
AMERIKOS

Laikraščių

Schmeling
24 metų 

187 svarai
6 p. 1 c.
39 coliai
42 coliai
17 coliai 
34 coliai

Amžius 
Svoris 

Aukštis
Krut. (norm.) 

lvrut. (išpusta) 
Kaklas 

Juosmuo Užsieniu ir mūsų spaudoj 
buvo žinių, kad p. Voldema
ras areštuotas ir kaltinamas 
už aukšto laipsnio valstybės 
išdavyste.

Vėliau gavę “Rytą” per
sispausdinome p. Voldemaz- 
jro inteniu, kur jl%pareiš-

Miners gar- 
susimušė Su 
ir pastarąjį

paskelbė, kad savo senųjų 
priešų nejudinsiąs. Bet jo 
senieji priešai tokiais ir pa
siliko. Ir karalius Karolis 
jau įsakė areštuoti ir atiduo
ti teismui dr. Angelescu, bu\

Munchenas (E.) — Mun- 
cheno universitetas susitaręs 
su studentais; neseniai įstei- 
*gė bendrabutį, kuriam gyve
na apie 60 įvairių valstybių 
studentų. To - bendrabučio' 
tikslas padėti valstybių kul- 
tūrinių ir draugingų santy-

mų. Atsakydamas į juos, 
Prūsų vidaus reikalų min. 
pareiškė, kad vyriausybė, 
savaime suprantama, viso
mis galimomis priemoriėmis 
saugos ir rems vokiečius len
kų pasieny ir rūpestingai 
seks lenkų propagandą. Už
daryti lenki) mažumos mo
kyklas kol kas nenumatoma.

us puolimus 
ir Vokietijos

ir
birželio 29.

žiauriausius kankinimo bū
dus: degindavo kojas, kar
davo, grasindavo nušausiąs 
ir pan. Su Jockum kartu 
sulaikyta ir keletą jo sėbrų. 
Pas suimtuosius atrasta 
daug pavogtų daiktų. -

taip neturėtų būti. Nejaugi 
amerikiečiai atiduotų garbės 
karūną vokiečiui.

Sportininkas Whitman ra
šo, kad Schmelirigo treinira- 
vimasi primena kuomet G. 
Carpentier atvyko kum- 
ščiuotis su Dempsey. Išrodė, 
kad bus vienos pusės kumš
tynės. Dempsey nugalėjo, 
nors jis besitreineruodamas 
nesukėlė sensacijų.

Šių kumštynių laimėtojas 
'gaus ploščių ir karūną, kurią 
grąžino Tunney pasitraukr 
damas iš kumštynių arenos. 

Kitame numery paduo
sime kumštynių eigą ir re
zultatą.

KAUNAS (Elta). — Jš
.' • ••

Utenos pranešama, kad ge
gužės 22 dieną 20-to lenkų 
b-no kareiviai pagrobė ir 
nusivedė į anapus adm. lini
ją Lietuvos sargybinį poli
cininką Žilinkeyičių. Len
kai jį užpuolė ant kapų ei
nantį administracijos pali- 
niju. Žilinkevičiųs buvo gin-

Z 

kludtas, bet lenkai užpuolė 
jį iš pasalų. Kadangi lenkų 
buvo daug, o užpuolimas 
staigus,'gintis sargybinis ne; 
galėjo. Lietuvos sargybos 
viršininko paklausti lenkai 
pareiškė, kad Žilinkevičių

DMITRAUKOS ATGARSIAI 
LATVIJOJ

Latvių spauda Dmitrau- 
kos įvykį paminėjo su viso
mis šiurpiomis smulkmeno
mis. Įvykį laikraščiai vadi
na nauju Lietuvos Lenkijos 
konfliktu. 7 .

ia sako, kad 
puolimais ir 
yt,5 nori iš- 
nSaiungą ka-

SU GRIAUTAS CHARKOVO 
SOBORAS * i

Iš Berlyno 'praneša, kad 
bolševikai išsprogdino Char
kovo katedralinį soborą. 
Pirmas sprogimas nepajėgė 
sugriauti viso soboro, o tik 
griuvo didžiausias kupolas. 
Antrukart sprogdintas griu
vo visas soboras. Tos pačios 
žinios praneša, kad netru
kus bolševikai susprogdins 
antrą Charkovo cerkvę.

/

' KAUNAS.
pranešimu iš Varšuvos nau
jame lenkų biudžete pašiur
ta 3,000,000 zlotų užsieniuos 
se gyvenantiems lenkams 
sušelpti, jų nuosavybėms pa
laikyti ir išplėsti ir jų kul- 
būrinėms įstaigoms paremti.

Prūsų vyriausybei dėl to 
| pateikta visa eilė paklausi-

suimti jiems įsakęs kapra
las. (?!). ,

Xš Seinų apskr. gyventojų 
lenkai atiminėja, pirmiau iš^ 
duotus leidimus adm. liniją 
pereiti. Gegužės 21 d. Bara
vykų kaimo piemenys nusi
varė gyvulius į anapus ad
ministracijos linijos, žino-, 
ma, prieš tai įsiregistravę 
pas lenkų sargybinius. Ta- 
čiau lenkai juos ir gyvulius 
suėmė. Išlaikę keįiolikų va
landų žmones ir gyvulius 
Vilyčių kordone, atėmė • iš 
piemenų leidimus ir tik po 
to paleido. • Jokių paaiški
nimų dėl savo savavališku
mo'lenkai nedavėt

NASHUA, N.AL. birž. 10 d.— 
Juozas.’Adžigauskas 20 metą am
žiaus, užbaigė savo garsią bet 
trumpą karjerą kaipo banditas 
Memorial ligoninėje.

Juozas iš pat mažens nelinko 
prie gero. Tingėjo mokytis. Prie 
pirmos komunijos ji jau apydidi 
motiną privedė. Į suriday schdol’ 
nenorėjo eiti. Nenorėjo beiti fir į 
dieninę mokyklą. Metęs mokyk
lą ieškojo darbo ir tik metams 
praėjus gavo, bet ir darbas greit 
nusibodo ir jis metė dirbęs. ’

' . • -y •

.Tėvai nenorėjo jo. laikyti be 
darbo ir ,sustojo davę jam pini
gų. Tuomet jis susidraugavęs su 
blogais draugais pradėjo vagilau- 
ti. Būdamas 17 metu amžiaus 
pakliuvo policijos rankosna.

Tėvai, kad atitraukus Juozą 
nuo draugų ir blogų darbų, išsi
kėlė gyventi į Fairfield, Conn. 
Ten Juozas gavo , darbą ir biskį 
padirbo. Jis išaugo į tvirtą, gra- 
žios išvaizdos vyrą.
. Šį pavasarį jis yėl 'sugrįžo į 
Lawrence. Visoj apylinkėj įvyko 
daug apiplėšimų, vagysčių ir au
tomobilių pavogimų.- Policija na

tai darbas vagių šai-

“BLUE C O AL”
Kada užsisakysi anglis—reikalauk 
“blue coal,7 jeigu nori kietų ir 
ilgai degančių anglių kurie suma- 
žįsdcūro bitas, priduos pep pečiui, 
ir tikrą šilumą namuose. “Tegu 
spalva būna tamistų ^adas.”
BATCHELDER, WHITTEM0RE 

COAL COMPANY
10 High St, Boston

Phone Hnbbard 3100

ioAcareiviai• < 
ngybinį mi
le, o trečią 
? nuvežė į 
no į kalėj i-

'haraset as, birž. Į0 d.

KOMUNISTŲ VALYMO
KOMPANIJA PASIBAIGS

Maskva (E.). — Pasibai
gė Stalino pradėta valymo 
kompanija. Ukrainos įstai
gose iš viso išvalyta 4000 ko
munistų ir 10,000 neparty- 
vių asmenų.

nepritarė karaliaus TitSS 
mui.

Tas dar kartą parodo; ta 
karaliai ar diktatoriai negal 
pakęsti, kad ir rimtos kriti 
k°s. ;

r Karaliaus Karolio švaistj 
masis gali sukelti naują th 
voliūciją Rumunijoj.

sa. Kelias ir Gyvenimas.” Nepa
klausė — neėjo. Jis norėjo 
“thriUs.”

•Juozo keliais eina ir daugiau 
mūsų jaunimo. Kas kaltas? Aiš
ku, kad neauklėjhnas namuose, 
mokyklose, draugijose; nepažini
mas Dievo mokslo, namuose ir 
draugų blogi pavyzdžiai, nesisten- 
gimas gyventi Dievo malonėje. Ne
sakau, * kad tėvai norėjo Juožui 
blogo, bet jie nedarė jam to ką 
Dievas moko ir reikalauja.

Mes nuliūdę dėl šio įvykio Šio
je gyvenimo jūroje pasimokyki
me iš blogo eiti prie gero, prie 
pildymo pievo" ir Bažnyčios įsa
kymu. Ir prašykime sau *ir ki
tiems Dievo palaimos ir pasigailė
jimo, nes nežinome kas bus su 
mtųnis šiandien, rytoj ar vėliau.

Apgailaataująs

KIEK YRA BEDARBIŲ
VISAME PASAULY

Tikras bedarbių skaičius 
labai sunku sužinoti,jies jų 
esti tai daugiau tai mažiau. 
Bet vienas anglų laikraštis 
apskaičiavo, kad visame pa
sauly yra 16,000,000 bedar
bių. Prancūzų laikraštis 
suskaite apie 17,0001)00 be
darbių. Daugiausia bedar
bių esą Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse, kur jų skai
čius siekia 6 milijonų. Pas
kui eina Vokietija su 
milijonais, Sovietų. Rusija 
su 2 milijonais, Anglija su 
pusantrto /milijono bedar
bį a

Užsienių (spauda plačiai 
Šitam kambary^fašo apie statomąją Vatika

no stotį. Kalbama, kad pir
masis iš ten prakalbęs šv. 
Tėvas Pijus XI. -
• Tik kada tai įvyks, tuo 
tarpu, dar nenumatyta: Spė
jama, kad gal Š< Petro 
Povilo diena

pasiekė ir laivą Fairfaš. iE| 
lo panika. Jūreiviai ir dtg 
sesnie ji pasažieriai griebės 
gesinti, o kiti šoko į. vųntįfi 
nį, kurio paviršy degė alio 
jus. V

Po kiek laiko nuskenŽl 
kubilinis laivas. Buvęantį 
darbininkai sudegė irkn 
sudegė ir nuskendo nxū 
Fairfax laivo.
, Kaltina už žmonių'gyvy 
bes Fairfax laivo kapitcįįi 

r " -■» ■* **78^
Brooks, nes įvykus.nelaiŲMJ 
nešaukęs, SOS pagalbos.

- Vyrai ir moterys suklaup 
meldėsi, kad išgelbėtų jų gy 
vybę.

Didelis karštis sutirpą 
bevielinio aparato anteną 4' 
kol buvo pataisyta jau datą 
žmonių buvo žuvę. Patais 
prisišaukė laivą Glousta 
Atplaukęs išgelbėjo“ kitu 
pasažierius ir darbininkus^

Šis “Darbininko” nume
ris išėjo kumštynių dienoje 
dr todėl dar negalime pa
skelbti Sharkęy-Schmelingo 
kumštynių rezultato.

*

Didžiuma sporto ekspertų 
sako, kad Sharkęy laimėsiąs 
apie penktą' roundą knock- 
outu. Lietuviai taip ir norė
ti), bet gali būti ir kitaip. Ne 
dėlto, kad Sharkey būtų silp
nesnis. Ne. Sharkey yra 
daug geresnis negu kada jis 
yra buvęs. Sulig gabumą jis 
turėtų laimėti.

Kumštynių eiga nuo 9:30 
vai. vakare leidžiama per ra
dio iš Yankee Stadiumo, 
NewYork.

KUMŠTIVIVKU STOVrS 

Sharkey
27 metų 

M6 svarai
6 pėdos 

40% col. 
45 col. 
16% col. 
34% col.

Antradieny Sharkey pa
baigė Savo treiniravimosi ir 
ilsisi New Yorke.
<~1Sharkęy treiniravimasis 
^sukęle daug sensacijų, nes 
jis parodė daug gyvumo. 
Schmeling to nepadarė.

i MOTERŲ EINKIMŲ TEK®
SOV. RUSIJOJ į

Ne vedusios moterys, t 
rinčios per 20 metų amžiau 
nustoja rinkimų teisės, k 
dangi jos traktuojami 
kaip vienuolės. Kitaip 8 
kant, baigusios 20 metų na 
tervs, nevedusios arba neg 
linčio's įrodyti turėjus sa 
tykius su vyrais nustoja n 
kimų teisės. ; 7

Krž. 11 d. — 
nešama, kad 
os pasieny į-

chene p. Pfluger įrengė stu
dentų namuose ^.“Vytauto 
kambarį.
galės apsigyventi studentas 
lietuvis.

Generalinis konsulas p. 
Pflugeris 500 metų Vytauto 
Did. sukaktuvių proga pa
aukojo Vytauto muziejui 2,- 
000 litų.

Jo tą saiką suimti. Nepasiseka. 
Pasklysta gandai, kad tos šaikos 
vadu esąs Adžigauskas (Agofsky) 
ir jis neprieinamas. Net ir polici
ja jo bijosi. Laikraščiai apie jį 

(būbnijo kaipo apie didžiausi ban
ditą. Smerkė policiją, kad nesu
ims vaiko-bandito.. Policistai bi- . 
jojo, kad šis vaikas ją nenušautą. 
Sako: “Kas tada mūsą šeimas 
maitins?” Adžigauskutis užgirdęs 
policijos ištyžiml, pradėjo didžiuo
tis ir pasakė: “Try and get me.” 
Sako, kad policija buvo išleidus 
įsakymą šauti jpamačius Joe 
Agofsky.
, Yaiksai-banditai birželio 9 d. 
priėjo liepto galą. Policija užklu
po giraitėje prie NaShua, N. H. 
miegant vogtame automobily-Juo
zą Adžigauskutį, 20 metą, jo bro
lį Praną, 18 m. ir Harry Cameron 
Young 21 metą. Jie tuhėjo ant' 
kelią pasidėję šautuvus, bet tik 
Juozas suspėjo pabėgti į giraitę. 
Policija, suėmus tuodu, a*psupo 
giraitę ir pradėjo šaudyti- Bei' 
kalavo pasiduoti. Šūviai vienas 
pataikė Juozui į nugarą, o kitas 
į koją. Juozas dėl kraujo smar
kaus bėgimo nusilpo ir pasidavė. 
Tuojau buvo nuvežtas Memorial 
ligoninėn, kur atlikęs išpažintį, 
priėmęs Viatikumą h* paskutinį 
patepimą mirė.

Kun. Buckley, kuris jam sutei
kė paskutinį Bažnyčios patarna
vimą parašė graboriui Mahoney: 
“Jei kas yra pilnai padaręs at
gailą ir vertas krikščioniško pa
laidojimo, tai šis vaikas.” Bet 
Lawrenco klebonas patarė tėvams, 
iš priežasties viešo apylinkėj nu
sistatymo, palaidoti Juozą grei
tai ir tyliai, be bažnytinių įŠkil- 
mią. Norint gentys gali šv. mišią 
už jo vėlę vėliau išklausyti.

Juozas buvo Jaunas, energin
gas ir stiprus. Jis atrodė galinges
nis ir už mūsą Vinčus, Kazlaus
kus, DūcoAur, Tamulius ir kitus. 
Be to, jis turėjo nemirtingą sie
lą. Taigi jis privalėjo eiti tais ke
liais gyvenimo, kuriuos nurodė 
Tas, kuris pasakė: “Aš esu Tie-

* - « 
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Liepojuje latvių policija 
suėmė’ir jau perdavė Lietu
vos. policijai garsų Žemaiti- 
jos gaujos vadų Jockų, už 
kurio sugavimą Lietuvos 
kriminale policija buvo pa
skyrusi 1,500 litų premijų. 
Jockus su savo kitais sėb- 
rais Kretingos ir kituose 
gretimuose apskričiuose pa
darė daug plėšimų, kurių

14 SUŽEISTA LOWELL» 
GAISRE

Nuostolių $200,000

LOWELL, Mass, birž.
d. — Baisus gaisras kilo P«®^ 
Broad\vay, Mt. VernaBy 
Rock ir IVillie gatvių.

Daugiausia nuostolių pį^ 

darė Otis Allen & Sons 
panijai, urmu lentų r 
vėjams. Nukentėjo ir kiW 
kompanijos.

Gaisrininkų buvo ir ižjj| 
pylinkių miestelių. Dvyfi® 
gaisrininku buvo aptrotf| 
bet pavyko atgaivinti. ja

Nuostolių padaryta 
000. '

- Birželio 10 d. apie 8 vai. 
vakare ties Scituate, Mass. 
Atlantiko vandenyne įvyko 
baisi laivų nelaimė.

Merchants ir 
laivis Fairfax 
kubiliniu laivu 
nuskandino. '

Šioje baisioje katastrofoje 
žuvo 47 žmonės..

Spėjama, kad kubilinio lai
vo Pinthis 19 darbininkų 
bus žuvę ir 28 žuvo nuo gar
laivio Fairfax. *

-

Ant jūrių buvo didelė mig
la. Laivas Fairfax plaukė iš 
Bostono į Baitiruore su 71 
pasažieriu. Be to, jame buvo 
70 darbininkių Kubilinis lai
vas Pinthis su gazolinu plau
kė iš Fall Riverį Bostoną. 
Susimušus gazolinas užside
gė iy kilo, baisi ekspliozija. 
Degančio gazolino liepsna

tų, kiek aš.” Šis jo iliter- 
viu tilpo “Darbininko”'No. 
43 su šiokiu prierašu: '

“Spėjame, kad už šiuos ir 
dar kitus pareiškimus spau
dai tautininkų valdžia, kaip 
jau buvo rašyta, ir bus p. 
Voldemarą areštavus.”

Dabar Kauno “Rytas”
No. 117 kronikoj rašo:

“Voldemarui iškelta bau- 
,, I z

džiamoji byla už valstybės 
išdavimą. Prokuratūra p. 
Voldemarui iškėlė bylų už 
jo duotą spaudai interviu, 
kuriame buvo tvirtinama 
esą konstitucija neturi au
tentiško dokumento vertės 
ir kt.”

Vadinasi atspėjome, kad 
p. Voldemaro “išdavystė” 
buvo jo pareiškimuos per
spausdintuose “Darbinin
ke.”

Ar p. Voldemaras paso
dintas už geležinių groti) 
Lietuvos spauda nepasako, metu vartojo net pačius

MASKVA 
Oficialiai p: 
Sovietų-Lenl 
vykęs krauj(fįpraliejimas. 
Lenkijos pasiįi 
.vieną Sovietųla 
kovė, kitą su® 
paėmę į nelaį 
Vilnių ir pas®

Dėl šių leno 
vietų vyriau# 
Lenkijos vyro 
notų protestfc 
Lenkiją.

Sovietų spami 
lenkai tbkįu|l 
žudymais, 
Šaukti Sovietu.
ran. .

- Lenkai to^i 
daro Lietuvoj 
pasieniuose, f

VINČA W STONE
Liepos 6 dįCleveland; O. 

i kumščiųosis /auozas Vincą 
su plačiai žudomą, žydeliu 
Rockey Stone iš . Bostono. 
Kumštynės bufe iš 10roundų. 

‘ Girdėjau, kadmių kumštynių

LIETUVIŲ R. K SV.
-J
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PToyjnęĮjoj audra, o ypač

smarkus vėjas ir. ledaį padą- Vęviržfeąųoįeiyra puyepątas 
J i j ą*" • ’i w v j

75*MILIMETRŲ IJETAUS
BLU0K8NDB KAUNE ■> 

r&duiMs. —- Meteorologijos 
iiūro pranešimu gegužės 21 
i. 'Kaune siautė nepaprastas 
ietus, kokio dar nebuvo nie- 
tuomet pastebėta. Tas lie- 
lus buvo cikloninio, dau- b’ X
giausia vietinio perkūnijos 
pobūdžio. Lietaus visoje į 
[jietuvoje buvo daug mar 
Įžiau, negu mūsii laikinoje 
sostinėje, Kaune. Per parų 
iškrito: Kaune 75 milimeb 
tai, Lazdijuose 54 milm., 
Klaipėdoje 42 mm., Dotnu
voje 28 mm., Palangoje 23 
bųn., Biržuose 22 mm., Tel
ktose 13 mm., šikšniuose 
^netoli Virbalio) 9 mm., 
Vilkmergėje 8 mm. ir Zara- 
ątįose tik 1 inįlin. Iš davinių 
matyt, kad Kaunas daųgiau- 
Bia gavo nukentėti, kitur 
daug mažiau telijo, o Zara
suos beveik visai nelijo.
' Visą parą laikėsi gana auk-. 
Šta temperatūra. Visoje Lie
tuvoje aukščiausia tempera
tūra buvo tarp 20—21 laips- 
?hio, tik Vilkmergėje 25, 
^žemiausia 15—17 laipsnių, 
į Tenka pastebėti, kad Dan- 
4eige iškrito tik 19 milm. lie-

$R; GELEŽINKELIAMS LIETUS
■ PAKENKĖ

Kaunas. Susisiekimo mi- 
•Įnsterijos žiniomis, gegužės 

abiejų tunelio galų 
^&aarkiai tekėjęs nuo kalno 
IrimdUo bftvo užnešęs siųėliu 

bėgius.;
aUyalyti apie 24 vai.
”Mz geležinio tilto, iš Vir- 

o pusės nuo kalno smar
kiai tekąs vanduo buvo pa- 

ilovęs keletą pabėgių.
^r Tame pat ruože. 84 kliu. 

i«b paplovė mūrinį 
^Vamzdį iš viršutinės pusės 
^taip smarkiai, kad esą phvo- 
^aus važiuoti.poriniu keliu; 
.Sš-kifo galo paplautas vienas 
^kūgis. Važiuoti neporiniu 
^kefiu pavojaus nešą.

