrito į jūrą ir jis išbuvo d 
ant vandens aštuonis® i 
dienas ir naktis, kol plau* 
kiantis laivas jį išgelbėjom į

Hotisner gimęs Galicijo* 
je, 1900 metais ir atvyko | 
Amerikon Su tėvais 1912 
metais. Jis yra buvęs Sak 1 
džiausios širdies . brolijos | 
vienuoliu 1915 metais, bet 
išstojo 1920 metais. Nuo 3 
1929 metų jis prade jo do* 
mėtis aVijacija. . |

LAISVAMANIŲ į
DARBAS : | 

Zubikai (Papilės valsč.)* /I 
Kovo 22 d. čia turėjo kalė* J 
doti . kudigas.' Pil. K. R.^ -1

<!

m1--** AUiio vtn v

na per valdišką 4—5 met- 
rų kanalo platumą. Važia* 
vęs su kunigu vežikas voe - j 
spėjo sustabdyti arklius J 
ir nęįkrito į kanalą ir tuo J 
būdu išvengė didelės ne* J 
laimės. Tokio, neapykanta | 
Užsidegusio kunigui, elge- .1 
sys gėdą daro visiems lau* ? J

kiais bedievių darbuku i 
nes, sako, Zubikuose atafed 
radį; Meksikos* bedieviu

k
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- ŽINUTES

*
PADĖKA

praleidę, y-

D ATTARAI

JUOZAS M. mus

Tek Devonshire 7906
0IT80 VALANDOS: '

JONAS VALIAOKAS
75 “U“ Street, . ; . 

Tetaptam* South, Bestos 4609

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Vahmdoir^—4 k.,6-v8

‘M
liamp. Inmn arti

Tel. Trowbridge 6330. - .

JOHN REPSHIS, M. D.

PERGINS SQ. OASH MAEKET 
Povilas BaltruiiiiaM, far. 

490Broadway, TelJ8Bortoa3DM) ‘

BALDUS 
t Beriamus- 

tome 
|įf VISUR

PIGIAI 
. GREITAI

SAUGIAI

387 W. Broadway 
Tetaptame South Boston 3591

gyvens 65 GreenSL, fmr-1 
testownr Mass. Jis yra ug- 

- niagesys. .
šeštadienį ir sekmadienį 

f labai daug jaunimo užsi-

, Lietuvis Dantistu*'

DR. S, A. GALVARISKI 
(GAMNAUSKAS)

Tel,,So. Boston ?3Q0
; 414 Broėdway, Se.Boston
Oftects atdaras HUo 10 Iki 12 vai. 
ryto, nuo 1 Iki 5$Q po pletty k 
nuo 6 iki 9 1. Takare. šventa diena 

pagal susitarimą. J

3 Malden Street, 
Boston

,/■ Tel- So. Boston 2Q5Q .
Lietuvis Dantistas

A. L KAPOČIUS
251 W,. Broadway, So. Sodan4
Ofiso YąlandosnuoO iki 12, nuo 
1:80 Iki 6 ir’nuo 6:30 iki 9 y.

«no- fe Iki įfe šr, dĮenį, ' 
Rubatomis »uo 9. Iki 6 vai. yakare. 
NedSUomlp npo p iki 12 yal dieną.

(pagal sutartu . ~

POVILAS B»IŠHMANAS
48 ’Oresoent Avenne,. . 

Tdephone Columbia 6702
29 Savin Hill Avenue, 

DORCHESTER, MASS,
45 Btanpdsa BV 

Tfei, HW&n<i» 4855 
R0XBURyMASS. .

FUENITURE CM). 
326-328 W. Broadvvay 

Tel. South Boston 4618

Parduodu įvairiausiu rfiiies 
auksinius ir sidabrinius daik- 
tus. Taipgi ir pataisau,

866 W. Broadtvay 
SO. BOSTON, MASS.

SO. BOSTON, -Š^ĘS/.
Tdltphone South Boston1382 

1 i. t, . * . * ' z 4 *■ *r

f J0NŪ GUNBCKAB ~ 
v ' 592Xmghai|t., 

TeI.So.Boston9621

PIGIAI TAISOME 
STOGUS

SO. BOSTON BOOFING 00. 

aijmm&co, 
‘^T&isopjc^VtadŪui Stogus

M4 W: ^ba^ay ! 
TELEFONAI:

Šoutti Boston’ 0574 dĮenonun 
South Boston 0184 vakarais

vaikelių gerą prirengimą,<
; Liko gražaus nelno. ddirs

paaukojamas^ NaŠlaitynu^cija sulaikė Šimkūną, nes
Glčboje-Se^elių Jėzaus Nu^

' ■ • mentalo, kaip tftU*»W41o», piano, bau jo, niandoHnoo, gltaros,armobl- K 
c kos, klavnStos, suksafono, tifiūbos, tronibonoB, ir tt■ Jhokb ham<>-

Pigiai 3 šeimynų namas 
arti prie jūrių įr ‘ęlevated’ 
linijos. GWįo| vietoj.

jHrcMstar# Mass.. .
i.iiiiiii.M>iiiiiiii>wiiiįii muuuiiiiifliiiiij.Hiij i

Lietuviai^ SociaįlUtat ;
'-į - MA_  • 1— T7«:,Xt ■■■M ♦ r—

jie' netiki jų pasakojimui, 
kad revolveris buvęs' pety* 
čiomis iššautas. '

■'r ’-’T—" T s-, ff". M! T " r*1 ■- “ y T

V ACADEMTOFMUSIC ■
■' \ 't .VadoranjMit Btof. Ottavi' ;•

r; Moko poj?nUiirlįk» ir klkaižkį muziką. Taipgi greiti muzikos iatųti-
; mentalo, kaip tttlusmullms, piano, bau jo, mandolinos, gitaros, Artttobi-

Ki^iniiAiin,
’ . • ■ ... tu ........................j..,

rys. Paėmę vyrų Švarkus, 
kelnes, batafiT n* moterų

r kare, mirė Motiejus Pava- 
Mute, TO meta amžUmi, 
Ev.412 Bremen SUčE|wt 
Boston, Mass. Jis sirgo 
vėžių liga- Paėjo y iš čobiš- 
kin Afrikoje pragy- 
veSo 35 metas. Paliko 

fe žmoną Jievą (Kupčiniu- 
[v kę), 4" sūnus: * Petrą, 

ir Joną ir 3 
męr Stanisla*

Geg.20 d., 9 vai. ryte pa- 
L laidotas su mišiomte iš šv, 
r Petro bažnyčios (So, Bos> 
- ten) Šv. Kryžiaus kapw> 
f ae, Malden, Mass.

velionis buvo LDS. 1 kp, 
> Bariu nuo vasario mėn, 
: 1927 metų. . ' __ j

■ ’ Nuliūdusiai žmonai ir 
Sūriams ir dukterims reiš 
kiame nuoširdžią užuojau-

Geg. 18 d., 5 vai. po pie- 
į. ta, kun, Vimauskis su- 

ZJbavo Pranciškų Krite* 
į tičių su Ona Kulpiniene - 

Jasinavičiute, Jų gyveni- 
mo vieta bus 125 Bowen 
St, So. Boston, Mass. Pa- 
hiergė buvo Malvina Jaso- 

r nifenė, pabrolis Jonas Kri-

Lietuvos Dttkterų drau
gijos po globa. Motinos 
Svč, įvyko susirinkimas 
gegužes 14 š. m„ kuria* 
me nutarta aukoti parapi
jos Vasarinei Mokyklai

ir palieka, krautuvei. Kol 
jie atsirenka dtafei^iūs it 
apsirengia, plėšikams už
tenka laiko pasisiūti.

Jie yra ponijos’ftrppiai 
ieįkomLbet w IkH.beta 
zultatų., ?

- Worce«ter, Mase. — (3hi- 
čagos lietuvių ALTAS8, 
Pijuštti Grigaičiui,; soda- 
wų organo redaktoriui 
vadovaujant, teberuoši# 
taip vadinamas. aviacijų 
dienas, tikslu "atsisveikin
ti” su lakūnu Įeit. Vait>

Paskirta dovaną ir prie to 
išrinktą komisija, kurion 
apsiėmė sekančios narės: 
M, Karčiauskienė, & Rač
kauskienė, O. Siaurienė, 
P. Juškiene, F. Jąnušonie-

Taipgi išreikšta širdin
gos padėkos žodis visiems 
vaidintojams, kurie suvai
dino veikalą “Šventoji Te
resėlė”, balandžio 28 d. š. 
m. ir taįp-gi klebonui kun, 
F. Virmauskiui už jo gra- 
žią ir įspūdingą kalbą, ir 
kun. K. Jenkui ,• uŽ gražų 
ir tvarkingą vakaro vedi
mą; prie to visiems siuvė
jams, rengėjams, darbuo
tojams ir atsilankiusiems, 
o labiausiai pp. Valatkoms 
ir Ivaškom, o.

-Va&yba.

CHOBO “BEANU fARH"

- SARGAI NURApOT
■a <(£ ,‘"f" -■

peer Island pataisos na- 
muose padarytas slaptas 
yrinejimas, kur rasta, 

kad daugelis iš sargų, ku
rie yra pastatyti sergėti 
mlinius, dažnai girtuok

liauja. Už tai nutarta apie 
dešimtį' visai paleisti iš 
tarnybos ir likusius 70 
perkelti tarnauti kituose 
kalėjimuose.

MIRĖ VOZBUTAS
' . ... ........  ; P’*’’-. • •

Gegužes X? d. mirė &i* 
dorius Vozbutas, gyy. 17 
Sąuires Sta Cambridge,

gaį iš N. P. P. Marijos baž
nyčios, gegužes 20 dM šv. 
Mykolo kapuose, Paliko 
nuliūdime 1žmoną ir du 
sūnų. h , •

Izidorius Vozbutas mirė 
labai staigiai. Nes ligi pie- 
:ų jis dirbo ir tik pašiso- 
tinęs staigiai skausmo bu- 
spaustas 'persiskyrė su 
šiuo pasauliu. Jis priklau
sė prieš v." Juozapo drau
gijos. Palaidotas su trejo
mis šv, mišiomis, kurias 
atnašavo kleb. kun, P. Juš- 
kaitis, kun. J/Plevokas ir 
ŠvnPetro par. iŠ So. Bos
ton kleb, kun. P. Virmaus- 
kis. ■ v ■ '

Geg.19 d., tuoj posu- 
h mai, Ona Baubliutė, gyy.

295 W. 4th £t„So. Boston, 
Mass., ištekėjo už William

: ; Po tam kun. K. Jenkus 
r amžinu Moterystės mazgu 
B surišo Sodalietę panelę O- 

ną Biefekaitę su C. T. Mur-

gūžės procesijoje, kitą 
Sekmadienį. Likusiems ga- 

; Įima bus užsirašyti šešta
dienį, geg. 25 d., po vaikų 

r pirmos Šv. Komunijos pa- 
maldų. Kun. K. Jenkus, 

į Seserys ir Sodalietės nuši- 
?' į darbuojasi gražios pro

cesijos labui, kuri bus nu- 
F filmuota ir rodoma Ltetu- 

. yoje ir Amerikoje.
Geg. 19 d.‘, 3 vai. po pie- 

r tų’ ir 7 valandų vakare, 
■ bažnytinėje salėje, įvyko 

▼tikučių gražus, įvairus 
r vakarėlis. Susirinko daug

Antradienį, gegužes 21 
dieną, 7:30 vai. vakare, 
parapijos svetainėje, 492 
į?. 7th Street įvyks Šv. 
Petro parapijos choro, va
dovaujant muzikui R. Juš
kai, “beano party”. Rengė
jai turi gražų - rinkinį 
brangių dovanų, kurias iš* 
dalins' laimėjusiems loši- 
kams.

Taigi ne tik southbosto- 
mečiai, bet ir iš visos apy
linkės lietuviai ir lietuvai- 
tfcr jaunimas ir senesnieji, 
įdKsMžiaigcvie^šmi i šį 
choro vakarėlį ateitt Ren- 
gėjai užtikrina, kad liidte- 
mai ir naudingai laiką 
praleisime visi bedėlioda- 
mi “pupas” ir besiklausy
dami muzikos. » "

Choras -tarnauja visuo
menei, tai visuomenė te
paremia chorą gausiu atė
jimu į šį vakarėlį. ; Rap.

“BEŽAISDAMP 
PERSIŠOVE

H MUZIKAS
[i RAPOLAS JUŠKA U

I
 Moko muzikos, jįriąno | į 
ir datavimo. Specia- ! [ 
les pamokas duoda J ; 

vaikams,: ’ 1 [

di
933 E. Broaduay, I!SO. BOSTON, MASS. j!

‘f t • k < ’

Nuoširdžiai dėkoju adv. 
Juozui Ctmįui .ir poniai F. 
Ząįetskiėnėi ^už , man su
teiktą pagalbąišsiimant 
pilietybės popieras. Jie y- 
ra daug laiko praleidę, y- 
patingai^-hdvi Cunys yra 
djjian labai daug gero pąda- 
-ręšf. . '

Ona Siaurienė.

Bežaisdami su revolve
riu, kurį Petras Šimkūnas, 
17 metų amžiaus, 235 W. 
Third Street, esą; radęs 
sąšlavose, Arthur Sulli- 
vąn, 17 metų, gyvenantis 
201W- Third Street, persi
šovė ranką. •

: * Vaikinai numetę revol- 
VerM mares, nuėjo į Car- 
'hey ligoninę, kur Sullivan 

1 žaizda buvo perrišta: Poli-

ĮTel, So. B«ytaR 0823: s
I LIETUVIS DANTISTAI I 

IMLU, V, fiWO| 
| Arti Mvnięipfel Buildjng 
i 525 E, Brpadway, S. Bestos j
Į. *'■ Ofiso 5;
ŠNuov® iki 12 ryte Ir nūo 1.30 Ikl|

ir nuo 6 iki S vai. vakarė. Ofi-s 
ŠM8 nedarytas «ubnto« mąkįir|Eil4 ir t 
ĮnedSldieniats, taipgi aere4omU nno|- 
| 124os dieną uždarytas. i
f Taipgi nufcnu ir X-Bst

: S. BARASEVfČIUS IR 
r SUNŪS i
> Seniausias ir Savistovis šios j 
į;t . Valstybės ‘ *A ‘ j 
'LIETUVIŲ GRABORIUS JB^ 
į baj^amučtojas • 
[Šyvuoju 26 mefiis. Pilnai i>rislruo- 
išęp savo. įrankiais Ir karstvežimin 
(suteikti geriausią patarnavimu die-

ir naktį. Tarnauja ir apyllnki-j 
į n&ns Lietuviu kolonijoms, „Į 
[ TURI NOTARO -TEISES 
a . Oyiiaai ' . i 
[254 W. Broadwaj, go. Bestoj
> Tel fiou. Boėton 2590 į
> ffvvęnamofi vietai
[ • 838 Dorehester Avė. į
>' Tel. Golumbia, 2537 i

" ■ . I ' .' J st

——4- - * ’ * '
rą skaisti Lietuvon^ tfei- 
cagoje dviem atvėjais ren
gta aviacijos diena neįvy
ko, Lakūnas Vaitkus su 
“baltąja gulbe” < jokių bū
du negali pakilti ir gana.

Visuomenė, liįlh, kartus 
apvilta, Pijufoinebetlki ir 
jis jos nebegali sukviesti į 
aviacijos dienas. Nebete
kęs visuomenėSpasitikėji- 
mo Chicagoje, paukštelėjo 
telegramą Bostonan savo 
bendro darbo ištikimam 
kolegai, P. Bagočiui, kad 
jis suruoštų aviacijos die- į 
ną, kur nors Bostono apy
linkėje, Kadangi bostonie
čiai perdaug gęrai pažįsta 
socialistų machinacijas, 
tai P. BagoČįui prisėjo pa
sukti —savo—mašineriją 
Worcesterin.
• Worcesteriečiai, kairie
ji ir ^dūriniai, atidarė sa
vo Širdįir iškėstomis ran
komis priėmė Pijušo per p. 
Bagočių pasiūlymą.

Sekmadienį, gegužes 19 
dieną, North Grafton, Ma- 
ssacbusetts suruošė taip 
vadinamą ‘atsisveikinimą* 
su lakūnu Feliksų Vait
kum. Rengėjams buvo už
tikrinta. kad lakūnas Vait
kus atskris Su ‘‘Litųanica 
U”, Suvažiavo nemažai vi- 
duriniųjų ir kairiųjų.

Laukialakūno iki-antros 
yąlandos po pietų ir nesu
laukia. Atėjo ir penkta va
landa ir lakūno Vaitkaus 
kaip nėra, taip nėra.

Bagočius, kuris visą lai
ką bovijo suvažiavusius 
svečius ir ”čestavojo”, su
silaukė iš publikos: “kom- 
plimentų”- Ištuštintas vi
sas keiksmažodžių socia- 
'liStį&jįg aruodas, 
giausia teko Pijusui, kuris 
Chicagojė Sau-iramiai sė
dėjo ir Fortūnatui, kuris 
socialistiškais anekdotais 
maitino suvažiavusią pul> 
liką visą popietį.

