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TRIER,. Vokietija—Lie
pos 23 d. šiame mieste, ka- 

. tedro ję, buvo išstatyta vie
na' iš brangiausių kataliky
bės relikvijų — Kristaus 

■ apsiaustas.
Šių nepaprastų iškilmių 

. pamatyti buvo suvažiavę 
tūkstančiai maldininkų, ku- 

v ritį t,arpe Vokietijos vice
kancleris von Papen, ką tik 

— atlėkęsorlamii-išRomos, 
kur jis pasirašė konkordatą 

‘ su Vatikanu. .. . . ..

VOKIETIJA PASIRAŠĖ 
KONKORDATĄ

LISBONAS, Portugalija. 
-T-Oporto apylinkėje liepos 
19 d. įvyko smarkus žemės 
drebėjimas, kurs, tačiau tę
sėsi tik 1 minutę. Žmonių 
neužmušta ir nuostolių ma
žai padaryta. Drebėjimas į- 
vyko po te, kai dvi dienas 
tęsėsi dideli karščiai.

KOMISARAI NEĮSILEIDO
AMERIKOS RAŠYTOJO

\ KAUNAS. Liepos 20 
d. Kaunas iškilmingai lai
dojo žuvusių lakūnų Da
riaus ir Girėno kūnus.

Ryte Bazilikoje J. Ė. Ar- 
rįvyskupas ; L Skvireckas 
atlaikė šv. mišias. Laidotu
vių eisenoje dalyvavo 40,- 
000 žmonių minia.

Pirmose eilėse žygiavo 
kap. Dariaus žmona, dukre
lė, uošvis, Girėno brolis ir 
artimieji. Po to žygiavo vy-

: . BERLYNAS. — VoMeti- 
jos ir Vatikano konkordatą 
(sutartį su Šv. Tėvu) Vo
kietijos vardu pasirašė vice 
kancleris Franz von Papen.'

Pasirašęs konkordatą, Pa
pei! pareiškė, kad Vokieti- 
jos -Vatikano konkordatas 
yra didelės reikšmės, susita
rimas, užtikrinąs Bažnyčios, 
ir valstybės bendradarbiįvi- 

, m^i. Ta pačia proga Papen 
\ a^Ckj^ę^tag

yra geru pavyzdžiu irVo- 
kietijos protestantams, kaip 
reikia tvarkyti santykius 
tarp bažnytinių organizaci
jų ir valstybės.

ANGLUOS ŽYDAI PRIEŠ 
VOKIETIJĄ

STOCKHOLM. — Ame
rikietis rašytojas Mare Co- 
nelly, kurs gerai žinomas 
savo veikalu “The Green 
Pastures/ ’ norėjo įvažiuoti 
drauge su žmona į Sovietų 
Rusiją, tačiau komisarai at
sisakė jam* duoti leidimą į- 
yažiuoti į Rusiją.

Manoma, jog komisarai 
bijo, kad .amerikietis rašy
tojas neparašytų kokios 
dramos iš Sovietų Rusijos 
gyvenimo.

' * ! '

ISPANAIPALEIDO 
AMERIKIEČIUS

rlauSybė, organizacijos ir 
taip-toliau.

Lakūnų . .kūnai laikinai 
padėtį Kaune kapinių kop
lyčios rūsyje, iŠ loir vėliau 
bus perkelti į nuolatinę po
ilsio vietą, kai bus pastaty
tas paminklas^ »-

PRAGYVENIMAS 
BRANGSTA

LONDONAS. — Čia įvy
ko Aiiglijos žydų didžiule 

. protesto demonstracija 
prieš Vokietijos hitlerinių^, 
kus- > •. ; ■ •_

Demonstracijoje dalyvavo 
apie 50,000 organizuotu žy
dų. Parado priešaky žygia
vo pasaulinio karo žydai ve
teranai, užsikabinę pasižy
mėjimo medalius ir kitokius 
ženklus.

policija btivo feUėrilUsi 't> a- 
merikiėcius, apkaltintus už
puolime vierio policininko 
Majorea saloje. Liepos 20 
d. jie paleisti po užstatu. 4

Suimtieji amerikiečiai iš
laikyti kalėjime . nuo birže
lio 5 d. Tik Amerikos am
basadoriui įsikišus, ispanai 
paleido amerikiečius, kurių 
dabar laukia karo teismas. 
Manoma, kad bus pritaikin
ta maža bausmė.

ANGLAI IR PRANCŪZAI 
NORI RUSIJOS 

PREKYBOS

WASHINGTON. — ‘Val
džios atitinkamų įstaigų ap
skaičiavimu, birželio mėne
sį- pragyvenimas pabrango 
truputį daugiau kaip vienu 
nuošimčiu, sulyginus su 
pragyv e n i m o / išlaidomis 
prieš kelis mėnesius- 
1 birželio mėnesį pakilo 
maistoA ir apsirengimo kai- 
nos, tačiau nukrito kuro 
kainos. >' •

j,.. v - ■ i

AUTOMOBILIŲ NĖtAIMt- 
SE16 MIRIMŲ

Praėjusią savaitę Massa- 
chusetts automobilių nelai- 
'mėsė užmušta 16 žmonių, 
tarp kurių 3 vaikai.

Liepos 23 d. Cantone įvy
ko dviejų automobilių susi
dūrimas, kuriame sužeisti 8 
žmonės. ' / .

5 PLĖŠO APIPLĖŠĖ 
93 ASMENIS

CHICAGO. — Golfinin- 
kų klube , liepos 23 d. sma
giai linksminosi 82 svečiai 
ir klubo lt darbininkų.. Jų 

i • dideliam , nustebimui* į klu
bą įsiveržė 5 :riįaskuoti plė
šikai. Jie šeimininkavo klū- 
be 40 minučių ir per tą lai
ką gavo iš. klubo svečių'14,- 
000 dolerių ’ ir brangiųjų 

. daiktų, siekiančių 30,000 
dolerių vertės. . _

Apiplešiinas įvyko 3 . vai. 
naktį. Plėšikai visus klube 

•. buvusius asmenis privertė 
sugulti ant grindų. Kelios 
moterys iš baimės bilvo nu- 

■ nlpusioSj tačiau plėšikai su 
• vandens pagalba jas atgai

vino.

■.V

New York. — Anglija ir 
Prancūzija didžiai susirūpi
nusios prekyba su Sovietų 
Rusija. Abi valstybės, pajų- 
tusibs, kąd Amerika gali 
pripažinti Sovietų Rusiją, 
tuojau pradėjo tiekti leng
vesnius kreditus Sovietų. 
Rusijai; Šįūo laiku eina de
rybos tarp Prancūzijos ir 
Rusijos dėl . 22 milijonij do
lerių užsakymo plieno iš- 
dirbystei. ’

Anglaį sužinoję apie Ru
sijos užsakymą Amerikoje 
30,000 dolerių, tuojau davė 
lengvesnes sąlygas išsimo- 
kejimui ir Rusija pakeitė 
savo užsakymą Amerikoje 
ir užpirko pas anglus.

Prancūzai be to deda pa
stangas gauti rusų*užssiky- 
mus,. kurie .buvo " duodami 
Vokietijoje. Sudarę preky
bos sutartį su rusais, pran
cūzai gavo daug užsakymo 
plieno išdirbyjstėi,

POST LAIMINGAI 
APLĖKĖ PASAULĮ

NEW .YORK. Liepos 
22 d. 11 vai. 59 min. į Ben- 
nett Floyd Fielcl 'orlaivių 
stotį nusileido ■ •amei’ikįetįš 
lakūnas Wiley PosL kurs 
liepos 15 d. ryte buvę išla
kęs/orlaiviu į kelionę aplink 
pasaulį. <; . , /

Post per 186 valandas ir 
49 minutes aplėkė daugiau 
kaip 15,000 mylių. Pošt yrą’ 
pirmutinis lakūnas, aplėkęs* 
vienas aplink pasaulį. Be 
to, jis padarė greitumo re
kordą. Prieš dvejis metus 
jis įvykdė tą pačią kelionę 
su kitu lakūnu, Harold Gat- 
ty, per 207 valandas, :

Liepos 23 d.: lakūną Post 
pasveikinti atvyko; Italijos 
Aviacijos ministeris .’ gėn. 
Balbo, kurs vadovavo italų 
24 orlaivių laimingai kelio
nei Įs Italijos į Cįicagą.

«Į**"*r *8»

EINA ANTRADIENI AI S IR .

PENKTADIENIAIS

Gedulingos Pamaldos 
Už Lakūnus

F - l/i l̂INZ-H-- II HIM ■■■>■! Į.-

ucijos M DariausRe» 
ir pirėno Tragingos 

i Nelaimės
South Bostono Lietuviai Katalikai gausingai 

susirinkę, Liepos 22 d., 1933 m., į specialų masinį 
susirinkimą, bažnytinėje salėje, W. Fifth Street,: 
išklausę kin. K* Urbonavičiaus jausmingos pat
riotines kalbos, viešai pareiškiame didžiai įverti
ną amžinogatminimo lakūnus.. Steponą Darių ir .. 

. Stasį Girnių, tragiškai žuvusius Vokietijos miš
kuose, kelionėje, orlaivių ^Lituanica’” iš Ne\v 
York į Ka|mą, ir siunčiame savo giliausios užuo
jautos abiejų lakūnų giminėms bei artimiesiems.