ĮįK- z——

ras y dinkite Jūsą 
•- brangiems 

ras.' .BS&r • vaikams -

i, Mokytojai Auklėtojai, 
Mažąją Globėjai ir 

Geradariai!

i< 86 klm., vanduo^ nespeda- 

I ūias praeiti pto vamzdį Per

sikėlė Virš pabėgių ir išplo

vė kęĮią apie 15 mtr. Nepo

rinis kelias skubiai sutaisy

tas iki 3 vai. ryto,

Kauno Virbalio i-uožęj 
84—85 klm. tiek pakito van

duo, vietomis buvo apsemti 

! pabėgiai, bet vanduo skersai 
kelią neprasiveržė ir-per ta 
vietą atsargiai traukiniai 
praleidžiami.

Tai-pustoty Kaunas ir 
Mauručiai 74 — 76 klm. 
smalkiai, paplautas kelias. 
Traukinių skuba toj vietoj 
sumažinta iki 5 kilom, per 
valandą. . z

Tarp Kauno ir Mauručių 
vienas kelias uždarytas. . -

Kitose vietose yra mažų 
defektų, bet judėjimui pa
vojaus nesą.

Visus šiuos įvykius gele
žinkeliuose negalima pri
skirti, susisiekimo ministe
rijos neapsižiūrėjimui. Ne
paprasto stiprumo liūtis ga
lėjusi pagadinti kur kas sti
presnį kelią, o šis ruožas y- 
ra pusėtinai senas. z .

Telegrafo ir telefono su
sisiekimas tarp Kėdainių ir 
Šiaulių nutrauktas.

Papildomai ga
vome žinių, kad ^ęr audrą

rė gana, daug nuostolių ja

vams, daržovėms yąiąių 

sodams. . Daugely vietų Su

laužyta telegrafo stulpai, iš

rauti ąu šaknimis medžiai, 

išdaužyti lapgai ir t. * Le

dai buvo gana stambūs: di

delio riešuto didumo. Vevir- 

žėnūose vėjas nuplėšė vieti

nės medinės ~ bažnyčios- sto-’ 

gą. Tokios audros Klaipė

dos krašte seniai nebuvo.
f - į* '

PRAMONININKAI STATO 
VYTAUTO U. PAVILI- 

JONĄ PARODOJ .
Vytauto Didžiojo iždo sek

cijos posėdy, Respublikos 
Prezidento rūmuose, kuria
me dalyvavo žymūs pramo
nininkai' finansistai, sekci
jos nariai, paaiškėjo, kad 
Vytauto Didžiojo paviljono 
statybą parodoj parems 
pramonininkai. Posėdy da
lyvavo Respublikos, Prezi
dento žmona p. S. Smetonie
nė. Paviljonas statomas pa
gal dailininko J. Burbos 
projektą. Statvbos darbams 
vadovaus inž. Reisonas.

■*
bažnyčios bokštas, suardy

tas garinęs pieniuos stogas 

if keli namai visai SugrfaU-

•* ' V.j •
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/PRISLENKU tVBRIK

KŪMA
. V ilkaviški^ Sąryšy j- su 

Dmitraukos lietuvių kalky
nėmis bei žudynėmis, gegu- 
žes 25 d^ prieš lenkų oku
pantų žvėriškumus čia buvo■ » • ■ 
didelė protesto demonstraci
ja, kurioje dalyvavo visos 
vietos organizacijos su savo, 
vėliavomis ir įvairiais pla
katais ir šiaip' daugybė žmo- 
nių. Prie nepriklausomybei 
paminklo buvo pirimta to
kio turinio rezoliucija: 
-r>Dėl naujų barbariškų or
gijų, kuriose kraugeriai van
dalai žiauriausiu būdų išsi
maudė mūsų tautiečių ne 
kaltame kraujuje, Vilkaviš
kio visuomenė, gegužės meni 
25 4*--susirinkusi gausingo 
protesto demonstracijoj 
šaukia visą, eivilizuotą pa
saulį atkreipti .akis į, tokius 
lenkų žvėriškumus, prašo

♦
* *.

:vįąms saugumą, o nukentč- 

juBiems nito plėšraus lenko 

sįųpčia sąyo - ąi$Ugįausią 

— parašai.
' X** *

------------------------------ —
' ■ ■ ■ ■ ■■■ .<, 

BBALOTAS GLiAUBKAR 
ą * - • - BRAŽO PASIGAILĖJIMO

Laikraščiai praneša, kad 

nuteistasis pralotas Olšaus

kas kreipęsis į Valstybės 

Prezidentą prašydamas pa

sigailėjimo. Savo prašymą 

motyvuoja blogu sveikatos 

stoviu ir senu amžiumi (64 

dietai).

• . ’ ■ ' C ■" V -A .

■/ ŪKININKAMS SVARBU
* 1 •*

Paneyežy&. Nuo gegužės 
12d. kas ketvirtadienis 8 
vai. ryto iš Panevėžio į 
Klaipėdą vaikščioja vago- 
nas-šaldytuvas (vagonas su 
ledais), vežti sviestui ir ki
tiems šilimos bijantiems 
produktams.

SUfcMt 3 PLEČKAITININKUS

Daugailių valsčiuj krimi
nalinė policija, padariusi 
kratas, rado plečkaitinin- 
kus: Valiulį, Grumskį ir 
Klibą: .

B“SABUn|l’’ 
giUtyfltttė” daili, turininga ir pa- 
gBfekA.vaikams. Jai rašo ir piešia ži- 
Btyaueji mūsą rašytojai ir dailiriin-

,x e • • 11 > <tiųif liRt»U

įt fcoekton 4767

ffE> C. VKMSKAS
UcteviJ Advokatai 

bįįfr Vbokias bylas ir padir- 
Įirriaokius dokėmentus viso- 

^ Idema reikalams.
N NORTH MAUT NTRUT
X Brodrton, Maea. 
ofiso valandos 

teo 9 U4 S keataa 
tfgl..................... .

I *• t

BAISI AUDRA KRETINGOS 
APSKRITY

-Gegužės 25 d. apie 15 vai. 
per Kretingos apskritį iš 
žiemių-rytų užėjo didelė 4 
kilometrų ruože audra. Jos 
centras slinko per Vevirže- 
nų miestelį. Iškritę ledai 2 
cm. diametre visai išnaikino 
ingius, numušė sodų žiedus, 
daug išmušė langų stiklus, 
sugadino keletą trobesių. 
Nuostoliai dar neapskai
čiuoti. Be to, tuo pačiu me
tu pil. Cirtauto Miko, gyv. 
Rusinu k. Vevirzėnų vals
čiuj, nuo perkūnijos sudegė 
tvartas ir daržinė šu joje 
buvusiu inventoriumi.

Nuostolių padaryta už 
4,600 litų. Trobesiai buvo 
neapdrausti.

PERKŪNAS NUTRENKĖ 
MOKINĮ

Klaipėda. Gegužės 27 ir 28 
dd. Klaipėdoj,siautė smarki 
audra su lietumi. Nors šeš
tadienį po piet audra trum
pai tesitęsė, tačiau neapsi
ėjo be aukų. Žaibas užmušė 
“Vytauto Didžiojo” gimna
zijos mokinį Jurgaitį. Jis 
grįždamas iš .skautų susirin
kimo ėjo per kareivių mank- 
štvmo aikštę. Žaibas patai
kė jam tiesiai į krūtinę ir

Lietuvą matysi skaitydamas Ka
taliką Veikimo Utyfo leidžiamą 
savaitraštį <x .

Jį reikia užsisakyti sm Amerikoje

"SMETONA 
LENKŲ H

šia antrašte **Į^ ĮTOens- 

ki”. rašo,’kad Lietuvos pre

zidentas p. Ą. Smetona nė* 

priėmęs Įenki| \ delegauųop, 

kuri turėjusi įteikti memo- 

rijalą apie “kultūrinę lenkų 

tautinės mažumos padėtį 

Lietuvoje.” Laikraštis pa

stebi, kad delegacija turėju

si įteikti gana.didelį memo- 

rijalą, apie 100 puslapių 
*.* 

teksto spausdinto mašinėle.

Taip. Savo metu, o tai bu
vo 1927 duetais rudenį, už
darius lietuvių mokytojų se
minariją Vilniuje ir 48 lie
tuvių liaudies mokyklas, vi
sos laikinojo Vilniaus lietu
vių komiteto pastangos gau
ti audijeneiją pas marš. Pil
sudskį nuėjo niekais ir į vi
sus lietuvių draugijų siųs
tus memorijalus negauta jo
kio atsakymo.

VILNIAUS LIETUVIŲ GUDŲ 
KATALIKŲ KOMITETAS 

Vilnius, —r “ Vilniaus Ry
tojus” praneša apie lietuvių 
gudų katalikų komiteto vei-

. ' _ . * v . -K,..
kiiną. Komiteto posėdy paeit v V 

skirstyta pareigomis. Komi

sijos pirmininku išrinktas 

direktorius J. Kairiūkštis, 

yice-pirmininku -- dr. B* 

Hrąbinsįįs, iždininku dr. ’ 

Legeika, sekretoriais: lietu

vių p. Juknevičių ir gudų p. 

Peciukevičius. Be to, į ko

mitetą nariu įeina dar p. F. 
Cikota. , . '*_ •

• €'
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ŽYDAI' NORI PIRKTI VIL-
- NIAUS KRAŽTE 
\ ŽEMIŲ

•Vilniuj šiuo metu vieši žy
dų ^Džointo” atstovas dr. 
Kalni. Spauda praneša, kad 
j iš turėjęs su vietos žydų at- » . *■
stovais pasitarimą, kuriame 
buvo svarstyta žydų koloni
zaciją žemės ūky. “Džoin- 
tui” pasiūlyta įgyti Vil
niaus krašte didelius'plotus 
žemės, kuriuose galėtų apsi
gyventi 10,000 žydų. Toks 
žemių 
rištas 
krize.

Dr. Kabn pažadėjo pro
jektą pasiųsti į Ameriką.

I
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pardavimas esąs su
su didele ekonomine.
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UŽ LIETUVYBĘ KALĖ JIMAN

Plikai, Rodunės vals. Vi
sos mūsų pastangos išgauti 
lietuviškąją, nuėjo niekais. . 
Lydos inspektoratas ir už tai 
kad neleidžiame savo vaikų. 
Mogūnų (už 2 kilometrų) 
mokyklon, kur lietuviškai ' 
yą5aif«empka).J)ąudžia ;
kas mėnesį. Iki šiol rd? ū mėnl i 

atsėdėjo šie gyventojai:. L. 
Žegždrinis 18 dienų, S. 
Gruzdvs 10 d., B. Harnasto- 
jus 15 d., A. Gruzdys 25 d.; 
J. Ramaška 15 d., A. Ramaš- 
ka 6 d., J. Kasparavičius 12 
d, J. Sabas 20 d., J. Ringe- 
vičius 9 d., Af Ramaška 6 d.

paE ’' I

i R*
K. p■ 'i

r*'
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UŽDARĖ UNIVERSITETĄ
• . /

Vilnius. Dėl prasidėjusio 
Vilniaus universiteto stu
dentų bruzdėjimo lenkų vai-- 
džia uždarė universitetą.

■lęšy uiimstis"
ir vfademi gfanfafcaa ir potyte- 
nd«m» Heteroje.

"Mūsą laikraitk” "metame kai* 
tuoja keturi litai, pusei mete du 
litai ’ '

Latvijoj, Estijoj ir Vokietijoj 
kaina ta-pati, o visur kitur užaie- 
nyj (taigi ir Amerikoj)—trigubai 
braągiatL

Adresas: Lietuva, Kauno, Lais
vės Alėja 31 Nr. "Mttaą Laikrat- 
tia” ' * . • • '
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• - NUO BIBNOS, kaip Turkijos ir naminiai saulėj nunokusio tabako la- 

tvięna ihjneia —išdirbti tikrai malonius cįgare^us.

■J^Mąlohūmaš,'-kuria randasi Camel cigaretuose, yra vienintelė prie* 
' .žastis rūkyti. Dėlto Camelg tūri pretenziją būt geru rūkymu. Camel 
>įfiįB tAH;įulldj švelnumą, yra lengvinepaprastai maloniai kvepią.

v . "ĮjSrirūkyklt Camel dgiretą! " 7 a r

’ j -i.. ‘ , > PER RADIO >

- Įr«aidijmio N.R.G, WJR ir surimytos
Paiiartkit savo laiko a^raio.

a' ‘” ’
k. '

iĮrjnkti, išdirbti Camels cigaretę, kiekvienas žingsnis daromas 

k —išdirbti tikrai maibnius cįgare^us. I
4*
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“ŽVAIGŽDUTĖ”
Mėnesinis vaiką paveiksluotas

Eina septinti metai kas mžnuo ... 
32 pusi, didumo.

Tėvai, auklėtojai, šeimininkai! .
Jūs trokštate savo vaikams lai

mės. Tai pradėkite jiems tą lai
mę kurti jau buo ma£ą dieną. Pats 
pirmas tam darbas — ta! Įpratin
ti vaikas dar mažose dienose pa* 
mylėti visa, kas gera ir gražu. Tai 
yra visai nesunku ir nebrangu. 
Štai "Žvaigždutė” leidžiama vai
kams Šviesti, dorinti ir lavinti 
Būk tikrai vaikams geras ir pa
daryk jiems šiemet gražią dova
nėlę* užsakyk jiems "žvaigždu
tę,” kuri kas mėnuo jiems duos į- 
domią skąitymėlių, Įvairių Žinią, 
mįslių, galvosūkių. Bus ir Tau 
malonu, kai vaikas skaitys ir - 
džiaugsis.

Tikpaabndyk—mtksąMrilfosL :
Juk visai maža kaštuoja — vos 4 
I it metams. ’

laikrsitte.
Kaina Angelo Sargo Vaiką Są

jungos nariams 3 IK, o visiems ki
tiems 4 lik metama Ubtenyje 8 
litai metasi 4 litaitai metaato 4 litai pusei metą. * 

Priedą duodama loterijos bilie
tas,

J’ivaigidutis**
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LDS. CENTRO VALDYBA
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Retail and Wholesale
652 Be&con St.
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DR. V. B. AGUGLIA
* GYDYTOJAS

Valandos: 2—4; 7—8 ■ f /
33 Trumbnll St, Worcester, Mass.- 

Tel. Cedar 9333
' ' ' "‘3

ALLSTON: Hudson-Essei Company, 
122 Brighton Avė. / .

AREINGTON: W®neifG. Tenney, 783 
Massadjusetts Ate.Ž , .....

BROOKLINE: HtTdson-Ėssez Co, 91 
diVaahington St. j

Skyriai

Worcester
Bangor Manchester '

I
ti ’ Porfland

t k . *

k. , A
Ateik, pasižiūrėti ir pasivažinėti janje. Atnaujina 

skonį važiavime. Ypač sujudins tai astuonių cylin- 
derių jėga. Pradžiugins jumis tas ekonomiškas o- 
peravimas kurio niekad pirmiau nesirado tokio pa-

'<

v

t
*<

I ’

J..» e/

140 BOYLSTON ST.
0394-W.

I

pats sau. Dievas juk gali ap-

K.K.17.
;' - • ' r-

i

K -.■*

Kristus liepia mums būti 
ęailiašiTdingais, kaip kad 
dangiškasis Tėvas yragai- 
iaširclingas. Įsako 'mums 
ieteisti ir nesmerkti savo 
irtimo, tai ir mes nebūsime 
pasmerkti Duokite, sąko, 
ai ir jums bus duota, .ir' 
luodami nesigailėkite, bet 
pilnu ir kupinu saiku' saikė- 
Įdte, tai ir jums bus taip at-^ 
seikėta. Pataria taip pat 
nemokyti kitų *ko patys ne/- 
nokame ir nevesti artimo 
nežinomu keliu, nes jei ak
las aklą ves, tai abudu įkris 
į duobę. Bet visų pirma lie
pia mums neieškoti svetimų 
klaidų, nes savųjų daugiau 
turime. /Pirmiau pataisyki
me stambiąsias savo klaidas, 
o tuomet galėsirhe ir artimo 
klaidas atitaisyti.-

Kad žmonės sutvarkytu 
savo gyvenimą sulig tij 
Kristaus įsakymų, pasauly 
būtį tikras rojus. Nereikė
tų tuomet versti kaltę ant 
kitų ir kurstyti tarp žmo
nių pragaištingą ir nekri
kščionišką klasių kovą, kaip 
kad dabar bedievių agitato
riai daro. Puikybė įgimta 
žmogaus aistra bei yda. Rei
kia ji kiek galint malšinti, 
nes jei ją dar kurstysime, 
tai tarp žmonių įvyks ne ro
jus, tik pragaras.

Sutvarkyti tinkamai savo 
gyvenimą nelengvas darbas. 
Kaž kas yra pasakęs, kad 
sunkiau vieną dieną geraV r 
pagyventi, negu knygą-pa
rašyt,i, nes žodžiuose tik no
rai pasireiškia^ o darbuose

glūdi .visa svarba ir galybė.
Kaip gi reikia diena gerai

sutvarkyti? — Pradėti- su 
Dievu. Kadangi Dievas vi
so gero Davėjas, tai reikia į 
Jį pirmiausia kreiptis. Nuo 
Dievo priklauso mūsų sveD 
kata ir gyvastis, reikia tat 
Jam nusilenkti ir prašyti, 
kad' palaimintų šios dienos 
darbus. Diena pradėta su 
Dievu nežus, bet bus pri- 
skaityta prie mūsų nuopel
nų laiminga j ai amžinybei į- 
sigytL Tuo būdu kiekvienų 
rytų metą privalome karštai 
pasimelsti. Daugelis žmonių 

apleidžia rytmetinius pote
rius, sakydami, kad neturi 
tam laiko. Tai didelė klai
da. Žmogus rytmety itesi- 
melsdamas * užkenkia tik

seiti be žmogaus njalch£ bet 
lžmogus be Dievo pagelbės—- 
ne. Taigi čia nuostolis ne 
Dievui tik žmogui.. Pasimel
dęs ryte, visą dieną daug 
naudingiau ir smagiau pra
leisi. Dienos metu taip pat 
neužmiršk pasimelst. Net 
dirbdamas gali melstis karš
tais . prie Dievo atsidūsėji
mais. Jis pašvęs tavo darbą 
ir suteiks daug ramybės ir 
dvasinio poilsio.

Atėjus vakarui reikia vėl 
kreiptis prie Dięvo — šjuom 
kartu dėkojant Jam už su
teiktąsias malones. Ir taip 
ramiai sau užmigsi, žinoda
mas, kad tiksliai gyveni, nes 
eini savo pareigas sulig Su
tvėrėjo valios. Toks gyve
nimas padaro žmogų tobu
lu. Tuomet išmoksi būt gai
lestingu kitiems ir pats nuo 
Dievo gailestingumą apturė
si.

HUDSON NUŠLAVĖ Į ŽALĮ UŽTVARĄ BRANGIŲ KARŲ IR OP^RAVIMO IŠLAIDOS 

ANT AŽTUONIŲ-CYLINDERIŲ KARŲ. NEPAPRASTAS NAUJAS PAGERINIMAS
. ■ . • *

&U0DA TŪKSTANČIUS SKIRTUMŲ IR PADIRBIMŲ, DAR TIK KELIEMS ŽINOMA

dirbimo kare. Ir sakysi, kaip kad tūkstančiai sako, 
“Šis tai karas.“ 

■1050
' Kaip tik paimsi ratą šio modemiško astuonių, tuoj 

suprasi jo pirmenybę. Gražus ir jėgos turintis, ir 

pralenkia visus karus švelnume ir greitam atsitrau
kime^ x " k

- '■

Nėra reikalo judinti gear shift lever tik uždėk koją 

ant žemės ir važiuok smarkiai lyg tai ekspresinis 
. - traukinis.

