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ICOZIJOS PROFESO- 
'R1US GINS UETUVį

,5.- HAAGOJ
KAUNAS?

praneša, kad Lietuvos rei
kalus Haagos tarptautinia
me teisme giną Lilio univer
siteto (Prancūzijos) profe- 
srius Subeet. ; J

KIAKDOJENAUJA 
DIREKTORIJA

KLAIPĖDA. — Naujasis 
gub, Vytautas Gylys priėmė 
direktorijos prezidento Si- 

. maičio atsistatydinimą ir 
naują direktorijos pirmi- 
ninkit paskyrė Klaipėdos 
prekybininkų skyriaus pir
mininką vokietį 04 tma r 

■ Sehreiber.
Naujai išrinktąjį seimelį 

atidarydamas, gub. Gylys 
pasakė kalbą, kuri pada
riusi gero įspūdžio ir vokie
čiams atstovams. ./ ■ .

Yra vilčių, jog Klaipėdos 
krašto lietuvių įr vokiečių 

• santykiai pagerės.

- S p a-u d a

1.—Mary K. Douglass iš Wisconsin įteikė vėliavą Aruapolis laivyno akademikui Mdihipmau. Klrn. už 
jo'gerą draugystę. 2-^-Detroit parado, įvykusio gegužės 30 d., vaizdelis, 3—Amep] 
teniso tymas nugali australiečius Philadelphijoj.
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Davis taurės

J. K Rockefeller, Jr. Pi|(| 
Prohibiciją 
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NAUJUS MOKESČIŲ ĮS- 

TATYMAS JAU VEIKIA

ARGENTINA MAŽINA 
KARIUOMENĘ

Z ---------—•-

BUENOS AIRES. —Ar
gentinos vyriausybė birže
lio 1 d. pranešė, jog birželio 
20 d. bus paleista 2882 ka
reiviai. Tai daromą taupu
mo tikslu.

SPGRTAS

UNIJOS RAUDONIEJI 
PALEIDO AMEHIKIETĮ
SHANGHAI. —Kinijos 

komunistų banditai 6 mene
siai atgal pagrobė amerikie
tį kapitonu Charles Baker, 
jį kankino ir reikalavo už 
jo paleidimą 10 , milijonu 
doleriu.

Birželio 1 d. anglų misi* 
jonierius, Findlay , Andrei! 
banditams atgabeno. dalį:

KOLEGfSTŲ NAUJAS 
LAIMĖJIMAS

•" ketvirtas žaidimas iš ei
lės teko Švč. Marijos Kole- 

. gijos tymu, kada jie nuga- 
' Įėjo Vyčių tymą įš Lavrren- 

ce. Mass. birželio 5 d. •.
^Žaidimas buvo labai gy

vas ir įdomus.. Ilgą laiką 
žaidimas buvo lygus. Jau 
rodės, kad kolegistams rei
kės pirmą kartą pralaimėti. 
Kolegištai ir susirūpino. 
Žaidimo’ galui artinantis^ 
jie smarkiai užpuolė Vy
čius ir kada la\vrenėiečiai

' atsigavo, buvo perkėlų. Ka- 
lęgijos naudai buvo padary
ti penki apibėgimai. Žaidi
mas baigėsi: Kolegijos nau
dai 9:4. .

Pasižymėję kolegištai bu
vo: V. J)irąė, metikas; Sin- 

į kevičius gerai mušė svaidl 
.. nį ir Martinkus,; kuris gerai 

„ žaidė visame ir gavo drįs a- 
. pibėgimuš/ . .

Kolegijos tymą .sudarė: 
J JL Dirsė, J. Gricius, J.

šyambrys, A. Bacevičius, J. 
įmaliauškas, B. Ivanaus- 
kas, T. Kavalia ų s k a s,. J.

’ Kuprevičius,. J. Baltrušai
ti s;” A. Sinkevičius ir P. 
Martinkus..

•v Iš lawreneieČią geriausiai 
žaidė P. Jėskele.viČius ir A. 
Grenda, kurie smarkiai mu- 

. še švaidiniu.
Kolegijos svaidinio žaidi

mo sezonas jau užsibaigė. 
Kolegištai žaidė keturis, sy-

kius ir kiekvieną kąttą išlo
šė, nugalėdami Vyčius iš 
Waterbudy, Conn. ir Law- 
rehce, Mass,, parapijos ty^ 
mą įš Vorcester, Mass, ir 
pusiau profesionalus iš 
Thompson, Conn..

Valio Kolegištai.! Valio! 
Mykolas T. Jod^ka.

ZAPUSTAS IŠRINKTAS 
KAPITONU

. NEW YORK. — Ford- 
įam universiteto studentų 
jaseball ratelis savo* kapito

nu 1933 metams; išrinko 
Juozą Žapustą, Southbosto- 
niėtį lietuvį. .

J. - Zapustas šiemet labai 
paišyme jo baseball žaidime. 
Jis yra ir labai geras futbo
lo žaidik'as. .

Gabų lietuvį sveikiname 
ir linkime lietuvišku drąsu
mu vadovauti Fordham uni
versiteto baseball žaidikams.

uas išvydo laisvę. . . .
Vieną kartą banditai bu

vo pareikalavę 10,000 dole
rių ir tai buvo užmokėta. 
Kai pinigus* paėmė, jie . k 
pitoną yįs tiek negrąžino..

Pagaliau, gavę daug kvie
čių, jie belaisvį paleido.

PRANCŪZAI NENORI PA- 
NAIKINTI REPARACIJŲ

■ PARYŽIUS. — Naujasis; 
Prancūzijos premieras Her- 
riot seimui pareiškė jo vy
riausybės nuo m o n ę, j o g 
Prancūzija nesutiks visai 
panaikinti karo reparacijas.

Herrioį planas buvo pri
imtas didžiausiu pasitikėji
mu — 390 balsais prieš 152.

SUSIŽEIDUSI S 0 KIK E 
GAUS 75,000 DOLERIU

DEPORTIKį KOMUNIS- 
TIE SttTlMšAUUS
wAsnnJrGTOx. At- 

stovų rūmaiį priėmė bilių,
* ' ik •*

pagal kurį valdžiai paVeda- 
ma deportuoji svetimšalius 
komunistus; į .

•' Jei Šis 4lmaUymas ^us 
priimtas ir sfenatė, daugelis 
komunistų pateks nemažon 
bėdom , .. ' "»•y

LIEPOS 31 DIENĄ

WASHINGTON. —Bir
želio6 d. prėz.Hoover pa
sirašė Kongreso priimtą 
naują pajamų bilių, kurs 
tuojau .pradėjo veikti, kaip 
įstatymas. , ,

Pagal naująjį įstatymą 
1932—33 metais iš įvairių 
mokesčių, į Amerikos iždą 
įplauks $1,118,500,000,

Tokią aukštą mokesčių A- 
merikoj dar niekados nebu
vo, kokie dabar bus imami*

PAGIGAuSlUTEIS- -
TOS MOTINOS

Now York Yankeetf baseball 'ty
mo mėtytojai Jphnny Alleri.

’ BERLYNAS. — Vokieti- 
jos naujo seimo rinkimai į- 
vyks liepos mėh. 31 d.

Naujasis 'kancleris von 
Papen pareiškė, jog buvusi 
vyriausybė paliko Vokietiją 
bankrote.

Šį jo pareiškimą griežtai 
užginęino buvęs kancleris 
Bruening ir jo bendradar
biai, patiekdami faktus.

PRAsOSIKARTUVIŲ 
BAUSMĖS

NEWY0RK. —Birželio
9 d. elektros kėdėje turėjo 
mirti John Dawson ir neg
rė lįąfh Brown, 24 metų, 
pasmerkti už nužudymą tu-
10 Eli Hustom ,

Abu nuteistieji buvo pa
davę pasigailėjimo prašy
mus gub. Roosevelt.
; .Gubernatorius patenkino 
negrės prašymą ir mirties 
bausmę pakeitė kalėjimu 
iki gyvos galvos..

Nuteistoji negrė yra 6 m. 
vaiko motina. - , ..

BAIGĖ AUKŠTUOSIUS
MOKSLUS .

SUGPKUN.IG.ALBA- 
VIČIUS

NEW YORI< —■ šiomis 
drenomįs * sugrįžo iš Euro
pos kiui, Ignas Albavičius, 
buvęs Federacijos pirminin
kas. Jis prabuvo apie me
tus laiko Lietuvoje ir kito
se valstybėse, kur jis gydė
si. .

Kiin. I. Albavičiauš svei
kata sustiprėjusi ir tikima
si jog jis naujomis' jėgomis 
stos į darbą. ;

PASITRAUKĖDAWES
WASHINGTON.—Bir

želio 6 d/ atsistatydino at
statymo finansinės korpora
cijos prezidentas Cliarles G.- 
Dawes. ■

Ch. G. Dawes pasitraukia 
iš viešo politinio veikimo ir 
grįžta Jį savo banko darbą 
Chicagojė... . . ■' : / 

. Jam būnant minėtos^kor
poracijos prezidentu, jo pa
tvirtinimu . išduota apie 
700,000,000 dolerių paskolos 
vairiems bankams bei kor
poracijoms.

Savo atsistatydinimo raš
te, Čh. ’G. Dawes pažymi, 
jbg Amerikos gerbūvio die
nos jau nebetoli. • '

NEW YORK. - Milljo* j 
nierius J. D. Rockefeller, ,3 
Jr., žinomas abstinentas ir 1 
■‘sausiĮją”: vadūs,- parąŠB 1 
viešą laišką Columbįą ima-j 
versiteto prezidentui- Dr, « 
Butler, žymiausiam repubįį- :į 
konų vadui,. Rockefeller1 
savo ilgokame laiške pasisa« /; 
ko, jog nei jis, nei jo tėvas, 
nei jo senukas nėra gėrę ai- 
kolinią gėrimą.^, i Jis ir jo... • 
tėvas labai neapkentę galiū
nų ir aukoję dideles sumas 
pinigų, kad butų įvesta pro- 
liibiciją.

Rockefeller aiškiai, pasi
sako, jog prohibieijos įsta
tymas priveisė daugybę blo
gybių ir todėl jau laikas 
prohibieijos įstatymą panai
kinti. Jis siūlo rėpubliko- 
nams irademokratams pasi
sakyti? už prohibieijos įsta
tymo pakeitimą, bet kartu 
išmesti šį. klausimą. įŠ poli-' 
tinęs agitacijos. 4
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mas labai nustebino sausUo-. 
sius- bet sulaukė didžio pri-->. 
tarimo iš rimtą gąlvotojų.

LENKIJOS BUVĘSMINIS-s 
TERIS APSIGYVENO

LIETUVOJE
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WASHINGTON.— 1929 
metų lapkričio mėn. Tre-. 
mont teatre, Bostone, susi
žeidė kaklą šokikė. Evėlyn. 
Ellsmore, nukrisdama nuo 
scenos.

Ji patraukė į teismą The 
Erlangėr Tremont Theatrė 
korporaciją- ir pareikalavo 
250,000 dolerių. .

Prisiekusieji-teisėjai 1930 
m; gegužės 6 d^ nutarę pri
teisti šokikės naudai 75,000 
dolerių. . - t

Korporacija su. sprendi
mu . nesutiko ir kreipėsi į 
aukščiausiąjį teismą?, kurs 

•• geg.užėšpBl d. atsisakė* bylą 
peržiūrėtu

Tokiu būdu, šokikė Ells- 
mdre gaus 75,000 dolerių.

-HARTFORD, Conn.
Harold N. GuiAdyle, 47 me
tą amžiaus? 1928 eintais nu
šovęs vierigTlnoteriškę, yra 
pasmerktas kalėjimu iki gy
vos galvos.

šiomis dienomis jis. pada
vė aukštesniajam teismui 
prašymą, prašydamas, pa
keisti jam kalėjimą mirties 
bausme. , ? • *

Conhecticut valstijoj pa
smerktieji. mirties bausme, 
yra kariami. . Jei prasytojo 
prašymas būtą patenkintas, 
jam tekią išvysti kartuves;

REIKALAUJA SUMAŽINTI 
BIUDŽETĄ

CHICAGO.— Būrys biz
nierių įsteigė organizaciją,, 
kurios pirmutinis. ■ tikslas 
reikalauti vyriausybę suma
žinti biudžetą bent 750,000,- 
000 d°lerią. .

Šiomis dienomis aukštuo
sius mokslus baigė šie lietu
viai studentai: Emilija Mt 

į Oksaitė, (Montello) ir Ste
pam ją Baikifitė (Cąmbrid- 
ge) Emmąnūęl College; E. 
Belkiūtė (Montello) ^-Bos
ton UruVeršity; iL Bajorū
nas (MėntelloJ ir lvaz. Ja-- 
kavonis' (Montello) — Holy. 
Crbss College; Alb. Kiburis 
(Dorchester), Ed. Kasperas 
(So. Boston) ir Ed. Jurko-: 
riis — Boston College ; Al 
Čaplikas (HūdSbn.)— Mass. 
Inst. of Technology. .

Visi šie lietuviai jaunuo
liai šią savaitę gavo diplor 
mus, tikrai ūžtarnautuš po 
sunkaus darbo.

Kadangi paminėtų asmė 
nu tėvai lietuviai, dėjo visas 
pastangas, kad *jų vaikai 
pasiektų aukštąjį, mokslą j 
tad tikėkime ir . jš jaunųjų

BELGIJOJ 8,092,004 
GYVENTOJU

; BRIUSELIS. — Oficia
liais paskutinių gyventojų 
surašinėjimo daviniais, Bel
gijoj dabai* yra 8,092,004 
gyventojų, jų tarpe 4,017,- 
410 vyrų.,

BULGARAI UŽMUŠĖ 40
TURKIŲ ‘

INSTANBUL,/ Turkija. 
— Bulgarijos laikraš e i a i 
praneša, jog bulgarų būrys 
užpuolė turkų kaimą, užmu
šė 40 turkių merginų. (nuo 
5 iki 12 metų amžiaus), su
žeidė daug turkų, sudegino 
kaliną. . . . „

1J ;
KAUNAS. — Vidaus rei" 

kalų ministeris davė, leidi-' 
mą grįžti į Lietuvą buvu^ 
šiam Lenkijos žemės ūkio, 
ministėriui .Stanevičiui. -

Stanevičius jau nuū pat : 
Lenkijos įsikūrimo gyveno 
Lenkijoje, užimdamas ten 
aukštas tarnybines vietas li
gi galiausiai jig buvo pava
dintas į žemės ūkio ministe- 
rio vietą? Stanevičius tėvai 
gyvena visą laiką Lietuvoje, 
Trakų apskrityje, kur jau v 
nuo sėhų laikų turėjo savo • 
dvarą. * . į

: UL. K?’ rašo, kad Stane- 1 
vičius tik vienam mėnesini - 
apsigyveno pas savo tėvus. J

Ant plauko kabo gyveniml*t ttta 
gyveninei kubo mirtis, Uit mirtim 1 
kabo amžinybė. ■ •+ J

J

■••J

J

j

• - . ‘ * * i • * '* *■ ' .

L. D. S. SEIMAS •, • »*>»«
, y 1 -r‘ •’ pi H •'

. Lietuvių Darbininkų Sąjungoj seimą Centro Val
dyba nutarė kviesti 1932 nu rugsėjo 26 ir 27 d. d. Law- 

lietuvin susilauldi didžio1 Mass. .... . ...
dėtumo ir ištikimybės ’1?bus praneštą vėliau, X .sos.tampRĮ .j 

savo tautai

1

k iš ankšto prašomos-rengtis seimui. . . į
•y ’ ■ Dvasios '.Vadas Ktm. Ph p.

Senovėje Toskaiiijoj po* 
licininkai savo algąs gauda
vo ne pinigais, M degtine*

Pirmininkas — ,T, F.
» Vice-Pįrmininkė O* 

Iždininkas — X
' Sekretorius — X B. IJdttČM į
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1APSAKYMELIAI
Nedorybių gatvėje 
r “Nedorybių gatye.” Bau-

F Napks miesto gyven- 
ų ją žinojo. Buvo tai 

l ©aura, laeivota,’ nešvari ga- 
p’tvė. Ji vingiavosi pro tani-

♦ dus, senus, pakrypusius na- 
' mus. . / / 

L .Buvo vidtimaktis. “Ne- 
ę dorybių gatvė” buvo men- 
’ * kįl apšviesta keletos lektar- 
^•ri^, pakabintų ant pakrypri- 
r 8ij| stulpų. Iklmi-kurių na- 
L irių matėsi per langių meri- 
/ bįįčšviesa.Retkarčiaispa- 
l siundydavo išeinąs ar įeinąs 
į į tamsius namus žmogus. Įš

jųgnų kartais pasigirsdavo 
J garsus juokavimas, kartais 

kęiksnro žodžiai, kartais’nė- 
- švarios kalbos,, bet tik ret
karčiais, nes tų namų Žmo- 

. nęs tylomis Šnekėdavosi.
£Toje naktyje, vieno namo 

kambaryje buvo jaunai Vy-
* ras ir mergina. Juodu se 

dėjo prie stalo. Ant stalo 
degė žvakė. Menka jos pa
geltusi šviesa nepajėgė riu- 

‘šviesti visų kambarį ir pa
rodyti jo-biąurumų. Net ir 
merginos veidas žvakės švie
soje neatrodė taip biaurus,

' kaip dienos saules šviesoje.
“ Bet vyro akys ir veidas žva

kės šviesoje parodė pasek- 
. mes ištvirkusio gyvenimo.,

'. Ant stalo stovi keletas 
butelių Vyras kairėje ran- 
koje laiko suspaudęs tuščią 

| stiklinę. Dešine ranku sie- 
į kia j iš vyno butelį. Su- 

gniaužęs butelio kaklų ii' 
r jau pils~į stiklinę, kaip ū- 
Į mai jis nusuka galvų į atvi

rų kambario langą. Iš gat
vės girdėtis'balsas. Tai vy
riškas. balsas, galingas, tvir- 

' tas, jautrus. Vyras ’at- 
. gniaužė rankų nuo butelio 

. ir ’ atitraukė. Jis žiūri į 
, merginų. Mergina irgi žiū- 

ri į atvira langų.
“Koks beprotys ten rė- 

. kia! Ką jis sako T’ piktai 
į paklausė vyras.
.' Balsas pasidarė visai aiš- 
. kus. Kiekvienas žodis bu

vo. suprantamas kambaryje.
“Dievas yįsa mato,” gir- 

dėjosi balsas per 1 a n g ą, 
E * ^Dievas visų žino.' Jūs, ku

rie pasislėpę nakties tamsu- 
moję pildote nedorybes, ži
nokite, kad Viešpaties akys

• visą mato.”
Mergina sudrebėjo. Vy- 

t ras su panieka nusijuokė ir 
' sukeikė. Mergina pasikėlė 

-• nuo stalo ir nuėjo prie atvi- 
1; ro lango. . Silpnai apšvies- 
|7 toje gatvėje stovėjo žmogus, 
ąg Jį’ tuojau jį. pažino. Tų 
į; žmogų visi Napleg gyvento- 

jaįgei-bė ir mylėjo. • Jis bu
vo apsirėdęs j ėzuitiškais ku
nigų Tūbais. Gatvėje nesi
mato nė vieno žmogaus, bet 
jis stovi, ir tarsi būtų tenai 
didžiausią minia klausyto
jų, nuoširdžiai sako pamok
slą. .

“Atminkite,” jis sakė,: 
4 ‘.atminkite, kad Dievo gan 

g lestingumas ir meilė yra iš- 
j gan jonas atgailų d.araln-

L.

L

tiems, bet Jo teisingumas 
pasmerks užkietčjusįus nu- 
sldėjėlilis. Atminkite, lęas 
girdi Jo.balsų ir neklauso/. 
bu» amžinai' pražuvęs.”

