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Žinios Iš Lietuvos |«SoSm
NEBESIUNČIAAMERIKONIŠ

KŲ LAIKRAŠČIŲ
RINKLIAVA BADAUJAN

TIEMS AMERIKOS 
'LIETUVIAMS

TIKĖJIMAS

DOLERIS NUSMUKO UŽ
SIENY IKI 81 CENTO

/ ‘D. N. ’7 rašo, kad Kalva
rijosapylinkėje ūkininkai, 
turintįeji gimimų Ameriko
je, gaudavo amerikoniški j 
laikraščių ir juos noriai 
skaitydavo. Dabar uŽSfuš 
krizei nuo šių metų pradžios 
jau daugelis neb e g a u n a 
laikraščių, o jų vieton laiš
kus, ’ kuriuose graudžiai -ra
šoma apie nedarbu, badų ir 

—— Intus sunkumus. -----
Kia kas nori siųsti iš čia 

į Amerika savo giminėms 
; > laikraščių, tačiau nedrįsta, 

■ ■. nes pas visus įsivyravęs pa- 
proiys, kad tik iš ven (A- 
B;erikos) galima ko laukti, 
o ne. jiems siųsti.”
Prierašas. Amerikiečiai 

nebesiunčia tiek laikraščių 
ne dėl krizes, bet dėl tauti
ninkų cenzūros, kuri ameri- 

.. kiečių laikraščius pundais 
grąžina su pažymėjimais 
Retour npn admis.

KAUNAS. — Užsienio 
Lietuviams Remti DratigU 
ja, gegužės 17 dienų .. buvo 
Suruošus rinkliavų badau
jantiems Pietų Amerikos 
sušelpti.

seniui išdygo dantys

KVEDERNA — Vienam 
vietiniam 80—90 nietų se- 
nuiŲ^seiiai. nebeturėjusiam 
dantų, išdygo ne u j i dantys. 
Senis džiaugiasi galįs vėl 
kramtyti nors ir kiečiausi 
maistu. . •

BAER NUGALĖJO 
SCHMELING

RADO SENOVĖS LIETUVIŲ 

AUKURO VIETĄ

t* PALANGA, Kretingos 
- — r-r-.. Dai’bininkai,

perkeldami naujon vieton 
nepriklausomybės 10 metų 
paminėti kryžių,' pastatyta 
ant Birutes kalno, rado 1,5 
metro gilumoje kažkokio au
kuro liekanas. Senais lai
kais,. sako, ant Birutės kal
no Stūksojo, aukuras, prie 
kurio lietuviai garbino savo 
dievus, a akas aukojo ir ant 

. kuriu kūreno amžinųjų lųS 
ni, Manoma,-kad rastis 
liekanos, ar nebus tik to au.- 
kiiro dalys, nes akmens 
smarkiai apdegę, net suirę 
ir padengti degėsiais.. Žemė 

. aplinkui grynas smėlis, o 
toje vietoje kažkoks juod
žemis su anglių priemaišais.

NEUŽSIMOKĖJUS NUVILKO 

ŠVARKĄ

NEW YORK. — Birželio 
S .cl. Yankee sfadiume įvyko 
kumštynės tarp amerikiečio 
žydo Max Baer ir Vokieti
jos vokiečio Max Schmeling. 
Kumštynių pasižiūrėti susi
rinko apie 65,000 žmonių.

Kumštynes laimėjo Mas 
Baer, išniušdamas Šchme- 
lihgų 10-tamė roundė, Kum
štynes sustabdėt teisėjas, nes 
Schmeling visai nebegalėjo 
atsilaikyti nuo Baer smūgių.

Bax Baer dabar laikomas 
rimtu kandidatu į pasaulio 
čempionus. Jei birželio 29 
d. dabartinis čempionas 
Jack Sharkey laimės prieš 
italą milžinų Priino Carne- 
ra, tai rudenį mūsų Shar- 
key gal kumščiudsis su Max 
Baer. ■ ■

Baer ir Schmeling kumš
tynių pasižiūrėti buvo atvy
kęs ir Jack. Sharkey. Jis 
buvo labai nustebintas, kai 
susirinkusioji daugtūkštan- 
tinė minia nuoširdžiai jį pa
sveikino. Iki šiolei Sharkey 
iŠ publikos susilaukdavo ne
pasitenkinimo balsų.

Preįburgaš. — Vienas vo
kiečių laikraštis praneša,, 
kad Rusijos bolševikų, ka
riuomenėje . iš . kiekvieno 
šimto kareivių- apie 40 savo 
širdyse turi gyvąjį tikėjimą 
ir kiekviena proga jį slaptai 
išpažįsta, kadangi viešas ti
kėjimo išpažinimas kariuo- 
inėnėje nė jokiu būdu neį
manomas;
—Laikraštis ~ pažynri, kad 
kai kurių miestų •' Įgulų ti
kinčiųjų kareivių procentas 
siekia 70* ir daugiau.

Laikraštis sakosi apie, tai 
gavęs žinių iš patikimų šal
tinių. Be to, šių žinių tik
rumų patikrina karo komi
saras VoTošilovas, kurs apie 
tų. patį kareivių . tikėjimų 
raportavo politinei sovietų 
tarybai.
.. Slaptas gyvas tikėjimas 
išlaikomas net ■ ir tose. Rusi
jos srityse, kur didžiausia 
bedievybė siaučia. Tose sri
tyse ypač- moterys ir jauni
mas yra susijungę į slaptas 
tikybines grupes, kad palai
kytų savo tėvų, tikėjimo 
liepsnelę, kol prauš praga
riški komunistų . vedami 
persekiojimai.

NžW YORK. -^ Birželio, 
8 dienų Ęuropoje Amerikos 
doleiis ausmul<o iki 81 cenr 
to savo vertės, kas yra že
miausia kaina; koki tik bu
vo Šiais metais.

Už vokiečių markę tų die
nų mokėta 28 centai (nor
maliu, laiku buvo 23 cen
tai); už anglų svarų—$4.14, 
už prancūzų frankų — 5 
centai (būdayo 4. centai). 

industrijkTtstaty-
MO BILIUS PRIIMTAS

i
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EINA ANTR A DIENIAI S IR ' 

PENKTADIENIAIS

4

DIDELI LEDAI IŠKRITO

900 DOLERIŲ UŽ 15 
MINUčiy

WA$HINGTON.- -^- Se
nate laike ginčų senatorius 
Vandenberg \ pareiškė, ; kad 
Prezidento Roosevelt sekre
torius Louis IIowe už 15 
minučių radio kalba gavo 
900 dolerių. Dalis senatorių 
nebuvo patenkinti Howe 
kalba, kurioje jis nepalan
kiai atsiliepė apie senato
rius, priešingus .Roosevelt 
programai.

Prezidento, sekretorius 
kalba per radio kiekvieną 
sekmadienį.

VVASIIINGTON. — Se
natas 57 balsais prieš 24 
priėmė Prezidento” Roose- 
yelt primuštą industrijos 
atstatymo bilių. Bilius, bu
vo tuojau perduotas atstovų 
rūmams galutinam priėmi
mui. į

Tarp senato ir atstovų rū
mų buvo kilęs nesutarimas 
dėl naujų taksų 220 milijo
nų dolerių sumai.. Naujos 
pajamos reikalingos finan
suoti viešųjų darbų progra
mų, kuriai įvykdyti sudaro
mas 3,300^000,000 dolerių 
fondas^ :

Atstovų f rūmuose buvo 
siūloma, aptaksuoti “vidu
tinių žmonių” pajamas, kot 
poracijų dividentus ir pri
dėti vienų ketvirtadalį cento 
federalių taksų gašolinu’r. 
Senate- siūlyta aptaksuoti 
korporacijų pajamas ir iš
leisti įstatymų, kad baiikie- 
riai neišvengtų pajamų tak
sų mokėjimo..

Industrijos atstatymo ak
to vykdytoju — administ
ratorių paskirtas pulkinin
kas Hugli Johnson.

Hitlerininkai Sulaikei 
Katalikų Pamaldas ’

liftų sužeista ir nugabenta į 
ligoninę, . .

Birželio 11 d. turėjo į- f 
vykti iškilmingos pamaldos; • 
šv. mišias laikyti buvo suti
kęs kardinolas Raulhabmv 
Hitlmininkų gaujos apgulė ; 
pamaldų vietų ir su pajėga 
su ]aike katalikus,. nelcisda-* | 
nit jūosTafvjd<U į pamaldas. į 
Tuo būdu: iškilmingos pa-. | 
maldos sulaikyt oš. • / .

: Katalikų . atitinkamos: įs- i 
taigos dėl šių barbariškų į- 
yykių pareiškė protestų.

VOKETIJA NEMOKĖS 
SKOLĮI >

PROHIB1CIJOS KLAUSIMU 
BALSAVIMAS

Birželio 13 d. Massachu- 
setts gyventojai piliečiai 
balsuotojai balsuos prohi- 
bicij-os klausimu. Išstatyti 
du kandidatų sąrašai —sau- 
siijųir šlapiųjų. / __

Tikimasi, kad prohibici- 
jos panaikinimo Šalininkų 
kandidatų sąrašas laimes di
dele balsų dauguma. Visi 
piliečiai balsuotojai ragina
mi atlikti savo pilietinę pa
reigą.

EKSPLIOZIJOJ 5 ŽMONĖS 
UŽMUŠTI

NORTH ARLINGTON, N. 
J. — American Pyroxolin 
Waste kompanijos dirbtu
vėje įvyko ek'spliozija su di
deliu gaisru. . Dirbtuvė su
naikinta ir arti buvę 8 na
mai sudeginti. Ekspliozijo- 
je užmušti 6 žmonės Ir 175 
sužeisti:——-

Dirbtuvėje buvo sukrauta 
daug celuluido. Ugnis plė
tėsi labai greitai ir plačiai, 
los liepsnos . pasiekė net 
maudžiusius asmenis arti
mose maudynėse.

MAYNARD PASKIRTAS 
UOSTO KOLEKTORIUM

EKONOMINĖ KONFEREN
CIJA ATIDARYTA

UKMERGE. — Gegužės 
10 dieną vienas pilietis ve
žėsi Ramygalos gatve per 
turgavietę, vežimų malkų. 
Turgavietės prižiūrėtojas p. 
V. pareikalavo iš piliečio 30 
reidų turgavietės rinklia*. 

. . vos. Pilieti s. pinigu netu- 
rčjo. Prižiūrėtojas vieton 
pinigų nuvilko jam švarku 

. ir paleido važiuoti vienihar-

VČESTEIELD. — Birže
lio 9 d.< siaučiant perkūni
jai su lietumi, Westfielde 
iškrito lietus su dideliais le
dais; Ledų gabalų storis sie
kė net pustrečio colio. Daug 
namų langų išdaužyta, ap
kapota medžių šakos įr ki
tokių nuostolių padaryta.

ISPANIJOS PREZIDENTAS 
PRAŠALINO PREMIERį

BUS ĮVESTI MOKESČIAI UŽ

NATŪRALIZACIJĄ . ' _

10,000 DARBININKŲ PA
DIDINTOS ALGOS

. KAUNAS. — Teko: patir
ti, kad vidaus reikalų inini- 
ssterijoje ruoišamas įstaty
mo projektas, pagal kurį 

... bus galima imti mokesčius 
' . už natūralizaciją. (tuo metu, 

' kai ‘ svetimtautis einant įs- 
. . tatymais priima Lietuvos 

. pilietybę),

. ST. LOUIS. — Nuo bir
želio 12 d. Brown Shoe ir 
Central Shoe kompanijų 
10,000 darbininkų ■ gaus. 5 
nuošimčiais padidintas al
gas.
/Ši ii kompanijų dirbtuvės 
vra. Mišsouri, Illinois, In
diana, Tennesšeė ir Ne.\v 
YorlįZ valstybėse. ‘

MADRIDAS. — Ispani
jos respublikos prezidentas 
Zaniora, visai netikėtai pra
šalino iš einamųjų pareigu 
nremierų Azaną, kurio kąL 
riųjų partija per 2 metu 
kontroliavo Ispanijos vi
daus tvarkų.

Paskutiniuoju laiku pre
mjero - Azanos vyriausybė 
pasidarė labai diktatoriška 
it tuo būdu liko nepopulia
ri ir 'tarp respublikos kraš- 
tutiniausių šalininkų. YpaČ 
Azanos vardas nukrito,, pri
ėmus įstatymus, labai nepa
lankius Katalikams.. Ta 
proga;. pasinaudojo prezi
dentas ir prašalino radika
lų premierų.

LONDONAS. — Birželio 
12 dieną Londone prasidėjo 
pasaulinė ekonominė konfe
rencija, kurių atidarė Ang
lijos karalius Jurgis.

Konferencijos išvakarėse 
susidarė kelių valstybių blo
kas, kurs reikalaus, kad val
stybės laikytųsi aukso stan
darto. Šiam blokui vado
vauja Prancūzija, Belgija, 
Italija ir Lenkija.

IPSWICK AUDINYČIA
BUS ATIDARYTA

GLOUCESTER.— Glou- 
cester ..prekybininkų sąjun
gos vedėjas - Lawrencė J. 
Hart. pranešė, kad arti
miausioje ateityje bus ati- 
daryta Ipswich audinyčia, 
kuri, išbuvo uždaryta per 18 
mėnesių.

Į dirbtuvę . bus priimta 
apie 325 dąrbiniiikąi.

MUNICHAS, — šiame 
mieste įvyko vokiečių kata
likų keliauninkų didžiulis 
susivažiavimas, kuriame bu
vo tūkstančiai dalyvių. Su
važiavimui pradžioje leidi
mo Bavarijos hitlerininkų 
vyriausybė nedavė, tačiau 
včliaii leido suvažiavimų tu- 
j’ėti.L__:__ —

Birželio 10 d. vakare hit
lerininkų ginkluotos grupes 
užpuolė susivažiavimo daly
vius, draskė atstovu ženk
lus ir net_Įiųvo užpuolimų 
su pa jėga,. Keliolika kelta-

ORLAIVIO NELAIMĖJE 
SUDEGĖ 9 ŽMONĖS

CHICAGO.— Birželio 11 
dienų čia įvyko orliavio ne
laime, kurioje sudegė 8 ke
leiviai ir -orlaivio lakūnas.

Orlaivio keleiviai buvo at
vykusieji į pasaulinę paro
dą iš įvairių Amerikos vie
tų. Visų žuvusiųjų vardai 
dar nežinomi, nes labai jie 
sudegę ir sunkų pažinti,' _ /

Orlaivio nelaimė įvyko 
jau nusileidus žemėje. Nu
sileidžiant nulužo orlaivio 
kairysis sparnas ir, nusilei
dus žemėn, įvyko ekspliozi- 
ja ir gaisras. Atbėgę gaiš! 
rimukai negalėjo suteikti 
jokios pagalbos.

Prezidentas Roosevelt 
Massacliusetts demokratų 
partijos pirmininkų Joseph 
A Maynard paskyrė Bosto
no uosto kolektoriumi.

Uosto kolektoriaus meti
nė alga yra 7000 dolerių. J. 
A. Maynard yra ištikimas 
demokratų partijos narys, 
pernykščių metų rinkiniuo
se vadovavęs demokratų 
rinkimų kampanijai Massa- 
chusetts valstijoje. Be to, 
Maynard priklauso Kolum
bo Vyčiams ir gerai pažįsta 
lietuvių reikalus.

363,754,793 KATALIKAI 
VISAME PASAULYJE

BERLYNAS. —Vokicti- 
j qS vyriausybe paske 1 b.ė, 
kad nuo šių metų liepos 1 
d. Vokietija sutabdo skolų 
mokėjimą, užsienio valsty
bėms. Toks skolų nemokė
jimas Vokietijai buvo su
teikta 1931 m. liepos 1 die
ną. Vadinamąjį moratoriu
mą (skolų mokėjimo atidė- 
jimą) tada Vokietija gavo 
Amerikos tuometiniam Pre
zidentui Hoover pasiūlius.

Šis naujas skolų mokėji-’ 1 
mo atidėjimas gerokai, pa- j 
lies ir Ameriką, kuriai šių . j 
metų liepos 1 d. Vokietija, 
turėjo sumokėti 66 milijo- . 
nūs markių.- . . • '

ŠILUMA ATĖMĖ 100
gyvybių

LONDONAS. — Angli
jos , laikraštis “Holy Rood 
Chronicle”. savo vėliausia
me leidinyje paduoda ži
nias, kad šiuo laiku visame 
pasaulyje yra 363,764,793 
katalikai..

Įvairiose pasaulio dalyse 
katalikai taip skirstomi: 
Europoje — 206,174,847; 
Azijoje — 8,564,947; Afri
koje — 5,797,685; Ameriko
je (Šiaurinėje ir pietinėje) 
— 130,537,446; Australijoje 
—12,689,868.

Šiuo laiku visame pasau
ly j e priskaįtomą. 1,849,500,- 
000. :

CENTRAL TRUST 00, IŠ
MOKĖS DEPOZITUS

U ždary tasai Central
Trust Co. bankas, Cambrid- ' ' 
ge, apie liepos 1 d. išmokės, ’-į 
nuo 40 iki 50 nuošimčių,tau- ? 
pymn skyriaus depozito- . 1 
riams ir 25 nuošimčius ko- 1 
mere i j( -skyriaus depozito- ! 
riams.

Tai bus pirmas šio banko < 
išmokėjimas. Apie 25,000 j 
banko depozitorių gaus 3,- J 
700,000 dolerių. Viet-oj itžsL J 
dariusiojo banko nuo liepos -į 
1 d. pradės veikti naujai su- j 
organ i z u o t a s 'bankas — •; 
County Bank and Trust Co. ,

NEW YORK. — Pasku
tinių dienų didelė šiluma 
buvo priežastimi 100 žmo
nių mirimo,. Daugiausia mi
rimų nuo šilumos buvo ryti
nėse ir vakarinėse valstybė
se. . ,

Chicago.karštis buvo pa
siekęs daugiau 100 laipsnių, 
Philadelphijoj, Wilming- 
tone, Del., ir jų /apylinkes 
miestuose mokyklos buvo 
uždarytos; polieminkams 
leista vaikščioti be unifor
mos apsiaustų.

Kun.PetrauskasPaskirtas 
i LoweU *•

Nauįai įšventintas kuni
gas Juozas K. Petrauskas 
paskirtas vikaru į šv. Petro 
(airių) parapija, Lenell,- 
Mass. Tos parapijos klebo
nas kum Keleher yra Lo- 
Vell apylinkės kunigų deka
nas 5 jis yra žinomas kaip 
aukšto mokslo žmogų — 
filosofijos (lakfaraši Jo va-

r

dovaująmojo parapijoje yru
5 kunigai. Ihirapijos moky- . 
klą lanko per 800 mokinuu

Kuih’ J, K. Petrauskui j
linkėdami gražaus pasiseki- į
,mo‘ aukštajame darbe, ręiš- 
kiame vilties, kad nalijasai’ į
Dvasios Vadas neužmirš lię- į
tuvių iv kad sulauks progos j
dirbti tarp lietimų. j
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enis, birželio Į3t Į&33 ~iy\ .

IETINĖS ŽINIOS!
s

sieins tienis, kurie nepridū
rė savo vardų, bet taip pat 
aukoj o “ j ormarko ’ ’ pa&ise - 
khnui. . 7

JETUVip DIENOS REIKA- 
‘ LU SUSIRINKIMAS

Šį ketvirtadienį, birželio 
15 dieną, bažnytinėje svetai- 
;Hėje, tuojau po Oktavos pa- 
įinald%.įvyksta-So. Bostono 
f katalikų draugijos iršiaip 
BUintėresuotij asmenų svar
aus susirinkimas Lietuvių 
pienes reikalams .aptarti.
■ Lekiamas gausingas <la- 
‘.lyvitf skaičius. . '

l PARAPIJOS PIKNIKAS

!
Sv.-Petro lietuvių parapi- 

šių metų pirmasis pikni- 
kasLįvyko praėjusį sekma-: 
dieiiįs birželiu 11 d. Gražus 
■- p oras ir rengėjų komisijos 

f pasidarbavimas. sutrauko 
-... jdidelę, minią žmonių į Ro

muvos pk., Montello, Masti.■ 
piknikierių. didžiausi skai

sčių sudarė So. Bostono pa4-- 
_ j rapijiečiai, kurie atpyškejo 

p į pikniką aštuoniais busais 
į ir» daugybe3 autumobilių..