Kun. K. Urbonavičius, Dv. Vadas, 
36 St. George Street, 

Nonvood, Mass.
\ Vlr-Paulauskas, Pirmininkas^

263 Fayette Street, 
Lowell, Mass.

Kazys Tamulevičius, Vice-Pirm.,. 
21 Fairfox Rd., 

Worcester, Mass.
- Ant. F. Kneižys, Sekretorius,

366 W. Broadwav, 
South Boston, Mass.

Ant. J. Vaisiauskas, Iždininkas, 
371 Portland Street, 

Cambridge, Mass.

Kontrolės Komisija

Kun. E. Gradeckis,
396 Church St., 

New Britain, Conn.
Simonas Cibulskis,

24 E. Libertv Street, 
Waterburv, Conn.

Antanas O. Avižinis,
132 Douglas Avė., 

Providence, R. I. x

Literatinė Komisija
f Kun. K. Urbonavičius,

36 St. George St., 
Nonvood, Mass.

Kun. .T. Švagždys,
. > - 20 Wcb8ter Street,

1 Montello, Mass.
' Kun. F. A. Virmau8kis,

50 West 6th Street,
• South Boston, Mass.

’ Kun. F.-J. Juškaitis, 
‘432 Windsor St., 

Cambridge, Mass.
Knn. F. \V. Strakauskas,

151 Rogers Street, 
Loveli, Mass.

Atstovą* A. L. R. K. Federacijos 
Tarybcn

Antanas 0. Avižmia,
132 Dengias Avė., 

Providence, R. I.

KLAIPĖDOS KRAŠTO SEIMELIS PAREIŠKĖ NEPASITI 
KĖJIMA KRAŠTO DIREKTORIJOS 

PIRMININKUI
z z

KLAIPĖDA. — Gegužės rektorijos pirmininkui, tuo 
23 d. įvykęs Klaipėdos kraš
to seimelio posėdis baigėsi 
visai netikėtu nepasitikėji
mo pareiškimu krašto direk
torijos pirmininkui p. Kad- 
gynui. Tas įvyko, svarstant 
visą eilę seimelio daugumos 
partijų, matyti, jau iš anks
to parengtų paklausimų.Tos 
dienos posėdy p. direktori
jos pirmininkas nedalyvavo. 
Jis prisiuntė seimelio pir

mininkui laišką, kuriėm nu
rodė, kad posėdy dėl atstovi} 
Gubbos Landwirtsehafts-

1 partei vado pakartotinio ir 
sistematingo užpuldinėjimo, 
įžeidžiančio asmens garbę, 
jis dalyvauti negali.
Svarstant paklausimus dau

gumos partijos atstovai iš
naudojo kiekvieną • progą 
pulti ir kaltinti direktorijos 
pirmininką, nurodydami, 
kad, esą, -jis nesugebėjęs 
ginti Klaipėdos krašto auto
nomiją ir Klaipėdos krašto 
reikalus. Tie puolimai bai- 

■ gėsi atstovui Gubbai įnešus 
šitokio turinio pasiūlymą: 
‘ ‘ Direktorijos pirmininkas 
neturi daugiau seimelio pa
sitikėjimo.” Be to, atstovas 
Gubba dar pabrėžė, kad tas- 
nepasitikėjimas, liečiąs vien 
p. Kadgyną, o ne visą di
rektoriją, bendrai. Šį pasiū
lymą palaikė Volkspaitei 
frakcija, socialdemokratų ir 
darbininkų atstovai, tačiau, 
pabrėžę nuomonę, kad, pa
reiškus nepasitikėjimą di-

1 z
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už COACH
Devyni kiti modeliai Irgi nebran
gus. Didelis pasirinkimas spalvų. 
Visos kainos f. o. b. Detroit fa
brike. •’«.

KARĄ IŠBANDYMUI PRISTATYSIM PRIE DUBŲ 

tTik važiuojant arba operuojant Hudson’s Didelį 8 
gali gėrėtis jo smagiu operavimu. Prašome pasiimti 
karą dėl išbandymo,. Išbandyti jo švelnumą, grei
tumą, jėgą, lengvą valdymą, patogumą ir ekonomiš
kumą. Tik patelefonuok ir pristatysime Didelį Hud- 
son 8 prie jūsų durų.

pačiu pareiškiamas nepasi
tikėjimas ir visai direktori
jai. Tos pačios, nuomonėj 
buvo ir lietuvių atstovas 
Borchertas, kuris nurodė, 
kad, pareiškus nepasitikėji
mą direktorijos pirminiu-, 
kui, tuo pačiu pareiškiamas 
nepasitikėjimas ir jo pasi
rinktiems direktorijos na- 
riams.
, r . . ' */ - ■> /

Balsuojant atst 

pasiūlymas buvo priimtas. 
Prieš balsavo 3 lietuvių ir 
vienas darbininkų atstovas. 
Atstovo Boreherto skubotas 
pasiūlymas, pareikšti nepa
sitikėjimą visai direktorijai 
seimelio pripažintas nesku
botas ir atmestas.

Co, 978

ai Co.. 157

CAMBRIDGE: North: Brown & Rose, 
1963 Mass. Avė. ; -•

CHARLESTOWN: Sullivan Sąuare 
Motor Sales, 644 Main SL 

cllklSEA : Broadway Garage, Ine., 
15 Fdurth SL y. '

CONCORD: Better Motore, Ine. I
DEDHAM: Dedham Motor Mart, Ino, ■ 

. 17 Eastern Avė j
DORCHESTER; James T. Beckwith

Co., Ine., 711-Columbia Road. 
----------- t----------------------- -----------

MŪSŲ KRAUTUVES ATDAROS VAgAftATR

THE HENLEY-KIMBALL CO.
IR ŠIE METROPOLITAN PARDAVĖJAI
Johnson Antomobile Corp., 9j6 Commonwealth Avė.

MILFORD; Milford Auto Station,
- 271 Main SL '
NEWTON: Frank W. Lane,

399 Washington St. 
NORWOOD: Robert W. Baker, 

108 Centrai SL
QUINCY: Sylvester & Canon,

- 84Washlngton SL
QŲINCY: South Shore Hudson-Esšes 
’ Čompany 7
READING: Reading Motor Mart, Ine., 

Main SL
REVERE: The Luna Park Garage, 

Ava
ROXBURY: Hudson-Essex Co., 491 

Blue Hill Avė.
SOMERVILLEHudson-Essex Co, 

192 Broadvvay
SO. BOSTON: Hudson-Essei Co, 722 

Broadway ,
STONEHAM: Stonebam Auto Sales, 

Ine, 450-452 Main SL

l East Mllton: E. E. Wadsworth, Ine., 
424 Adams SL •

EVERETT: Dean Motor Car Co., 87 
• Broadway \
FRAMlNGHAM: Hudson-Essei Co., 

Keudall SL
FRANKLIN: Sunple. Motore, Ine., 

Sumiuer St z
HINGHAM: South Shore Hudson- 

Essei Co./
HYDE PARK: Thomas J. Halpin, 1217 

Hyde Park Avenue
JAMAIGA PLAĮN: HarolįO’Neil, 579 

Centre SL
MAEDEN: Wright Hadson-Esses Co., 

284 Plęasant SL
MATTAPAN: Hudson-Essei Co., 1360 

Blue HiU Avė. •,
I MEDFORD: Hudson-Essei Co.,
I 4 Mystic Avė.
MELROSE: K. W. Feilows & Co.,

1 29 Upham SL ‘ "

—t

rST0UGHTON: Tuttle-Rodd Motore, v 
WAKEFIEI.D: Wakefield Motor Sales 

& Service, Ine, 5») Main St .
WALTHAM: Automobile & Flnanc* 

Corp, 173-175 High SL
WAlERTOWN: Mathews Motor 
/12 Watertown SL

W|1ŪBBTQWN.; CJaGhr •
’Cb, 82 No. Beacon SL 

WAVERLEY: Frank L.
47 White St

WELLESLEY: Wellesley Motera, 
Colonial Bnilding

WEST ROXBURY: Bellevue M 
1716 Centre St

WEYM0UTH: Lincoln-Perranlt 
Broad and Madlson Sts. ’ \

WINTHROP: Hudson-Essei Co, 
IVinthrop Cehtre ' t

W0HURN: McGilvary Bros, 233*Mato ? 
Street

DĖL SILPNŲ, SUMENKĖJUSIŲ 
MOTERŲ IR VtRŲ/

Jeigu jąs jaučiatės silpnas, sumen
kęs, esate nerviškas, susirezinęs, nega
lite gauti gero nakties poilsio, arba tu
rite menką apetitą ir virSklnimo pakri
kimus, ar kitas panagias ligas, paeinan
čias nuo abelno pakrikimo, pasidariu
sio iŠ priežasties konstipacijos, Imkite 
Nuga-Tone tik per kelias dienas ir pa
stebėkite kokia po to- seks didelis pa
gerėjimas.

Nuga-Tone leido tūkstančiams žmo
nių atsikratyti savo virSklnimo pakri
kimą ir suteikė jiems pulką apetitą. Jis 
padidina nervines ir mnskulines spė
kas ir nugali tą nuolatini jautlmąai pa
vargusiu, nusikamavusiu, nusllpnėju- 
slu, kas padaro gyvenimą taip skurdų. 
Jeigu jąs esate taip sveikas ir gyvas, 
kaip turėtumėt būti, arba jei esate pa
senės prie* laiką, butlnsT imkite Nuga
linę. Jąs galite pirkti JI kur tik vais
tai yra pardavinėjami. Jeigu Jūsų par
davėjas neturi ją štate, |Įapra»yklt j| 
atsakyti ją dėl jus U savo dtlaberio. <

CONN. VALSTIJOS LIETUVIŲ TAUTINĖ ŠVENTĖ 
WATERBURY, CONN.

f. o" ■ - 
>- 1 -------7------- •

Suvažiavime, balandžio 27 d, 
Waterbury, Conn. įvyko Centra- 
linės komisijos suvažiavimas rei
kale prisirengimo paminėti D. L. 
K. Vytauto 500 m. mirties sukak
tuves. .- ■ ■ .

Nutarta, kad šios valstijos ko
lonijų bendrą apvaikščiojimą reng
ti 1 d. rugsėjo (Labor Day), Wa- 
terburio gražiausioj, svetainėj, 
Statė Armory; kviesti aukštus ir 
įžymius svečius su prakalbomis, 
kaip tai: Lietuvos. įgaliotinį Ba
lutį, gubernatorių, senatorį ir 
kongresmoną; kreiptis prie visų 
parapijų chorų ir kitų daininin
kų, kad toje dienoje sudarytų 
koncertą.

Sudarymui lėšų atsišaukti Į 
draugijas ir pavienius asmenys 
prašant aukų. Aukotojų vardai 
bus surašyti programoje. Nutar
ta pasirūpinti ženklelių su Vytau
to atvaizdu./ ,

Šio garbingo komiteto pirmi
ninku yra kleb. kun. J. Valantie- 
jus.

Tad svarbu, kad , sukaktuviu
' z i

minėjimo, .dienoj, rugsėjo 1 d. 
visų kolonijų gausiai suvažiuotų-ir 
dalyvairtij iškilmėse* Mūsų gražus 
prisirengimas ir gausus suvažiav?" 
mas padarys didelį įspūdį7 į visus.

Cbnnecticut valstijos draugijos 
ar pavieniai norėdami gauti ko
kių 'informacijų kreipkitės^ pas 
Centralinio komiteto raštininką 

P. Gudiškis 
814 Bank St, ; 
Waterbury, Conn. J.-

DARBININKU PRIEŠSEIMINIS SUVAŽIAVIMAS
nėra prisidėjusios prie apskričio 
išrinkti atstovus į suvažiavimą.

Jeigu kurios kuopos dėl labai 
svarbių priežasčių atstovų negalė
tų prisiųsti, tai nors savo sumany
mus ir_ pageidavimus prisiųskitc 
raštu.

Tikimės, kad visos kuopos mūsų 
pakvietimą ir pageidavimą nuošir
džiai priims ir suvažiavime daly
vaus.
f

LDS. Naujos Anglijos priešsei- 
minis suvažiavimas įvyks sekma
dieny, liepos 6 d. s. m, 1 vai. po 
pietų, bažnytinėje svetainėje, 119 
Temple St., Nashua, N. H. Šis su
važiavimas bus priešseiminis. • Pa
geidaujama, kad visos šio apskri
čio kuopos išrinktų ątstovus ir 
jiems įduotų naudingų sumanymų 
organizacijos labui. >

- Kviečiame ir. tas kuopas, kurios 
ligšiol dėl" kokių nors priežasčių

HUHEŠIUS
> F • - f z

Kam reikalinga pirkti vyrižkus 
drabužius prašau prie manęs 
kreiptis, nes až reprezentuoju vie
ną iš geriausių firmų. Siūtus gau-' 

Ir gerai JONAS JA

5 GRAŽŪS KAMBARIAI
Noriu gauti gražią lietu

vių šeimynų. Kambariai yra 
gražūs su visokiais įtaisy
mais. Namas gražioj vietoj, 
medžiai ir kvietkos iš visų 
pusių. Kad vanduo būtų ty
ras ir sveikas, tai vandens 
paipos yra sudėtos žalvario. 
Vieta linksma ir rami. Įlen
da bus tik 27 doleriai dėl 
geros lietuviškos šeimynos. 
Namai randasi po num. 42 
Vine St. netoli nuo North 
Main St. Savininkasjtą na
mų. yra PETRAS BART^ 
KEVIC1VS. Jis taipogi 
ri drabužių kraū 
laiko laivakorčių agentūrą

/

Buviri 22 Metu
JUOZAS P. &ARKIUNAS

, 225 L St., So. Boston. Tel po num. 678 No. Main St

DARBUOJAS SU

VO8E & SONS PIANO 
KOMPANIJA

Bok tikras mane matyt pirm ptrk- 
•iant Jokio komiso tereikia lpokftL 
Al parduoda tiesiai.

Pasaulio ganą* VOSB grand. 
player ir upright planai. Nauji Ir 
vartoti Orthophoplc VICTR0LA Ir 
(raikąs MAJEŠne radio.

BeCksteu* JTataloge

Voae A Scat Piano Co.

MonteUo, Mas»
BOSTON

LBNOVOB IILTGOI

V. Paulauskas, pirm.
263 Fayette St., 

Lowell, Mass.
K. J. Nadzeika rašt.

7 South Streėt, 
Nashua, N. H.

šian^en inteligentų tarpe yra tik
. viena nuomonė

“ŽIDINYS” -
Prof. Dr. V. Mykolaičio-Putino redagua 
jamaa literatūros, moktlo, visuomene* 
ir akademiškojo gyvenimo iliustruota* 
mėnesinis žurnalas yta didžiausia*, 
rimčiausias, įdomiausias ir kiekvienai* 
prasilavinusiam Žmogui tinkamiausias 
lietuvių žurnalas. Todėl visi paskubėki
te užsisakyti "ŽldlnJ.”

“židinio” kaina Lietuvoje: met 35 L, 
pusm. 20 1L; Amerikoj* metams |4.5<X 
pusmeOui S2J5O.

Adr.: “židiny*,” Kaunas, Laisve* AL 
,8.

Miliui—
LIETUVAIČIU AGENTŪRA

Prof. A. fidan&vi&Ni 3

MUZIKOS MOKYKLA
SMUIKA-PIANA8 - 

Lekcijos duodamos' privuSsl kai* 
mažiems taip ir suaugusiems sulig-: 
programo Muzikos Konservatoriją. 

Pamokos aHkinamos llet&tfą ' 
kalboje. ...4

759 Columbia Rd., Dorchester
Tel. Columbia 0176

PLUNKSNAS, Pakus, 
kas, Patalus, Kaldras ir vto6- 
kias lovų įrėdmes, parduodam 
pigiausiai Kreipkitės ypatiš- 

kai arba raSykit 
Gvarantuojam ui- 
sigančdrnimą.

Pas mus gausi
te tikras europ®- 
kas plunksnas tr
pakus. Aplanky
kit Musų Naują 
Storų LKPIfTS.

Europeun Feather Co.. 54 Chaunęr 
St., Boston, Mass. (Chauncy St 
eina iŠ Summer St ir yra netoli 
Waahington St, arti Jordan-Marah 
Dept Krautuvės, ant kampo Bed- 
ford St.)

Parduodam namus ir visokio* ruJUes apdranda fUsurancej. Šiite s 
Gam 'pinigus | vtaa* dalis pnsanUo. Parduodam viltą liniją 
te*. Darome dokumentus. Suteikiam patartam. Abi nuo senai pri> 
tyrusio* savo srityse. Kviečiam ufrlt | nusą naują saitia^

£ EUROMEKONl ir J, EAUKTYTE.;
123 MILLBUBY STREET
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^FAŠIZMAS 

S KRA 
ifes' —

Kad Lietuvos tautininkų 
/^partija skilo, tur būt nė kar- 
l/Įčiausias. tautininkas neno- 

,užginčyti. Ant scenos vėl 
^'pasirodė garsusis Voldema- 

Jo žygiai darosi vis 
F ^garsesni,- bet šiuom kartu 

jie nukrypo į labai prozaiš- 
kryptį. Pasirodo, kad’ 

^garsusis Lietuvos ex-dikta- 
t’orius elgiasi ne taip, kaip 

^trirėtų elgtis pilnai išauklė- 
tį tas. džentetmonas: neužsimo- 
£ ka 'buto nuomos, neišleidžia 

kurią 
pasižadėjęs išleistr ir, 

c 

cas aršiausia, paėmęs už jas 
pinigus, kuriii dabar nenori 

ti, na, ir viešai kriti- 
valdomąją partiją, 

dąro gan drąsiai ir at
kas parodo, kad Vol- 

naras turi už savo pečių 
pajėgos. Tautinin- 

tas labai neparahkū; 
Spbr jie daro, ar jau vfa pa- 
£ darę prieš buvusį savo die- 
Rfvaitį kažkokius žingsnius, 

jie turės drąsos visiškai 
Voldemarą likviduoti ir pa- 

♦'daryti nekenksmingu, ar tik 
k;- Užbaigs iškėlimu bylos ir į>o- 

lemikoms, dar kol kas neaiš-

" •- r . ' •.

ĮĮg*.' Visi tie tautininkų vargai 
p-'su esamais ir buvusiais did- 
^tyriais tai etimologinė fa- 
-į šizino taisyklė.
^ar imperializmas labai ne- 
fe, pastovi valdymo sistema, 
I^Uors Mussolini ir sako, kad 
p vienatinis Europos išgany- 
gž/mas esąs fašizme. Tai nau- 

Ja'teorija, kurios naudingu- 
bei praktingumą dar rei- 

Mia įrodyti. Istorija kol kas 
^^ginčyja Mussolinio nuo- 
tįprnonę. Ji nurodo, kad au- 
|Btokratija, ar ji bus fašizmo, 
BtyAr imperializmo formoje,

2? i-'

y~-

tkaž-kokios knygos, 
įvįuvo

ninku vargą, truktų plėšru- parytą žaiflją,Bet tarp gar
nių ir visokių prasikaltimų I jįętų sveikoM * 
įsigalėjimą. Jų pavyzdį la-L g teBai teka Augiuos vai- L tekų: 

dzia. Kuomet Indijos tikį \
, . -z. ; , v - > - • ' • S u i tik mandagiau, tik kultunš-pardavineti, bet valia pirk- viename mieste Bombay daTl, . •

lyvauja 200,000 žmonių pro- klau! žui0Iua> «**>?•* 
toto parodoj, Aaglijos vai- h“ ir kultūrištauoaa yra 
džia Išleidžia labai švelnų | labai geri dalykaTir priva- 

 

pareiškimą* kad padėtis In- lomi, esant arba turint rei- 
dijoj' neaiški ir nepastovi irlkalo su žmonėmis, kuriems 
lemia visokių: išsivystymų Į tos sąvokos nėra tuščias žo- 
galimumą. Kad Indijoj kas IdŽių skambėjimas. Tačiau 
nors vystosi, tai faktas, ir | niekas neturi teises iš mūsų 
Anglijai reikėtų paimti tą | reikalauti, kad pasiimtume 
išsivystymą į savo rankas' ir Į savo kailiu įrodinėti pasau- 
sumaniai jį nukreipti Indi-Įliui, kas yra tikras kultūriš- 
jos ir savo naudai*.

buvo visuomet nepastovi.
r - * -

Fašizmas remiasi ant vieno 
žmogaus. Jei jis genijus, tai 
viskas gerai- kol jis gyvas, 
bet jam sunegalėjus, pasiša
linus, ar mirus, viskas sii- 
yra. Aleksandras Didyąis, 
Cezaras, Napoleonas buvo 

z

tai genijai-autokratai. Jie 
spindėją kai kokios žvaigž
dės. Prieš juos visi lenkė 
galvas, nes buvo priversti 
tai daryti, bet drauge jų ir 
neapkentė. Visi tik laukė, 
kada jų viešpatavimas pasi
baigs. Jis turejo kada nors* 
pasibaigt, ir ^tuomet’ visuo
menės valia, ilgai varžoma 
ir slopinama, išsiverždavo 
aikštėn kaip koks vulkanas, 
ir pasaulis ' susilaukdavo 
naujų revoliucijų.