Mergina nusigrįžo n u o 
lango ii* iš palęngvo priėjo 
prie stalo. Ji persimainė; 
Jos draugas išpletęš akis 
žiūrėjo į jų.

“Tu turi tuojau iš čia iš
eiti, supranti f ’ ji tarė vy
rui. “Išeik dabąr. Tuojau. 
Ąs pametu tokį gyvenimų.”

“A, tai tas kunigas tave 
išgųždino. Nebi jok. Eik ~
čia prie manęs arčiau. Eik, 
išsigersime vyno m užmirši
me to kvailio kalbą.”

Balsas gatvėje nutilo.
Vyi^aš pasikėlė nuo -stalo. 

Kairėje rankoje laikė tuš
čių stiklinę; *‘Aš nepaisau 
tuščių gųzdiiiimų apie Die
vo bausmę. Jaunystė tąi 
linksmybių laikas. Pasenęs 
galėsiu atgailų padąiyti. 
Dabar laikas paragauti pa
saulio. linksmybių. Eik Čia. 
Ka, tu bijai manęs ?” Ma
tydamas, kad mergina nesL 
judina iš vietos, jis eina ar
tyn prie jos. Bet staiga, jis 
sudreba, sustoja, stikline iš
krinta iš rankos ir sudušta;. 

[jis pasviinioja. ir SjUkniumr 
ha ant žemės. Persigandus 

I mergina žiūri į sulmiubusį 
. savo numylėtinį, pati neži

nodama, kas atsitiko.: Žiū- 
‘ri irTaiikia. Jis nesijudina. 
Drebančią ranka mergina 
paėmė’žvakę nuo stalo, pri
ėjus priklaupė dešiniu keliu 

‘ ir pasilenlms kiša žvakę 
prie jo veido. Šiurpuliai

• perėmė ją, žvakė iškrito iš 
■ *ninkos ir užgeso; baisus 

klyksmas išsiveržėeiš jos lu
pų. ' •-

Vyras buvo negyvas.
r Rytojaus dieną • kunigas 
Pranciškus Jeronimas, jė
zuitas, klausėsi verkrancibs 
merginos pasakojimų apie 
tą baisų įvykį. * Vėl kunigas 
mato? kaip jo pamokslas, vi
durnaktyje gatvėje pašalvė
tas, atnešė vaisių — atvedė 
nusidėjėlę prie atgailos. T.

DIEVAS VARDĄ ŽINO

Pas vienų kunigų atėjo se- 
riutė moterėlė netarė: “Tė
veli, aš norėčiau pasiųsti pi
nigų Lietuvos našlaičiams.? ’

“Labai gerai. O kiek 
tamsta galėtumei pasiųs
ti paklausė ją kunigas.

“Neturiu daug*. Viena 
gyvenu, dirbu dar keletą 

. dienų į savaitę, sutaupiau 
šimtų dolerių ir norįjl,, kad 
Tėvelis pasiustumei juos

Suma ant sykio siųsti. Tu- e 
rėtumei ir sau pasilikti 
nors kiek, 'Sunkūs dabar 
laikai, nežinai kaip ilgai 
dirbsi; arba jei liga pris
paustų, . ką darysi be pini
gu’?” 7

Bet senutė laikėsi savo, 
nusistatymo. “Man bus 
daug linksmiau gyventų, jei 
aš žinosiu, kad pagelbėjau 
'nelaimingiems našlaičiams/

Kunigas paėmė . senutės 
pinigus ir užrašė Vilniaus 
našlaičiams. Jo akyse ma
tėsi ašaros. ' . • 

’ l “Kaip tamstos vardas,” 
paklausė kunigas, “ aš norė- 

i čiaii pagarsinti . laikrašty
je.” / •’ - < ‘

“Vardas nesvarbu, Tėve- 
i:■ Ii,” atsakė senutė,’ “Tik pa
siųsk.našlaičiams pinigus ir 
parašyk, kad pasimelstų už 
mane. O vardo nereikia gar- 

: sinti: Dievas« žino mano 
vardų ir to užtenka. ” . T.

“9*” .
’ b
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Ar už»h 
trauki?

- ■>' C*ią%~

Conr.. 183’, 
■ Th»Aacrltu 

Tobicco Co.

___ ___ „j -^daugiau kaip 20.000 
gydytojų,'kuriems buvo duota išbandy-

visuomenė nebijo to klausimo - nes mones savo pačių rūkymo patyrimu,

. mas ar nežĮpodamas

. dalį, kprjuos jis ar ji ištraukia iš 
cigarete.

L • Ar užsitrauki dūmą? Lucky Strike
klausimą Iškelti . . ■’

kurie padarė perversmą 
cigaretiĮindustrijoje

AR užsitrauki dūmą? Ar gali būtį : dėl, to, kad tūli nešvarumai paslėpti 
paprastesnis klausimas? Tačiau net ir geriausio, lengviausio, tabako

- jcokį sąjūdį Įis sukėlę! Cigaretę lapuose.pašalinami įžymiuoju Luckies . 
■industrijoje jaučiama, kad stropiai valymo procesu. Luckies tą procesą 
saugojama slaptybė iškelta aikštėn išrado, Tik Luękies jį ir turi! 
visuomenei. Jūs esate perversmo . . . . • 
pri&H.s’’jie sako. ■ ■ : Atsimmk.le

Kodėl taip susirūpjnti? Žinoma, kad ti Luckies,, pąniatUfHidmį $ąvq nuo» . 
visuomenė nebijo to klausimo - nes mones savo pačių rūkymo patyrimu, 
kiekvįenas ąžsitraukia dūmą-žinoda- pareiškė; jog Luckies mažiau erzina 
mas ar nežjpodamas . . . kiekvienas ' gerklę negu kiti cigaretai ! 
rūkytojas įkvepia kokią , nors dūmų ‘ ;

“It’s toasted" 
Godele? Apiaugg

■ pčfcf įmitėjš<>llf»;0 pglgi ĮkggUljh /ta į,..,

O. K. AMERIKA '
ATSUK LŲCKirSTRlKE :RAD1O PROGRAMĄ—60 viodetnisk.it minKčitįJU pasaulio 
geriausiais loty orkestrais ir įucky Strikt žiniomis, kiekvieną Anh’adieiiiOtKeli'iriadienio, 

■, ‘h Seitadienio vakarą,'įer N.B.Č. Radio tinklą.

' ‘“Bet tai-per daug .^[ŽllIIlOS iŠ JLl©tuWS
TABUSI.DŽL SVĘDŲ 

PASKOLOS

KAUNAS. —Senuoju : 
terminu Kreugerio dektukų 
sindikatas turėjo į Lietuvos 
valstybės iždų gegužės 1 d. 
įmokėti likusių paskolos da
lį, apie 2.0 milijonų litų, ta
čiau dėl įvairių sindikato fi
nansinių sunkumų ta suma 
buvo išskirstyta dalimis ir 
mokėjimo terminas atidėtas. 
12 milijonų litų sindikatas- 

: turi įmokėti gegužės 15 d., 
tačiau tai padaryti jis ir 
dabar vargu galės. Dėl to 
su žemes banku, kuriam 
daugiausia tos paskolos tu
rėjo eiti, sindikatas pradė
jo derybas.

Švedai siūlo,'kad Lietuva 
pasitenkintų gaųtųja 40 mi
lijonų litųp'askobyonuo li
kusios dalies atsisakytų. Že
mes bankui siūlo už. 20 mili
jonų išleisti obligacijų, ku
rias, sindikatas išpirks, o jei 
neišpirktų, tai nereikalautu 
už Išduotų paskolų procen
tų. Tačiau iš tų derybų nie
ko neišėjo.. ■

GAISRAS ŽEM. KALVARIJOJE

Gegužės niūn.iš 3 į 4 d.

NELEIDO IŠJUOKTI KAPŲ

ti. Kadangi vietos kai ku
rie tvarkos dabotojai norėjo 
net jėga priversti, tai šis 
išsišokimas be galo įkiršinb 
tikinčįusius. Ir ačiū suma
niam nuovados viršininkui, 
apseįta be didesnio susirė- 
riiimo. Tąįp pat negalima 
riepaMdidžiūoti ir jurbarkie 
Čiais, taip nuoširdžiai ginu
sius savo tė vų kapus. ' . -

čia kilo gaisras. . Sudegė iš
viso d trobesiai, tarpe jų 2 
gyvenami namai. Ugnis ki
lo iš negyvenamo, namo. 
Spėjama, kad padegta.

ANT KUN- MARKAUSKO AL
GOS UŽDĖJO'AREŠTĄ ’

. Betos viduriniosios moky
klos kapelionui, kun. Mar
kauskui, už sušauktų zakri
stijoj jaunimo konferencijų, 
Kėdainių ’ apskr. vįršinin- 
kaš savo laiku uždėjo pa
baudų. Kun. Markauskui 
šios pabaudos nesumokėjus, 
ant jo algos uždėtas areš
tas.

JURBARKAS. —IŠka- 
žinkur atsikėlęs ir kėlioliką 
metų pragyvenęs Jurbarke, 
tūlas laikas atgal, rastas 
nušautas > J. A Kaipo vię^ 
šairi laisvamaniui, buvo at
sakyta bet . koks bažnytinis 
pataimaviĮĮias. O vietos ti
kintieji, pasirūpino, gausin
gai susirinkę (buvo arti 2,- 
000 asmenų), gintį nuri pa
šaipos savo šventove ka
pus. * Ir tuo tikslu užpinte- 
stavo ir neleido net perneš-

damas visus labątrimM, su 
atsidėjimu imtis darbo. To
jau nepasakojo, ko būtinai 
reikia filmų aktoriui. P-as 
Vaičkus baigei atidarymų žo 
džiaįs: (1 Te jungia jus visus 
meilė, vieningas atsidavi
mas menui, o mes žengsim 
per uolas,- erškėčius prie 
naujų liorizontų.”' ., . ‘ .

Po to buvo keletas klausi
mų,. kuriuos išsiaiškinus,, o- 
Jlcialioji dalis ir baigėsi. / 
Visi studijantai susipažini
mui padarė keletu valandų 
pasišokimų,

APVOGĖ AMERIKIETĮ

Gegužes 4 drTytųvėnų 
valsčė, Bą^ąičių_ virink/ die
nos metu' Kaziui Vaitkevi
čiui iš gyvenamo namo, a- 
merikoniško bakso, matyt, 
parinktu raktu pavogta :. . 
4ŲQ dolerių banknotais po 
JO ir 100 dolerių, 5000 litų 
banknotais po 50 ir 100 litų, 
3 vekseliai po 100 litų ir 1 
vekselis ,200 litų pasirašyti 
P. Vaičulio, laikrodukas 
Vertės 250 litų ir revolveris.

ĘAPA ALGAS MOKA IR
KADA tajOJCA? 

t '  --------------- ■. ;

KAUNAS. — “L. ž.” 
praneša, kad Kaišiadorių 
vyskupijos kurijai parašy
tas raštąsj, kuriuo praneša, 
kad vyriausybė Kaišiadorių 
kurijai iš valstybes iždo pi^ 
nigiį nemokės. Vyskupijos 
kurijai ir kunigaus algų 
nemokės dėl to, kad jie esą 
opozicijoj.

• / ■ ~ •’ •

SŪNUS UŽMUŠĖ TĖVĄ

SUDEGĖ KLU.0NAS IR \

. "TVARTAS

ALVITAS, Vilkaviškio 
aps- —• Čyčkų kaimo Alvito 
zevičiąus sudegė kluonas D 
ciaūs sudegė- kluonas ii* tvar 
tąš.' ’

LIETUVIšKOS KINO FILMŲ

STUDIJOS ATIPARYMAS

KAUNAS.,Gegužes 7 
d. Žemes Ūkio Rūmų pavi- 
lijonė įvyko kuklus lietuvi
škos Mno studijos atidary
mas. Susirinko arti 100 
jaunuolių. Prašymų buvo 
apie 900, tačiau' priimta a- 
pio 100. Čia buvo matyti ir 
'vienas kitas musų valstybes 
dramos artistas.

P-aš Vaičkus, tos studijos 
direktorius, jų atidarę pra
kalba, kreipdamasis į* savo 
“sielos draugus”, ir ragin-

Noviakų kaimo, . Šėtos v., ., 
gyventojų -Binkauskų’gegu
žes mėn. 1 d. rytų, miegantį 
užpuolė jo tikras.sūrius ir. 
su ąsočiu ėmė mrišti galvon. . 
Atbėgę į triukšmų nainiš- " 
kiai rado tęvą visa kraujuo-. 
se paplūdusį, be. gyvybės 
žymių gulintį. Nors atgai
vinti ir pavyko, bet atvežus 
klebonų susikalbėti jau ne
galėjo. Pagyvenęs apie pen
kias valandas mirė.

*■ Velionis pasiturinčiai gy
veno, vienas jo sūnus moko
si! .užsieny, o šisai serga nėr- . 
vų liga.- .

TOLSTOJAUS GIMINAITĖ 
VAIČKAUS KINO STUDIJOJ

KAUNAS. —Šiomis die
nomis į Vaičkaus kino stu- 

’dijų Kaune įstojo garsiojo 
rusų rašytojo Tolstojaus gi
minaitė Teisto jut ė. .

"Aš IŠGYDŽIAU SAVO 
REUMATIZMĄ"

‘♦Aš-kenčht, per daug meti) nūo.mv 
inatizmo’1 rašo p. T. Kubllunna/ .Bos
ton,. Mase. “Až ^nhui diuigelfo lįąSlų 
vaistu, bet jie man nC kiok.iippft- 
geltojo. *. . Nuga-Tone 'pageltojo ifaan. ' 
pirmu savaltVi AŠ išgydšiau buvo reiA 
nudizmą. nuimt ąš ean sveikas ne
turiu tu baisiu Skausmu, Aš. esu štin- 
rus Ir gyvas. .Nuga-Tono i>asW!tl» . 
niausi vaistui kokius aš esu kada. 
?mw.” i . . '

NugU'Tone išvalo hunu mto nuodu, 
kuria i^ankiu ligų Ir skausmus.- Jis 
padaro Jas- stipru ir sveiku Ir autol- 
kia jnmu naujas jcgna ir gyvumą. Nu* 
ga-Tone yru purdavlntynmas aptieki- 
ninku; Jeigu neturi Jo, paprašyk jį . 
ušsąkytl i§ savo urmininko, Vcrsltik- ; 
rinkit kad . jus gaunat NngibTone. 
Substitutai yra be vertės.

viodetnisk.it
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Klausimus siųskite —
JŪRŲ PRIEPLAUKA, 
366 West Broadway, 

So. Bęston, Mass.

Kl. Girdėjau, kad pirmaisiais 
krikščionijos amžiais nusidėjėliai 
turėjo dalyti viešą atgailą? \Ka- 

* da ji liko panaikintai

Ats. Rytų bažnyčioje ji 
liko atmainyta^ ketvirtame 
šimtmetyje, Kakaruose gi 
Įdek vėliau. . <

s

I

■ ........... ;■! ' .L-: .................n rju.- i. ji i i ' . —W
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dalykų stovį, o jis susižino
jęs su Bažnyčios vyriausy
be padarys kas galima. .

Kl. Kodėl kunigai ne vienodai 
imą už šliubus, vieni daugiau, ki
ti mažiau?

Ats. Kunigai už Sakra
mentus pinigii neima. Pri
ima atikas už patarnavimus. 
Turtingesnieji privalo duo
ti stambesnę auką negu 
biednuoliai. * * ..

Kl. Kiek sykiu galima tą pačią 
dieną eiti Stacijas ir apturėti vi- 
siškus atlaidus? •

Ats. Nėrą tikrumo, kad 
vaikščiojant Kryžiaus Ke- 

. liūs būtų galima daugiau 
kartų kaip sykį į dieną vi- 
siškus atlaidus pelnyti. Da
linius .atlaidus galima' pel- 
nvti kiekvieną kaitą einant 
Kryžiaus Kelius, '.

papirkti valdininkus, kad nekib' 
tą susekę parduodant "mtmlaž* 
nę?” ’ c • / *

Kl. Noriu padaryti Testamen
tą, bet nežinau kiek skirti palai
dojimui? Kiek atželtu laidotu-, 
yes?

Ats. Paklausk graboriaus 
ir klebono. ’

Kl. Ar nuodėmė laužyti prohi- 
bicijos Įstatymus? Ar nuodėme

Ats. Dauguma gyventojų 
yra priešingi primestiems 
prohibicijos įstaty m a m s. 
Daugelis mano, kad iK t<o .gi
mė daug blogo, kurs griau 
na Šalies gerovę. Ėlatindą- 
mi blaivumą, ijegaliihe .saky
ti, kad alkblis savyje pa 
blogas daiktas. Jėjgu alko- 
lis savyje geras daiktas, tai 
ir jo išdirbystė '• ir • pardavi
nėjimas. savyje geras daik
tas. Nuodėmė panaudoti al- 
(kolį'blogiems tikslams. .

x Jei yra išduotas neteisin
gas įsakymas, nėra moralės 
priedermės jį pikMi. Duo
ti kyšius, papirkinėti Slidi
ninkus yra nuodėmė. 1

Kl Ar einant Stacijas geriau 
maldas skaityti ar rąžančią kal
bėti?

Ats. geriausiai prie kiek-*^ . 
vienos x stacijos * apmąstyti

■ Kristaus kančią ir sukalbė
ti “Tėve mūsų,” . “Sveika 
Marija,” ir “Garbė Tėvui,”.

Kl. Ar galiu 'būdama vienoje 
vietoję tik pasisukdama nuo vie
nos stacijos prie kitos apeiki Kry

žiaus Kelius ir pelnyti, atlaidus?

Ats. Apvaikščiojant Kry
žiaus Kelius reik/eįti nuo 
vienos stacijos prie kitos. 
Bet jeigu dėl silpnos svei
katos ar stokos vietos nega
lėtum pasikelti iš vietos, ta
da atsikreipdama į kiekvie
ną staciją gali mainyti vie
tą ir to užteks pelnyjimtii 

.atlaidų.

JĮ

Bačys, A, Lukoševičienė, O. 1 
Bučienė,"S. Pyragas, S. Sta 
uiulionis, J. Sakavičius, J. 
Brązauskas,. P, AlavoŠius, 
P. Senkięne, V. Greska, K. 
Senkus, O. Kai’dokienė, t J. 
Daiičiūnas/O. Naulięjiė, L, 
Tribandis, AL Sčiuka, P. A- 
ląvošiene. . *

Draugi jų * atstovai darba- 
'vuisi šk: Šv. Petronėlės *— 
M. Anųšaiiskienė, J/ Sąbhr 
liauskiene, K. šeškauslde- 
ne j K. Federacįjosr-O. Žht- 
rįnsidciiėj LDS. 7 kp. *— S. 
Billnskas, J. Kazlauskas; 
šv. Onbs O. Lmidžhivi^r 
iiė; Šv. Marijos Vai*do 
Sčiukiene ii* 0. DaugirdaL 
jfėrįRKSA^ 
/Leldėkau ir S; Meiicevičia.

. y -^AiTKOS/ '' •'*:

Rankų darbo staltiesę au
kojo \V. 'Grinevičienė;' val
giais V. Lozoraitienė, I. 
'Savickas, P. Kuzmiekieiiė, 
P. P/Babėnai ; LRKSA. 41 
kp- — SaldainiiK .

, Visiems aukotojams, dar
buotojams ir rėmėjams ta
riame nuoširdžiausią ačiū. 

. Visi vargšai. ir. našlaičiai lą- 
.. bai nudžiugę, žinodami, kad 
tiek yra geraširdžių žmonių 
tarp. Wbrcesteriė * lietuvių. 
Jie.vusuomet bus dėkingi. .