■ į ‘^Piknikas pasižymėjo ypm 
tingu tvarkingumu, gražia 

/ blaivia nuotaika..

PAAUKOJO

MIRĖ NUO ŠILUMOS
IJSRBININKKB

'2 ±.'!WjJjr.V -■--'■U. ■______ _»VU- t2_‘!.L_A----------- J J-5!

Priėmę pirmą Komuniją, 
gegužės 27 dieną, vaikučiu Jis Juiyp 
buvo vaišhiti pusryčiais, 
šiems pusryčiams auKJju: 
faną košę kun. IC. Urboną- 
yjčius, žemuoges — klcbt^. 
mis kum Pr. Vitmąuskis, 
liettą —- kum K. Jėtikus, 

pyragaičius. -- pp. J. Alark- 
siunė, M. Alat ješkionė ir O. 
Jakimavičienė. J. T. ,L J

Birželio 8 d.. Bostone ši
luma pasiekė 93; laipsnius! 
Silpnesnės sveikatos žmo
nėms taki šiluma buvo per 
aukšta. • '' .

Louis de Chieeo, 50 motu, 
gyv* North Berniett St., mi
rė miesto ligoninėje, įkur 
, ___ i__atgabentas, nuo
(lu'sfer gatvesį 
tūtvn> kur jis nuo šilumos 
ąfialpo ir nebeatsigavo, •.

. Tą 'pačią dieną nuo šilu- 
inios apalpo 3 vyrai ir viena 
mergina..

KUNIGAS KURS BUVO
1 ADVOKATAS

POLĮGINiHKĮJ DIDĖLI

F • Šv. Petro parapijos pir- 
r maš “pyragų, jormarkas” 

gražiausiai pavyko it. šių >
L laiku vedėjos sekančiame 
jį šeimininkėms širdingįdusitti! 
p dėkoja už dovanojimą pyra- 
[■ -gų:. pp. Alarksienėi, Kybar- 
f tienei, Tamulyniunei. Jurge- 
| laitięnei, Alatješkienei, Ba- 
i ."lukonienei, ^irigaliiinienoi. 
r Navickienei,. Alockapetri;1-

■ f nei, Šmigėlskienei, Slatkevn
& čienėi, Notriniienei, Gailio-; 
į; nėi, Kazhiauskienei, Kaspa- 

■> I Tavičieneū Vasilienei, .Kali- 
j.. kauskienei, Gaputienei, Ba- 
! biąskieneų. Valen č i e n e i. 
J Petravįčiėn.ei, Vilkauskiė- 
£ nei,: AIasilio-nienei, Alartin-

■ j. Menei, Šidlauskienei, Gri- 
|f - mienei, Damanskienei, Jan- 
| khuskaitei, Sakalauskaitei

y- ir Paznokaitei.
f : Širdingiausiai ačiū ir vi-

Policijos virsi n in k a s 
Hultman praėjusios savai- 
rūš gide padare dideles;per
mainas policijoje, 223 poli
ai lunkai, perkelti į naujas 
vietas. Į South Bostono 
policijos stotį, esančią D 
gatvėje, policininkai atkelti 
iš Milk gatves, iš.Inir iškel
ta 33 policininkai.

A'isa tai padaryta, kaip 
matyti, su tikslu geronei 
kovai prieš įvairius gengs- 
terius ir šiaip Įstatymų" lau
žytojus.

Baek Bay stotis neteko 
daugiau: trečdalio savo na
rių. . Šios stoties du polici
ninkai nesenai prašalint i už 
plėšikavimu •

y 1 ‘ ’

ZALETSKD TEISMAS SU

' Alarie Humplirles, 24 me
tų, gyv. 50 Nėw St, S, Bos
ton, šiomis dienomis 

. folk-aukštesnia jame_ teisme, 
laimėjo bylą prieš Buckley 
and Sent t Utilities, Ine. 
Teismas jos naudai priteisė 
20,000 dolerių už sužeidimą; 
dėl kurio ji .neteko vienos

1931 m. liepos 3 d. iluin- 
phrles kartu su savo vyru 
važiavo motorėiklu, ant ku
rio užvažiavo minėtos- kom
panijos trobas. Jos vyras 
lengvai sužeistus: jo naudai 
priteista $1204.50. Sužeis
toji moteriškė yra- 1- vaiki] 
Hrotiiia..

TOL So Boston 0S23
1 LIETUVIS DA5ITISTAS

A

Į

t.

ADVOKATAI
i. Prisiekęs Advokatas .

' JUOZAS B. GAILIUS
Yedavisokias provoa. Daro vi 
,*y traa legalios dokumentus. 
.‘<17. Ė St. (kampas Broadvmy)
>• South Boston, Maiš.
•'Telefonas; Šou Boston 2732

i • Namą; Talbot 2474

A BRISIEKęS ADVOKATAS j 

; JDSEPH P. WALSH 
k ADVOKATAI 
k. Edwar R. Coplen 
y.- Albert Adelson
* ; Harbld Ąranofsky* 
’< • Benjamin Chesky 
k. / -OFISO VEDĖJAS 
I*" a. Jonas J. Romanas
,18 Tembnt St., Boston, Mass. 
y 810 Kimball Building 
p/ Telefonas: Capitbl 9880

Ofiso V a i a n d o s 
9 vai. iki 5 vai.

•’SOtJTH: BOSTON!) OFISAS 
:. . 455 W.\Broadway
* Nito. 5 iki 7 v vakare 
Telefonus South Boston 3012

Dędham distriktn. teisme , 
birželio 12 ik buvo nagrinė
jama Felikso Zaletsko byla; 
kurioje jis, buvo kaltinamas I 
už. vairavimą automobiliaus 
būnant girtu, jį gynė, ad
vokatas. A. O. Šalna. .

Prieš pradesiant: teismu 
posėdį, teisino kambaryje į- 
vyko netikėtas, nuotykis. 
Vienas policininkas turėjo 
kišenėje ašarinių'duju bom
bą, kuri sprogo. Sprogimas 
buvo labai triukšniing'as i? 
visi sėdėjusieji pašoko iš sė
dynių. manydami* jog tai 
buvo tikras šūvi s.. Po s pro
ginio balso, visi teisine bu; 
vtisie.ji pradėjo griebti už m 
kių ir nosinių, nes asirus 
visų, bu vašiųjų akyse pasi
rodė, Ašarinės dujos buvo 
labai, stiprios ir net pasiekė 
teismo raštinę ir koridorių.

« Labiausiai ašarojo teisino 
raštinės panelės tarnautu jus.

Laikiname momente F.
Žaletsk.as net nusišypsojo, 

Į sakydamas, jog Viši apver; 
Į kia jo.nelaimę...

. Išsisklaidžius duj o m s, 
prasidėjo teisinas. Po. adv.

(KASPARAVIČIUS 
Naujoje Vietoje,

525 Ę. Broadway, S. . Boston.
j Ortfto Valandoa:
j Nuo 9 Iki 12 ryte ir nuo 1:30 iki 
j 5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare..Ofi

sas uždarytas sukatos vakarais Ir 
į oedOlilieniais, taTpsi aeredomlB nuo 

: ( 12-tos dieuę uždarytas..
!. Taipgi nitimu ir

paskelbė,, kad F. Zaletskaš. 
nubaudžiamas 10 dolerių ir 
30. dienų. pataikos namuose, 
tačiau bausme suspęiidm da
ma ir Jani tereikės užsimo
kėti 10 doleriu-vienos savai-.

Neleisk viešam namui gy
vuoti tavo .privatiškaiu na
me. • • ■■ ■ ■ ‘ ‘

I

Prieš .1*7 metų Bostone 
buvo paskelbta netikėta, ne
laukta žinia. ’. Alichael J» 
Dwajvr, vienas, geriausiai’ 
žinomų advokatų^ pranešė, 
kad jis palieka savo didelę 
piaktiką ir įvažiuoja į kunK 
gu s<m:iinanjn., Tuo laikn 
jis buvo -55 metų amžiaus.

Kunigui pasire n g -i m o 
moluvlą jis išėjo Romoj, kur 
jis įšvtnitiiilas į kunigus po 
18 mėnesiui studijų. Tai 
buvo 1918 m. birželio 9 d.

Kum M. J. Divayer šiito 
laiku gyvena Latliam, N. 
Ar., kur. jis yra Šv. Atnbro- 
zie.jaus mažos parapijos kle^ 
hunu, f šią parapiją jis at- 

p keltas. 1924 nu Parapija 1T r —
• buvo visą! nauja, tad. kun. 

Thvhyer- Mm“pas1rnydtrtT 
bažnyčią ir \ Įsą’ organizavi
mo darbą atlikti.

Kum Dvvayer yrayv’inęs 
1SG1 m. Kanadoje, ’ Baigęs 
Boston Gilh ge įstojo.į Bos
tono universiteto teisių mo- 

1 kyklą, kurią baigė 1900 m. 
I’enkeris metus jis buvo 
Bostono uni \ ersitoto krinii- 
nales teisės profesoriumi. 
Jis buvo- vedęs: jt> žmona 
mirė 'pirmaisiais, jo advoka- 
laVimo metais; Karu laike 
jo duktė už.'-mė svarbią vie
la Am<'ri.k'.'> pasiuntinybėje 

, Londone.. Jo duktė jį daž- 
! na i aplanko. .

šių metų birželio 9 d. su
kako 15 metų kąipi kunigas 

. Dvvaycr yra l-unigi- die-. 
i na jis .aĮt-aike ” iSkšftiingas 
mišias : jo para pijąs .bažny
čia buvo* perpildyta parapi
jiečiais ir artimais• draugais. 
Dalyvavo ir Alba n y vysku
po atstpA-ąs, kurs- pareiškė 
vyskujM sveikinimus ir lin- 

; kėjimus.

R. Lazartis.
Panelė Jozefina gyveno 

pas motirelę, 148 D st, So. 
Boston, Mass. Ji dirba ofise 
valdžios darbą, .

Ponas Lazarus yra gimęs 
Kalifornijoje. Senokai gy
vena t Bostono apylinkėse. 
Dirba sekretoriaus darbą. 
Yra perėjęs į katalikus. Iš
kilmingai . priėmė, krikštą 
Bostono kolegijos koplyrio-

Kelrodis į Thompson, Conn.
’ Važiuot per Forest llills, Norwood, Walpole iki. 

YVrentbani. Tuojau už Wrentham, kur kelias staiga su
kasi į ProVidėnce, važiuot tiesiog, po geležinkelio tiltu į 
Woonsoeket,. No. 142. Iš Woonsocket imt kelią 102 — 
Victory Road, kurs eina į‘Putliam. .pavažiavus kokia1 
15 mylių už AVoonsocket, kelias staiga sukasi dešinėn — 
(Chepaehėt), jau nuo čia prasideda No. 101 ir eina kol 
Ida 12 mylių iki Iškabai: “Thompson.” Čia teikia siikti 
dešinėn ir už 2mylių busit Švč. Marijos Kolegijoje. ’
nęs jie pasisakė prieš mir-.

Lietuvis Dantistas ■

DR. S. A.’ GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

Tel. So. Boston 230.0
414 Broackvay, Sb. Boston

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai. 
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po pietų ir 

,uuo G iki 9 1. vakare. šventi}, dieni} 
■. pagal fjusitarims}. '

Tel.. Šo. Boston 2GG0.

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W.<Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v... v. 
Seredtmiis . nuo 9 iki . 12 v. dieni}.- 
•Suhatofniš- nuo 9 iki G vai. vakare. 
NfMJėiiumis nuo 9 iki 12 vai. dieni].

(pagal- sutarti)

Tel. Porter 3789

(REPSYS) .
Lietuvis Gydytojas

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

Oambridge, Mmi,

BŪTI SVEIKU
JŪS VISUOMET NORIT 

liejai i'sistovėjęs kran.iasi neivos, 
■ilūsulj‘3-, ,<mIos ir įslsenėjusuis ligos., 
patrūkimas, kojų skaudėjimas pi- 
. los;- U- votys, nuplikimas,

1 C& 4 nugaros . skaudėj i iii a s, 
W • l-^matizmas,' mnlarla ir

; riobumns Kgyd<ymas= l>«
jokio, skausmo Ir norą 

‘.■7I A reiknid-Utiktl iš darbo.1
. ’ Ap;im’ė.Umns dykai, tly-;

duuleš duodu.-lUužas^užmokestis.

Or.Giad|,327l2l“£;
FuĮahtfoi: AAtrndlėnla!^ .ketvirta 
dlehtala Ir fibštadlenlaii 19—12 ry* 
te, 2- 5, l—S vakare; MkraaOM- 
ntalfl lG-12 UktaL

STAS UŽ GMIUMį

Liudytojomis šliubui yra 
Užrašytos- jaimosios dvi.se
sytės: Oną kr Leonora.

■ Jaunosios marnyto. po tė
vais yrą Čąplikaitė, sesuo 
a. a, kunigo Juliaus Čapli
ko. Jos vyras Ignas Baii- 
sas yra senokai įniręs. Už 
antro vyro, Vlado Lopoekos, 
ji ištekėjo vasario 10 d., 
19ol m. ir sėkmingai su SU’ 
vo vyiu varo kepyklom 
tik. . . ..

mudrius atrasti kaltais ar 
išteisinti; kiti buvAi neprK 
imti į prisiekusiųjų teisėjų 
suolą, kadangi prieš juos 
pasisakė ar kaltinamieji ar 
prokuroras.

Birželio 8 d. bylos nagrii 
Tiejiinas nutrauktas ir ati-l 
dėtas iki. birželio 12 d. Tai 
padaryta dėl bylos svarsty
siu i vadovaujančiu teisėjo 
Bcaūdreau motinos mirties.

Ą Kazimieru Seserų A- 
kademijos rėmėjų skaudus 
praneša visuomenes dėme
siui, jog birželio 25 d. sky
rius rengia didelį pikniką, 
įvyksiant į Spot. Pond.

Kitos draugijos prašomos 
jtą dieną susilaikyti nuo pa- •
rengimų.

GAMBRIDGE, MASS.

$53,420 UŽSLĖPTO 
AUKSO

PERKŪNAS APTRANKĖ 
DAUGELĮ NAMĮĮ

VjTiausis proku r oras 
Cummingš pranešė^ kad B o-, 
stone, yra -septyni, asmenys, 
kurie turi užslėpę aukso 
59,420 dolerių vertos. Šių 
žmonių vardai dar neskel
biami, bet valdžios įstai
goms įsakyta juos patrau
kti i teismą.

Lynmj gyventojas Peter 
GigUere, 70 metų amžiaus, 
buvo suimtas už vairavimą 
automibiliaus būnant pasi- 
gerusiam. Jis nubaustas 105 
doleriais. Šiuo sprendimu 
senis nepatenkintas ir pada
vė. skundą aukštesniajam 
teismui.

ATSARGIAI SO NETIK

SOLOMONO BYLA BUVO 
ATIDĖTA

Birželio 9 d. vakare Bos
tono .apylinkėje trankosi 
perkūnas su -lietumi ir aud
ra. \Vrchthanie, Ali lton e, 
NeNtone, Jamaica Fiains ir 
kitose vietose žaibas buvo, 
uždegęs Kelis narinis, pada
ryta, kelios dešimtys tūks
tančių dolerių nuostolių.

South Bostone II gatvėje

•. Praėjusios savaites pra^ 
džiojo buvo pradėti pasiruo
šimo darbai garsiajai Solo- 
mono nužudymo bylai, ku
rioje šiuo laiku kaltinamai
siais yra trys jaunuoliai: 
O’Donnell, Kartonas ir 
Burte. Šioje byloje kiti 
trys apkaltinti dar tebeieš
komi.

Birželio 5, 6, 7 ir 8 d. d. 
. praleistos išrinkimui jjrisiė- 
kusiųjų teisėjų (jury), ta
čiau per. 4 dienas . išrinkta 
tik 1G teisėjų. Buvo iššauk
ta 240 žmonių, kurie buvo 
paskilti prisiekusių teisėjų 
vietai užimti. Didelė jų da
lis atleista nuo tos pareigos,

Slaptosios policijos virši
ninkas išleido, viešą įspėji
mą, dėl platinamu netikrų 
Įiinigų.

'Bostono mieste šiuo laiku, 
platinami netikri, pinigai po 
2(1, 10 ir 1 dol. Amsi: šie ne
tikri .popieriniai pinigai ne
va išleisti 192.8 Tu. Juose 
Jackson, Hamilton ir Wa- 
sliingtono paveikslai. Ne
tikri pinigai labai gerai pa
daryti, todėl reikia gerai ap-. 
sisaugoti, ypae imant iš; ne
pažįstamų ąsniemi.

Birželiu .10-d. 9 yni. ryte 
ištekėjo panelė Juozefiha 
B. Barisaite už Į). Robert

PARAPIJOS PIKNIKAS
Cambridge lietuviu para- . 

pi jos piknikas įvyks liepos . 
16 d. Vose pa vilione,’ Alny- 
iiard, Mass,

Pikniko ręngejai prašo.-. \ 
kitas draugijas bei organiza
cijas susilaikyti nuo paroti- • 
ginių ir kviečia visus daly
vauti šiame piknike.

NAUJAS MANAGERIS
Aleksandra Kriaučinuas 

,.,,..,1:.. 1 t t lietuvis, yra maiiageris Uni-zaibas sugadino elektros} . ■’ '■ _
šviesos liniją ir apylinkės 
namai buvo netekę šviesos.
G gatvėje, prie 34: nr., vė
jas. nulaužė medį, kurs niv 
virto skersai; ,gatvėsa.juomį. 
sulaikydamas automobiliu 
susisiekimą kokiai valandai.

ted Storos Go., 763 Diidley 
St. (Uphams Cornėr), Dor- 
cliester, Mą'ss.

JM$ SKELBIMAI

GRABORIAI I
JUSEPH W. CASPER

(KASPARAS)
G R A B ORIU S 

494 E. Broadway, 
South Boston, Mass.

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

Tel. So. Boston 1437 AI 
Patarnavimas dieng. ir naktį.

MERGINA SUMUŠĖ SAVO 
VAIKINK

Šiais “naktinių pasivaži
nėjimų” laikais įvyksta į- 
. vairiausią nuotykių. Štai 
birželio 9 d., 3 vai. ryte tū-. 
ląs jaunuolis atvyko į Alai- 
den policijos stotį ir nusi
skundė, kad prieš kelias hii- 
ųutes jį smarkiai, sumušė jo 
numylėta mergina. Nesusi
pratimas įvykęs prie mergi
nos narnų, kai ją parvežęs 
iš “raide.” Mergina pa
griebusi nulaužtą, automobi- 
liaus rankeną.ir kirto vaiki
nui į veidą, padarydama: 
raudonai “juodą akį.”

Policija nuvyko pas mer
giną. kuri prisipažino sužei
dusi vaikiną, tačiau pareiš
kė, kad vaikinas ją įžeidęs, 
t ode) j i ir ėmėsi smarkesnių 
priemonių apsiginti.

Į BEAUTY SHOPPE Į
| (L Street Beauty Shop) |

Kampas L ir 6th Sts., . | 
| - So. Boston, Mass. Į
Ė Tej, So. Boston *16-15-11 =
Ę . Atdara nuo 9 v. iki 8 v. |- 
|. CAItOLlNIJ CASPER, Savininke. Į

| Victory ” .
1 (I’lrauta System) 
= Fingėr IVnve ,.. 1- 
| Marcei Wavc.... .

Eugene Terinanet Wžive §5.00 .
■ §3:50 

CUL-I lOC 
. . 35c

,. .. 35c

I JUOZAS M. DILIS | :
LAIKRODININKAS f

Ė 1 ■ . ■, ■ r
| Parduodu įvairiausios rūšies j
| auksinius ir sidabrinius daik-1
I tus. Taipgi ir pataisau. | 1
| 366 W. Broadway |
Į . SO. BOSTON, MASS.