-----Kad'<nig^I)aiiusii‘<hrėnašsavodidvyriškąžy- 
. gį vykdė Rietuvių Tautos garbei ir aukodami jį 

Jaunajai Lietuvai, todėl, mes drįstame kreiptis į 
Amerikos lietuvių išeivijos jaunimą, primindami x 
jam apie mūviu tautinę didybę ir. kviesdami pri
sidėti savoį jaunatvės entuziastinga kūrybine nuo
taika Lietuvių Tautos garbingam vardui pakelti 
ir pagelbėti mūsų išeivijos vadams išlaikyti Lie- > 
tuvybę gyyastingoje aukštumoje čia, Amerikoje.

Kadangi Darius ir Girėnas didžiai nusipelnė 
Lietuvių Tautai;

Kadangi jų atminimas vertas atitinkamo įam- 
žinimo; . „ /

Kadangi Lietuvoje, dėl kurios jie aukojosi, jau 
yra organizuojamas Dariaus-Girėno fondas pa
minklui statyti, : :

Todėl Tebūna Nutarta,.’
Jog;.mes, SouthBosto.no Lietuviai Katalikai 

gausingai susirinkę į Dariaus-Girėno žuvimo mi
nėjimą, reiškiame savo pritarimą Lietuvoje orga
nizuojamam fondui paminklui, statyti ir kviečia-

tainiilcsliii pafėmti. . . . .
D J. B. Bailoką, S.usiriiijkiino,Vedėjas,

Namų Savininkų 
Dėmesiui

LAKŪNAI MOLEISON 
SUŽEISTI

NEW YORK. — Laimin
gai skridę 39 valandas per 
Atlantiką ir žemyną, Angli
jos lakūnas kapit. Pames A. 
įiMollison su savo žmona, ir
gi lakūne, buvo priversti 
nusileisti Bridgeport, Ct., 
tik- apie 60 mylių nuo Nęw 
York, į kurjie lėkė. Orlaivis 
sudaužytas, abu lakūnai su-, 
žeistį. -

Kapit. Mollison su žmona 
tuojau nugabenti į ligoninę, 
kur jiems suteikta pirmoji 
pagalba. .

Abu lakūnai sužeisti leng
vai Abu jie žinomi lakūnai, 
kelis .. kartus padarę ilgas 
keliones, orlaivių.• 

MšISanb

■O „■ -_______ . ' ■ ■ ■

Šiomis dienomis Federalė 
valdžia paskyrė Home 
Owners’ Loan korporacijai 
vedėją ir jo padėjėjus 
Massaehusetts valst. Mini
ma korporacija atidarys sa
vo skyrius visuose dides
niuose miestuose ir teiks 
pagalbą krizės prispaus
tiems namų savininkams.

Home Owners’ Loan kor
poracija duos paskolas -tik 
tiems namų savininkams, 
kurie iš hiekūr kitur negali 
gauti paskolų. ■

• ĄTHOLh f- Liepos 20 d. 
Čia pradėjo veikti naujas 
First National Bank, of 
Athol. Naujojo banko pa
grindinis kapitalas yra 250,- 
000 dolerių.

.Šis naųjasai bankas par 
lengvins gyventojų reikalus, 
nes nuo kovo menesio.' 
“bank Iioliday ° Athol lietu-j 
ri batikų patarnavimo/.

RAGINA UŽDRAUSTI 
FORKLOZAVIMĄ

NEW YORK. — New 
York1, namų savininkų or
ganizacija kreipęsi į guber 
liktorių Lehinan, prašyda- 
mą sulaikyti 'namų ir ūkių 
forkf o z.a v į m ą iki pradės 
veikti federalė namų .savi- 
pinkli paskolos organizaci
ja ' ■ \ •

Kadangi šiuo laikų pra
dėjo veikti^valdžios įsteigta 
paskolos ..tiekiino organiza
cija, ’ • tai tikimasi, kad gu
bernatorius uždraus* forklo- 
zayiiną.
-t.t. • ■._______—;—■ ' ■

Kiekviename vyno stikle 
yr< vehiiukaš.

Praėjusį šeštadienį) lie
pos 22 d>., South Bostono 
lietuviai katalikai pagerbė 
žuvusius lakūnus Darių ir 
Girėną, atsilankydami į ge
dulingas pamaldas ir minė
jimo šusirinldiną.

8 vai. ryte už lakūnų vė
les šy. mišias atlaikė kun. 
K. Urbonavičius. Šios mi
šios buvo - užprašytos L. 
Švagždžio su žmona. •

Apie 8 vai. ryte į bažnyti
nę svetainę susirinko drau
gi jų valdybos su vėliavomis 
ir čia’susitvarkė gedulingos 
procesijos žygiavimui. Gra
žioje4 tvarkoje ėjo Marijos 
Vaikeliai, vasarinė mokyk
la, Maldos Apaštalysįėj Lie
tuvos Dukterų dr-ja, Sal
džiausios Širdies L. R. K. 
draugija, Saldžiausios ‘ Šir
dies draugija, Šv. Kazimie
ro R. K. draugija, Šv. Jono 
Ev. dr-ja, Šv., Petro ir Po
vilo dr-ja, Vyčių kuopos 
valdyba ir tt.

Egzekvijas giedojo, kleb. 
kun. Pr. Virmauskis, varg. 
M. Karbauskas ‘ir Mf Kar- 
bauBkhS,Jr,

Šv. minias atlaikė kun. P. 
Virmauskis. P. p. Karbaus
kai labai jausmingai giedo
jo parinktas giesmes.

Pamaldoms pasibaigus, 
kun. P. Virmauskis į baž
nyčioje susirinkusius prabi
lo šiais žodžiais: x

“Mūsų visų geroji moti
nėlė Šv. Katalikų Bažnyči a. 
mūsų visų vardu šventai vi
są valandą šiose stebuklin
gose pamaldose : širdingai 
kalbėjosi su Viešpačiu Die
vu jos;.. sūnų Stepono Da
riaus ir .Stanislovo Girėno 
ir jų šeimų gyvų ir mirusiu 
narių naudai. Dabar jūs vi
si; čia gausingai susirinkę, 
sueikite į bažnytinę svetainę 
savo žodį tarti.n

Vargonams grojant gedu
lo maršą, visos draugijos ir 
pavieni asmenys tvarkingai 
skirstėsi iš bažnyčios ir ėjo 
į bažnytinę svetainę, kur 
įvyko minėjimo susirinki
mas.

Susirinkimą pradėjo K. 
Federacijos 3-čiojo skyriaus 
pirm, J. B. LauČka, pa
kviesdamas kun. K. Urbo
navičių pasakyti kalbą. .

Kun. K. į Urbonavičius 
jausmingai patriotingoj kal
boje nupasakojo drąsiųjų 
lakūnų gyvenimą, jų didelio 
pasiryžimo žygį ir tragįngą 
mirtį.

Susirinkimą baigiant, pri- ’ 
imtos . dyį rezoliucijos, iš- 
reiškiant užuojautą 1 lakūnų 
giminėms ir remiant Lietu
voje iškeltą sumanymą stei
gti paminklą. . •/ * .

Susirhikimas praėjo^ypa- 
• tingai ’ gražioje nuotaikoje,

visai tinkamojo tokiam rno- < 
menini;
Minėjimas užbaigtas truim < 

pa malda, kurią sukalbėjo ; 
kun, K, Urbonavičius;

UŽUOJAUTOS LIETU- 
VIAMS

_ WASRINGTON,LD. C. lie
pos mėli. 22 d. -z Dėl tragiškas 
kap. S. Dariaus ir S. Girėno mir- 
ties Lietuvos Pasiuntinybe Wash« .j 
ingtone gavo visą eilę užuojau- j 
tos raštą bei telegramų. Užuo- y 
jautą paręiškusiąją tarpe yra į 
Kubos Ambasados narįai (Lietu* '. 
Vos Pasiuntinybes kaimynai), , 
Lenkijos Ambasadorius, Rumuni
jos Pasiuntinys, Vokietijos Ohar- \ 
g’ė d’Aff aires, Columbia Univer- 1 
siteto prof. Clarence A. Manhing, 
“An Excursion to Lithuania,x 
autorius Mr. A. A. Sacks, Gdynia’ < 
America Line vice-prezidentaš . 
Mr, C. Krebs ir Amerikos Ūktai- "į 
nų Nacionalč Sąjunga. . i r

Ypač yra pažymėtinas Ameri* 
kos Ukrainą NaciOnalės Sąjungos 
telegramos turinys, kurios verti
mas lietuviu kalba Čia paduoda* ; 
olas:

“Ukrainą kilmes , amerikiečiai1' 
liūdi dėl narsią lietuvįą lakūną , 
kapitono Stepono Dariaus ir Sta*; J 

/ jej<LjCjireno tragiškos mirties, ją 
gimtojo krašto meile ' tebėra’ * 
mums inkvėpimas mylėti paverg
tąją Ukrainą,; kurios likimas 'daug? 
kartą buvo'sujungtas su Lietu*. ? 
vos likimu. Dėl ją mirties priė 
pat Lietuvos sieną, ją žuvimas , 
juo ląbiau yra skaudesnis. Prašok 
me. pribūti Ši liūdesio bei užuo
jautos pareiškimą < ir malonėti 
apie tai - pranešti Lietuvos Vy* 
riausybei Kaune. Ukrainą Nacio- 
nales Sąjungos vardu: Nicholas 
>Murashko, pirmininkas, . Dmytro 
Halychyft, užrašą sekretorius, 
Roman Slobodian, finansą sekre
torius.** *•'

<

;r

WASHINGTON. D. C. — tie- j 
pos men. 22 d. —šiandien Wash- A 
tagtone prasidėjo Šešioliktas < j 
Tarptautinis Geologijos Kongre- , 
sas.: Į šį kongresą buvo kviesti ir j 
Vytauto Didžiojo Universiteto, ‘ J 
Kaune, atstovai. Universitetas, . į 
neturėdamas galimybes siųsti į-\ 
kongresą specialią atstovu, pra- ’ 
še Universitetui atstovauti Lietu-. 
Vos Ministėrį Washingtone p. B. 
K. Balutį. Ministeriui išvykus j 
Lietuvių Dieną Chicagoje. Uni-. 
versiteto atstovo pareiga buvo 
pavesta atlikti Pasiuntinybes se
kretoriui Mikui Bagdob.nL ; J

Liet. Pasiimt. Washingtone.