Demokratija, kaip tik 
priešingai, vykdo sąyo vak 
dymo sistemą -kitokiu keliu. 
Jos eiga neskubi, kartais 
gramozdiška, bet pastovi Ji 
remiasi ne ant vieno žmo
gaus. Per ilgą vystymosi 
procesą ji išdirba valdomą
ją mašiną, taip, kad vienam 
žmogui mirus ar pasisalinus, 
nereikia graibstytis kas bus 
jo įpėdinis, nes čia jau ne 
vienas valdo.

Kokios ten nebūtų šalies 
sąlygos, bet jei kada eina-

Fašizm^SflnCSios aplinkybes priverčia 
pastatyti prie valdžios vairo 
kokį diktatorių, tai jis pri
valėtų turėt tiek sveiko pro
to, sumanumo, sąžinės ir sa
vo asmenines naudos išsiža
dėjimo, kad visuomet steng
tųsi eiti prie demokratines 
valdžios įkūrimo. Kitaip 
toks valdantis kraštą fašis- 
tėlis vųa_tik Visuomenės ža
los nešėjas.

sprendė, kad perkantysis 
svaiginamus gėrimus ;nęsu- 
laužo prohiincijos įstatymų. 
Reiškia, uždrausta svaiga
lus importuoti, gaminti,

C- -
ti. Vadinasi, einama prie 
tikslo visu keliu, bet kuomet 
prieinama prie galo, visas 
tikslas panaikinamas. Jau, 
jaU rodėsi, kad .prohibieijos 
tikslas bus atsiektas, vadi
nasi, nebus galima kongres- 
monams ir šiaip jau turtuo
liams išsigerti, bet štai 
brūkšt, ir viskas išnyksta. 
Tur būt ir patiems teisė
jams pravartu kaip kada 
puskvurtę prie šlaunies pri
glausti.

Kaip matome, Amerikos 
politikieriai priėjo prie tos 
negudrios opportunistų iš
vados, kad geriausia prieš 
pavojų užsimerkti. Jie mo
ka užsimerkti prieš prohi- 
bicijos pagamintą suirutę/

K.
■ <

▲

BEINAMOJI KRONIKA
R ’ T**' . ’ > v

Specijalė komisija politiš- 
dems > žulikams (lobbis- 
^ams) ištirti smarkiai pa
lmė naguosna Metodistų 
|aifbuotę, kurie patys savą į- 
teliojo palaikyti Amerikos 
irohibiciją ir dorovę. Pa- 
įįudo, kad tie ponai, vykin- 

s
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1 griežtai pareiškė neat,- taciją ir 
raiąs f nekuriuot klausi- rijos pridfaj
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KAtTNAS.—Vytauto Di- 
džiojo jubiliejinės ’ parodos 
lomįteto spaudos '.biuras 
praneša įtai kurių naujų da
rinių apie įvykatapčią paro- 

dą. Šiemet paroda-gali tu
rėti iki 150,000 lankytojų. 
Kitos Kaupo parodos turė
jusios, daugiauisa 90,000 lan
kytojų. Atvyksta ėkskursi- 
jų ir iš užsienių. Lietuvos 
firmų parodoj bus apie 150. 
Dalyvauja daug ir užsienio 
firmų, Vien Latvijos pari- 
lijone dalyvaus apie 50 lat
vių firmų. Be to, dalyvauja 
Sovietų, belgų, danų, šveica
rų firmos, iš viso apie 20. 
Lietuviškos firmos parodoj 
išstatys odos,,audinių, muilo 
kartonažo, alaus, tabako, že
mės ūkio mašinų pramonės, 
daug amatų ir namų dirbi
nių. Šiais metais lankyto
jams bus /Stengiamasi suda
ryti kuo daugiausia atogu- 
mų. Teko patirti, kad, nors 
teatro sezonas pasibaigė, bet 
lankytojams teatras rengia 
visą eilę specialių Vaidinimų 
ir koncertų. Suplaukiant 
didelioms parodas lankytojų 
minioms, žymiai pasunkės 
butų klausimas. Parodos ko
mitetas šiuo klausimu taria- 
si su miesto valdyba ir yra 
žinių, kad lankytojams būtų 
užtektinai bus parengta. Su- 
autobusų savininkais taria-

mitetas rengia birželio 21 d. 
Uįdelę gyvulių mugę. Mugę. ^ 
j e galės būti parduodami gy
vuliui iŠBtatyti Lietuvos žė- 
mes ūkio ir pramonės pato- x 
doj it prąmonės parodoj ir. 
pristatyti ekspertizai. N orį ■ 
gyvulius mugėje parduoti 
iki birželio 19 d. 12 vaL įtei- 
kįa parodos komitetui pa- *

. ' * . . ' • * * ’ * '■

reiškimą, kuriam pažymi gy-, ‘ 
vulio veislę, amžių, plauką ir - 
nurodo minimalę jo kainą,.?? 
nuo kurios mugėje galės būti 
pradėtos varžytynės; V ar* ? 
žytynių komisiją sudaro pir
mininkas,

'kūmas. Atsimenu vieną nuo
tykį iš didžiojo karo, iš vo
kiečių okupacijos laikų,, kai, 
aukštas vokiečių , valdinin
kas kariškis, į nurodymą dėl 
neleistino, nekultūringo o- 
kupaėinės valdžios elgesio, 
su didžiausiu pasityčiojimu 
atsakė: ‘Ką padarysi, kad 
mes esam toki nekultūringi! 

K. Į Štai, jūs įrodykit savo kul
tūringumą, ramiai tą nu- 
keiltėdami!’ Taip galvojau 
išeitų, kad vergas yra di
džiausias kultūringumo pa
vyzdys, nes • jis '• visada 
skriaudžiamas tyli. O lais
vas, save gerbiąs žmogus 
pripažįsta griežtos reakcijos 
būtinumą, nes kitaip jis ga
li netekti aplinkumos pa
garbos. Neveltui tad asmens 
garbės gynimo kodekse yra 
paminėti ir smarkiausi re
agavimo būdai. (T tautos 
garbė stovi, aukščiau, kaip

Franci još pręmieras Tar- 
dieu pareiškia, kad Franci- 
ja dabar tiek galinga, kad 
jai nereikia nė girtis: nė bi
jotis Kitais žodžiais, tegu 
tik Mussolini ką nors prade
da, tai Francija, jam paro
dys, kur česnakai auga.

mugės tvarky- / 
tojas, vienas parodos komi- / 
teto narys ir vienas gyvulių 
augintojų organizacijos at
stovas. . Nupirkusiu mugėje 
gyvulį laikomas asmuo, pa.- 
siūlęs už jį aukščiausią kai- X- ■ ?
ną. Visos sąlygos gyvu- ■ 
liams parduoti mugėje nuro
dytos gyvulių įaugės taisyki 
lėse. Pažymėtina dar, kad 
žemės ūkio rūmai parodos 
gyvulių mugėje žada pirkti 
40 eržilu.
/ - 1 *■

Parodos metu parodos ko
miteto spaudos bįuras lei
džia specialų biuletinį, kurio 
išeis du numeriai. Jame bus 
atvaizduota visa paroda, su
žymėtos visos parodoj daly
vaujančios firmos ir jis bus 
tikras vadovas parodos lan
kytojams. Antrame biulete- 

letenis parodos lankytojams 
bus duodamas nemokamai. 
Be to, parodos komitetas lei
džia parodos katalogą.

DĖL LENKŲ BARBARIZ-
MODMITRAUKOJ

• ■ -j e t ■

j • -’ V-

išdykavimo; pasekmes, šir
dys nerimsta krūtinėje, o 
amžių verguvės skriaudomis 
iškamuota ir iš protėvių pa
veldėta sąmonė sakyte sako: 
lietuvi, neglostyk lenkų! '

“Nesišykštime išteisinti, 
net ir paglostyti žmogų,

; , v« ‘A. . tam tikrais atvėsis ktiltū- j į autobusų stotį,>

vaikymas duoda tiesiog į parodą. Be to, tarp 
j * v vv« • • «į»

i , 

mus Senato komisijos jam 
pastatytus. Vieni laikra
ščiai Cannorio nusistatymą 
giria, kiti peikia. Pirmieji - 
sako, kad kiekvienam valia 
remti tokį kandidatą kokį 
jis nori, ir politiškas pilie
čio nusistatymas esąs jo as
meninis dalykas. Kiti su 
tuom sutinka, bet pareiškia, 
kad jei Cannon slepia ^įeku- 
riuos dalykus, tai ten tur 
būt buvo kas nors nešvaraus 
ir slėptino prj  ̂visuomenę. 
Toks Metodistų. nusistaty
mas numušė žemyn jų repu- 

ir padaugino prohibi-

Visą mūsų tautą sujaudi
no baisos lietuvių jaunimo 
žudynės Dmitraukoj (prie 
Varėnos). Pasipylė kaip iš 
gausybės rago protestai ir 
demonstracijos prieš barba
rus lenkus. -

Lietuvos spauda ir plačio
ji Hetuvių visuomenė mitin- 
^osa®rikriįaųą/k«ėd lietu
vės vvriausvije Varšuvos 
bernus šluotų lauk iš lietu
vių įstaigų.

“Panevėžio Balsas” rašo: 
’* l

“Paskutinių dienų įvykiai 
Lenkijos verguvėje esamų 
lietuvių atžvilgiu dar Bvkį į- 
rodo, kad vien giesmėmis 
pasauliui reiškiamas neri
mas dėl sostinės ir kitų že
mių pagrobimo menkai ką 
bepadės, jei nesiimsime šį 
klausimą darbais realizuoti. 
Pasaulis dedasi musų balso 
negirdįs. Tuo metu, kai į- 
vairiose pasaulinės reikšmės 
konferencijose kalbama a- 
pie amžinąją taiką ir kada 
barbariškumui sakoma: me
mento moti, Lenkijos hipo- 
kritai barbariškumą Šlovina, 
lyg taikstydainiesi jį apvai
nikuoti obalsiu: memento 
viveire. Ir dvidešimtojo am
žiaus pasaulio valdovai tyli. 
Tai skandalas! *

“Protesto bangos užliejo 
visą Lietuvą Bet to dar ma
ža. Jei šiandien neturime 
progos netiesą kalaviju per
skrosti, tai bent darykime 
žygių suvąldyti tės netiesos 
palaikytojams. Ar maža to
kių, kurie, mūsų duona mis
dami ir kultūros vaisiais

* . r* *

naudodamiesi, domiai ieško 
progos paskutinę laisvės ar
teriją perplauti. Ir per
plaus, zjei leisime tokių galy
bei čia bujoti.

“Mes smerkiame Kauno 
karštuolių žygius ir niekuo
met neisime langų daužytojų 
pėdomis,f*bet drauge *ąu^vi

sais nuosekliais lietuviais 
turime ‘ pareikšti, kad kas-

v •

v*

alkstant šeimą, ir dar daug 
mažmožių atleidžiarrie sąmo
ningai ar nesąmoningai pik
tą darbą padariusiam, ta
čiau manome, kad jokis mo- 
ralistas negali dovanoti per
tekliaus ribų nežinančiam 
šykštuoliui, išdrįsusiam api
plėšti ir išniekinti svetimą 
šventovę. Taigi’ ir mes ne
galime dovanoti ir nedova
nosime lenkams, išplėšu- 
siems mūsų sostinę ir die
na dienon bespiaudantiems 
i mūsų švenčiausias teises,— 
vistiek atsiteisime 1 Tuo tar
pu nei kiek nebus nusidėta 
humanizmo dėsniams, jei 
bUs tiksliai peržiūrėti neva 
mums tarnaujančių sąrašai

ringumo’ • 
kaip tik atvirkščių rezulta
tų- -
.“Santykių klausimas su 

Lenkais dar nėra išspręstas.
■■■ • X -

Dabar dar negalima net nu
matyti net būsimųjų santy
kių formos nei kelių, ku
riais bus prie santykių for
mos nei kelių, kuriais bus 
prie santykių užmezgimo ei
nama. Iš to aisku^kad mes 
privalom būti pasiruošę vi
sokiems netikėtumams, nes 
kaip ligšiolinė praktika pa
rodė, negalima pasitikėti 
nei lenkų žodžiu nei jų_pa- 
rašu. Mes privalom giliau 
pagalvoti apie lenkų politi-

miesto irparodos aikštes bus 
specialus autobusų susisieki-; 
mas. .

Šiais metais parodos ko-

ir radus juose žmonių, ku- kos Otavos atžvilgiu esmę, 
riems daugiau rūpi Varžų-, Lettb“ atvirai^asirodė tafi- 
va, bus jiems pasiūlyta kur|^_P”“®^^ 
kitur pasiieškoti vietos. 
Taipgi ir dangus, nekerš
taus, jei pasistengsime nei 
moraliai, nei materialiai 
neremti tokių žmonių, jei 
patikrinsime ir viešai pa
skelbsime, iš kur Lietuvos 
lenkinimui esamos ir stei
giamos gauna lėšas. Tik, lie
tuviai, susivienykime, tik 
nesiduokime svetimiems mū-Į 
sų tėvynėje ponauti, o tau
tos reikalais raskime bendrą 
šneką ir dirbdami tautišką 
darbą nesivaržykime. Tegu 
marų tautos tiekimus visad 
lydi džiaugsmingas pergales 
‘valio’!” '

“Trimitas rašo:.
iiI 

kos__ „__ , ____________
.... - T * V* ' * t

monBtracijos stipriomis vil
nimis perėjo per Lietuvos

; Ai Iz. - '

•■’a <

dhs apie: Dmiti^u-
ės, prot4stAi ir čl’e-

kius mes turim į juosjr žiū
rėti, kaip su tokiais mes tu
rim su jais ir kalbėti. Jo
kių iliuzijų šiuo atveju ne
gali būti, nes čia iliuzijomis 
gyventi, pasitikėti lenkų ge
ra valia ir norais, būtų dau
giau negu išmintinga. Gy; 
venimo faktus reikia imti 
tokius, koki jie yra, ir juos 
atatinkamai vertinti .

* “Taip mes turim galvoti, 
girdėdami apie lenkų daro- 
majB lietuviams skriaudas o- 
kupuotam' Vilniaus krašte 
ir stiprinti Bavy pasiryžimą, 
kuo greičiau 4ą kraštą iš e- 
relio nagų atvaduoti.”

i \

Helsinky gyvenąs Lietu
vos. pilietis p* T. Korpuch 
padovanojo Vytauto Didžio* 
jo/ondui 10q

'I- v' -J* .

Lietuvos pasiuntinys Ber
lyne p. Sidzikauskas, kuris 
kartu atstovauja 'Lietuvai 
•Austrijoj, Vengrijoj ir Švei
carijoj, gegužės 24 d. išva
žiavo į Vieną. Čia p. minis- 
teris pasimatys su Austrijos 
prezidentu dr. Miklasu ir 
kancleriu dr. Schoberiu. Dr. 
Miklasui atsistojus Austri
jos respublikos pryšaky, p. 
Sidzikauskas Vienoj dar nė
ra buvęs. Tokiu būdu p. mi- 
nisteris prisistatys p. prezi
dentui ir pasveikins jį su 
naujomis pareigomis. Be to, 
p. ministeris rūpinsis kon
sulato įsteigimu Vienoje.

Iš Vienos p. Sidzikauskas

vyksta i Berną. Su Šveicarų 
vyriausybe, tarp kitų klau
simų, bus paliestas preky
bos sutarties klausimas. Dar 
bar tarp Lietuvos ir .Šveica
rijos veikia provizorinė pre
kybos sutartis, sudaryta-no
tų pasikeitimo keliu. Ji žy
mia dalimi jau paseno ir ne
beatitinka dabartines sąly
gas. Būdamas Berne p. mi
nisteris taip pat kalbėsis dėl. 
nuoltines konsiliacijos tary
bos, numatytos Lietuvos Vo
kietijos arbitražo ir konsi- 
liacijos sutarty, būtent, dėl 
šios tarybos pirmininko as
mens. Iš Berno p. ministe
ris važiuos dar į Genevą. E. -
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Gegužės 25 d. sekmadienį 
praėjo su nepaprastu pasi
sekimu. miRiniškas pavasa
rininkų Kaišadorių regiono 
kongresas. Dalyvavo dau- 

Fgiau kaip lobo pavasarinin

kų. Vien tik’ ’
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ir vis, naujais didėliais bū-' 

riais plaukė pavasarininkai, 
tai keletą Šimtų kongreso 
dalyviu nesuskubta pravesti 

jpr i^istrac^.,-WĮ» v 
ti. arkliais ir autobusais dm- 
• j y- nuodams — 
naka D Vi
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iitienS—H-jivica-] 
m Aven Montello, 
į Avft, WorwRtt, 
JfajpSt., Athol, 
jin. Petras Sauru

Bytauto Didžiojo metai 
rtoja visi ir ne vienas 
,usia savęs ką aš galiu to- 
> ypatingo adarvti,- kąd 
ninčiau visados.
Pažiūrėkime mes broliai s

seserys lietuviai į save ir 
sime didelę ii- blogą savy- 

t

ydą: gėrimą, girtuoklia- 
mą. Kiek girtybė žalos 
’idaro mums jau teko daug 
rdėti ir aišku yra, kad 
Ipnina sveikatą, protą, va- 
ą, ir t. t., žodžiu sakant, 
mkia tiek moraliai, tiek 
vasiniai. .. . .
"Tąją žalą —blogumą da- 
ome ne tik sau asmenini, 
et ir tautai. Gerdami pa- 
arome įvairių nesusiprati- 
nų, prasikaltimų, savižudys- 
ių> ir t. t. ir t. t. O svetim- 
aučiams ypač tai svarbu 
lėlko ir kas ? Dėlko, Dėlto 
<ad mes girtuokliaujame. O 
tas? Lietuvis. Tad, mes 
girtuokliaudami padarome 
Įvairių prasižengimų ir tuo 
labai ir gal labiausiai žemi- 
name savo -.lietu-,

vfų tautos .vardą. ^Nekartų 
kaltiname savo vaikus, kad 
jie ištautėjo arba svetimtau- 
-Čiai nutautino. Ne, čia dau
giausia esame mes patys kal
ti. Vaikai matydami tėvus, 
gentis, artimuosius geriant 
ir suprasdami, kaip labai ir 
labai bloga yra, gėdisi šalty
tis lietuviu esą. Ir ne vie
nas gėdis sakytis lietuviu e- 
sąs, vien dėlto, kad nežemin
ti lietuvių vardo. Tad, mo
tinos, tėvai ir visi auklėti-

niai dar laikas mums pa
tiems susiprasti neištautinti 
vaiką.

Tad minėdami šias Vytau
to Didž. 500 m. sukaktuves 
pasirvžkime tvirta valia 
pergalėti save atstoti nuo 
girtuokliavimo. Vytautas] 
pergalėjo priešus, iškėlė pa
mintą po kojų mažutę Lie
tuvą, taip ir mes pergalėda-[ 
mi save, susilaikydami nuo 
gėrimo svaigiųjų gėralų, ne
žeminsime, bet kelsime lie
tuvių tautos vardą.

Taipgi ir mūsų asmeninis 
gyvenimas pagerės, pamylė
sime namus, netrauks kazy- 
rės ir tie draugai, atrasime 
jaukią laimę, ramybę na
muose. Tuomet, už kelių ar) 
keliolikos metų paklausime 
savęs, kada mano gyveni
mas pasidarė kitokiu, o tik 
tuomet atsiminsime, kad tai 
buvo Vytauto Didžiojo 500 
m. sukaktuvių metais.

. . Lietuvaitė

Daug kas pas manę kreipėsi 
laiškais iš kitu kolonijų klausda
mi apie plaukams parką.

-Pranešu, kad šv. Juozapo para
pija Lowell, Mass. neturi savo 
piknikams parko' ir savo ir drau
gijų piknikams samdome ūkį.

Taigi šis atsakymas lai būna vi
siems, kurie jau kreipėsi arba 
dar manė kreiptis tuo reikalu, 
kad aš su piknikų vietos paren- 
davojimu nieko bendro neturiu.'