Girtuoklio burna išdžio- 
[vina kišenes.

VASARINĖS SKRYBĖLĖS
Gaunamos
P. LIKO

PAUL’S MEN'S SHOP
KRAUTUVĖJE

456 Broadway 
So. Boston, Mass.

Skrybėlės Geriausios Rūšies , ir
Prieinainiartsiomis Kainomis,

ZALETSKŲ
•MODERNIŠKA

GRABORYSTES ĮSTAIGA 
FUNERAL HOME

naujoj vietoj
564 E. Broadvvay ' So. Boston, Mass,

.. Tel. So. Boston 0815
‘\ rt-- - ** ■ e . * • . - * * ■. *

Dabar gĮiles-iinv dar gorimi lietuviams patarnauti, noš 
mtlšą įstaiga turi viltis pąlo^uinus. Naujosiom mados: bamba- 
riai šormoniins. DYKAI, - Pahiriiavimas liumij ir naktį. Pil- 

. nas .pasirinkimas nudalmią ir kirto medžio grabu.. Užgąnčdi-’. 
nimas, teisingumas iv. nuoširdumas, tai ihūsii aukšvhnisiaš 
tikslas.’ . ‘
D. A. ZALETSKAS

(Grahorius)
F. E. ZATETŠKIENfl 

(BaĮsnmtotoja) 
MMMMMMMMMMNMMMMCia

AGENTAI

Į INSURANCE
i Aodrinisk namus, rakandui I automobilius, pas

J. S. MESIiS ‘

J, Tel. So. Boston 3612

I INSURANCE '
| APDKAPDŽfA VISKĄ.
| . • K. J. VIESULĄ, . , 
j . . 366 We5t Broąčhvay, 
e • So. Boston, Mass. .
Į* Tel, So.- Boston-, 0(129 . • _

Į 
j 

455 W. Broadway, So. Boston!'

i
■’ |

S

ProfAldtuiluf,. b.lznierfak pramonin
kui, kuriu bkt'UG&si ‘•OarbitVUke;* tik-, 
ral verti hkidtyhUii piuki^0*- .

Visi garbinki tCs '‘Daablnlnke.’1

:. L.

(t



Antradienii, birželio 13, 1933

Rašo D n Kasys DrangeliSi

PROORESYVTS DANTĘ! 
PUVIMAS.

darbininkas

Naujosios Anglijos

Sveikata brangus Turtas! Lietuviu Diena
tilitiiliiiiaiuiiii<iii<a«iiiiiiii|iiiiiiiii<iiiti>t>H<>M'>i*iiii*>iiili>uiniHiil<iiiiii<Hlii«i<itiiiiii<iillllllilllil<iiiiiu<iiiiuiii<iiitiiiiii«iiiiiit«ii<iiiiii.iiiitt>iiiiil.iii><i.<i>'<<u«<<*<*»«iiiil.ii|iliii<iiUi<iiU £
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DU TURTUOLIU
Vieną rytą tūlas turtuo

lis, garsus savo pavydėjimu, 
išjojo iš. savo pilies, jis va- 
rė savo gražu žirgą didžia 

■ ■ eisena pro trąšą sodną.
pažvelgęs į kairę ir į to

lį, kiek akis galėjo- matyti, 
visa žemė su laukais, girio
mis, upelėmis buvo jo; vis- 
kas įg^ta neteisėtai, nepai-; 
sant kitą teisią1 ir ašarą.

Turtuolis pažvelgė į deši
nę pusę — ir pamatė sėdin-' 
tį ant akmens nuškurėlį .sė< 
nį, skaitantį ramiai knygą..

—Sveikas, drauge. . Jau 
blogai eina dalykai, jei^val- 
katos gali ilsėtis svetimo 
Įniosavybėje. Ar tu nežinai, 
kad šitas sodas yra mano, 
viskas mano, ir tik leidžia
ma mano turtuoliams drau
gams pasilinksminti čionai ?

■—Jei taip, nusišypsojo se
nis, tai aš turiu pilną teisę 
būti čia. Aš esu tikrai tur
tingas žmogus.

—Turtingas! Tu, turtin
gas skarmaluose. Kaip iš- 

’■ drįsti savintis turtuplią 
vardą? ‘Aš, tai turtingasl 
Pažiūrėk į pilį ir dvarą. 
Puikūs mano drab už i a i! 
Gražūs mano žirgas! Bet

tu, ką valdai arba turi?
—Turtus, atsakė valkatą.
—Turtus, tarė pamėlyiia- . 

vęs rūstybe trutuolis ! Ko
kius turtus turi?

—Dievo meilę ir mano ar
timui meilę turiu. Malonų 
ir linksmą žodį visiems ta* 
riu. Ture jau turtą, išdali
nau pavargėliams. Pagal-. 
bos ranką ' mielai ištiesiu. 
Žodžiu, gyvenu Dievo malo
nėje. Taigi, mano turtai 
nėra šitame pasaulyje. Jie 
yra danguje.

—Kad jį galas !
Įkyrėjai man. Ir tu dėl

to esi turtuolis! ?
—Taip, ir šimtą kartų 

9— —Dąrb 44
turtingesnis negu tu!

—Turtingesnis, nekaip 
aš! ? Kaip tu tą dalyką iš
galvojai?

—-Todėl, meiliai prabilo se
nis, kai tu numirsi, negalėsi 
pasiimti savo turtus su sa
vim. Aš gi rasiu mano tur
tus, belaukiančius manę s 

. danguje, kur jie neiŠvagia- 
mą nėsuąąikinami!

Sulietuvino
J. Stankus, L. K.

PERGALĖJIMAS

-—Kur eini, Petrai?
. klausė Jurgis vieną pavasa^ yo j a mūsą jaunimo minty- 

rio vakarą, kada jau saulė 
slėpėsi už horizonto.:

—Einu namon pamokas 
ruošti ; atsišaukė anas, nes 
mokslo metai baigiasi ir aš. 
noriu gauti patenkinamą 
laipsnį.

—A, Petrai, gali apleisti 
pamoku ruošimą bent šį va
karą! Mudu dar gali va pu
si žaisti ir kuomet sutems, aš 
gausiu tėtuko pypkę ir mu
du eisiva po ąžuolu parūky
ti.

Šie pastarieji žodžiai be
veik pergalėjo Petro gerą 
norą mokytis. Nekartą jam 
besėdint šalia tėtuko, ku
ris rūkė savo pypkę, rodėsi, 

. jog daug malonumo patir
davo senelis, .beleisdamas 
dūmus per burną ir nosį. 
Dabar jam buvo proga įgy
ti tuos malonius jausmus, 
kuriuos pypke teikia žmo- 

. £’uii * .
Širdyje kilo didelis noras 

patirti, kaip ta* jaučiasi pa
rūkyti, tačiau mintys apie 
rytdienos pamokas irgi ne
davė ramybes, nes gerai ži
nojo, jog bus kvailas, kaip 

. asilas, kada reikės į kvoti
mo klausimus atsakyti, jei 
šį vakarą nepasimokys. . Jį

• taip pat vargino žinojimas, 
jog rūkymas tokiam jau-

.. nąm yra nuodėmei.
Blogas kovojo su geru jo

mintyje, kaip ir dabar ko-

se ; bet Petras laimėjo savo 
kovą. Suprato, jog blogai 
darys, jei seks jo draugo 
neišmintingą patarimą.

Ar ir mūšą jaunimas ne
gali atskirti blogo nuo ge
ro? Ar negali kovą laimė
ti,, kaip ir Petras laimėjo? 
Taip. Įvairūs pasilinksmi
nimai, kurią jaunimas trok
šta, kaip šokiai, blogi judi
namieji paveikslai ir t., t., 
susilpnina ją tikėjimą ir 
nuodija dorą valią. .Jei šie 
blogi įpročiai pergalės jau
nimą, žus mūsą jaunimas. 
Be sveiką minčių ir gerą į- 
pročią, jaunimas negali nie
ko teikti Dievui bei tėvynei, 
ir lietuvybė čia Amerikoje 
tikrai išnyks.

Priešingai, jei gerumas 
pergalės blogumą, tai tikė
jimas ir dora valią viešpa
taus jaunimo širdyse. .

Lai tos neįkąinuojamos 
brangenybės, tikėjimas ir 
dora valia, užima pirmąsias 
vietas jaunuolio širdyje, 
tuomet nebus reikalo rūpin
tis apie lietuvybės žuvimą 
Amerikoje. Kas. tiki į Die
vą, gerbs ir tėvynę; patyri
mai aiškiai liudija.

Janas Jurcilioni^ L. K.

Neleisk raudonuoti, tavo 
nosiai- dėl nuodėmių savo 
burnos.

Pirmiau rašiau apie dan- 1 

ties sudėtį (emalių, cemen- 1 

tuma ir pulpą) įrodant, kad 
kraujas iš danties negali te
kėti. Taipgi, nurodžiau prie 
žastis sukeliančias kraujo 
tekėjimą iš j resną (smege
nų).. • ’ "

Šį kartą noriu . parašyti 
apie tai, kaip progresuoja 
danties puvimas ir kada ge
riausia pūvantį dantį gelbė
ti.

Kad dantys pūva, nėra 
reikalo apie tai. nė kalbėt). 
“ATą hčlaimę visu Imiarku- 
nm patyria net mažučiai. 
Nesumaniu vadina ūkiniu-, 
ką, kurio aruoduose javai 
pūva arba pelės ėda. .

Danties puvimą galima 
priskaityti prie paviršuti
nių kūno žaizdų. Nekalbant 
apie žnrogaus paslėptas žai
zdas bei skausmus, kiekvie
nas stengiasi bent paviršu
tines kūno dalis laikyti 
tvarkoje. Dantų žaizdos ne
paslepiamos, kartais net ai
škiai matomos, bet toleruo
jamos.

Kalbant apie dantų gel
bėjimą, iš praktiško atžvil
gio, reikalinga būtą rūpin
tis pirmiausia tais dantimis,, 
kuriems gamtos, lemta ii-, 
■giausiai tariiiaąti. Čia turiu 
minty mažus ir jaunuolius. 
Taip jau šiandien protauja 
daugelis motiną, kurioms 
vaikučių sveikata rūpi.

Vienok ir senyvi asmenys 
turi palinkimo savo sveika
tą ir grožį, pailginti.

“I ’d rather be' beautifui 
short time than ūgly all the 
time” išsireiškė . viena 
moteris norėdama savo li
kusius dantis išgelbėti.

Kaip vieniems, taip ir ki
tiems yra svarbu turėti ge
rus dantis, gerai kramtytą 
išrodyti ir gražiai šypsą 
puošti.

Dabar pasižiūrėkime, kuo
met yra greičiausia ir pi
giausia dantis gelbėti ir ją 
puvimo duobelės užpilti. 
Dėlei lengvesnio mano skai
tytojui supratimo, apie ką 
aš čia kalbu, pasivelysiu 
dantų puvimo duobeles kla
sifikuoti į tris rūšis, bū
tent:

1. Emaliaus (paviršuti
nės) duobelės. Šios . rūšies 
duobelės yra. randamos kie
toje danties palivoj—ema
liu j. Jos yrąO negilios, tik 
kartais opios ir ne visuomet 
lengvai patėmijamos. (Len
gvai randamos . instnunen- 
tu). Tokias duobeles be gy
dymo galima uždaryti auk
su, porcelanu arba sidabru 
palyginamai greitai ir - pi
giai, Tas duobeles uždarius 
dantį apsaugoja nuo toles
nio gedimo ir, žmoma, nuo 
vėlesnio gydymo . ir bran
gesnių darbo. Amerikonai 
sako: “A stieli in time savęs 
nirie.”

pulpą —: gyvonį. Tankus , ir 
ilgokas, skausmas, smarkus 
danties, gėlimas, o vėliau, 
gyviui numirus, žando gėli
mas, tynimas ir pūliavimas 

_==tai vis ženklai jau bai
giančio griūti danties. Gar
susis ponas “halitosis’1 ne
maloniai kuteną kaip savi- 

taip greitai ir aiškiai, nesi-Į trinko taip ir jo kaimyno 
mato, todėl joms, kaip ir nosį.. Pats dantis, rodos,’ 
pirmomis, mažai tesirūpina-! prašosi Įauk!
ma. Būdamos arti, dantiesį Šių simptomą pradžioje 

dantis yra gydomas. Paša
linama ’gyvoniš ne lik iš 
pulpos kletkeles, bet ir iš 
šaknų kanalėlių (labai “da
li kalnas” darbas). Gydoma 
net po danties šaknimi — 
Žandakauly. Taip nukamūo- 
Liš ritantys yra iabar silpnas,: 
dažnai jo viršutinė dalis — 
karūna — esti nugriovus ir 
tik aukso indėliu (kur ka
rūną tvirtesnė) arba net au
kso karūnėle prišeina liku- 
siš šaknį sugelbėti, Iride to
kios procedūros, kaip mato
te, yra daug darbo ir lėšų. 
Gan dažnai smarkiai nupu
vusius dantis, kaip to ūki
ninko javus, suėda pelės.

Dabar pagalvokite, i f you 
please, ir pasakykite, kada 
yra geriausia dantis gelbė
ti? Žinoma, kaip d('pr<\sija 
praeis.

2.. Dentinus (vidui inės) 
duobeles. Neuždarius pir
mos rūšies duobelių puvi
mas eina, eina tolyn į mink
štesnę danties dalį — denti
ną. Duobelės didąja^-dantys- 
silpneja. Nors daug dides
nes, vienok dentynos duobe
les pro mažą emalio skylelę

gyvio šiose duobelėse pūvan
ti maisto likučiai retkar- 
čiais sukelia skausmą; jau
čiama šaltis ir Šiluma; jau
čiama saldumas, ir todėl te
kis dantis vadinama “sweet 
tooth.”
' VžpildaiTt df'Trttnos duo
beles jau reikia dantį gydy- 
ti arba, bent dentiną stereli- 
zuoti, o danties gyvio ap
saugo jimui reikalinga dūli 
net du filingu. Vieną duo
beles gilumon, kad nuo. iri* 
taeijos arba erzinimo ir mir 
ties danties gyvi apsaugoti, 
■o antra, kad išgriuvusią 
danties sienelę atbudąvoti. 
Kaip matote, čia jau dau
giau darbo, ir j žinoma, lėšų.

3. Gyvio (giliosios) duo
beles. Nelikus enimalio ir 
dentinos giliose duobelėse 
puvimas atakuoja danties

SVARBUS PRANEŠIMAS
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vo draugui, kuris rengiasi stotį į 
moterystę): “Taip, manau, kad 
šis paveikslas būtų gera dovana 
mano draugui. Kaip vardas at
vaizdo, kuris nupieštas paveik
sle?”

Pardavėjas: “Būsianti 
ra.” •

Pirkėjas: “Labai gerai, 
nau, Jonui patiks. Tai 
gyvenimo paveikslas.”

Liepos 4-ta
Thompson, Conn.

Sportininkų Dėmesiui
Liepos 4 dieną įvyksta N. |ge, Thompson, Comi. arba 

Anglijos Lietuvių Diena, 
cilrioš svarbiąją programos 
dalį sudarys sporto oluąpi- 
jada.
, Športo olimpijados pw- 

gramu susidarys iš šių pun-

B ė g i m ai:
1. Estafetė; (400x100 y d.).
2. 1 mylios distancija.

. 3. 200 yd, distancija. .
4. 100 yd.. distancija.
5.

366 W. Broą-dway, So. Bos
ton, Mass, . .. ’ • • . 4

REMKIME SAVUOSIUS
w . . ■ • *• -

Mes ypatingai raginami© 
remti tuos biznierius ir pro
fesionalus, kurie . skelbiasi 
“Darbininke,’1

?

’i

SįJIKčip DĖMESIU!

L

9

Žinomi atsikreipiu į visus., ku
rie nuodugniai sekate šį juoki], 
kampelį. Kiekvienas, kuris mėg
sta juokelius, suraskite juokin
giausius. .. Prašyčiau visą gera
darių. ateiti man į pagalbą, kad 
galėtume padaryti šį skyrių tik
ru. juokų kampeliu. Ta galėsi
me padaryti, kuomet visi, sura
dę gerą juokelį, prisiusite, tuo
met galėsime atspausdinti šiame 
skyriuje.

Geras, doras juokas pralinks
mina žmonijos surambėjusius 
veidus. Niekas nenori draugau
ti su piktaveidžiu draugu. Prisi
dėkime prie žmonių; kurie Ame
riką atgaivins linksmumu. Ne
būkime graboriais.

Siųskite juokelius sekančiu ant
rašu: Pr. Bekampis, G-o “Dar
bininkas,” 36G W. Broadivay, S. 
Boston, Mass.

TEISINGUMAS

GUDRI

Aud-

Ma- 
tikras

Ji: “Psaulis pilnas visokių ap
gavikų. Šį rytą pienius padavė 
man netikrą pusdolęrį.”

Jis: ‘ ‘ Parodyk, širdele. ’ ’.
Ji: “ Neturiu — nuėjus 

mėsininką jam padaviau.”

“ Kokia gimimo dienos dovaną 
suteiksi savo vyrui?”

“Šimtą cigarų.”
“Kiek už cigarus iižmokėjai?”
“Nieko. Per paskutinius du 

mėnesių kasdieną išėmiau iš jo 
cigarų skryneles vieną ar du ci
garu. Jis nepastebėjo, kad tai 
pądariau. Jam labai patiks, 
kad mokėjau jam nupirkti ciga
rus, kuriuos jis mėgsta rūkyti.”

TINKAMA DOVANA

Pirkėjas: (lęi’autuyčjc ieško a- 
titinkainos dovanos nupirkti’ sa-

pas

GERAS BANKIERIUS

Mokytoja: “Magdalena, jei
gu tavo tėvukas kas. savaitę su
taupytų. vieną dolerį, ką jis turė
tų pabaigoje kettirių savaičių?”

Magdalena: (greitai) “Ęadio, 
liaują elektro šaldytuvą, naujus 
batus ir namuose daugiau bal
dų.”

IŠAIŠKINO

Emilas:. ‘Jurgi, ihir nnretūmoi 
būti —: eksplozijoje ar susimuši
me?” ‘

Jurgis i “$usimušune.”
. Kaulas: “Kodėl?^
Jurgis: “Todėl, kad.susimuši

me 7-. tu esi tomu; bc?t eksplozi
joje — kur. tu rsi. ”

50 yd. distancija.
Š o k i m a i :

Šokimai į aukštį .
a. įsibėgus 
b« iš vietos .
Šokimas į tolį:

. a. įsibėgus
. b. iš vietos. .

Metimai:
1. Ieties
2. kūjo
3. disko
4. rutulio stūmimas.

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

a. porinis
b. pavienis

3. Bowling
4. Bilijardas.

Komiškas 
sportas:

1. Bėgimas maišuose. /
2. Lenktynės trim kojom.
3. Arklių lenktynės. . -
4. Virvės traukimas.
5. Ragaišio valgymas.
Sportininkai, norintieji 

dalyvauti Lietuvių Dienos 
sporto olimpijądoje, prane
škite: Liet. Dienos sporto 
komisijai,. St. Mary’s Colle-

Kaip aukščiau© buvo pra-^ • 
nešta, A. L. K. K. Moterąj 
Sąjungos sekantis (16-tas) I 
seimas įvyks šią metą rug« ? 
piūčio 7, 8, .9 dienomis She-' 
nandoas, Pa. Pastaromis, 
dienomis centre gauta iš 59 . 
kuopos (Shenandoah) dzin-’ j 
ginanti žinia^ būtent, kuo- • j 
pos narės su Dvasios Vadu 
kun. J. Karaliumi deda pa- ’ 
stangas, kad minėtas seimas, . 
visais atžvilgiais pasisektą.

Taigi, jau laikas ir vi
soms kuopoms ' susidomėti, 
iš . anksto . rinkti atstoves, 
pagaminti įnešimus, skun
dus ir tt., nes, pagal 15-tojo 
seimo nutarimą, visi skiin-,. 
dai, įnešimai ir mandatai’7\ 
turi būti prisiųsti į Centro* 
raštinę nevėliau 30 dieną. 
prieš seimą. ■. ■<

Kadangi sekantis seimas 
yra rengiamas rytuos^ kur ’ 
gražiai ir sutartinai gyvuo
ja dauguma Sąjungos kuo
pą, lai nelieka nė vienos 
kuopos, kuri neprisiųstą at-; 
stovės, nes teks- svarstyti vi- ‘ 
są eilę organizacijos svarbią . 
klausimų.