SOVIETAI PAŠALINO 
5 VICE-KOMISARUS -N-i

MASKVA. .-Sovietų Ru
sijos komunistų eentalinis 
komitetas padarė dideles . 
reformas valdžioje. Penki 
vice - komisarai pašalinti iŠ 
eitųjų pareigų. $arp paša
lintų jų yra Vladimir Sha- 
tov, kurs savo laiku AmerL 
koje buvo komunistų &gita- \ 
torius/. .. ' ,į-

Į pašalintų vice-kmišavų ■
vietas tuojau paskirti nauji ;
daugiau ištikimi diktato
riui Stalinui konnuustak .

V

i

1i

SouthBosto.no
Bagdob.nL


^dienia, liepos 25, 1933.

lETINES ŽINIOS
. ĮĮSBBIHIlTgSB

APAŠTALO ŠVENTĖ

'AGERBIMOVAKARAS “KAliDOJA”
Šv. Petro parapijos vei

kimo komisijos pirmbiin- 
k.as ir jos centro įšvažiavi- 
ino gaspadprius V. Valatką 
“kalėdoja” po pažįstamus, 
rinkdamas , dovanas. Kol. 
kas didžiausią, laimužę jis 
turėjęs pas poną J. Dilį. Bis 
visuomeninių reikalų didis 
rėmėjas aukojo įžangos pir
mai dovanai, brangų elcktri- 
kinį, “boffie perculator”. 
‘fKalėdojimas*’ tąsiam a s, 

fe*

Pereitą ketvirtadienį, lie
te 20 d., Šv. Petro svetai- 
•je, 7dh St.',, įvyko gražus 
tsirlnkunas: ten altonaus » .
ųkiy motinos suruošė va- 
iriėhę, kurios metu^ įteikė 
tiku Dvasios Vadui, kun*

Jenkui pųiliią dovaną — 
motą, ulbą ir kitus mišių 
akmenis. Kun. Jenkus bu- 
o labai susijaudinęs ir 

įaųoširdžjąi dėkojo gęromS 
Smotinėlėms ne vien'tik už 
dovanas, bet ir už tą kilnią nes norimu turėti daug, 
dvasią, kuli pasueiškia su- daug Darbo Dienoj pflęni- 
fipratusių katalikių motinų kųi dovanų. Jis turėsiąs net 
Širdyse. Prokalbė jo taip patį 5 'dovanas, pne įžangos bi- 
Mębonas kun. P. Virmaųs- ]Mębonas kun. P. Virmaųs- lietų. Beje, ponas Pilis pa- 
rkis ir kun. K. Prbonavi- žadėjęs gražią dovaną tam, 
fems. ’■ . ~ :^kasT daugiausiai7 išparduot

įžangos tikietų.t Nuotaika buvo jauki ir 
ifeimyniška. Be altoriaus 

tvaikų motinų dalyvavo“ ir 
keletas . įžymesnių vyrų ir 
ihoteni veikėjų, kuriems rū
gi bažnyčios ir altorių puo
šimas; Šiuo atžvilgiu - 
Bostono katalikai yrą gra* 
žiai nusiteikę ir uoliai dar
buojasi. Taip ir reikia, nes 
tie dalykai taip pat M- 
klauso prie katalikiskos*ak- 
'cijos'. Labai jauku, kai ka
talikiška dvasia pasireiškia

• tokioj; kiblioj formoj. \-

KUMŠČIASVIEDŽIO
ŽAIDIMAS

L. D. S. PIRMAI KUOPAI
- LaD. ;S. Pirmos .kuopos 
mėnesinis susirinkimas bus 
Šį ketvirtadienį, liepos 27 d., 
$:3Q vai. vak. parapijos -s a- 
Įėję,' 492 E. Ševeuth St.

- Visi nariai prašomi atsi-. 
lankyti į šį susirinkimų.’

L. VYČIŲ KUOPAI

Šiandien yra Šv. Uokūbo 
Apaštalo švente; Bažnyčia 
teikia žmonėms visuotinus 
atlaidus, šų paprastomis są- 
lygoinis. -

IŠVAŽIAVO LIETUVON
Kun. L. Praspąlius, kurs 

nesenai . Dettoit diėcezi j o j. 
įšventintas . ir viešėjo pas 
„kun. Jųškaitį, išvažiuoja 
Lietuvon, liepos 25 d,, iš 
Bostono,- atlankyti savo sun-į 
kiai sergančios motinos J 
Grįšiąs vienam menesiui 
praėjus.' •

[betraukiant vėžius; 3) Wes- 
Įley Higgins, 35 metų, iš E? 
lHaiTviek,-oiutrenktes-^mve 
bežvėjojant prie Harvvieh- 
port. .Į.
Ypatingai nusigando Nan- 

pasket Sturgis ligoninės 6 
ligoniai, kurie buvo įiūdi- 

[įlinkais žaibo trenkimo į li
gonines vėliavos stulpą ir į 
ligoninės tretįjį aukštą,

Pittsfielde Žaibas trenkė į 
golfininką A. W ą 1 k e r 

iCombs, Įnirs rankoje lailvS 
I golfui -žaisti lazdą; Coinbs 
kūno viena pusė suparali- 
žiuota, bet gydytojai reiškia 
vilties išgijimui*

naują policijos skyrių, ku
lio * yii'šininkas turės pri
rengti nusikaltimų - bylas ir 
jas pristatyti teismui,. Toks 
viršininkas bus tartum po
licijos •' prokuroras. Šiuo 
prokuroru paskirtas Įeit. 
•James K Daley, kuris tuo 
pačiu laiku pakeltas i kapi-|^* && 
tono‘laipsnį.

KapiL J, P. Daley yra 
advokatas ir dirbęs proku
roro įstaigoje, tail tįkįnmsi, 
jog jis gerai prirengs, kalti
nimo bylas teismui. ■.

DRAUGIJŲ VAJ^DYBŲ 
ADRESAI

ŽAIBAS NUTRENKĖ 3 
ŽVEJOTOJUS

PANAIKINS GITY POINT 
POLICIJOS STOTĮ

"ŠEŠTOS VALANDOS" 
ĮSTATYMAS SUSPEN

DUOTAS

URTUVOB PUKTMRŲ DRŪTOS 
PO GLOBk MOTINOS

^rmlnlnkS — Eva Markslenė, . .
OJ B. 8th fjtj So,. Boston, Mase, 

Vice-plrmininkC— Ono SiaurlenC,
443 E. Tth St, So, Boston, Mass.
TeL So. Boston 8422-11 ■

.. _ £fong oiunienA
29 G o ui d St, W«et lloxbury, Mass.
Tėl. Parkwuy 1864-W . " ‘

Fln. Balt, r- Marjdn*. M*tkonIuW
33 Navirte St, Itaeiinictailn, Mase.

TęĮ Parkyray U5^8-W 
lldlninkft — Ona StanluliuįB

1(X5 5Ve«t 6th St, So. Boaron, Mūm, 
Tvarkdarį Ona Mlagirdlaol

1012 Columbla Hd., So. Boston, Mbjm, 
Kaso* Globoja “ H. Januionlanfi '

1426 Columbla It(l., 8p*. Bdston, Maiw 
Brauclja tavo aueirlnklmua laiko ku 

antrą utarnlnką kiekvieno mėnesio, 
7:80 vai vakara, pobainytinij are- 
talnįj.

ViMdn draugijoa reikalais, kreipkite 
oaa kmtokolq raitininką.

tv. JONO EV. BL. PATALPINIO ' 
DR^OS VALDYBA

Plvjn. — J. Petrauskas,
24 Thomtuj Purk. So.. Boston,. Mato ’ . 

Vice-pirin.—V. Medonls, . ;■
1430 Columbla Rd.r S. Boston, Muu*

Pąotf-ltattlnmiuM;^ J. GUnotkia
S Tliomas Į’ajėlp, Sq. Boatou, Mato 

Fln. Rnšthilnkns,čeiklą 
' 702 E. Gt'U St.-So.
IfcHnlukto i- A. MaudMiDuai ,

885 E. Broa<l\yay, So. Boston, Maaa, 
Maršalka — j. Zalkh

7 W1 n f leki. St, So. Boston, Mana. v 
Draugiją laiko siiBlrlnklmus kas trečią

nedCĮdienl ktekvMio mėnesio, 2 vai, ’ 
,po plotų, Parapijos salėj, 492 B, Ttla

• 8t, So. BiMjton, Mase. « : r • • • ,

Profealorttlai, 'blanlf-rlai, pramonių* 
kai, kurie skelbiasi "Darbininke,'• tilt 
rul verti skaitytojų paramos.