Labdarių Komitetas.

uis išvažiavimus bu$ biržai 
lio 12 d. “Maironio” parke. 
Vakare muzika salėje. Mi
nėta draugija yra labdarių 
draugijos rėme ja. ir“ dirba 
parapijos labui maloniai,. 
Kviečia ristis atsilankyti. 7

, GRAŽI PRADŽIA . \
• ”, ■ ‘ • .. . . z

. Gegužės 29 ir 30 JjL Lab- 
į darių, draugijos ‘Maironio' 
parko’atidaiymas buvo pa-. 

; sėkmingas. •^Žmonių tūles- 
tanthie Uiiųia lankėsi abi 
dieni ir draugijai* liko gra
žaus pelne '

Mūsų / klebonas kilti... A. 
Petraitis ir Jum. J. Baka; 
nas gerai gailino bažnyčio
je'ra mudu fiėiųvĮai, gerais 
suprasdami. dabdariįi dar-- 
buofę, gražiai ją ją • parėmę 
skajtlmgai afsftąnkyčkt m i. 
Oras buvo patogus. Visi' 
medėlįąi pasipuošę įvairio
mis -spalvomis davė realo- **’ >* • 
naiis įspūdžio.. ’/Ą

PROGRAMA
s Gegužės 29 d. po pietų 
publikai skaitlingai susirin
kus, Šy. Kazimiero pąrąpi-* 
jos didysis choras sudaina
vo keletą gražių dainelių.

Gegužes 30 <d. Woreę^rio 
lietuviu Benas* 51inkšmino 

■. Įuibl tką visą. popietį. Cho
rui. ir Benui vadovavo muzi
kas J. Žemaitis. /Vakarais 
I/ekickų orke.M ras griežę sa- 
Įėję, kiir.‘ mūsų, jamiunas 
linksmai, kliką \ p t-ai e;i d o.

I| KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ j 
KOLONIJOSE

iTlinTrmniiiiiiiirimugirlimii-ngv^ LOWELL,MASS.

?

i

i ■ 
E-
L

Ncrwoodo Lietuvių žv. Jurgio parapijos -

Išvažiavimas
/’ '// < • —įvyks— V . ■

r BIRŽELIO 12 Dt>. 1932

kLUKO FARMOJE
... (NewPond) Z
* Wilson St., Norwood, Mass; .

* Bus dainą, žaislui loyinuj ir kitokią margumyną; » < 
e • Kviečiami dalyvauti
Visi.žmones pu pirmą S v, mišią .ir sumos nuo bažnyčios bus 

nuvhžti į išvažiavimą,E 
. j

LIETUVIS GRABORIUS
Laidotuvių reikale visuomet ir visiems . 

maloniai ir tinkamai patarnauju, Ga^ 

lite kreiptis hilę laiką, dienį ar naktį, 

-ę aš visuomet pasirengęs kiekvienam 

pareikalavimui. Už važiaviri^ į kitus 

.miestus jokio atlygihiinownereikalaujut

P. J. AKUNEVICH
) (AKVHJSVIčiVS)

16-18 Intervale St, 258 West Broadway,
Montell-o, Mass. . Šo. Bestom -Mass,
Tel. Bro.ekton 4110 : / Tel. S, Boston 4486

v

<

Kl. Mano duktė susituokė su 
protestcnu pas jo ministerj. Mu
dvi su dukrele nerimaustaujame 
ir norėtume IĮ nrikalbinti, kad 
paimtu šlubą kataliku bažnyčio
je. Jis nenori. Kas daryti, ka i 
Sielos1 nepražudyti?

Ats. Šū savo dukrele nu-, 
tik pas kleboną, paaiškink

. MONTHEM, GANADA t
APLANKĖ- KUNIGAS

. J< ŠIMKUS
Šv. Kazimiero parapijos 

nariai, sužinoję apie buvu
sio klebono kųn. J; Šimkaus 
atvykimą, Jakai nudžiugo. • 
'^Kun. J. Šimkus atvyko 
gegužės 26 d. ir tuojaus. ap
lankė parapijos mokyklą.

Gegužės 29 d. įVyko Die
vo Kūno procesija, į kurią 
j u važiavo daugybė lietuvių. 
Garbus svečias atlaikė su 
mą ir pranešė apie procesi-

- i . VApie 3 vai..po pietų susi- 
riulė) organizuot* draugijų 
nariai. Susidarą ilga lie
tuvių procesija. Miesto gat
vėmis procesijoje dalyvavo 
ir prancūzai. Namai buvo 
išpuošti žolynais, vėliavom, 

‘ paveikslais. Ypač gražiai 
' atrodė prancūzų parapiji

nės mokyklos, mergaitės.

vakarienę, i. kurią atsilankė, 
gražus būrelis. Išreikšta 
daug minčių apie Vilnių ir 
Lietuvą. Tarp kitų kalbėjo.: 
J. Olšauskas, ir V/ Stankus.

MJRCESTER, MASS.
metinė GEGUŽINĖ

ŠVj, Vardo Jėzaus vyrų- 
pašelpinės 'draugijos meti-.

prakalbų. Kadangi gerb. 
kalbėtojas vos atvykęs. iš 
Lietuvos, todėl pubjika aty- 
džiaf klausėsi jojo kalbos.

: darbininkai. -
. Labdariai nariai,, kurie 
visų laikų pasekmingaidar
bavosi laikt^ gegužinės: P. 
Lengvinis, J. Rainikis, J.

1 . Viešėdamas, keletą dienų 
pas savo . 'prietelius teko 
daug išgirsti apie Lo\vellio 
lietuvių, katalikų ‘ veikimą. 
Vienas iš. mano draugų pa-- 
du-oda man anglų laikraštį 
4 4 The" Lopeli . Sun. ” JPer- 
Skąitęs nusistebėjau eilė vai 
keliųį kurie priėmė šiemet

Šy. Juozapo lietuvių bažny
čioj pirmąja &v*. Konjuniją., 
Nusistebėjimas .buvo tame.,* * * į

JšacT visos vaikelių pavardės 
buvo gražiausiai lietuviškai, 
atspausdintos. . ■ :

.Sekmadienį, lankydamas 
bažnyčią,*sužinojau iš vietos 
parapijos kunigo nusiskun
dimą,, kad keturiolika vaike-} 
lių priėnjė Šv. Komuniją 
svetimtaučių bažnyč į o s e,, 
kuomet jie galėjo gražiau
siai tą'darbą 'atlikti lietuvių 
bažnyčioje. Begalo nusistr 
bėjau išgirdęs, kad daugu
mo vaikelių, .kurie priėmė 
Šv. Komuniją lietuvių baž-' 
nyčioje, motinos yra Ameri
koje gimusios ir jos parodė. 
Savo širdingą troškimą, kad 
jų vaikeliai priimtų Pirmą
ją Šy. Komuniją lietuvių

VĖLIAVOS IR IIRGANIZA 
CIJĮI ŽENKLAI

tai musij specialybe Ir Ilgi; moty 
praktika. Darbas artistiškus. Kniho^ 
Somos. ’ .

M. A. NORKŪNAS
P. O. Box 91, Lawrence, Mass.

kun. J. Šimkus bažnyčioje 
pasakė < pamokslą iL pasvei- 
k :n*o visus' parapieČius, pa
sidžiaugdamas gavęs .progą 
pamatyti v Montręalės lietu
vius.

Verta priminti, jog para
pijos choriis, K. žižūno ve
damas, gražiai giedojo pro
cesijoje.

Visi montrealiečiai kun.
J, Šimkui linki geros sveri 
katos, ir Dievo palaimos.

Pitrapij&nas.

MĘW BRITAIN, CONNj
VAKARIEN® . .

*»

bažnyčioje. Bet kitos, Im
lios leido vaikelius į svetim- 
taučių'bažnyčias, buvo mo
tinos Lietuvoje gimusios. 
Tai atėjo laikai ištautėjimo. 
Ką norėti iš vaikelių, kad 
jie būtų tikri lietuviai, kuo
met pačios mamytės, Lietų* 
vos' dukrelės, verste verčia 
savo vaikelius į svetimtau
čių bangas ir tenai skandi- ' . 
na savo, lietuvybę.- Nenuo- •; 
stabu, kad dauguma Lowek . 

tl.io< jaunikio yra ištautėję ir . - / 
nieko: bendra nenori turėti _ 
su. lietuviais; Tai begalo di
delis tamsumas mūsų lietu
vių tautiniame susiprati- / 
me. • . . ■ ; • ',

Mieste-,;/kuriame gyventų ... / 
aiškiai matau (kaip jauni-' 
mas laikosi, prie" lietuvių ,
parapijos. 'Net malonu pa* /
žiūrėti į skaitlingas, eiles; ?
jaunimo. Lowellis... netari;”J 
mingas Lovvėlįis, neturi tik- o j
rų lietuviškų -motinų, ku- j
rios vestų savo vaikelius lie- į
luvybės keliais. Verkiame, į
dejuojame, kad jaunimas iš- 
tautėja, kaitiname jaunimą 
kad, neturi lietuvybės dva-^ 
sios. Manūū būtų daug ge
riau, kad mes. senesnieji “ 
žmonės, pajudintume savo 
Širdis h* paklaustume savęs, ’ - 
kiek mes turime lietuvybės, 
lietuviško nusistatymo 1

. Ex-Loui,ellieĮi^. .

■ i

Geg. 21 d.- vietos.Yitainiyišioji.pasižytaejusi vniahriiu trūpi^^ Romuvos parke, Giaimiojrt
Vaduoti Sąjunga surengė [ Si., Monteilo, Mass.,. So. Bostono parapijos išviižuiviine^ Birželio 12 d., 1932. (Jei lytijį tai sekantį sekmadienį).

“DAR8ININK0” SKAITY- 
/ TOJU DĖMESIUI

“Darbininkas” jau priima 1932 
m. Lietuvos Paskolos Boną ku
ponus uz prenumeratas ir kny- 1 
gas Už pilną ją vertę. Nukirptu . 1 
1932 m. kuponą siųskite » . 3

“DARBININKO” ADM,, į 
866 W. Emdvvay, I 

South Boston, Mass.

SKLBISKITEŠVI1S8Ą J 
Perskaitę “Darbininką” noną- J 
meskite, bet duokite kitiems pa* į 
skaityti.. Tokiu būdu\supažin«- I 

dirite kitus su “Darbininku0 Ir ; ds 
L. D. 8. ir utretasiU mūsą idc. j 
jos prieito propagandą/ a

4

. -į
H'



| DARBIpĮMKASE w - įCThe Worker)K* / i | Pnbliihed every TUESDAY and FR1DAY , R j. ■ . ........ by-—— . .
K: |UHT J0Mnt*8 LHfUAHUlt B. O. AMOOĮJ0IO1I OF LABOR
F■ jfcrt«red m MconUdaM oattec g.pt IX1WB L the pott'otttce at Bortoh. llaaa.

' nnder the Ict of March B, 1870
|L. jUeetitance for malling at. apactal raf* of pOatafe provlded for In gectlun Jioe
F. ‘ ActotOctober8,1917,ąųŪiorlĮMdojxJaly12,^018
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NACIONALIZMAS 
-. VOKIETIJOJE

*

t

Brueningui atsistatydinus 
ir Vokietijos valdžią* pa
ėmus"nau janT kabinetui po~ 
junkerio von Pėpeno vado
vybe, buvo manyta, ką d

ą - Hindenburg bus. • priverstas 
paleisti Reicstagą (.parla- 

> mentą), nes naujasai kabi- 
nėtaį dėl savo fašistinio nu- 

Y gistatymo negalės h p t 
Reichstago priimtas. Taip 
ir Įvyko. Parlamentas jau 
paleistas, ir sulyg konstitu- 

< cija, šešių savaičių eigoje 
%z turėtų Įvykti nauji Vokieti- 

į jos rinkimai, kuriuose hitle
rininkai — fašistai tikisi 
pilnai laimėti ir būsimąjį 
Reichstagą visiškai kontro
liuoti. Tuomet Vokietijos 
politikos kryptis ' griežtai 
paikeistų pavojingon pusėn, 

‘ — pavojingon patiems vo- 
’ Mečiams ir jų kaimynams.

Hitlerininkai šiuokartū ga-

Ii ir nelaimėti, bet bar būtų 
tik laikinas jų žygių; su- 
triikdymąs.' Bėf jau galima 
konštantudti faktas, kadna- 
cionalizmas Vokietijoje pil
nai atgijo ir kaip, nesuval- 
doms gaisras apima visų 
tautų. . Koki būtų vokiečių 
nacionalistų siekimai?

Vokiečių tolimesnė politi
nė programa, kiek, sutruk
dyta karo pralaimėjimu, Vi
suomet buvo ir bus ta pati: 
Drang nacli Osten, (žygiavi
mas rytubsna). Tas šūkis 
atvaizduoja vokiečių tauti
nį* apetitų į visų Pąbaltijos 
kraštų: Lietuvą, Latviją ir 
Estiją. Ųžkolonizavę tas 
šalis vokišku sistematįniu 
būdu, jie ten sutarpiiitų ko
kius 25 milijonus gyvento
jų —. kokia puiki perspek
tyvų tautai, turinčiai taip 
mažai ..zemėg namie! . * Prie

to Vokietija puikiai mokėtų I 
sunaudoti tokius jūrių uos- { ■ 
tus kaip Liepojos, Ryga, o ; H 
gal ir Leningradas. -Žino- ; I 
ma, netolimoj ateity tas'; ■ 
įvykdyti neįmanoma'. Tam • ■ 
reikia prieškarinės galybės,J 
kurioj Vokietija dabar ne- ! ■ 
turi. Bei kol kas galima ei- j ■ 
ti prie tikslo taikos būdu, I 
panaudojant vokiečiams ge- - ■ 
raj žinomas ‘Ikųltūrtrage--į ■ 
riti” (kurtūrosi nešėjų) ■ 
priemones. O prie geros ■ ■ 
progos būtų pravartu pada- H 
ryti koks nors *“putschas” į H 
kad ir Klaipėdos link. Pran- Į B 
cųzija be abejonės protes-y Į 
luotų, bet ar- ji f aklinai no- į B 
retų apginti Lietuvos inte- t ” 

. ■ - .• "Na+jt

resus, tai kitas klausimas. ‘ , Al. - . • . , a .r,'. .4 y. v. . sWWdynias labai panašus i George WwMngtoji veidą. BirželioBet ir era gali būti nemato- L - ...

. > Kun. S. J. Vembre.

POPIEŽIUS PIJUS XI
, (75 meti} amžiaus šviesoje).

- * Labai mažain žmonių skaičiui atsitinka, 
kad sulaukę 61 amžiaus metus, neturėdami Vi
suomenėje administratyvinio autoriteto ir val- 

. džioš, vestų tylų, ramų, mokslininko gyvenimą,, 
minėdami gi 75 m. gimtadienį, valdytų platųjį 

; 1'pasauli su rekordiniai^ pasižymėjimais; Tokio 
pavyzdžio žmogų turime Achille. Ratti, šiandie-

' ninį Jo Šventenybę Popiežių Pijų XI, Mūs yra ...
Į 'brangus mokslui, politikai ir visai Katalikų
} Bažnyčiai. ‘

‘ Prieš užimdamas Apaštališkąjį Sostą,,Jis’ 
.34 metus praleido kaipo kunigas, profesorius 

dr didžiausios pasaulyje Vatikano bibliotekos 
prefektas—vedėjas, 3 metus kaipo Apaštališ-

. . kas Pasiuntinys Lenkijai, o vėliau Lietuvai ir . 
\vieneris metus, kaipo Milano arkivyskupas. 
BasMitinieji šie keturi metai buvb visai skirtin
gi nuo anų pirmųjų. Šviesaus atminimo Po
pierius Benediktas XV ir jojo buvęs Sekreto-

* rilis kardinolas Gasparri įžiūrėjo tame žmogu
je netik gilų, ramų mokslininką, bet taipgi aL

’ eities gabų politinį diplomatą ir Bažnyčios au
toritetingą asmenybę. Achille Ratti sunMai ir

4 atsidėjęs dirbo jam pavestą darbią parapijoj, 
. imįversitete? Vatikano bibliotekoj it gal inąš- 1 

tyti nemąstė, kad vėįiau jam teikės Užimti jo . 
pirmtakūno labai atsakomingą vietą, kuriai, 
kaip paskui pasirodė, buvo labai tinkaiiiai pa* 
sitėngęs. Jame, kaip tik pasĄeiškė tie priya- 
lūmai ir gabumai, kurie padaro Popiežių la
biausiai įžymią asmenybę visų to laikotarpio

. žmonių tarpe. . ... -
,. Taigi ir yra natūralu, kad ir mes lietuviai, 
, sykiu su žymesne, pasauline spauda, turėdami 
. progos pri^nipH Jo aų^iaus 75 metų sukak* 
Atives, pažvelgtume į'to žmogaus gyvenimo 
nuotykius, neišsemiamą energiją, Šviesų pintą 
įr orientaciją, visuose svarbios reikšmes klaii- ;
Simuose. Tas žmogus savo .gyvenime turėjo i

.1

r

y

numip Jei Lietuva ginklais 
norėtų atreinti vokiečių pa
stangas, tuomet gali užsi
liepsnoti naujas pasaulinis 
karas. .

Tokios* galimybės gal* jait 
perdaug fantastingos, bet 
ar šiaip ar taip, hitlerinių 
kų—fašistų laimėjimas nie-. 
ko gero mnius nelemia. K.

L D. S. N. ANGLIJOS 
KUOPOMS

LDS; 'Naujosios Anglijos 
apskrities šių metu antrasis 
fir ; paskutinis išvažiavimas 
— gegužinė įvyks įngpiūčio 
mėn. 14 d. Palangos Parke, 
Laivreheė, Mass. s :

Visos kuopos} iš anksto 
prašomos .gražiairgiigti^.: 

. . ■ ,•^iConiisiįąi

įretoli Alpine, N. J. Internate parke atmata akmenio* ttdlių kurios
i

12 d. čia jvyks- vėliavos iskūiaes, kurioBe-dalyvaus ®Few York ir 
New Persey valstiją gyventojai.

BOLŠEVIKŲ PRIEŠAS - 
DARBININKAMS 

PRIĖTELIUS
Katalikų Bažnyčia stoja 

'už darbininkus doroviniu 
atžvilgiu ir jų būklei page
rinti naudoja teisingumo 
principą. Neturėdami gali
mybes priversti kapitalistus 
būti • teisingais dftrbinin- 
kamš. Bažnyčia* panaudoja 
savo dvasinį -ginklą jų tei
sėms apginti.; Ji, kiek ga
lėdama,. atgaivina tą natū
ralų. principu kad žmogus, 
tai ne koks -gyvūnas, bet 
Dievo tvarinys. Kiekvienas 
žmogus, .praįejus^nuo mųL 
ti-nulijomeriajis ir 'baigiant

paskutiniu elgeta, yra abso
liutai lygus, o Dievo akyse 
varguolis daug vertesnis už 
turčių. Taigi turčiai netu
ri nė mažiausios teisės pasi
imti sau viską, o kitiems ne
duoti nieko. Taigi kapita
lizmo principas . kaip tik 
priešingas pačiam estniniam 
Bažnyčios mokslui..

Tiesa, kapitalistai turė
dami pinigų ir statų save 
galingais, nepaiso Bažny
čios mokslo 'ir elgiasi savo 
tiškai, bet vis dėlto Bažny
čia nesiliauja jiems skelbus, 
kad; savo luitais privalo da-

i ‘ ? HTjr ; 1 Į , i TįTT , h I

lytis su vargšais, juk jį 1 
moko, kad skriaudimas naš
lių ir našlaičių ir nutrauki?1 
maą algos taniams ir darb* 
ninkama yra nuodėmė, šau
kianti į dangų atkersynio. 
Šv. Tėvas dažnai tą prime
na darbdaviams ir turčiams, 
)<ad dideliausia Šių laikų li-

. ga yra pamiršimas Dievo 
įstatymų ir materializmas.