Kun. F. W. Strakauskas,

Šv. Juozapo parapijos klebonas 
Lowell, Mass.

LIETUVIAI!
Aplankykite Savo Gimtinę šią Vasarą ir Dalyvaukite D. L. K. 

Vytauto 500 Metų Mirties Sukaktuvėse 1
Didžiausias Laivas Paskirtas Šiais Metais Plaukti iš New Yorko

KLAIPĖDĄ j
Anierifcor Lietuvių Laivakorvių Agentų Asosiacijos ir Brooklyno 

Lietuvių Tautininku Kliubo

DIDELĖ EKSKUISUA TIESIOG {LIETUVĄ >
Populiariam Puikiam Motoriniam Laive

“;gripsholm”
18000 reg. tonų {talpos, 23000 tonų talpos "(displaCement) 

SWEDISH AMERICAN LINUOS LAIVE ' 
IŠPLAUKIA BIRŽEŪCMUNE 27 D. V M.

IŠ NEW YORKO TIESIOG T KLAIPĖDĄ (Lietuvos uostą) 
(per Cothenburgą, Švediją)

Skersai Atlantiką, šiaurės Jurą it Raitijos Jurą. Tam pačiam dideliam 
latve, be persčdlmo visu keliu iki Klaipėdos uosto, čia kelevfel bus 

. , iškelti j krantą
< '. ■*'

’ šioji Didele Lietuvių Ekskursija vedama
garbės vado Mažosios Lietuvos Tėvo 

I MART^Y.KO JANKAUS, visiems žinomo ir 
jnyllmo kiekvieno lietuvio, kaip užsitarna- 
Stislo už nenuilstamą darbavlmąsl Lietu
vių Tautui. Bus lydimas Lietuvos šaulių 

spaudos atstovo p. .T. V. Adomąj- 
čia ir švedų Amerikos Linijos atstovo 
Kaune p. K. Puodžlo. 7 x

Vėlesni Iiplaukimai ii Jfcie Yorko

Drottningholm Liepos 16. Rugpiučio 23, 
Rugsėjo 20, Spalių 18

Uripsholm Rugp. 9, Rūgs. 6, Sp. 4. Lap. 1 
Kuhgskolm Rugpiufio 16, Rugsėjo 13-tą, 

Spalių 11, Lapkričio 8

Prie Įgulos bažnyčios . ;

KAUNAS. —Gegužes 23 

d. 17 vai. (ies Įgulos bažny

čia buvo sušauktas protesto 

mitingas prieš lenkų vanda

lizmą, praliejusį pereitą sa

vaitę vėl^; nekalto lietuvių 

kraujo. • •/ • ■

Pirmasai kalbėti išėjo šau
lių sąjungos pirmininkas p. 
A. Žmuidzinavičius. Jis pa
brėžė, kad lietuvių tauta y- 
ra kantri ir kieta. Tačiau 
kartą išvesta iš kantrybės ji 

Į atsimoka Giedraičiais ii Šir-| 
vintais. Čia susirinkom, sa- 
ko, ne džiaugtis, bet liūdėti, 
nes anapus neteisėtai išves
tos demarklinijos vėl pradė
tas lieti vargstančių brolių 
kraujas. Lietuviai liūdi, nes 
negali pagerbti Vytauto 
kaulų savo tikrojoj sostinėj 
nei pasiguosti Aušros Vartų 

[šventovėj. Bet mes visi, 
[kaip vienas, jaučiam,; kad 
[būsim Vilniuj. Ir ta valan- 
[da jau. netoli. Kantri betu
piu tauta jos laukia. Lau- 
[ kia, nors diena iš dienos ten 
[kankinami mūsų tautiečiai. 
Į Tačiau mes neturim re- 
[aguoti pasyviai. Mes turim 
[stoti į kovą su tuo pikčiau- 
[siu priešu visi kaip organi- 
[zuota visuomenė ir tą kovą 
I vesti vieningai visomis sriti- 
[mis. O mūsų sostinė ir vėl

Jo kalba buvo palydėta 
gausiais šauksmais lenkų 
adresu. Vieni šaukė “Gėda 
lenkams!” Šalin barbarus, 
duokit1 ginklų!” Kiti reika
lavo protestą pareikšti re
aliai: išguiti iš įstaigų visus 
lenkus valdininkus, boiko
tuoti jų prekes, uždaryti 
lenkų privatiškas mokyklas 
ir visais kitokiais būdais su] 
jais atsiteisti. Lietuviai o-J 
kūpuotoj Lietuvoj visaip 
persekiojami, kankinami, 
net žudomi, tuo tarpu len
kams Lietuvoj — plačiau
sios teisės.

r * . z . i

[ Antrasis kalbėtojas stud.
Lankauskas pabrėžė, kad ši

ltoj kovoj nusveria ne skai- 
J čius, bet dvasia. Lietuvių 
J dvasia galinga. Išvesta iš I 
[paskutiniųjų ji vėl lenkams! 
[parodys Giedraičius. 
Į Paikiau išėjusių kalbėti 
pora studentų nurodė, kokių

ir demonstracija ; '..i 1
*• *-• <* ’ ’ A * ?. « » «' ' t - • J
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konkrečių žygių reikią im-Į 
tis. O tai esą: i) k°va viso- Į 
mis sritimis, bet kultūrih-| 
gai, 2) reikalauti panaikin-| 
ti lietuvių bažnyčiose leųkiš-1 
kas pamaldas, 3) greičiau-1 
siu laiku uždaryti lenkų pri- [ 
vatiškas mokyklas, 4) stoti Į 
jaunimui į šaulių sąjungą,]

- - . • y I
kuri kiekvienų momentu y-1 

-v • ■>

ra pasiryžus į kovą už am- Į 
žiną sostinę, 5) teikti mora-Į 
lę ir materialią paramą ken
čiantiems ^broliams Vilniaus 
krašte. • ’ .

Perskaitytoj rezoliucijoj 
nutarta pasiųsti persekioja
miems vilniečiams užuojau
tos žodį, o civilizuotam pa
sauliui paskelbti lenkų van
dalizmą. Vyriausybę prašo, 
kad iškovotii Vilniaus kraš
to lietuviams saugumą ir ra-1 
mų gyvenimą, gi visą Lietu
vos visuomenę kviečia ener
gingai ruoštis į žygį sosti
nei vaduoti. Tuo tarpu reti 
kalauja užkirsti kelią len
kiškoms prekėms į Lietuvą.

* • 
šalia ministerių kabineto

« Paskum visa minia išsitie
sė į didžiulę protesto demon
straciją, kuri Laisvės Alėja, 
Mickevičaųs gatve ir pro Ų- 

| niversiteto rūmus nuliūliayo 
[prie- ministerių kabineto.

i.;"
i čios atsidūrė prie lenkų 

[gimnazijos. Ją ėmė atakuo

Tuo- metu gimnazi joj ėjo Į 

pamokos. ,^ Pirmam aukšte Į 

dirbo liet mokyt, profesinės] 

s-gos gi gimnazija, trečiam] 

aukšte — “Pavasario” auk-Į 

štesniojį komei’cijbs mokyk-] 

!lą, o antrame tos mokyk-] 

los buvo lotynų k^ išleidžia-1 

mieji egzaminai, dalyyau-] 

jant šyįet. ministerijos ats-[ 

iovui p. St. Kairiūkščiui.^

Egzaminus teko, nutrauk

ti ti visi .beregint iš salės iš-j 

bruzdėjo.

Netrukus į vietą atbėgo 
[policija, kuri demonst.rah- 
pus mėgino apsuptį. Bet tie 
[tada užgiedojo tautos him- 
[ną ir policiją staiga “nugin- 
Iklavo.”

| Kliuvo vietomis ir visai 
[nekaltiems. Įbėgę į gimnazi- 
ria demonstrantai dar nore- 
[jo suagituoti mokinius ra- 
Į gindami viską daužyti, bet 
[ laimei, mokytojų tarpe buvo 
| vienas majoras, kuris triuk- 
[šmadarius nuramino. Lenkų 
| gimnazijas langu- dalis iš- 
Į daužyta.

Panašiai f šturmavo ’ ’ de- 
[monstrantai ir kitas lenkų 
[ įstaigas, jų tarpe ir “Dzien. 
[Kovienski” redakciją. Kai 
kur iš kioskų išnešę suplė- 

[šė lenkiškus laikraščius ir 
knygas. Be to, lenkų knygy- 

[ nas “Stęla” Kęstučio gatvę- 
į j e nuo to taip pat nukente- 
[10. ■.•< - _y-.

KAUNAS. - Gegužės 17 
<V Helsinky pasibaigė sep
tinta Pabaltės studentų są
jungos konferencija, kurioj 
dalyvavo ,Lietuva,- Latvija, 
Suomija ir Estija. Kaip ži? 
noma, konferencijoj suomių 
studentai; įnešė pasiūlymą 
priimti į sąjungą Lenkijos 
studentus, motyvuodami tuo, 
kad, esą reikią sudaryti ben
drą kultūrinį ir politinį stu
dentų frontą prieš Sovietų 
Rusiją. Šis pasiūlymas, ku- 

Į rį palaikė estų studentai, 
I konferencijoj sukėlė dti 
[džiausiu sunkumų ir ko ne- 
Įpriyedė prie iširimo. Lietu- 
Ivos studentų atstovai pareiš- 
Įkė, kad priėmus lenkų stu- 
Įdentūs į Pabaltijos sąjungą, 
|Lietuva iš jos išstos. Tenka 
[pažymėti, kad, šį nusistaty- 
Įmą patyrę, latvių, studentų 
[atstovai lietuvius palaikė ir 
I kartu Jaalsavo prieš Lenkiją 
Į (suomiai ir estai už). Ši lat- 
Įvių paramai yra dar tuo 
svarbesnė, kad, atitinkamai 

[pakeitus sąjungos statutą,

visi klausimai konfereneiji 
buvo sprendžiami ne vįS 
balsu, bet. balsų daugiu® 

Ttio "būdu konferencij< p 
sidatino ir lenkų studentai 

Pabaltės sąjungą ne&r 
priimti. , , ; r

Patriarchas 
Martynas Jankus

‘J * į i
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Informacijų klauskit pas 
vietini ag<nt» «r*a

NORTH GNRMAN /

dzinavičiui ir nurodžius dė- ] 
monstracij os tikslą, pasiro
dė ministeris pirmininkas p. 
Tūbelis su užsienių reikalų [ 
ministeriu dr. Zaunium.,

Min. pirmininkas atsakė, 
kad vyriausybė paskutinio 

\ lenkų žygio yra be galo su- 
(jaųdinta. Pati vyriausybė 
jau padarė reikalingus žy- 

[giūs. Tačiau vyriausybės 
žodis, kuriam pritaria visa 
tauta, yra daug svaresnis..

Po jo kalbos visa minia 
sugiedojo tautos liimną. Tuo 
demonstracijos oficialioji 
dalis ir buvo baigta. Tačiau 

\neoficialioji dar tinko to- 
[liau. Mat, demonstrantai, 
kelių - karštuolių paskatinti, 

[dar pasiryžo užsukti pas 
[Lietuvos banko rūmus ti į 
[Ožeškienės gatvę, kur yra 
[“Dz. Kowėnsky” redakcija 
[su “Pochodnios” agentūra. 
Tačiau jau pačioj pradžioj 
sutiko policijos grandinę, 

[kurią vis dėlto pralaužė ir 
[dainuodami pasileido gatve. 

Į[ Bet prie Kal*n muziejaus 
[policijos grandinė jau buvo 
[stipresnė. Pro juos pra- 
| sprukti ne bėgant nepasise- 
[kė.
Į Vėliau dar ilgai po mies
tą vaikščiojo sustiprinti po
licijos būriai ir retkarčiais 
Laisvės Alėja pravažiuoda- 

Įvo pilnas sargybinių auto
ji mobilia.

Demonrtracijos "priedas”
[j iPąsirtxįo, 'kąd denAmstra- 

|Į cijos nbapsiėjo ir . te inci- 

Sentų. Taip dajia'Slemon- 

■ • A ' Al ♦ ' * W k W

į Tik šįryt, paaiškėjo galu? j 
tiniai vakarykščių įvykio! 
padariniai. Pasirodo, kad 
atskiros grupės išdaužė lan
gus “Dz. Kovvenski” redak
cijai, lenkų knygynui Kęs
tučio gatvėj ir kelis išmušė 
vienoj cukrainėj. Demon
strantai dki vėlaus vakaro 
neišsisklaidė, bet būriais 
vaikščiojo po miestą. Iš viso 
matyti, kad jie norėjo iš
daužyti Perkaųsko kavinės 
langus, tačiau čia stovėjo 
būriu policija, kuri to dary
ti neleido.

Keli žmonės sulaikyti. Jų 
kaltė aiškinama.

Didelė, truksminga Vyčių eks
kursija išplauks iš New Yorko 
liepos 5, 1930, Skandinavą Linija, 
laivu “Frederik- VIII” (per 
Copenhagen) į Klaipėdą. Ši tre- 

i čia Vyčių ekskursija bus viena iš 
didžiausių ekskursijų - paminėti 
Didžiojo 'Lietuvos Kunigaikščio 
Vytauto 500 metų mirties sukak
tuves. Kas važiavo su Vyčių eks
kursija, nepamiršo linksmaus jau
nimo žavėjančių lietuviškų daine
lių, gražių vakarėlių, lietuviškų 
valeų, polkų ir visokiomis pramo
gomis patįs linksminosi ir kartu 
linksmino keleivius. Kelionę jū
romis pasidaro neilga ir maloni. 
Ši Vyčių ekskursija žada būti tik- 
rai paminėtina. * .

J Norintieji’ važiuoti Lietuvon ir 
tinkamai paminėti Vytauto Di- 

Idžiojo sukaktuves, kviečiami pri
sidėti prie šios didelės Vyčių Jau
nimo Ekskursijos.

Laive vietos jau reikia užsisa- 
jkyti. Dėl kainų ir tolimesnių ži- 
Jnių kreipkitės į lietuvius agen- 
I tus. ‘

I • 4 V V.
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Bolševikai audinius pigiai
pardavinės . P-į

■ . '-'-"•'58

Londono “Daily MaiPh4- 
praneša, kad bolševikų teks^ 
tilės sindikato ir Vneštorgą ’ 
atstovai Maskvoje tarėsi dūĮS 
audinių eksporto į užsienį^A-*- -r‘-r’įjiS 
Jie nutaiė šiuos audinius,** 
pardavinėti žemiau pasauli-. 
nių kainų. Tačiau, kad tuosį5 
audinius geriau pirktų, nū^ 
tarta eksportuojamiems 
diniams klastingai dėti 
rios nors anglų garsios fir*^ 
mos antspaudus ti eksportu 
dalį nukreipti į Balkanus^ 
per kokį nors komisionietiųt; 
anglą. Šis bolševikų triukas - 
jau ne dabar sugalvota^ neA-’ 
artimuose ir tolimuose M- 
tuose jie. jau senai, pardavi^ 
n ėją savo audinius kaip an?; 
glų tekstilės išdirbinius. Ka^ 
dangi prieš bolševikus njisi-^ 
stačiusiuose Balkanuose sun^‘ 
ku parduoti kad ir pigepner 
kaina savo audinius, tai bopR 
ševikai nutarė ir čią griebtis* 

Dabar Paryžiau* 
bolševiku atstovybei pavesti^ 
surasti tokį anglą komisįo-j 
nierių, kuris padėtų įvyJkhĮt- 
ti šias bolševikų kombinaci- 
jas. '

Adelė Rubliauskaite,
Lietuvos Vyčią Centro 1-ma 

| Vice-Pirmininkė ir Vyčių Ekskur- 
į sijos Komisijos Nare.

KOMUNISTŲ PROPAGANDŲ! 
CENTRAS PAKELIAMAS 

Į LONDONĄ
" ' 7 . ■ *

Anglų spaudos žiniomis,k( 
munistų propagandos cd 
tras Vakarų Europai būstą 
perkeltas iš Berlyno į Lot 
doną. Tam esąs- priešinga 
Sov. Rusijos pasiuntiny 
Londone Sokolnikovas. f Ji 
bijo, kad dėl to nenutrūkt 
užmegzti tarp Anglijos i 
Sov. Rusijos santykiai. J1^

------- --------------------------------------------------,-------------- -------------------- ,

EKSKURSIJA
Birželio 14-te Dieną
Laivu “UNITED STATĖS”

UETUVON

KLAIPĖDA • V*-"•
DLK; V.tt*u£4s

SMAGIAUSIA - PATOGIAUSI;

EKSKURSIJĄ 

Litpu S*tą Di«M 
Laivu nUBDBBIK VU!

UETUVON

KLAIPĖDĄ

. . . kelione
Visas kelias vandeniu iki*Klaipėdos
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dsme didelę nuolaidą. Iškart imant už $5.00 kat&logine kaina gau
site už $2.50. ta kaina tik “Darbininko” prenumeratoriams ir LDS. 
nariams. ' • '

ga, lietinga gegužės 25 
Bet ką-gi reiškia įlietus 

anagraužiui reporteriui, kuo- 
pasitaiko proga išgirsti kalbą 

t, kuriuo gyvai intere-
■r 1 >

išlietus, ne lietus, manuoju į 
■os Vartų parapijos svetainę. 

F- Baigėsi vakarinės pamaldos. 
^Žmonės lėtai šnekučiuodamies 

®i. Vieni eina svetainėn, ki-. 
g skubinasi vakarieniauti. 
^Svetainėj nedidelis būrelis žmo- 

ą, bet iš taip-nepatogiai susi
jusių sąlygų — ką-gi ir norėti. 

Atežia ir vietos klebonas kun. Va- 
ggya su šv. Kazimiero dr-jos Įgalio- 
Itiniu kun. S. Stoniu.
Pį'"Perstatė kalbėtoją, kun. Stonį. 
; 'Kalbėtojas, linksmo ir simpatiško 
į, būdo, mokėjo sužavėti klausvto- 

iayo kalba. Atpasakojo šv. 
‘ aero d-jos tikslą, kuris yra 

ir platinti knygas tarp lie- 
, tuvių. Knygos, nors leidžiamos 
^katalikiškoj dvasioj, tačiaus nėra 

išimtinai dvasinio turinio. Peržvel- 
įgus jų sąrašą rasime ir mokslo 

gų ir biografijų, rasime apy- 
-romanų ir gražių gražiausios 

zijos.
Gerbiamas kalbėtojas gyvais 

^bruožais nupiešė knygos reikšmę 
reikalingumą žmogaus gyveni

ni me. Išaiškinęs kokiomis sąlygo- 
> mis galima tapti nariais-remėjais 
u perėjo Įrašvnedarnas Į šv. Kazi- 

iniero draugiją.
f- Antru atveju kalbėjo apie Lie- 

zos, kad ir nespartų bet tikrą ir 
latinį kilimą, kaip iš kultūriš-

,4
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jų, dausoury gu x>e. «ra-
žų dalyką, tai Dr. Jonu Basanavi
čiaus paveikslą, visi gali pamatyti 
je. Tikimės, kad ateityje daugiau 
lietuvių įsigys šios talentingos lie
tuvaitės kūrinių.

Tad ilgiausiu mętų ir pšsėkmm- 
gos ateities'Tinkime naujai meno 
žvaigždutei — mūsų Marytei.

Būtvilė

.. >

mie
to dr-jos piknikas. Lošė base-ball 
Lh Vyčių kp. lymas su šv. Var
do dr-joę. Vyčiai laimėjo. - Kleb. 
kun. F, Juras dąvė vy čiams ^5.90 

dovaną.:-’ ‘
Šv. Vardo dr-ja nenori užsileis

ti, tai susitarė vėl lošti birželio 
15 d. tos draugios piknike, šios 
draugijos sportininkams vadovau
ja Juozas .Juknevičius, o vyčiams 
Petras Amšiejusl^

Šiais metais Palangoje kun. P. 
Juras ištaisė base-ball lošti vietą.

Darbai
šioje kolonijoje nepagerėjo. Daug 
žmonių be darbo.

- ■

- > Primicijos
Birželio 15 d^ll vai. ryte Šv. 

Kazimiero bažnyčioje bus pirmos 
šv. mišios kuų. Jono Bakano, ku
ris bus Įšvęstas 14 birželio Spring- 
field, Mass. Malonu pažymėti, 
kad primieijautas yra šv. Kazi
miero parapijos auklėtinis, gimęs 
ir augęs šioje parapijoje. Tai pir
mas atitikimas Worcesteryje. 
Prie to kas norės pamatyti -tas 
gražias iškilmes ir laimingą kun. 
Jono valandą galės lengvai nuva
žiuoti Į Springfieldą, nes autobu
sas bus prie šv. Kazimiero bažny
čios 6 vai. ryto, 14 d. birželio. Ti
kimasi, kad atsiras daug piete
lių, kurie norės ten dalyvauti.