Marijona Či^auskiena, 
Centro Pirmininkė.

jSi

PASIRINKI SAU GERIAUSIA 
j DRAUCį
i Geras laikraštis yra kiekvieno žmogaus geriau-
i sias ir tikriausias drangas.
L Dabar visi pripažįsta, kad laikraštis “DARBI 
| NINKAS” vertas kiekvieno lietuvio tikro draūgo I 
y vardo. f ' •_ J

V D ARBININKAS” išeina du kartu kiekvieną j 
| savaitę—antradieniais ir penktadieniais. Jame ra- | 

si naujausias ir teisingiausias žinias, gražiausius 
pasiskaitjTnus. <Xis turi jaunimui skyrių. Būna ir ’ 

L . gražiu juoką. Plačiausios žinios iš nepriklausomos I 
Lietuvos ir Vilniaus krašto. . : .

■ -- “Darbininkas” metams........... ......... *4.00
“Darbininkas” pusmečiui ...... ..$2.00 
Jei imsi tik vieną kartą į savaitę... .$2.00 

GALI UŽRAŠYTI SAVO GIMINĖMS
Į LIETUVĄ

Metams........................... ,.$5.00
Pusmečiui  .........  $2.50

SPAUDA YRA DIDŽIAUSIA PASAULY GALYBĖ, TAD’ 
IR NAUDOKIS JA

SPAUSTBVEJE
ATLIEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBUS 

PRIEINAMOMIS KAINOMIS
Reikale kreipkitės pas

‘‘DARBININKAS’’
866 W. BR0ADWAY SO. BOSTON, MASS.

Tet. Še, Boston 0620
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EšV. TĖVAS IR ISPANIJA
Sąryšy su pastarąja Šv. 

JĮ;'’ .Tėvo enciklika dėl katalikų 
i./’' įiersekiojiniu Ispanijoj, kai- 

Jkurie laikraščiai — angių 
įr lietuvių —« paskelbė,, kad 
PopiežiųYTi jus XI“ ekško- 
munikavo bei atskyrė nuo 
bažnyčios dabartinę Ispimi- 

i ę • į‘es ; /vyriausybę. Iš ■ tiesų 
jY taip nėra. Patys stipriausi 
j;' įncįklik<)s žodžiai, turiutie- 

Si sprendžiamo jo svarbumo, 
f jrrą šitie: “Visa savo pajė- 
p Mes iškilmingai protes- 
p " . Juojimi prieš tą ypatingą įs- 

įatymą.” Paskum Šv. Te- 
I vas ragina katalikus viso- 
L juais legaliais būdais, steng- 
L Jis- įtikinti Ispanijos vy- 
h :įįaušybę, kad tą neteisingą 
L ■ įstatymą pakeistų. Tuose

Įima įžiūrėti forma 1 i n ė s 
ekskomunikos, nes jos ten 
jiera. ■ Yvą tik stiprus pro- 
lestas ir pasmerkimai, o . tai

• Msai kas kita. .. • i, 
y Reikia žinoti,, kad (tabar- 
jĮūė Ispanijos vyriausybė 
nuėjo pertoli. Ji konfiska
vo-visas bažnyčias. . vienuo
lynus, jų įsteigtas mokyk-' 
las ir universitetus be. jokio 
atlyginimo. Ji atėmė nuo 
dvasiški jos teises mokyto
jauti iiynors . “paskolina” 
bažnyčias pamaldoms laiky-

• ti, b.ęt jos apkraunamos to
kiais .mokesčiai^, kad bus. 
priverstos subankrutyti, Žo
džiu, tie įstatymai iš viso 
panašūs į Meksikos — tik
ras nuorašas. Peraiškini 
jau matyt,, kad visam pasaū-

• ly vedama vieninga, tiksliai 
^Uplanuota kova prieš Ka-

. talilvii Bažnyčią. Tos ne
prietelingos. akcijos planas 
taip vienodas, kad savaime 
suprantama, jog jį pagami
nu tie patys autoriai ma
sonai.' Dabar jie .surado 

K." naują šūkįį Kadangi.V'ati- 
L kanas yra nepriklausoma 
E: .. valstybė, nors ir mažutėle, 
L . įai kitų valstybių katalikai, 

klausydami popiežiaus, .esą 
E? Jau neištikimi ’ savo vaisty
ti/’ Jie visiškai paneigia tą 

'taktą, kad šv. Tėvas nieko 
įbėndi'ą neturi su politika, 
įies jo veikimo sritis grynai 
•dvasinė. Iš kitos puses, jiė 
‘Perdaug iškelta naėionaliz- 
įiią ir taip jau perdaug. iš- 

t 'pūstą * ir; " vesdami, masėse 
^markią agitaciją, laildpai.

<"Į-

į,

. Pranas E. Galinis

KELIONE Į LIETUVĄ 
1932 METAIS

menę — tie katalikų priešai 
žiw\ kad nelengva juos iŠ 
valdžios išmesti . bent iki 
rinkimų. Taigi-, žinodami, 
kad jų valdymo laikas galį 
mžsrbaigtl -su^Htiimaiiskris- 
riimimaiš^ jie skubotai dar
buojasi, kad tik .'.padarytų 
kuodaugiausiąi žalos Kata
likų Bažnyčiai. Čia tai ir 
suprantama, kodėl atsiran
da tokių žiaurių,’ nekultu-: 
ringų, ir . tiesiog kvailų per
sekiojimų: laisvamaniams 
skubu pasinaudoti esamąja 
proga ir. jie jau nesiskaito 
nei su politikos dėsniais, uei- 
su paĮirasčiausiu sveiku 
protu.

Ir dar vienas dalykas pa
žymėtinas: kuomet Meksi
kos ir Ispanijos konstituci
ja garantuoja visiems lais
vę, ir visos kitos tikybos tą 
laisvę iš tikini jų turi,—Ka
talikų Bažnyčia . kuožiau- 
rįausiai puolama. Iš čia 
kaip ant delno matyt, kad 
Kat. Bažnyčia laisvama
niams nepakenčiama, ir 
santykiuose su ja jie niekų 
kitu nesivadovauja, kaip 
aklą, nekultūringa, laukine 
neapykanta.

Žiūrėdamas į tokią kata
likų būklę Ispanijoj, šv. 
Tėvas, žinoma, negali tylėti. 
Pasmerkdamas Ispanijos 
vyriausybės politiką, Popie
žius padeda katalikams^ 
orientuotis. Ar jo protestas

nežinia. Greičiausia, kad! 
paveiks — neigiamai. Po 
tos enciklikos dar labiau 
Jo neapkęs, bet drauge jie 
bus priversti skaitytis ir su 
žmonių nuotaikai. Neužilgo 
gal pasirodys, kad “Papa” 
ne toks jau silpnas, kaip 
laisvamaniai skelbia.

T'; /bent šudrumščią mažiau su- 
Zsiprątusių katalikų orien- 

į •tūutę,. pasiekę valdžios-vir- 
d IŠūhiu, j iv ei ginsi be jokių. 
f ^skrupulą ir gėdos. Turėda- 
«/ .nu savo rankose visą, val

džios aparatą — kas svar-. 
■f “ biausia, policiją ir kariuo-

JONO SMITO EILĖS
Tai .gražus mūsų išeivijos 

įžymaus poeto kun. K. Ur
bonavičiaus eilių rinkinys.

Šią knygą išgyrė visa rim* 
tesnibji spauda. Visi gėrisi 
jos tūriniu, gėrėsies ir Tam
sta ją įsigyjęs. • " • / 

. Knyga gražiai atspausdin- 
,a ir turi 191 pusi. Jos Rai
la $1.50. Bet dabar “Darbi
ninko” spaudos vajaus me
tu, gražiais drobės viršeliais 
kaina tik 75. centai; popie- 
rio-viršeliais 50 centų.
. • Dabar yra geriausias, lai
kas. įsigyti šįą taip brangią 
ir* naudingą'eilių knyga.

. “DARBININKO” ApM., 
366 W. Broadway, .

Apie kokią aštuntą valan
dą vakarę nuvykau Juraitės 
valgy klon valgyti pirmuti
nės vakarienės, kuri buvo 
labai skitui. Tarnaitės su 
juodomis uniformomis ir 
.baltomis prijuostėlėmis bu
vo Jąbai " mandagios. Tik 
buvo labai keistą matyti ke
letą moterų ir vyrą su “pa
jamomis” ir “batli robės” 
prie stalo. • Valgykloje per 
visą laiką grojo Lietuvos 
radio. Beveik visi svečiai 
buvo apsirėdę vasariškai ir 
sportiškai, teisybę pasakius, 
kur kas geriau, negu Am . pi
ku; lietuviai savo išvažiavi- 
ji n* se “piknikuose.”

Bo skanios vakarienės 
skubinaus į grafo Tiškevi
čiaus Kurhauzo salę, kur 9 
valandą, vakare įvyko dide
lis koncertas, p. Tūbelienės 
rengiamas ir globojamas. Į- 
žąngos nebuvo, bet kiekvie
nas turėjo- aukoti nemažiau 
kaip 5 litus. ’ Pinigai buvo 
skirti Vilniui Vaduoti Są
jungos Palangos skyriui. 
Atvykęs apie 20 minučių 
prieš koncerto pradžią, ra
dau salę beveik tuščią, ir tu
rėjau progos s visas, puses 
.pasidairyti. Salė užtek; 
tinai didelė ir padarė-labai 
gerą įspūdį, savo šieni
niais ornamentais ir žąvė- 
jančia balta spalva. Pub
lika greit susirinko. Lietu
vos kariuomenės pulkinin
kai ir valdininkai atėjo su 
labai puošniomis žmonomis, 
kurios dėvėjo brangius dra
bužius. Atrodė kaip New 
York Metropolitan Operos 
vakaras. Neužilgo salėjo 
nebuvo nei vienos tušuos 
vietos ir prasidėjo vakaro 
programa. Pirmiausia pa
sakė kalbą. Vilniui Vaduo
ti . Sąjungos Palangos sky
riaus vadas. Po to p. ITof- 
mekleris sužavėjo publiką 
su savo puikiai išlavintu 
orkestru, kūris griežė “Tė
vynės. garsus/ Tuo jaus

pasirodė p. Stasys Santva
ras ir užsirekomendavo pri
jaučiančiai publikai dainele 
-1 Mano gimtinė. ’ ’ Paskui
Lietuvos operos dainininkė 
p. Juzė Augaityte padaina
vo ariją iš operos “L’ami- 
eo Kritei” Daina pavyko 
labai gerai, ir turėjo dar 
vieną dainelę padainuoti. 
Po jos sekė žymi operos 
dainininkė, p. Lipčienė, kuri 
daug dainelių padainavo ir 
labai vargiai galėjo palikti 
estradą dėl nepaprastų ’ ap
lodismentų. Po to buvo. 10 
minučių pertrauka. Po per
traukęs. žymus tenoras Sta
sys Santvaras įgėlė į širdis 
dainelę. “Kur bakūžė sama- 
.nota.” . Dainininkė Juzė 
Augaityte vėl labai gabiai 
padainavo ariją iŠ operos 
“La Wally.” Paskui Tlof- 
mekleria trio pagriežė/‘Ty
kiai, tykiai| .Nemunėlis.1 te
ka.” Galų gale vakarą ap- 
vainikayo garsi • Lietuvos ■ o-., 
pęioš dainininkė V. Grighi- 
tiernĄ sudainuodama keletą 
dalyku; pavj’Z. ariją iš ope
ros 4 ‘Madąina Bufterfly” ir

lėtą lietuvišku . dainelių. 
Koncertas pasibaigė ii* vėl 
visos salos Šviesos pradėjo 
veikti. Publika paliko sa- 
1 ę,. iŠsiskirstė, Daugel daly
vi ų išėjo į kitą Kurhauzo 
kambarį, kur gere garsu 
konjakų, šampaną ir kitus 
gerus gėrimus. O salės tais 
nai išneše kėdes ir pritaikė 
salę šokiams, kui’ie pasibaL 
gė apie trecią valandą ryte. 
Aš skubinaus į salės priekį, 
kur stovėjo ir kalbėjo prof. 
Mykolas Biržiška. Jis bu-, 
v o taip suvargęs, kad nesu
prato reikalo mane, persta-, 
lyti savo žmonai ir dukteną., 
Jis greit a I sis veiki ik) ir su 
kitais asmenimis ‘ užvedė 
ka lbas.   a    —

) prasidėjo sma- 
. Grieže “rąu- 

.d< mkelnių ’ ’ gusarų J orkest
ras. . Šokikai’ užėmė stalus 
prie sienų, prie kurių vėliau 
taniai atnešė visokių gėri-

gūs Šokiai

mų. Susitikau artistą Sta
sį Pilką, kuris buvo Ameri
koje. Jis paėmę iš manęs 
popierių, ant kurio užrašė 
savo vardą ir padėjo ant 
vieno stalo, kad . kiti to sta
lo. neužįmtų.. Ir .jis nesu- 
prato reikalo mane savo 
draųgąms perstatytį, grįeįtai 
apsisuko ir pabėgo su savo1 
rpergina kiton salės pusėm 
Tokiš igporavimas . padarė 
labai blogą įspūdį ir aš grą
žau į Juraitės vilą maišytų 
įspūdžių supamas.
Baltijos jūra, kuri visados 
garsiai ūžįa, pradėjo dar 
garsiau ūžti.' Dėl šio nuo; 
laimio ūžimo vilos savinin
kė inaą sakė, kad kai kurie 
Lietuvos svečiai negali nak
tį miegoti. . Aš savo kamba
rėlyje užsidegiau žvakę, nu
sirengiau ir užmigau prie 
pat Baltijos jūros,, kiiri. sn- 
vpE ūžimu mano užmigdė, 
kaip piottnėlė savo (lainomi’s 
užmigdo savo kūdikį;

Gėrimas pirmiausia ap
temdo. Paskui apsvaigina 
ir apmariną. Galop prakei
kia."

BADAS RUSIJOJ
“Draugas” paduoda Chi- pų agentai užsieniuose gir 

eago Tribūne žinias apie 
Rusiją. . Rašo •

“Rusijoj siaučia badas. 
Labiausia kenčia Ukraina. 
Siautusio 1921 ir 1922 me
tais Rusijoj bado motu, 
kaip oficialiai apskaičiuota, 
žuvo ten apie pusšešto mili
jono asmenų. Sulyg apturi
mų. žinių-,'šiemet tik vienoj 
bolševiku valdomoj Ukrai
noj . toks didėlis ' žmonių 
skaičius galės žūti.
’ “Badas žmones žnybia ir 
į kapus grūda daugiausia 
valstiečius tai tose der
lingiausios žemės srityse. 
Tose Rusijoj dalyse badūs 
nebuvo žinomas. Tik bolše
vikams Rusiją valdant jis 
ten pasireiškia. Raudonieji 
satrapai, kurie visokiam 
pertekliuje gyvena ir. didįjį 
kraštą vaido “darbininkų ir. 
valstiečių” vardu, visus pra 
menes centrus — didesni uo
sius miestus,, apgyvendino 
tik vienais sau ištikimais 
gaivalais. Kitus visus — de
šimtis milijonų, išvarė star 
čįai į miškus, laukus ir peU 
kės. Iš valstiečių atėmė ja
vus įvairius kitus žemės 
produktus ir galvijus ir tai 
visa pavedė aniems savo iš
tikimiesiems. gaiv a 1 a m s. 
Pramonės centrų srityse 
nors nėra maisto per daug, 
bet nėra nė bado, O apiplėš
ti milijonai valstiečių ba
dauja./

“Ukrainoj badas jau taip 
siaučia, kad kai kuriuose 
sodžiuose jau daug žmonių 
išmirė. Kai kuriose srityse 
kasdiei į miršt a ši mini 
tūkstančiai, žmonių..

“Pasaulis tų baisybių ne
žino. . Čekos palaikomą cen
zūra neleidžia nei laikraš
čiams apie tai skelbti, nei 
žmonėms • kalbėtis. Vienų 
.Rusijos dalių gyventojai ne
žino, kas lutose dalyse daro
si.” 1 .

“Tai bolševikiška tvarka. 
O šią tvarką Maskvos s’aira-

ir

i ia, aukština, mulkina dar
bininkus, kad jie prisijung
ti] prie raudonojo komrris- 
tii judėjimo.. Yra ne maža 
tokiu tamsuoliu, kurie, įsi
klausę . viliugingą žadėjimu, 
pakliūva į komunistą agen
tą spąstus, ir jiems taniau-, 
ją.

“Koipąnistą agentą ir 
komunistą leidžiamą laik
raščių tikslas yra sukurstyti 
gyventojus prieš gyvuojan
čią tvarką ir teroro keliu ją 
sugriauti ir įvestį sovietus.

“Kas bendrauja su ko
munistais agentais, tiems 
visiems siaučiantis Rusijoj 
badas turi, būt gyvas įspėji
mas. .

‘‘Rusijos bolševikams ne 
tvarka ir ne gyventoją liki
mas rūpi. Nerūpi jiems nė 
kraštas. Jiems rūpi tik ko
munizmo plėtimas. Tas ga
lima, pasiekti tik žmonių žu
dymais, vergija ir kitokio-, 
mis priespaudos priemonė
mis. Komunizmo priešaky 
yra gudruoliai. vadai. Jiems 
reikalingas ištaigingas gy
venimas.. Maskvos satrapai 
turi “rojų”, . o gyventojai 
badu miršta.

“Pas bolševikus nėra Die
vo ir doros, tad ir gailestin
gumas jiems nežinomas.
“Ir štai. tokią šiurpulin

gą tvarką jie perša visiems 
kitiems kraštams. Girdi, vi
sur reikalinga proletarijato 
tvarka. Rūsy oje įvykdyta 
raudonoji proletarijato tvar
ka/-Dešimtys milijonų pro
letarų badu miršta. Nesu- 
spėjama jų visą nukankini i 
arba sušaudyti, tai > badu 
marinama.” ,

Kad Rusijoj badas,, tai 
patvirtina ir Sovietui komi
sarų vadovybes ‘ išleisti du 
nūn ji dekretui, kiirii t vienas 
nustato, vietas, kur Sovietų 
Rusijos gyventojai turi gy
venti. o antras paliečia apie 
milijoną komunistų panti-

V.
t ar
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NORI APGYV ENDINTI 
Čigonus vandenyno 

SALOSE
Keturios Europos valsty

bes pasiūlė Tautų Sąjungai 
galutinąi sutvarkyti nuo 
kėlėtos šimtmečių neišspręs- 
tą čigonų klausimą. Šį pa
siūlymą patiekę -Vengrija, 
■Austriją, Čekoslovakiją ir 
Pietų Slavija —• kraštai, 
kur čigonų yrą daugiausia. 
Šios valstybės/siūlo.. Tautų 
Sąjungai visus čigonus, ku
rie nėra sėslūs, tai yrą netu-’ 
ri nuolatinių savo gyvena
mų vietų, o bastosi su savo 
šeimomis ir manta po įvai
rius Euro] >os kraštus, apgy- 
vejidijitį Atlanto ar Ramio
jo vandenyno salose. Žino: 
ma, jie ten'nebūtų, palikti 
Jikimuų o ])ągd pkinAtiirė: 
tų būti aprūpinti įrankiais, 
statybos medžiaga ir mais
tų, 'kol.savo naujoj tėvynėj 
galutinei įsikurtų.

Apskaičiuojama, .kad vi
soj Europoj neturinčią nuo
latinės gyvenamos vietos či
gonų yra apie pusė milijo
no. Be aukščiau minėtų kra
štų, nemaža čigonų -r- bas
tūnų yra Rusijoj, Lenkijoj, 
Rumunijoj, Italijoj, pietų 
Prancūzijoje ir Ispanijoj. 
Sutinkama jų taip pat Pa
baltijo kraštuose, Vokieti
joj ir liet Anglijoj.