Ekonominis Skurdas yra, 
tiesa, baisi nelaimė, bet jis 
yra tik dorovinio skurdo

* pasekmė. Ir tas materiali
nis skurdas tol nebus paša
lintas, kol nepagerės žmoni
jos dora. Bolševikai iš to, 
žinoma, tik juokiasi, bet tai 
yrą, nenusimanančių žmonių 
juokas. ir tas jų juokas 
yra tik dirbtinas, nuduotas, 
nes žiūrėdami į, savo pa
stangų žlugimu bolševikai 
jau įiebeturi- noro juoktis, 
nėg taisė/ taisė, pasaulio 
tvarką ir nepataisė. Viską; 
tik sugadino. Tau neskai
tant to, kad jie suardė do
rovinį rusų šeimos gyveni
mą ir šimtus tūkstančių 'vai
kų padare valkatomis—-ban
ditais, ekonominiu 'atžvilgiu 
ką gi jie padarė? /Pagerino 
būklę vieno' nuošimčio rusų 
tautos, sukūrė 'milžinišką 
raudonąją armiją savo ga
lybei palaikyti — tai ir vis
kas. Devyniosdešimtas nuo
šimtis rusų tautos paliko be 
duonos ir laisvės*. Toks, gry
nai egoistinis biurokratiš
kas elgesys nupelno bolševi
kams darbininkij prieš ų. 
vardą. Jie, žinoma, smer
kia visus, kūne su jais nei
na, bet taip elgiasi visi dik
tatoriai. Taip vadinamoji

'proletariato diktatūra yra 
rankose tik mažo Skaičiaus; 
komUiiishj, kiti darbininkai 
yra tikri vergai ir bandžiau-1 
įlinkai, .

* Tuo būdiv tikras, darbiu in
kų prietelių kitaip elgtis .. 
negali, kaip tik pasmerkti' 
darbininkų priešų—bolševi- 
kų darbus, '' r. .

Bolševikai• s a k o,. k a d 
“Darbinihkas” yni darbi- .. 
ninku priešas. Ne, jis yni 
lik komunistų.priešas, vadi
nas, priešas: to siauro bolše- ‘ 
rištinio krūmelio, kurį ko
munistai iš milijoninių -žmo
nių aukų ii- kentėjimų sau 
susikūrę, Kas paneigia dik- 

. talonų biznelį, tas yra tik- 
f ras darbininkų priėtelius.

• K.

KOMUNISTŲ SUSIVIENI
JIMAS-

. Lietuviai komunistai pa
bėgę iš. laisvamanių susivie
nijimo suorganzavo savo 
100 nuojsimČin/ komunistinį 
susivienijimą; Bot ir tame 
susivienijime‘atsirado pozi
cija ir opozicija; Bimba ir 
Drusėika.

Dabar jau ir Pruseikos 
organas tam sįusivieuijimui 
pranašauja bankrotą.

Rašo: ' .
> -1B et, faktas yra teiks, kad 
tik iki gruodžio 31 dienai iš 
Susivienijimo pasitra ■ u k o 
673 .nariai. Jei “linija” ne
bus nuraminta, tai ji. dar 

‘giliau pakas šaknis tai or- • 
gaūizacijai. ”

tei- * Vadinas komunistų pasta
tytas ,ąnt smėlio susįvieiiiji- 
mąs baigia savo- dienas.

• • • » • ‘l

dvi, viena kitai nelygias karjeras, piiinojį — . 
jį matome ilgą laikotarpį besidarbuojantį, kai
po paprastą kunigą, paskendusį pastoracijoje, 
giliose studijose, meditacijose, — antroje gi 

. didvyrišką viešą darbštumą,. energiją, kuriu 
. S-P v 4. JVVVilVV hJ « V%z». IJ1, VAlftUA

galimą buvo laukti jo jaunystės, ar pušjauam- • savo filosofijos pamokoms,- matydamas taip 
žio dienose, b ne dabar. Gal būt ta energija _
remiasi jp jaunystes gyvenimo bruožais, pasi- , vokose Achille' Ratti asmenyje.
reiškusiais pamėgime ir pamylėjime .gražios . 
gamtos,- Lombardijos įalnų, gilaus dievotumo, 
asketįzmo, ete.

< Jo gyvenimo istorija iki 61 metų pasįžy- 
’-mi dideliu paparastumu, jei neskaityti pamė
gimo. drąsiai, laipioti su turistais Lombardijos 
aukštuose kalnuose. ■;

Achille Ratti buvo vienas iš penkių šei
mynoj vaikų, kėtufių brolių ir sesers, gimęs ma
žame Desio, vos vienuolika mylių nuo Milaiyo, 
miestelyje, gegužės mėn. 31’ dieną, 1857 m,. Jo 
tėvai buvo paprasti darbininkai audimo ir mez- 

. giino dirbtuvėje. Tat 'esant didėlei šeimai su 
mažu uždarbiu, tėvams nebuvo galimumo ir 
mąstyti apie suteikimą savo vaikams švieses
nes ateities, leidžiant juos į mokslus.

. Aciiille nuo -.pat.kūdikystės dienų pasižy-
• mėjo skaisčia atmintimi ir giliu protingumu, 

iš kinio jau galima buvo laukti, kad ateity už- . 
ims žymią vietą visuomenėje* " Ypatingai jis

. buvo gero.būdo ir pamaldus. Jaunose .dienose 
daug dvasinio turinio naudingų žinių jis pasi- -

* .šėmė iŠ savo parapijos Desio kunigų ir trupu-, 
tį Vėliau iŠ savo dėdes Don Dainiano Ratti' As'- 
sio klebono,'kuįis rūpinosi jaunikaičiui įskie-' . 
pyti.kunigystės norą,.

Pats Don Damiano Ratti, su kuriuo Achil
le.. pralėįsdayo Šventadienius ii- .atostogas, buvo 
dievoto būdo, .pamaldūs ir visos apylinkės gef- ’ . . - - - ■
biamas ir mylimas kunigas, todėl ir nestebėti- speeįale misija, kuomet jam buvo paskirta 1893

- na, kad ir savo brolvaiMui mokėjo ir' sugebėjo . >» nnyęąi i§ Hyino. raudonus brylius
daug gero įkvėpti. Įstojęs mokslo • įstaigosna 

■— pirmiau, Assib, vėliau Milano pidrengianiū- 
jon Įeminąrijon,» jie ^atRręipė ’ vįšIį gilią ątydą, y 
kaipo < pą\yždiiigas3•’gabus,*-tvarkąmėgstantis

. ir stropas diikletįnis. Jis ypač mėgo, studijuo- ■ 
trinatemtiką, bažnytinę teisę, filosofiją ir te- šauliui;

Nąiiji. paskyrimai garbingos vietos vice- 
prefękto 1911 m.,, ir prefekto 1914 ip. tai bu
vo jam nauji titulai už jo mokslingumą. Tais 
pačiais. 1914 m. Vatikanas jį siunčia su kita 

' garbinga misija į Oxfordą dalyvauti 700 metų 
sukaktuvių nuo gimimo garsaus Roger Baco- 
n’o.. Ten' jis turėjo laimės milžiniškame moks
lininkų susirinkime - perskaityti du paties R- 
Bacon’o manuskriptus,, kuriuos jis surado Vati
kano bibliotekoje. Tuomet jis teturėjo 57 -m. 

vos * amžiaus, bet savo protingumu, sveikata ir 
energija buvo, lygiai toks, kaip kad ir šiandien : 
susilaukęs 75 mėtų amžiaus.

Jo Šventenybė sykiu su mokslingumu my- 
lejp gamtą ir mėgo sportą — kas nežino gar- 
saus rekordinio nuotykio, kai ,1889 .m. jaunas 
kun. A. Ratti užkopia į'viršunę Monte Rosa 
kalno, kuris turi 15,000 pėdų aukščio nuo jū
ros paviršiaus. Tai buyo kalnakopių rekor
das, kurs kada nors buvo turistų padarytas, 

taiigui ilgui flai-taotis jaje. Jo iniėlektua- Atsižvelgiant į didžiausius gamtos pavojus, gi-
— tas viskas jam buvo iie-

. . — . _ — 
niiikąms, kuris ir šiandien jo vardu yra- pąva? 
dintas. Net savo enciklikoje 1923 m., minint 
1000 m. sukaktuvių nuo gimimo šv. Bernardo

• iš Menton, jis gražiai ir . maloniai prisimena 
gamtos grožį, pavojingų kalnakopystę. ir pa-, 
skiria ŠV. Bernardą gražiausių Alpių kalnų 
globėju, mat, ten Šventasis viduramžy padare 
žmonėms daug fizinių ir dvasiiiių malonių. .

Begyvenant -Vatikane,, jam buvo, progos 
susipažinti su kilniais asmenimis bažnytinės 
hierarhijos. Jis atkreipk dėmesio net paties 
popiežiaus Benedikto XV ir sekretoriaus kar^ 

garnį. . _ . . . dinolo Casparri, kurie įmatė savo prefekto as^
Gilaus įspūdžio ramiam žmogui, padarė meny gilią atmintį, taktą ir protingumą. To-

. knygų ir Įvairių dokumentų , 
ir įteikti rėspublitos prežidenhii Cabnot nau^ studijavimo. —. ir paskirtas Apaštališkuoju 
jai išrinktiems dviems 'praimtų ^rdinolams<v v Vizitatoriumi Lenkijon, ^ią jisai parodė ge* 

j Tėji proga jam^dMė 'panidtyti^ gi^iausių c'ė- 
nųnonijų, iškilmių ir, be abejo, suteikė kun, Ą 
Satti galimumo viešai pasirodyti* plačiam pa-

ologiją, ir, žinoma, gaudayo geriausius mokslo 
laipsnius. Vienas jdjo profesorių^ Mgr. Luigi 
Talamano, filosofas, daug sykių yrą viešai pa* 
reiškęs, kad-“jis *pąts " (profesorius) dažnai 

. jautė šventos pareigos labai /uoliai prisirengti
o®
žio dienose, o ne dabar. Gal būt ta energija .g-įpj supratimą ir susidomėjimą filosofijos są- 

i.”
Milano arkivyskupas, Mgr. di Calabiana, 

Įnirs Visuomet nuoširdžiai kreipdavosi Į šį jau
nikaitį, sakydanias “mano jaunas senis,” • _ 
■22 metus amžiaus beturintį . Achillę-nusiun* 
tė Ryman į Goilegib lombardo pagilinti studi
jas bažnytinės teisės (kanonų)' filosofijos ir 
teologijos srityse. Sekmitigar jas baigęs ir ga
vęs tose mokslo Šakose tris doktomtus, buvo ’ 
įšventintas kunigu gruodžio mėn. 20 d., 1879 
m. Sekančią dieną atlaikęs San Carlo ai Cor- 
so bažnyčioje prijnicjas, gavo paskyrimą į vie
ną mažą parapiją. Bet, nebuvo lemta jaunam 
kunigui ilgai darbuotis joje. Jo intelektua- 
lėms jėgoms ten buvo petmažas darbo laukas. liausiūs tarpkalnius -
Jį šaukė profesoriavimo ir milžįnįškos biblio- baisu-r-jis padare savo ir pramynė kelią pėsti- 
tekos prefekto pareigos. .

Nuo 1882 iM 1888 metų jis profesoriauja 
Milano universitete, dėstydamas auklėtiniams, 
net ir savo bendramoksliams iškalbą ir dogma
tinę teologiją. 1888 metais atsiradus laisvai 
prefekto vietai garsioje šv. Ambraziejaus Mi
lane bibliotekoje, jis tampa ten pakviestas ją 
užimti, kurias pareigas ^jo per 26 metus. Per 
tą laikų visas savo pareigas paskiria mokslui, 
tat ir nenuostabu,' kad cĮaugelig net Šiandien Jį 

; vadina mokyčiausiu Katalikų Bažnyčios žmo-

dėl 1918 m. jisai buvo atitrauktas nuo jo pa- • 
mylėto darbo .—■ 
studijavimo.

r riaušių;^pradedant savo karjerą, diplomatinių 
veikliųnų, išmintį ir drąsą. \ .

Kai rugpiūcio inėn. 1920 m. bolševikų ar
mija buvo beveik beokupuojanti Varšuvą, vos
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
VIENAS K DVYLIKOS 

TURĖS BAOAUTI

HITLER VARŠUVOJ.;.

ŠV. TLVAS. PIJUS XI 
‘ APIE BLAIVYBĘ

Popiežius Pijus Vienuo- 
i. . liktasis 1930 in. spalių. 30 d.

katalikų abstinentų “Kry
žiaus Sųjungai” pasakė 
šiuos žodžius r “Pasilikite 
šiame kely, eikite, juo vis 

. tvirčiau pirmyn. Tai sakau 
visai ‘Kryžiaus Sąjungai” 
ir visiems jūsų darbams, 
nes jūsų darbas nėra vien 
paprastas geras darbas, bet 
.pilna pasiaukojimo, ištver
mes kova už Dievo ir žmo

niškumo idealūs, kova už 
Bažnyčių ir tautų, kova dėl 
šeimos ii* pavienių asmenų 
gerovės.”

ABSTINENTAI KITOSE 
ŠALYSE

Tarptautine abštine n t ii 
Lyga tvirtina, kad neatsi
žvelgiant į jokias pasaulines 
nelaimes, įvairiose šalyse 

® priešalkoholįniš judėjimas 
nuolat didėja, o'visuomenė 
šitam judėjimui vis daugiau 
pritaria, tuo sudarydama 

patogesnes darbo sij,lygas..
Belgijoj ypatingai gerai 

yra susiorganizavus fla
mandų . abstinentų, sųjunga,

kuri tačiau turi mažų truk
dymų.

Belgijoj ir Prancūz i j o j 
šiek tiek per mažai yr,a vie
tinių abstinentų sųjungij ir 
skyrių, kurie priešalkbliš- 
kai darybų susirinkimus.

Luksembui'gę dėka didė
lių pastangų abstinentif ko
votojų kum Dunken! o ir tė
vo Elpidijaus yra sukurta į 
vienų abstineptų. sųjungų 
dauguinašaliesvynjir jau
nimo.

Šveicarijoj didelio rūpės- 
čio' teikiama girhioklių gy* 
dymui ir globai

Jugoslavijoj (Pietų . Fla
vijoj) Laibach’e š. m. vasa
rio mėn. 20—22 d. įvyko di
džiulis prieŠalkolinis- kon
gresas, kurianie dalyvavo 
vyskupas Roesmanas, apie 
100 kunigų, daug mokytojų,“ 
jaunimo ir šiaip visuome
nės. Laike kongreso įvyko 
visa eilė konferencijų, ypač 
svarbi buvo mokytojams.

Bulgarijoj Profesorių Są
junga nutarė nuo 1932 me. 
tų rugpiūčio mėn. aukštose 
ir vidurinėse mokyklose įve
sti priešalkolinį mokymų,

Šiame mieste gyvena pustu
zinis Amerikos turtingiau- 
siu Žmonių. Bet vienas iš 
dvylikos šio miesto gyvento
ju yra bedarbis ir gauna iš 
miesto pašalpų?

Miesto majoro šelpimo; 
komitetas praneša, kad jo 
fondas iki pabaigos šio me
nesio bus tuščias ir šelpia-, 
mieji daibiniilkai nebegalis 
pašalpos. .

žinti kaltais 2-jų merginti 
išniekinime. : •

Pasmerktiesiems bausmės 
įvykdymas paskirtas birže- 

; lio 24 dienų. ' Aukščiausia 
teismas bylų. peržiūros tik 
spaliu 10 d,, tad‘visų pa- 
smerktųjų gyvenimas ma
žiausia prailgintas iki ru
dens, o gal aukščiausia teis
mas padarys nauja sprendi
mų. '

GAMBR1DGE, MASS,

Birželio 12 d. vietinės pa
rapijos -molcykios vakaras į-

NUTEISTO NEGRU BYLA paraP9oa salėje 7 vai. • /■ C • •. C vnlrsiVA
BUS PERŽIŪRĖTA v j Pelnas visas Seserims. R. I

VARŠUVA. — Lenkijos 
sostinėje pasklido' gandas, 
jog, Vokietijos fašistų va
das ir žydų didžlausis prie
šas Adolf Hitler atvyko i 
Vai’šuvų. Kilusiam triukš
mui pagrindu buvo tokis į- 
vykis: ’ ■■ '

Į vienų žydų alaus galiū
nų atvyko gerai atrodąs pi
lietis. Saliūnininkui jis la
bai patiko ir, buyo paprašy
tas pasakyti savo vardų/

‘‘Mano vardas yra Hit
ler,” pasakė naujasis saliū- 
no lankytojas. *

Žydai, išgirdę Hitlerio 
vardų, ; išbėgo į gatves > 
pradėjo . Šaukti:., ' 
čia! Hitler čia!” %

Policija Sulaikė pilietį ir 
pasirodė, jog jis yra Cons-

“Hitler

Didžiausioji laime.yra. meilČ.- 
M. Počkauskaite. ' , ■ .

SOUTH BOSTON 8AVINGS BANK
YRA ANT KAMH BROADWAY IR B BTS. PER

Depozitu nuošimtis tirui nuo trečios Huredos kiękyląiio’niėheslą

Dividcntai mokami trečią. Sti’cdą Balandžio ir Spaliu menesiu

Siunčiame pinigu^ į užsienį ir išrašome T^aveilers Čheąucs.

VALANDOS:
Nuo 9 ryto iki 3 po pietų. Subirtomis: nuo 9 ryto ild 12 vai. 

Pirmadienių vakarais nuo 7 iki 9 tik dėl depozitų.

■H,

>♦

WASITINGTON. — Auk
ščiausias teismas sutiko per; 
žiūrėti 9 negrų jaunuolių 
bylų, kurių sprendė Alaba- 
mos teismas ir pasmerkė 
minėtus '9 negrus mirties 
bausme. < Jie buvo pripa-

BENGIASI IŠVAŽIA
VIMUI

Birželio 5 d., tuoj po su
mos, bažnytinėje svetainėje 
įvyko Blaivininkų 49 kuo
pos susirinkimas. Daugiau
sia tartasi apie apskrities 
išvažiavimų. I . •

Kadangi South Bostone 
uolių darbinjnkų netrūksta, 
todėl galima tikėtis gero pa- 
šisękimb./ ’ ‘Ariamas.

Mrs. dgard Tevis Smith, viena is pasaulinės sporto Olimpiados 
komiteto nariu, rodo naujai pastatytą švyturį, kuriame šviesa bus 
uždegta liepos SŪ’cE švytury šviesa žjdošš '16 dienų ir nąkčių. 
ntn--ir i,rrirmldlui..lai'-|'-'-r ■n.ri'- , ' n "r.i n •.i.—

tautine Hitler, Lenkijos pi
lietis, bet jis nėra jokioje 
giminystėje sų fašistų vadu 
Adolf Hitler.

L. D. S. CONNECTIGUT 
APSKRITIES KUOPOMS
Mūsų apskrities priešsei- 

minis —pusmetinis suvažia
vimas įvyks šių metų biržę: 
lio 19 d., sekmadienį, Šv. 
Andriejaus parapijos salėj, 
Church St., New Britam, 
Conn. Posėdžio pradžia 1 v. 
po pietų.

Visos kuopos malonės pri
siųsti savo atstovus bei pa
rūpins gerų sumanymų or
ganizacijos gerovei.

Visi darbininkai stokime 
į eilę sumanymais ir dar
bais, juos ' įvykdydami ir 
gausingai dalyvaudami..