Gegužės 15 d. 7:30 vai. vakare 
.bus bus iškilminga puota šv. Kazi- 
ro parapijos salėje, kurioje daly
vaus šv. Kazimiero choras, Lietu
vių Benas ir daug kalbėtojų..

Reporteris

Žemiau telpa sąrašas įvairių knygų. Kiekvienas atnaujindama* 
prenumeratą arba naujas prenumeratorius užsimokėdamas nenupi- 
gintą kainą $4.50 gali pasirinkti iš šio sąrašo ąau knygų už VIEKĮ.. 
DOLKRĮ V E t T U L Knygų mylėtojai naudokitės proga. Pasi- ’ 
skubinkite atnaujinti preflumeratą ir nauji užsirašyti. Jokio mo- ; 
kesčio už persiuntimą mes nereikalaujame. Kas norėtų įsitaisyti ar- 
ba papildyti savo knygynėlį gera proga dabar tą padaryti, nes duo-

, Tikrai galima pasveikinti -šv. 
Kazimiero draugiją už prisiunti- 
mą tokio atstovo, kokiuo yra kun. 
Stasys Stonis. A '

Jo ^pamokslai ir prakalbos, vi
suomet yra gerai prirengti. Min
tys gražiai suderintos ir jas sklan
džiai atpasakoja, kas kreipia visų 
dėmesį.

Gera? iškalba ir mokėjimas aiš

kiai perstatyti dalyką greit užin- 
teresuoja klausytojus. O prie to, 
dadėjus malonų būdą Ir simpatiš- 

' ką atsinešimą Į žmones, neįstabu 
Į jei kun. Stonis, kur tik nepasisu
ka, visur įgyja žmonių prielanku
mą. X ■

Vien gaila, kad šv. Kazimiero 
draugija neprisiuntė kun. Stonį 
keli metai atgal. Dabar, sunkiai
siais bedarbės laikaį§, ir prie ge
riausių norų, sunku žmonėms pri
sidėti, kad ir jh*ie tokio kultūros 
židinio kokiu yra šv. Khzimiero 

Į draugija.

Adomas A vieta.
| Negailestinga mirtis dar vieną 
I auką iššaukė iš mūsų tarpo. Tai 
J gražios atminties Adomas Avieta, 

kuris po trumpos ligos mirė 26 d. 
gegužės, šv. Vincento ligoninėje. 
Paliko dideliame nuliūdime savo 
moterį Magdaleną (Paulioniutę) 
Avietienę ir dvi dukteris Made- 
lina Avietėnaitę ir Izabelę Gustai; 

pienę, kurios j^u keli metai kaip 
I gyvena Lietuvoje.

I Velionis "Adomas buvo vienas iš 
{seniausių Worcesterio lietuvių, pa- 
| vyzdingas kaipo lietuvis ir uolus 
I rėmėjas visų kilnių tautinių reika-

| Kaip p. Avietienei, taip ir jos 
dukterims, (kurių worcesteriečiai 
niekad neužmirš) tariame gilios 

| užuojautos žodį taip skaudžioj liū- 
dėsi o valandoj1.' :į - jh*-" '■

A a. Adomas, po iškilmingų, ge
dulingų mišių Aušros Vartų baž
nyčioje, likosi palaidotas 28 d. ge
gužės šv. Jono kapuose. Žmonių 
kaip į namus, taip ir Į bažnyčią, 
atsilankė skaitlinga^ kad atida
vus paskutinę pagarbą velioniui, 
ir suraminus senutę p. Avietienę.

Nauja Meno žvaigždė

Tai p-lė Marijona G. Listaitė, 
kuri su' pasižymėjimu baigė Wor- 
cesterio meno mokyklą, 29 d. ge
gužės. Gražioji Matytė, kaip ją 
vadink skaitlingas būrys jos prie- 
telių ir pažįstamų, nuo, kūdikystės 
metų rodė stiprų palinkimą prie 
piešimo. Einant augštesnę mokyk
lą, už savo gabumą piešimo srity, 
gavo “schoolarship” ir Įstojo Į 

i AVorcesterio meno mokyklą, kurią 
pasekmingai šiemet baigė.

Marytė, nors •užversta mokslo 
pareigomis, tačiaus randa laiko 
dalyvauti lietuvių parengimuose. 
Dažnai prigelbsti patarimais ir 
darbu, kaip tai : paruošdama tin
kamus piešinius statomiems isto
riškiems veikalams, pati dalyvau
dama vaidinimuose ir 1.1.

Į Nors iki šiol worcesteriečiai ne
turėjo progos pamatyti didesnį 

{ skaičių Marytės piešinių, tačiaus 
| tą spragą gali atpildyti atsilanky- 
| darni į Worcesterio Meno Muzie-

ii

Gegužės 25-d. š. m. įvyko L. p 
S. 72 kp. išvažiavimas; mūsų na
rio Lieponio vasarnamy prie Plea- 
sant ežero. .

Žmonės daugiausia važiavo au
tomobiliais. ''

Diena buvo puiki ir visi turėjo 
gerą progą tyrame ore pasilinks
minti. - '

Andrius Jurgutis smuiką ir Ka
zys BlozeviČiusTkastantinka link
smino suvažiavusius. Jiedu gražia 
muzika visus patenkino. • .

Buvo ir užkandžių ir gėrimėlių. 
Besistipriudami darbininkai pasa
kė, keletą prakalbėlių.

Pr. Gustaitis, kuopos pirm, pa
sakė prakalbą apie darbininkų 
reikalus. Ragino juos priklausyti, 
prie LDS. ir joje darbuotis.

J. Lenkauskas, neseniai atvy
kęs iš Lietuvos,’kalbėjo apie Lie
tuvos dabariinę padėtį. Visi bu
vo patenkinti.

Šiame išvažiavime gausiai daly
vavo ir mūsų jaunimas ir jis pri
sidėjo prie programo paįvairini
mo. P-lės Ruseckiutės skambino 
pianu. Kiti dainavo ir žaidė. '

Taigi darbininku parengimas 
pavyko.

I ' Dalyvis

s. c. \
ĮVAIRIOS KNYGOS _

Patarmės Moterims—pamo
kinimas moterims jų asmeni
niame. šeimyniniame ir visuo
meniniame gyvenime. Parengė 
Kun. V. Kulikauskas L__ —15c.

Anktinio Obuolio Historija 
(Graikų Mythologijos Žiups
nelis) su paveikslais. Lietu
vių kalbon išguldė Alyva 50a.

Trys Keleiviai—Krikščionis, . 
Žydas ir Turkas. Pamokinan
ti apysaka. Parašė T. Vyš
niauskas. Vertė P. B________ ,40c.

Trumpi Bkaitymėliai—labai 
gražūs pasiskaitymai apie į- 
vairius gyvenimo atsitikimus. 
Parašė J. Tarvydas_______ 45c.

Turto Norma—moksliški pa
siskaitymai. Parašė Uosis  45c.

Didžiojo Karo Užrašai—su 
paveikslais iš 1914—16 metų < 
Parašė P. aždeikia - -... ....... 65c.

Gerumas — aprašymas apie 
gerumą per Tėvą Faberą-Fi- 
Upiną. Vertė Kun. P. L.____15c.

Tabakas—Nuodai — rūky-'^ 
mo kenksmas; pagal d-rą Ni- 
kolskį parengė S. Kaimietis—15c.

Užkeikia Mergelė su/Barz- 
da ir Barzdaskutis—apysaka 15c.

Katalikų Bažnyčia ir De
mokratizmas. — Parašė kun. 
Tarnas Žilinskas---------------__50c.

Apaštalystės Maldos Statu
tas. — Vertė Kun. P. Sauru- 
saitis -----——-________ —25c.

Kelionė Aplink Pasaulį per 
80 dienų—Apie visas derybas 
be galo įdomūs nuotikiai ke
lionės per įvairius kraštus. 
Parašė Julius Verne. Vertimas, 
J. Balčikonio_____________ 4100

Pramoninės Demokratjioc Pą 
grindai. Parašė Uosis --------u5c..

t... EŽE '

- —50e.
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LOWELL,MASS.
Gegužės 30 U. įvyko iškilmin

gas šv. Juozapo lietuvių bažny
čioje naujojo didžiojo altoriaus 
pašventinimas. ■

Šv. mišias įr^šventinimo cere
monijas laikė kleb. kūn. F. W. 
Strakauskas. Jam asistavo Law- 
rence klebonas kun. F. Juras ir 
kitatautis kunigas.

Taipgi dalyvavo kun. F. Vir
mauskis iš' So. Bostono, kun. F. 
Juškaitis iš Cambridge ir kun. K 
Urbonavičius iš Norvvood, Mass. 
Pastarasis pasakė turiningą pa
mokslą. Ragino katalikus laikytis 
vienybėje ir darbuotis bendrai su 
savo klebonu.

Iškilmėse dalyvavo draugijos su 
savo ženklais ir sudarė'gražia pro
cesiją gatvėse ir kartu suėjo Į 
bažnyčią. Domininkas Misevičių? 
buvo vyriausias maršalka. Pirme- 
nybę gavo Aušros Vartų Dievo 
Motinos dr-ja. Paskui jas ėjo So- 
dalietės, LDS. 97 kp., Marijos 
Vaikelių dr-jėlė, Šv. Vardo vyrų 
dr-ja, L. Vyčių kp., Apaštalavimo 
ir Tretininkų dr-jos.

Procesija sudarė nepaprastai 
gražų įspūdį. ■

Bažnyčią buvo pilnutėlė žmo
nių ir n^t lauke' buvo stovinčių.

• Automobilių nelaimė
. Gegužės 30 d.fvėlai vakare va
žiavo iš Nashua, N. H. R. Aino- 
rius; Įvyko nelaimė. Kely su
simušė su kitu automobiliu. Pasa- 
žieriai lengvai sužeisti- ir Į ligoni
nę nugabenti, o šoferiai atsidū
rė policijos nuovadoj. Policija sa
ko, kad jiedu buvo gerai išsitrau
kę. Rytojaus dieną buvo paleisti 
užsistačius po $500 kaucijos iki 
teismo.

R
M

GLEVELAND, OHIO
* z _
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“Darbihinko” 35 num. gegužės 
2 d. tilpo žinia iš Cleveland, O., 
<ur tarp kitko buvo - pasakyta: 
“J. Čižauskas buvo užkviestas Vy-, 
auto 500 .m. iškilmių rengimo ko
misijos kad pamokintų chorus. Jis 
ĮapsiineA” Viešai pareiškiu, įkad 
netiesa. Kokia komisija p. Čižaus- 
rą kvietė? Tik 8 d. gegužės buvo 
nutarta kas ir kokį darbą ves ir 

■‘rie kokio darbo kviesti.
Spaudos komisijos narė S. G.

NEWARK,N.J.
Jau Federacijos centras paskel

bė, kad kongresas Įvyksta rug
piūčio 19-20-21 ck mūsų kolonijoj. 
Federacijos skyrius sujudo reng
tis ir išrinko komisiją iš šių as
menų; Spaudos komisija—P. Kil- 
da, A. StanŠauskas, Kazlas ir kun. 
I Kelmelis; viešbučius surasti — 
P. Kilda ir J. Stankūnas; ženkle
lius padaryti — A. StanŠauskas, 
P. Kilda. Vakarienės rengimo ko- 
misijon įėjo P. Grumtfliauskienė, 
p. Laugžemienė, p. Plodienė, p. 
Aritašraskienė, p. Rupinskienė ir 
Karnagienė. Tos ponios gali sau 
daugiau pasikviesti į pagelbą. Fe
deracijos skyrius pakvietė, šv. Ce
cilijos chorą Į pagelbą, kuris pa
sižadėjo kongreso metu suvaidin
ti gražią operetę “Apkalbos ir 
Meilė.” Nors vasarą yra sunkiau 
prisispausti prie tokio darbo, bet 
gabusis jaunimas to neatbos ir 
Federacija bus jiems dėkinga.

Pirmą vakarą bus,vaidinta ope
rete, antfą vakarą. — vakarienė, 
o trečią vakarą — pasivažinėji
mas po Newarko ir New Yorko 
apylinkės gražius parkus ir pa
jūriu, kur galės gerai pasimau
dyti.

i
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Komisijos rašt. *
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Rengimo Komisija
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F MOTĘR|Į SĄJUNGOS 
CONN. APSKRIČIO

Praėjus šaltai žiemai, ir atėjus 
loniam pavasariui, gamta kelia- 

si iš miego ir puošiasi gražiais ža
is rūbais ir žiedais. Ji savo gra- 

ĮŽumu vilioja kiekvieną Į laukus, 
dus arba miškus.
Pasinaudodamas tuo laikotar- 

Moterų Sąjungos Conn. aps- 
rengia gegužinę, kuri Įvyks 

irželio 22 d. š. m., Buckland, Ct. 
;Vieta yra viena iš gražiausių, kur j 

galima pasigerėti gamtos gra- 
is ir pasimatyti su visais pa- 
ais. Svarbiausia, tai yra 
mas gražus programas susi- 

>dedantis iš dainų, kurias išpildys 
pylinkių chorai. Yra užkviesti Į- 

Ū8, kalbėtojai. Taipgi dar pir- 
ną kartą dalyvaus jaunametės są- 

gietės iš Hartfordo ir New Bri- 
. Jos irgi prisidės prie išpil- 

o programo.
. Sąjungietės savo kolonijose 

rkitės sukviesti koskartlin- 
ansia svečių dalyvauti šioje ge-

K kalno kviečiame dalyvauti 
t šio apskričio lietuvius, nes 
būsite maloniai ir svetingai 

ir smagiai laiką pralei-

ROCHESTER, N. Y,
Bolševikai susirūpino 

klebonais - z

Mūsų bolševikai, kurie aklai 
tarnauja "‘matuškaP* Rusijai,” 
mirus kun. Kasakaičiui, pamiršo 
savuosius ir puolėsi.prie klebonų.

Rašo į savo “Nelaisvę*’ apie 
naująjĮ kleboną kun. J. Bakšį ir 
>ando iš numirusių prikelti buvu
sį a. a. kun. Kasakaitį.

- Ta^ parodo, kad jų sąžinė jiems 
neduoda .ramybės ir sako: “Mes
kit dievus ir grįžkite prie tikrojo 
Dievo ir Motinos Bažnyčios.

Žinoma, jie dar bando savo są
žinės balsą nustelbti šmeižtais, bet 
tai tik laikinis dalykas. Ateis va
landa kada jie supras klaidą. Mes 
katalikai dėkokime Dievui, kad 
mes tokiais nesame ir melskime 
Jo jiems Šventosios Dvasios.

.Mes . gerai- žinome, kad a. a. 
kun. Kasakaitis per .20. mtų mūsų 
parapijoj vedė sielas amžinybėn 
ir daug gerų žemiškų darbų yra 
padaręs.

• ’■* X-"-

Nepykime ir nekeršykime bol
ševikams, kad jie jį šmeižia, nes 
jie verti pasigailėjimo.

Šiuos žodžius rašau ne atkerši
jimui bolševikų šmeižikui, bet iš 
gailesčio melsdama jam proto.

Jis mirties valandoje supras, 
kad darė klaidą, bet gal bus per- 
vėlu jį atitaisyti.

Teisybės Sekėja

ŽndeOoa. Karna
Aritmetikos Uždavinynas_25c.
Vaikų Darbymečiui — Rin

kinėlis kalbos mokslui---------50c.
Petriukas — laiškai vieno 

Vaikelio. Vertė S. Rakauskas 15c.
Bolševizmas — Kas tai yra 

bolševizmas ir jo vykdymas 
Rusijoj ------- —------------ 15c.

Žaidimų Vainikas—Savybės 
vakarėliams ir gegužinėms šd ' 
gaidomis. Sutaisė Matas Gri
gonis - ■ ~ - __________ 50c.

XX FEDERACIJOS KONGRESAS
Šių metų Amerikos Lietuvių R K. Federaci- 

>s XX-tasai Kongresas įvyks rugpiūčio 19-20-21 

^dd. Šv. Trejybės lietuvių parapijos saleje, kam- 

18 Adams Street ir New York Avenue, Newark? 

ew Jersey.

Visi A. L. R. K. Federacijos apskričiai, sky

riai, į Federaciją priklausančios parapijos, drau

gijos bei kuopos, taipgi visi Federacijos prieteliai 

ir rėmėjai nuolankiai prašomi pradėti ruoštis taip 
r Starbion lietuvių katalikų išeivijos organizacijos 

:0-tan Kongresam

Am. L. R. K. Federacijas Sekretorijotas

PHILADELPHIA, PA.
Birželio 1 d. šv. Kazimiero baž

nyčioj kun. Aleksandras Arlaus. 
kas laikė pirmą» iškilmingas Šv. 
mišias. Žmonių buvo pilna bažny
čia. Altoriai buvo gražiai papuoš
ti. Vaikučiai gražiai pasipuošę 
sudarė procesiją ir primicijantą 
įvedė į bažnyčią. ' _ \

Kun. J. Kaulakis pasakė gražų 
pamokslą apie kunigystę.

Kun. A. Arlauskas irgi pasakė 
kelis žodžius ir išreiškė džiaugs
mą ir padėką visiems, kurie padė
jo jam pasiekti kunigystės laipš- 
nį. o

šv. Andriejaus parapijoj žmo
nės pamaldūs. Gegužės mėnesy 
gausiai lankėsi į bažnyčią kas va
karą. šioje parapijoje yra kleb. 
kun. “J. Čepukaitk

WORCESTER, MASS.
Labdarių Draugija ir jos 

rėmėjai
'Birželio 8 d. įvyko Labdarit 

dr-jos ir suvienytų draugijų ben
dra gegužinė. Taigi labai malonu, 
kad Woreesterio draugijos stoja 
gražų ir kilnų darbą su Labdarių 
draugija. Čia pažymėsiu draugi
jas ir jų atstovus, kurie darbavo
si gegužinėje:

Labdarių dr-ja — Pr. Lengvi- 
nis, M. Sčiuka, A. Lukošienėj P. 
Šinkienė, K. Sinkus, P. Alavošius. 

• Šv. Petronėlės dr-ja — M. Anu- 
šauskienė, Pr. Staliulionienė, Pr. 
Matusevičienė. '

Šv. Onos dr. — V. Siniauskie- 
nė, M. Ščiukienė, V. Kupstienė, 
K Bunevičienė.

Šv. Vardo Jėzaus dr-ja' — B. 
Tamošiūnas, J. Talakauskas, S. 
Jankauskas, J. Nastaravičius.

Pilu. Blaivininkų 25 kp. —J. 
Svirskas, J. Slavickas ir V. Ba
rysas.

Šv. Marijos Vardo dr-ja — K 
Palubeckienė, P. Bačinskienė, M. 
Lekeckienė irzA Diržienė.

K. Federacijos — O žiurinskic- 
nė. S. Mcnceviču, V. Parulis.

Mot. Są-gos 5-ta kp. — P. Pau
lauskienė, M. šliorienė.

15 d. birželio bus vėl gegužinė 
tame pačiame Labdarių parke. 
Labdariai, Piln. Blaivininkai, L. 
D. S. 7 kuopa, L? R. K. S. A. 
41 >kųopa. Tėvų Marijonų Kon
gregacijos rėmėjai rengia minėtą 
gegužinę. Virš minėtos draugijos 
eina prie gražaus idealo ir prašo
me vtorcesteriečiua paremti savo

HARTFORD, CONN.
Birželio 15, penktadienio vaka

re, tuojaus po 'pamaldų Įvyks vi
sų lietuvių katalikų susirinkimas, 
bažnytinėj svetainėj, 41 Capito 
Avė. Tai bus trečias iš eilės susi
rinkimas dėl geresnio ir pasek- 
mingesnio prisirengimo prie para
pijos" išvažiavimo, -birželio "29 d., 
Chprter Oak Parke. Ateikite visi, 
nes bus darinkta darbininkai. Ne
patingėkite ateiti ir pasiimti nors 
dąlelę to darbo parapijos, naudai. 
Patariu pradėti grąžinti knygu
čių galiukus, kurie, jau esate iš
pardavę tikietus, o kam trūksta 
tai pasiimkite daugiau, nes laiko 
beliko mažai.

Moterų Sąjungos Mairfe ir Mass. 
apskričio suvažiavimas Įvyks bir
želio 29, 1930, 2-rą vai. po pietų, 
Maironio Parke, dabar vadina
mam Labdarybės dr-jos parko 
svetainėj, Woreester, Mass. Ke
lias j Shrewsbury važiuojant pas 
Ouinsigamond ežerą.

Visos kuopos malonėkite prisiųst 
atstoves. Labai svarbūs klausimai 
kuopų gerovei bus svarstomi, ir 
turime rengtis prie aktvviško^r^i* 
kimo.