Vidurinės Europos kraš
tuose leidimus gyventi čigo
nai gavo I4-tame ir 15-tame 
šimtmety. Austrijos kara
liene Marija Tereze suteikė, 
jiems 1776 metais teisę ver
stis amatais, būti šaltkal
viais, kalviais- peilių tekin
tojais ir pan. I3e to, čigo
nams buvo leista užsidirbt i 
sau duoną, kaipo keliaujan
tiems dainininkams ir mu
zikantams,
. Daug buvo dai'oma mėgi
nimų iš bastūnų čigonų pa
daryti sėslią tautą. Pasku
tinis toks mėginimas ‘buvo 
padarytas apie 1880 metus, 
kada Vengrijoj, Austro- 
Vengrijos imperatoriaus iš
sakymu, biivo pastatytas 
net ištisas miestas čigonams’ 
apgyvendinti. Tačiau visos 
pastangos apgyvendinti- či- 

jos narių, kurie bus pašalin
ti iš partijos.

Komunistai turės viešai 
įrodyti komisarų paskirtai 
komisijai, kad jie yra “ščy- 
ri.” ir ištikimi Stalino dik? 
tat ūrai.

Specialus dekretas Įiad/- 
lina Rusiją į tris pagrindi- 
iu‘s dalis. Pirmoje dalyje 
aĮigyvcndinaini tik “šertie
ji” komunistai/ Ši Rusijos 
dalis, apima' . LeningT.adą, 
Maskvą, (-harkovą, keiiol i- 
ka kitu didžiųjų miestų ir 
šiai]) . industrijų centrus. 
Šioje apylinkėje dabar ey- 
vena apie 15 milijonų gy
ventojų, kurių didžioji dalis 
iškraustoma. į įvairius Ru
sijos pakampius* atskiria- 
ina nuo sttvo artimųjų; Mi
lijonai rusų neteko savo mi
nių, ūkią ir buvo padalyti 
dar didesniam vergąiA negu 
kad iki šiolei ar bi<iutiiui* 
■siais carą laikais '-buvo..

gonūs nuolatinėse gyvena
mose vietose nedavė vaisių./ 
Čigonai pasiliko bastūnais, 
kokiais buvo iš prigimties, 
ir,tik nežymi jų dalis virto 
sėsliais.

Pokariniais laikais Aust- 
rijoj, .Čekoslovakijoj, Ru
munijoj ir kituose kraštuo
se vėl buvo susirūpinta čir 
gęnų ’ klausimu ir imtasi 
prieųionią padalyti galą jų 
palaidam gyvenimui, juo la
biau, 4 kad čigonams dažnai 
būdavo keliamos bylos už 
į vai tins nusikalt i mus. Pa
grindą tam klausimui nau
jai iškelti davė prieš, ket
vertą mėtų Košicuos; Slova
kijoj, ntigrinetir čigoną' ka
nibalų (žmogedžių) . byla, 
kuri buvo sujaudinusi visą 
pasaulį.
^asiūlynią iškraustyti či

gonus iš Europos ir apgy
vendinti juos Atlanto ar 
Ramiojo vandenyno salose 
Tautų Sąjunga įierduos tam 
tikrai komisijai, kuri buvo 
sudaryta prieš .keletą motu 
čigoną jiroblomai spręsti. 
Girdėti, kad komisija siūly
sianti apgyvendini i čigonus 
(t’ise Ramioji) vandenyno sa
lose, kurios yra labai skys
tai gyvenamos. ’

. Kas gi yra tie čigonai ?
Čigonai — savotiška • bas

tūnų tauta, išsisklaidžiusi 
po įvairius pasaulio kraš
tus. Jų yra Europoje, vaka
rinėje Azijos dalyj, Šiaurės 
Afrikoj ir net Amerikoj.,‘ 
Mokslininkai ištyrė, kad či
gonų tėvynė yra šiaurės va
karų Indija. Iš ten čigonai 
pėr Persiją, o. gal ir jūrų 
keliais, pasiekė Mesopota
miją,, o vėliau ir Mažąją A- 
ziją. Iš. čia 13—J4-me šimt
mety jie pasiekė Graikiją ir 
Balkanų pusiasalį ir pama
žu išsiblaškė po visą Euro-
PQ’ ■'...,/.

Savo vardą čigonai įgijo 
gyv'endtuni Maž. Azijoj, iŠ 
vieno graikiško pavadini
mo. Anglijoj ir. Amerikoj 
čigonus. vadina ‘‘gi]>sy’ ’ 
(džipsi), Ispanijoj —-. “Gi- 
tanos”. Mat, buvo manyta, 
kad jie paeina iš Egipto. 
Patys čigonai savi* vadina 
“Roin” arba “Romani.” Jų 
kalba yra susiskirsčiusi į 
daugybę tarmių, artimų, 
šiaurės vakarų Indijos gy- 
yeiitoj.ų k.ąlbai. Vien tik 
Europoje, yra apie 15 čigo
niškų tarmių su vietinių 
kalbų- priemaiša.

Kai]) čigonui gyvena ir 
kuo verčiasi, visiems yra. 
žiiioniii, lies tų bastūną yru 
visur.

Kiek iš vis J pasauly yra 
čigoną. Sunku pasakyti, nes, 
bešįbastydanii po įvairias 
vietas?, jie nesi regint tuoj a, 
iv padaryti tikslią jų. statis
tiką neįmanoma. Apytikriai 
visame . pasaulyje 'čigonų 
esama art i niiįijono, o gal ir 

• daugiaū, Kai kurie mokrii* 
mukai jų priskaito net. apio 
5 milijonus.
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i STUDENTU PIRMININKO
- PADĖKA “DARBININKUI"
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. “Darbininko” Redukcijai
366 W. Broadtvay . :

\ . So. Boston, Mass. - /. •:
Aukštai Gerbiamieji-*- <

. Kreipiuos į Jus asmėniš- 
kai pareikšdamas Jums. sa- 

. vo širdingą, padėkos jausmą 
ir žodį. už Jūsų gražią ko- 
operaciją ir paramą, kurią 
jus parodote man ir visai 
mūsų Studentą Organizaci- 
jai. . ... ' . • ■

Brangūs rėmėjai, mes ne
galime įkainuoti tu didėlių 
pastangą ir darbą, mes iie-;

" galime išskaičiuoti tą gar-
. . . hingn nuopelną, mes negali- 

<* . ine ' įvertinti - tos brangios:
■_ • lietuviškos dvasios jausmų,.

. tos karštos katalikiškos ir 
lietuviškosjrntules, kurią pa
rodė mūsą jaunutei Studen-

. .tų organizacijai. .. Jūsų A-
. menkos L. R. Kataliką Šv., 
Juozapo Daityininktj Sąjun- ..

. ga,.. josios gerbiamas pirmi
ninkas kun.. J, Švągždys, 
gerb; valdyba ir, josios lie
tuvybės ir katalikybės apaš
talauto jas — “Darbinin
kas,”

. Mes tariame .Jums vi
siems didžiausi ačiū ir kar-

■ tu šventai pasižadame dirb-
. Ji ir temti *Tus visur ir vi

suomet.
Jus didžiai gerbiąs ir Jū- 

-sų rėmėjas
Jonas Č. Morkūnas,

I Amerikos Lietuvių Kata- 
’ . liką Studentą Organizacijos 

Centro Pirmininkas. ‘

APENDICITO VAJUS
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Birželio 12 d; Massachą- 
setš valstijos- sveikatos de
partamentas su gydytoją ir 
aptiekoriii draugiją pagal
bą pradeda vają prieš apen
dicito ligą. . Vajaus tikslas 

. yra suįdominti visuomenę 
kovai už . sumažinimą ąiir- 

. tingumo nuo šios ligos. .
Vajaus laike bus dalina- 

' mi įvairūs a’tsišaukimai ir. 
aiškinimai, 'kas reikia dary
ti, kovoje prieš apendicito 
ligą. Vaistinės bus aprū- 

‘ pintos įvairiais nurodymais.
Apendicito ligos paliesti 
žmones raginami nenaudoti 
jokiu vaistų, bet apmalšin
ti skausmui naudoti ledo ga
balą ir tuo jaus šaukti gydy
toją.

Philadalphijos ligoninėse 
buvusią 200 ligoūią, susir
gusią staigiuoju apendicitu, 
tyrrnėjimai parode, kad iš 
14 susirgusiu, kurie naudo
josi vaistais, vienas ligonis 
mirė, o iš tą, kurie nenau
dojo vaistu, iš 112 mirė tik- 

J *. . . lai vienas." •. . • • ;
Staigus apendicito tižde- 

j■...•• ’* girnas yra labai pavojingas 
j - . ir ligonis neturėtą vartoti 

jokių vaistą, kol atvyks gy- 
“ . dytojus. .
t  ■  1 ■

f SKLEISKIT® ŠVIESĄ
’ * * * . ; • . , • * ’ • ■

. | ■ • Perskaitę. ftDarbininką“ . neau- 
meskite, bet duokite kitiems pa- 

a . skaityti. Tokiu būdu supažin- 
clisite kitus su “Darbininku” ii- 
L. D. S. ir atreiiisite mūsą ide.

•‘J <■ jos priešu .propagandą,
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Švč. Marijos Lietuvių Kolegija, Thompson, Conn.

Lietuvių Dienos Programa:
10 vai. ryte IPaylight Saving Timel Iškilmingos Pamaldos 

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

Baseball los Waterbury su Norwood

X

3 vai. po pietų Dainų Šventė, 
kurios programą išpildys 16 pa
rapijų chorai, atskirai ir bendrai. 
Jungtiniam kelių šimtų daininin
kų chorui vadovaus muzikas J, 
Žemaitis.

X

Dainų Šventės programai| pa
sibaigus, Thompsono miesto sve
tainėje, prie pat kolegijos parko, 
bus Šokiai, o parke vyks įvairus 
žaislai ir kitos naujienybės.

f
A

c

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

I A
X

' J
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Įkas girdėti.lietuviui
Į; KOLONIJOSE

MONTELLO, MASS.

GRAŽI MOKSLO METĮĮ L.D.S. Connecticut Apskričio 
UŽBAIGIMO PROGRAMA) 36-to Suvažiavimo 

Protokolas
Kun. J. J, Skalandis šir

dingai dėkojo visiems už 
prisidėjimų prie šios iškil
mingos vakarienes.

Muzikos programų išpil
dė mūsų jaimo ir prityrusio 
solisto Adolfo Kniso vado
vybėje šie asmenys;. Marį- 
joną Špizio iš Bostono, 
Marga reta' Mazgelienė, E- 
ma Oksaite, Smuikinuikė' 
Arcldė Zagui’skaite, Lilian 
įabarauskaito ir Florenci- . 
ja Jarmalavičiūtel

Kvietimų darbus atliko 
klebonas kliu. J. Šyagždys.; 
papuošimo sales: Ona Ka
šėtaitė, Rožė-Atkiniūtė, Ona 
Daniliūtė, Antanas Atki
lias, Nele Jarmulavičiūtė, 
Margareta Šeiilieviejuf'e; ■ 
Agnės. Tamulevičiūte, Ona 
Pokarskiene. ir Amelia Jar- 
malavičiūtė.

Prie stalų., patarnavo: W. 
Lapinskaite,. M. Juškaitytė,- 
N. Jiiškaitytė.

. . Virtuvės darbus atliko: 
A, Atkinienė, O. Pekarskie- 
nė, J. ŠapaviČiūtė, K. Dau- 
kantaitė, P. 'Peleskevičiūtė, 
A. Jarmalaviciūtė,J. Tamu
levičius ir S.; Tubelįenė; 
prie fikietų — B. Tamulevi
čius.

Tarpe Bostoniečių matėsi 
ir Alęx Reynolds, iš organi
zacijų’ C. P. jurgeiįūnas, J. 
Jakavoniūtė, Antanas Taut
kus. O Kazimieras Gervicr 
kas paaukojo puikiausiu 
tortų. Rep.

Šv; Roko parapijos sve
tainėje biiželio 5 d.- sųrcng 
ta vakarienė kun. J. Ska-

Jtindžiui pagerbti, jo 2-jų 
metų kiuiigysfes ir Montel
lo je būvimo sukaktuvėms 
paminėti. Valcarienę su
rengė Sodalietės, Montello 
ir South Bostono btąūėrių 
remiamos. Neatsiliko nuo 
pritarimo parapijiečiai ir 
organizacijos.

Tiktai įėjus į sal^ tuo- 
jaus darėsi jaukus įspūdis 
apie rengiamų iškilmingų 
puotų. .. l

Salė papuošta japoniško 
~stitrans imbmtčtomis lempo
mis ir spalvuotomis juosto
mis. išnarstyta mazgai ant 
langių Gyvų- gelių gražūs 
bukietai puošė stalus, o prie 
garbingų svečių stalo scenos 
priešakyje, puikios . gyvos 
palmes darė ųfrikoniškos 
oazes įspūdį.

Garbingiausias svečias, 
. nenuilstamas mūsų bažny

čios ir tautos darbininkas, 
literatas ir poetas: kunigas 
Kazimieras Urbonavičius 
atsilankę ir savo gražioje 
kalboje nušvietė jaunam ku
nigėliui keletu gražių daly
kėlių. . Nęnuilstamam vadui 
ir darbininkui mūsų išeivi
joje esame labai dėkingi.
... Kun. J ouas šy a. g ž d y s, 
kaipo klebonas ir vakaro 
vedėjas, pirmų žodį taręs 
ir palinkėjęs savo vikarui 
ištvermės darbe, kaip tiky
biniame, taip ir tautiniame 
ir. reiškė džiaugsmo, kad

". darbas eina geryn ir reikia 
tikėtis, kad jaunoji karta 
greit galės padėti dirbti ir 
plėšti užžėlusias -dirvas net-

. gi ir tautiniame darbe.
. .. Kalbėjo ir linkėjo kun. J. me įvyko šios klaidos: L. D. 
Bkalandžiui: Jonas Kumpa, 
D t. Vyšniauskas, Dr. Bud-
reckis, Dr. Gorman, alder- nevičius, o Kolegijos rėmė- 
manas MeCaffrey, Dr. Kva- jų vardu kalbėjo ne p. Stan- 
raciejus, Petras Kubilius, 
Konstantinas Šidlauskas iš 
Bostono, Mykolas Abračin- 
skas.

Dovanas įteikia: Adomas 
Ovėrka, panelė Margarefa 
Senkevičiūtė nuo N. P. P.

LAWRENGE, MASS,
KLAIDOS ATITAI

SYMAS . - '
“Darbininko” 41 numery 

tilpo Šv..Pranciškaus para
rtos 30 mėtų sukaktuvių 
minėjimo aprašymas. kuria-

š. k uopos vardu kalbėjo ne 
p. Stanavičius, bet J. ‘Ze-

kevįčius, bet ĮĄ Krance- 
vičius. F. A. K.

MANCHESTER, N. H.

■ Žitkevičius nuo Tretininkų 
dvasiška bukietų ir pane-

’ lė Nele Jarmalaviciūtė nuo 
parapijos ir W. Lapinskai-.

AUKSO MEDALĮ UŽ 
AUKŠČIAUSIĄ MOK- 
SLE LAIPSNĮ GAVO !>• «•. Cornieetietit ap- 

P-LĖ MARČELE .• skriejo pusmetinis suvažia- 
DARGYTE. . Vimaš, iš eiles 36-tas, įvyko 

j- 1933 m, gegužės 21 d., ŠV.
Aukso medalį, *už ituksciau- Kazimiero, liėturtų parapi- 
šią laipsnį tikybos moksle pos Gręen Sfr,
gavo Birū-te Jodmlkyte, New Haveiį, Conn.

_____ [ L Apskričio pirmininkai
CHICAGO, III. — Birže-k' Tutorailis pradėjo šuva- 

lio 4 d. ivvko mokslo metu l)0 P.ū^l, Pa“
užbaigimas šv. Kazimiero sveikindainas dalyvius ir 
/vl<adenujoje. Išpildyta gra- klebonų kun.
ži ir įspūdinga programa. Karkauskų alk a i b ė t i 
Ji prasidėjo maršu, kurį tua^‘ 
išpildė Akademijos oikest- .
ras. Orkestrai grojatit, Karkauskas nuoširdžiai pa- 
demikės^ gražioje tvarkoje r-sveikino susivažiartnių, pa
šilėje sceiion ir padainavo Į i’Oikšdamas gražių minčių 
Delibes “Butterflv” ir Ce- da^’bininkains ir linkėdamas 
zar Eranęk’o “Pagarbinki! goriausių pasisekimų L. D. 
Dievų’ ’ (Psalmė 150ĄT Sic'Organizacijai. —Sverkin- 
veikalai išpildyta nepapras-P0!0 -kalba sutikta ir paly
tai gražiai ir įspūdingai. Po dfta <lžiaugsmingais aplo
to orkestras išpildė yon dismėntaįs.^ 
Suppe “Die Sclione G-a- 
lathea.”

Atsisveikinimo kalbų an
gliškai pasakė Marcelė Dar
gytė, žinomo veikėjo ir biz
nieriaus duktė, kuri Akade
mijų baigė su aukso meda- l 
liu. Jauna kalbėtoja pasakė 
nuoširdžių ir turiningų kal
bą. Jos kalbų sekė. Jadvyga 
Lukoševičiui ė, kuri atsi
sveikinimo žodį pasakė, gra
žia, aiškia lietuvių kalba.

Kun. M. Švarlis kalbėjo 
angliškai. Kun. Ig. Albayi- 
čius pasakė nuoširdžių ir tu
riningų lietuviška kalbų, 
kurioje pažymėjo šios aka
demijos reikšmę mūsų vi
suomenės ir tautos gyveni
me. Jis ir diplomus baigu
sioms išdalino. Pasirodė, 
kad šiemet šv. Kazimiero c . ■ ■ .1

r Akademijų baigė net 44 mer 
gaitės.

Aukso medalį už aukš
čiausiu laipsnį tikybos mok
sle pelnė Birutė Jodvalky- 
lė, kuri yra įstojusi į šv. 
Kazimiero vienuolynų. Do
vanų, už aukščiausių laipsnį 
ietuvių kalboje gavo: pir
mų — Pranė Mickevičiūtė 
ir antrų — Marijona Vasi-| 
niūtė. ■ ’ 1

MONTELLO, MASS.

2. Po maldos kun.

. 3. Pirm. P. Tutoraitis da
lyvių vardu išreiškia padė
kų kun. V, Karkauskui už 
sveikinimus.1 g

4. Suvažiavimų sveikino 
A. Mašiotas, kaip šios apy
linkės vienas. seniausių gy
ventojų ir aktyviai daly- 
vaujųs visuomeniškame vei
kime; sveikino J. Mončiū- 

|nas, V. 'Norkūnas; J. Ber
notas; visų sveikinimai bu
vo reikšmingi.

5. Iššaukta apskričio val
dyba, kurios visi nariai at- 
vyko ir užėmė vietas.

6. iššaukta apskričio kuo
pos. Atstovaujamos ketu
rios kuopos.: 5 kp., Water- 
bury; 6 kp., Hartford; 28 
kp., New Haven; 36 kp., 
New Britam.

7. Posėdžiui vesti į prezi
diumų vienu balsu išrinkta 
apskričio valdyba: P. Tuto
raitis — pirm., J. Mončiū- 
nas — viee-pirm., B. Mičiū- 
nįenė — raštininkė, V. Nor-

Ikūnas — tvarkdarys, .A, 
Kaunietis — reporteris; 
mandatų ir įnešimų, peržiū
rėjimas pavestas vice-piiv 
mininkui j. Mončiūnui.

‘ 8. Praėjusio . sųsivažiavi-

6 kp. Hartford— A. Ma
šiotas, A. Kaimietis, j.. < 
Mončiūnds, K. Tamošiūnas..

28 kp. — Kun. V. Kar- 
kauskas, J. Mišeikis, V. 
Norkūnas,. J. Masiulis, M. 
Benevičiušj. J. Lukša, E. 
Ruinskis.

36 kp.—B. Mičiūnienė.
Dalyvauja 19 atstovų lai-: 

ke įsiregistravimp. .
Atstovams suteikti ženk

leliai, kuriuos pagamino vie
tinė 28 kuopa.