Viar garsinkitfis •'Darbininku.” •

Šį. ketvirtadienį, liepos 27. 
d., atvyksta Nonvood L. 
Vyčių kuopos merginų 
kumščiasviedžio ratelis, ku
ris žais su Šo. Bostono vy
tomis. .

Žaidimas įvyks parapijos 
svetainės darže, • 792 E. Se- 
ventli st. Žaidimo pradžia 7 
vai. vak. Mėgstantieji spor
tą kviečiami atsilankyti 
pasižiūrėti žaidimo.

Liepos 21 d. Bostono apy
linkėje shinte- perkūmja-sų 
didele audra. Audra siautė 
d augiausia jūros pakraš
čiais. Bostone tos .audros vi
sai. nejausta.

Šiaipjau didelių nuosto
lių ųiepądary ta, tačiau žai
bas mirtinai užmušė. 3 žve^ 
joto jus: 1) Lavvrence Moo-1 

y re, 60 m., gyv. 146 Draper 
st., Dorchester, nutrenktas 
prie. N,antaskef; 2) Roy 
Garnett, 55 m., _ gyv. Ken- 
nėnbunk, Me., nutrenktas

Bostono miešto policijos 
vyresnybės įsakymų, šiomis 
dienomis bus uždaryta City 

į Poįnt policijos stotis. (East 
LFourth ir K gatvių kampe, 
I So. Boston) ir visa South 
Bostono policija bus vieno 
kapitono žinioje. Tokiu bū
du paliekama Athehs polici
jos. stotis, kurios, kapitonu 
gal bus Matthew Kiliem 
Prie City Point stotiesi bu
vo priskirta apie 80 polici
ninkų.

Massachusefts Legisldtū- 
ra, gubernatoriui prašant, 
priėmė bilįų, imnuomi lai^ 
kinai suspendim,į,tunas vadi
namės “šeštos valandos” įs
tatymas. * / ;

Minėtas įstatymas draudė, 
nioterims ir vaikams dirbti 
audinyčiose po 6 . vai. vaka
re..— • " -.•■■ . : ’ ■

KELIONĖ ūž DYKį Į 
GNICAGO

ir

ŠLIUBAS

DAKTARAI

AUDRA SU ŽAIBAIS

ĮVAIRIOS ŽINIOS
ITALU LAKŪNAI MAL

DINGAI PASIELGĖ

L.; Vyčių 17 Algirdo kuo
pos mėnesinis susirinkimas 
įvyks šį trečiadienį, liepos 
26 d.‘, 7:30 vai. vak. Vyčių

• kambaryje, parapijos sale
lei ’

* Visi nariai laukiami atsi
lankant

Valdyba:

n ' ADVOKATAI
Prisiekę# Advokatu

JUOZAS B. GAIUUS
Veda visokias provu. Daro vi- 

- aus legalius dokumentna.
817 X St. (kampas Broadway) 

South Boitoių Masą.
14 Telefonai: Šou Boston 2782
/ Namų; Talbot 2474

PRISIEKĘS ADVOKATAS 

r JOSEPH P, WALSH 
k A D V O K A T A I .

Edwar R. Coplen
Albert Adelson
•Hąrold Aranofsky .

i- • Benjamin Chesky * 
OFISO VEDĖJAS

"■ Jonis J. Romanu 
:,18TemontSt., Boston, Mus.

810 Kimball Building
"■ Telefonas: Capjtol.9880

.Ofiso valanda*,
9 vai. iki .5 vat

SOUTH BOSTONO OFISAS 
455 Broadwąy

Nuo 5 iki 7 v, vakare .
Telefonas South Boston 3612

M............. I I II nu —

Liepos 20 d. vakare* Bos
tono apylinkėje 3siauto aud
ra su. lietumi, žaibais; per-' 
kūnija, atnešdama įvairių 
nuos t .1 i ų. . Mattapoisett 
maųdjTiėse žaibas nutrenkė 
Marion . Fallo.vv, gyv. 82 
Rounds Str., KėV Bedforcl. 
Kėlaimingoji moteriškė- sė
dėjo maudynėse, pasislėpusi 
po lietsargiu ; ji žaibo nu
lenkta negyvai; šalę jos Sė
dėjusi, kita motyjriškė^buvo 
laikinai • suparaližiuota, ..o 
trecioji apkurtinta;

Braves aikštėje,. Bostone, 
buvo., susirinkusi 20,000 
žmonių minia žiūrėti operos 
‘*Aido.” Operos vaidinimas 
dėl. lietaus ir audros turėjo 
būti nutrauktas, žiūrovai iš
bėgiojo į įvairias vietas.

Oambridge žaibas trenkė 
į fotografijos studiją 539 
Oambridge St, Visas na
mas pajudintas, bet nuosto
lių nepadaryta. Arlingtone 

' trenkta į radio . anteną ir 
nudeginta ’namo langų už-’ 

. dangalai; .
Ėlėna januszavsjd, gyv, 

. 113' IVebster Avė., Gani- 
bridge,. sužeišta- -nuo kritu
sio tinko .iš^lubų,; žaibui 
trenkus i namą. ' ■ ■ •

TeL So. Boston 0628
LIETU VIS DANTISTAS

D R. M. V. C A.SPER 
(KASPARAVIČIUS^ 
Naujoje Vietoje,

525 E. Broadway, S. Boston.
Ofi9« F«l<Midor.*

Nno 9 Iki 12 ryto ir nuo 1 ^0 fld 
5 ir nuo 6 iki 8 vai; vakaro. Ofi
sas uždaryta* subatoa vakarai* ir 
nodSldieuiaia, taipgi saredomU nuo 

12-toa dteną uždarytas.
Taipffi nuimu ir X-fa#

Liepos 22 d. 5 vai. vaka
re, Šv. Petro lietuvių para
pijos klebonijoje, kleb. kun. 
Pr. Virmauskis sušliubavo 
EI. Kybartaitę, gyv. 291 
Silver St., $o. Boston, sų 
Gųstav Wagitėr, gyv. 314 DC 
St., So. Boston.

PADĖKA

ATOSTOGOSE
•Adv. K. Kalinauskas 

Dr. Arentas praėjusią 
vaitę išvyko atostogų dviem 
savaitėms į Cape God •.

IT

Sft-

. Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

Tel. So. Boston 2300
414 Broądway, So. Boston

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai. 
ryto,, nuo 1:30 Iki 5:30 po pietų ir 
nuo 6 iki 9 I. vakare. Šventą dieną 

v pagal susitarimą.

L. Dukterų Draugija dė
koja pp. OAukštikalnięnei, 
Kohanskienei, Zulonienei, 
Galinienei, Žaramskienei, 
O, Verdenei, M. Gailienei ir 
O.’-Šiaulienei už paaukoji
mą pinigų ir daiktų vaišių 
dėžei,, kuri išleista liepos 
4 d., Thompson, Conn., Lie
tuvių Dienos naudai. . *

Tel. So. Boston 2660 

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 • iki 12, nuo 
1:30. iki 6 ir. ntib 6:30 iki 9 v. v. 
(Seredomis Uuo 9 iki 12 v. dieną. 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. dieno.

(pagal sutartį)

IŠVAŽIAVIMAS
Ma-Šv. Petrą parapijos 

rijos Vaikeliai turėjo liepos, 
25 d. linksmą mėtinį įšva,- 
žiavimą, Laivieįiee “Palan
goje.” -Su.vaikų draugija 
važiuoja ir taip ekskui^an- 
tų —. visb 6. busai.

Susidomėjimas pasauline 
oaroda Chicagojc toks dide
lis, jog A &.P kompanijos 
Naujos Anglijos distriktas 
suteiks Massachušetts 28 
vaikams (berniukams ir 
mergaitėms) kelionę. į Chi- 
cago už. dyką..

Nuo liepos 17 ji. visose 
A & P maišto^, krautuvėje, 
koštumeriai gauna kuponus 
su kiekvienu pirkiniu. Šio 
aiponai bus skaitomi kaip 
jalsai kohteste, kad būtų 
nuspręsta, kas laimes kelio
nę į Chicagd. ' '' ' 
. Rugpiūčio 26 d. 14 lai
mingų berniukų bus vežama 
į Chicagą, lydint kompani
jos direktoriui Mr, Smith. 
Mergaitės- išvažiuos rugpiū- 
čio 27 d. ;

Ą & P kompanija Chica- 
gos parodoje turį užėmusi 
apie pusantro akro žemės, 
kur yra jos pavilioiias.

Į šį kontestą gali stoti vi
si Massachusetts jaunuoliai 
12—18 metų. • Kontesto lapai 
išduodami kiekvienoje A&P 
krautuvėje.

Generolo Italo Balbo ir 
jo 24 orlaivių arniados 96 

■ valdytoji], -Amerikoje pir
mi,as aktas, buvo tai išklau- 
syti šv. mišių kaipo gilios 
padėkos žygis VasagalĮui 
iiž ypatingą tolimoje ir pa
vojingoje , kelionėje apvaiz
dą. Vienas •,anglų laikraštis, 
rašo: ‘‘First tliCy attended. 
a thanksgiving mass for the 
success o f tlieir 6,100 milo 
joiirney from Orbetello Įtiv 
ly.” Šie garsūs keliauninkai 
netik užbaigė kelionę su mi
šiniais, bet jie išklausė šv. 
.mišias ir iškeliaudami. Jie 
su pamaldomis pradėjo ir 
su pamaldomis baigė savo 
didelį darbą.

sisake už atšaukimą prohi- 
bicijos įstatymo. Tai Ar- 

i kai įsas, i r Alabama. Abi ši os 
valstybes visados skaitėsi 
sausųjų tvirtove, kuri paga-. 
liau išgriuvo. Šiuo laiku . 
jau 18 valstybių turėjo bal
savo mus ir visos . pasisakė, 
prieš prohibiciją..