Whittall’s airporte .iš-? 
gerta-nemažai “skystimė
lio”. apverkta, apraudotą 
“baltoji gulbė”, Įeit Vait
kūs, Pijušas, Fortūnatas 
ir išsiškirstyta su tuo įsi- 
tikinimu, .kad “baltajai 
gulbei” $35,000 permažai, 
kad ji galėtų -pakilti ir iš 
Chicagos atlėkti į Worces- 
terį. Daugelis iš suvažia
vusiųjų pareiškė, kad grei
čiausiai ir šiais metais 
Pijušas tik “sufulins” A- 
merikos lietuvių Visuome
nę ir jos geraširdiškumu 
ir kantrybe pasinaudos. .

.. L, Taigi Naujosios L Angli
jos lietuviai, socįaUstai U 

nebetiki Chl- 
cągos socialistams it la
kūnui Vaitkui, kad Jie į- 
vykdins sklidimą Lietu
von, kuris dar /nemUdlus iš 
'Chicagos kainavo $35,000. 
00. štai, kad ir gegužes 19 
dienos aviacijos rengėjai 
nutarė ni cento nebeduoti 
ALTAS8 valdybai nei la
kūnui Vaitkui, kol lakūnas 
Vaitkus nepakils iš New 
Yorko į Lietuvą,

. f ■; • 1 ■ ■ 1 ■ ■

Tokyo — Japonijos vy
riausybe nutarė padvigu- 
binti karo aviaciją. Jie da
bar turi apie tūkstanti ka
riškų orlaivių, & kadangi 
Rusija turi apie tris tūks
tančius kariškų' orlaivių, 
tai japonai jaučia, kad Jie 
turi savo oro laivyną laip’ 
sniškąi didinti^

AUTO WBHJUSUMUŠE 
ORLAIVI

ĮIHIII įmiUT Iii 1^.—

t r , ‘ '.*•<*

MUZIKUS MOKYKLA
toja, moko mmdkos piaau.

Ji yra baigusi 
FABLTMf PIAMOFORTB .

KOLEGIJA

444 E. Sixth Street, .
8o. Boston, Mass. .

F"1'11 - .... ... ' 'i l| i;'

OUEEN ANN LAUHURY,
INC.

WWIŲ SKALBYKLA
SluahUmrf ir proaįnume vi»okluj» 
drabufiuB. Mjbii paimame ir priata- 
tome drabužiu# ylaur,- kaip tat; 
So. Ro«ton, Oambrldge, Urlfjbtoti 
Porcli^ter lr kįtur." PAmBgtnkite 
Ir patyralte, kad gaunate patarna

vimą už piglg. kainą.
7-9 EUery St., So. Botion 

Tel, fa Boston S023

Geg. 20 d., 7*30 vai. va- 
kare, bažnytinėje salėje į- 

. Vyko eilinis, bet svarbus 
Federacijos susirinkimas,' 

r Skyrius maloniai atsisakė 
su susirinkimu nuo savo 
vakaro, nes tada, t. y. geg.

> 21 d., 8 vai. vak.. įvyksta 
( didėlis eilioto “Bteano par.

.Geg. 22 vak po pieta 1% 
vyks* pirmos Komunijos 
vaikų - mergaičių paskuti- 
nes painokos. ‘

Vakarę bus gegužes mė
nesio ir šv, Teresėspamal
dos. ;
. Geg. 24 4 val, po pietų 
berniukai- mergaitės eis 
pifmos Šv. išpažinties, j 
\Geg> 25 d„ 8:30 vąl. ryte 
giedamos Mv. Mišios pir
mos £v, Komunijos klasės 
vaiku intencijom^, ir jų 
pirmų Komunija. Vaikužių 
žmtlnMės užsakė tasj§vJ 

: Mišias ir altoriams gėlių.

ŠMUGELMNKAS GAVO 
NUO 5 IKI 10 MEtę

KALĖJIMO

Harold' L. McCormack, 
buvęs DilI&Company vir- 
šininkąSi kuri subankruta
vo, nuneŠdama apie pusę 
milijono dolerių žmonių 
pinigų, teisme prisipažino 
kaltai pasisavinime šios 
firmos pihiįgiį. Jis nuteis
tasnua penkių iki dešim-, 
tiesinėtų kalėjimam f,

PLĖŠIKAI NAUJOVIŠKU 
BUBU VEttjA BOSTO-

' , • < į®'-: ''...A

.. (Gegužės ’ į.6 } d J plėšikai 
laikę trijų valandų apiplė- 
šė'ketarias viešas įstaiga# 
Pavogė virš tūkstantį do; 
lerių pinigų. \ t

: PŽiukų veikimo planas
buvo visur vierioda8. ;Į^j§-r

Hosbrouek Heights, N, 
J. — Gegužės 18 d. auto
mobilis važiuodamas ke
liu įvažiavo į orlaivį, ku
ris staiga tūrėjo nusileist 
ant kelio. Orlaivis sudau
žytas ir jo du lakūnai su
žeisti, Automobilistas liko 
vigai sveikas įr automobi
lis mažai tenukeMėjo.

Orlaivis taip staiga nusi
leido, kad automobilistas 
negalėjo automobilio su
laikyti, kad išvengtų ka
tastrofos.. . ' \ •/ ... >- * ■,''•• - '

ITALIJA PERSPĖJA 
EUROPOS VALSTYBES

Roma — Italijos dikta
toriusMussolini, kalbėda
mas senate, griežtai pers
pėjo visus, kad Italija ne
sileis, kad svetimos valsty
bės kištųsi * į jos ginčą su 
Abisinnija. Jis. pareiškė, 
kad Italija be kitų patari
mo gaĮi savo reikalus tin-

BRDNIS KONTRIM
REALE8TATE 

INSURANCE 
COMSTABLE

J'nsįice of tbfi Peacc 
Visokios rtlSiea apdrauda ir tol- 

. aingaa patarnavimai,
59B B. Broadvraj, £o. Boston Tel. Soa. Baitaa 1761

Reiidence:
12Q Marine'•JUL So, Boston 

Namą tel.; Sou. BoBtdn 2483-W

FOTOGRAFAI STOKAI
Padaro geriausius ir gražiau
sius paveikslus. Šeimynų, ves

tuvių Ir pavieniu agmenp.
JURGIS U ŠTUKAS 

‘453 Broadwsy, 
South Boston, Mass. 

Tel. Bou, Boston 2029 
Tel. Nor, 0242

ALENA S. STUKIENB 
681 Waghtagton St„

> >, Norwood, M&88» . > ,,

VALGOMŲJŲDAIKTŲKR AUTU VES
Pirkti pas bi^ierius mėsą, vaisius, daržoves ir 

kitokius daiktus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsi- 
moka, neš jle parduoda šviežius produktus ir maloniai 
patarnauj'a. Nuėję į bile kurių krautuvę pašalėkite, 
kad jt skelbimų matėte ^Barbįimke”. * .; ' t

: ; vijo* ir pemtairmo. * Gerokai prasilavinę mokiniai, gauna progo*. be 
jokio ėkstro mokesčio,: pagulėti prie mūsų didėlio orkestro. Galime 

j4 pristatyti bendk art>’a bAesi^aa Ant bet kęįzlp j$Wirlmo,
L, Muzikoj inHtrumeritUĄ ir dali* parduodame, ifirendėvojama ir tafe 
: >* oome ui pigia kaina. Atarta, <Jl»na Jr vakare. • r 
| fa Borto J1079t ' ••••*?■

kampą* r. >to~r J •„ fa BortfeP, Hbfa

Jis užginčijo žinias, buk 
Anglija ir Prancūzija vyra 
padariusios spaudimą į I- 
taliją dėl jos žygių • prieš 
AbiSinniją. -

Italija, turinti tarp 800,- 
000 ir 900,000 karinome-, 
nes tinkamai apginkluotos, 
ir todėl, negali būti jokios 
abejonės dėl jos sugebėji
mo apsiginti Europoje, ne
paisant, kad daug jos ka
riuomenes yra Afrikoje.

• Italija paskyrė grafą Al- 
drovandi Marescotti ir Ra- 
faele Montagna atstovauti 
Italiją derybose su Ethio- 
pija dėl kilusių nesusipra
timų. Italijos su Abisinni
ja sutartys' numato tre
ciųjų teismą spręsti gin
čus, kilusius tarp šių dvie
jų valstybių.

Ethiopi jos imperatorius 
skundėsi, kad Italija neno
rinti taikiu būdu spręsti 
ginčą dėl to, kad neskb 
rianti savo atstovų į tre
čiųjų teismą. ._•■■■

Berlynas■— Vokiečių 
spauda pradeda rodyti su
sirūpinimą dėl Rusijos ir 
Prancūzijos sutarties. Vo
kiečiai dėjo visas pastan
gas, kad: Prancūzija su 
Rusija nesusitartų. Dabaife 
turėdami, dėmesy Anglijos 
neprielankumą, jie jaučią, 
kad Vokietija yra takioje 
pat padėtyje^ kaip . 1914 
mietais, tik šiuo kartu jų 
priešai yra daug stipresni,

Vokiečiai džiaugia^ tuo- 
mi, kad einant Šia sutarti- 
mi, rusai neprivalėtų atei
ti prancūzams. į pagelbą, 
jei vokiečiai pradėtų siųs
ti savo kariuomenę pran
cūzų pąrubeŽin ir, jei pa
norėta pulti pabaltės vals
tybes, prancūzai nepriva
lėta ^taitt irisams į talką. 
Jos tik susitarė ateiti vie
na kitai į. pagelbą Jei vie
nos ar kitos teritorijon į- 
žengtų priešas.;

■ Tel. Šou. Boston, 3694

STAHUY 
BOmiNGCŪ.

0. F. GUIGAS, SAVININKAS 
•Iš(į^)6jąs gerų minkštu 

r garimų.
107 W. Sbrth Street, 

y So. Boston, Mm* 
Nam&u W So. Bortort

TeLNae. W .

MAN AUTO SALES
STABTg R0KLANA1, gAV
Parduoda OLDSMOBUE automo
bilius Ir INTERNATIONAL tru
kus. PriUhime senus karus mainais

•,. ‘ : :

Taisome automobilius
Parbus užtikrintas, nes užtat 

kau gerus, darbininkus. ♦

■ NIlDNAM, MAM •



GEGUŽES 30-JI LIETUVIŲ DIENA
•I- ■' ’ ■ 1 Į • » ‘

Gegužinė...! Gegužinė,..! 
Gegužes 30-ji jau Šia pat. 
Ar jau Tamsta apsirūpi
nai transportacija? Ar jau 
įsigijai bus’o tikfetą? Pa
liko tik kelios dienos ir 
jau .visi linksmi vyksime į 
Romuvą, Montelloje, kur 
atvyks pažįstami, giminės 
iš visų kolonijų. Tai ypa
tinga proga pasišnekėti, 
su visą! per vieną dieną. 
Kaip malonu pasidalinti 
mintimis su senai maty
tais... juk ir jie nori? mus 
matyti. Todėl visi tiiojaus 
įsigykime tikietus dėl bu
s’o ir jau planuokime, kaip 
ir ką sutiksime, kaip pasi
vaišinsime?

Jurgis B-tis

Iš LIETUViy DIENOS 
DĖMĖjyjaNEIMO

Lietuviu Dienos reikalu į- 
vyko organizacinis susi-

DXRBINlNKKg .

Susirinkimas renka ge* 
'gjuxjumv a.vovwv,Aį ncj^* 
kurie vėliau paais- 
pareigomis- Ren- 

S penkių. Išrinkti į 
generalę komisiją Šie: E. 
CioČys, A. F. Kneižys, O. 
Siaurienė, adv. J. Veracka 
ir Julė Jakavonytė. Gene- 
ralei ‘ komisijai jpalikta

rinkimas Šv. Kazimiero 
liet. par. svetainėje Pro*

8.

heralį veikimo atstotų są
statą, rr‘ -------

Siaurienė, adv. J. Veracka

PRAKTIKUOJA

Merginų Sporto ratelis, 
kuris vyks geg. 30 d. į 
Montėllo lošti prieš Brock- 
tonietes, smarkiai prakti
kuoja. Po du vakaru į sa
vaitę °M” parke S. Bosto
ne kankina bolę, kuri jų 
rankose patekus nelabai

Sporto ratelį sudaro šios 
merginos: Jieva Macaitė, 
Anele Valatkaitė, Magda
lena Leščinskaite, Pran
ciška Karionaitė, Ona 
Laučkaitė, Oną Augusti- 
nąvieiutė, Antanina Gra- 
bijoliutė, Stasė šejefkąitė, 
Oną Marcelioniutė, Mari
jona Matuzaite, Ona Sin
kevičiūtę. Valio merginos!

Rap.

IDS, N. A. APSKRIČIO 
GEGUŽINĖ

. ' ’i

Geg. 30 d. Romuvos Par?5 
kę, Montėllo, Mass. įvyks

; F. WMŠ^:
LIETUVIS GRABORIUS 

148 Cohuribia St.
CAMBRIDGE, MASS.

Telefonai:
Ofisas: TROwbridge 7880
Namai: TROwbridge 6434

Sąžiningas ir Rūpestingas 
' PATARNAVIMAS

LDS. Naujos Anglijos Ap
skričio GEGUŽINE.
* Gegužinės programa bus 
įvairi. Tarpkitko progra
mos dienotvarkėj jau į- 
traukta šie punktai:

Merginų “baseball-soft- 
ball” lošimas. Loš So. Bos
toniečių mergįnų ratelis i 
su Montellietėmis.

Vyrų bėgikų lenktynės. 
Lenktyniuosis Brocktono 
High School - bėgikai 
žvaigždes ir kiti.

“Running High Jump”: 
— Walter Satkus; uRtm- 
ning Broad Jump”: — Ą* 
dolpas Kielė, Mykolas Gri* 
gas; “Pole Voult” — Al
bertas Barcevičius; “Shot 
Put”: Steve Balčiūnas; 
100 y ardų bėgimas: Pra
nasJančiūnas, Jonas Ta- 
mulonis, Jonas Beneliša, 
Kazimieras Kazlauskas; 
440 yardų: —Adolpas Kie
lė, Jonas Svirskas; 880 
yardų: — Danielius Samp- 
sonas, Juozas Tamulevi
čius. "

Šokiai — ligi vakaro dy
kai, Vakare ‘check dance’. 

■į “Beano” — sulig naujos 
mados. '

“Tug of War” —diriguo
ja Dr. Budreckis.
a) žemaičiai - Dzūkai - 

, Kapsai — Zanąvikai -
Gandrai - Aukštaičiai ir 
kiti mėgins Savo masa
lų stiprumą. Teisėjai 
bus iš visų Lietuvos 
kampelių.

b) Kaip moterys myli vy- 
. rus — metimas kačergų,

Chorų Dainų Kontestas.
Jokios įžangos į Parką 

nebus.
Valgiai ir gėrimai nupi

gintomis kainomis. Bus ir 
laimėjimų.

Visi nuoširdžiai kviečia
mi atvykti. .

: , . Rengėjai,

PAKEITĖ PROHIBICI- 
JOS ĮSTATYMĄ.

Atlanta, Ga.— Šios vai* 
stybes piliečiai nubalsavo 
pakeisti prohib.icijos įstaį 
tymą ta prasme, kad bus 
leista , pardavinėti alų j 
vyną. Jau 27 metai kaip s 

j valstybė visai sausa. į

* Dzūkai
- Zanąvikai

G R A B 0 RIAI '
■

P, MMINEHS 
GRABORIUS

Jau 16 metų kaip lietuviams 
mandagiai, sąžiningai jr priei
namomis' karnomis tarnauja. 

Reikalui esant kreipkitės;
SOUTH BOSTON 
258 W. Broadway
Tel: S. B. 4486 

MONTĖLLO
16 Intervale St. 

Tel: 1110

JOSEPH W. CASPER
(KASPARAS)

G RAB ORIUS 
494 B. Br0adway, 

South Boston, Mass.
Office: Tel. S. B. 1437 

Bes. 158 W. Tth Sk
. Ręs : TeLS» B. 3960 
Patarnavimas dieną ir naktį.

Tel. South Boston 0815

D. A. ZAUTSKAS
Graborius - Balsamuotojas

Patarnavimas dieną ir naktį 

Fanerai Home ir Bes. 
564 Kast Broadway, 

So. Boston, Mass.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DE-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŽVČ.

PlrmlnlnkO — Evą MarksienS,
625 E. 8th St, So. Boston, Masą.
TeĮ. So. Botaon 1298

Vice-plrminlnkfi — Ona SlaurlenS,
448 E.' 7th Št., So. Boston, Mas*.
ToL So. Boaton .8422

Prot Balt. — Bronė ClunlenS,
SŪGpuld St, Wart Roibury, Mam.