10 Valdybos raportai, bū
tent pirmininko, viee-pir- 
mininko, raštininkes — ra
portai išklausyti ir priimti.

Ištrauka iš iždininko ra
porto: metiniame susirinki- 
me iredatekliaus $4ū.lA; iš
mokėta raštininkei alga ir 
pašto ženklai $10.50; pirmi
ninko kelionės lėšos—$2.00; 
iždininkui kelionės lėšos — 
$1.00. Viso išmokėta $13.50, 
ižde nedatekliaus $28.64. 
Raportas priimtas.

Organizatoriaus raportas 
išklausytas' ir priimtas su 
pagyrimu.

11. Komisijų raportai.
Gegužinės reikalu pranešė 
ir plačiai aiškino veikian
čios komisijos vyriausia na
rys A. Mašiotas, kviesdamas 
atstovus prisidėti darbu tri
jų ‘organizacijų (L. D. S., 
Moterų Sųjungos ir S. L. 
R. K. A;) apskričių gegu
žinei. ...

12. 6 kp., Hartford, pa
siūlė apskričiui paraginti 
L, D. S. centrų arba “Dar
bininko” redakcijų, kad tal
pintų Vilniui Vaduoti Su
jungęs atsišaukimus bei ko
respondencijas, netalpinant 
gi, kad duotų atsakymų.

.13. Atstovi]. įnešįmai. Įne
šta, paremta ir nutarta, lįad 
apskričio kuopos išanksto 
rengtųsi rudens sezonui, pa- 

; rengt vakarėlius, kuriuose 
’ pasižada dalyvauti apsk’ri- 
■ čio organizatorius su paren

gta programa.
’ 14. Atsilanko. Waterbury

seimais. ApslaĮčio valdy
ba pasižadėjo tuo pasirū- 
jinti. .

18. Nutarta iš apskričio 
siųsti 5 atstojus į būsiantį 
L. D. S. Seimų.. Atstovais 
iš rinkti J. t MonČiūnas, kun.' 
J. Valantiejus, Dr. Aukšta

kalnis, P.; Tutoraitis, V.
Norldinas. (

19* V» Norkūnas, 28 kp. 
narys, pasižada , susižinoti 
su Branford, Conn,, lietu
viais ir įsteigti L, D. S. 
kuopų.

20. Pakviesta būsiantį 
apskričio suvažiavimų lai
kyti Waterbury. Pakvieti
mas priimtas.

21. Prisiminta a. a. Ern. 
Blažauskaitėj už kurtos sie
tų bendrai sukalbėta maldų, 
kun. J. Valanti e jiu vedant.

Suvažiavimas baigtas su 
malda 6 vai. vakare.

- P. J. Tutoraitis, 
-Pirmininkai - z

B. Mičiūnienė, 
Raštininke.

PRANEŠIMAS

BĄIGĖ KOLEGIJĄ.
Šiomis dienomis Regis 

kolegija, Weston, Mass., 
baigė K. M. Zulaitytė, ku
rios tėvai yra seni Manches- 
t eri o gyvento j ai. Linkime 
jai pasisekimo.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

UBTUVęs dttktBRU DR-JOS *v. jono ėv. bl. PAŽALPUW 
DR-JOS VALDYBA

Pirm.- — J. Petrauskas,
24 Thomaj* Pnrk. So. Boston, Ma* 

Viee-pirm.—V. Medonis,
1430 Columbla Rd., S, Boston, Mas* 

Prot Raktininkas —- J. Glineckia 
.. 5-. Thomu Pkrk, So. Boston, litus 
Fin. Raktininkas — M. kelkis

256 E. Nlnth St, So. Boston, Mmm 
Odininkas A. NaudžIOnaa

. 885 E. Broadway, So; Boston, Mm* 
Matkalka.— J. Zalkis g

7 Wlnfield St, So. Boston, Mass. ■ 
Draugija laiko susirinkimus kas treCh 

nedėldlenl klekvlėno mėnesio, 2 vai 
po. pietą, Parapijos salėj, 492 Ei,' 7tl 
St. So. Bustoh, Mass.

Profesionalai, blznlt-rlai, pramoūln 
kai, kurie skelbiasi ‘‘Darbininke/’ tik 
ra! verti skaitytoją paramos.

I Visi garsinkite "Darblnlnks."

* ?O GLOBk MOTINOS iVč 
’įrnjinlnk? -r- Eva Markslenė,

; 625 E. Sth St, So; Boston, Mass,
VlCG-pIrmininki5— Opo SlanrlenS.

443 E. Tth St., So. IŠoston, Mass. .
TeL So. Boston 8422-R

■ Prot; RaSt.Bronė Ciunlenė,.
29 Gould St, IVest Rosbury, Moša

* Tel. Parkway 1864-\V ‘
£ rin. Rokt — Marjona Mnrkonlnta 
f . 83 Navarre St, Roalindale, Mass.
g ... Tel. Parkvvay 0558-W
k' • lidldinkė — Ona Stanlullut?

105. Weert Oth St, SO. Boston, Mum.
į Tvarkdarė — Ona Mizglrdienė ;
ė: 1512 Cohimbią Rd.ė So. Boston,
i Kaaoa Globėja ■— E. JanuSonienė .
e ’. 1428 Columbla Rd., So. Boston, Man 

Draugija savo misirlnkimus laiko kas
į katrą utarni.nką kiekvieno inėnetdo.
r 7:80 vai. vakare, Mbakąytinėj sve-
/ tainBJ.
į. Visais draugljoe reikalai* kreipkitės I
K pu frotokolą. raktininką. . > I

C

PROGA BEDARBIAMS
Kad pagelbėti bedarbiams “Dar-. 
binhiko” Administracija išmokė* 
bedarbiui UŽ kiekvieną g a ii t į 
naują metinę prenumeratą vieną’ 
dolerį. .
Gera proga bedarbiams užsidirb
ti- keiptą ar kelioliką dolerių. 
Apsukresnieji darbininkai gali 
išsidirbti nuolatinį ir gerai ap
mokamą darbą.

“DARBININKAS”
■. . > ■

366 Weat Broadway,
; So. Boston, Mass,

"ŽVAIGŽDUTĖ”

L. D.. S.: N. Anglijos ap
skričio metinis suvažiavi
mas įvyks birželio 25 dienų, 
1933 m., Šv. Juozapo lietu
vių parapijos bažnytinėje 
salėje, Roger St., Lowell, 
Mass.
p. Visos kuopos malonėkit 
prisiųsti savo atstovus ir 
pagaminti geri], sumanymų.

Kwn. S. Kneižis, 
Dvasios Vadas

K. Grigas, 
Pirmininkas

V. J. Kudirka, 
Vice-Pirmininkas

T. Versiackas, 
Raštininkas

S. 'Čeikauskas, 
Iždininkas.

Mėnesinis vaikų paveiksluotas 
laikraštis.

Eina septinti motai kas mėnuo 
32 pusi, didumo.

Tėvai, auklėtojai, Šeimininkai!
Jūs trokštate savo vaikams, lai

mės. Tai pradekite jiems tą lai
mę kurti jau nuo mažų dienų, Pats 
pirmas tam darbas — tai įpratin
ti vaikas dar mažose dienose pa
mylėti visa, kas gera ir gražu. Tai . 
yra visai nesunku ir nebrangu. 
Štai “Žvaigždutė” leidžiama vai
kams šviesti, dorinti ir lavinti. 
Būk tikrai vaikams geras ir pa
daryk jiems šiemet gražią dova
nėlę:, užsakyk . jiems “ Žvaigždu
tę,” kuri kas mėnuo jiems duos į- 
domių skaitymėlių, įvairių žinių, 
mįslių, galvosūkių. Bujį ir Tau 
malonu, kai vaikas skaitys ir 
džiaugsis.
Juk visai maža kaštuoja vos 4 
lit, metams.

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

Priedų duodama loterijos bilie
tas.

Adresas: “Žvaigždutės” 
Administracija, Kaunas, Liaudies 
Namai,

MOTERŲ SUVAŽIAVIMAS

PRANEŠIMAS
Birželio 21 d. bus jau 12 

metų kaip Boston Sales Co. 
atidarė čęverykų ir drabu
žių krautuvę, Montello, ir 
ygiai bus3 metai kaip pasi- 
budavojo naujų namų, kur 
dabar ( yra gražus storas. 
Todėl minėdami 12 metų 
mūsų pasisekimo bizny da
rome didelį SALE ir prašo- ' 
me visų pasinaudoti proga, 
atsilankyti, pasipir k t i, o 
mes iš savo pusės •atsilygin
dami . padarysime tAvorų 
taip pigiai, jog neviena: 
krautuvė to negalės padary
ti. ■ '

■ Su pagarba 
BOSTON SALES CO.

Naujame Name, 
657 N, Main St.., 
Montello, Mass.

Tel. 406 
Antanas BartkęviČiuš, 

Savininkas.

"MOSy LAIKRAŠTį" 
Brolius amerikiečius kviečiame 

užsisakyti
“Mūsų Laikraštis” yra. did

žiausias ir įdomiausias iš visų 
Lietuvoje leidžiamų savaitraiš* 
eių; geriausiai informuoja Lietu
vos visuomenę apie savo krašto 
ir plačiojo pasaulio įvykius; vL. 
ad pilnas rimtų ir objektyvių 
traipsnių, gražių pasiskaitymų, 
korespondencijų, dainų, paveiks
lų ir t. t

“Mūsų Laikraštis” šiandien 
plačiausiai skaitomas Lietuvos 
kaime ir mieste,-nes savo plačiu 
urmiu visus patenkina. Taip pat 

virš 2000 prenumeratorių tūri 
užsieniečių lietuvių. tarpe, kurių 
didelė dauguma yra broliai ame
rikiečiai.

“Mūsų Laikraštis” kas savai 
tė išeina po 12 puslapių, iliust 
uotas ir ’ duoda savaitines ap
žvalgas iš religinio, kultūrinio, 
visuomeninio, ekonominio ir po
litinio gyvenimo sričių.

“Mūsų Laikraįtį” leidžia Ka
talikų Veikimo Centras. Kaina 
metams: Lietuvoj 4 litai, užsie
niuose — 12 litų.

Mote.r.’i Sujungęs Maine, 
Mass. ’.r N. H. apskrič*o su
važiavimas įvyks birželio 25 
d. 1 vai. p. p. .Šv/Petro pa
rapijos svetinėje, 50 Ėifth 
st., So. Boston. Mass.“ •

Šis seimas, kaip priešsei- 
minis ^rra linai svarbus, iž
elei visas kuopas prašau i ri- 
siųsti atstoves ir parūpinti 
geri] sumanymų.

rJ\ Mažeikienė, ■ 
Apskričio Pirmininke.

mo protokolas skaitytas ir ! klebonas įun. J. Valantie- 
ųs ir D-ras Aukštakalnis.

Svečiai sutikti džiaugsmin
gai, suteikiant jiems atsto
vo ženklelius ir sprendžia
mų balsų.

15. Kalba ir sveikina su
važiavimų minėti svečiai, iš
reikšdami gražių minčių ir 
širdingų linkėjimų L. D. S. 
organizacijai.

16. Įnešta ir paremta tu
rėti “Darbininke” puslapį 
Connecticut žinioms, kurių 
redaktorium kviesti kun. J. 
Kripų. Apskričio valdybai 
pavesta pakviesti kun. J. 
Kripų ir pareikšti jam ap
skričio nutarimų ir pagei
davimų.

17. Plačiai svarstyta apie 
L. D. S. būsiantį šeinių, 
kurs turėtų būti Waterbu- 
ry. Kun. J. Valanfiejus 
pasiūlo apskričio valdybai 
susižinoti su L. D. S. ceiit- 
ro pirmininku apie laikų 
seimui ir ar hebūtų galima 
pakeisti vietos į New BrL 
tain, pataikant lailčų, kad 
nereikti], susidurti šu kitais

priimtas su pagyrimu.
9. Įsiregistrayimas atsto

vų. 5 kp. Waterbury —P. 
Tutoraitis, J, Bernotas, »S. 
Cibulskas, A. Sambūris, P. 
Jakubauskas, J. Jakubaus
kas. * • . . '

Vanduo: yra stiprus gėri
mas. Samsonas vandenį ge
re.

TĖVŲ MARIJONŲ 
MISIJOS

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

Liepos 8—16 dd. Mariau. 
Hills, UI. (Kun. A. Petram, 
skaš, M. L C.)

Liepos 17—26 dd. Šv. 
i Onos novena Dievo Ąpveiz- 
d.os parapijoje, Chįėago,. III. 
(Kun. A, Petrauskas, M. I.

Nusa-Tone
Stovi už geresnę Sveikatą,. Didesni 
Stiprumąkas reiškia. dauginus gy
vumo — Stimuliuoja nervus, raume
nis, Ir nusilpnintus organus, NUGA- 
TONE. yra Įžymaus Gydytojaus išra
dimas, jisai siūlo jums TONIKĄ, ku
ris padarė stebuklus dėl tūkstančių, 
padarydamas tuos nusilpnintus tylr: 
tais ir •• aktyvlSkats.. Šio Gydytojaus 
preškripclja dabar -parduodama viso 
se valstynyėlose,. —* trisdešimts dietų} 
garantuotas treatmentns }uŽ Vieną Do- 
lerį—gaukite buteli šių tabletką Šian
dien, bet persitikrinkite, kad ant lai- 
bellQ butą pažystu - NUGA-TONE.

AUTOMOBILISTAMS 
SVARBUS DALYKAS

Pentinu ir nudailinu karus. Iš
taisau sulankstytus sparnus ir 
bodies. Darbą atlieku gerai ir 
nebrangiai.

Taipgi paieŠlcau prityrusio vy
ro, kuris gaktų prisiekti pinigis- 
kai prie automobilių taisymo biz
nio. Kreipkite .

A.KASPAR, 
06 Victoria St.,.

W. Šomerville, Mass.
Tel. Prospeet 2469-M

FOREGLOSURE
Somervillo, 3 .Šeimynų-15 kamba
rių namas. Visi' įtaisai. 2 karų 
garažas, 7 metų soiiunio, $2500 
mažiau negu taksuotas. Įnešti 
tik $1500. Dabai'tinis mortgv 
čiu,s stovintis. Tel. Univ. 2665,-W. 
P. Foley, 16 Leotiąrd Avė., Canv 
bridge. b-13

“SAULUTE!’’
“Saulutę” eina du kartus per 

iičnesį 16 pusi, didelio formato su 
spalvotu viršeliu. Kaina Lietuvoje, 
metams 12 lit., pusei metų 6 lt., 
Latvijoje, Estijoje, Vokietijoje 
ir kitur metams 15 lit., pusei me
tą 8 lt.

Adresas: Jurbarkas, “Saulutes 
Administracijai

L D. S. NARIŲ-BEDARBIĮ 
DĖMESIUI

“Darbininko” adminis 
tracija išmokės L. D. S. na
riui —bedarbiui už kiek 
vienų naujų metinę prenu 
meratų vienų dolerį. Daug 
bedarbių naudojasi proga 
Pasinaudok ir Tamsta. Del 
platesniij informacijų kreįp 
kis į “Darbininko? ’ admini 
srtącijų^ 366 Broadwayt: 
So< Boston, Mass.



| Rytinių Valstybių Žinios
Ar Ne Laikas Atgal Sugrįžti

Žinonijoš gyvenimas kei-1 vienodu laiku būtų buvę,
■fai P pat nerasime laiką, 
kad žmones, būdami kurio, 
nors tikėjimo ' išpažinėjai, 
būtų tą savo tikėjimą taip 
baisiai ir bjauriai panieki
nę ir savo dvasiškius. įvai
riais būdais keikę., šmeižę ir 
persekioję, kaip kad dabar 
kaikurie žmones, patys bū
dami krikštyti ir .amžinai 
kataliko vardą nešiodami, 
daro. Buvo laikai, kuomet 
Rymo katalikų Bažnyčia ir 
tikėjimas buvo labai perse- 
k jojami, bet tuomet, peršo- 
kiujo stabmeldžiai, o ne pa
tys katalikai. Sako • patar
le: ‘‘Niekai tas paukštis, 
kurs savo lizdą .teršia.”

čiąsi su laiko bėgtinu ir yra 
pilnas visokių įvairenybių. 
Pažvelgus 'į Jį ir perbegtis 
hiplinkui visą pasaulį, ir pa- 

' įžvalgius po tišas jo šalis, 
. kui-. tTk žmonių gyvenama, 

daug visokių jame dalykų 
pannityšihre. . Rasinlb daug 
gero ir daug blogo. Mes 
pamatv’sime, kad žmonės vi
sur gyvena nevienodai: vie
ni turtingi, linksmai laika? 
leidžia ir nežino jokių var
gų ir sielvartų; antri dejuo- 

_Lja_vai‘gi1Į 4mspaustįį_iBKli 
verkia — ainiannoja blogų 
laikų paliesti; o kiti dar 
vaitoja ir įvairių nelaimių

"sūkurio 'pagautn
Jeigu, mes pažvelgsime į 

tolimą žmonijos praeitį, į 
senovės istoriją, į hlos pra
bėgusius, tūkstančius metų 
ir dingusius amž i n y b e s 
tižųomaršoj.: gilius senovės 
amžius, pamatysime, kad 
pasaulyje žmonių gyveni
mą? nebuvo vienodas ir lai
kai, nebuvo. vienodi,, bet to- 

• kių-laikų* kokie, dabar, ne
rasime, kad visas pasaulio 
tautas, valstybes ir visus 
žmones visur. vienu laiku 
būtų vienodą suirutė ištiku
si ir kad visose valstybėse 
rokios betvarkes, sumisiriai 
ir nesantaikos tciiąV žmonių

la, garbingai stovi ir 'apima 
ne vienų kurių, nors šalį, ne 

į vienų kurių nors valstybę ar 
tautą, bet visa pasaulį; vi
sas šalis, visas valstybes ir 
visas tautas, ir garbingai 
žengia jaū antras tūkstantis 
metų pirmyn į ateitį, nežiū
rėdama nė Jokių Jai stato
mų 'klinčių, kad būtų tik 
vienas piemuo, persekios, į- 
vąiriais badais stengsis Ją 
pažeminti ir apšmeišti. Ar 
gi ne gėda taip daryti ir el-

niekai tas žniogus, Įnirs sa
vo tikėjimą ir Bažnyčią nie
kina ir teršia.

: Ar gdlėjo kas nors kada 
tikėti, kad ateis laikai, kad 
•patys katalikai atsals nuo 
savo tiko j i mo, iru| ml s' labai 
žemai doroje ir patys savo 
šventas tikėjimo tiesas pa
niekins ir Dievo įsakymus; 
kuriais visų valstybių, ko
kios jos nebūtų, visi įstaty
mai ir kodeksai remiasi, at
mes ir po kojų panlins, o 
patalikų Bažnyčią, kuri 
aukštais šiandieną po viso
kių persekiojimų, tarsi uo-

LDS. Kuopų Susirinkimai
1OWELL, MASS.

LDS.'97 kp. susirinkimas įvyks 
. ketvirtadienį birželio 15 dieną 

vakarei Ateikite visi. Gera proga 
‘ darbininkams prisirašyti prie vie

nintelės darbininkų organizacijos 
. / Vąldybf

simokėti mShęamefl. Atsiveskite ir 
savo dratiguS prirašyti.

Valdyte

. WESTVTLLE, ILL;
LDS. 75 kp. mėnesiniai susirin

kimai įvyksta kiekvieną mėnesį, 
sekmadieny, po 15 d.; šv. Petro ir 
Povilo bažnytinėje svetainėje.

Valdyba

LAWRENCE, MASS.
LDS. 70 kp. susirinkimas įvyks 

birželio 18 d., tuoj po 12 vai. 
Kviečiame gausiai sueiti, nes‘turi
me keletą svarbių sumanymų. At
siveskite ir savo draugus (es) pri
rašyti. Valdyba

BROOKLYN, N. t.
LDS. 12 kp. mėnesinis susirinki- 

mas įvyks birželio ,18 d., 6:30 v: 
v., Karalienės Angelų parapijos 
svetainėj, kampas Robling ir So. 
4-th gatvių.