Apskrities pirmininkas 
P. Tutoraitis, 

Raštininkė
B.

i

niš bus gražiai apvainikuotas istorijoj" aukso palaiminimų visiems, ypač ir lietuviaftis, ma- 
raidėmis. Jis taipgi konkordatais sureguliavo 
santykius Apaštališkojo Sosto su daugeliu val
stybių: Latvija^ Bavarija, Lenkija, Čekoslova
kija, Prancūzija,'Portugalija, Rumunija, Prū
sija ir. Lietuva. ,

Mokslo srityje Jis paraše daug gehialės 
vertės raštų, būtent enciklikų: -Krikščioniškas 

r čiulbunėliaįs.... jaunuomenės auklėjimas,” “Moterystės šven- 
Sausio mėn. 1921 m. Ryme buvo pakeltas tumas ir jos nešuardomybė,,”- “Tikroji Bažny- 

ir daug

11 mylių-nuo jos, Mgr. A. Ratti. su nedaugeliu’■ 
užsienio diplomatų be ypatingos baimės pasili-. ■ 

Ako savo pasiuntinystės sargyboje, už kų, žino
mą gavo dar didesnį, paaukštinimų—■ Apašta- 
liškojo Nuncijaus vardą. Jisai yra aplankęs, 

.. kaipo Apaštališka Delegatas, taipgi ir Lietų-: 
vų, kurioje jisai gėrėjosi žmonių pamaldumu, 
teisingiimų, paprastumu. Čia jam ypač pati
ko ^imf a su jos paukšteliais

Sausio mėn. 1921 m. Ryme buvo pakeltas
į kardinolo rangų ir pašvęstas Milano arkivyš- . . čips Vienybė,” “Socialis klausimas.

5 knpu. Be abejonės, ■milaniečiai, žinodami jo kitų raštų, kurie turi dideles socialės, ekonomi- 
.-didelį mokslingumą, o iŠ antros pusės jo nusi- nės, . moralės ir mokslinės , vertės.

išsyk skeptiškai Popiežius taipgi nepraleido grynai mok- 
l slo srities klausimų. Jam priklauso milžinis- 

TaČiau po trumpo laiko pa- kas išvystymas Pontifikalio Rytų Apeigų In
stituto, kuris tampriais7 ryšiais jungiasi su 
Pontifikaliu Biblijos Institutu ir šv. Griga- 

Ii- per vienerius metus arkidiocėzija •_ liaus universitetu. Jis įkūrė Vatikane Ponti- 
. fikalį Krikščioniškosios Archaelogijos Institu
tą, kas davė impulso pradėti studijas šv. Raš
to—Vulgatos peržiūrėjimui. Jis įkūrė plataus 
maštabo istorinį skyrių Rytų Apeigų Kongyej 
gaeijoje.. . Dąug prisidėjo savo pataliniais ir 
pastabomis perorganizavime “Kongregacijos 

įvažiuodamas iš Milano, jis Universitetų ir Seminarijų.” Lygiu būdu di
delio dėmesio kreipia ir į bendrąjį šakų išsi- ■ 
vystymą, kuomet Jo iniciatyva iš Rymo į Va-

Aukščiausias tiltas Lietu
voj yra prie Tytavenų.

Bitė surenka vienų , svarų 
medaus iš 56 tūkstančių žie* - ■:

PAIIKKS PIKNIKAMS;
Naujai’ištaisyta graži.'vieta prie*' 
pat ežero. Parkas dykai. Galimą 
žuvauti ir laiveliais pasivažinėti'.. 
Taipgi yrą farma, kurioje galimą ‘ 
pasipirkti visokių pieno prodųk- ‘ 
tų. ir vištų, Taipgi yi*a vasarnaj^’ . 
mių. ir išrcndaVoyanr kambarius. 
Kreipkitės pas , PRANĄ ROŽE-
NĄ»488 No. Main St.» Raynham, 
Mass. ‘ B-10

ĮIEŠKO VIETOS
* • 

atsakantis vargonininkas—daini
ninkas. Speeiaįei studijavęs dai
navimą, per 3 metus • Romoj 
Italijoj,. Vietą galiu užimti, nuo 
l liepos, kuriam iš Gėrb. Klebo
nų bučiau reikalįngas, meldžiu 
kreiptis:

Petras Vyčas, 
Aušros Vartų pąr. vargonų 

r - 125 SierĮing Bt., ;
J ... WORCESTER, MASB. ./•
I » ■ >* ■ - .1 - ... -L____

matingai; Keliasi išryto lygiai 7 vai, Už pus-, 
valandžio savo privatinėje koplyčioje laiko šv. 
mišias. Paskui pusryčiauja asketiškai — pie-'.; 
naš, kava, duona ir truputis sviesto/. Nuo 9' 
vai. ild vidurdienio Jis turi konferencijas su 
įvairiais Vatikano oifcialiais asmenimis, po jų . 
daro privačias ar 'viešas audiencijas, po kurių 
seka paprasti pietūs. Nuo 2—4 vai., jei nėra 
blogo oro, eina su savo sekretorium, ar vienu 
iš kardinolų, pasivaikščioti į puikiausius Vati* 
kaiio sodnus. Sugrįžęs, panašiai kaip iki pie
tų, Jis vėl turi svarbias konferencijas su įvai
rių departamentų Vatikane oficialais. 8 vai. 
Jis vėl eina savo koplyčion adoracijai Šv. Sak
ramento ir sukalba šv. Rožančių. 9 vai, vaka
rieniauja. Nors einant senovės papročiu šų. • 
juoini turėtų vakarieniauti 9 asmenys, bet Jis. = 
visuomet teima tik du sekretorius, kurie per
skaito jo privatinę korespondencijų. Po va
karienės porų valandų darbe praleidęs priva-.’ 
tinėje bibliotekoje, apie vidurnaktį ar po jau 
eina poilsio., . • :

Nors taip sunkiai dirbdamas, valdant ka
talikų pasaulį,, bet ramiai, asketiškai ir šventai 
.užsilaikydamas, Popiežius, net 75 m. sulaukęs, 
turi žydinčių sveikatų. Viešame gyvenime, 
sprendžiant didelės klausinius ir problemas, 
jis moka parodyti visų savo pajęgingumų, ąuĄ 

^toritetų ir sumanumų, bet privačiame gyveni
me yrą visuomet nuolankus^ švelnus, meilus. 
Jo Veidas visuomet, turi malonių, patraukian
čių išvaizdų, jo akys pilnos meilės, jo gestai, 
balso intonacija yra tėviški ir visuomet pa
traukiantys. Nors didis piastoracijos darbas 
primena Jį esant , kilnia asmenybe, tačiau kįek- 

. vienas, turįs su Juomi įvairiausių reikalų, ar 
audiencijų, mato Jame.esant Švelnų, šventų, 
malonų, senų Tėvų, turintį galių ir valdžių, ku
ri yra duotų nedaugeliui mirtingųjų Žmonių.

Tat ir mos, iirisiniinę Jo 75 metų'.amžiaus 
sukaktuveį lodydami savo pilnų meiles ir pa?

9 garuos sūųįškųjį* prisirišimu prašykime Ankš* 
čiausiojo suteikti Jam sveikatos, energijos ii 
dar‘ ilgas—ilgus metus valdyti' platųjį pašau 
lį ir vesti sielas išganymo kėliu. ,

loniai primindamas, kad Jis gerai prisimena 
Lietuvų... Jo Pontifikatas taipgi pasižymime- . 
mažiau 30 kanonizacijomis ir beatifikacijomis. 
Speciali© dėmesio Jis atkreipė ir į amerikie- 

. čius, kurių tarpe buvo daug Kanadoje žuvusių 
kentėtojų. Tas. įvykis, žinoma, paskatino a- . • 

. merikiečius griebtis priemonių atversti’ Iro- 
ąuoįs ir kitas Indi jonų tauteles krikščionybėn.

Nors Vatikano miesto rūmai, trobesiai ir 
jame Motina Bažnyčia viena iš seniausių žmo
nijos pabūklų dvelkia žila senove, tažiau Pijus 
XI civiliniuose gyvenimo santykiuose yra pa
žangus modernistas. Ruošiant Vatikano Mie
sto planų, Jis įsakė rezervuoti tinkamų vietų 
milžiniškai bevielio telegrafo stočiai,, kuri po 
kelių metų ir buvo įrengta pasauliui žinomo ir 
garsaus išradėjo Guglielmo Marconi. Toji sto
tis yra tai centras paskutiniausių ir tobuliau
sių Marconi išradimų su ultra-įlgomis bango-1 
mis; Jųja naudojamasi netik paprastiems Va- 
tikaiio reikalams, bet taipgi ir translacijai vi- - 
sam pasauliui žinių. Prie jos yrą taipgi pri
jungta ir bevielė telefono stotis .su ųltra-trum- 
pomis bangomis susisiekti su Popiežiaus va
sarnamiu— Vilią Castel Gondolfo.

•■ - ■ . i. ■ f

Popiežiui rūpėjo sumodernizuoti senovi
nius .trobesius; Pirmiausiai, Vatikane pasta
tyta niilžiiiiŠka elektros stotis; nupirkta nau
jausių išradimų tfanšportacijai motoriniai ka- * 
rai; pastatytą naujas elektrinis elevatorius, 
vietoj senovinio vandenim! varomo; pastaty
ta nauja telefono Stotis/televizija (per jų kal
bant matoma fotografijos ir paveikslai kalban-

Šventenybčs Auksinis jubiliejus arba 50 m., kur • valstybių sostinėmis; šv.-Petro Bazilikos var- 
nigystės sukaktuvės, , buvo tai geriausia proga pais skambinama nebe rankomis, kaip semąų,

. bendram krikščioniškos dvasios, visame pašau- bet; komplikuotą elektrme? mašina;. Vatikano k i v .■
lyje ntbiidbnni paskatinimas/ Laikę tų 2 metų. gęležmkelio stotig ir Popiežiaus trąul<inys siau- n yrą diiotų lięduugėliiu miltingųjų žmonių*
šimtai tūkstančių maldiniiikų iš viso pasaulio . _ -
kraštų suplaukė /Rymąn, netik kad. padarytų > vienas moderniškiausių visame pasaulyje..

atgaivinama laisva Bapos Valstybė— pavadiii’ lankyti * puilciausias? bazililžis, inųziejusį’kata-’

žeminimų ir būdo ramumų
žiūrėjo, kad tas žmogus nesugebės atlikti f jam 
pavestų pareigų.
matė ir suprato, kad to žmogaus asmenyje glū
di atatinkųmiausios pajėgos ir privalumai tam

. tikslui.
pražydo savo gražiausiais darbais ir katalikiš- 
kųja akcija.

. v ”• Sausio mėn. 22 d., 1922 m. miršta Popie
žius Benediktas XV. Dešimčiai diemį. pra
slinkus, kardinolas Ratti . su visa Kardinolų 
Kolegija susirenka į konklavų, naujam Popie
žiui išrinkti. ’ 
manė vos kelioms dienoms pasilikti Ryme, bet 
Dievo Apveizda kitaip surėdė.. Vasario mėn. .. .. . ...
(i dienų jis buvo išrinktas Popiežium jr vasa- tikanų perkėlė Rontifikaję Mokslų Akademijų, 
rįo 12 dienų iškilmingai karūnuotas kaipo Tat,-bendrais bruožais'imant, matosi, kad j au- 

t Bažnyčios regima Galva.’- - . .. nystėj e mokslu ir‘darbštumu pasėtas grūdas
Čia tai ir prasideda jo antroji, karjera. * šiandien neša gausius vaisius.

Kas galėjo tikėti, kad iš daugelio ‘kardinolų, 
‘ tas ramaus .būdo mokslavyri^ pradės -plačiu

pavadinti, kad jau šiandien Pijaus XI popie- 
c žiūrimas yrą Henas iš žyimausių visų -popie

žių istorijoj. . 1 •
, Civįliniuosė darbuose visų pirma Jam pa

vyksta išrišti ginčas, kuris tęsėsi 60 metų tarp
. Vatikano ir, Kyirinaloi (italų valdžios). Su-. 
.. tartimi pasirašyta vasario 11 ’d.,' 1929*111., ve,l A

* .. ta -Vatikano Respublika, kuri jokiais ryšiais kombas etc.—žodžiu, krikščionijos lopšį. Po:
nepriklauso nuo .italų valdžios. Tas jo žings-, pięžiūs džiaugsimi suteikė audiencijas ir savo

Bė mokslo srities, Popiežius daug* atydos 
atkreipė ir į dvasinį gyvenimų. 1925 m. ir Ju* 

maštabu .milžiniškų savo darbų, kurį galima biliejaus 1929 m., kuriuose buvo minima Jo . čiųjų), kuri sujungta su didesnėmis Europos

pais skambinama nebe rankomis, kaip seniau, 
bet komplikuota elektrine* mašina; Vatikano.

... t, ... /.,. ■■.
šimtai tūkstančių maldiniiikų iš viso pasaulio. dien.(yra puikiausiai papuoštas) skaitomas

.v. .N^iuriiitivisokeriopų'simlWsdarbij, aų/V 
dieneijų^iškilmių ir pąęio asmens aufotįritin-

. ?.gos situacijos, Pijus XI visgi jau nuo ilgume*, 
tų ’'praleidžia, savo /gyvenimo dienas labai sistę-

$į
1
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[KAS GIRDĖTI. LIETUVIŲ I 
KOLONIJOSE

L. D. S. NAUJOSIOS AN
GLUOS APSKRITIES 

KUOPOMS
jApskrities suvažiavimas 

šaukiamas šiiį metų birželio 
men. 26; d., 1 vai. po pietų 

1' lietuvių parapijos svetainė
je, Cambridge, Mass.

Suvažiavimo programa 
bus pranešta vėliau. Vi
sos kuopos malonėkit išrin
kti atstovus ir parūpiųkit 
sumanymų musų organizaci
jos seimui.

Kun. S, P. Kneizis, 
Dvasios Vadas;

- Kas, Grigas, 
Pirmininkas;

T. Versiackas,. 
Sekretorius.

peikėti ir abejoti apie savo 
darbuotę/

Aišku, kad dirbti kruvi
nųjų . bolševikų organizaci
jose ir partijoj yra labai 
pažeminantis darbai. R.

VYČIAI RENGIASI SAVO 
GEGUŽINEI

kun J. Vaitiekūnas, kurs 
.' pasakė padrąsinimo kalbą.

Gegužinė įvyks liepos 4 d. 
“Palangos” Parke. Numa
tyta įvairiausia programa iš 
kalbų, dainų, sporto, žaidi
mų, maudymosi ir tt •

Posėdy dalyvavę nariai 
didžia nuotaika pasiryžo or
ganizuotai veikti.

HARTFORD,GONN.

LAWRENCE, Mass. — 
Birželio 5 d. parapijos sve
tainėje įvyko Liet. Vyčių 
Naujosios Anglijos apskri
ties metinės gegužinės reng
ti komisijos posėdis, kuria
mu dalyvavo nariai iš Law- 
rence, Athol ii* So. Boston.

Posėdy dalyvavo klebonas 
kun. P. 'Juras ir svečias

SVARBUS SUSIRIN- 
KIMAS

LDS. 6-tos kuopps svar
bus susirinkimas įvyks Bir
želio 12 d. tuo jaus po sumos.

x Malonų būtų, kad .kuo 
"daugiausia narių atsilanky
tų: išklausysim įvairių pra
nešimų, rinksim atstovus į 
apskrities išvažiavimą, tar-. 
simėg apie būsiantį šeimą. 
Būtinai atsilankykim.

^7

MM, MASS.
. .Sekmadienį, birželio 12 d.

. Š. m.. įvyks Šv. Jurgio para
pijos išvažiavimas, buvusio- 

.. je Aliuko f ar mojo prie New
Pond.

Šiame" išvažiavime bus 
. .. daug .įvairumo ir malonu

mo, nes rengimo komitetas 
smarkiai darbuojasi. Bus 
dainų, žaislų, lošimų ir ki
tokių dalykėlių. Laukiam ir 
svečių iš kitų lietuviškų1 ko
lonijų.

.ŽlMYNALd

27 lietuviai užbaigė aukštes-
. nę mokyklą

Trečiadienį, birželio 8 d. 
Aukštesnę Mokyklų (High 
School) užbaigė ir gavo dip
lomus 192 mokiniai iš kurių 
25 lietuvių berniukai ir mer
gaitės: ,.

P. Baltaduonis, B. Bičiū- 
naitė, E. Čižiutė, A. jana- 

. vičius, A. Janušytė, J, Ka
daras, A. Kavaliauskaitė, L 
Karolytė, F. Kručas, A. 
KyuČaitė, J. Kručas, B. Na
vickaitė, B. Paulauskaitė, 

- A, Pazniokaitė, J. Smelsto- 
rius, L Smilgyte, Ą. Smols- 
kytė, K. šeštavičius, A. 
Vęnskus, J. Verseckas, A. 
Verseckaitė, B. Volungevi
čius, P. Jėzukėnas, A. Zim- 
blickis, H. Zimblickytė, G. 
Davalgaitė ir A. SteĮmokai- 
tė.

Baigusius aukštesni mo
kyklų jaunuolius sveikina
me ir linkime siekti aukšte- 

‘ snį mokslą.
\ Bątyvatiti bolševiką deman-

7 straciįose yra kvailyste

<;Šios kolonijos bolševikų 
> - ^lyderis’- Kručas įsitikinęs, 

. kad. priklausyti bolševikų 
partijai ir dalyvauti jos 
demonstracijose. yra didele 
kvailystė.. Jis daugiau tai 
parti j ai žada nebesidarbuo- 
£i. Beliko tik Mačėnas, bet 
ir ta§ po kūli’. J. Švagždžio 
prakalbos apie komunizmą 

' ir komunistus pradeda atsi-

MŪSŲ MOKYKLA IR
. ŠV. ANTANAS

Šv. Alfonso mokyklos 
mokslo metų iškilmin g a s 
užbaigimas įvyks birž. 16 d. 
Prisiruošti tinkamai prie tų 
iškilmių, įvesta Novena prie 
šv. Antano Paduviečio bai
giantiems mokyklą moki
niams. Maldos atkalbamos 
kasdien po vaikų šv. mišių, 
ir Šv. Antano, dienoje, bir
želio 13 d. bus Antaninės 
Lelijos šventinamos.

Baigiantieji Šv. Alfonso 
mokyklą mokiniai: M, Nę- 
muraite, V. Kavaliauskaitė, 
O. Lukoševičiūtė, O. Budai- 
te, O. Simonaitė, V. Dubau 
skaitė, A. Zableckaitė. J. 
Alkevičiūtė, E. Zakarkaite, 
Ė. Skabickaitė, A. Kazlaus
kaitė. Berniukai : Ju Straz- 
dauskas, V. Adomaitis, K. 
Daukantas, M. Keidošius, 
B. Mandravickas.

Iš viso, šešiolika mokinių 
baigia mūsų mokyklą. Skai
tlius apgailėtinai>mažas, bet 
tame būryje yra labai gabių 
ir daug žadančių jaunuolių. 
Pageidautina, kad visi , jie, 
arba bent didelė dauguma^ 
savo mokslus tęstų ir toliau. 
Pernai mūšų kunigai susi
rūpino šiuo labai svarbiu 
klausimu ir dėjo pastangų 
įkalbinėti tėvus visų tų me
tų balusius mokinius leisti 
įgyti. aukštesnį mokslą. Pa
sekmes buvo labai geros, 
nes kuone visi įstojo į auk- 
štešniąsiąs mokyklas. Te
galima laukti platesnio iš-

auklėjimo mūsų jaunuomę- 
nėsį ypač kai. aukštesn . 
mokslų semia Katalikų ve
damose mokyklose, k. a. Se- 
ton High, Loyola, Carver; 
Hali, ir panašiai. Pageidau
tina, kad įr šių metų moki
nių tėvai nepagailėtų sekti 
anų pavyzdį.

SUTUOKTUVĖS ■

Valerija Gabrilevičiūtė iš I 
mūsų parapijos ištekėjo už I 
Alberto Smith, Šv. Katri- II 
nos, Baltimorės. . Sutuoktu-1 
vės įvyko birželio & d., I 
r'Birželio 12 ~d, susituoks | 

Juozas Mačiulaitis, 26 metų I 
su Albina Bruzgiūte, 21 m< I 
P-lė Bruzgiūtė kįlus iŠ Mi- I 
nersvillė, Pa., p. Mačiūlaitisll 
gi gyvena 1525 Ridgely St.