į Tąl Parkway 1864?W
i FIn. Ralt — Marijona MarkOnlutS,

38 Navarrft St, Ro«llndale, Mass. 
r Tel. Parkway 0558-W 
1 Bdinlnkg — Ona StanlullutB, 
h 106 Weet 6th St, So. Boston, Mmi 

TvarkdarS — Ona. MizglrdienS,
H > 1512 Columbla Bd., So., Boston, Man.
L; Kaaos Globoja — K. JanuMonl^ną

1428 Columbla Rd., So. Boston,'Mau. 
K) prguglja »avo susirinkimus laiko kas 
L ntamtoM klękritM jažneek.

H

f MARATHONIAN HAT I
I CLEANING CG. 
{Pataisome ir Nuvalome!
I Čeverykus
|Ar jut užėjote į mūių naują B 
į Vfetą? |
[Mes atliekame visą eilę skrybe-į 
Ilią valymo ir Čeveryką taisy- 
1 mo darbus, su vėliausiais 
| Įtaisais.
i Garantuojame* gavo darbus.
j Kaip praeityje, taip ir ateityje 
į atliksime jfisu darbus.
Į Priešais Brockton. National Bank | 

98 Main St., Brockton, Mas&|
Į Tel . 8685 !

ŠV. JONO EV. BL.PASALPINfi 
DRAUGUOS VALDYBA z

pirm. — L Petraukkas, 
„ 24 Thomas Park, So. Boston, Mass. 
Yice- pirm. V. Medonis,'

21 Sanger St, So. Boston,'Mass. 
Prot RaStininkas t- J. GUneckis,

5 Thomas Park, So. Boston, Mass, 
Fin. Buitininkas — Aib. Nevieta,

16 IVinfĮeld St, So. Boston, Mass. 
Ifdlnlnkas — A. Naudiltlnas,

885 E. Broadway, So. Boston, Mase, 
Maršalka — X Žaikls,

7 WInfleld St, So. Boston, Mass. 
Draugija laiko suairlnklmus kas tre

čia nedeldleni kiekvieno menesio, 
2 vat po pietų, Parapijos salSJ, 492 
E. 7th St., So. Boston, Mase

7:80 vai. vakare, pobolnytinSj sva- 
talafij.

VlBrfli draugijos reikalais kraipkitte 
pu »«Ltj*clM TrttiutaM,

EDW.V. WARABOW 
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1000 Washington St. 
NORWOOD, MASS. 
TEL. Norwood 1503 
Montėllo Office: 

10 Intervale St.
TEL. Broekton 2005 >

dundulis w
Lietuviška Valgykla
Gamina skanius ir šviežius

- valgius
ATDARA:

Nuo 6:30 ryto iki 12:30 vakaro
1118 Washington St., 

Norwood, Mass.

Rėmėjai atvyko iŠ se
kančių kolonijų: —

So. Boston, Mass.: J.
Siaurys, O. Siaurienė, A. . . . _
Janušonis, E. Janušoniene, pereito Lietuvos, Dienos 
O. Jankienė, J. Kumpą. « <_x

Canton, Mass. — A. F.
Kneižys,. ’ _ . _ __ r.

Montėllo, Mass. — Kun. gener. darbo komisijos, 
J. Svagždys, kun. J. Pet- būtent: kun. J. švagždys, 
rauskas, Juozas Treinavi- kun. P. Juras, V. Paulaus- 
čius, Petras Tūbelis, Renis kas, A. Jurgdaitįs, J. Trei- 
Tamulevičius, Dr. Juoza
pas Kvaraciejus, F. Ka- 
nievskis. .

Avon, Mass. — Adv. J, 
Veracka.,

Providence, R. I. —Kleb. 
kun. J. Vaitekūnus, A. A* 
vižinis, / 
Čiočys.

Lawrence, Mass.
Čeikauskas.

Lowell, Mass.
Paulauskas.

"Susirinkimui vesti išren
kamas prezidiumas: pirm, 
adv. J. Veracka, vice-pirm, 
VI. Paulauskas, sekreto* 
riąi, Jule Jakavonytė ir J. 
Kumpa.

ralei 
teise kooptuoti daugiau 
narių.

Susirinkimas kooptuoja 

reikalu išrinktą komisiją 
atstovauti A. L. R. K. Fe
deracijos apskritį prie šios

AMERIKOS, DIDŽIAUSIA KAILIŲ IŠTAIGA
< TEIKIA SAUGUMĄ-PATARNAVIMĄ-

; PRITYRIMĄ

KAILIŲ UŽLAIKYME
Nėra Amerikoje geresnių prietaisų uMaikymni 

kailių kaip naujame L J« Fox name, čia yra didžiulė 
įstaiga specialiai įtaisyta kailių pardavimui ir užlai
kymui. čia yra vyrai su daugeliu metų prityrimo 
brangių kailių prižiūrėjime, čia tavo kailiniai irgi 
bus tinkamą! prižiūrėti.

BE TO, ČIA YRA PAGARSĖJUSIOS I. 3. EOX 
ŽEMOS KAINOS . f.

-Kleb.

A. Vaitkūnas, E, 

s. 

-Vladas

naviČius, J. Griciunas, V. 
Jakas ir A. F. Kneižys.

Susirinkusieji rėmėjai 
bei prietęliai įneša įvairių 
bizniškų sumanymų L* IX 
pasekmingumui. Susirinki- 

lūšių 
Rap<upu.—

UETIIVIĮJ DIENUS REM
IU PASITARIMAS

Penktadienį, gegužes 24 
d., Lietuvių Dienos Gene- 
ralė Komisija vyksta į Ma- 
rianapolį pasitarti dėl Lie
tuvių Dienos, liepos 4.

SPECIAL 
UŽLAIKYMAS KAILINIŲ

Šaltose Kamerose 
Apdrausti $100.00 
Pristatymas i 10 minučių

—- Apžiūrtjimas Kasdien—----- 
Smulkus pataisymas 
Paėmimas ir pristatymas 
$5,000,000 Apsauga

Tel

A. K. NEVtACKAS
REALESTATE 

INSURANCE
VISOKIOS RUSIES APDRAUDA

Laivakortes visoms linijoms
Teisingas Patarnavimas'.
1122 Washington St., 

Nortfood, ‘ Masš.

MORRIS SHOE STORE
Lietuvis Savininkas
Užlaiko Valiausios Mados 

CEVERYKŲ . KALIOŠŲ Į ŠLIPIŲ 
, Vyrams Lietimu išdirbtus 
OVER GLOBĖ CEVERYKUS 

garbinius ir šventadieninius
1152 Washington St., 

Nonvood, Mass.

Okupuotoje Lietuvoje 
las Vilniaus arkivyskupi
jos ir Pinsko vyskupijos 
kurijos su pravoslavų si
nodu dėl kai kurių cerkvių 
gprąžinimo katalikams.

Prieš porą metų Vilniaus 
Apygardos Teismas atme
tė Vilniaus arkivyskupi
jos kurijos skundą, palik
damas ginčijamas cerkves 
pravoslavams.

pater^yėL pranešama, 
kad Roviio7ApygaraošTėl- 
smas atmetė Pinsko vys
kupijos kurijos skundą, 
reikalaujantį'grąžinti ka
talikams 73 cerkves, ku
rios savo metu buvo unitų 
bažnyčiomis.

Tuo būdu visos ginčija
mos cerkves Teismo nuta
rimu paliekamos pravos
lavams. \ .

Švenčionių Apskr.

NUBAUDfi TfiVUS
: ‘-"T ■’ ”1*

Murinos. —- Įsisteigus N; 
Šaminėje valstybinei mo
kyklai, murmieęįai yra 
verčiami, kad leistų ' ten 
savo vaikus. Murmieciai, 
savo vaikus mokydami na
miniu mokymu, ^ to įsaky
mo negali pat akinti. _Už 
tai praėjusių w^ pabai* 
goję buvo šaukiami į Kal
tinėnus, /kur inspektorius 
juos ištardė. Ryšium su 
tuo neseniai gauti prane
šimai, kad esą nubausti 
šie esinens: Vįnįąa Paukš
tė, Juozas Dilbomis, Augu
stinas Dubonįs,* Gabrys 
Jakštas, BIaįėjus, Jakštas 
ir Paulina Jakštienė -r- po 
66 ąuks., Jonas Dubonis—- 
3 aiikš. Mykolas Dubenis 
— 2 aūks. - .

BYLADELCERKVIŲ

VILNIUS — Jau kelinti 
metai teismuose veda by-

VILNIUS-

amopą
0«r UbHMcUt itniftitit P
COSMOtoUTAN TIAVU 

SERVICE 
hop. 1 AMBRAZIEJUS

. IABGrw4 Stn Br»aHpi, N. Y.
A. S. TREČIOKAS 

If7 Adam. Sh. N. J.
JOHN SEKYS

■ 431, ŠK, C*in.
VIENYBĖ TRAVU BUREAU

193 GrMd.Sh. BroęUy*, N. Y.
G.A.KYU _ 

. AMERIKOS UEtUVIS
-14 V«nwi SK W®ro«rt«r. Mm*.

ATLANTIC TRAVĖL SERVICE
K. SIDABRAS,
301W, B'w*y. S*. Bmhm. M.m.

PETRAS BARTKEVIČIUS
♦71 N. Main ManMa. Mam.

FAULMOUS
J73O-24H! 5k MkL

UTHUANIAN NEWS RŲk CO.
NAUJIENOS
Į73V S. HahM Mm CMaa^a. 0.

OHIO UTHUANIAN FUBUSH-
ING CO. DIRVA ” 

K: S, KARIMUS . 
♦120 SuMdor Ava, 

Cbv&ri. OWa
C. J.VZOSHNER'

2013 Canan StH RffhkarfE, Fa,.
A.VARASIUS

20AA1 N.H«m Banį BuMlna 
1200 CarMn St, H+hkurjh, Pa.

HAMBUR84HEIĮICM LINE • HOMTM URMAM UOYB

Didele 
EKSKURSIJA 
Į LIETUVĄ

R«*«kr ir pritinti 
Lietuviu LaivakorŽlą Avėtą .

Sąfta v Amerikefe 

foppttarfa KsAMsIu OariaMs 

“STUnfiMT”
■■ • -

Hptab iš N««r tarifo 
BIRŽELIO 5 d., 1935 
tiestai ba persšdlmoj Kfalpidą

TliČ/Ol KUM KAINOS: 
llNIW YOUO 

1 KLAIPtOĄ 
♦97-50 

l AVI PU tl 
| KLAIPlDĄ IR AKAI 

*167°° 
Pritataf J»f. Tdfau

SPECIAL PAMUŠALAS
—f* . .-T-T" T5

* Ūarantuotos Medžiagos

T| W Darbas Žinovą
■ H B Užlaikymas laitai -

' Apdrausti $100
$5,000,000 Apsauga,

PERDIRBK SAVG SENUą 
KAILINIUS

Vienas iš mūsą žinovu parodys 
vėliausias madhs iš Paryžiaus ir 
pasakys kiek kainuos perdirbimas 
Tamstos seno palto, kad . jis at
rodytu kaip naujas.

PERSIUVIMAS Už $12.00
Apykakles ir apyrankes gali bū
ti visai perdirbtos sulig valiausios 
Paryžiaus mados.
Truputi brangiau vartojant bob- 
ra, karakulio, ūdros ar kitą bran
gesniu kailią.

10% NUOLAIDA LIETUVĖMS ; - -
Jeigu priduosits šį skelbimą p. B. KORITES priduodant savo kaili
nius pataisymui arba perkant naujus kailinius.

Tel. HUBbard 5000
iki vidurnakčio

411 WASHINGTON STREET
BOSTON, MASSACHUSETTS

važiavimas Vilniuje
Vilnius — šiemet rug- 

sėjo 8 — 11 ^ienomis Vil
niuje organizuojamas len
kų istorikų suvažiavimas. 

Tenka patirti, kad suva
žiavimas būsiąs gausus, 
nes šiemet šueina lygiai 
550 metų, kai tarp Lietu
vos ir Lenkijos buvo pasi
rašyta Krėvės unija. Tąja 
proga lenkų istorikų suva
žiavime bus paskaityta vi
sa eile referatų apie Lie
tuvos praeitį ir be to bus 
perskaitytas kolektyvus 
referatas apie Didžiosios 
Lietuvos kunigaikšti j o.s 
praeities studijų padėtį.

NUBAUDĖ “VILNIAUS 
ŽODŽIO” REDAKTORIŲ.

1934 m. spalių 30 d. Vil
niaus miesto Storastos įsa
kymu sukonfiskūotas Vil
niaus Žodžio’ 25 (120) nr. 
UŽ vedamąjį straipsnį “Ar 
galima tatai pateisinti”, o 
redaktoriui buvo iškelta 
teismo byla. Kovo 15 d., ši 
byla buvo nagrinėjama 
teisme. Teismo sprendimu 
redaktorius J. Latvys nu
baustas 4-riom savaitėm 
kalėjimo ir 200 zlotų pa
baudos ir 25 zl. teismo iš
laidoms padengti. Prieš 
miesto teismo sprendimą 
p. J. Latvys pareiškė ape
liaciją apygardos teismui.

■ .’ ■ .. .. #

Mes esame Brocktono Centras dSl 
THE JOHNS-MANVILLE Milijoną Dolerių Pas
kolinti Namų pataisymui sulig The National 
Housing Act Plano.

Mes Atliekame Visokius Stogų 
Taisymo Darbus 

Visokius SheetMetal Darbus 
Visokius Murinikų Darbus

Kokie Jūsų Reikalavimai?
Naujoslubos?Metaloar Plestros? 

Naujas Stogas? Trijų šeimynų Namai? . 
/ Ar Dirbtuvei? ; •■• ■Y .
Naujas Stogas? Trijų šeimynų Namai?

Ar Jūsų Kaminas Griūva?
Ar Jūsų “Conductor” Vamzdžiai yra Surūdeje ir

■ Griūva? ’’ ' \.-/’
Telefonuokite 1646 ir mes atvažiuosime ir duosime dykai mttsą 
apskaitliavimą kiek kainuos pirmos rūšies darbas ir medžiaga. 

Sutiksime atlikti darbus ižmokšjimui.

CHESTER A. HICKMAN
Stogų - Mūrininkų ir Sheet Metai Kontraktorius 
Tel, 1646 — BROCKTON — 39 Prospect St

Gyveriimo nei nemylėkim, nei neapkęskim, bet ką gy
venam gyvenkim gerai: kol, ilgai ar trumpai, leidžia dan
gus. Milton.

DASBiniNKAS
(TBCBvWOBKKą)

Published every Tuesday and Friday exeept Holidays tuoh M 
Nėw Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day, 

Labor Day, Thankegiving and Christmas 
••  ------------- hy ——'——— ■
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AMERIKOJE
tolyn ir 
pradėjo 
ir trii 
tvenf

Filo de patrujo,

Lietuvos Kaime

_________ t>tllt»Wl!lltt8
DARBIMHKAS SSSBfHSg,

,*.......... &
Deja* nė vienas nepažvel- 
jįą į pėsčio keleivio pusę. 
Ir taip važiuoja penktas 
ir dešimtas... Pėstieji sku
ba* plūkią kits kitą pasi
vydami i? pralenkdami 
taip iki miestelio ar baž
nytkaimio. Ir tik retas pė
stysis sulauks “laimės”, 
kad pasivijęs bičiulis sus
tos ir įsisodinęs pavėžins.

Tačiau ir kaimo užkam
piuose kartais sužiba lyg 
koki nauja žvaigždelė ir 
tartum išsklaido kaimo 
aptingusį nejaukumą. An
tai' P. parapija sulaukė 
naujo vikaro. Jis iš pirmų 
dienų ėmė Žavėti savo nuo
širdumu visą apylinkę. 
Jaunimas jame rado savo 
geriausią draugą. Bažny
čioje matai, kaip unifor
muotos^ pavasarinin kės 
klūpo po savo Žydra vėlia
va tartum garbės sargy
boje. Po pamaldų jaunas 
vikaras apsuptas jaunuo
lių svarsto organizacijos 
reikalus ir naujus žygius 
dieną minėta ligonė papra
šė, kaimynų, kad atvežtų 
jai kunigą su Šv. Sakra
mentais. Kadangi buvo va
saros darbymetis tai kai- 
myųai ir vienas ir ktas at
sisakinėjo laiko neturėji
mu. Vos prisiprašė, kol 
parvežė vikarą. Šis aprū
pinęs ligonę, pastebėjo, 
ir sumanymus. Pastoraci
jos darbe štai vėl gražus 
pavyzdis. Sunkiai suserga 
viena jauna beturtė našlė, 
kelių mažų vaikučių moti
na. Ji laukia mirties, nes 
gydytis nėra iš ko. Vieną 
kad vaikučiai maži, o mo
tina jauna, ruoštis mirti 
butų lyg dar įr ne laikas, 
jptarė‘^ydjrtiš ir prižadė
jo pasirūpinti* kad ji pa
tektų ligoninėn. Ištikro 
jauno geradario ir kitų 
žmonių padėdama 'našlė 
ligoninėje pasveiksta.
* Dabar, sakoma pasauly,' 
drauge įr Lietuvoje* ma- 
terializeja žmonių papro
čiai, meilės, labdarybės 
jausmas menkėja, tačiau 
iškyla ir tarp pilko ir šalto 
materializmo \ ir tikrai 
žmones mylinčių idealistų.