Dr. Vinco Pietario Raštai 
Istorijos apysaka. Du tomai $1.00 
-s^Apie Apdraudą. Parašė J. 
S. Vasiliauskas------------------5c.

Moterystė ir šeimyna. Ver
tė J. Gerutis ________ ;_____ 40c.

Gamtos Pradžiamokslis — 
Dr. A Vileišis______________ 50c<

Limpamosios Ligos ir kaip 
nuo jų išsisaugoti f Parašv 
negyvoji gamta.: žemė, van
duo, oras. Parašė J. Baronas—50c.

Patrimpo Laiškai. — Išleido 
Kun. A Miliukas__ —4.__ __ 60c.

Meūė (Poema). Parašė M. 
Gustaitis .............    15c,

Nauja Skaitymui Knyga — 
(Dalis H). Su paveikslais------ 75c. -'

Vienuolinė Luomą. Vertė 
Kun. P. Saurusaitis ________25c.

Vaikų Knygelė — su pa
veikslais ___ ______________30c.'

Mano Patyrimai Didžiojoj 
Karėj, 1918 ir 1919 m. Para- 
šė Kun. J. F. Jonaitis (Ka
pelionas) ---------------------------25e

Pamaldų Vadovėlis, Stacijos - 
Graudūs Verksmai Sudarė ir 
išleido Kun. J. Koncevičius__ 10t.

Moterystės Nesuardomybė. J. 
LesausKs. Šv. Kaz. D-jos lei- 
dinys, Kaune _______ —------ 10c.

Sunkiausiais Laikais. Parašė*
A Rucevičius-------------------_40c. - •

šventas Gabrielius. Išleido 
Tėvas Alfonsas Maria C. P—25c.

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

Leiskite Mažučiams Ateiti ■ z 
Prie Manęs. Sutaisė KuPra- 
nas— -------------- ;--------— _40e.

Mūsų Dainiai Parašė Ka
zys Puida  -------------- —;—50a

Kutt?P. 
lndziulaitis 2-^SOc.

B Kelionės po Europą ir T 
Aziją. Parašė Pranaičių Julė 2.5S

TEATRAI

Vienuolio Disputą su Rabi- \ .
nu. Vieno veiksmo juokai Su
lietuvino Vaidevutis----- :------15c.

Nepaisytoja—keturių veiks- • 
mų drama. Parašė kun, Pr. M. * ' 
Juras. Kaina-,-___ _________ 35e

Giliukingas Vyras—2 aktų 
komedija; parašė S. Tarvy
das___  , •. ~ — 25e<

Elgetų Gudrumas, 3-jų. veiks
mų komedija. Parašė Seirijų 
uozukas , 25a.
Ubagų Akademija ir Ubagų

Baliu — komedijos po 1 ak* 
tą. Parašė Seirijų Juozukas—35c.

Sniegas — Drania 4-rių ak
tų. Vertė Akelaitis ______ _40e

Esamas—3-čia dalis dramos 
“Gims Tautos Genijus.” Pa
rašė Kun. L. Vaicekauskas—10c

Žydų Karalius — drama 4 
aktų, 5 pav. Vertė J. M. Šir
vintas ----------------------------30c

Visi Geri—3-jų veiksmų vais- 
delis; parašė F. V. _____ —lOe

Patricija, arba nežinomoji 
kankinė — 4 aktų drama. 
Vertė Jonas Tarvydas------__10e.

I^anymo Apsireiškimai — 
atėjimas ir gyvenimas ant že
mės Jėzaus Kristaus. Vaidini
mas su gaidomis------------------ 75e.

Dramos; 1) Germanai 2) 
Fabiola—6 aktų; 3) Lrardo - 
Stebuklas — 4 aktų; parašė 
J. Tarvydas . , , 65c.

Knarkia PaBepus^—Komedi
ja 1-me akte. Parašė Gineitis 15e.

Vaikų Teatrai: dalis I: 1) 
Pagalvok ką darai; 2) Jono 
laimė; 8) Pasakyk mano lak 
mę. Surinko S. lt, D. ir N—15e.

Vaikų Teatrai: daba U: 1) ; 
Btinime paskui; 2) Antanu
kas. Surinko S. BL, D. ir }ę__15e.

MALDAKVYGM
Pulkim ant Kel!t-“D£o” 

panda. Odos apdaru $2.00 ir $3.00 
Malu Naujas Aite Ate 

rius—juodos (prastais Binki
ais virėeliais) ___ 50c.

Mala* Elijas Ates Ate 
rfw-juodos {prastais kfetab 
IvHeHah)_____  “

-DARBININKAS"

Laimė — (poėma). Parašė 
Vaitkus „.——'J—-----------50c.

Atsargiai su Ugnimi. Vertė 
iš lenkiško kun. K Š............10c.
' Mūsų Tikėjimas — išaiškini

mas pagrindų mūsų tikėjimo. 
.Vertė Jonas M. Širvintas----- 50e.

Lietuvos Ženklai — Išleido. 
J. Šeškevičius ir B-vė, Kau
nas ------------------------------------40c.

Ėmęs ir Kalbėk: Deklama
cijos, Monolgai ir Dialogai 
Parašė Juozas V. Kovas------30c.

Graudūs Verksmai — Ver
tė Vysk. A Baranauskaa.___10c.

Eucharistiškos Stacijos—Su
lietuvino Kun. P. Juškaitis—15c.

Kristaus Kryžius r Stacijos, 
Graudūs Verksmai, Maldos Gd- 
gužSJ, Birželio ir Spalių mė------ .
tęsiama. Išleido kun. EL A Va-- 
sys_____ i---------------------------25tf

Dangaus Karalienė. — Su
rinko Kun. M. GavaleviČius; 
be apdarų 75 centai, su ap
darais _________ __________$1.00

Žmogus fr Gyvudyu. Para- 
šė kun. P. Būtys__________30e.

Socializmas ir KrihšSonyH.
Prof. V. Jurgučio----- —-—10c.

Žydas Lietuvoje. Parašė S. 
Kaimietis ifi*

Maldos Galybė. Istoriškų 
piešinys IV-to šimtmečio kri
kščionybės. ^Lietuvių kalbon 
išguldė P. B_______________ !

' Apsirikimu Komedija. 
tikimąjį iš Amerikoniško

25a.
Apsirikimų Komedija. Atsi

tikimas iš Amerikoniško gyvo 
uimo. Išguldė Lapšiaus VaL 
kas ............. 10e.

Jono Kmito Eilės ...... .$1.00 
Lietuvos Albumas. Su pa

trumpa Apologetika arba ' 
Kat. Tikėjim* Apgynimas. Pu L 
rašė kun. V. Žajančauskaa—80e
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X .> PRANAS GALINIS 
w IŠVAŽIUOJA

Birželio 13 d.; vakarę,. laivu i 
Romėne, kurs Išplaukia iš New 
Yorko, iškeliauja Europon Pranas 
E. Galinis, Harvardo Universiteto 
Germaniškų kalbų mokslo studen
tas. Jis -vyksta Vokietijon, kur per 
vasarą Reriyųo'universifete studi
juos vokiečių kalbą. Rudenį vėl 
grįš į Harvardo Universitetą baig
ti savo mokslą. Jo tikslas yra gau
ti daktarato laipsnį ^Germaniškų 
kalbų moksle. y '
7 Prie progos, Pranas Galinis yra 
pasirišęs studijų tikslais aplanky
ti įžymesnes vietas Anglijoj. 
Francijoj, Austrijoj, Lenkijoje, 
Latvijoje. Taipgi tvirtai yra pasi- 
rįžęs aplankyti ir mūšų pavergtą
ją sostinę Vilnių ir Trakus ir ten 
kiek galima ištirti lietuvių būklę. 
Likusį laiką praleis Lietuvoje, kur 
stengsis pasimatyti su įžymesniais 

' asmenimis aplankyti indomesnes 
istorines vietas ir dalyvauti Vy- 
tauto'Didžiojo jubiliejaus iškilmė
se. . ' •

Gerb. Pranas Galinis yra bran- 
, gus lietuviams asmuo, ne vien tik 

todėl, kad jis yra gabus moksle ir 
gana aukštai jame pakilęs, bet to
dėl, kad jis yra gilus lietuvis pa
triotas. Jis gana stropiai seka 
Lietuvos kultūrinį, ekonominį Jr 
politinį gyvenimą. Taipgi jis turi 
nemažai pažinčių su žymiais Ame
rikos profesoriais kuriuos jis ne
mažai informuoja apie Lietuvą, 
jos istoriją ir kalbą ir apie dabar
tinius santikius su lenkais. Ir to
dėl .daugiau Lietuvai naudos pa
daro, negu mums yra žinoma.

Bostoniečiams Pranas Galinis y- 
ra labiausia pažįstamas, nes čia 

-gyvena nuo pat jaunų dienų. Čia 
jis baigė Bostoų Latin High 
School su geriausiais pažymėji
mais. Taipgi baigė ir garsiąją jė
zuitų vedamąją Bostono Kolegiją. 
Tuomet nuvyko į Prinsceton tini- ' * - - • 2- *. ą •peciąli-

s

Ketvirtadienį, birželio 12 d.'lau
kėsi redakcijoj p-nia Džiaugienė 
iš Woreąster, Mass. Ji atvykę į 
Bostoną dalyvauti savo dukrelės 
Placidos mokyklos užbaigimo iš
kilmėse^ , - <• . -

P-lė Placidą Oną. Maria Vilei- 
kiutė, ketvirtadieny gavo Emma- 
auel kolegijos paliūdymą už savo 
sunkų 4 metų darbą.

PJė Plaejda šiais paskutiniais 
:netais gyveno So. Bostone pas pp. 
Ašmenskus. Ji labai džiaugiasi sa
vo šeimininkais ir gailisi, kad tu
rės skirtis. P-nas A. Ašmenskas y- 
ra vienas iš pirmųjų LDS. narių ir 
priklauso prie LDS. 1 kuopos.

Ką dabar vfeiks p-lė Placidą, tai 
:iei ji pati kol kas į tą klausimą 
negali atsakyti. Kartais planuoja 
važiuoti ir į Lietuvą. Lietuvoje ji 
būtų labai naudinga. Sužinoję pa
rašysime.

Iv. Petro parapijos?
_____ ayoro 'šeimynos atsi

lankys į tas mišias pasimelsti. Ga
limas daiktas, kad ir pataši May- 
oraa kartais įgali atvykti..

’ Kas tik nori už Bostono mirusią 
Mayorienę pasimelsti gali išklau
syti jos gerovei giedamas mišias, 
panCdėįy, 8 A. M.

Anradieny. bus vienos šliubau- 
nos mišios 8:30 vaL, o kitos 9:30 
vak ryte. < .

Ponas Pįnelis išvažiavo automo-. 
biliu į Niagara Falls. Jis lankysis 
U jš. K. S, A. seime ir apžiūrės sa
vo ten paliktas stabas.

-Taipgi Į seimą važiuoja ponas 
Vencius kaipo apskričio atstovas 
ir daug atstovų vyksta iš Wor- 
cesterio.

Ketino delegatams ir kitiems no
rintiems važiuoti sudaryti bussą. 
Neteko girdėti ar toks lietuvių 
buss’as važiuos j Niagarą ar ne!

Paulius Mikalauskas išvažiavo 
traukiniu.

Girdėt, kad važiuoja daug ir 
dar daugiau yra.norinčiii važiuoti. 
Jie turėtų pranešti ponui Lekec- 
kui ar Vieraičiui, Worcester,~ 
Mass, “Darbininkas” patarnau
tų. manau, komisiją pasiekti.

Btiss’u i abi pušį tekainuotų
•

ADVOKATĖ
'■ . V Bengia Lietuviu ūiSkų Gedimino 

Draugija, Birželio-June 17,1830, 
Oakland Grove, E. Dedham, Mass. 
Piknikas prasidės H Vai. ryto ir 
trauksis iki vėlumos. *. >
• Šis piknikas bus ^nas iš pui
kiausių. Jame turėsime daug žais
lų, skanių valgių ir gėrimų. Bus 
puiki orkestrą, kuri grajys lietu
viškus "ir amerikoniškus šokius. 
Todėl prašome visuomenę koskait- 
lingiausiai atsilankyti.

Gal jau visiems yra žinoma, kad 
parkas labai didelis, ir yra daug 
vietos. Taip pat turime priminti, 
kad D. L. K. Gedimino Dr-ja yra 
geriausia iš visų .kitų draugijų 
Bostone ir apylinkėje. Pašalpos 
sergantiems moka po $6.00 savai
tėje, o pasimirus draugija išmoka 
po $150.00 pomirtinės. Šios drau
gijos nariai yra liuosi nuo visokių 
trukdymų, tad bus gera proga ne- 
prigulintiems prisirašyti už pusę 
įstojimo (ant parko).

Tad gerbiamoji lietuvių visuo
menė, esate maloniai prašomi seni 
ir jauni koskaitlingiausia atsilan
kyti, o mes tikimės kad atsilankę 
"būsite užganėdinti. Įžangos į pik
niką, nebus.

Širdingai kviečiame visus daly> 
vauti. Pikniko Rengėjai

Kelrodis: Važiuoti Elevatorių 
iki Forest Hills, iš tęn Washington 
Grove St. karu važiuoti, iki Grove 
St. Ten bus žmogus, kuris nurodys 
pikniko vietą.

PASARGA: Jeigu lytų, pikniko 
nebus, .' ' J

LHTUV. DUKTIRtf DR-JO1 
po globa įfoftNog ava 

' VALDYBĄ 7 4 

Pirmininkė — Teklė Afinensklend
63 G 8t, So. Bostoh, Mass. ' 

Vicę-Pirjnlninkš — F. Zaleckienė,
448 Oambridffe Bt, Cambridge, Masa 

Prot Raštininkė — Qna Slaurlenė,
443 E. T-th St, So. Boston, Mass. \ 

, Tetepkone gouth Boston 3422-R. 
Fin. Raštininkė—Marijona MarkoniutŠ, .

664 Ė. Eighth St, Sa Boston, Mase. 
Iždininkė — Ona Štanluliutė, 

. 105 We8t 6-th St, 8a Boston, Maso. 
Tvarkaarė — Ona Mizgirdlenfi,

1M2 tolumbln Rd., 8o. Boston, Maso, 
Kasos Globėja — E. Janušonienė,

1426 Coiumbia Rd., So. Boston, Mass. . 
Draugija savo susirinkimus laiko kaą 

antrą utamlnką klekvleho mėnesio, 
7:30 vaL vakare, po bažnytinėj sve
tainėj.

Visais draugijos reikalais ireipkitla 
pas protokolų raštininką

K. K K.v
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kaip būtų smagu, kad bent-

v

Spauda yra .viena stipriausių vi
suomenės auklėjimo priemonių: ji 
barstė žmonių tarpe gyvybes ar 
mirties sėklas.—Prof. St. Šalkaus
kis. - ...

A. J. Navickas, Rašt.
274 Bolton St„
So. Boston, Mass.

PANELĖ JUOZAPINA KAŠĖTAITĖ 

iš Montello, Mass.

smuikų, niandalinų, banjo ir kito-- 
kių instrumentų ir pagrajitų ten 
toje giraitėje.

Visiems būtų daug-linksmiau.
■ <5'. r*

K08TUMERSKA3
KRIAUČIŲ 8

’. > * *

t

KLIMAVIČIAUS FAUNOJ ’
MUMNER STREET \ . NDRWOOD, MąSS.

Ten pat kur ir Ikreli* metą buvo.

Visus kviečiame koskaitliftgiausia atsilankyti į šį para
pijos milžinišką išvažiavimą. Bus visokių įvairenybių. Už- 

' tikrinam kad atėję praleisite laiką linksma. Atsilankiusie
ji nesigailėsite, ' : ■ i \ . s

KELRODIS. Parteku* Nonroudą, vnžluot Waahlngton str. | pakalne; už 
Win«low O n rage [maukt po kairei i Dean atr.; pervažiavau jk> geležinkelio tiltu, 

i jmmikt po tipinei i Pitmannt wtr.; pervažiavo* dfrbtnvfia ktėmų, ant kalnelio 
griežta nlkunė po kairei—tai Sutnner str.; Už kokio* poro* mtnntų kelionėm po 
kairei bus pikąyko .vieta. Ten bus žmogus, kurs parodys kaip įvažiuoti į pievą.

ŽINOTINA,

į $2,000 INEIGĮI [METUS
3 šeimynų namas. Bevelk naujas ir. 2 

. karų ga ra džius. Graži vieta. 8 Vievr 
South Are., Jamaica Plain. TeL Jam. 
1798-J. . • (B13)

GERBIANIEJl! 
KAS? Piknikas 
V TTD 9 MUNCHBACK’S PARKE, nUll; NEKITUR

- ♦
/

y.

v-

‘k.

$15.00.

I

«

Trečiadieny lankėsi redakcijoj 
kun. F. W. Strakauskas, LowelĮio 
šv. Juozapo parapijos klebonas. 
Besikalbėdami sužinojome, kad to
je kolėnijoje.yra nepaprastas lie
tuvių katalikij susidomėjimas sa
vo parapija ir draugijomis. Ren
gia piknikus ir šiaip įvairias pra
mogas. Į trumpą laiką pataisė baž
nyčią, įtaisė naują, didelį ir gražų 
tltorių ir kitus pagerinimus pa
darė. <

Ketvirtadienį lankėsi Juozas 
Gansonas, ristikas ir papasakojo į- 
vairių žinių apie sportą. I

versitetą. kur. melus laiko spe 
chemijoje, kitrtu 'pa| 

damas- kitiems. Ten gavp i 
laipsnį. Iš ten buvo pakviestas 
Marųuette Universiteto (jėzuitų) 
Milwaukee,Wis. chemijos instruk-. 
torium, kur įšmokytojavo visus 
įnetus. Bet Pranui chemija nepa
tiko, nes kenkė jo nepertyirtai 
-Sveikatai, todėl jis ją apleido ir 
'perėjo į kalbų mokslą. Palikęs 
chemijos instruktoriaus vietą 
Marųuette Universitete, grįžo į 
Bostoną ir įstojo į visoje Ameriko
je garsų Havardo universiteto, kal
bų skyrių, kurį tikisi kitais metais 
baigti. Pranas yra neturtingas, to
dėl eidamas highschoolę ir kolegi
ją kartu dirbo ir “Darbininke.” 

Linkime Gerb. Galiniui laimin-
• gos kelionės. ■" '

Draugas

| VYČIAI LAIMĖJO
Praeitame nedėldienv L. Vyčių 

17-tos kuopos baseball tymas buvo 
nuvykęs į Somerville, ir ten žaidė 
su vietinių airių tymu. Mūsiškiai 
juos supliekė padarydami 21 to 
|0.

Savaitę anksčiau mūsiškiai žai
dė Medforde? Ten ir-gi svetinitau- 
čius supliekė, padarydami rodos 
14 to 6. Valio UŽ tat

*» i »

MIRĖ MAJORO ŽMONA
Antradienio vakare mirė ilgai 

sirgus Bostono miesto majoro 
James C. Curley žmona. Paliko 
dideliame nuliūdime vyrą majorą 
ir šešis paaugėjusius- vaikus. Lai
dotuvės įvyks penktadieny iš Šv. 
Kryžiaus Katedros Bostone. Pa
maldose dalyvaus J. E. Kardinolas 
O’Connell iy kiti aukštieji Bažny- 
ckk vadai. JjMdotuvėsą.^aa3r&us 
miesto ir valstijos ofieialai.

Majoras Curley gavo daug už
uojautos telegramoj iš šios šalies ir 
užsienių, nes jis yra plačiai žino
mas kaipo gabus ir energingas 
veikėjas Amerikos politikoje.

A. a. Curley buvo pavyzdinga 
moteris. Ji išaugino šešis vaikus ir 
tris palaidojo.

Atlikus motinos pareigą šioje 
kelionėje nuėjo amžinybėn.

P-NAS A. NEVIERA, L Vyčių 
17 kp. pirmininkas ir tos organi
zacijos apskričio'spaudos komisi
jos narys energingai darbuojasi, 
kad išgarsinus L. Vyčių N. A. ap
skričio išvažiavimą, liepos 4’ d. Pa
langoje. Jis jau išsiuntinėjo chorų 
vadams laiškus kviesdamas daly
vauti programoje. Nugirdau, kad 
tokių pakvietimų pasiuntė dešim
tį-

Taigi liepos 4 d. bus tikrą dainij 
šventė.