Taigi malonėkite visi susirinkt 
ir užsimokėti duokles kurie esate 
skolingi. Nepamirškite ir naujų 
narių atsivesti prirašyti prie mūsų 
brangios organizacijos.

. Kviečia Valdyba

WESTFIELD, MASS.
LDS. 111 kuopos susiriiikiniafl į- 

yyks sekmadienį, birželio 18 d., 
tuoj po sumos, Šv. Kazimiero 
parapijos salėje. Kviečiami visi 
nariai ateitį. Taipgi atsiveskite 
savo draugus prirašyti prie šios 
kilnios organizacijos.

Valdyba

C. BROOKLYN, N. Y,
Birželio 18 d:, tuoj po sumos i- 

vyks LDS. 10 kuopos susirinkimas 
vai. Taigi kviečiame visus narius 
atsilankyti į šį susirinkimu ir už-

NEW BRITAIN, CONN.
LDS. 36 kp. susirinkimas įvyks 

.sekmadienį, birželio 21 dieną. 
Svarbu, kad į šį susirinkimą ateitų 
visi 'nariai ir bent po vieną naują 
narį atsivestų prirašyti prie mūsų 
brangios organizacijos.

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

mas Įvyks sekmadieni, birž. 25 d., 
1 vai. po pietų, bažnytinėj svetai
nėj, 339 Green St. Kviečiame na
rius (es) ateitį. Gera proga užsimo
kėti duokles. Valdyba

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

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

L I E T U V O N
’ PERHAMBURGĄ

Mijs nosupumi laivai suteikta progą pa
togiai keliauti by kuriuo metu ’ sezonu.
Į Abi pusįę New Yorkas-$<Mirt ijflį 

r Kaunas, trecia Klase l i ti
Savaitiniai išplaukimai. ■ Patogus gėle- • 

žirikebals susisiekimai i§ Iiainburgo< . ■
Ih formaeljįj kreipkitės 1 vietinius 

agentus.arba

HAMUURG-AMERiČAN LINE
km SO Boylšton St., Boston, Mass. mmmh

Eik visą pasaulį skersai 
ir išilgai, mio rytų lig vaka
rų, nuo šiaurės lig pūdų, 
aplinkui visą žemes rutulį, 
ir nerasi nei vienos šaldės, 
nei vienos valstybes, ir tau
tos, kad neturėtij. Katalikų 
Bažnyčios, kad neturėtų ka
talikų • tikybos. - pasekėjų. 
Katalikų Bažnyčia šiandie
ną apima visą, .pasaulį ir tu-- 
i-i per 300 milijonų narių ir 
dar kasmet Ji nariais vis 
didėja. Tūkstančiai stab
meldžių priima katalikų ti
kėjimą ir daugelis, atsime- 
tusių nuo Katalikų Bažny
čios, pažinę savo klaidas, 
grįžta atgal į Katalikų Baž
nyčios narių eiles, apgaili 
savo paklydimus ir nedorą 
saVo gyvenimą, ir vėl pasi
lieka Jog ištikiiniausiaiš 
Raibais. •

-U
Nerasime praeityje laikų, 

kad kaikurie žmonės, pasie
kę aukštą mokslą, save iš
minčiais vadindami, sugebą 
didžiausias prigimties jėgas 
priversti, kad jos tarnautų 
žmonijos gerovei, būtų bu
vę netikinti ir taip labai že
mai doroje nupuolę ir dva
siniuose dalykuose nieko 
nenusimanytų, kaip kad 
šiandieną tokių daug atsi
randa ir dar per laikraščius, 
nieko apie tikybas nenusi
manydami, stengiasi išaiš
kinti ir visokiais privedžio
jimais įrodyti žmonėms ko
kia tikyba yra gera ir ne
gera if per Brooklyno lais
vamanių laikraštį drąsiai 
aiškina, kodėl kokios ten 
‘(tautiškos ’ ’ bažnyčios yra 
geros ir kodėl Jas reikia su
tverti. Tūkstančiai įvairio
se kalbose yra įvairiausių į- 
rodymų ir didžiusi tomai 
Įmygu prirašyta, kuriose iš
nagrinėjama visos tikybos 
ir . gan aiškiai jau įrodyta, 
kad tik viena Rymo Kata
likų Bažnyčia ir tikyba yra 
geriausia. Tai ko daugiau 
dar reikia ? Labai keista 
atrodo, kuoinet pama t a i, 
kad daug žmonių, ir šiek 
tiek dar painokyhj, kartais 
paklauso kokio nors nieko 
rienusinianahčio netikėlio 
bedievio, pasakojimo, ima ir 
atsiskiria nuo tikėjimo, nuo 
Katalikų Bažnyčios,. pami
na po kojų Jos tiesas ir 
pradeda kitą gj^enimą —- 
gyvulišką gyvenimą, ne šu- 
lyg savo proto nurodymais,, 
ne .sūlyg savu sąžinės balso, 

j bet sulyg savo . gyvuliškų 
f jausmų pageidimais. Tękie

įvykiai yra dažnai'ir mūsų į žmogus nuo Bažnyčios ati- 
lietuvių tautoj, o ypač pas 
Amerikos didmiesčių lietu
sius šiandien tas yra ne 
Ąaujieria, kad daugelis pa- 

’tyeta savo tikėjimą ir Baž
nyčią ir nepildo Jos prisa
kymų. Gyvena sau taip, 
kaip jam patinka n veda iš ’ 
tvirkusį gyvenimą, kol m i r 
lis jiažvelgia į akis ii kai 
jau pamato amžinybę prie
šais save, s • •

Kiek giliau pažvelgus ir 
patyrinėjus, pamatai, kad 
daugumoj visi šie atsiskyrė
liai Jau.senai savo bedieviš-

Bažnycios atsiskyrė, jei. ir 
lankė dar Bažnyčią, tai tik 
vien dėl žmonių akių, Jaut 
neįtartų' bedieviu ar laisva
maniu esant, įęt vėliau- vi
ešai nustojo lankyti Bažny
čią ir. sudarę grupes, pasi
vadinę įvairiais gražiais 
vardais ir prisidengę tautiš- 
kumuy kurio jie .visai nesu
pranta, kas jis yra, stengia
si, kiek galėdami, dar ir 
daugiau katalikų litio Baž
nyčios atitraukti!. Kadangi 
jiems tas. nesiseka ir Jų kal
bų nieks neklauso, tai jie 
įvairiausių būdų griebiasi 
ir, kiek tik Jų. tamsus ir 
siauras protas leidžia ir su
gebi; prigalypja- begales vi
sokių molų ir «šmeižtų ir 
leidžia jtios viešai per savo 
šlamštus, kad sukiršintų, ti
kinčiuosius su savo dvasiš
kiais ir- kad tokių būdu sau 
daugiau pasekėjų prisižve- 
jotų. . Kartais jiems ir pa
vykstą koks vienas-ar kitas

traukti. ' . .
Aukščiau minėti atsisky

rėliai atsiskyrė nuo katali
kų Bažnyčios ne iš persįtik- 
rinihio ar tas tikėjimas yra 
geras ar ne, ne iš meiles pa
žintos .tiesos, bet tik dėl iš
tvirkimo, dėl girtuoklystės, 
pinigų, žemiškų turtų — ge
rybių ir g y v ė n a s a u b e 
jokio apmąstymo nuodėmė
se. Jie atsiskyrė vien tik 
dėlto, kad nenori Dievo ir 
Bažnyčios 'prisakymais var- 
žvtis, kad nenori Dievui 
tarnauti ir Jam Vienam, 
kailio viso pasaulio Šutvėm 
Fė jų i ga rbtyiiuoti ,;

Nors: žmogus i r tąmpa be
di e vis ir sako nieko nepri
pažįstąs: nei religijos, nei 
Bažnyčios; nei pragaro, nei 
velnio, nei angelo, nei danL 
gaus, nei Dievo ir sako į 
nieką netikįs ir kas tas vis
kas yra tik žmonių išmisląs, 
bet savo sąžinės nepajėgia 
apgalėti ir neįstengia Jos 
užmigdyti; ji nuolatos vis 
kalba ir išmetinėja jo nedo- 

: rus darbus ir pasielgimus, 
ir neduoda ramybes nei die
ną, nei naktį. Kartais ne
tikėlis vietoj eiti prie Am
žinosios Tiesos Šaltinio nu
plauti savo sielą ir grįžti at- 

,gal prie savo pamestojo ti
kėjimo, gėdinas ir tolinas 
nuo Bažnyčios ir ieško, ko 
patsai nežino. Jeigu žmo
gus nustoja Į Dievą tikėti ir 
Jį garbinti, tai būtinai pra- 

. dedą į ką nors kitą tikėti ir 
kokį nors dievaitį garbinti. 
Todėl nenuostabu, kad tie 

; mūsų, atsiskyrėliai — laisva-

maniai jau pradeda kokias 
nors . tautiškas bažnyčias 
steigti, bet tik gaila, kad jie 
dar nežino kam jie. tiki’ ir 
ką garMua.’

. Ar. ne laikas kartais jau 
būtų tiems visiems mūšų 
lietuviškiems ir “tautiš
kiems”. bedieviams ir lais
vamaniams, vietoj klaidžio
jus tamsybėse ir ieškojus 
tiesos ten, kur Jos nėra, grį
žti atgal į katalikų tikėjimą 
ir prisiglausti vėl prie savo 
Motinos Bažnyčios, kurią 
paliko, paniekino ir purvais 
apdrabstė, apgailėti visus 
savo nedorus pasielgimus, 
jmtaisyii_ savo gyveni mą_ i r 
prašyti dės atleidimo

HARTFORD, CONN.

MALDAKNYGES
PASINAUDOKIT NUPIGINTA MALDAKNYGIŲ KAINA 
TIK KĄ GAVOME SIUNTINĮ NAUJŲ MALDAKNYGIŲ 

LABAI PRIEINAMA KAINA 

“MALDŲ RINKINĖMIS’’
Kainos: . .

Juodais odos apdarais -. $1.50 (buvo $1.75) 
Baltais celuiloido apdarais $1,50 (buvo $1-75) 
Juodais paprastais apdarais .75 (buvo $1.00) 
Baltais celuiloido apdarais ,90 (buvo $1.25)

Imant didešnj skaičių, duodame gerą nuolaidą.
Knygutės labai tinkamos, dovanos vaikučiams prie pir

mos Komunijos ir kitoms iškilmėms.
Visus užsakymus siųskite sekančiu antrašu: 

' “D AR B ĮNINKĄS”
366 Broadtfay, — So. Boston, Mass.

JUNGTINIS PIKNIKAS
Cliarter Oak Stati1 Parke 

įvyki) milžiniškas Uonneėti- 
eut lietuvių . katalikų Susi- 
vienvjimo, Moterų Sąjun
gos ir Darbininkų išvažiavi-, 
Inas. Žmonių suvažiavo a- 
pie 2000. Daugiausia buvo 
iš Hartford, Waferbury, Nr. 
Ilaven ir Bridgeport. Žiuo-; 
'nes šoko,, klausėsi gražios 
muzikos ir dainų, kurias 
sudainavo keturi chorai: 
Waterbūry, New Britam,' 
New Ilaven. ir BridgepoH. 
Buvo ir kalbėtojų. Pra
kali x" j o L. D. S. ir kitų or
ganizacijų reikalais šie as
menys: geri). P. Tūt orai l is 
iš AVaterbury, kunigas Jo
nas J. Kripas, gerb. Mašio
tas iš Hartford ir. p-le Bla- 
žauskaitė iš New Butam. 
Buvo ir įvairių — įvair..au
sin žaislų. Daugiau tokių 
jungtinių parengimų! Tai 
sukelia žmonių ūpą ir kuo- 

. gražiausiai išgarsina orga
nizacijas. Jaunimas turėtų 
ypatingai glaustis prie Šių 
organizacijų.

WATERBURY, CONM.

DIDELIS NUP1G1NIMAS
*j 4Tb Lietuvos Vaizdų—Atviru- 
JL^arf čių ir Knygele “Mano Pa

tarimai Didžiojoj Karėj,’’ 
64 pust, Kapeliono Kun. J. 
Jonaičio labai vaizdingai 
parašyta, tik už

15 centų
Reikalaukite

“Darbininko” Adm. i
366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass. ji

žvalgių. Visi turėtume 
remtį jas, nes jos atlieką 
gražią rolę‘.pampi Jo jo. Jos, 
kaip ir mūsų parapijos Boy. 
Sctiuts, maršavo parodoje 
‘‘Atemorial Day,” Water- 
kiry ir, veikia pirpdžintl Jų 
vadams garbę. “Dopr .pri-. . 
zes”. arba dovanas prie du- 
rų aukoja Worth’s Store 
(dėka Ragiškienei, kuri ten 
aukštą vietą turi), o dova- 
nų prie stalų aukoja aidėt'* 
moiias ir vaistininkas Jonas 
Bendleris. Viešai jiems dė
kojamo už toki prisirišimą 
prie niūsų Jaunų mergmčių 
ir. vaikinų.

LIETUVIU- DTENA.L— 
GONNEČTIUUT

Liepoms. 9 d., . Waterbury, 
prie Lake Quassap.aug. 
.(Keltys Grove), visi Com 
necticUt’o lietuviai tyrės 
‘‘tythunian Day” arba Lie-. 
tuvių Dieną. Dalyvaus vi
si šešių. parapijų chorai. ir 
ims .movies arba sound pic- 
..tures (kintamuosius ir gar
sinius jinveikslus). Nuošir
džiai kviečiami1 visus ir vi
sas, brolius ir sesutes lietu-' 
viūs, atvykti pas muš, tą 
dieną, nes viskas knogra-

i žiausiai. rengiama.

PARAPIJOS PIKNIKAS
Lak’ewood Parke, ('vieta 

gerai, žinoma visiems lietu
viams) įvyks pirmasis iš 
tiiju šiais meta s link imų 
p.kniku, sekmadienį, bi’ve- 
ho 18 d. I>us labai daug 
gražių dalykų kaip tai, mu
zikos,. kurią parūpins Šv. 
Juozapo choras ir bus lietu
viškas orkestras prie, kurios 
visi ir jauni ir seni galės 
linksmai šokti. Visi lietu
viai, turėtų važiuoti no pas 
žydus ar svetimus, bet pas 
savo, lietuvius. Tenai visi, 
kai]) vienas ir viena didele 
lietuviška šeimyna, galės lie
tuviškai linksmintis.
GIRL SCOUTS’ KORTŲ 

. VAKARĖLIS
. Birželio 15 d. mūs para- 

pi jos saloje, bu’s bene pirnių- 
tinis Giri Soouts’ arba lie
tuvaičių—žvalgių • kortų va-

bus naudai pačių mergaičių

VARGONfNINKtl
ŪĖMĖSIUI' ..

žinomi skelbiu, kad A. L. 
R. K. Vargonininkų Sujun
gus Seimas įvyks liepos rnč- 
tiesu) i 7 d., 1933 m., Uhica- 
lAlli. ■' v ..

Seimas prasidės iškilmin
gomis ,ŠV; mišiomis 9:30 v. 
ryta, šv. Jurgio parap.. baž1- 
nyčioj, prie 33-eios ir Au- 
burn Avė. Mišias giedos d 
balsais vyrų choras, Missa 
in Ilonor St. Franeis.ti 
Navm—Fr. Witt. .

[’o pamaldų Seimo Sesi
jos įvyks-virš minėtos baž- 
njvH s svetainėje.

Kadangi; gėrb. Cnieagos 
muzikai atvykusietty Sei
man svečiams p a r ū p i n s 
(nei nokamas) apsistojimui 
vietas, tad reikalinga iš kal
no žihbti atvykstančių Sei
man skaičius. Tuo reikalu 
pralhu registruotis ligi lie
pos. I d. pas V. S. C. rašti
ninką, J. B r u n d z ą, 182 
Iligh SU Brooklyn, N.'V.-

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

V ice-pirmi ninkas

“DARBININKO” SIM1V 
TOJU DĖMESIUI

“Darbininkas” jau priima 1933 
m. Lietuvos Paskolos Bonų ku
ponus už prenumeratas ir kny
gas už pilnų jų vertę. Nukirpk 
1932 m. kuponų siųskite

“DARBININKAS”
366 Wcst Broachvay, 

So. Boston, Mm*

Telefonas; JPlm

JONAS GREBUAUCKAS
Graborius ir BalsamuotojM 

423 S; PAČA STRE1ST, 
BALTIMORB, MD.



Antradienis, birželio 13, 1933

-ŽINUTĖS
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., Vargonininkai turės pasi
tarimus pas p. J. Žilevičių, 
Elizabefheį birželio 13 die
ną. Rinks delegatus į Sei
mų ir įteiks nutarimus, ir su
manymus. . t
/ —4—1

‘ Pavasarininkų ekskursai!-, 
tai buvo kiek sutrukdyti 
muitinėje dėl formalumų.

Kun. j. Alcksiūnas lanlįė-
. si Southole, L. I., kur klau

sė lietuvių išpažintis ir pa
sakė pamokslų, čia esama 
daug lietuvių;

* • .

gaudytojas Antanas Kaee- 
vičius,. . .

Kolegistanis liko "tik dar 
vienas žaidimas lošti, tai su 
Putnam Trade mokyklos 
rateliu, kuris yra šios, apy- 
inkes čeinpijonais. Bet pa- 

žiūrėsim, ar jiems kolegis^ 
:ai leis tą garbę ilgiau lai- 
kvli.

Antanas Jiizuli&naš.

D X R B IK IK 08 .v " ■ ' ' • ..
Taigi lietuvybės vardu 

reiškiu visiems, mokyklai 
pritariusiems ir jų lankiu
siems, ačiū!.

. : Mokytojas,

Birželio 6 d. musų lakū
nus •aplankė kum'J, J. lyri- 
pas, kun. J. Aleksį ūnas ir 
kun. J, Balkūnas. Buvo 
nuimti krutąmieji pa veiks
lai, kurio bus rodomi Stu
dentu susirinkimuose..

E Dirželio. 9 d. . susirinko 
K studentai (Wiliiamsbu r-
i^.. gho) ir matė studentų sei-

mų, krutumuose paveiksluo- 
B " se. Susirinkime tarėsi or- 
% ganizaėijos reikalais. Baig-
»■ ta Su užkandžiais.. Kuopa
Ir auga.

I THOMPSON, CONN.
KLERIKŲ INVESTI

TŪRA
Sekminių šventėje, kole

gijos koplytėlėje; įvyko 
klierikų investitūra, studen
tų, kurie šiemet užbaigė ko
legijos kursą ir žada įstoti į 
seminai'iją. Šūkautieji štu- 
deniai Įstojo į klierikų, skai- 
čių; Jonas Kamandulis/ld- 

i ; les iš Brockton, Mass., Juo
zas Dambrauskas, Eliza- 
lieth, N. J., Pranas Morkū
nas, VVorcester, Mass., Vin
cas Sabas, Boston, Mass., 
Balys Ivanauskas, D.etroit, 
Mieli., Mykolas Šmigelskis, 
Boston, Mass ir Andrius 

. /Naudžiūnas, Boston,. Mass. 
£ Šitame skaičiuje turėjo būti 

ir Jonas. Baltrušaitis, bet 
. jojo. mbi‘mai netikėtai mi
rus prieš Keletą dienų, išvy-

• ko dalyvautų josios laidotu
vėse.

Iš aukščiau minėtų liau
ju klierikų siekantieji rug
sėjo mėnesį stos į seminari
jas filosofijos kursą: Jonas 
Baltrušaitis, Jonas Kaman- 
clulis, Juozas Dambrauskas, 

• • Pranas Morkūnas ir Vincas
Sabas. Mykolas Šmigels- 

' • kis ir Andrius Naudžifcias 
S vyksta į Chiėagą, kur yra 

Marijonų Kongregacijos 
h . naujokų namai; jielius nau- 
L ; jokų skyriuje.

’ iškilmes nors buvo trųni- 
[ ’ pos, bet labai įspūdingos.

h
• k

t

Ypač, tiems klierikams buvo 
įspūdingos, r kuriu tėveliai 
ar giminės buvo atvykę da
lyvauti iškilmėse. ..