Šią šavųitę balsuoja Ten- 
nessec. ir Oregoii. Kitą mė
nesį balsuos Arizona, Mis-, 
souri, Tesąs ir W.ashiugtėn.

Prohibicijos . panaildiii- . 
mo Kamjyanijos vedėjai ti
kisi, jog iki Kalėdų Ims su
rinktas. reikalingas valsty
bių skaičius pvulnbicijai at-.. . 
šaukti. . • •■

ARKAHSAS IR ALABAMA

WASIIINGTON. — Pir
mosios dvi pietinės valsty
bės, kurios balsavo prohibi
cijos atšaukimo klausimu, 
didžiule balsų dauguma pa-

p7 GRABORIAI

JOSEPH W. CASPER
(KASPARAS)

G R AB ORIUS
494 Ė. Broadway,

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

• Res. 158 W. 7th St.
Tel. So. Boston 1437 M .

Patarnavimas dieną ir naktį?

J

sTet Porter 3789 ■ . i

I JOHN REPSHIS, M. D. i
| (REP8YS) į

Ueturii Gydytoji*
| Ofiso Valančios: 2—4 ir 6-^-8. į 
| . 278 Harrard Streot, Į 
| kamp, Inman arti Central *Šq, Į 
| Oambridg*, Mau.

IŠVAŽIUOJA Į LIETUVį

“SARGYBA”
■'‘SARGVIVJ.’’ sfaiitydivnns rasi šluos 

skyrius: 1) Mokslo populiatizacijos Ir 
visuomenės klausimų, 2) blaivybės, 3) . 
ūkio, 4) sveikatos, 5) gydytojo patari- 
mu, : patarimų, 7) apžval-
a (poliukos/vlsuoineiiėo kultūros ir e- 
kondjnoljos gyveninio), 8) priešajkollnis 
judėjimas (Llėtiivojė Ir-užsienyje), 9)! 
Knygų pasaulis ir 10) Įvairenybės.

“SAIIGYBO.TF?’ tašo: vysk. M. Rei
nys, prof. i*. Kuraitis, Vydūnas, kam 
Tumas, prof. Kemėšis, (Ir. M. Pačkaus* 
kaitė, dr. A. Gylys, dr. jur. Raul.inaitis, 
agr. Valatka, dr. K.- Pakštas, dr. D. Juš
ka ir kiti.

Adresas: Kaunas, Liaudies namėl- 
“SARGYBOS” adm. . ■ ‘

ĮVAIRŪS SKLIDIMAI Į
AUTOMOBILISTAMS
SVARBUS DALYKAS

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

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

A. KASPAR,
66 Victoria St.,

W. Scmerville, Mass.
. Tel. Prpspect 2469-M. .

IŠGYDAU ĮSISENĖJU
SIAS LIGAS

Mano gydj-nid būdas'yrft- 
„ visiškai' moderniškas, 
JĮ Turiu vėliausios mados ‘ 

ffir įtaisus,, ii; esu eksportas 
pagydyme:! Nusilpusios 

^Nervas, .Nei'vų Dispepsi
ją ir Kraujo ligą;.

Nenustok, vilties, kreipkitės tuo- 
jaus Ir busi išgydytas. ‘. ».

ValMMlo*; Antradieniai*,, ketvirto*, 
dieniai* ir ialtadlehlala id—12 V- 

L tą, M--5, T—8 vakarą; MkmMto 
niala 19—IStlktaL

Šį ketvirtadienį, liepos 27 
: d., išvažiuoja į Lietuvą Ma
tas Šeikis, South Bostono 
lietuviu draugijų darbuoto^ 
jas, L.D. S. narys.. Jojo 
draugai bei pažįstamieji 
linki laimingos keliones.

Kelionės reikaluose pa
tarnavo. agentas K.. J. Vie
sulą.

NAUJAS POLICIJOS 
SKYRIUS

Ištariam ą. s gubėtnato^. 
i‘iąūs Ely, Bostono policijos 
viršininkas Hultmun įsteigė

Apie mūsų pigu ir gražų patarnavimą, • 
klauskite tų, kuriems , mes patarnavome.

JONAS PETRUŠKEVIČIUS IR SŪNŪS
Grabeliai ir Bąlsamuotojai

380 Broadw.ay, So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 0304-W . .' -

a

I JUOZAS M. DILIS I
S . 3

’I LAIKRODININKAS j 

š Parduodu x įvairiausios rūšies I 
j auksinius ir sidabrinius dąik-1 
įtus. Taipgi ir pataisau. ... i 
Į 366 W. Broadway I

Į SO; BOSTON, MASS. |

ZĄLETSKŲ
MODERNIŠKA

GRABORYSTCS įstaiga

FUNERAL HOME
naujoj vietoj

S64 E. Broudway So. Boston, Mass.
. . . Tel So. Boston 0815

Dabar galėsimo dar. geriau' lictnviains patarnauti, nes 
mūsų įstaiga turi visus patogumus.. Nuirusios mados bamba-.

• riai šermenims DYKAI. Patarnavimas dieni) .ir naktį. Pil
nas .pii-sirinĮkSmas midalinių h* kieto medžio grabų; UžganedU

.. nimasį teisingumas ir nuoširdumasK tai mūsų aukšviaūsiaš 
. tikslas.
; D; A. ZALETSKAS F. E. ZALETSKIE^e

. (Grabelius) • (Balsamuotoja)

AGENTAI
i M o n n i u h rINSURANCE 1

Apdrausk namus,. rakandu* 
automobilius pas 
J. S. MBSLIS

455 W. Bi*oadway, So. Boston
. Td. So. Boston 3613

3 INSURANCE
. APDRAUDŽIA VISKĄ.

K. J. VIESULĄ,
366 West .Broe.dwiy, * 

So. Boston, Mass.
Tek So. Boston, 0G20;



KANČIA—KANTRYBE

| Antradienis, , liepos 25, 1933.

% -

Kantrybes tik reikia .
Tam, kurs veikia
Dievo ir žmonijos darbą.
Su kantrybe, Tėkmes ' • 
Ir Vilniaus—^Sostinės ‘ 
Pažinsim vaduotą ir vargą.
Užtat, mieli broliai,

: Griebkimės kolei
Galim kantrybės..._______ _
Tuomet mūs Tautos vardas 
Nežiūrint koks būtų vargas
Pasieks net amžinos aukštybės!

; 1 - . / II. ? ■' ?
Myliu aš kančią, 
Nes gimdo jinai .

• Visagalinčią ...•
* Dvasią Tautai.

Ką buvo pažinęs
Vytautas senai, - 
Ką ir privės prie Tėvynės 
Laisvės tiktai!
Tik naudokimės proga •
Kančią mylėt, '
O blogos dvasios sloga
Turės sutrupėti

Plytaitis.

PLUNKSNA, TU MANO!

penėk, plunksna, tu mano,
Brolius lietuvius 1
Duok jiems, dvasios jau nuo seno, 
Šventos, amžinos!
Tuomet Vytauto' subrendę vaikai,
Bus kaip ir Vytautas, Birute... lietuviai !

' / ■ . Plytaitis.

ĮVAIRIOS žinios
ŽIURKĖS UŽPUOLĖ 

KINIJĄ
t -r SĖLANGHAI. ~ Arihwei 

provinciją Kinijoje užpuola 
' didžiausi būriai • žiurkių.-
: Žiurkes užteršia vandenį,

sunaikina augalus, nuo ko 
kyla badas su maru.

PASAULINEI PARODAI
KLEISTA $4,421,955
CHICAGO. — Per pir

mąsias 6 savaites įvairus 
lankytojai išmokėjo $4,421,- 
956.40 pasaulinės parodos 
pavilijonu'oseį neskaitant j- 
žąngos tikietu. Iki liepos 7 
d. parodos vadovybė perda- 

\ ve 3,961,927 įžangos tikie- 
• tus. .

delis planas visai Amerikos 
išdirbystei kontroliuoti. "

Laikraščio Ilerald Tribū
ne (New Yo>rk) pranešimu, 
naujasis planas padalinsiąs 
visus Amerikos darbininkus 
i tris grupes ^- pirklius, 
“baltakaunięrius” ir išdir
bėjus; pirmosiom- dviem 
grupėm skiriama 40 valan
dų darbo savaitė, o trečia
jai — 35 valandų. .Neturin
tiems prityrimo (aiškios 
specialybės) darbininkams 
visose grupėse nustatoma 
40 centų į valandą, kaįp ma
žiausias atlyginimas.
’ Šis plailas, sakoma, jau 
esąs perduotas Prezidentui 
Roosėvelt, tačiau tikrų ži
nių, dar nėra, .

LAKŪNAS JAROS UŽ- 
SIMUŠĖ

P,A R B ĮKINKO S
<ad organizacijos centro iž
dininkas A. Vaisiauskas .bū
tu išrinktas garbės nariu, 
vienbalsiai ližgiria ir tą pa- 
siūlijimą* pavedė seimui.