_ _ - , visą, kas tik buvo
lietuviška. Į

Tačiau tada, - kada lenkystės bangos vis mėtėsi 
tolyn ir platyn po visą Lietuvos , šalį, pamažu* iŠ lėto 
pradėjo busti ir kilti iš.po lenkų slogučio lietuvio sieja 
ų* triuškinti lenkomanijos bangas, o žemaičiai pastatei 
tvenkinį'lenkų “kultūros“ įtakai it pakėlė didelį pasi
priešinimą, kuris tik dėka patriarchališkiems bajorų 
Ir jų pavaldinių, vadinamų valstiečiais* santykiams* 
kuriais Žemaičių valstiečiai dar nebuvo visai nuo ci
vilizuotojo pasaulio atskirti ir, esant tarp žemaičių 
bajorų ir valstiečių skirtumui tik privilegijose ir “lais
vėse”, bet kultūros žvilgsniu bemaž esant lygiais, su
laikė ir nugalėjo lenkystės bangas* ir apgynė nuo pra
pulties savo brangiausiąjį turtą — kalbą, kurią kaip 
jie vadino “Žemaitių lijzuvį”.

Pamažu, atbudus lietuvių sielai ir iškilus prieš 
lenkystę pasipriešinimui, pradėjo vystytis ir tautinis 
lietuvių atgijimas, kuriam kertinį akmenį pastatė 
gerb. kun. Ksav. Bagūža, lenkiškai vadinamas Bohusz, 
ir savo veikalu “O pąęzątkak narodu i języka litews- 
kiego” praskynė kelią tolimesniems lietuvių tautos vi
suomenės veikėjų tyrinėtojams. Jis savo gražia, turi
ninga Jr garsia iškalbą patraukė daugelį savo pusėn 
bajorų ir sukėlė stiprų pasipriešinimą lenkų madai, 
norinčiai jų brangiausią nuosavą turtą — žemaitybę 
pąveržti. ' • . . . • . • . ' . - • '

Vėliau pradėjo rinktis ir grupuotis ąpię Žemąičių 
vyskupą Giedraitį bajorai, pasistatę sau tiksiu savo 
tėvų lietuvių kalbą gaivinti, senovės garsią savo pra
eitį pažinti, senovės lietuvių tautos tvarinius rinkti ir 
visą lietuvių tautą iŠ miego žadinti — kelti ir neleisti ; 
lenkų įtakai savo tėvų šalyj plįsti.

Be visų tų lietuvių rašytojų, rašiusių lenkų kalbą 
apie Lietuvos praeitį atsirado daugybe lietuvių rašy
tojų - pseudoklasikų, kurie pradėjo šį tą “Žemaitiš
kai” rašyti, norėdami, pasauliui parodyti, . jog įr Že
maičių kalba yra taip pat kultūringa ir tinkama net 
prakilniems dalykams reikšti, Kadangi daugumą tj 
rašytojų buvo bajorai, tai, patiekę' vieną4 kitą užuo
jautos jausmą valstiečiams r baudžiauninkams^ dau
giau rūpinosi taisymu ir kėlimu savo bajoriškos lite? 
rątūros, kaip kultūros, kėlimu valstiečių įąiįejr, Jos 

- platinimu. » •<
Kiek vėliau, atsirado naujas lietuvių visuomenės 

' veikėjų sluogsnis, kilęs iš pačių valstiečių tąrpor ku
riam buvo ir pirmutinė, iš valstiečių tarpo kilusi, mū
sų literatūroj kregždė —. kun. Ant. Strazdas, kuris 

, savo kilnią ir jautria širdimi vargdienius užjautė ir 
• pranašavo, kad sunki vargdienių baudžiava ir svetima 
, įtaka, slegianti lietuvių tautos sielą, prieis liepto ga- 
■ lą ir žus. ~

Po jo sekė antrasis idealistas S. Daukantas, ku
rio svarbiausias gyvenimo tikslas buvo darbas dėl 
tamsiųįnuskurusių. ^oniųūaudos įr^įietuvoągarbės. I

Kada jaįi lietuvių tautinis atgijimas .pradėjo kil-Į 
ti ir klestėti, užėjo 1831 met. audra ių žymiai pakeitė 
ne tik politines, bet ir kultūrines krašto sąlygas, kas 
labai skaudžiai atsiliepė kultūriniam lietuvių gyveni
mui, atskiriant Lietuvą kiniečių siena nuo vakarų kul
tūros įtakos, e ypąČ į bajorų Jaunuomenę, einančią 
rusų gimnazijose ir universitetuose mokslus, kuri at
šalo nuo Lietuvos reikalų ir vėl paskendo savo luomo 
ir lenkų tautos tradicijose. : ; /

Tuo laiku, kada, rodos, Lietuvą pradėjo vėl skęsti 
rusų ir lenkų bangose-ir jos kultūrai ir apšvietai grę- ' 
sė neišvengiamas labai didelis pavojuj Lietuvos liki
mo kelias pasikeitė, atsiradus pilnam drąsos, pajėgos) 
ir gabiam - genialiam įrklininkui Vysk. M. Valančiui, 
gimusiam vasario 17 d., 1801 metais, kuris stojo dar
ban, savo žūstančią tėvynę ir kultūrą gelbėti.

Stojęs j tautinį ir kultūrinį lietuvių visuomenės 
darbą vadovauti ir dirbti tokiose sąlygose ir ąpysto- 
vose, kokios tuomet buvo* Jo idealai .susikristalizavo, 
pasidarė ryškesni, tvirtesni ų* patvaresni.

Kadangi nuo pat jaunystes dienų jis pasižymėjo 
dideliais proto gabumais ir dideliu darbštumu ir kilo 
aukštyn kaip kūno, taip ir sielos pajėgomis, ir rengėsi 
gyvenimui ir darbui, lyg nujausdamas, kad netolimoj 
ateityj jo laukia labai opūs ir svarbūs tautos reikalai, 
kuriems, matyt, kad jis gal ir buvo likimo skirtas, tai 
dar jam mokykloje tebesant, kada jame pasireiškė, 
kaipo gero pedagogo ypatingi gabumai, savo laiku 
buvo net ir rusų valdovo - caro Nikalojaus Antrojo 
pastebėta, kuris vėliau M. Valančių pakvietė pas sa
ve savo vaikus mokinti ir auklėti, teikdamas jam ru
sų visuomenės pasitikėjimą ir gerą — autoritetingą 
vardą. ■ ' ■. • ik**.* |

įgijęs didelį rusų pasitikėjimą ir būdamas labai 
pastabus, visą matąs, suprantąs, kaip geras stebėto* 
jas, veikiai pagaudavo tuolaikinę gyveninio dvasią, 

_ ____ greitai suprasdavo esamą Lietuvos padėtį ir numaty-
Trumpai peržvelgę ir apibrėžę tuolaikinę lietuvių ^avo iš jos išeitį,^ suprasdamas, kad svarbiausias už- 
ūrinį gyvenimą n* visuomenę, šiek tiek čia susto- davinys tikslui atsiekti, yrą sudaryti, su tiesioginiais 

“ ‘ ~ lietuvių spaudėjais — rusais patogią padėtį įgyjant
jų palankumą ir simpatiją, kad lengviau būtų galimu 
aiškesnę padėtį — poziciją užimti, užsibrėžtą jam tiks-1 
lui siekti ir vykdintį ., — \

Tas Jam pasisekė^ turint gudrią diplomatiją įr 
mokėjimą surasti saugų kelią, į slepiamąjj idealą eiti, 
užimponuojant rusus taip* jog šie ne tik, kad jį pas
kiria Seminarijos Rektorium, bet dar pataria ir Ro* 
mai, kad M. Valančių paskirtų žemaičių Vyskupu.

x M. Valančius tapo paskirtas vyskupu. Rusai pa
mate ir suprato, kad negerai padarė, patardami jį 
vyskupu paskirtį ir labai tuom apsivylė, nes Vysku
pas M. Valančius ne kiek nebuvo jiems naudingas, 
bet priešingai^ neš, įgijęs jų pasitikėjimą, ętojo ąun- tik knyga kaime’retas sve< 
Męn-ir tovon prieš. siycj tautos^p&Veteėjus, žjaB. 0 t6kių myie.
už savo tautą, už laisvę, už tikėjimą, kultūrą, te,ap. , . . lri nHrtu
Svietą, ne kardu, ne ginklų, dalgiu ar durtuvu, bet di- J* 
plomatija, kultūros keliu, pasirinkdamas kovai evo-Pr turėtų nuosavą jų len- 
liuėijos kelią* 7 . *

(Bus daugiau) .

Sulig Catholic Directory, Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse katalikų yra 20,523,053. Juos aptarnauja 
30,250 kunigų. Katalikų hierarkiją bei vyriausybę su
daro 4 kardinolai, 18 arkivyskupų ir 104 vyskupai. 
Bažnyčių yra 18,348, seminarijų 193, kuriose mokosi 

■ * 23,579 klierikai. Kaip matome, čia katalikai yra tin
kamai aprūpinti, nes kiekvienam kunigui tenka aptar
nauti mažiau kaip 700 žmonių.. Jei čia prilyginsime 
Meksiką, kur vienam kunigui tenka aprūpinti daugiau 
kaip 50,000 žmonių* tai matysime, koks milžiniškas 
skirtumas yra tarp J. Valstybių ir jų kaimyno tikybi
nes situacijos atžvilgiu. Suprasime taip pat, ką reiŠ- 

, kia turėti tikėjimo laisvu ir jos neturėti. Prie to, kiek
vienam bus aišku, kiek žalos padaro katalikams be
dieviška pasaulinė vyriausybė. x

: Katalikų Bažnyčia yra veikli. Tai parodo jos dar
buotė mokslo ir auklėjimo srity. Jungt. Valstybėse y- 
ra 661 katalikų kolegija, 1134 aukštesniosios mokyk- 
los ir 7442 pradžios mokyklos, Jas lanko 186,948 moki
niai - studentai ir 2,209,673 vaikai. Katalikai neatsi-

• lieka ir labdarybėje. Jie išlaiko 243 našlaitynus, 669 
ligonines ir 155 senelių prieglaudas. Vaikų ir jaunimo 
auklėjime Katalikų Bažnyčia išvysto dideliausią ru-

‘ pestingumą. Kur tik galima, ji steigia savo mokyklas, 
kuriose šalia eilinio valstybės reikalaujamo' mokslo y- 
ra dėstoma religija ir skiepinama vaikams dorovės 
principai. Tas be galo teigiamai atsiliepia vėlesniam 
auklėtinių gyvenime. Jie išmoksta tvarkos ir draus- 

t mes,-o tai plaukia ne iš kokio paviršutinio mandagu
mo, bet iš gilaus religinio įsitikinimo. Tuo būdu kata
likų mokyklos duoda valstybei tvirtą pilietybės pa- 
grindą. Tai jau mato ir nekatalikai ir kaikuriose vals
tybėse jau daromaipastąngų pervaryti įstatymą, kad 
viešose mokyklose būtų dėstoma nors kiek religijos.

* Praktika parodo, kad grynai, valstybinis auklėjimas 
; nesuteikia jaunimui pakankamai atsparos prieš vals

tybės priešus, kurie savo agitacijomis pirmiausiai no
ri pasiekti jaunimą. •.

Katalikų Bažnyčia Amerikoje veikia sunkiose są
lygose. Ji atskirta nuo; valstybes ir negauna iš Jos jo
kios paramos. Visas tas milžiniškas mokslo ir labda
rybės įstaigas katalikai įsikūrė' ir palaiko savo lėšo- 

" mis. Jų tarpe nėra turtuolių, tik darbininkai. Palai
kydami bažnyčias, mokyklas ir labdarybės įstaigas, 
katalikai darbininkai parodo, kad jie tinkamai įverti? 

■- na naudingą Katalikų Bažnyčios veiklą. > K.

S. Lukas.

Vysk, M, Vąlai»Gius*Lietuvių 
Tautos Auklėtojas

U
E * •
r« (Šių metų gegužės mėnesį 17 d. suėjo 60 metų nuo

mirties Žemaičių Vyskupo Valančiaus, kurio su*
f i kaktuvėms paminėti skiriu šį straipsnį. S. L.)

.... Dažnąi, kai bažnyčiai ir valstybei 
žiaurūs priešai griauna pamatus,

| — . Kai tikybai ir tautybei
L . • Kasa duobę ir rengia karstus,'
K Atsiranda garbingų tautos vyrų,
g Kurie tuos priešus sutramdo ir nuveikia

Ne su ginklais ar jėga durtuvų, 
Bet tik savo protu — išmintim gilia, 
Ir palieka nuveikę didžius darbus, 
Kurie, kol tauta gyvuos, minimi bus.

Ja

M1
ii

Lietuvių tautos gyvenime, pabaigoj šešiolikto ir 
pradžioj septyniolikto šimtmečio po Kristaus gimimo, 

* kultūrinis klestėjimas buvo galima prilyginti mažam 
~ laiveliui, plaukiančiam audringa jūra, kur jis yra be- 

gailestingai bangų mėtomas^ skandinamas ir vėl ke- 
t liamas ir nešamas tolyn, ne ten, kur jis turi plaukti, 

bet ten, kur jį bangos neša.
Lietuvių visuomene tuo laiku irgi galima prily

ginti tam irklininkui, valdančiam mažą audringoje 
. n jūroje laivelį kuris pavargęs, netekęs Jėgų įr nustojęs 

išsigelbėti vilties* galų gale pasiduoda likimui ir plau- 
kia ten, kur jo laivelį bangos neša.

Bet vėliau, kiek pailsėjęs, nusiminimui praslin- 
: kus, sukaupęs visas savo jėgas, paėmęs irklus, drąsiai 

•* vėl spiriasi ir iriasi prieš bangas, norinčias viską už
lieti ir jūrų gelmėsna paskandinti, if plaukia pamažu 

’ artyn į kraštą, į išsigelbėjimo uostą-krantą, kur jam 
: jokios jūros audros ir bangos nėra baisios. . H- . * . .. . . .. .

J kultūrinį gyvenimą ir visuomenę, šiek tiek čia susto- 
į kime ir pažiūrėkime, kaip tuomet lietuvių visuomenė 
L buvo sutvarkyta, kokią Ji įtaką turėjo į kultūros kili- 
h mą ir jos klestėjimų.
k Lietuvių visuomenė tada susidėjo iš trijų luomų: 
r ponų didikų, bajorų ir paprastų žmonių, vadinamų 
R baudžiauninkais, kurie didikams ir bajorams turėjo 
L , baudžiavą eiti. Tas lietuvių visuomenės sutvarkymas 
fc- . išliko met iki 1863 metų, kuomet baudžiava buvo pa- 

. naikinta. . . ’•. , V
Kadangi lietuvių visuomenė susidarė iš trijų skir

tingų luomų, kurių visi reikalai buvo labai skirtingį 
tai ir kultūros klestėjimas visuose luomuose negalėjo 
tinkamai vystytis, o ypač baudžiauninkų luome, ide- 
nintėliam tautos žiede, kuriam apšvieta, mokslas ir 
kiiltūra, beveik’ buvo neprieinami ir nepasiekiami tup 
laiku dalykai. ’ ‘.

Lietuvių kultūros dirva buvo labai apleista ir lau
kė naujų artojų iŠ žemesniojo lietuvių luomo, nes di
duomenė, užsikrėtusi aristokratomanija, ne tai* kad 

aL nedaug domės tekreipė į save kultūros kėlimą, bet dar
* • •«

k

h

Kultūros Įstaigos po šiau- mokytojų, jie visgi skaito? 
(linlu gtiųpk Mandagumo Į ąi Inteligentais* bet neskai- 
pamokos. Vieškeliu, į^tujp —4

Juodbėriu. Ir kaime su- j 
švinta Žvaigždės.

Vienas dalykas Lietuvos‘ 
kaime labai skaudus, —tai 
pradžios, mokyklos. Dabar 
Lietuvoje privalomas ket
vertų metų pradžios moks
las vaikams, pradedant 
nuo septynių metų. Moky
klų tinklas beveik pakan- 

I karnas. Bet vargas* kad 
tinkamais būtais tos mo
kyklos neaprūpintos. Nau
jų pastatyta gal po vieną 
kitą kiekviename Valsčiu
je.Dar yra - užsilikusių, 
kad ir nevisai tinkamų* 
bet pakenčiamų, iš rusų 
viešpatavimo laikų. Tai ir 
viskas geresnio. Kitos mo
kyklų patalpos kaimuose 
mažos, žemos* įr tamsios 
iš kaimiečių pasamdytos 
gryčios. Vien iškaba rodo, 
kad čia ne paprastą kaimo 
bakūžė, bet kultūros įstai
ga, čia vaikai per žiemą, 
trokšta' įr patamsiais akis 
varginą.