ĮŠVENTINS Į KU- 
NIGUS

•Birželio 16 d. įvyks vie
nintelis šių metų įšventini
mas lietuvio klieriko Balti-J 
morėje — Juozo Giedros. 
Įšveiltins vyskupas MeNa- 
mara. ~ ApieIškilmesTirpri-T 
mieiją bus vėliau pranešta.

/.SERGĄ ..
Vincės Sakavičius, jaunas! 

ir uolus parapijonaš, sun
kiai .susirgo ir guli keletą 
savaičių Merey ligoninėje. 
Girdėti, jog jo padėtis yra 
pavojinga, nes po operaci
jos kepenų plėvėj, jo kūnas 
taip susilpnėjo, jog negalė
jo, valgyti nieko, ir buvo 

: maitinamas “peipuke.” Ap
lankyti ligonį buvo atvyku
si Seselė Joana, jo sesuo, iš 
KazimierieČių naujai įgytos 
buveinės, Filadelfijoje. Lin
kime Vincui greitos sveika
tos.

O. Vaškevičiūtė, ilgametė 
choro ir Nebalto Prasidėji
mų draugiu narė, .panašiai 
rimta liga Štisirgusi. Eida
ma slaugytojos mokslus Sy- 
kesville valstybinėje ligoni

Ahrftel Aafe M*

^Geriausios Viduriu Gyduoles

KATRO -LĖK

Kiekyieną Sekmadieni nuo 2:15

. iki Jhąo p. p. iš atoties WHDH 

~ 830 Jdlocycle, Neužmirškit 

pasikląusyti. • Programas duoda 

KĄtĘO-LEK Laboratories.MMCMMr. MhamM

W. H0JU9NM. MK <1

IIETUVIĮIRADIO
programa

I A. L. R. K. MOTERŲ Sį- 
, JUNGOS GONN, APSKRI
TIES KUOPŲ DĖMESIUI

Jau artinasi apskrities . 
gegužinė birželio 12. Ą; 
Baukaus ūkė j e, Buckland, - 
Coimecticut, - ' , i

Gegužines programa' liūs 
graži ir įvairi, neš užkviesti 
apylinkes chorai. Bus įvai
rių kuopų lenktynių, ųž ku
riąs laimėtoj ains bus teikia
mos dovanos.

Moterų Sąjungos 57 kuo
pa (energingąi rengiasi visus 
svečius patenkinti.

Moterų Sąjungos Comi. 
apskrities vardu nuoširdžiai • 

1 užkviečįu visus šios apylin-
• ■<* T • • < kės lietuvius ir lietuvaitesOkupuotoji LieiUV.Oie daruti Me gegužinėje.
', ■ I • • . M. Jokubaite,

Apsk. rašt.

h

Vilniaus spauda, rašo, kad- 
š. m. birželio inen. 4 dienu 
sueina 60 metų kai mirė žy- 

. mus kompozitorius Stanis
lovas Moniuška. Jis yra 
sukomponavęs keletu operų. 
Jo muzika žymi lietuviškais 
motyvais. Vilniuje rengia
masi tos sukaktuvės iškiL

-irtingai paminėti. Tarp ki
to ko ketinama suruošti Mo- 
niūškos . rankraščių ir kitų 
jo daiktų parodą. x .

Telefonas; Plaza 1350.••• -

JONAS OREBUAUCKAS
Grąborius ir BąlBamuotojai 

423 S. VAGA STREET, 
BALTIMORE, MD.

LDS. Kuopų Susirinkimai
> »• * f ' . - .... *

?. HARTFORD, CONN.

LDS. 6 kp. susirinkimas įvyki* 
birž;. 12. d., tn°j P° sumos bažny
tinėj svetainėj, 41 Capital Avenue. 
Malonėkite vis nariai ateiti, nes y 
ra svarbią reikalų dėl kuopos nau 
du«; __  ‘ ’

Taipgi malonėkitę užsimokėti.ku 
rių yra užsilikę mėheain&r duok 
!3a. LDS. 6 kp. rali

CAMBRIDGE, MASS,

LDS, 8 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks sekmadienį, 
birž. 12 d., tuoj po sumos, L.Jbaž- 
nytinėj svetainėj. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti ir užsimo
kėti užvilktus mokesčius. Vald.

IŠVYKO Į LIETUVA
G-eg. 28 d. iš New Yorko 

Scaiidinavian-American " Ti
ni j os ] aivų 11 Fred e r i e k 
VIII” išvyko į Lietuvą 700 • 
keleivių iš kurių šie lietu-

I viai:
V. Talalis
F. Andriukaitienė
K. Bortkevičienė
A. Bruknis, jo žmona ir 

vaikai
A. ir A. Bubeliai
Sister R. I. Jasoca
B. Jiašuleniene •
P. Masiorkas ir jo žmona-

• U. Miliauskienė
. M.’^PleSzeviČiuš' z / ■ '
J, Šiliteris
A. Žebraitis ir keletas kį-

Keseniai naujai išrinkto
ji ■ ‘ Ryto ’ ’ draugi j os yaldy- 
ba pasiskirstė pareigomis. 
Pirmininku išrinktas kun. 
prof. P* Kraujelis, vicepir
mininku — gimnazijos di
rektorius B. šikšnys, sekre
toriumi ir iždininku — V. 
Budrevičius. Kun. Čibiras, 
A. Julmevičius, kun. N. Ra- 
štųtis ir K, Stasys — nariai 
be ypatingų pareigų. ,

iičje, pagavo šaltį ir įsikibo 
į kairį plautį uždegimas. Li
ga sunki ir skaudi, ypač kai 
reikia imti vandenį iš ligo
nio šono. Girdėti, jog ji se
nai jau nęsveikavd, bet, uo
liai dirbdama, nenorėjo žiū
rėti tiek savo ligos, kaip ki
tų ligonių. Gaila^ sunkiai 
kenčiančios ligonės.,

ONA VASILIAUSKAITĖ
. —WASSELL

Birželio 1 d. Ona Vasi
liauskaitė (Wassell) baigė 
aukštuosius „mokslus Notre 
Dame kolegijoj, Tai pirma 
vietinė lietuviųkolonijos 
panelė, pasiekusi tekius auk 

Į štus mokslus. Ji užsipelnė 
Meno Bakūlerato laipsnį — 
A. B* / •■

* Pradžios mokyklų baigė 
| Fullerton Heights, Baltimo- 
re Oounty. Paskui ėjo 

Kviečia Valdyb? Į T0wšon High School, iš kur 
įstojo į Notre Dame Kole- 

NEW BRITAIN, OONN. .
,, v . A . . gKUk Nepatenkinta vienu LDS 3fi kp. susirinkimas įvyka . . * , , .

sekmadienį, birž. 19 d., 1932 m? zlemmlu ,kurSu Ji kiekvieną 
.-Varbu, kad į šį auairinkimą ateitų vasarą ėjo " John Hopkins 
risi nariai ir bent po viėną naiijt Universitete, ten mokėsi 
^fį atsivestų prirašyti prie rtOaų vokiegiu kalbos įr kitko> 
brangios brganizacijoa. . .._ _____ Specializavo chemijos ir 

WESTVILLE. tt.t. matematikos moksluose, ir 
LDŠ, 75 kp. mėnesiniai susirin jai buvo duota ankstesniųjų 

kimai įvykštaJkiekvieną mCnesį mokyklų mokytojos atesta- 
sekmadieny, po J5 d., iv, Petrą ir J0S tikslas bus moky- 

' .Valdyba ti ar miesto ar eounty anks
tesnėje mokyklose.

Panelė Vasiliauskaitė , pa
sižymėjo ir kaip labai gabi 
sportininkė. Pernai ji' lai-, 
mėjb pirmą dovaną už savo 
pasisekimus sporte; buvo 
jai duota v a d i h ahn a s i s 
“biažėr” — švarkas su ko
legijos-įsiūta raide. Šiemet 
jai buvo dovanotas garbes 
žėnkląs. Ypatingai pasižy
mėjo ir dalyvavo. Hockėy, 
basbetball, tennis ir archery 
(vylyČioms šaudymas). Ji 
buvo išrinkta kolegijos at
letikos draugijos pirmiųin- 
ke. ... • ? /..?

I

BROOKLYN, Ė. T.
JL»DS. 12 kp. mėnesinis susirinki 

mas įvyks birž. 19 d. 6 :30 vai. 
kare, Karalienės Angelų parapijom 
svetainėj, kampas Robling ir So 
4tb gatvių.

Taigi malonėkite-visi susirinkt 
ir užsimokėti duokles kurie esatt 
'jkolitisri Nepamirškite ir naujų U 
narių atsivesti prirašyti prie mūsų Į - 
brangins organizacijos.

HARRISON-KEARNEY, N. J.

L, D. SI 15 kuopos susirinkimas 
įvyks birželio 14 d., parapijos 
svetainėje, 6 Davis'Aye,. .. Visi 
nariai kvieeiaįnr atsilankyti,

' ‘ . Valdyba.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DRJO9 
PO GLOBA MOTINOS tVO.

Urmininke ’ Eva MarksienB.-
625 Ė. 8th St., So. Boston, Muks. , 

Vice-Ųlrminlnkū— Ono SinurienC,
443 E. 7th St, So. BoMtoti. Masu.' 
Tel. So. Bostoh 8422-U

Prot. Ražt — Brone Ciunlenč,
29 Gould St, floxlniry, 

. Tel* Parkway 1864-W . •
Fiū, Balt — Marjon* Uitrkoulpt*

66 G St*. So. Boston. (Buk 
JidlnlnkP — Ona StanlulĮųĮ* 
. 105 West 6tb St, So. Boston, Mhhh 
Tvarkdar* Ona Bllzplrdlerifi

1512 Calumbln Ori,, So. B<^tqn, Mum 
Kasos .Globėja — Š. JnnnMonlene

1426 Columbla R<1, So. Bo&ton, Mase 
DranilJa saYo’susirinkįmnĮ (alko kąs 

•ntrą utai^nlūkf kiekvieno menesio. 
T :8O ml. vakar*. pobW!tMn»l 
tainij.

Vlsala dtaatljos reikalais kreipkite 
pM ferotoioelM raMUUnkf. ’ • .

4V. JONO EV. BL. PAjSALPLNEI 
DR-JOS VALDYBA

Pirmininką®— M.žloVa -
1 Si) M L !dn IUU Doruhenter, Mniw | 

. TelepIiŲthp Columbls .M-T | 
■Vlc^PIrmlnlnkaR— J; PetrauHknF .

24 Thoma* Purk, So. Boston. Mmm> I 
PtaĘ.. Itai.tiulnkM — J. GHneckle Į 
. & ThoinM Purk, So, BontoĖ Mu> 
Pln. HuSriiiinkm. — >1. Aelki® ..

256 E. Nhith SL. So. BpMton. Maw 
fidhilnktiH — A. NnudlHflhtt* 
• 88T» Ė, Bnnuhviiy. So, Boston. Mn«> į 
tfar&ilkii J. Zalkl« ‘ ž”

7 IVintleld SU. So. ^<*tnn. Mhm 
urnlinija laiko NUHlrinkl»«UN kax treCU 

nedCIdienj kiekvienrt mPneato. 2 vai 
piety, ViirapIjoB Mtlgj. *92 K. Tth

■ SU, ,So. Boston. Mim _____ ,
■Profėslonnlul, biznieriai, prnmoiiiii 

knl, kutie HkelhUHl “Darbininke," ttk 
rni verti nkaltytojij paramos. .

Viai garainklt&i '‘DarbUJlnka.’’ !

Šiomis dienomis Vilniuje 
Jjuvo , lietuvių« banko, -vad.i| 
kreditinio .kopėratyvo, vi
suotinis narių, susirinkimas. 
Buvo koperatyvo valdybos 
pranešimas ir svarstomi ki
ti surišti su banku reikalai. 
Bankas dabar turi apie 300 
nariu su 400,000 zlotu atsa
komybe. Paskolų iki šio7 
apie 68 nuoš. duota ūkinin
kams, tačiau ir banko narių 
apie 55 nuoš. sudaro ūki
ninkai, Susirinkimas pri
rinko į banko tarybą dardu 
nariu: K. Stasį ir A. Matu
lionį ir keturius pavaduoto-

l

Birželio 18 d. išvyks L. 
LDS. ir “Darbininko” eks- 
/kurisija; iš. K e w Y o r k o 
Scandinavian-American li
nijos laivu.‘United States.’ 
. Jau daug lietuvių užsire- 

jgistravo važiuoti. Spėjama, 
Į kad tai bus didžiausia šių 
metų ėkslmrsi j a į Lietuvą..

Veltui rūpinies reikalais, už ku
riuos tau teismo dienoje nereikės 
atsakyti, už ką nebūsi nei baudžia 

jus. Revizijos komi sija mas> giriamas. < ‘Darbo vertė, ” 
pranešė, kad banko visos : 
sąskaitos ir dokumentai ra- Į 
sti tvarkoje. .

PERKAME BONUS !
• Ar turi Lietuvos Boną*? 

Nes mes perkam Lietuvos 
Bonus ir mokam pagal die
nos kursą. Tuojau praneš
kite mums, kokį turit Boną 
ir kiek yra prie jo kuponų. 1 
Greitai gausi atsakymą ir ' 
pasiūlymą grynais pinigais. I 
Prie progos apl a n k y k i.t. 
mus. ‘ . . • >

Musų krautuvė atdara ir 
vakarais iki 9 valandai;

Parduodam laiVakortęs ir 
siunčiam z pinigus—doleriais] 
j Lietuvą, Lenkiją ir Latvi
ja

Musų krautuvė d i d e 1 ė. 
Turime visokių drabužių ir |

taipgi' plaęių čeverykų vy- Į 
ram ir moterim. . ’
_ Nuo dabar ant Čeverykų, 
skrybėlių, inamkinių ir kai-1 
dnl numušama 25 nuošimtį-

Malonėkit mus nennmįršt* 
AMERICAN DRY GOODŠ 

. STORE
P. BARTKEVIČIUS, Savininkas, 

. 678 No; Main Street, 
MONTELLO, MASS.

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

. . Ofisas: . . .
SANBORN BLOCK 
681 Washington St. 
N0RW00D, MASS, 
Tel. Nortvood 0330 ' .

Gyvenimo vieta:
32 Walnut Avė. t 

Tek Nonvood 1315AV.

JAMES ALFRED, M. D.
Jūsų ŠEIMOS GYDYTOJAS*

Valandos: Į
Nuo 7 Iki 9 vakare. į

. IšsĮkh-iant . J
■, Antrndlenj ir Ketvirtadieni. . j- 

Taipgi pagal susitariau}*. . j
♦ i 
į: t

ai North iffaįri Street, 
Brocktan, Mass. ,..

Tel. 40

čėveryku (shoes). Laikom >
.. . . . . . . . . . . . . . . GHARRON’S i

PIANAI—RADIOS 
ŠALDYTUVAI

Aliejaus pečiai, Skalbiamos
. mašinos

F
>

• j
. ________ •1

S0 TRUMBULL STREET J
N WOROE8TER, MA83. i

■ T6L4-HS0 . !

! Iittofvo* Be NuoMmdh



Penktadienis, Birželio !!), 1032

jĮ;^***lg**

■siBSI

VIĘTINĘSZINIOS
Lt.1 . - ‘ v.

|iiiiiu uift --y -r -nn --“ ........-“•“-  ————|

Atsiteisimo pamaldūs, įsa* 
kytos /Popiežiaus jr Kardi
nolo/ baigsis penktadienio 
vakare, birželio 10 d. Jos 
yrą;soutlibostonieehj jau į- 
vertinanios. Daug žmonitl 
lankosi rytais ir vakarais 
klausyti kun. J.. Jakaičio iš
kalbingu pamokslą,, klausy
ti šv. mišią, melstis, eiti prie 
Sakramentą. Rytais buvo 
mišios.

% ~--- ---------- .---- -

Trečiadienį musu bažny
čioje laikė'mišias šie kimi* 
gaiš K. Urbonavičius, J. J.

Jakaitis, E. A. Vimnauskis/ 
A. Šeštakauskas, K. Jenkus, 
J. Skalandis ir J. Pleyokas.

Sekmadienį, 9 ;30 vai. ryr 
tą, įvyks Maldos Apaštaly- 
bes Draugijos metinės mi* 
šios. Visi nariai prašomi 
ateiti į bažnytinę svetainę 
8:45 vali; visi žygiuosime į 
bažnyčią orgaln?uotaiM 

. \ ’ VaZdyha.

LANKĖS1KUNIGAS

Tel. So. Boston 3520

A. o. ŠALMAM
koštuvis ipydiATAS

BMgga du Universitetu 
GORNELL UNIVEKSITY sii A. B. 
G. TCASHINGION UNIV. su LLB.
“Darbininko” Kame 

(antras lubos) 
866 Broa^way, South Boston

K e. s 1 d e n c 1 j a 
805 Hatvard St, Cambrldge, Mąws.

Tel. Unlversity 1463—J.

KAZ. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

“ Darbininko MNam e
(antros lubos, Kodui 1)

366 Broadway, So. Boston.
; ' Tel. So. Boston 3357 

Bostono Ofisas.:
89 State Street, Room 63 

Tel, .Hubbard 9396 .
Gyvenimo: 33 Rosemont Street, 

Tel. Talbot 2878 Dorchester, Mass,

I INSURANCE j
X !
| Apdrausk namus, rakandus .;
“ automobilius pas
| J. S. MESLIS
1342 Broadway, So. Boston
| Tel. S. B. 1798 ar 2613

I VASAROS SEZONAS .
1 ' JAU ČIA '

I PAUL'SMENS 1
| SHOP
| 456 W. BROADWAV
| South Boston, Mass.
| NAUJAUSIOS, GERIAUSIOS
| VASARINES SKRYBĖLĖS.
S"- Labai pigi kaina.
f Savininkas POVILAS LIRAS

■’ Prisiekus Advokatai

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias prov&s. Daro vi

los legalius dokumentui.
817 E St. (kampas Broadway) 

South Boston, Mase.
- Telefonas; Šou Boston 2732

• • Nąmą; Talbot 2474

ŠAUSAUSIA DIENA

įb kambarių namas. t’Sįwyer Avi, 
-Doįfthester. Nudailinus grMyi 
-fire-place/1 visi įtaisymai.' .Pi’iožk- 
;St>iš pastovimo < — n>iifw šetfnojO; 
L *tel. ColmW2^- B-14

>,J..,...1 >l:; z.: A ; ;,;i 4
jSji}ainihk«aaHthiHaiti«a»iiaHMWiMHWIHaaH0»ei|iani|Hllni|B

[ JUOZAS M/DIL1S i

ttVUMBJ* MMfflS I

ĮbN»».Ntw^ wfahi«li»V '<!■

, > ■_ ■'

pSRBTNtNKAS

lietuviais gimę vistf savu gy
venimą lietuviais'ir išlikę,

PKNinWRAMA Seuthbostometis Petkas 
Iškauskas, baigęs Mari jo -1 
ną Kolegi ją ir vienerjs me
tus buvęs joje graiką kalbos 
mokytoju, birželio 12 d. 
vyksta iš South Bostono į 
New York, iš kur važiuos į 
Airija’ / '

Birželio 8 d. “Darbinin
ko” redakcijoj lankėsi kun. 
J. J. Jakaitis, M/L C.

Birželio 14 d. kun. j. J. 
Jakaitis išvyksta į Airiją 
dalyvauti Eucharistiniame 
Kongrese,. iš kur vyksiąs į 
Lietuvą.