Negaliu, praleisti šios pro
gos nepaminėjęs, jog naujas 
klierikas Vincas Salias yra 
šio Thompsono žinių sky
riaus bendradarbis. Jojo 
puikiai parašyti straipsniai 
nekartą puošė ^Darbinin
ko.” lapus. Beje, jį visuo
met rašo slapyvardžiu Leo-. 
naS’ Lievša.’ .

Visus naujus klierikus vi
si studentai širdingai svei
kina ir prašo Aukščiausio
jo, kad Jis.gausiai juos .pa
laimintų seminarijos' moks
le. . . ’ ■

40 V AL, ATLAIDAI
4-Sekminių Šventėje prasi

dėjo Šveitriausiojo Sakra
mento 40. valandų- adoraei-- 
ja iškilmingomis šventomis 
mišiomis, kurias laikė, kun. 
J. J. Jakaitis, M, L C. Jam 
asistavo dijakonu kunigas 
Vembrė, snbdijąkonu*klie
rikas Vengras, ceremonijų 
magistru klierikas Jodka, 
smilkintnju . klierikas Ka- 
inandulis. akolitai — Jonas 
Kace virius ir Jurčikonis. 
Per šventas mišias giedojo 
kolegijos choras, vadovau
jant Bro. J. Baniui. Per 
oferatorijum duetų “Veni 
Čieator Spiritus” giedojo 
B. Ivanauskas ir J. Kupre
vičius.

Po šventų mišių įvyko 
procesija kolegijos parke, 
dalj'V’aujant visiems kolegi
jos namiškiams bei atsilan
kiusiems svečiams. Nepap
rastas buvo tai vaizdas, ku
rio niekuomet neužmirš at
silankiusieji svečiai. .

Vakare įvyko iškilmingi 
mišparai ir pamokslas. .

UŽUOJAUTA
Prieš keletu dieni! kolegi

ją pasiekė liūdna žinia, jog 
- kolegijos . studentė Bro. J. 
Baltrušaičio motina mirė. 
Bro. J J Baltrušaitis gavęs 
žinią, tuoj išvyko į namus, 
B rooklyn, N. J.
Draugui studentui visi ko- 

legistai reiškia savo nuošir
džiausią užuojautą.

LAUME JO
Birželio 5 d. kolegijos 

svaidinio lauke, įvyko base- 
ball žaidimas, tarp kolėgistų 
ir Putliam aukštesniosios 
mokyklos ratelių. Žaidimas 
buvo labai įdomus, kadangi 
atsilankiusieji žaidikai yra 
geri basebolininkai. Bet ne
žiūrint to, kolegistai juos 
apgalėjo 3-2.

Šiame žaidime atsižymėjo 
metikas Vincas Dirsė ir

BROOKLYN, N. Y.
Lietuviij Diena įvyks liė- 

x»s 4 d. pas Klosčių, Clin- 
toii Pai‘kę7Maspęfbe. Visos 
draugijos jau rengiasi ir tą 
dieną žada visos <4in corpo< 
re’ dalyvauti. Taip ir rei
kia, nes visi žinome, kad to
rio dideli parengimai būna 
su įdomiais prograniais.

Antra svarbi Binokly no 
iciuuiiL’iS diena, tai Bedę^ 
racijos apski ičio išvažiavi
mas į Korest Parką, kuris 
uis liepos 30 dienų šiais me
tais. čia taip pat visos lie
tuvių draugijos dalyvaus..

Be šių. dvieju dideliij iš
važiavimu bus dar kiekvie
ną sekmadieni draugijų ir 
uiop’i išvažiavimai — pik
nikai ■ Ir juos lietu v i a i 
renis visomis išgalėmis da- 
vvaudami. :.

r

A. B. C

SUSIRINKIMAS
Birž. 16 d. 8 v. v. Treti- 

įlinkių ir Apašt. Maldas dr- 
jų-

Birž. 29 d. 8 v. v. L. D 
S. 12 kuopos.

LIET. VAKARINE
• MOKYKLA
Gegužes 25 d., vakare, už

sidarė vasaros. laikui lietu
vių. kalbos vakarine mokyk- 
la, kuri buvo įkurta . pereitų 
rudenį. .•

Prasi dėjus mokyklai, tė
vų ūpas buvo pakilęs, kaip 
paprastai, -bet kiek vėliau, 
karštumus atvėso ir tiktai 
tie vaikai mokyklon lankė
si, kurie ar tai patys tikėjo

į mokyklos reikalingumą, ar 
vaikai norėjo šį bei tų lietu
viško pramokti,. Per - mo
kyklos suolus praiėjo per tų 
laikąi •— nuo spalių men. 
1932 i Iri gegužės 1933 apie 
1QO mokinių, bot jų daugu
ma mano, kad atėjus į.mo; 
kyklą, vienu -— dviem va
karais. viskų sužinos ~ iš
moks, liet tas jiems nepasi
sekė ir jie be kantrybes bū% 
daini. paliko mokyklų ir nu
ėjo vakarais gatvių kąmpuo 
se savo brangų laikų pralei
sti. Kiti, kurie noriai lanr 
kosi ir noriai mokėsi, daug 
pelne tuo. mokslo metu. 
Daugumoje mokiniai buvo 
gabūs, bčt, buvo nepratę 
prie tvarkos.

Kadangi iš pradžių buvo 
kalbėta, kad- ghvus mokyk
lai kambarį nuo klebono 
kun, C. Paūlonio-ir davus 
progos kiekvienam pašimo
kyti, mėnesinė mokestis (8 
vakarus. savaitėje) buK 25e, 
kurią kai kurie mokiniai su
mokėjo, bet y dauguma likai 
skolingi net ir už duotas 
jiems knygas. Skola, kokia 
ji.njbūtų, palieka skola ir 
t i ki i ausi, kad mokiniai atsi
leis, nes mokytojui per tų- 
laikų vargus ir negauti net 
tokio jau mažo atlyginimo, 
būtų didelė skriauda. Tai
gi laukiama nuo tų, kurie 
skolingi, atsilyginimo.

Y patingai padėka ir gar
bė priklauso mūsų klebonui 
kun. K. Pauioniui, kuris 
netik davė dykai mokyklai 
kainbąrį, bet dar ir.pats sa
vo atsilankomu ir patari 
mais daug'! prisidėjo • prie 
jos palaikymo, augimo iš iš
tvermės.

Manau, kad mokiniai įr 
tėvai, kurie nesigailėjo, kad 
jų vaikai tuos du savaitėje 
vakarus jų vaikeliai6 pralei- 
:stų savo gimtos kalbos pasi- 
mokymui, • džiaugiasi, kad 
nors jų vaikai ir negalėjo 
taip greit visko išmokti^ 
bet kurie norėjo, ir mokėsi, 
tie paskaitys savo tėveliam 

■ netik lietuvišką . laikraštį, 
bet ir gautą iš senos tėvynės 
laiškų. ;

BROOKLYNO FED. APSK, 
DR-JŲ PRAMOGOS

Birželib 18 d. Šv. Rožančiaus 
Dr-ja (Apreiškimo parap.) išva
žiavimas'į Forest Parkų. . ..

.Birželio 25 d. Vaik. Jėz. drau
gijos No. 1, Forest Parke,

Liepos 2 d. ’Mot. Šąj 29 kp. 
Forest Parke,

.Liepos 4 d. New Yorko ir New 
Jorsey valstijų LIETUVIŲ DIE- 
tfA.Klasčiaus Parke, Miispethe’.

Liepos 9 d. Šv, Raž. dr-ja (Ap
reiškimo par.) Forest Parko.

Liepos 16 d., Vaik, Jčz. dr-jos 
No, 1. ■■ •

Liepos 23 d. Mot. Sąj. 35 kp. 
piknikas Forest Parke.

Rugp. 13 .d. Šv, Raž. draugija 
(ApreiŠk. par.) išvažiavimas į 
Forest Park.

Rugp. 27 d., V. Jęz. dr-jos No, 
1, (Apreišk. par.) išvažiavimas į 
Forest Park.

Rugp. 27 d. L. D. S. 10 kp. iš
važiavimas į Forest Paritų. —■ -r

Rugsėjo 3 d. Mot, Sųj. 29 kp. 
išvaž. Forest Park,

J 3

l

Visiems, Visiems!
.. LIETUVIŲ UNIVERSALIS BIURAS

Atsilankę į Brooklyn įvairiausia proga ne
pamirškite. užeiti pas mus ir pasikviesti į savo 
namus lietuvių prietolių ir patarėjų-—laikraštį 
“Darbininkų.” Jei Jumyse kils graži mintis 
kų nors gera įsigyti ar savo prieteliams pado
vanoti naujų nialdaknygę, rožančių' ar gražią 
stovylelę, . užeikite —e- jūsų visuomet laukiame. 
LtĘTiryiŲ UNIVERSARIS BIURAS,' Ine.

‘ Būviisi “VYTAUTO SPAUSTUVE?
. 423. Grand St. Brooklyii, N. Y. •

. STagR 2-2133 . . .

3

3- ’ ’■ ' '■ .

| Už Vieną Dolerį 
j jūs gausite per ištisus 1933 metus gerą, katalikišką laikraštį 
j Žemaičių Rrietelių.”

“Žemaičių Prietelius” yrą katalikiškas žemaičių laikraš
tis ir išeina kas savaite žemaičhj sostinėj Telžiubse. Tačiau jis 
plačiai skaitomas visoje Lietuvoje.

“Žemaičių Prieteliuje” rasite įdomiausių žinnj aš visos 
Lietuvos, o ypač iŠ žemaičių krašto.

“Žemaičių Prietelius” deda gražių straipsnių apie tiky
bą, mokslą, ūkį, istoriją, sveikatą.; rasite gražių apysakčliiĮ, 
keliones įspūdžių, įvairenybių, galvosūkių, juokų, vaikams pa
sakėlių ir kitų įvairiausių dalykų. Jūs, porą numerių perskai- -

. tę, tikrai nebenorėsite su juo skirtis,, kaip tūkstančiai kitų Į 
žmonių padarė. |

“Žemaičių Prietelius” atsako per laikraštį į skaitytojų J 
atsiųstus teisės, sveikatos ir kitus klausimus ir už tai nieko : 
neinlą*. į

“žemaičių Prietelius” rašo lengvai, visiems žmonėms su-; | 
prantamas ir įdomus. .

‘ ‘Žemaičių Prietelius’’ siunčia vieną ar porą numerių 
kiekvienam siisipažųiti, kas prisiunčia savo adresą.

I. “Žemaičių Prietelius” kaštuoja metams 3 litai, pusmečiui 
Į. pusantro lito. Latvijoj metams 6 litai, o Amerikoj ir kitur 1 
j doleris. ..'/.•,
| . Tamstos galite užsakyti ir Lietuvoje gyvenantiems gimi-
| nėms “Žemaičių Prietellų,” nes jiems kaštuoja tik 30 ameriko- 
š rišlių centų.» •?
| • ■ “žemaičių Prieteliaus” adresas: Telšiai, Kalno g. 20. 
| Argi tad jus .pagailūtiimėt dėl tokio gero laikraščio .

Į ' VIENO DOLERIO PEfi METUS?

I 
i 
3

i

3
i

■ * ’ \

Telephone: STAGG 2-0706 VALANDOS: J

DR.BLADAS K. VENCIUS Sventadieniaif susitarus

DANTISTAS " 499 GRAND STREET 
X RAK 'h ’ . Xkampaa Union Avė,y

. Namą Telefonais: Mlchigan 2—4273 BRO O K I« Y N, N. Y.

I• r.'-

Okupuotoje* Lietuyojė
SERGA ’PROF. KRAUJAMS

Vilniaus Rytojus rašo, 
kad prof. kun.Pctras Kraii- 
jalis serga jau trecia savai
te. Ktui. Kraujalis yra lie
tuvių. . laikinoj o komi! et o 
Vilniuj vice-pirinininkas ir 
lietuvių “Ryto” draugijos 
pirmininkas.

Kun. Kraiijalis guli lie
tuvių poliklinikoje. Jis ser
ga aštriu paratifu.

PILSUDSKĮ”—P APIAUTI AR 
PARDUOTI? <

“PAVASARIS”
švenčia savo 20 m.

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

“Pavasarį” skaitydami, 
sužinosite, kas dedasi Lietu
voj, kaip gyvena ir juda, li
kę Lietuvoj, Jūsų broliai ir 
sesutes. j. .> '■

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

uPavasary” rasite vaidin 
i tinkamų komedijų, mono
logu, šposų, gražių apysakų, 
aprašymų, labai daug gražių. 
Lietuvos gyvenimo paveiks
lų.

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

“Kad Jūsų “Pavasaris” 
būtų dar dažnesnis. Taip 
ilgu jo laukti. Gyvendamas 
užsieny, be “Pavasario” tur 
būt jokiu būdu nenuriračiau. 
Mano mylimiausias “Pava
saris,” ypač šįmet, labai įdo
mus” — K. Ralfauslcaite, 
Haupstr, 121, Berlin, Shoe- 
nenberg. Ištrauka iš laiško). 
Tokių laiškų “Pavasaris” 
susilaukia labai daug.

“Pavasaris” metams kai
nuoja tik 5 litus. Užsieny
je metams 1 doleris-. Latvi
joj, Vokietijoj ir Estijoj 
tiek pat ir Lietuvoj.

*4 Pavasario” Redakcijos 
ir Administracijos adresas: 
Kaunas, Mickevičiaus gt. 28.

“M. V.” paduoda šitokių 
žinių. •

Klepočiuose, Rudžiskių 
vai., ūkininkas Karpičius 
praminė savo karvę Pilsud
skiu. Lenkų agentai apie tai 
tuojau pranešęs policijai. 
Policija ūkininkų iškvotė ir 
surašė protokolą, girdi, kam 
tu įžeidi mūsų maršalą.

Dabar Karpičius. nežino, 
ar karvę paplauti ar par
duoti. Jis karvę paplautų, 
bet tada visa apylinke juok
tųsi, kad jis paplovęs u-Pil
sudskį’^ parduotų — tas 
pats, sakytų, kad pardavė 
“Pilsudskį”. Iš tikrųjų^ 
kabli padėtis.

Vadinasi su Pilsudskiu 
<ebli padėtis.

VILNIUJ 1000 TUŠČIŲ BUTŲ

Žemaičių Prieteli&us” 'redaktorius-leidėjas Kazimieras I

E

10 DIDŽIULIŲ TOMU
(turinčių arti 5000 pusi.) 

inošia kiekvieno lietuvio inteligen
to biblioteką, kuris skaitė ‘1 Židi
nį,” didžiausią mėnesinį literato 
ros, mokslo, visuomenės ir akdide 
miš.kojo gyvenimo žurnalą,' nuo 
pat jo leidimo pradžios. Bėt °Ži- 
dinys” darosi kaskart įdomesnis, 
ir tiesiog būtų nedovanotina, jei
gu kuris inteligentas, yistlek ku
rios profesijos jis bebūtų ir kur 
begyventų, ■ jo neprenumeruotų ir 
neskaitytų bent nuo 1930 metų 
pradžios.

nuomos sumažinimas: vidur- 
miestyje, Šiandien' vidur-, 
miestyje galima gauti ketu
rių kambarių' butų su visais 
patogumais ■ už 100 zlotų 
(maždaug 100 litų) ir net 
pigiau. Trijų kambarių bū
tų galima gauti už 85—90 . 
zl. Be patogumų imtų gali; 
nia gauti už 50—60 zl. Prie< . 
miesčiiiosc kainos yra 50 
nuoš. mažesnės. Vilniaus 
priemiesčiai dabar pergyve
na dukart, aštresnę butų 
krizę.

“Gazeta Waršzawska” 
ryšium su butų krizo Vii-___
niu jo, pastebi dar wnų 
‘f 1 (armuojiintį” reiškinį, bū
tent: kad daug nejudamo 
turto įsigyja vietiniai lietu* J 
viUi, kurie .“neabejotinai 
gauna stambių pašai pu tam . 
tikslui iš Kauno.”

Dabartiniu metu Vilniu
je, kur yra 200,000 gyvento
jų, tuštauja daugiau kaip 
1,000 butų ir apie 700 krau
tuvių patalpų. Savininkai, 
norėdami gauti nuominin
kų, mažina nuomas, kartais 
numušdami. jas 70 . nuaš. 
.30,50 -riuoš. yra normalus

“ Židinio kaina Amerikoje: met. 
—$4.50, pusm.—$2.50; Lietuvoje:

Tik paabndyk — mūsų nefūgosi.
met. — 35 lt., pusm. — 20 lt.

Adresas: KAUNASI Laisvės A- 
lėja Nr. 3.

■ • i”11 1 ll— .
Tel. Stagg 2—0043 Notnry Public v

M. P. DALIAS INC.
B I E L I A U.S KAS • 

Oratorius ir Balsamnotoja* 
660 Grand St., Brooldyn, N.Y.

| KLASČIAUS

| CLINTON PARKAS
| PĮknlKams,. baliams, koncertams, 
f Sokjąmš ir visokiems paslllnksmlnl- 
| maras - smagiausia vieta Brook- 
| iyne-ilaspethe. Jau laikas užsisa- 
| kytl salę žiemos sezonui 
į kamp. Maspeth ir Betta Avė. 
j JONAS KLASČIUS. Savį 
| Maspeth, N. Y. I

Tol. Evcrgrccn 6-5310

JOSEPH GARSZVA
GRAB ORIUS

BALSAMUOTOJAS
231 REDFORD AVENUE

BROOKLYN, N. Y. /
O

BROLIAI IŠEIVIAI
TCvynSs likimas, jos laimėjimai Ir ne 

laimės, jos sielvartai ir bėdos Jums vi
siems, be abejojimo, rupi. Jums taip 
pat rupi, kad Tėvynėje taurautų ir 
klestėtų teisėtumas ir laisvė. Jus taip 
pat niekinat priespaudos nevalią Ir ne 
ribotą sauvaliavimą su švenčlauslomld 
žmonių teisėmis Ir laisve. — Jus norite 
kad ir toli būdami, kad ir plačiųjų ma 
rių atskirti, pažinti Tėvynės buvĮ, koku 
jis tikrumoj yra. — šitais visais, at
žvilgiais Jums labai yra. pravartu IS-

“DARBININKAS” ugdo tiesos Ir 
mpilp

“DARBININKAS” moko neapkęsti 
priespaudos smurto ir niekinti dldval- 
dų veidmainystę.

“DARBININKUI” visur ir visados 
rupi darbo žmonių reikalai.

“DARBININKAS" turi labai įdomias 
savo “RADIO ŠYPSENAS."

“DARBININKĄ?’ redaguoja profeso
rius PR. DOVYDAITIS.

Sfcw65fc«te ftad išsirašyti“DARBINTN 
KĄ” patys ir išrašykite jį tavo ffimi 
nėmi Lietuvoje.

. Amerikoje. “Darbininkas" kaštuoja 
$1.20, o Lietuvoj tik 60 amerikoniškų 
centų.

“Darbininkas,”
“DARBININKO" adresas: . Llthųa- 

nls. Kaunas. N®t»rlklausomvl»3«*nIkSfė

Vienas stiklas alaus’ pa
daro vietą, kitam!

'i 
7

Tel Stagg 2—0783 Notary Public

JOSEPH LEVANDA
(LevandauakM)

GRABOBIUS 
107 Union Avė., Brooklyn, N. Y.

Telephone Stugg 24400 
KOTARY PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS
G R A B O R I U S
402 Metropolitan Avė.

BROOKLYN, N. Y.
Priešais Apreiškimo parapijos 

Bažnyčią
Parsamdau Automobilius Ves
tuvėms, Krikštynoms ir viso

kiems pokyliams

TeL Newtown 9—4464

ANT. J.VALANTIEIUS
GRASOMUS IR 

RALSAMUOTOJAS
Apdraudę Visose Šakose 

Notnry Public
6441 — 72-nd Street, 

Arti Grumi SL 
MASPETH. L. L. N. Y.

MOT. LAUKUS, Fotografas
B.’iHo'ii ,4ve., B>urklyn

• .l'oL’ Evergreen Q—4614
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