I Skaudus reikalas, bet, 
matyt, tuo, kam pridera, 
perdaug nesirūpina. Pasta
tyti kasmet kiekviename 
valsčiuje po keiętą moky
kloms namų nebūtų per
daug sunku: miško me
džiagos ir ^akmenų tikrai 
būtų pakankamai. Medžia
gos suvežimas irgi nieko 
nekainuoja. Lieka pasta
tymas, įrengimas Čia 
vėlyrapradžia; paimti da- 
Jį lėšų, ką dabar nuomos 
būdu sumokama už nuo- 
muojamąs. kaimo gryčias. 
Kita būtų galima paimti 
ir iš kitur* kad ir atidėjus 
keliems metams plentų 
tiesimą, kuriuos kol kas 
pilnai galėtų pavaduoti 
gerai išžvyruoti vieškeliai.

Kultūra, kultūrai —daž
nai girdėti mūšų spaudos 
puslapiuose, bet toji kul
tūros sėkla dygsta ir au
ga labai pamažu. Ypač ta- 

, riamos kultūros trūksta 
Lietuvos kaime, šiandien, 
tiesa, kaimas per keletą 
pastarųjų metų žymiai pa
žengė pirmyn. Čia, be abe
jo, prisieina skirti žymų 
nuopelną mūsų pigiosios 
spaudos įkūrėjui Antanui 
Bružui. Jis dar keli metai 
prieš krizes laikus įkūrė 
tikrą “krizišką” kainos at
žvilgiu laikraštį kaimui, 

[kuris pasiekė net. Šimto 
[tūkstančių’ egzemplior i ų 
tiražo. Tai iškarto buvo 
kas tai labai nepaprasta. 
Bet vėliau visi laikraščiai 

Į pamatė* kad nėra kitos iš
eities, jeį nori plačiau pa
plisti kaime, reikia Žymiai 
prenumeratą nupiginti. Ą 
kas gali dabar pasįpkūsti, 
kad laikraštis kaimui ne
prieinamas. Keturiuą pen
ktus litelius vis Šiaip taip 
sukrapštysi ir naujienų nė 
reikės klausinėti pas kai
mynus.

Su laikraščiais ‘ mūši, 
[ kaimas kultūroje pakilo*

ta dienraščių, nei knygų 
neperka; Bet* žinoma, yra 
nemaža ir tokių, kurie Ja* 
baį daug perijodinės spau
dos prenumeruoja ir kny
gų, perka;

Toliau eina mandagu* 
mąs. Kultūringa šalis vi* 
sad pasižymi dįdeliu man
dagumo supratimu tarpu
savio santykiuose. Pas 
mus dar sunkiai prigija 
mandagumo sėkla. Dabar 
pradžios mokyklose vaikai 
mokomi, kad sutikus ant 
kelio vyresnį žmogų rei
kiapasveikinti. Taikai, Ži
noma, stengiasi elgtis taip, 
kaip mokytojai moko. Ir 
kas gi? vietoje * kad 
pwįviš (gera tik, kad to* 
kių neperdaugiausia) at
sakytų, ■— neatsako į svei
kinimą* arba stačiai netin
kamai pasijuokia iš taria
mo vaikų “neprašyto” 
mandagumo. Vaikai daž
nai prie pirmų mėginimų 
sutinka nusišypsojimo ar 
pajuokos.

Dabar eikime antį yięš-i 
kelio, kur eina kasdien 
mesnis judėjimas;1 Darda 

) vąžiuotieji/kūbnifųoja ?pe- 
, stięjt ‘-Čįą4 rznėtasi 4 Ws 
, vienas lietųyio kaintiįeįio 

būdo trūkumas^ kurs paei- 
, na greičiau gal ne dėl sto- 
; koš žmonių meiles ar už- 
, uojautos* kiek dėl “nedrą

sos” ar nėpagalvojimo, —- 
tai nenoras pėsčio keleivio 
pavėžytt Važiuoja vieške
liu, lygiu kaip stalas* juod? 
berili įsikinkęs* Arklyą le
kia, nors vadžios ištemp
tos. Vieškelio kraštelių ei
na jauna mergina* kiek to
liau senukas su ramentu, 
dar toliau moteris su krep
šeliu, ar mokinys, švilpia 
pro juos vienas ratuose 
sėdėdamas juodbėrį įsikin
kęs. Iš paskos važiuoja ki- 
tas jaunas vaikinas* neblo
gesnių arkliu. Iš šalies žiū
ri ir lauki, ’ kuris Jų stab
tels ir sušuks:-— sėskis!—

I tynėlę, — kaime, kaip ir i 
'ųeužtįkst Yra net tokių;

Kun. Jurgis G. M. Česna

Mano Kelionės {spūdžiai
KAIŠEDORIAI. Liepos 

4-tp* kada Amerikoje buvo 
apvaikščio J a m a Nepri? 
klausomybės šventė, aš 
mvau Kaišedoriuosė. Su 
kun. Žabulioniu užėjome 
pas J. E. Vyskupą Kuktą, 
kuris mus labai maloniai 
priėmė. Apie pusę valan
dos pas Jį praleidome. Jis 
turi naujai pastatyta re* 
zidenciją, kuri yra mūrinė, j 
nemaža ir moderniškai Vi* 3 
durys labai gražus. Pama
čiau katedrą. Kun. Kiškis, 
vyskupo kancleris, mums 
parodė bažnyčią. Paskui 
traukiniu nuvykome į 
Kauną. Iš Kauno autobu
su vykome pas kun. Zabu- 
lionio seserį,, netoli Ute
nos. :
VYŽONIUOSE. Teko per-' dviem labai dideliais bokš- 
nakvotį paprastam kaime, 
kun. Zabulionio sesers na
muose. Miegojome gerai* 
Vyžmiiuose atlaikėme šv, 
mišias. Klebonas pavaiši
no, aprodė visą savo nuo* 
savybę. Iš Čia arkliais va
žiavome į Debeikius.

DEBEIKIAI. Čionai yra 
didelė mūrinė bažnyčia, 
kurią pastatė kun. Mikšys. 
Toje bažnyčioje yra ce- r 
mentiniai altoriai, oemęn- Mokslas galybė.

tinęs groteles ir sakykla. 
Klebonija taipgi mūrine 
graži. Klebono nebuvo na
mie. Radome ką tik nau
jai įšventintą vikarą. De
beikių parapijoje yra ne
mažai giminių is mano pa
rapijos žmonių, todėlkai- 
kuriuos aplankiau, būtent : 
Baranauskus ir Sinkius, 
kurie labai džiaugėsi mane 
pamatę, kaipo jų giminių 
kleboną ir, žinoma, labai 
gražiai priėmė. Paskui ve
žimu buvau nuvežtas į 't 
kun. Zabulionio tėviškę, * 
pas jo brolį. Tenai pernak
vojome. Kitą rytą nuėjo
me į Anykščius, kur atlai
kėme šv. Minias.

ANYKŠČIAI. Yra labai 
didelė įr.graži bažnyčia su 

tais, čia irgi radau mano 
parapijonų giminių. Mat, 
didelė dalis mano parapi
jonų paeina iŠ Anykščių 
ir Debeikių. Aplankiau 
vyskupo Baranausko na
melį. Apžiūrėjom vidurį. 
Pasirašėm į svečių knygą, 
kaip visi. Po kelių valandų 
vykome į Burbiškį.

' Bus daugiau.

’.l



vienkėmyje ūkininko Ze
nono Žilinsko laukuose bu
vo rasti Lietuvos - Lenki
jos karaliaus Zigmanto -

? Žinios K Lietuvos 
LIETUVOJE STEIGIA- VI. Nagevičius. Tačiau dar 

MA PRIEŠIJ^TUVINES [svarbiau, kadpriežlėktuvi- 
nės - priešcheminės apsau
gos srityje dalyvautų visi 
Lietuvos gyventojai: No
rėdamas šiam darbui su
burti visą Lietuvos visuo
menę, Lietuvos aero klu
bas ir steigia priešlėktuvi
nes - priešcheminės apsau
gos sąjungą. Šiuo tikslu 
Lietuvos aero klube nese
niai buvo sušauktas gau
sus organizacijų, įstaigų

r*. sasRiasrsaffi 
,nmas, kuris vienbalsiai mai legendos ^ie šią 
pritarė Lietuvos aero klu- * ~ ’
bo sumanymui įsteigti 
priešlėktuvinės - priešche
minės apsaugos sąjungą 
ir pasižadėjo Šį darbą Vi- 
šbiniš išgalėmis remtin 

Tarp kitko, šiemet Lie
tuvos aero klubas Kaune 
numato- surengti didžiulę 
priešlėktuvinės - priešche
minės apsaugos parod. Pa
našias parodas jis surengs 
ir daugelyje kitų Lietuvos 
vietų, per kurias placfas 
gyventojų mases supažin
dins, kaip karo metu rei
kia apsisaugoti nuo dujų 
ir aviacijos puolimų. Tsb.

LIETUVOJE RASTI 
ISTORINIAI KAPAI

APSAUGOS SĄJUNGA

Ateities karė pavojin
giausias ginklas būsiąs a* 

. viacija. Todėl visos tautos ■ 
stengiasi apsisaugoti nuo 
tų pavojų, kuriems ši ka
ro priemonė sukelia. Dau
gelyje kraštų jau seniau 
yra įsteigtas priešlėktuvi
nės priešcheminės ap
saugos organizacijos. Kai 
kuriuose kraštuose tokios 
organizacijos gana daug • 
yra nuveikusios. Jos turi 
po kelis milijonus narių.

Lietuva priešlėktuvinės 
___ priešcheminės apsaug o s 

srityje yra gerokai atsili- 
kusi, nes tuo* reikalu Ilg
šio! nedaug kas rūpinosi. 
Daugiausia šiame darbe 
yra padariusi šaulių Są
junga, kurį jau kelinti me
tai visame krašte rengia 

. priešcheminės apsaugos 
kursus.

Lietuvos aero klubas, 
greta civilinės aviacijos 
ugdymo, susirūpino ir gy
ventojų priešlėktuvine - 
priešchemine aps auga. 
Tuo reikalu kiek ankščiau 
jau buvo varoma smarki 
propoganda. Dar. pernai 
kilo sumanymas įkurti 
tam tikrą valstybinį orga
ną, kuris rūpintųsi prieš
lėktuvine apsauga ir de
rintų įvairių organizacijų

- Šiakryptimi darbą. Buvo į* 
steigta priešlėktuvinės ap
saugos taryba, kurios pir
mininku yrą karo s.ąnita-

* rijos viršmirikaąv^genefv

ycliul

***
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GRABORIUS 
‘iSitatiBKAB

331 Smith St,
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso t Dexter 1952

• Namu : PI. 6286 * ’ /

wiuiim j. chishūlM

Iš Mūsų Veikimo Centro Jo Ekscelencijos Vyskupo T. Matulionlfly 
Maršrutas Pittsburgo Apylinkėje

Birželio 2 d. Sv. Luko bažnyčioj Ellsworth, Pa. J 
kun. J. Mišių.

Birželio 3 d, Šv. * Izidoriaus baž. Braddock, Pa. 
kun. V. Abromaitį.

Birželio 4 d< šv. Pranciškaus baž. Youngstown, Ohioį* 
-■ i pas kun. E, Shteigmaną.

Birželio 6 d, šv. Antano baž. Brįdgeville, Pa. pas kuniį 
A. Jurgutį,

Birželio 9 d. Sv. Kazimiero baž. Pittsburgh, Pa. pa<1 
kun. M. J. Kazėną, 10:30 a, m., o pa® J 
kun. Vaišnorą 7:30 p. m.

Birželio 11 d. Šv. Kazimiero baž. Vadergrift, Pa. pą<; 
kun. Joseph O. S„B,

Birželio 12-15 d. Dubois ir apylinkėje pas kun. M.
’ Urboną.

Birželio 16 d. Petro ir Povilo baž, Homestead, Pat’
f pas kun. Ey Wassel, iŠ rytOi o po piet 4

Seimelis Šv. Kazimiero par.Svetaiįl 
nėję, Pittsburgh, Pa. V * 

Birželio 17 - 22 d. šv. Pranciškaus Vienuolyne.
Birželio 23 d. 3:00 p. m. Išleistuvių vakarėlis Šv. Kaį. 
__ _ _• zimiero par. Svet., Pittsburgh, Pa.

Nuolatinis J. E. Vyskupo T. Matulionio antrašaiį 
Amerikoj; Moly Cross Rectory, Mt Carmel, Pa.

VI8O PASAULIO LIETU
VIŲ KONGRESAS IR

rasta nemaža žiedų, - pini
gų ir kitų sidabrinių daik
tų. Pinigai yra variniai ir 
juose aiškiai matyti data: 
“1570 ir raidės A ir S”

Toje vietoje prieš šim
tus metų buvęs didelis mū
šis tarp Lietuvos - Lenki
jos ir Švedų kariuomenių* 
Esą toje vietoje švedai 
buvo sumušti. Todėl ligi 
šiam laįkui žmonėse dar

. Lietuvoje yra dar gana 
daug nežinomų, netyrinėtų 
piliakalnhj, švedkafiuų, al
kakalnių ir kitų istorinių 
vietovių. Kai kurias bety
rinėjant, atrandama gana 
daug Lietuvos istorijai 
svarbios medžiagos, >.

Šiomis dienomis Labu-

istorinę vietovę. Tsb.

25M.JUBILĖJINIS 
ATEITININKU KON

GRESAS
Įvyks Klaipėdoje Liepos 

Mėn. 13—14 d,

Kaunas — Ateitininkų 
Federacijos Vyriaus i o s 
Valdybos galutinai* nutar
ta 25 m. Jut. Ateitininkų 
Kongresas šaukti Klaipė
doje šių metų liepos mėn. 
13-14 d, Rūpinamasi leidi
mu ir kitais formalumais. 
Visi paruošiamieji darbai 
gyvai varomi į priekį.

ATS. GENER. BULOTAI 
89METŲ

i Kaunas ~ g. jų; balan
džio 18 d; suėjo lygiai 80 
m. senam prieškarinės lie
tuvių kartos darbininkui, 
aušrininkui ir varpininkui 
ats. gen. J. Bulotai. Jo su
kaktuvėms minėti balan
džio 27 d; suruoštas iškil« 
mingas aktas.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
« \ ..į,

— Balandžia is-d. nauja-

• ■ *

GARSUS GOODRICH TIRES

Goodrich Safety Silvertowns su 
Life - Saver Goldeii Ply, įrodyta 
kad jie yrą 3 kartus saugesni nuo &. 
“blavv-outs”; gauto iš greito važia- X 
vimo. X

T

A

Tires Išmokėjimui | 
Nėra ilgų tyrinėjimų, jokių nesma- t 
gumų Tamstai. Visus susitarimus Ą 
užlaikome su pasitikėjimu. Tik pa- A 
rodykite mums savo automobilio A 
“lisense” dėl identifikavimo. Ir nu- 
sistatyk sau' pritaikintas lengvas ♦<£ 
išmokėjimo sąlygas.
Pasirink ką tau.reikią ir pasakyk A 
mums? kiek galėsi mokėti. Užims ❖ 
mums tik kelias minutes atidaryti T 
Tamstai atsiskaitymo sąskaitą. Ir

' mes tuojau uždėšimė bilę kokį į- X 
ranki prie Tamstos automobilio. A

qp cit tire o h op
X CIIURCII A MONTELIT) Sts., BEOCKTON—Tel.100
❖ - ■ ■ ?’ _• ■ • •/

Ligi šiol mūsų veikimo 
centras ■—- A. L. R. K, Fe
deracija dar netarė savo 
žodžio dėl Šaukiamo Kau
ne viso pasaulio* lietuvių 
kongreso. Taip darė dėl to, 
nes pirma norėjo pasitarti 
su draugijos užsienių lie
tuviams remti pirmininku 
p. Rapolu Skipičiu, kuris 
dabar lanko Amerikos lie
tuvių kolonijas. . ’

Mūsų visuomenės lauk
tas A. L. R. K. Federaci- 
jos centro, valdybos ir p* 
Skipičio pąsitarimąs įvyko 
gegužes mėn. 7 d. pas 
gerb. /kun. Vaičiūną Cįce- 
roj. Pasitarime dalyvavo 
Šie vąldybos. nariai: vy- 
bernatorius Vladas Kur- 
kauskas perėmė guberna- 
tūrą ir pradėjo eiti savo 
pareigas. Naująjį guber
natorių Klaipėdos krašto 
visuomenė . priėmė labai 
organizuotai įr su džiaug
smu.

— Lietuvos aero klubas, 
drauge su Šaulių Sąjunga, 
Kaune rengia pirmąją di
džiulę priešlėktuvinės ir 
priešcheminės apsaug o s 
parodą. Parodoje bus aiš
kinamas priešlėktuvinės ir 
priešcheminės apsaugos 
būtinumas visiems Lietų-, 
vos gyventojams karo me
tu. Paroda bus' atidarytą 
balandžio 25 d.