VISKAS PRIRENGTA

iMOUS «WfflHĮ
’ —į ■

H AIiddlesex apylinkes teis
mas turi įdomią bylą. JTū- 
las John Kermetjogloąs, 33 

[metą, kaltinamus sjulaužęp 
emigracijos įstatymą,• įvež 
damas į ‘Ameriką savo sese
rį. /, . !
pasivadino Htu vardu 4y

X Kermetjoglouš 1929 m. 
j puprašė Amerikos vwos .į- 
važiuoti’ savo, seserį,, ĮWa-: 
dįndanįąš ją savo sužieduo- 
W. . J. .

Jo; sesuo atvyko į Auiėri-

Parapijos piknike, birže
lio 12 i,.Romuvos parke 1 
yal. po pietą .prasidės spor
to programa,kurią sudarys 
įvairios lenktyHŠs/' mergi
noms, vaikinams, storiems . , t
vyi-ams ir įt. Yja numaty-. AMjoje dalyvaus Puctaj 
ti ĮpO, 22() ię W jąr4ų,bė- Įi-lstiwatnę Kongrese, o iš 

ten vykš į Lietuvą, kur Pa
leis vdsaros atostogas, p rą* 

; denį siunčiamas į

- Romąje P. Rakauskai »is spalią pienelį ir
aukštuosius mokslus ir* tPU- įg^yyeno . Šomervilie,, neva 
gsįs kunigo pasaitkimiit [kaip vyraą su žmona, peri

- Geram lietuviui studentiiį l ąai špalią įnėnesį gavo- ^di- 
Jįnkime laimingos kelionės įr vorsą,’ * o šiemet bąlančio 
tėvą, šalį, Lietuvą ir gražią I mėh. ji -tikrai- ..ištekėjo, už 
pasisekimą, siekiant aukšto- tido Liapiš.
jo tikslo. / . ą Ir brolis; ir sesuo apkal-'

. tinti. Teismui labai kebli
byla, kuri gal pirmutine sa
vo keistumu, . v

t MISI DĖl NESVĖB 
DANTIES

Antradienio vakare po pa
maldų įvyko. galutinas vei
kimo komisijos, jaunuome
nes ir visą darbuotoją pasi
tarimas apie parapijos di
dįjį išvažiavimą, kurs įvyk
sta birželio 12 d., Romuvos 
Parke, Člaįrmont Št., Mon- 
tello, Mass.

Pasitarimo pasekmės gali
mu. išreikšti - žodžiais ‘ 
kas prirengta.” -

Jei lytai, tą dieną įvyktą i 
bažnytinėj salėj vakarienėj 
su programa. Dainuotą p-lė \ 
Stdškiūtė ir kiti. . Sekantį 
sekmadienį įvyktą išvažia
vimas. ...

girnai. ^0 jai^ bėgimo 
lenktyniuos Montello if §o 
Bostonas. / ' Visiems laimė
jusiems bus suteiktos dova
nos. . *r •

Sporto programoje laimė
jusiam ^iim<įyiMąibąsjMr. 
kta kun. K. Jenkaus pafe- 
Vanota taurė/

Didelio įdomumo sukels 
vietinės parapijos ir Šy./Ro- 
ko parapijos virvės traukė- 
jiį rungtjmės. Laimėtojains 
buą įteikta Kastanto Šidlau
sko padovanota taurė..

Sportinei jpi‘ogrąmai užsi
baigus įvyks žaidimai, n va
kare komedijos /‘Gyvoji 
Stovyla” vaidinimas. . .

Vįsį ahykitę —^turęsĮtę 
gerą laiką, sutiksite savą 
brangius draugus. -
• Norintieji lenktynėse da
lyvauti malones užsirašyti 
pas sporfo/programos vędė- 
ją Juozą Kasparą.- ■

BAIGĖ KOLEGIJĄ
Šią savaitę iš Boston Col- 

lege gavo diplomus southbd- 
stonieČiai Albertas Kiburis, 
Edvardas Kasperas ir Ed
vardas J urkonis,

1 Visi šie trys jaunuoliai 
gerai žinomi vietiniams ir 
apylinkės gyventojams; ■ ją 
tėvai bei artimieji yra žy
mūs lietuviai katalikai.'

Visi geros valiom lietuviai 
sveikina baigusius kolegiją 
ir linki gražią pasisekimą 
ateity. Tikėkime, jog jie,

ORJ. LANDŽIUS-SEYMOUR Į
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ‘ |

Gydo aštrias ir kroniškas ligas vyrų, moterų ir vaikų. Vartoja | 
X-Ray aparatų, ištylimu i vidurių it plaučių ligų. Ekzaminuoja . Į 
kraujų, šlapumų, ir. ępiaudalus savo laboratorijoj. Suteikia patari- . |. 
mų laiškais kitur gyvenantiems.’ 15 metų praktikos. |

4 OFISO VALANDOS: 2—4 p.p.;' 7—8:30 vak. >•’. Tel. S. B. 3712. , i 
ji 496 E. BROADWAY, SOUTH BOSTON,MASS. |

1

ji PENTOMAl IR DEKORATORIAI "»

i lį j

h./ •'

APKALTINO BAHKO 
BYLOJE i

G-rajid jury, tyrinėjanti f. ’ •
nedaryto Industrinį Bank 
'and Trust Company banko 
reikalus, apkaltino kelis žy
mius bankierius bei šiaip fi- 
nansieiTūs; Tarp ‘ kaltinto
ją yra John C. HuH, buvęs 
.Massachusetts atstovą fii- 
mą pirmininkas. 11

TeL S, B. 0441. '.

FiūnūNiioms
: ĄDVOKĄTAS -

414-BroadwaykSo. Bostoą.
';ĘpQm 3> - .

Gyvenimo vietą: 98 Central -

. Hudson, Mass.
T6L Hudšon 622.-

T«1.,S. B. 2805-B.
LIETUVIS

OPTOMETRISTAS
Išeraasjlnuoju aklė 
priekiria .. akinius 
kręlvar .aktB atitle- 
įUnij Ir ambĮljonli-

kosė (aklose) akyse 8ūgrQŽ1nu Švie
są tinkamu laiku. ' 
' JĮ. L. PAŠĄKAENIS, O. D. 
447 Broadway, South Boston

JUOZAS CUPS
ADVOKATAS

414 Broadway, S. Boston, Mass.

TeL So. Boston 0948 
' ? \ • ■■

' . GYVENIMO
/ Tek Parktfay 1864AV •

Birželio 8 J. laikoma šio 
je/apylinkėje šalčiausia die-

* * * ’* v -*• t. - j >•>■» *’ .' •> f •^..4 1;

na,c kokios, j.ąu
50 metą.. '", ' . . »?•; ••• - Į

Termometras birželio 8 d. Į 
rodė 42 laipsnius šilumos.'į 
Tokio. 99$^ ^ilmąąj 
užrašė 1884f; matais. *■ 4 5 ? |

A. J. MST, H. ». [
. Lietuvis . .

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS ’
’i * •• ■

V a l aįi'd o’ s* ;
Nuo 2 iki .4 d., nuo 7 iki. 8 vak.

■ 476 Galįvan Bdulevard' 1
į DORCHESTER, MASS?’

Telefonas Talbot 0847

Boston pnįversįty studen
tas Henyy.ĮV Ainslie, 22 ią. 
amžiaus,-/jpržėlio 7 d. nite 
dėl; nesveiko idanties, kurs' 
Įo.uyp ištruktas 3 savaitės 
at|al;:betMžsinuoįijo Imu*

I •’ Ž ’ ’* 1 ' 1 • " * '• 1 r ■ ' 1 •” *
jas n? prisiartino nlirtis.
’ /'■ ‘ • r .

.UŽRAKINO KRAUTUVĖJE 
! ffiniBAOLEF(INIJ
f ^tšttdlis ’SoIin^aik, 19! 

mėtą, įėjo i vaistinę Chęlseą 
• Sąuare pasikalbėti telefonu, 
/Vaistines savininkas -jo ne- 
.pastebėjo ir, užrakino krau- 
?tu^j Įjamkaląęjęs įėįęfo-: 
į nu, jaunuolis pasijuto esąs- 
tamsumoje ir- užrakintas 
vaistinėje. - Telefonu pašad- 
ke policiją; kuri- prikėlė vai
stininką,. didžiainąstebinį, 
tą, kurs ir išleido jaunuolį.

Tas,7 kas, b^damaš jąunas/hetu- 
rėjo aukotų idėiląr is tikrąją nėra 
buVęs jaunas.—Prof. St. Šalkaus
kis.. .

AillĮJUL UQ!t(

SVABBUS PRJNEŠIMSS 
AUTOMOBILISTAMS
.atidarėm aptpmobilią taisy

mo tvie|iįf Taisoią visokiom rūšies 
automobilius/, kaipgi ištaisom su
lankstytus rfendeys^ įr. liodies ir 
apipcntinam.’ baisom igiiitions ir 
generhtoriu^ Dailias užtikrąitps 
ir kainos pigios. Vieta vadinasi;

* STEVE’S REPA1R SHOČ, 
565 Ęigfeth St.

SOUTH BOSTON, MASS. 
——'^el. Sr -
STEVE- JANELiUNAS, S’ftv,, bu
vęs. Broaėhvay Uaragc. vedėjas.

LIETUVIŠKA IŠDIRBYSTe
Bkilandžią, Dešrą, lašiniu

■ — tikrai lietuvišką,/
Įvairios šviežios mėsos 
Prašom atsilankyt.

ĮMWiWI0N-
' 36& W. SEC0ND ST., 

. SOUTH BOSTON, MASS.
-j-y,k --

Pi|ogį%u$H3 Keliais r
Lietuvos KLAIRftp^.

lircipliites pas

C. J. WE1SUL
AG1HTUBA 

3Q6 W. Broadway 
. so/borton, MASS, —f , 
- w 'į

j - LAIKRODININKAS
| Parduodu įvairifiusios rūšies į 
^auksinius ir-sidabrinius dnik- 
Įtus. Taipgi ir pataisau. ' • 
| 306 W, Brpadway .

| Sp. ĄOSTpNi MASS/
išln*|«iiii)inii<w,iiiiĮ;Įui>iniiHiiivifiiili>Hii<nnii«i*ini<|^: *

1
■ 1

-- - LIETUVIŠKA .. . •

BEAUTY SHOP.
(L STREET BEAŲTY SHOP) 

Kampas L aūd Ctli Sis.
$o: BOSTON, 

. - JIASS. '•
Tel. <

S. B. 4645-R
Sflvii)lnl$ 

OAItOLINE 
ČASI’EIl

i ? Duodame 
Perniauent 

IVave-pugCne

• ■- 4 • ■ ■ ■ ■ A,'Fė’**’-”ir •
i Scranton, Pa. ’aukštesnią
ją mokyklą baigusieji 1912 
metais pirmą kartą šusiva- 
žiuos birželio. lL*d.j tai yrą, 
po 20 metą. 1 ’

.1912 metą klasės susiva
žiavimas įvyįs . Cąsey* vieš
buty, Scranton, ’Ua. r J šį 
reikšmingą susivažiavimą 
vykstu adv,. A; Šalna,; 1912 
metais ^bąvgs klasės pfbzi-1 
dentas. f Jam^vadovaujant:
/įvyks visos minėtos’jiškil- BD^EEIO-gtlNE „1^^493^^.-

• z . 7 < paklanddrove, E. Derliain, Mass.
jnęs. . . Į Visus Kviečiame dalyvauti ir

■ ' : paremti sį naudįngų tikslą.. Varg-
iažlaičiams parama laimi

P TT V ,wil<alingui
[ Į Bus 'proga gražiai pasilinks

minti. ■ Gros geras orkestras lię-. 
tuviškus ii? amerikoniškus šoklus.

| Kviečiu Trijit ‘Draugiją
j \vKomitetas.

1 KARVĖSj'JAUTIS, ■ 
2ARKIIA1

. įrankiai, melžimui .
r . . ^ĮTAISAI .
./TJĘįTĄĮ $3500—^1200 ĮNEŠTI ■

1 iorf nuo Farinington,’ 7 mylios iki 
hochester;' 7 - kūmbarią namas, 
gera paukštu vieta ir nėra šalnų. 
85x70 , barnę*- garaži'us, , vištinin-, 
kas.ir dirbtuvėlė; pienas išvežio
damas po.J miestelį1. Numeris' 785’’ 
parodys Oliver C. Bastei’, K. of 
P.- Bločk, Bakinhigton/N. II., tek 
'37^3. Chamberlain ana Burnham, 
Ine./294 Wąshihgt0n St., Boston..

Tf.GONCAHNONCI).
\ ■> TONIKŲ IŠDIRBĖJAI 
j .P. Romanskis ir Trakelis • 
; Lietuviai Savininkai i

Padirbame .geriausi gėrimą ir
‘ . pristatome visur
92 A St., ■ So. Boston, Mass.

Tel. ’So._Boston 2597

Tel. 8b, Boston 0828 .
LIETUVIS DANTISTAS

OR. M. V. GASPER 
(KASEARAVIOIUŠ ' 
Naujoje Vietoje,

525 E. Broądway, $. Boston. 
bfita Valandos:

Nuo 0 Iki 12 ryte |r nuo 1:80 Iki 
5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi
sas uždarytas subatos va^arąiii Ir 
nodSldlenlals, taipgi seredomls nu* 

ztS-tęą dieną užd^rytąa.
Taipgi ųuvmu ir fi-ray

- • 1 „i, j;
Tel, So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

jiii Ar i a t oi y s <
251 W. Brpądway, Se. Boston
Ofiso valandos nud S) ifcl 12, nuo 

. .1 :30-į6 . Ir niio 6:3Q—9- vakarė, 
..Setėdomls - nuo 9—12 vai. dieni.
Subatomls nuo 9 iki 6 .vai vakare. 
NedGliomls nuo 9 iki 12 vai. dienu 

. '■ • (pagal sųtartp

iTcl.fPortcr 3789

^OHN REPSEIS, M. D.
(REPSTS> 

Lietuvii Gydytoju .
Ofbso Valandoit t—4 Ir T—O 

278 Harvard Street,
kamp. Inftmn arti Central Sq, 

Cambridge, Mmj.

PIKNKAS:
KETURIU NAŠLAIČIU 

NAUDAI > .x.’.
' . * r7’-^Į^Hgią-TZ-’ .. .

I D. L. K Keistučio, Sus. Liet. šv.
I. Kazimiferą ir Gediuiino Ckčsų
Į . Vyru ir Moterų Dr-jos ’

Patogiausiais Keliais
NAUJI IŠPLAUKIMAI -

Birželio' ‘ 18* d.,. ’
/ 26 d„

* ‘ 'Liepos 1 d.r
' Liepos 2 d.,

■ ■ <2 d:, • •
” ’ 9 d., ’

' • ’* • 14-d.,. ’
- -23-d.; •

.39 4.» / .
. X Speciftlęs..Ekskursijos‘j Lietuvį-

___ .. . A • i
” UNITED STATES 
u COLUMBUS
** EUROPA ■.

” • FREDERICK VUl X •
>’ , GRIPSHOIM - .
” BBBMEN . s . ?
u bęrlin s — • , • ‘ 
” • UNITED STATEI . /
” GRIPSHOLM X . ■

.RUOŠKITĖS DABAR 1' .- \
Visos Informacijos apie kelionę visiems dykai.

>C. J. WEISUL AGENTŪRA
‘ “Darbininko Name° ’/

366 WEST BROADWĄY SOUT£ BOSTON, MASS. 
r ’ Tel. South Boston 0620 ‘.- ■ ■ .r. : I

PRIE GERfl 6YGYT0J0 
REIKIA KREIPTIS

dėtai pagydymo Visokių 
kraujo, pertų Ir chronll- 
Lų ligų. 'Kur!© kenčiate 

jLjjH. Puo reumatizmo, jikaudu-’ 
JVeB' ilų, vočių, BUtlUimų art* 

ęOJkfcifdp kokhj KunAUrj/to- 
va\ H retutnet ki«ipti•. tuojaaa.

Atminkit,'' pasitelraVlma*, 
patarimai, dykai tisų §1 mOnesl.*' * 

.0(.Gr<3Wfe,i£.
TeUndoa: AutrttUUąnie. ketrlrt*-

SOUTH; BOSTONE
Ttąju brendavojinuii automobi
liams garadžią. 539 E; E. Tth St 
Plytįnis. ir kiekvienas atskirai. 
Reąda $7-, į ąiėnesj. ■'Atsišaukite 
pas įę. Zoba, .36 J4t. Xda Road, 
Dorchester, Tęl. Columbia 5431

RŪBŲ SIUVYKLA
JONAS JAR0ŠA, Savininkas 

Moterišką ir Vyrišką Drabužiu 
Kriaučiai ir Futni Taisytoji.

: Valo, taiso dažo, ir prosina žemo
mis kainomis. . Nauji; siūtai . ir 
overkotai pagal užsaldiną, nuo 
$15.00 ir aukščiau. ;

-537 S. 8th St., So, Boston, Mass.
Namą Tel/ So. Boston O37MV

■ PARSIDUŪITA^
Graži farniiikė netoli, Bostono. 

Yra 5. kambariu iMbiaa su visais 
vėliausios mados įtaisymais. Taip.-, 
gi gražus sodas .su vaisiniais me- 
džiaiajs, 1| akrą žbnėa Įr bariiė, 

‘ir naiąi vlštininkdl,; Prie pat 
Statė

Priežastis. pardavimo š^vinlm 
kas nesveikas ir. nori važiuoti: į 
Lietuvą/ ‘v -t'.1 / - /

Kreipldlrs.
303 Canton St, Randolph, Mus

Lįetuvįs Dantistai

DR.S. A. GALVARlSKi
( GALINĄ VSKA3K

414 Broadway So. Uostom
Tel. ąo. Bo«teD 2300 ‘

Ofisai atdaras nuo 10'Iki 12 VaL 
tjto, nuo 1:30 iki 5 :BQ po plet Ir 
nuo 8 Iki 0 Takare. šventa (U«n* '

‘pagal susitariau

PATARNAVIMAS DIĘHį. 
IR NAKTĮ .

D. A. ZALETSKAS
GRABORTUS IR 

BALSAMUOTOJAS
877 ir 448 Cambridge StrheV 

Camhridg^, Mass.
. Tėlcphone Universlty 8S3UW.

OfUce. Telčpbom IbUvorsity ISĮ67.
Res. Tek Unlversity’ IMT ' ‘ J

ADAMOVA&SON
UndertakorA Embalmer 

LIETUVIS GIUBORIUS IR
.. BAI.SANUOTOJAS 

pagrėbus atlieku gerai Ir nfgląk 
Kaliui vienodu visur. YtoiMN*'* 
dienų ir »WI» ■ ;-* K

10 Intervale St.> Mum.
Tek BrocMou 5186
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Iš ŠV, JUM PARAP.
; Pereitą sekmadienį, birže
lio 5 d. įvyko senai laukta 
•parapijos vakarienė. Tai 
pirmas šios rūšies parapi
jos pokylis^ kaip ši parapija 
gyvuoja. Prie dabartinio e- 
konominio krizįo ir nedar
bo, sutraukę per 300 asme
nų ir tokių gausių aukų, tai 
retenybė, Iš to galimsusjprę- 
stij koks vieningumas tarpe 
parapijiečių, ir klebono gy
vuoja. Neatbaido parapi-

Čiaus draugijos, prigelbstint 
Moterų. Sąjungai. Po va
karienės, Vytauto orkestrui 
grojant, buvo šokiai, kurie 
tęsėsi iki vėlumai. Reikia 
pažymėti, kad Šios vakarie
nes iniciatorium buvo mūši}, 
klebonas* Parapijai, liks 
gražaus pelno, Lai gyvuo
ja Šv. Jurgio parapijiečiai 
ir jų vadas klebonas kun, N. 
Pakalnis. •. v

Dęitty Baravykas.