1. D. S. N. Anglijos Apskričio 
Suvažiavimo Protokolas

No. 37
‘L. D. S. N. Ą. apskričio 

suvažiavimas įvyko birželio , 
25 d., 1933 metais Lietuvių 
Rjmrn Katalikų Šv. Juoza
po Bažnytine j Salėj, Roger 
St., Lo^vellj Mass. "

1. Suvažiavimo posėdžius
atidarė pirm. Kazy^ Grigas. 
Maldą atkalbėjo kun: F, ' 
Strakanskas. .

2. Kun.. P? Strakanskas, 
sveilandamas dalyvius^ ptų 
saįkė> įžanginę kalbą, kurioje 
nurodė darbininkų klausi
mą ir katalikų spaudos rei
kalus, kaip reikia* tvarkine 
gai vesti tą darbą, ir laiky
tis. vienybėje. -

3; Atvyko kun. ’ Dr. A. 
Bružas, . Nashua klebonas, 
kuris pasveikino suvažiavi
mo atstoviis ir savo, gražioj e 
kalboje kvietė darbuotis; ir 
kogeTiausius planus parū
pinti šios organizacijos mau
dai. •' .

4. Rinkimas valdybos ves
ti suvažiavimo dienotvarkę.. 
Pateko sekantys: pi'rmin, J. 
B. Laučka,. vrice-pirin. V. 
Savickas, raštininku — Ta
rnas Vėrsiaekas. Mandatų ir 
rezoliucijų:komisijon A.. F. 
Kneižys, J. Kumpa ir J. 
Smilgis. .. Tvarkdarys J. A. 
Norkūnas.*

5. Skaitomas protokolas 
suvažiavimo, įvykusio ba
landžio 2 dienos, . 1933 m. 
Protokolak priimtas. ’

6. Svarstymas nepabaigtų 
reikahj iš pereito protokolo 
Štr. 6to, kuriame pažymėta, 
buvusio iždininko Vlado Ja
ko atskaita nebuvo įrašyta

. protokolan. Dabar skaitoma 
ištrauka iš centro knygos ir 

. įvedama . į šitą protokolą. 
Pinigai gauti centre, iš ap

skričio per buvusį iždininką 
Vladą Jaką sekančiai:

Vasario 8 d., 1932 $60.00 
Balandžio 1, 1932 27.88

Pašydavo ........  87.88
Vasario 24 d., 1933 m.

grąžinta užsilikusi sena 
skola . .1........:. • 50.00

ka, Vincas Tamulionis 
Jonas. Grigas.

70-ta kuopa, Lawvenęte, 
Mass.: S. Čeikauskas,: K. ( 
Vencius ir Jokūbas Ženėvi- 
Čius. :

97-ta kp., Loveli, Mass.: 
kuri. F. W, Strakauskas, T. ' 
VerstaękaS| Jonas Šauki
mas, VI. Paulauskas, D. Mi
sevičius, M. AndruŠketučius, 
E. šlapelis, Ąnfonina Vill<i- 
šichė, E, Jurevičienė, O. Di- 
dikitmė, E, Kazlauskiene, ir 
J. A. KorkūnaS.

8. Pikniko, komisijos ra
portų ir. apyskaita išdavė 
šeimininkas. Jonas Kumpa.. 
Iš pikniko pelno liko 201 
MoVirfc.-Pamdalkįus^ 
Roko* parapija pagal nuta- 
rimų pereito suvažiavimo, 
apskričiui tenka 100 dok ir 
51 centas.

• 9. Dovana už pasidarbavi
mų pardavinėjimo tikįe.tų 
piknikui laimėjo sidabrinį, 
taurę 3-čia lęuopii,. Norwood, 
Mass. .•••’■

10. Valdybos raportai — 
pirmininko, vice pirminin
ko, .-raštininl^p ir iždininko 
vienbalsiai priimti. :

11. Rėzoliuci j ų komisi j a 
skaito įnešimus ir tam pa
gamintas rezol iucij as, ku
rios fekamba sekančiai:

1) N. A. Liet avių Dienos 
komiteto malonų kvietimą 
dalyvauti Lietuvių Dienoje, 
liepos .4 ;d., Tkompsorie, sur 
važiavimaš nuoširdžiai pri
ima ir ragina visas apskri
čio kuopps aktyviai prisidė
ti . prie rengiamos dienos 
darbu ir gausiu dalyvavi
mu. Lietuvių Dienos nau
dai apskritis . iš savo iždo 
skiria '$5.00, „ laimėjimui ir 
$15.00 dovanoms sportiniu-, 
kams už pasižymėjimus 
Lietuvių Dienos Sporto 
Olimpiadoje.

2) Suvažiavimas L. D. S. 
1 kuopos pasiūlymą, įnešti , 
būsiantį L. D, S.'' seimą,

ir

UŽUOJAUTOS

3

NAUJAS PLANAS IŠDIR- 
BYSTEI VALDYTI

.4

CHICAGO, III. — Liepos 
15 d? Stanley John Jaros 

. .. -i • * ■

(ar tik nebus lietuvis Jaro- 
Šas,), lakūnas .arti Keąna 
smaigalio, Hondlulu bele
kiant buvo pagautas orlai
vio propelerio ir užmuštas. 
Jarps kūnas įkrito į jūres 
ir dar nesurastas.

Jaros buvo 32 metų am
žiaus ir tarnavo J. V. jurei-

WASHINGTON, —Ame
rikos atstatymo bitinus, ad-

*• miiiistratorius . gener olas
Johnson turėjo pasitarimų

.. su darbdavipl, prekybininkų
ir darbininkų atstovais; sar

4. koma, kad, pasitarimams
. ' praėjus^’įnivo parengtas di-j vijoję nuo 1916. nu

■ Viso $137.88
7. Mandatų komisija įtei

kė mandatus ir ‘praneša, 
kad mandatai yra*tvarkoje. 
Dalyvauja 7 kuopos su 47 
atstovais ir 3 svečiai. , 1-ma 
kuopa, So. Boston, Mass.: 
D. J. Averka, V. Valatka,

Jeskevičiųs, J. B. Lauč- 
ka, A. Ząletskaš, O. Šiaulie
nė, E. Jaiiušonienė, V.. Sa
vickas, A. Pivariūnas, A.Ė, 
Kneižys.

2- ra kuopa, Montello: K. 
Grigas, J. Kumpa,. J. Jes^ 
kelevičins ir P. Danyla.-

3- eia kuopa, Norwood: J. 
■Tvaskiėnė, N. Pazuioldenė, 
J? Aidukonįs ir V. Kudirka.

8-ta kuopa, Cambridge: J. 
Sinilgis, Vladas Jakas, Vla
das Janelifinas, Jonas Ma
linauskas . ir Antanas Vai- 
siauskas. ‘ .

* 65-ta kuopa, Nasliua, N.- 
H.: kuri. Dr. Ant Bružas, 
Jonas Tamulionis, Vincas 
Milmčionis, Kazęš Nadzei-

1
J

K

legatai į busimąjį seimą ir 
slaptu . balsavimu. išrinkti 
I) Jonas Smilgis įr 2) Vla
das ■ .Patilauskas ir Ona 
Siauriene kanęUdate.

14. Veikimo komisija pa
čio komisijos, rengdamos sįlieka ta pati, kuri buvo 
vakarus ir išįažĮaviinųs, 
aikosi konstitucijos ir tra- 

dicijinių papročių,
. 12. Renkama komisija lai
mėjimo darban dėl skirtų
5 dolerių; Išrinkta Vincas
Mikučidnįsj Silvestras Čet- 
kauskas ir T, Versiarkas;' 

■ 13. Nutarta siusti du de-

pirmininku — Vladas Paug 
lauskas, vice pirmininlmfi 
V. Kudirka, raštininku —JI 
Tanias Vėrsiackas, iždiniu^ 
ku. — Silvestras Čeikaus-1 
kas, iždo globėjais — J. A/į 
Norkūnas ir J. Kumpa. |

16. Visas sąskaitas rišan-fį 
cias su ‘reikalais . apskričM 
nutarta apmokėti, o kas lika i

rinkta pereitame metiniame 
suvažiavime, birželio 26 d. 
Cambridge, Mass., tai yra 
kun, F.. ’ Norbiitas, J. B. at įduoti Centrui, kaip auką.’ 
Laučka ir J. Kudirka. Jai 17-posėdis baigėsi Š vai J 
suteikta teisė kooptuoti* nnu, pa piotų Mal(įę atkalhėjo--J 
jus narius. . kun. F. W. Strakauskas. ■

15. Rinkimas Valdybos Pirm. J. B. Laučkaj 
viešu balsavimu. Išrinkta: Rast. Tomas Versiackas,

“Darbininko” Katalogas
• , ’ • . 4

Visos knygos žymiai numažinta kaina
Ąžuolas. A. Vienuolis ... .10 
Kas šiandien Kalbama, a- 

pie Dievą, Sielą, Religiją, Pa-? 
žangų ir Socializmą, .Parašė—1 
Dr. Povilas Mira

Visas Svietas, žemė,- kalnai, 
vanduo, upės, žmones, mies
tai. Sutaisė ir išleido P. Mi- 
kolainiė ,, ..... ..