—- Plečiant ir ugdant 
sportą, Lietuvoje, ypač 
Kaune, jaučiamas gero 
sporto stadiono trukumas. 
Ję trukumu nusiskųsda
vo ir užsienio sportininkais 
kurie apsilankydavo Kau- 

Deba>®etuv0s Kūno 
Kultūros Rūmai Kaune 
pradeda statyti moderniš
ką, didelį ir puikiai įreng
tą sporto stadioną, kuris 
turės kelias aikštes futbo
lui; krepšiasvaidžiui, tenįr 
sui\ ir plaukiojimo basei
nui. ’ ’ z-? ‘. \

PIRMOJI PRIEŠLEKTU- 
VENfi PARODA KAUNE

Balandžio 25 d. Kaune, 
žemėp ūkio parodos aikš
tėje iškilmingai atidaryta 
pirmoji Lietuvoje prieš
cheminės ir priešlėktuvi
nes apsaugos parodą. Pa
roda tiek savo ekspona
tais, tiek ir pačia prasme 
yra labai svarbi; Ji suren
gta Lietuvos šaulių sąjun
gos priešcheminės.. apsau
gos komisijos, kartu ben
dradarbiaujant civilinės a- 
vijacijos popųliarizatoriui 
Aero klubui. Paroda buvo 
ligi gegužes 5 d. .

Į parodos atidarymą at
vyko krašto-apsaugos mi- 
nįsteris gen. P. Šniukštą,: 
susisiekimo ministeris inž/ 
Stanišauskas, valstybes, 
kontrolierius ihž. K, Šake
nis,. kariuomenės vadas 
gen. št. pik. št. Raštikis, 
kariuomenės štabo virši
ninkas gen. št. pik. J. Čer
nius, daug aukštų karinin
kų -kariuomenės įstaigų 
ir dalių viršininkų bei va* 
du, šaulių sąjungos vado
vybe, Lietuvos aeroklubo 
valdyba ir daug kitų sve
čių. šaulių dalinys dalyva
vo rikiuotėje*.

Krašto apsaugos minis- 
teris gen. P. Šniukšta pa
reiškė,-kad jam ypač ma
lonu atidengti pirmąją 
Lietuvoje tokią parodą. 
Nbrs cheminis karas yra 
pasmerktas, bet - kitos tau
tos ginkluojasi ir rengiąsi 
pavartoti šį ginklą. Lietu
va nieko nemano pulti, bet 
gintis mes turime būti pa- 
sirengę* .

riausias dvasios vadas 
gerb, pral. UL Krušas, pir
mininkas dr. A. Rakaus
kas, gerb. kun. Ig.Albavi- 
čius ir sekr. L. Šimutis.

Pasitarime plačiau pa
aiškėjo kongreso rengimo ; 
smulkmenos; progra m a, 
laikas, atstovų rinkimo 
tvarka, organizuojamos 
viso pasaulio lietuvių są-; 
jungos tikslas ir pačios 
draugijos užsienių lietu
viams remti reikšmė.

Viso pasaulio lietuvių 
kongresas įvyksta š. m. 
rugpjūčio' 11—17 dieno
mis Kaune.

Kongreso metu bus skai
tomi referatai šiais klausi
mais: ■' ' .

1. Lietuvių Tautos pas
kirtis.

2. Ekonominis užsienio
lietuvių__ bendradarbiavi
mas su Lietuva. :

3. Lietuvių Tautos me
nas. ' .

4. Užsienio lietuvių ir 
Lietuvos aspiracijos.

5. Emigracija iš Lietu- 
' vos. ir žemes ūkio koloni
zacijos klausimas. ’ ’

6. Užsienio lietuvių švię- 
, timo reikalai.
„■ • !7. Užsienio lietuvių jau-
■ nuomenė ir lietuvių tautos 

siekimai.
8. Pasaulio lietuvių są

junga.
9. Dvasiniai ir medžiagi

niai išeivių ryšiai su Lie
tuva.

Atstovai į’ kongresą ren
kami tokia tvarka:

1. Lietuvių organizaci* 
jos turinčios iki 1000 na
rių renka vieną atstovą, 
toliau vieną atstovą nuo 
kiekvieno tūkstančio na
rių.

2. Atstovus renka drau
gijų visumos susirinkimai, 
o jei kur tokių susirinki
mų nebūtų .galima padaru 
ti, tai'atstovus siunčia tų 
draugijų valdybos.

3. Tose vietose, kur nėra 
lietuvių organizacijų, kon
gresui atstovus gali rinkti 
vietos lietuviu kolonijų su
sirinkimai. Ir čia iki tūks- 
tanties lietuvių renka vie
ną atstovą.

4; Kiekvienas atstovas 
gali turėti tik vienąman- 
datą be teisės jį kam nors 
perduoti.

5. Atstovams įgaliojimus 
išduoda savo parašais or
ganizacijų valdybos.'

6. Jei renkami atstovai 
ne nuo organizacijų, tai į- 
galiojimus išduoda susi
rinkimo prezidiumas ir 
prie. įgaliojimo pridedami 
susirinkimo protokolų 
nuorašai, su bent penkiais 
to susirinkimo dalyvių pa
rašais.

7. Tose vietose, kur yra 
Lietuvos Konsulatas rei
kia, kad mandatai būtų 
konsulatuose įregistruoti, 
o tenai kur jų nėra, gali* 
ma apseiti, ir be tų įregis 
travįmų;

8. Apie išrinktuosius at
stovus, tuojau reikia pra
nešti DULR Valdybai šiuo 
adresu, Kaunas, Nepri
klausomybes aikštė 3 Nr.

9. Pranešime apie išrink
tąjį atstovąturį būti su
teiktos šios žinios: Pavar
dė, vardas, profesija, mok
slas-, kur ir kada gimęs, 
kuriais metais iš Lietuvos 
išvažiavo, ir kuriose vals
tybėse gyveno, kaip ilgai 
mano užtrukti Lietuvoje 
ir kurias vietas norėtų ap
lankyti, vįenas ar su šei
ma atvažiuoja, kiek asme
nų ir kiek svečių kartu su 
juo važiuos.

Pageidaujama  ̂kad kiek
vienas atstovas raštu at
sivežtų apie savo atėto» 
vaujamą draugiją Šitokių 
trumpų žinių: draugijos į* 
sikūrimo metai ir jos kū* 

* I fėjų pavardės, kiek drau
gija turėjo ir turi narių.

dabartinės valdybos sūdė*! 
tis,kokių leidinių draugi* 
ja yra išleidusi ir jei gali-, 
ųia tų leidinių po vieną eg
zempliorių pasiimti su sa* 
vim tikslu juos paaukoti 
būsimam DULR muziejui 
ir žymesnių draugijos fo
to nuotraukos. O tie atsto
vai, kurie ne draugijai at
stovaus, bet kolonijai, tai 
pageidaujama, kad jie to
kių Žinių atsivežtų iš lie
tuvių kolonijų gyvenimo,

Pageidaujama, kad ats
tovas raštų įteiktų kon
gresui sumanymų dėt bū
simos viso pasaulio lietu
vių sąjungos organizavimo 
ir dėl DULR tolimesnės 
veiklos ir jos ryšių su lie
tuvių kolonijomis.

Federacijos valdyba, pa
sitarus su svečiu iš Lietu
vos ir išaiškinus kai ku
riuos klausimus, priėjo tos 
■išvados; .remti .Draugijos 
Užsienių Lietuviams Rem
ti šaukiamą kongresą, sių
sti savo atstovus ir ragin
ti lietuvių katalikų orga
nizacijas ir draugijas taip 
pat pasiųsti savo atstovy
bę.

Draugijos ar organizaci
jos, kurios išrinks į kon
gresą, siųsti savo atstovus 
įr raginti lietuvių katali
kų organizacijas ir drau
gijas taip pat pasiųsti sa
vo atstovybę.

Draugijos ar organizaci
jos, kurios išrinks į kon
gresą atstovus, duos įga-t 
davimus šiemet važiuojan
tiems į Lietuvą, ar Lietu
voj gyvenantiems ameri
kiečiams, prašome apie tai 
pranešti A. L, B- K. Fede* 
racijos sekretorijatui -—

2334 So. Oakley Avė., 
Chięago, UI.

A*. L. R. K. Fedęracijos 
Sekretorius.

«

e. ciočys
VIENINTELIS LIETUVIS

Gyvažčię Apdr&udos AgentMJ 
Šioje Apylinkėje ] 

188 Cliftord St,
M 3 ,r ’ . . I

PROVIDENCE, R. L

\VE. 0689 w

NAHONAL BAKERY
LIĘTCVIŽKA KEPYKLA

B.BARTUSEVIČIUS
'9

(Savininkas)

43 Florence St, 
Providence, R. I.

kS-

;

A. VAITKUS
' : SAVININKAS . *"

DUSI BEE VALGYKLA
Užlaiko specialius pietus, 

užkandžius ir gėrimus 
taipgi

GROSERNfi ir MfiSOS 
KRAUTUVE

302 Orms St., Provideuce, BX
.-.r • ,• ;

Tęl. AVEst 7.031

2,476,154 GYVENTOJAI 
LIETUVOJE

Kaimas — Lietuvoje, 
priskaitant ir Klaipėdos 
kraštą, yra 2,476,154 
vėntojai.

MOTERŲ SĄJUNGOS 
SEIMAS

A. L. R. K. Moterų Są
jungos 17-tas Seimas į- 
vyks šių metų rugpiūčio 
mėnesio 5-6-7 dienomis, 
Hartford, Conn.

Kadangi šis seimas bus 
jubilėjinis (2O.metų Są- 
gos gyvavimo), tai Hart
ford 17-tos kuopos darbš
čios nares jau stropiai 
darbuojasi, *’

Tat nuoširdžiai prašome 
kitų organizacijų tuopą* 
čiu laiku seimų nerengti.

Moterų Sąjunga bus dė
kinga; . k

Marijona ČlŽauskienA
\ Mot S-gos Cent Pirm.

BRIDGE CLUB
Pale Dry Vitalized - Golde© 

GINGER ALB 
Lietuviai Savininkai:

B. Simonavičius, AIexDialtuv»
23 Chaffee Si, Providence, R.L

; /I i ..

DE 7582.
Specialistas
RLUMERIS '.į

S. F.RACZELOWSKI
22 Printery St., 

Providenoe, R. I.

!

r——————  —įj Į 
T«I. DĘstet 2053 • M

EXCa» MM C0.|I
. IŠdirbSj.i ‘

; UtrOTV ir *LTJOTBLIV

25 Danlortk St,
i PROVIDENCE, R. I.

•Mx
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raštu priduotų savo

KAZLAUSKAS
GRABORIUS 

8Į/2 E. Pearl St., 
NASHUA.N.H.

Tel. 1961-B

IDEAL PERSONA
FINANIE ASSQ,(Į»N

’. • Tel. 8368

ADAM WAITEKUNAS
LIETUVIS GRABORIUS

Virš 13 sietu, kaip .tarnauja 
Lietuviams Montello ir apylin

kėje..
Laidotuvių IsUiiat

124 Ame* St, Brookton, Rasa.
Gyvenimo vieta: •

Ant
ASMENIŠKO PARAŠO
NUOLAT DIRBANTIEMS UŽ 

ALGĄ ŽMONĖMS
•Be jokių žirantų, užstatų ar 

morgiČių... <' -
•Už $50.00 paskola, kari at
mokama penkiomis mčnesi- 
nčinis ratomis. kainuoja'tik 
$4.50 —Kaina, priklauso nuo 
laiko kiek pinigai laikomi.

f Atmbkejimaį. gali būti mė
nesiais ar savaitėmis. t kaip 
patogiau iki 20 mėnesių.

• Didesnes sumos iii $300 ga
lima paskolinti per mūsų 
draugiška, mandagų finansi
nį patarnavimu, .
Leista 'Valstybės Banio Dėpt.

License No* 104 .
. KENNEDYBLPG.

142 Main St\ Brockton ■:
. Ofisai irgi aekatičiuose 

‘ miestuose;
Boston — Worce«ter — 

NorwoodAthol.

fegpft* 21, 19gs DARBININKAS B..

Kcpairs
NOW/

DU PONT
DO IT

ON EASY
\ TERMS

NATIONAL 
HDUSIMGAET*

> Dūoda Jums galimybes da
bar pradėti Jūsų namų 

r ] perdirbimo ir taisymo darbą, kurį seniai 
taip atidėliojate. Mes esame pasiruošę jumis nu
rodyti, kaip lengva yra Įsigyti BIRD’O STOGĄ 
arba BIRD’O MEDŽIAGOS sienoms apmušti;J. arba BIRD’O MEDŽIAGOS sienoms apmušti. .

[ BIRD PRODUCTS

Clean Up, Paint Up
»Ąmiu»i«Hn»m«tUlllUJ

L GROSSMAN SONS, INC.
1VIAIN OFFICE — 130 GRANITE ST., QUINCY

NAMO PATAISYMAS / 
YRA NEBRANGUS

Perdengk Stogą, BermaliavokpDabar, Su
dek naujas grindis. Pastatyk ekstra kamba
rį pastogėj arba žaidimo kambarį rūsyj. 
Modernizuok savo virtuves 'kambarį sii 
“Breakfast Nook” arba įdedamas Naują 
Baltą Emalio Sinkų ir Sėt Tūlį. Pagražink 
savo vonią Visa eile naujų vonjps prietaisų. 
Pasistatyk sau naują tvorą, prieangį namą 
naminianri paukščiams, garažą, vasarinį na
melį arba visai naują namą. Užeikite į mū- 
sų kiemą ir nusistebėsi pamatąs, kaip leng-

< va yra pagražinti Jūsų namus.

UŽEIKITE Į MŪSŲ KIEM.į. IR

Aišku, kad Jūg norite TAUPYTI PINIGUS. 
Yra žinoma, kad tą galima padaryti per- . 
kant pas GROSSMANĄ. jūs norite gauti 
geriausios rūšies medžiagos statybai. Galite 
jos gauti pas GROSSMANĄ, ji tvirta ir y- . 
patingai graži. Tadgi, užeikite į mūsų kie
mą kur pamatysite tūkstančius pūdų AUK- . 
ŠTOS , RŪŠIES vakarų pakraščio lentų — 
visoje Amerikoj žinomos rūšies lentos grin
dims. Genesco asfaltiniai gontai, Du Pont 
Maliavai ir visų geriausios rūšies plumeriš- 

r kų ir šildymui reikmenų. Tadgi, užeikite ir;
persitikrinkite.

AUKŠTOS RŪŠIES .
MALIAVOS

VARNI8H- ENAMELS
APŠVIES JŪSŲ

; NAMUS

Dabar jums gera proga 
gauti aukštos rūšies ma- - 
liavos—tai garsi Malia
va Du Pont Namams, 
Numaliavojimas vieno 
paprastom Šeimynos- na----- -
mo kainuos apie $16.25. 
Gera nuolaida duodama
perkant 5 galionus ar 
daugiau.

Interior Gloss i.....„„..$2.95 gal. 
Fiat White ................ 1.25 gal. 
Floor & Deck Enamęl 2.54 gal. 
Semi-Gloss Finish....1.75 gal.
White Lėad in Oi!.... 9.19 cwt. 
Pure Orange Shellac 1.39 gal.

■* Floor Wax . .................. 39o 1b.
Screen Enamel.......... 31c qt,
Chivo House Paini $2.39 gal.

. Aluminum Paini ........ 2.80 gal, 
No. 7 Duco Auto Polish. 59c pt. 
No. 7 Duco Auto Top
Finish ...........  59c pt

130 Granite Street, (įuincy............ . President 7100 Washington Street, Newton..... Wel!esley 0200
Oak Street, Taunton ...... Taunton 1245 I ra raWF ra - Boston Road, BiUerica __  __ _ Billerica 443

^ 240 Eastern Avė., Maldeia .................. . Malden 0774 ^JL rarra^rairar• eI 40 Hancock Street^ Atląūricx..^AxJ0re»ident 7100

L

Mass., Maine ir N. H. Moterų 
ą j-gos Apskr. Suvažiavimo
^Suvažiavimas įvyko 28 16 kuopa Lawrence, Mą- 
■ balandžio, šv. Kazimie- 
’ parapijos svetainėje, 
!»hua, N. H. Neatvykus 
fekričio pirm. T, Mažei- 
inei, suvažiavimą atida- 
vice - pirm., L. Venčie- 

ĮCL pakviesdama vietos 
deboną kun. Dr. A. Bru- 

sukalbėti maldą. Po 
įmdos, kun. Bružas sveika atstoves ir trumpai 
į alba apie “Organizaci- h Reikšmę”. Kun. P. Ju

ra iš Lawrence kalba te- 
Sje: -“Moterys ir šventos 
Immynelės pavyzdys”. 
f Seka atstovų vardošau- 

pribūna 23 atstovės 
kuopų. *

į D kuopa Worcester, Mas- 
husetts: M. Delionienė, 

r4Rogliute, G. Vaitekunąi-
f M. Žemaitiene, B. Si

autė, U. T. Jokubaitė, 
Urmoniene, M. Vaite-

ssachusetts: Z. Rimaitė, 
C. O. Akstinienė, D. V. 
Venčienė, A. Zęnevičiute, 
J. Savičiutė.