• « - ■____________

- NAUJAS “PLUMBERIS”
■M

. Pereitą antradieni, p. A. Nevie- 
ra, L. Vyčių kp. pirmininkas pa
baigė švinorystės kursą ir gavo di
plomą ■\Ventworth institute. Svei
kiname. Tokių amatninkų lietu
viams-reikia.,

; ė ' * -'.įJ'-.r-'ū, ’t- Į ~ tea.rt'

SB^ULKIOS ŽINUTĖS

Sekmadieny, birželio 15 d. 9 ;30 
vai. ryte šv. mišios bus, giedamos 
Saldžiausios Širdies V. J. Romos 
Katalikų Draugijos narių intenci
jai. Jie eis “in corpore” prie šv. 
Komunijos.

2-trą vai. įvyks susirinkimas šv. 
Jono Ev. Draugijos salėje ant Sep
tintos gatvės.

Vakare 7:30 įvyks iškilmingos 
-pamaldos ir diplomų išdalinimas 
baigusiems religijos paskirtus kur
sus. Pamokslą sakys svečias kun. 
S. Kneižis. .. .

Pirmadienio rytą 8 vai. bus ek- 
zekvijos ir mišios už vėlę ponios 
James M. Curlev. Kun. Virmaus- 
kis pasiuntė Mayorui kortelę apie 

Sport. tas mišias kaipo dvasinį bukietą

D. L. K. Keistučio Dr-jos susi
rinkime birželio 8 d. nutarta reng
ti metini pikniką, nuosavame par
ke, Oakland Grove, E. Dedham, 
Mass. 4 d. Liepos (July), 1930 m. 
Kaip visuomet taip ir šiais metais 
iš priežasties metinio pikniko D. 
L. K. Keistučio draugija išleido 
manifestą į visus brolius lietuvius, 
kad davus progą patapti šios 
draugijos nariais. Sulig to mani
festo visiems lietuviams įstojan- 
tiems į minėtą dr-ją. 4 d. liepos.

• • * * 
metiniame piknike, nuo 18 iki 45 
m. amžiaus jstojimas’ šuntažintas 
pusiau. Tad nepraleiskite progos, 
bet važiuokite visi j pikniką ir ra- 
šykitės prie taip garbingos ir di
delės draugijos D. L. K. Keistučio. 
Išmoka ligos pašalpos $7.00 savai
tėje, o mirus dr-ja išmoka 200 dol. 
pomirtinės.

- JD. L. K. K. D-jos susirinkimai 
būna antrą sekmadienį, 2-rą vai. 
po pietų kiekvieno menesio, Lietu
vių Salėje, “E” St., So. Bčston, 
Mass.

Trečiadieny, birželio 11 d., iš 79 
studenčių, baigusių 'Portia Law. 
mokyklą, buvo jauniausia advo
katautai p-lė Juozapina Kašėtai
tė, 20 metij amžiaus. Ji gavo L. E. 
B. laipsni? P-lė Juozapina tą laips
nį gavo per .yargąir pasišventimą' 
nes dirbti ir mokytis nėra taip 
lengva užduotis. Dar ir tas, kad 
jos amžiaus jaunimas tik svajoja 
apie “good times.” Kuomet kiti 
šoko, važinėjosi ir žaidė, p-lė Juo
zapina savo liuosą nuo darbo laiką 
pašventė prie knygų, įr tai ne ko
kių ten apysakų, bet sausųjr kom
plikuotų. . ' - ;

Būdama nepaprti^oš'energijos, 
gabumų if pasišventimo ji ir 'dar
be padarė.didelę įžažangą;

Dirbo apdraudos: kompanijoj. 
Vėliau gavo darbą Edison Electric 
Illuminating kompanijoj. Pastebė
ję jos gabumus ją pakėlė į legalį 
departmentą kur ir dabar tebedir
ba. ’ ' ' • •

Be to, p-lė Kašėtaitė rado laiką 
priklausyti prie choro ir kitų 
drąugijų ir jose darbuotis. Ji daug 
kartų yra dainavus solo vietos pa
rengimuose. Dainavo ir “Darbi
ninko” metiniame kęncerte porą 
•'rietu atgal.

P-lė Juozapina gimus liepos 20 
d., 1909 ir augus Montello. '.Baigė 
Brocktono aukštesnę mokyklą. Po 
to, ji įstojo į-Brocktono Business 
kolegiją ir ją baigė 1926 m.’

Įstojus į Portia Law mokyklą 
buvo aktyve studentė. Nuo pirmų 
mokslo; metų buvo klesių valdybo
je, ir energingai darbavosi. Mo- 
kyJdos,idrŠHimkąi.Rakė}<kad jibu- 
vo garbės studentė. ' .

P-lė Juozapina gyveną kartu su 
savo tėveliais po numeriu 38 Saw- 
tcll Avė. Ji yra vyriausia iš ketu
rių šeimynoje. .............

Linkime jaunai ir garbingai ad
vokatei geriausių pasekmių.

Rap.

REIKALINGAS GERAS 
3’UOKKEFIS

Turi būti sąžiningas ir? nevar
tojantis svaiginančitį gėrimą. Mo
kestis užtikrinta. Mūsų duonke- 
pykla yra moderniškai ištaisyta. 
Kuris Įdomauja ir nori turėti sau 
gerą darbą prašome -kreiptis į 
“Darbininko” administraciją.

(B-17)
-

PARSIDUODA
SO. BOSTONE po num. 22—24 

Nevvman St., 6 šeimynų namas, y- 
ra didelis ya'rdas, arti byčių ir ka
lų. Gera vieta. Įeigų $78.00 į mė
nesį, Savininkas apleidžia miestą. 
Kaina $6,50jO. Savininkas ant pir
mų lubų gyvena. (B.-17)

ŠVENTO PETRO IR POVILO
DR-JOS VALDYBA

Pirmininkas — Jonas L. PetrausRĄ 
24 Thomas J?ark So. Boston, Mass.

Viee-Pirminlnkas—Juozas Jackevičiui, 
92 Sawyer Avė., Dorchester, Mass.

Prot Raštininkas — Kazys Rusteika, 
446 E. 6th 8t, So. Boston, Mass.

Fin. Raštininkas — Juozas Guzevičlu% 
27 Tampa St, Mattapan. Mass.

Iždininkas — Vincas Kallšius, 
67 G Street, South Boston, Maža.

Tvarkdariu — Petras Geležinis, 
14 Vinton St, South Boston, Masė.

Draugijos susirinkimai būna kas pir
mą nedėldieni kiekvieno mėnesio I 
vai. po pietų, parapijos salėj, 491 
E. BėVenth 8t. So. Boston, Maso.“------ -------—

tv. JONO EV. BL. PAtALP 
DBJOS VALDYBA

Pirmininkas — Motiejus 41oba, 
539 Ė. Sėvėnth St, So. Boston, Mali, 
Telephone South Boston 3552-R.

Vloe-Pirmlninkas — J. L. Petrausk&< 
24 Thomas Pk., So. Boston, Mass. - 

Prot Raštininkas — Jonas Gllneckit 
5 Thomas Park, So. Boston, Mass. 

Fin. Raštininkas — Matas Sėlkls, 
256 E. Ninth St, So. Boston, Mask. 

Iždininkas — Andriejus Naudžiūnas, 
885 E. Broadway, So. Boston, Maišą 

Maršalka — Jonas Zaikis, 
7 Winfield St, So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirlnklmuaJca* tredą 
nedėldieni kiekvieno mėnesio, 2-rą 

. vai. po pietų, parapijos salėj, 492 S. 
Seventh St, So. Boston, Mass. ; . 4

■ • ■ ___ •

ĖV. KAZIMIERO B. K. D-JOI 
VALDYBOS ANTRASAI

Pfmintnkas — J. GruMnskaA 
24 Prescott 8c, Readville, HaM 

Vice-Pirmlninkas — J; Markeli 
140 Bowtė St, Bd. 'Boston, 

Prot Raštininkas—Vincas ;
116 Bovren So. 

BaBUMnkW M. teikta, ^ 
r959 E. Nnth Rt„ Sa Boston, 

Karterius — F. Grendelte, į ■
237 W. Flfth St, So. Boston. Mm 

Maršalka — J. Zalkis,
7 Wlnfleld St, 8a Bortai, MrtM 

Draugija Taiko susirinkimus kas aną 
rą nedėldieni klAvieho mSrafcsto, 
nust 492 E. Seventh St, parapijai 
salėj, 7th 8t, South Boston, MiM

■■ - ............................ • •
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DIDELIS PIKNIKAS
NORWOODO

ŠVENTO JURGIO PARAPIJOS
ĮVYKS SEjažADIENY

LIETUVIAMS PROGA
Yra lietuvių vaikinų gabių 

moksluose. Bostono kolegija duo
da veltui 4 metus Ihokslo tiems, 
kurie ims kvotimus birž. 21, 9 vai. 
A. M., Boston College High School 
ant James St., Boston ir pasižymė- 
jančiai juos pereis.( Kvotimai bus 
iš anglų kalbos ir matematikos į- 
stojantiems į Boston College High 
School.

- ■ ■ ...... I J

RUOŠIASI PRIE PIKNIKO
Jaunųjų merginų choras po va

dovyste p. Karbausko lavinasi 
naujų dainelių. Važiuos parapijos 
piknikan birželio 22 d. ir sudai
nuos, kad palinksminus visą gra
žią minią. Nėra abejonės, kad per 
parapijos išvažiavimą Munchbaeks 
parke bus tūkstantinė minia'žmo- 
n

keletą s pikninkierių atsivežtų

Birželio 18“d. įšventinamas į ku- 
jiigus Weston Kolegijos koplyčioj 
jėzuito diakono Antano Mešlio — i 
bostoniečio. Jis dabar baigia aš-, 
tuonių dicmj rekolekcijas. Ir mes 
pasimelskime misionieriui gausių 
Dievo malonių. Birželio 29 d. sa
vo kunigišką palaiminimą jis su
teiks mūsų bažnyčioje prieš visas 
mišias, kurios bus sekančiomis va
landomis: 7:30, 8:30, 9:20, 10:45 
ir 11:30. Mišios 9:20 bus intenei-■' 
jai šv. Petro ir Fovilo draugystes 
ir jos Ibis su asista. Mišios 11:30 
bus privatiškos. Jose tegalės daly
vauti tik turintieji primicijanto 
špecialį raštu pakvietimą.

PER DU METU
IŠMOKĖTI

PLUMBING ir HtATING

P0WERS MEHEOAN CO., 
500Broadway

TeL-S. B. 4599 —Milton 6211
..........

A T 1^0 Važiuok už dešimtuką Wa§hingtono gatve
• į Roslindale. Išlipk ant Beech gatvės ir eik 

ja po kaire kalnan apie penkias miliutas. Ten rasi. Suprasi 
— kur eisi. (Pasilik dešimtuką).

L B. K. SALDilAUBIOS MRG 
V. J. PAŠALMNĖS DR-JOS ‘ 

VALDYBA
PirmiDlnkas — V. T. Savickas, •? L.

451 E. Saąenth St, So. Boston, tfMfc 
Vlce-Plrmlntofites — A. Nandžlunas, .. 
? 885 E. Broadvvay, So. Boston, Mass. 
Prot. Raštininkas — V. Tamoliunas,

40 Matine Rd., So. Boston; Mass. 
Fin. Raitininkas — D. Lingevigus,

62 Adams St, Dorchester, Maso. 
Kasteriąs — P. Klepoais,

286 Bolton St, So. Boston, Mass, 
Tvarkdarls — J. Leščinskas,

141 Bowen St, So. Boston, Mask
Draugija laiko susirinkimus kas antrą 

pirmadieni kiekvieno mėnesio 7l3u 
vaL vakarė, pobažnytinėj svetainėj, 
Flfth St, So. Boston, Mass.

D. L. K. KEISTUČIO DRJO8 
VALDYBOS ADRESAI

x 1990 M.
Pirmininkas — Antanas Macejunas,

45(1 E. Seventh St, So. Boston, Moša
Vice-plrm. — Povilas žiroiis,

554 E. Flfth St, So. Boston, Maaa ■.? 
Protokolų RaSt — Adolfą* Navickai; '

274 Bolton 8t, So. Boston, Mass. .
Finansų RaSt — Juozapas VinkevUSnC ■«

450 B. Seventfa St, So. Boston, KtMu '^į 
Kasteriąs — Andrius Ealteckas,

702 E- FUth St, So. Boston, Masa. 
Maršalka — Kazimieras Mikailionla, i,

906 E. Broedvay, So. Boston, Man 
Draugija D. L. K. Keistojo laiko mA, /»?

nertnins susirinkimus kas antri na* * ’ 
dėldlen] ttekvfeno mėnesio Lretuvfą 
Svetainėj kampas*B ir Sllver J
So.zBoston, Mass., 1-mą valandą j^a '' 
pietą. Ateidami atsiveskite 
naujų narh) su savim prie draugijai.,.a,; 
priraŠytLKADA? Birželio 22

<

Kaip tik išklausys mišių
■o KTftO NttON 

-PAKTUOS
A 7 

r ’ 'f -

PASTABA’ nc^a^a^ patogus °ras butŲ piknikas vis-
- vien įvyks, nes parkas rie tol i ir yra medžių ja

me. Jei visai labai lytų tuomet tikrai įvyktų at anksti ar * •* 
vėlai bazarėlis ar “Įienny sdcial” pobažpytinėje atoaujin 
•-tpjF saleje. ■ : , ' . ' . < ;

' e

r

• * ; . 4

Siuvu, taisau ir išvąįau-vyriš
kus ir moteriškus drabužius.

DARBĄ atlieku
G&RAL*t > .

M0W.BroadW*y. |M. Bčštott 'PARAP1JOK PRAUOGŲ K0U1SUA
■, ,iL,*;



vienuolikos

JOSBMŲ ;
S Pasauly gyvena apie 1726 
milijonai žmonių. Katalikų 

r ’ \ v - -- v -

yra.305 milijonai, įvairių at
skilėlių158 mil, protestan
tų — 220, stabmeldžių yrą a- 
pie 1043 milijonai.
* Šituos nelaiminguosius ve
da į Dievo Avidę būriai mi- 
.sijonierių. Dabar jau yra 
i .< <_ ''f , VI z>r. j-1

— ąpiellO voktai 
apie 80mil., francūziškai 
apie 45 mil.

tančių misijų, stočių, 44 tūk
stančių bažnyčių, jose 12 
tūkst: 712 kunigų iš jų (4516 
— vietinių, čionykščių).

VANDĘNŲ TURTAI
Vandenynų mjūrų vande

ny yra ištirpę d#ug įvairių 
cheminių elementų. Tik vie- 
nos druskos vandenynuose 
yra lig 2%%. Iš kitų vertin
gų dalykų jūrų vandeny y- 
pač pažymėtinas jodas. A- 
merikos mokslininkų ap
skaičiavimais, bendras jodo 
kiekis visuose vandenynuose 
siekia lig 60 miliardų tonų, 
nežiūrint to,.... kad milijone 
dalių vandens yra tik dvi da
lys jodo. Iš čia matyt,* koki'^Klausytojų buvo pasirinku- 

pilnutėlė didžiulė salė, 
&Xkas rodo visuotinį tuo klau- 
^simu susidomėjimą.

Paskaitos pradžioj Esnault 
į Pętterie nurodė į didelius 
^sunkumus, kuriuos tenka 

nugalėti, kad būtų galima 
galvoti apie tąrpplanetinį 
susisiekimą. Raketinis susi- 

■y Siekimas yra vienintelė prie- 
; monė kada^nors žmogui ap- 

lankyti artimiausius saulės 
^•sistemos kaimynus, nes nei 
£'Julės Verne patranka nei

ŽMONIŲ KALBOS

^Daugiausia žmonių kalba
kiniškai—virš 400 mil žmo
nių, indiškai (hindostaniš- turtai yra paslėpti jūrose.

. . - MOKYKLOJE
MOKYTOJAS: Pasakyk man, 

kokio ta paukščio labiausia bijai?
MOKINĖ-: Garnio, panele mo

kytoja “D.”

4930 m. liepos 4 d. Rytinių Val- 
^tybių lietuviaTkatalikai turės su- 

"y sivaŽiavimą, šv. Jurgio parap. sa- 
|*l£įe,207 York St., Brooklyn, N. Y. 
<'Prasidės 10 vai. ryto.

įA^rVisos katalikiškos draugijos, 
kūopoę, "taipgi parapijos malonės

^taepg^s prie to seimelio. Rinkite 
į?;-atstovus ir svarstykite įnešimus, 

būsimam seimeliui.
. ' N J* M. -

< . Draugijos nepamirškite parašy- 
tr siunčiamiems atstovams manda-

S, tus. -Kiekviena kuopa turi teisę” 
įb-siųsti,po 1 atstovą nuo kiekvienų 
y:35 narių ir parapijos po 3 atsto- 
0 .VUS.

visi reikalingi^ bandymai. 
' Aidžiausia kliūtis bandy1 
mams daryti yra lėšų stoka,x 
nes tam reikalinga apie 20 
milijonų litų, kuriuos tačiau 
gali suteikti vienas kitas A- 
merikos milionierius. Prieš 
skrendant '! mėnulį, raketos 
bus naudojamos ir žemėj. Iš 
Paryžiaus į New Yorką ra
keta galės nuskristi per 25 
minutes, o aplink žeme — 
per 80 minučių.

Kaip matom, jei tik* šio 
irancūŽTi mokslininko spė
liojimai įvyks, tai iįūsų vai
kai galės dąrvti ekskursija’s 
ir gegužines mėnuly!

“TV.”

ŠVARUS ŠUO
Du žmonės, važiuodami' trauki-

i PASISKUNDĖ
Miestietis skundžiasi savo ge

ram pažįstamam ūkininkui:
— Baisiai susilpnėjau — kiau

ras naktis negaliu miegoti. Kaip

Fed. Apsk. Valdyba

14, astuonios — po 13, 
olika — po 12, dvide- 
Ivi — po 11, trisdešimt 
ios — po 10, keturias- 
t' viena — po 9, pen-

TĖVAS: Vaikeli, kai aš buvau 
tavo metų, tai visai nemelavau.

SŪNUSc 0 nuo kelintų metų, tė
veli, pradėjai meluoti? “D.”

“ATEITIES”
Žurnalas eina' sąsiuviniais po. 64 
psl. kas mėnuo jau 10 metų. Jame 
rasi gražių eilėraščių, beletristikos 
dalykėlių, įdomių ir rimtų ątraips- 
nių,. iliustracijų—pažinsi visą Lie
tuvos besimokančio jaunimo gyve- 

s nimą. ...
f/ “Ateitis” visų pigiausias Lietu
voje žurnalas. Už $2.00 jį gausi 
kas mėnuo su mėnesiniu 16 pusi. 
“Gamtos Draugo” priedu. Pusm. 
— $1.00.. Moksleiyams; met. — 
$1.00, pusm. $0.50. Tad skubėk!

Ade.: “Ateitis,” Kaunas, Lais-

Tel. So. Boston 2660 ; .

LIETUVIS DANTISTAS

A. L. KAPOČIUS
/

251 Broadway, South Boston
(“Keleivio” name)

Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30—6 ir nuo 6:30—9 vakare. 
Seredomis nud 9—12 vaL dienų.
Šubatomis nuo 9 iki 6 vak.. Ne-- 
daliomis nuo 9 Iki 12 (pagal su
tarti).

Amerikoje metams ...
Pusei metų

Lietuvoje metams ....
- Pusei metų

‘DARBININKO” KAINA
>

“DARBININKAS”
EINA DU KARTU SAVAITĖJE.

fjį DU GRADY 
^SPECIALISTAS, 
■pabaigęs N. T. unlverslty medlka- 
llšką kolegija; buvęs gydytoju Ft ' 
Hamiltoa Ligoninėj, N. Y.; chirur
gai j Out-Patlent Staff Lowellio li
goninės. Daktaras Miesto Dlspeo 
sary; sujungtas prie SL Johu’s 
Ligonines; Medikallfikas agzamlnuo- 
tojas dei Metropolitan »Life Ins.; 
Lovon YMCA. Gym.; A. O. Fores- 
ters of America. Valandos :,Antr„ 
Ketv„ fieStad. 10 Iki 12 ryte, 18—5, 
7—8 vak. Sekmadieny 10 Iki 12.

Trcmont St Patarimo* dvtoi,

GREEN BEAUTY 
SHOPPE 

Pagražinimo Įstaiga 
Garbiniuoju ■RKk plaukus Šešiems 

menesiams (Per- MaV roan®1^ Wave) ĮĮSy ant valiausiai lš- 
rastos mallnos 

JęA Thermiąue.Talp- 
gi atliekame ir 

Jffj' kitus pagrailnl- 
r--v2a< mo, garbintavi- 
į mo dalykus.

.“DARBININKO” SPAUSTUVĖJE
ATLIEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBUS 

PRIEINAMOMIS KAINOMIS.
/ ' / v ” ’2-- -■.

Reikale Kreipkitės Pas
A . K • . '

"'DARBININKAS"
366 West Broadway ; South Boston, Mass.
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