' • . MALDAKNYGES <
Maldų Rinkinėlis, baltais 

viršeliais .. 1.50
Maldų Rinkinėlis, Juodais 

viršeliais .. .. .. .. . .1.50
Pulkim ant Kelių — “Dar

bininko” spauda. Odos apda
ru .. .. .. .. .. .. $1.50 2.00

ĮVAIRIOS KNYGOS

Auksinio Obuolio Istorija 
(Graikų Mj’tologijos Žiupsne

Trumpa Apologetika arba 
Kataliką Tikėjimo Apgyni- . 
mas. Parašė kun. V< Ząjan- ■ 
eauskas .. .. .... .. .... .35

kaltam, išguldė Alyva .25
Trys Keleiviai — Krikšeio- v 

ilis, Žydas ir Turkas. Pamoki
nanti apysaką. Parašė T.Vyš
niauskas. Vertė P. B.

Trumpi Skaitymeliai—labai 
pražus pasiskaitymai apie į- 
vairius gyvenimo atsitikimus; 
Parašė j. - Tarvydas .;.25

Turto Norma—moks I i š k i 
pasiskaitymia. Parašė Uosis... ,25
.. Gerumas --aprašymas apie

1.5

.25

Lakūnams STEPONUI 
DARIUI ir STASIUI GI
RĖNUI žuvus, jų giminėms 
gilios užuojautos reiškia

Li P. Vau jos Anglijos
Apskričio vardu ■

ITi Pftulaitskas,
■ Pirmininkas,

. Tomas Vėrsiackas^
. Raštininkas.

gerumą per Tėvą Faberą FU 
lipiną. Vertė Kun. P. L. .

Tabakas—-Nuodai — rūky
mo kenksmas; pagal Dr. Ni- 
kolskį parengs S. Kaimietis .10.

Užkeita Mergelė su Barzda 
ir Barzdaskutis — apysaka.. .15
’ Kataliką Bažnyčia ir De
mokratizmas. Parašė kun. 
Tarnas Žilinskas . ..... .25

XXIX Tarptautinis Eucha
ristinis. Kongresas. Parašė 
kąn.į P^: Bučyis, M: L; O. J “ 1.50 
; MusišltiavŪžfienyje.’ jiio-* i 
kingas aptašjonas kelionės j 
Paryžių ir atgal Mikalojaus / 
ir Glapiros Ivanovų. Išguldė , •. 
Magnus Parvalkietis .........25

Kelionė Aplink Pasaulį per 
80 Dienų. — Apie visas de
rybas be. galo įdomūs nuoti- 
kiaį kelionės per įvairius kra
štus. Parašė Julius Verne. 
'Vertimas, J. Balčikonis .... 1.00

Pramoninės Demokratijoj?
Pagrindai. Parašė Uosis ... .. .50 

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

Aritmetikois Uždavinynas . .25 
Vaikų* Darbymečiui —Rin

kinėlis kalbos mokslui ....
Petriukas — laiškas vieno 

vaikelio.' Verte S. -Rakauskas’
Bolševizmas — Kas tai yra 

bolševizmas ir jo vykdymas. 
Rusijoje ..... .. ,. .... 

j. Žaidimų Vainikas — Savy
bės vakarėliams ir geguži
nėms, su gaidomis. Sutaisė M. 
Grigonis............ . ...... .25

Laimė — (poema). Parašė 
Vaitkus ... .. .. .... .. .. .25

. Atsargiai su Ugnimi. Vertė 
iš lenkiško kuri. K. Š. .10

Mūsų Tikėjimas—išaiškini-

Išleido

.20

SKLEISKITE ŠVIESĄ
Perskaitę /‘Darbininką,’’ . nenu 
meskite, bet duokite kitiems pa 
skaityti. Tokiu būdu supažin- 
disite kitus su “Darbininku” ir. 
L. D. S. ir atrėinsite mūsą itie. 
jos priešą propagandą. ..

"DASSNINK8"SKMTY-
"Darbininkas” jau priima 1933 
m. Lietuvoe Paskolos Boną ku 
ponus už prenumeratas ir kny 
gas UŽ pilną ją vertę. Nukirpę 
1932 m. kuponą siųskite

‘/DAfeBiNiNKAS” 
366 West Broadviray, 

So. Boston, Man.

.35

.15

45

.10Moterystė ir šeimyna. Ver
te J. Gerutis .. .. .. .. .25

Limpamosios Ligos ir kaip 
nuo jų. išsisaugoti. Parašyta . 
negyvoji gamta: žemė, vai> 
tirto, orūs. Parašė J. Baronas

Nauja. Skaitymų Knyga — 
(Dalis.II). Su paveikslais >.

Vaikų Knygelė — su pa
veikslais .. .. ........ S.-

Mano Patyrimai Didžiojoj 
Karėj, 1916 ir. 1919 m. Para
šė, kun,. j. F. Jonaitis (Kape
lionas) .... .................. ... .

Pamaldų Vadovėlis, Staci
jos, Graudūs Verksmai. Su
darė ir išleido kun. J. Konce
vičius ...... .... .. .. ... .

Vienuolinė Luomą. Vertė 
kun. P, Saurtisaitis .. ....

Moterystes Nesuardomybė.
J. -Lesauskis. Šv. Kazimiero 
Dr-jos leidinys, Kaune. .. ..

Sunkiausiais Laikais. Para
šė A. Rueevičius .... .. .. .20

Meilė (Poema). Parašė M, 
Gustaitis .. .. ..... ., ...

Šv. Gabrielius. Išleido Tė
vas Alfonsas Maria C. P. .. Z

RELIGIJOS Mokymo Me
todika, K. J. Skruodys .. ".. J

Leiskite Mažučiams Ateiti 
Prie Manęs. Sutaisė kunigas 
Pranas ................ .. .... .. .25

Mūsų Dainiai. Parašė Ka- 
zy$ Puida .. .. ... .. ... .25

Andersono Pasakos—- su pa
veikslėliais .... ...... ... .10

Malda. Svarbi Išganymo 
Priemonė Šv. Alfonso Liguo- 
ri._ Sulietuvino B. A.. .... ..

Novena. Prie.Šv. Pranciš
kaus Asyžiečio su trumpais 
apmąstymais apie Jo'gyveni
mą. Parašė Tėvas Hugolinus 
Stroff. O. F. M. Vertė K. .. .15

Valgių Gaminimas ir Namų 
Prižiūrėjimas. Sutaisė Amen- * . 
kos Lietuvaitė .. .... . i-.. l-Q0

Sveikata arba tiesus ir 
trumpas kelias į sveikatą. Su
taisė Dr. A. L. Graičiuiias.,. 1.00

A Brief Lithuaniau Gram- 
mar, Lictuviškai-Angliš kas 
žodynas. Kun. P. Saurusaitis .15

Materijos Keitimąsi Orga
nizmuose (Paskaita) L. Vai
lionis .. .15

Delegatų Kelionė Lietuvon 
‘1916 m. Parašė Dr. J. J. Biel
skis .. .. .. • • .15

Vadovėlis išmokti dai 1 i a i 
mišioms tarnaut?. Parūpinta. 
Seno Bažnyčios Tarno . . .. .05

Seselei—Rūtelei, patarimai 
ir pamokyami mūsų mergai
tėms. Iš vokiško perdirbo 
Kupranas....

Mūsų Jaunuomenes .Idealai.
Paskaita skaityta Ateitininkų 
kohferencijojo. .Voroneže, 5 
d., birželio, 1917 m. .. .. .. .10

Šeimyniškiems Vakarėliams 
Pramogėle. Svirno Žvyno . , ,10 
Iš Adomo Mickevičiaus Raš
tų. Mokykloms parinko M. 
Biržiška .. .. . , . . , ,30

Mūšiai prie Nemuno ir Au
gustavo giriose ,. ... ., .. ,10

Pasakėčios. Rinkinėlis kai- • 
bos mokslui .. .. ..A,-.. ,10

‘‘Dievo Karalyste Jumyse 
Yrą.” arba apie gerumo do? 
rybę. Versta iš lenkų kalbos 
ir išleista vrūpinantis P, L.

Ką Kiekvienas Katalikas 
turi žinoti arba mokėti ., ..

tuvybęs.' Kųn. J, Atnbrazio-
I jus .

.25

.40

.20

,15

.10

.15

.10

.10

.15

.25

.10

10

.90

.75

TEATRAI .
Vienuolio Disputą su Rabi? - t t 

nu. Vieno veiksmo juokai Su- . 
lietuvino Vaidevutis ..... .. .IK

Elgetų Gudrumas, 3-jų vei- ... 
ksmų komedija. Parašė Sei-' 
rijų Juozukas , .. .25

Gilinkingas Vyras. 2-jų ak- - < 
tų komedija; parašė S. Tar
vydas . . . . .. \2$

Ubagu Akademija ir Uba^ 
g-ų. Banus.— komedijos po 
1 aktą. Parašė Seirijų Juozu-' 
kas ... ................. .. .35

; Sniegas—4Drama 4-rių 'ak- ‘ 
tų Vertė Akelaitis ... .. .. .40

Esumas — 3-čia dalis dra- v 
mos “GHms Tautos Geni jus.”’ 
Parašė kun. L. Vaicekauskas ,10.
^Visi Geri — 3-jų veiksmų 

vaizdelis; parašė F. V. .. *. .10 
. Patriciją arija nešinamoji ■ 
kankinė —4-rių aktų drama. • 
Vertė. Jonas Tarvydas1 .. čr •1^

Išganymo Apsireiškimai .— 
atėjimas ir gyvenimas, ant že
mės Jėzaus Kristaus. Vaidini
mas sū gaidomis. . . .. .. .,. .75

Dramos; 1) Germanas; 2) 
Fabiola 5-kių aktų; 3) L'iur- 
dd Stebūlas 4-rių aktų; para-. ;

J. Tarvydas .. .. .. .. ,65
Knarkia paliepus. Komedi- > 

ja l^me akte. Parade. Gineitis .15
Vaikų Teatrai; dalis I ; 1) ,

Pagalvok ką darai; 2) Jono 
laimė; 3) Pasakyk mapo lai
mę. Surinko S. K,D. ir N. ..15 

. Vaikų Teatrai: dalis Ui 1) 
Ištlrsime paskui; 2) Antanu
kas. Surinko S.K., D. ir N, .1 ,15

DAINOS

Jaunimo Aidai, M; Ateivis ,10 
Strazdelio Dainos. Parink

tosios kun. A. Strazdo dainos
Svodbes Dainos ,. s . .
Birutės Dainos .. .... ; , 

"Mūsų Kariuomenės Dainos.
20 dainų dviems ir trims bal
sams. Parengė A. Vaičiūnas 
karo chorvedys .... .. ...