58 kuopa Nashua, N. H.: 
Jadvyga Utkiutė, S. Sta- 
nuliutė, Juze Utkiutė, Te* 
klė Mitchell, J. Hėndrikie- 
ne.

69 kuopa Worcester, 
Mass.; Z. Žemaitąitienė, 
Adele. Balsis, V. Spirkevi- 
čienė.

71 kuopa Athol, Mass.: 
Amiliją Mozėlnikienė, Ve
ronika Gildutienė.

Posėdį vesti išrinkta, M. 
Urmoniene, L. Venčienė 
padėjėja, U. T. Jokubaitė 
rast. Seka vedėjos kalba 
ir skaitymas pasveikinimų 
nuo kun. S. Vembrės iš 
Worcester, Mass.; A. Am* 
brozaitienės iš 22 kuopos 
Cambridge, Mass., ir nuo 
45 kuopos Hudson, Mass.

EXTRA!
EXTRA!

įčia naujiena, kurios daugelis jau laukia išgirsti,
ikad:. ‘' ■

Kainos už anglius
Krito žemyn! * 

Žemyn!* 
. ŽEMYN!

Sužinokite kiek galima sutaupyti DABAR per
kant dalį arba visą kiekį D. & H. CONE-

iCLEANED ANTHRACITE anglių dėl žiemos.
: NAUJOS ŽEMOS PAVASARIO KAINOS.

LAWS0N COAL & GRAIN 0O<
64 Ames St., Montello, Mass.

1. Skaitytas perėito su
važiavimo protokolas, ir 
vienbalsiai priimtas. ,-2...^—----------z----------------
Valdybos raportai. Pirm, poje narių randasi 103. M. 
T. Mažeikienė laišku pra-p------ j
neša apie savo veikimą ir 
pateikė keletą klausimų 
Suvažiavimui apsvarstyti.
Vice - pirm. L. . Venčienė - 
prąnęšą, kad buvo nuvy
kus į Hudson, Mass. su 
prakalbomis; į Haverhill, 
Mass. negalėjus nuvažiuo
ti ir kuopos steigimo klau
simas ten dar neužbaigtas.

Rast. U, T. Jokubaitė 
nurodo, kad jos veikimas 
kuopoms žinomas iš jos 
laiškų į kuopas ir iš proto
kolų. Gruodžio mėnesyje 
kalbėjo 5-tos ir 69-tar kuo
pų surengtos prakalbose. 
Į Westfield, Mass., nebu
vo nuvykus sū prakalbo
mis iš priežasties negalė
jimo susitarti dėl atitin
kamos dienos. Iždininkė 
T. Mitchell, praneša, kad 
buvo nuvykus į Norwood, 
Mass., kur įsteigta kuopa 
iš dešimties narių. Tąip-gi 
pranešė, kad. kaikurios bu
vusios toje kolonijoje są- 
jungietes apgailestavo, pa
klausę nevykusių patari
mų ir apleidę Sąjungą,— 
dabar jau pervelu ir nebe
galinčios grįžti į ją. Pra
neša, kad jos knygos su
tinka su raštininkės iš
duotą pinigiŠka atskaita.

Visi raportai priimti.
3. Kuopų pranešimai. Už 

5-tą kuopą raportuoja M. 
Delionienė; pranešta apie 
išrinktą Veikimo Komisi
ją, kurios pastangomis vi* 

Į sa kuopos darbuotė šmar- 
i kiai pastūmėta pirmyn, ir 
iki šiol gauta 25 naujos 
nares, o kas svarbiausia, 
kad tos narės tai Čia gimę 
jaunuolės. *

Svarbiausias darbas šio 
momento tai prisiruošimas 
prie Motinos Dienos. Kuo-

Vaitękunįėnė praneša, kad 
deda pastangas suorgani
zuoti kuopą Providence, 
R. I., kun. Vaitekūno ve
damo j parapijoj, ir tikėsi, 
kad su pagelba 5-tosios 
kuopos narių tą dalyką 
greitai įvykdins.

16 kuopa. L. Venčienė

I 
įVTld. 

incorporated

praneša, kad pati kuopą 
nedaug ką paaugo nariais 
— tik 16-os, bet jauname- 
čių skyriuje turi 21 narę. 
Kuopa nemažai prisideda 
prie parapijos darbuotės.

45 kuopa Hudson, MasS, 
laišku praneša, kad turėjo 
surengę prakalbas ir iki 
šiol laimėjo dvi naujas na
res.

58 — Turėjo keletą pa- 
rengimėlių parapijos nau
dai. Narių turi 29, tikėsi 
dar kėlias gauti iki Vajaus 
užbaigos.
69 — kuopa, p. Žemaitai- 
tięnė pranėša, kad labiau
siai dirbta parapijos nau
dai. Turėjo prakalbas, ku
riose per p. V. Putelienės 
pasidarbavimą laimėta 10 
naujų narių. Dabar ruo
šiasi prie Motinos Dienos,

71 — kuopa turi 25 na
rius. Kuopos raštininkė p. 
Kasputįenė praneša, kad 
pas ją teiravosi iš Green- 
fięld, Mass., ir tikisi, kad 
ten pasiseks suorganizuo
ti kuopą.

4. Nebaigti reikalai. Pra
neša, kad Apskričio ski
riama dovana už geriausį 
straipsnį, temo j, ‘‘Kaip ge
riausiai platinti apŠvietą 
Sąjungįečių tarpe”, vien* 
balsiai teisėjų buvo pripa
žinta — “Bronei”.* Įsakyta 
Apskričio iždininkei pa
siųsti dovaną, penkis dole
rius laimėtojai.

Raštininke skaito laišką 
iš “Darbininko” Radio ve
dėjų, , pranešant sąlygas 
kuriomis Apskrity^ gale- 
tų išgarsinti Sąjungos va
jų. Nutaria garsintis ir 
palikta valdybai tą reikalą 
sutvarkyti. Nutaria vajui 
pasibaigus, perduotu ski
riamą dovaną kuopai, kuri 
daugiausiai narių bus pri- 

(rašiusi vajaus mdtu»

Skaitomas laiškas iš 
kun. Juro reikale įvedimo 
Apskričio žinių skyriaus į 
“Darbininką”. Patarimai 
priimti ir kuopos ragina* 
mos kuodažniausiai rašyti 
iš savo veikimo ne vien į 
“Moterų Dirvą”, bet ir J 
“Darbininką”. ■

5. Nauji reikalai. Nutar
ta Apskričio metinį išva
žiavimą laikyti Lawrence, 
Mass., gražiame Palangos 
Darže. 16 kuopos nares 
tvarkys visą išvažiavimą. 
Sulig tėn priimtos tvarkos, 
pelnas eis pusiau su para
piją. Išvažiavimas įvyks 
sekmadienyje, 28 liepos, 
1935 m.

Apskritys prašo visų 
kuopų dalyvauti tame iš
važiavime, paruošiant sa
vo stalus, prisiunčiant dai
ktų dėl išlaimėjimo. Narės 
atvažiuodamoš, prašomos 
atsivežti ir padėti išleisti 
laimėjimus. Kuopos yra 
prašomos sudaryti savo 
komisijas, kurios pasirū
pintų, bendrai veikiant su 
Lawrence 16-tą kuopą, 
kad Šis išvažiavimas vi
sais atžvilgiais būtų sėk
mingas. Išgarsinimas Ap
skričio išvažiavimo palik* 
tavaldybai.

b) Įneštas skundas prieš 
A. L. R. K. Federacijos 
sekretoriatą, kad perdaug 
šališkai elgėsi garsinda
mas organizacijų vajus. 
Priimta protesto rezoliuci
ja ir palikta Apskričio 
raštininkei persiųsti Fede
racijos sekretoriui. ;

e) Raginta visos kuopos 
rimtai ruoštis prie Mote
rų Sąjungos Seimo, kuris 
įvyks Hartford, Conn. Nu
tarta, kad visos kuopos 
raštu priduotų savo patai
sas ar ušgirimą naujosios

Konstitucijos proje k t o, 
kuris eina per Moterų Dir
vą. .

d) Sekantį Apskričio su
važiavimą, kuris bus meti
nis taip - pat ir prieš - šei
minis, kviečia 22 kuopa į 
Cambridge, Mass. Kvieti
mas priimtas ir suvažiavi
mas įvyks pas 22 kuopą 
Cambridge, Mass., 30 d. 
birželio, 1935 m. Užbaigus 
visus reikalus ir kun. Bru
žui atkalbėjus maldą, su
važiavimasuždarytas.

Vedėją M. Urmonienė 
Rast. U. T. Jokubaitė.

JONO KMITO EILES
Tai gražus, mūsų išeivi* 

jos įžymaus poeto kun. K. 
Urbonavičiaus eilių rinki
nys. ’ -

“DARBININKO” Adm.
366 W. Broadway, 

South Boston, Mass.
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PIRMIAUSIOS
PADARE TAI GAUMU DEL IMjAiDvS 1 Al N AMŲ
JŪSŲ TĄ BŪTINA DARBĄ DATA TC VMTII
PADARYTI DABAR! FA 1A10 IP1U1

k UNCLE
I <«A M F Mrll 1

PASINAUDOK PROGA

™k BIRD PRODUKTUS
TBOMI PADIDINSITE SAVO NUOSAVYBES VERTĘ

Niekas taip greit nedidina namo vertes, kaip 
naujas stogas ar sienų apmušimas iš oro pu-
šSs. Jūsų namas netik gražiai atrodys, bet taip

L ui... .įsai^bires didesnę vertę,--, 4 ' sau dt- • . • vš?"-' '
DIDESNIAM PATOGUMUI

BIRD’O PRODUKTAIS izoliuoti namai užtikrina 
didesni patogumą nepaprastai dideliuose kar
ščiuose ir šalčiuose.

SUMAŽINA ATEITYJE TAISYMO IŠLAIDAS
Atliekant mažesniuosius pataisymus dabar, 

į jus galite išvengti didesnių pataisymų ateityj.

PERŽIUREK ŠI SĄRAŠĄ SAVO NAMUOSE KOKI DARBĄ TURI PADARYTI
BIRD PRODUKTŲ YRA KIEKVIENAM DARBUI

STOGAS
I RYNOS IR VAMZDŽIAI
Į SIENŲ APMUŠIMAI
Į PASTOGE

MIEGAMIEJI KAMBARIAI
MAUDYNES

Į Ą ^VIRTUVE
, PRIEANGIS (PORCH)

I RUSIŠ X;' '
I / GARAŽAS .

PAGRAŽINĘ SAVO N AM A 
jus pakelsite namo vertę ir padidinsite sau pa
togumus. Padaryk tai dabar, r

R i-Rjp Į KAD PADIDINTI PAJAMAS IŠ NUOSAVYBĖS,
Products! Daug namą savininkų naudojasi tąja proga, 

dastatydami daugiau kambarių ir kitais atsi
tikimais pertaiso namus taip, kad padarius 
daugiau vietos išnuomavimui.

DIDESNĘ APSAUGA " <'
Bile investmentas namų pataisymui yra tai in- 
vestidentas didesnei apsaugai.
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BIRD THICK BUTT SHINGLES 
BIRO ART BRIC SIDING 
BIRO INSULATED BRIC SIDING 
BIRO INSULATING BOARD 
BIRD NEPONSET WALLBOARD. 
BIRD AMERICAN WALLBOARD 
BIRD PLASTIC CEMENT 

‘ BIRD EMULSIPAINTS

BIRD LIOUID ROOF COATING

= GROSSMAN’S-QUINCY =
7 130 GRANITE STREET
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Pramoga OnmSl.vka.te. Lar f“
WATERBURY,CONNECTICUT Į

„ \ " Brooklyu Office J

į ; mejusiai “Spelling Bee”
. „u.- ■ .

P ! KUN. KL. J. AMBOTO

U 
ii

F

i

į 2 Hartford, Conn. — Geg. 
115 &, Lietuvių Parapijos 
F ftyč. Trejybesmokyklos 
į kambariuose įvyko pager- 
11 ima.; Onos Slivkaites, lai- 
| mėjusios “Spelling Bee” 
į Montestę ir sykiu išleistu- 
gtės musų klebono kun. J. 
i Amboto į Lietuvą keletui 
[ fhėnesių pataisyti sveika
is B* Be ŠvČ. Trejybes moky- 
* tlos mokinių dar susirin-

de “Spelling Bee” laimėjo'; [ 
vien tik iš parapijinių mo* ';) 
kyklų mokiniai. Yra kai- ; i 
bų, kad daroma Žygiai, ji 
kad Hartforde nutraukti jį 
“Spelling Bee” kurdus, nes j i 
iš viešųjų valdžios užlai-j Į 
komų, mokyklų mokiniai J 
nepasižymi, vien tik iš pa- ; i 
rapijinių. . jį

Geg. 16 d, iŠ ryti, lietu- j į 
vių bažnyčioje parapijos ; Į 
mokyklos vaikučiams at- hi 
laikyta iškilmingoipamal-H į 
dos ir sykiu atsisveikini- L

i!
Waterbury’o Savings Bankoa Brooklyn’o Skyriui gali aprft- ; i 

( • 
h

pinti tavo tisui bankot reikalus, 
Tos pačio* bankoa knygutei, kuriai gavote nuo Waterbury 
Savingi Bank galite naudoti ir Brooklyn’o Banko je. Taipgi 

turime;

CHRISTMAS IR VACATION CLUBS
travjeler’s checks

FOREIGN DRAFT8 .' . * .
Ateikite mez jums patarnausime, kaip ir ienoje Bankoje.

793-797 Bank St.
tėvai, draugai ir šiaip nias Tėvelio Amboto trum-

cūzijos karo lauko nuvy
ko Lietuvon ir tarnavo ka
ro aviacijoje. Vyr. štabo 
adjutantas adv. K. Jurgė- 
la inteikė parūpintą Aero- 
Klubui čarterį. Carterį pri
ėmė p. K. Vilniškis. Linkė
jimus • pareiškė Lietuvos 
gen. konsulas pulk. P. Ža- 
deikis, Amerikos Legijono 
Ch. A. Fowler posto Nr. 
160 trys atstovai, Estijos 
Nepriklausomybės karo 
Veteranų Lygos 5 atsto
vai ir kap. P. Jurgėla, Vyr. 
Vado Padėjėjas, savo, Či
kagos Dariaus - Girėno 
Paminklo Fondo ir žuvu
sių lakūnų giminių vardu. 
Visos iškilmės buvo nufib 
muotos. Vietos Dariaus - 
Girėno Fondas aukavo 
Klubui 25 dol.

Ceremoniniai uždarius 
Posto susirinkimą, invyko 
trumpas Aero - Klubo po
sėdis, kame perrinkta bu
vusi Aero - Sekcijos val
dyba. Nutarta lėktuvo 
krikštynas suruošti gegu
žes 19 d. ir išvien su legi- 
jonieriais iškilmingai pa
lydėti laivan a.a. A. Degu
tienės, kpt. Dariaus moti* 
nos, karstą.

Po to invyko vakarienė, 
kurioje kalbėjo lęgijonie-

t fvečiai. Mokiniams, kuriu Pam laikui, 3-4 mėnesienas, 
F Buvo apie 200, suteikta nes jis geg. 18 d. išvažia- 

fce-cream, pyragaičių, 1 T^hiva
g” L __ -e-(

BU dainininkė Ona Kat- ganytojui kuogeriausios 
įskaitė sudainavo ke- sveikatos ir laimes pitatei- 
iką dainelių ir savo sti linksmai ir laimingai 

[ gražiu balsu pasakė kalbą atostogas savo gimtinis* 
| apie vaikučių auklėjimą ir — 
k džiaugsmą, kad 14 metų 
į ihergaitė, Ona Slivkaite 
F laimėjo kontestą ir pake- 
f le lietuvių vardą, tuo pa* 
Į ėiu parodę lietuviškų mo- 
L Sykių naudingumą, sese- 
t įųmokytojų pastangas, 
Į įevų rūpesnį leisti savo 
g Saikučius į lietuvių moky- 
| ^las. Linkėję ir toliau pir- 
r pyn žengti ir Onai Sliv- 
I kaitei laimėti — geg. 28 d.
| Washingtone, kur jau su- 
| širinks iš visų Jungt. vals- 
r lybių kraštų molSniai ir 
I įarodys savo gabumus, 
t Taipgi palinkėjo Onos 
K Slivkaites oponentei, Ma- 
| $ytei Fitzgerald, kuri taip 
L pat šiose iškilmėse daly- 
E javo. Maryte yra antroje 
Įlietoje.
F * Kun. kleb. J. Ambotas 
r gražiai ir jaudinančiai 
r kalbėjo apie vaikučius jpo- 
t kinius, tėvelius, apie mo- 
I kyklą,- kuriai jau suėjo 
| Jeveik dešimts metų nuo į- 
t įkūrimo. Pažymėjo, jog 
r nuvažiavęs* į Lietuvą ir 
I kur tik proga pasitaikins, į tai galės prisiminti ir Lie- 
E iuvos mokiniams arba jų 
S levams apie Amerikos 
g Vaikučių mokinių pastan- g įps ir jų gabumus. (Kaip 
f tik Šiuo laiku ir tinkama 
į proga, nes Lietuvos kalbi- 
f Pinkai dar vis laužo gal- 
| vas kaip rašyti, ir ne tik 
B Vaikučius, bet ir- mus su- g augusius klaidina, tiesiog g erzina. Koresp.) 
B Publikai parodyta “mei- E les taurė”, kurią Ęartford 
g Times dienraštis suteikė K. Onai Slivkaitei. Susirinku- K Šieji, besidžiaugdami, su- 
B metė dovanėlių apie $25., K kurie bus įduoti Onai Sliv- 

kaitei išleidžiant į Wa-
jį|hingtoną.