PIRMOJI KOMUNIJA

jįečių nuo šios parapijos jų < 
išsikėlimo į kitas tolimas 
miesto dalis. Per didesnes 
šventes ar kokius parengi-: 
mus, jau eilės automobilių 
nustoja iš toliau atvykusių 4 
parapijiečių. ' ...

8 v. vakare, žmonęs tvar
kingai buvo susodinti prie 
stalų. Čia matėsi visa eilė 
garbingų mūsų biznierių, 
kurie aultojo žymias sumas 
pinigų arba produktais.
Ištikiiijų, tai. gražus ir su

tartinas jų pasirodymas ir 
tai jau ne. pirmas. Svetai
nė stebėtinai buvo gražiai 
išpuošta, kas darė labai jau
kti įspūdį.

Stalai gražiai, audeklo 
staltiesėmis uždengti ir gė
lėmis. papuošti. Ant lėk’- 
šeių išdėstyta gražios pro
gramos, ;su valgių nurody
mais, aukotojų bei darbuo
tojų pavardėmis. Valgiai, 
skanūs, gerai pagaminti. Ir 
ko čia nebuvo? Nešėjos — 
padavėjos prie stalų, labai 
•atsargiai lėkštes kilnojo. 
Jos savo užduotį rūpestin
gai atliko; Klebonas, kaipo* 
vakaro vedėjas ir visas ’tvar 
kytojas, prižiūri, kad vis
kas būtiį tvarkoje.

Buvo ir programa. Ma- 
'žos mergaitės, J. Brundzai 
vadovaujant, padainavo. P. 
L.. Žvinile solo padainavo. 
Koinp. V. Niekus padaina- 

. yo apie Šarkį. . Jo parašy
ti žodžiai ir melodija. Ši 
daina, ir į plokšteles jo įduį 
nu'ota, gražiai skamba. Art. 
p. Byra, su savo ansambliu, 
padainavo keletą liaudies 

. dainų, kurios puikiai išėjo, 
Ne\V Yorko lietuvių parapi
jos klebonas lutu, šeštokas, 

. išvažiuodamas Lietuvon 
džiaugėsi šią . gražia pilotą 
ir pasižadėjo. įspūdžiais iš 

•. Lietuvos pasidalinti parva- 
• žiavę's. Dr. B. Vencius, kaip 
. ir visuomet, patraukia pub

liką savo aiškia kalba. Jis 
yra geras kalbėtojas ir .ge
ras dantų taisytojas. Pa
rapijiečiai juo patenkinti* 

' Gale kuli, klebonas N. Pa- 
‘kalnis dėkoja visiems, kas.
tik šiokitį ar tokiu būdu 
prisidėjo prie surengimo 
šios vakarienės. Daugiau- 

' šią 'pasidarbavo surengimui 
. šios vakarienės Šv. Ražan-

Kalifornijosgyventojiui G. W, Gomeliui iirodo drisivi/ aūtomotiš- 
kai save kontroliuojantį. • . ' ♦

9 vai. mišias, bus pirmoji mosi ir, kad jų jr ant to- dis, kalbosį dainos irk. Di- 
vaikueiu Komunija.

PALYDINT KUNIGUS 
P. LEKEŠĮ IR J, ALEK-
■ ■ . STOTĄ ' • ’

Birželio 3 d., Apreiškimo 
Šv. Pan. parapija neteko 
vieno iš mylimiausių savo 
kunigų kun. Pijaus Lėkėšio 
asmeny. Jisai, vyskupo pa
rėdymu iškeliavo į Šv. Pi
lypo Nerijaus par., North- 
port, L. *I.? N. Y.

Kun. P. Lekėšis savo ma
lonumu ir lipšnumu, gera 
širdimi užsitarnavo Apreiš
kimo parapijoje daug užuo
jautos ir jį palydėti susirin
ko Apreiškimo parapijos a- 
biejų lyčių gana daug.

Gerbiamas kunigas yra 
daug-veikęg'parapijOs idėji
nėse draugijose, ypatingai 
Šv. Ražančiaus ir kitose? 
Labai gaila, kad gerb. kuni
gui—patriotui teks ne lietu
viams tarnauti, bet svetim
taučiams. . . . »

Tą pačią dieną iš Apreiš
kimo parapijos iškeltas ir 
antras kunigas, būtent, kun. 
J. Alėksiūnas. Jis išvyko į 
Karalienės Angelų parapi
ją, Brooklyne, kur klebo
nauja kliu. S. Remeiką ir 
šiuo laiku jo pagelbininku 
yra buvęs Darbininke” 
esančio N. Y. ir N. J. žinių 
.puslapio redaktorius, kun. 
J. Balkūnas. •

Kun. Alėksiūnas yra ne
paprastai . malonaus būdo. 
Jo darbai ii*. pašišVentimąs 
jaunimui, ypač Vyčiams ne' 
įkainuojami. Jis daug dir
bo ii’ dirba jaunimui netik 
parapijoje, bet ir apylinkė
je. Liet. Vyčiai linki jam 
naujoje vietoje gero seki-

liau nepamirštų. , .
Apreiškimo pąrapijoū at

vyko du naujai įšventinti 
lietuviai kunigai, ; būtent : 
kunigas Jonas Kartavičiūs 
ir kun. Jlonas Leneevičius. 
Abu kunigai yra gimę Ka
ralienės Angelų parapij o j e, 
Brooklyne. „
, Tikimės, kad hauji dva
sios vadai varys darbą savo 
pirmtakūnų pirmyn. Bus 
vadais visų, o ypatingai jau 
nimo, susispietusio po Liet. 
Vyčių ir Sodąliečių vėliavo
mis. Te Dievulis duoda mū
sų naujiems I ganytojams 
kuogeriaushį ..sėkmių* ir iš
tvermės nauj ose vietose.

Parapijonąš.

IŠ KARALIENĖS ANCEIU 
- PARAPIJOS.

•**

■M.IM
Admirolas Rįchard H, Leigii, pa

skirtas laivyno vyriausiu vadu.

NAUJAS VIKARAS '
Kun. J. A. Alėksiūnas, 

buvęs P. Švč. Ąpreiškimo 
vikarai, vyskupo paskirtas 
į mūšų, parapiją’ vikaru 
(nuo birželio 5 d.). Jauni
mas daug tikisi iš jauno ir 
darbštaus kunigėlio. Kun. 
J. Kartavičiug ir kun. J. 
Lencėvičius ** paskirti į P. 
Švč. Apreiškimo parapiją.
1 PARAPIJOS NIK-

■ NIKAS- '
Birželio 19 d. Klaseiaus 

parke, Maspethe, įvyks pa
rapijos metinis piknikas. 
Šis piknikas kasmet sutrau
kia grąžią minią žmonių. 
Ypač manomą, kad šiemet 
sutrauks dar daugiau, nes 
kartu’ • ten pat bus ir kiiii. 
klebono^. P. Remeikos iš- 
leistuvėš.į Lietuvą* Pikni
ke bus įvairūs ’ laimėjimai,, 
koncertas ii’ šokiai. TejU 
mas tik 50 centų. "Pelnas 
skiriamas bažnyčios patai
symui.

KLEBONO IŠLEIS-
• TUVES

Birželio 22 d. vidunakty 
Bremeno * laivu išplauks 
Lietuvon • mūsų klebonas 
kun. S.'Remeika. Kleboną 
išleisti yra. i, ruošiamas už
kandis KlasčiąUs salėję pik
niko metu birželio 19 d. Iš7 
Įeistuvįų tikietas kainuosiąs 
tik vienas doleris. Vadina
si su tuo pąčiu tikietu įeiti 
galima piknikai! ir išleistų- 
vėsna (be išleistuvių, tikieto 
reikėtų’ užsimdkėti 50 cen
tų) . Lygiai 5 v. p, p. pra? 
sides mažojoj salėj užkan-

džiojoj'dsalėj tuo metu bus 
• Šokiai prie puiktiils orkest

ro. - Po užkandžių parke 
; kun. Klebonas sty visais as

meniškai atsisveikins. Prie 
progos,pasveikinsime .mūsų 
naują Vikairą kun.* J. A* 
Aleksiūną. Išleistuves ruo
šia spectalis. draugijų komi
tetas..

SUTUOKTUVES
Birželio 18 d. susituoks: 

Jonas Klasčius su Ona Lau
kaityte, (abu - L. K. K. na
riai) ; Jurgis Karpus su 
Bronislava, Morkiūte. Bir
želio 19 d, susituoks r Alber
tas P. Čekanavicius su jJer-

. • . ■ ■ i > ' ■

mina Santich ir Juozas Gu- 
revičius šu Jožefa Stepo- 
naiiskaite. Birželio 26 . d. 
susituoks Er. Bitz su Izabe- 
lė Puišyte??; B < . ’ '

MOTERŲ SĄJ. 29 KP.
•’ PIKNIKAS / '

Birželiu 12. d., Forest Pk. 
įvyksta mūsųvparapijos Mo
terų Sąjungos 29 kp. pikni
kas. ' Karalienės Angelų Pa
rapijos nariai lankosi/į įvai
rius piknikus; bet ir namiš
kius yemia. Ypač remtina 
mūsų . kuopą, nes pasižymi 
daybštumu ir pasišventimu. 
Visi į šį . pikniką.

NEWARK, N. J.

Žmonių per visus vaka
rus laukėsi labai daug.

Susipratusieji - lietuy i a i 
nesitranko gatvėmis po rau
dona vėliava, piktindami 
žmones, bet šaukiasi prie 
Dievo, prašydami suramini
mo savo varguose. k Kiek te
ko patirti, Misijonierius bu
vo patenkintas tokiu skait- 

’ linguv žmonių lankymusi 
bažnyčion.
/ 40 VAL. ATLAIDAI

. ■ ....

Gegužės 15 Sekminių die
noje per sumą, kurią atna
šavo patsai Misijonierius, 
su iškilminga procesija pra
sidėjo 40 vai. atlaidai. Lai-, 
kė atlaidų lankėsi skaitlinga 
minia žmonių bažnyčion, 
taip kad per visas dienas ir 
vakarus bažnyčia buvo pil
nutėlė.- Buvo daug svetimų 
kunigų, kurie pagel bėjo 
klausyti išpažinčių.

. Rirmadienio ryte šv. mi
šias atnašavo kun, Orvidas 
iš Amsterdam, N. Y. o ant- 
radienio^ryte kun.: Gelum- 
bis iŠ Niagara Ealls, N. Y. 
Mišparus sekmadienio va
kare laikė kun. Deksnys iš 
Utica, N. Y.: pitmadienio 
vakare —- kun. Skripka iš 
Binghamton, N. Y.., o'pas
kutinį antradienio' vakara 
mišparus laike ir' procesija 
vedė kiln. •; Kazlauskasį iš 
WaferHurv, Conn. Pamok
slus įęr vfefis ftįenas ir va
karus sakė Tėvas Paulukas, 
O. P. It kokie tie pamoks
lai PTdžūsi irnamokinantvs. 
Jr Įlpįai-ilrni pasiliks musu 
atminimuose tie Brangūs 4o 
žodžiai.

?: Laike misiin ir atlaidų 
žmonės skaitĮin^ai lankėsi, 
prie Sakramentu. Ir senai 
jau buyn mątvtas tokjs žmo- 
rrin maldinpiimas. / .

Reikia padėkom žodi tarti 
oA^iil-Sms TvvikVtaiOYnęį ku
rine daviny darbo pridS- 
■in- TYi'ii’PTia’demn«j vpilri-i^'ins 
nmPPsiini. kilčiai
-ni»nPAcd-?oiA’ n+.rnd« kain tik- 
t»’ nr><Yo|ni, .

N eužmirštamas padėkos 
žodis tąipgi prjklaųso vieti
niam vargonininkui K. Ba- 
zįui, iLuris -labai daug darbo 
ir. triūso padėjo, išmokyda- 

. mas chorą sunkius ir gra-

Telephone: STAGG 2-0706 VALANDOS:.

DR. BLADAS K. VENCIUS ŠkentaiUeniaia su8itarut I 
B A N T I S T A S GRAND STREET i •

Y—BAY kumpas Union Ava) |»f* ► .'Į
L Narni] Telefonas.: Miehigan 2—4273 B R O O K L Y Nr Nj'Ypj, 

gąi eina pavestas jam pa
reigas* Negalimą kitais žo
džiais išreikšti padėkos kaip 
tiktai r fi Dirbk Kris taus 
Vynyne, o už* tavo sunkų 
darbą Dievas neužmirš, o 
mes visada priminsime tave 
mūsų maldose* pas pieva.

; Vyturys.

Tolėphone: STAGG 2—9106 ,

DR. A, PETRIKĄ 
(mmior) 

LIETUVIS DANTISTAS 
221 8. 4th gt„ Brooklyn, N. Y.

Z-SpiniuUų Diadnoiri 
Gaza Anettetika * 

VALANDOS:
Nuo 0 vai.ryte Iki 8 vai. vakare. 
Penktadieniais ir Šventadieniais 

' ’ tik susitarus. U

PATERSON, N. J.
. . PARAPIJOS OUT- y.

• ■ ANGAS;; /
Birželio' 12, sekmadienį, 

Vyšniausko • parke, Sqpąw 
Brook Rd., Haledon, N. J.; 
visai netoli Pąteršori,. įvyk- - 
stą parapijos outingas. Pra-. 
džia 1 vai. Patersonb para
pijos outingai visuomet pa
sižymėdavo savo įdomumu 
ir skaitlingu apylinkės lie-. 
tuvių suvažiavimu, o šiais 
metais ypatingai laukiamas 
skaitlingas svečių atsilanky
mas ir originališkai įdomi 
programa? .' Laukiama gra
žaus svečių būrelio iš Cliff- 
side, Bioomfield, Nevvark, ■ ' t ,
Harrison, Kearney, Pjauk
im ir kitų kolonijų. Pro
grama tikrai įdomi. Bus 
suvaidintas trumpas teatrė- 
lis ant lauko be. žodžių. Tik 
judėjimais. Vaikų choras 
užtrauks keletą 'populiarių, 
lietuviškų dainelių. Be to, 
bus įdomios; lenktynės: bė
gimo; maišų, batii, kiaušinių 
nešime. Čia bus* gardauč 
juoko ij^įdomumo:\ Dar pa- 
tersomečiai ' žada išmėginti 
savo jėgas, virves trauldme. 
Rimti konkurentai y.r: . 
Cliffsidiečiai. Pamatysime 
katrie nugalės.

Visi į outingą!
. Žiniua.

JTel,_Greėnpoint 9—2320__1__.

JOSEPH GARSZVA
G RABORIUS

BALSAMUOTOJAS
231 REDFORD AVENUE

BROOKLYN, N. Y.

C

KLASČIAUS

CLINTON PARKAS
Piknikams, baliams, koncertams, 

šokiams Ir visokiems pasilinksmini
Imama smagiausia vieta Brook- 
| lynę^iaspethe. Jau- laikas užsisa- 
| kyli salę žiemos sezonui.
i kamp? Mrtspeth ir Betts Avė. į
I JONAS KLASČIUS, Savn |
Į Maspėth, N, Y. Į

j ■ ■

Tel. Newtown 9—4464 t :

ANT, J. VALANTIEJUS
GRABORIVSIR 

BALSAMUOTOJAS 
Apdrauda Visose Šakose 

Notary PubUe
Street, ■ ■

Arti Grand Št. .
,x MASPETEI, L.’ L, NŽ Y*;

Tel. Stagg 2—5048 Notąry Public

M. P. BALUS INC.
BIELIAUSKAS

Oratorius ir Balsamnotojm 

660 Grand Št., Brooklyn, N.Y.

Tel Stagg 2—0783 Notary Public

JOSEPH LEVANDA 
(Levandausku) 

GRABO RIUS 
107 Union Avė., Brooklyn, N.Y.

L. D. S. SUSIRINKIMAS

LDS. 14 kuopos susirin
kimas įvyks birželio 10 d., 
penktadienį, 8 vai. vakare, 

' Šv. Jurgio Svetainėje, 180 
New York Avė. • ** ;

Yra daug svarbių reikalų žius mišparus giedoti. Giė- 
;apkaĮbėti.-5^isi nariai kvie- ■ dojo Molitor, 4-riems bal- 
čiąmį atsilankyti ir naujus 
narius pakviesti. ; J* D*

ROCffiSTER, N.Y.

sams sutaisytus mišparus.' 
Paskutinį vakarą solo gie* 
dojo.vąrg. j? Olšauskas iŠ 
Nėw Britain, Conn.

Pradžioje 40 vaL atlaidų 
\buvome. visi labai išsigandę, 
nes per dvi dienas buvo pu
sėtini karščiai, bet ir čia 
Dievas pasigailėjo mūšų ir 
antradienį, oras atvėso ir, 
nors bažnvčia buvo ir per- 
nildvta. bet ne vienas ne

jautė jokio nuovargio.
Pasibaigė,visos įškilmęs, 

bet jog .ilgai pasiliks pana- 
pijonų atmintyje,. O už su-

DIDELIS NDPIGINIMAS
Lietuviškus CoĮuinbią Rekordus, 
kurių kaina buvo 75 c — dabai’ 
daugumą /nuneriu parduodam po 
35c. Taipgi parduodam Badio su 
gramafono kombinacija ir atski
rai, piano rolitis ir kitokius inuzi- 
kališkus instrumentus. Agentams 
duodam gerą nuošimtį, Pasijihu- 
dokite šia nepaprasta nuolaida,, 
kuri tęsis tik iki išparduosiriiė 
inventoriaus perviršį.

' JONAS B. AMBROZAITIS, 
560 GraAd St.. Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409 
NOTAItY PUBLIC "

ALEKS. RADZEVIČIUS
G R A B GRI U S

. 402 Metropolitan Avė. j 
BROOKLYN, N. Y, ' .

Priešais Apreiškimo parapijos
Bažnyčią 

Parsamdau Automobilius Ves
tuvėms, Krikštynoms ir viso

kiems 'pokyliams

BROOMO IR APYLIN- 
IEŠKOJIMAS | kės UETDViy ŽINIAI

Mūsų klebonas labai rū
pinasi parapijos ir mokyk
los reikalais, kad patapija 
augtų ir didėtų, kad atmo
kėtų kiek skolų ir pastaty
tų naują bažnyčią; jis rūpi
nasi ir sielos reikalais. Štai 
nuo gegužės 9 iki 17 d. buvo 
surengtos .misijos, kurias 
vedė labai gabus pamoksli; 
ninkas misijonierius B. M.
Paulukas, O. P., kuris ša- rengimą to visko priklausą 
vo pamokslais’suteikę labai širdingas ačiū kūn. klebo- 
dąug dvasiškos naudos. nui'J. Bakšiui, kuris širdin*

leškaus SIMANO. RAMANAU
SKO (suvalkietis), rirmiąu gy
veno. 125 Greenroint Ąvo„ Bites- ........ ______ _ ___ .
ville. L. I.r N, Y. Trys metai kaip , NIŠ yra įgaliotas rinkti 
išvažiaVo į Bridįtępo^t, Conii. Ra- ninkui° pmąimmtasj skelMiųų^ 
liko drapanas- ir Insurance Poli- į ir tt..‘ . Jis’ taipgi patarnaųjąįlie-y 
ey ir dabai* nežinoma kur jims tuviams visliose jų veikalub^eA 
dėti.' Jis pats arkas jį Žlpo pra- kaip Viešas. Notaras. Jo antrašas:" . 
neškite sekamu antrašu: Lietuvių 121 Union A ve., kampas. Grand 
Demokratų - Klubas, 117 Green- SI, arba 1856 Šast 91Ū1. Street, 
poiut Ave./Blissville, I>. I,, N. Y. Brocklyn, N; Y.

..Šiuoini iivanešama gerk, lietu** 
mins,, kad JURGIS TUMASO-r

mot. LAUKUS. Fot-^ra 
^•4 Bedfo'i'd Ai’f., RioiJJvfi

. •*

4. • •
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