Pramoga tęsėsi nuo 10 
K vai. ryto iki 1 vai. pietų.B * ŠvČ. Trejybės Mokyklos K Sėtuvių vaikučiai ir tėvai 
■ triunifuojal Bet tas trium- 
■: s daugiausia priklauso 
K>rūsų Tėveliui Aipbotui ir K mokyklos mokytojoms lie- B fuvėms Seselėms, nes jie 
■L sugeba ir moka auklėti 
■ kikučius ir sykiu palaiky- B ti lietuvių mokyklą. Lietu- 
B iHų Hartforde priskaito* B ipa tūkstančiais, bet mo- B kykloje yra tik apie 200 
k mokinių, o Žinome, kad B fįetuvių vaikučių yra dau- E «au, bet jie išmėtyti po B tvėrimas mokyklas, kūrio- B |e iki Šiol dar iš* auklėtinių 
B tieks nepasižymėjo. Žino- B Boa, mes nesmerkiame svę- 
B tirnųjų viešųjų mokyklų, 
BiMt faktas, kad per pasku* 
Banius 6-7 metus Harifor*

sam, pyragaičių, ^so-iVO įLietuvą. t 
ir kitų užkandžių.) Hartfordiečiai linki savo

me krašte.
Korespondentas,

BROOKLYN, N. Y.
DARIAUS-GIRĖNO 

AEROKLUBAS
1934 in. liepos mėn. 15 

d. Floyd Bennett aerodro
me per karišku Dariaus ir 
Girėno pagerbimą, Am. L. 
Legijono Dariaus - Girėno 
Postas 1 Nr. inkūre Aero- 
Sekciją ir pranešė, kad 
1935 m. gegužės m. 8 d., 
kai sukaks du metai nuo 
lakūnų atvykimo tan ae
rodromam veiks savisto
vus Dariaus - Girėno Ae- 
rot Klubas. Aero - Sekcija 
sutraukė.. apie 16 jaunuo
lių, energingai dėjo pas
tangas sukelti fondą mo
komajam lėktuvui pirkti, 
kuriam pradžia padaryta 
ten pat aerodrome, kur le- 
gijonieriai J. Šimonis, V. 
Kuras, M. Sabenka ir A. 
Povilanskas sumokėjo po . . -

' 25 dol. Legiiono Seimo me- svečiai ir Dariaus ? 
i tu lakūnas A. Kiela sutiko Girėno Aero * Klubo na- būti instruktorium ir š. m. Estai ir amlrikonai 

vasario . men. nupirko U^paprastai stebėjosi lie-
i Sparks lėktuvą.

Gegužės 8 d, lygiai 9 vai. 
vakare Posto ramovėje, 
262-A Humboldt St., invy- 
ko iškilmingas D. G. Aęro 
Klubo inkurtuvių aktas. 
Atidarius ceremoninį po
sėdį su vėliavomis ir gin
kluota sargyba, Aero - 
Sekcijos nariai susėdo sa
lės užpakaly, legijonieriai 
viename šone, moterys - 
rėmėjos kitame. Pirminin
kavo Posto vadas J. Oči- 
kas, kuris grįžęs iš Pran-

i!

ii
ii

CHORŲ, ORKESTRŲ IR 
BENU ŽINIAI

DULR pirmininkas, p. 
Skipitis, besilankydamas 
Amerikos lietuvių tarpe, 
manę įgaliavo patiekti lai
kę pasaulinio lietuvių Kon
greso Lietuvoje, iš muzi
kos srities pilną -vaizdą a- 
pie Amerikos lietuvių Vei
kimą. .; ’’

Nors daug medžiagos 
pasisekė surinkti, bet nuo
dugniai žiūršit, - pasitaiko 
ir trukuftių5k Todėl krei
piuosi šia proga į visus 
chorų vedėjus, paskirus 
chorų narius, benus, or
kestrus, solistus ir visus 
kitus muzikos meninkus 
(kurie dar nėra man pri- 
siuntę) pagelbėti tame rei
kale, kad teisyneje gyyen- 
ną lietuviai, turėtų pilną 
supratimą šfefte >ihūsų mu
zikos veikimą.’-Man reika
linga: ;

1. Chorų apvaizdai esa
mų dabar, būvusių seniau 
ir jau nebevėdkiahčių. Taip 
pat programos ir plakatai 
iš jų veikimė. Kostiumuo
tų vaidinimį atvaizdai ir 
tam panašiai.

' 2:.lBenų ir orkestrų dide
lių ar maži, dabar veikian
čių ir seniai buvusių, at
vaizdai? . v

3. Solistų,; kurie koloni
jose yra plačiai žinomi 
dainavimo, pianistai, smui 
kininkai ir kiti ~ atvaiz
dai ir programos, plakatai, 
skelbimai iš jų veikimo.

4. Miko Petrausko laikų 
veikimo atvaizdai, plaka
tai, programos ir kt.

5. Stasio Šimkaus veiki
mo atvaizdai.

Tokios medžiagos esu 
daug gavęs, bet žiriau, kad 
jos labai daug dar yra

tuvių jaunuolių energija 
ir pasirįžimu, kai depresi
jos metu jaunų vyrų pas
tangomis pavyko insigyti 
gerą lėktuvą ir inkurti 
skraidymo. mokyklą*, ku
rios auklėtiniams teks kel
ti lietuvių vardą padangė
se, Dariaus ir Girėno pa
siaukojimo vardan, ir gal 
teks Lietuvos padangėse 
Tėvynei patarnauti.

Rep.
Žmogus tik tiek žnogus,

kiek jis valios turi. J plačioje Amerikoje. Ji ma

žai yra vertinama ir atvai
zdai tankiausiai kur kam
pe užmesti. Taip pat pro
tokolų knygos, gaidos, bu
vusių garsių benų, Clevę- 
lande, Mahanoy City, Pa., 
ir kitur. Tų laikų benų, 
garsinusių lietuvių vardą 
išeivijoje, narių mažai bė
ra gyvų, bet atvaizdai tik
rai kur nors yra, arba pla
katai, skelbimai, progra
mos iŠ jų veikimo. Svar
būs prisiminimai būvusių 
dalyvių ar mačiusių jų 
veikimą. .

Labai prašau man tą 
medžiagą prisiųsti. Ji bus 
sutvarkyta grupėmis, ap
rašyta ir į albumus sudė
ta. Laike parodos jr bus 
viešai išstatyta, kurią lau
kys tūkstančiai Žiūrovų. 
Jei kas .norėtų atvaizdus 
ar kitą medžiagą gauti at
gal, ji bus po Kongreso 
parodos savininkams grą
žinta pilnumoje. Medžiagą 
meldžiu siųsti ne vėliau 
birželio mėn. 1 d., 166 
Park PI,, Elizabeth, N. J.

Su pagalba, Juozas Žile
vičius, L; M., DULR Įga
liotinis Meno Reikalams 
Amerikoje.

KUN. J. BRUŽIKO, S. J. 
MISIJŲ MARŠRUTAS

Nuo Geg. 5, iki geg. 12 d., 
St. Aloysius Church,:

• Great Neck, LnI. N. Y. 
Nuo Geg. 12, iki 15 d., 

St. Peteris and Paul 
Church-, Elizabeth, N. J.

Nuo Geg. 16, iki 19 a.j 
St; Mary’S Church 
Yonkers, N. Y.

Nuo Geg. 20, iki 26 d., 
St. Georgė ChurUh “ 
1910 East Faljs St., 
Niagara Falls, N. Y. 
Kun. J. Bružiko, S. J.

nuolatinis adresas: 259 N. 
5th St.j Brooklyn, N. Y. .

AMERIKOS LIETUVIU 
JĖZUITĮĮMISIJOS

Geguž, 26 — Birž. 2, St 
Georgei, .(T. “ Męšlisį 
3580 Salmon St., Phila,

• Pa.
Birž. 4 - 15, St. Anthony’s 

(T. Aukštikalnis) 1515 
So. 50th. Avė., Cicero, pi.

Birž. 16 - 25, St. Cašimir’s, 
e (T. Aukštikalnis) 2601

West Marąuette Rd., Chi- 
cago, ĮĮ1.
Nuolatinis adresas:

Rev. Anthony B. Mešlis S. 
J., Keyser Islarid, So. Nor- 
walk, Conn. v

Gerb. skaitytojų ir prieteliŲ 
nnoSirdžiai prašome remti tuo* 
profesionalus ir biznierius, kurie 
skelbiasi ‘^Darbininke.” Nuėję 
daryti kolą biznį pasakykite, kad 
matėte jo skelbimą ‘'Darbiniu* 
kO.” Tokiu būdu biznierius dar 
gėriau supras, kad skelbtis “Dar
bininke” apsimoka.

PARDUODU
BANKŲ DARBO RĄŽANČIUS
Aš Jonas Szęslauokas, j au a- 

pie vienuolika metų, turėdamas 
suparaližuotą koją ir būdamas 
miesto prieglaudoje, . dirbu gra
šius ir stiprius rašančius: juodus 
arba rusvus sulig užsakymo.

Parduodu du rąžančiu už vie
ną dolerį; su persiuntimu $1.05.

Kas norite įsigyti gerų rašan
čių siųskite pinigus šiuo adresu: 

John Shlslosky,
King’s Ocrtmty Ohronio Hospitaj, 

Ward K 42 
Brooklyn, N. Y.

STUDENTŲ IR PROFESI- 
JONALŲ SEIMAS

Svarbus pranešimas
“Amerikos Lietuvių Ka* 

talikų Studentų ir Profe- 
sijonalų Sąjungos” Cen
tro Valdyba šiuomi prane
ša, kad STUDENTŲ IR 
profesijonaIų SEI
MAS įvyks Š. m?) Dirželio 
(June) 27 (ketvirtadienį) 
ir 28 d. (penktadienį), Ma- 
rianapolio Koleg i j O j ė, 
Thompson, Conn.

Visos Studentų ir Profe- 
sijonalų kuopos privalo at
siųsti į Seimą kuodidžiau- 
sį skaičių karo- įgaliotų 
delegatų (čių) studentų, 
profesijonalų ir narių rė
mėjų. Kiekviena kuopa 
siunčia po vieną delegatą 
nuo kiekvieno penkių užsi
mokėjusių kuopos narių. 
Delegatų įgaliojimai pri
valo turėti Dvasios Vado, 
Pirmininko, ir Raštininko 
parašus. Šie delegatai turį 
balsavimo teisę/

Visos Studentų ir Profę- 
sijonalų kuopos privalo at
siųsti savo įvairius suma
nymus, rezoliucijas, kons
titucijos pataisas* etc., 
kuoankščiaūsiai raštu 
prieš Šeimą — Centro Se
kretoriui — Mr. A* Mięiu- 
nas, Marianapoliš College, 
Thompson, Conn.

Visos Studentų ir Profe
sijonalų kuopos privalėtų 
kuogreičiausiai atsilyginti 
prieš Seimą ( $1.00 studen
tams ir* $2.00 profesijbna- 
lams) su savo Centro na
rio mokesčiais. Pinigus 
siųskite Centro IždininkuU 
— Mr. Peter Barzilauskas, 
3 Elderts Lane, Woodha- 
ven, L. L, N. Siunčiant 
pinigus būtinai pažymėki
te kas siunčia, kiek ir už 
ką siunčiama. x

Visų kuopos narių var
dus ir pavardes ir adresus 
kuoankšciausiai prisiųski- 
re Centro Finansų Sekre
toriui -- Miss Isabelle Rė
vas, 12 Dudley Št., Ro- 
chester, N. Y. , ’

SEIMO PROGRAMA
Ketvirtadienį, Birželio 27, 

; Seimas prasidės iškil
mingomis pamaldomis Ko
legijos Kaplytėlėje. Seimo 
atidarymas įvyks Kolegi
jos Salėje. Rytą ir po pie
tų sesijos, paskaitos, .

Vakare, 8, vai. Kolegijos 
Salėje įvyks Seimo deler 
gatams ir svečiams pager* 
bti IŠKILMINGAS KON
CERTAS.
Penktadienį, birželio 28 d.

8:30 vai. rytą Šv, Mišios. 
Nuo 9:30 vai, rytą iki 5 
vai. vakare studentu ir 
profesijonalų sesijos, pas
kaitos, Kolegijos Salėje.

Vakare, 8 vai., Town 
Hali, Thompsone, įvyks 
viešas pasilinksminimas

(semi - formai dance) Sei
mo dalyviams. Nuoširdžiai 
kviečiame visus apylinkes 
Studentus (es) ir jų drau 
gus į Šį gražų pasilinksmi
nimą. f ■

SEIMO DELEGATŲ 
APRŪPINIMAS

Visi atvykusieji delega- 
įtai įsiregistruodami užsi- 
moka-^tudentams $3.00; 
Profęsijonalams ir sve
čiams $4.00, už ką kiekvie
nam delegatui bus suteik* 
ta per dvi dieni nakvyne, 
valgis, tikietai, etc. į vi* 
sus parengimus.

Visi Amerikos Lietuviai 
Katalikai - Dvasios Vadai- 
Profesijonalai - Studentai- - 
Visuomenes Vadai * Viso* 
se Amerikos Lietuvių Ko
lonijose Nuoš i r d ži a i 
Kviečiami į Seimą.

LATIMER SKALBYKLA
Skalbėjai, Bubu Valytojai ii 

Kauro Plovėjai \
Atliekame visokios rūšies Šei

mynos skalbimu - plovimo 
. darbus

. ĮSTEIGTA.1903.
• Telefonai: 

Waterbury - Enterprise 6500 
New Britain.821

kretoriui -
Tel. 755

JOSEPH S, KANIA
DANTISTAS

476MainSt,
NEW feRITAIN, CONN.

ALEKS, KARIŪNAS
Graborius ir Balsamuotojas

Pilnai prisiruošta patarnauti 
kuogeriausiai diena ir naktį 
visiems Conneeticut Valstybes 

Lietuviams.,
716 Stanley St. arba

' 273 Chestnut St.
Tel. NEW BRITAIN 675 R.

Tek6-1086

JONAS SEKYS
LIETUVIŠKA 

KRAUTUVE — AGENTŪRA
Visokių rūbu vyrams, valkams. 
Laivakorčių ir pinigų siuntimo 
agentūra. Daroma visokie notari
niai Įgaliojimai, raitai. PardavinS- 
jamilietuviški laikraščialirknygoa 
Užeikite ir būsite patenkinti 

433 Park St, Hartford, Oonn.

ėMce

ii

JCfaNl’HlCttr
■■ •' ■ T-

CMAftLĖSH. WCRer,

ervtcetn
•* ‘4ince*i&6<^

Telefonui: Plaxa 1350.

JONAS GHEBLIAUCKAS
Graborius Ir Balsamuotojas 

428 S. Paca Street 
BALTIMORE, MD.

NOTARY Telefonas:
PUBLIC STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIU0TAS
GRABORIUS

660 Grand Street,

BROOKLYN, N. Y.
■ ' ” 'j t' • .

Puikiai |r|ngtoi dvi koplyčloa duo
damo* mylimiems pašarvoti do
vanai. Nulludlmo valandoj kraip 
kitę* pas mus. Patarnavimai yra 
uitlkrlntas ir ui prieinam* kalnų.

** To all vvho call on us 
we pledge the Full measure oF our skili 
and our experience without regard for 
ęricę «, w \

INC. '

4O3 MAIN STREET * BROCKTON ♦ MASSACAUSETTS Y 
TELEPHONE 443

GHAS. B. KlIGHAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS 

ir Baliamuotojaa 
637 S. Paoa St. 
Baltimofe, MA

LaidotuvįBėe patarnauju gerai 
Mr pigiai. Pagtabus paruošiu.

Nuo |7&-**X06-|150 ir 
auHttau

Tel. South 0088

Telapbone Stagg 2—4400 
NOTARY PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

402 Metropolitan Aw, 
‘ BROOKLYN, N. T.

Priešais Apreiškimo parapijom 
Bažnyčią

Parsamdau Automobiliui Vee- 
tuvlms, Krikltynomi ir rite* 

. kiemą pokyliam*.
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