SU GAIDOMIS 
M. Petrausko

Jojau DieiiĄ .. .. . , \ 
Vai aš pakirkčiau .. ... A-.

. Ligho (Latviška) .. .. ... 
Už Šilingėlį #. .. .. .. .. 
Saulele . raudona ,.. .. . . 
Šių Nakoialy (dzūkiška) * 
Skyniau skynftnėlį., ... 
Siuntė mane motinėlė .. 
Ko liūdit svoteliai? A•>

; Sasnauskio 
Blaivininkų hymūas .<?

' Aleksio
Vyčių hymnas .. .. .. ..

Tallat Kelpšos
: Liaudies dainos (chorui 

Aš pas tėvclį-MoČiutė mano v 
Oi tu, lakštingėlė^VanagČ- «

lis. tupėjo .. 15J
Kad buvau mergelė-Tr atlė- • 

kė sakalėlis , ..... .. .. .15

“DARBININKAS”
366 W. Broadway, So. Boston, Maš:

mas pagrindą mūsą, tikėjimo .25 
Lietuvos ženklai,

J. Beškęvičius ir B-yū, Kau
nas .. .... .. .. . »*..

.Ėmęs ir Kalbėk: Deklama
cijos, Monologai ir Dialogai; 
Parašė Juozas V. Kovas ...

Eurharistikos Stacijos. Su
lietuvino Kun. P. Juškaitis ..

Dangaus Karalienė.. Surin
ko kuri;.M. Galevičius; .. .. .50

Socializmas ir • Krikščiony- 
bė. Prof, V. Jurgueio . J .. .10

Žmogus ir Gyvulys? Patašė 
kun. Py. Bueys ., ..... . .15

žydas Lietuvoje. Parašė S. 
Kaimietis 7,. «.■ l. ... ..

Maldos Galybe, istoriškas 
piešinys IV-to. šimtmečio kri- 
keionybes,. Lietuvių kalbon 
išguldė P. B. .. .. .. .,

Apsirikimą: Komedija. At- 
sitakimas iš Amerikoniško gy
venimo. Išguldė L a p š i a u s ■ 
Vaikas .. -. ...... * ,. .05

jono Rinito Eilės .. .. ; .75
• be apdarą .. . . . -. 450 

Lietuvos Albumas. Su pa- 
voiksiais ii* aprašymais. . 1.00 

' Dr. Vinco Pietario Raštai, . . 
Istorijos apysaką 2 tomai . . .501

10 
.10 
jo:

.20

.15

.05

. ,15

.10

.10

_____ ________ _______ .05
Kovotojas dėl Vilniaus lie-

.05

J0‘

.40 
1$ 
.15’ 
.25 
M 
.20 
15 
.15 
,1S

jo
ii » *



■ / ■ ■ •

mmatemtrn

riją tokį garbingą lapą, kad 
net išdidūs ,anglo-saksai pa-

enli, fiepoe 1933.
________  ' - , ....... .......... ---------------------

darbininkas
(ita 

fevery Tuesdfty and Ėtidajr ėiept’ Holidijit šdch dl
|Ye&r, Gdod Eriday, Mdinorial Day, Independeflee t>ay, 

Labor Dty, Thanhsgiving and .OhfištięMi • ,

jošipįrs HTHUAMiAir & S. laSor
iA tt Bftcond-diuMi matter Sėpt IX feort pf&Čb at Boatdb; JkAifc.

under the Artof March % MTO
of pottage provldad tor ta Sartfon 1108 
tiWrfNWohJall13,1918

pnKNUM^ttl’toa KAiSA:
Ažierifcoje metamii.. ;.Ho» 

,..k.......$5.00 Ufaleny metama ....*....,......$500 
i.OO Vlfeda Įtart &taltšfe ttebtad.,i.&OO 
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AMERIKOS SPAUDA 
: APIE MUSŲ LAKŪNUS

Dariui ir Girėnui išskia- 
$us įš New Yorko, angliška 
Amerikos spauda atsiliepė 
įįpie juos nepalankiai: išle- 
įįę. menku mdalvėliū, be lei- 
Fdimo, vogčiomis, iŠsimela- 
tvę. kad skrenda tik orlaivį 
įįšbandyti ir. tt. Dabar, kai 
mūsų lakūnai,.. perskridę 
.Atlantiką ir nulėkę be sii-

J stojimo ; toliau negit Lind- 
į- bergh ir luti, pridėjo prie
f savo žygio mirties, antspau
dą;-r-anglų spauda, vos at-

į sipeikėdama nuo pastabos, 
pradėjo rašyti apie juos su 
didžiausia pagarba ir itžlm- 
jauta. Kaipo p ąiyzdį pa-

; duodame čia Boston Globė
> editorialą:

Įį .'“Lietuvos vyriausybe pa
skelbė gedulo laiką dėl mir-

■ ties, dviejų lakūnų, kapitono 
Stepono Dariaus, ir Stasio 
Girėno. iŠ Chicagos, kurių 

f drąsliš pasikėsinimas inilek- 
: ti į tėvynę savo orlaiviu Li-

tuaniea užsibaigė susidaųžy- 
| mu Vokiškos Domeranijos

miškuose, apie 350; mylūi 
įr nuo jų užsibrėžto tikslo. La- 
1 kūnų kūnus'pasiėmė , lietu- 

p' vių valdžia , ir jie gabenami
/į Kauną, Lietuvos sostinę. 
| Jau ruošiamasi pastatyti 
; jiems paminklą. Čia Ameri

koj jų. viengenčiai . rengiasi 
T pagerbti juos viešomis pa

maldomis. Mes visi dalyvau- 
į jame tų drąsių vyrų pager- 
?bime, kurių žygis nepavyko

vien tik dėl tokių nepęrma-

rA. Matutis.

I PAŠAUKIMĄ ATMETUSIO 
LIKIMAS

Ketvirtadienį, liepos 21* 
dieną, išbudau Kervių kai
me apie 8-tą valandą ryte. 
Šeimininkė pristatė švaraus 
šaltinio vandenėlio įr mui
lo. Neužilgo’gavau ir pus
ryčius. Dabai buvo mdn ma
lonu klausyti žemaičių tai’- 
tnų ptie Latvijos rUbežihuš, 
kuri žymiai . skiriasi ritio 
pietų žemaičių kalbos. Že- 
inąičių. taririe apie Vaihuo- 
dę ii* Ilakius yra tikras til
tas tarįjfc latvių ir lietuvių 
kalbų ir daltgel įš šios Lie
tuvos srities puikiai kalba 
latviškai.

Po pusryčių seimininko 
motina nuvedė manė į kaim 
barį kitame namb gale, kur 
šienoje- parodčsavoameri- 
Mečių giminių: paveiksltįs; 
tarp kurių buvo ir South 
Bostoniėčįo Alberto Petriko 
portretas altoristo unifor
moje* Petronėle Johaitiehė 
labai džiaugės paveikslais it 

•■sakes““, poteriauja, kad jos 
dukters sūnus taptų kuni
gu* Tame kambaiyje aiit 
stalelio užtikau maldakny
gę; kuri buvo Vilniuje 1873 
metais išleista ir žinoma se- 

1 nojoje rašyboje . su lenkiš
komis “sz” ir “cž” raidė
mis atspausdintą. Kambalio 
sienos buvo padailintos šve
dų laikraščiais, kuriuose bu
vo suvyruotos švedų prekės.'

Buto labai graži saulėta 
diena ir. aš skubinaus pada
ryti nuotraukos nuo pusėti
nai didelio kalno, ant kurio 
Jonaičių namas stovėjo. 
Miškais apaugę kalneliai la
bai puikiai atrodė ir aš su
pratau, kodėl šitą apylinkę 
latvių pusėje latviai vadina 
Kui’šo Šveicai-ija. Nutrau
kęs vaizdus iš įvairių vietų, 
grįžau atgal į namus, kur 
rengės paveikslams šeimi
ninke ir senoji * motina.

tomų nelaimių, kūfių nega
lima išvengti. ./■ . .

“ Yra kažkas tokio 
tingai .pagaitnąnčio užltu- 
J autiį t anie drąsiame žygy^ 
jė, ' su tekiomis idiūtimis, 
prieš kurias nesudreba tik 
drąsiausi didvyriai.. Kapito
nas Darius ir jo draugas la
kūnas išskrido iš šios šalįes 
be jokio viešo išbubnyjimo.

i Jų įtaisai .buvo toli gražu 
ne geriausi ir jif prieruoša 
.buvo suvaržyta tokių finan- 

, sinių trūkumų, kad jie. buvo 
privetsti maldauti paprils- 
čiausio diplomatinio leidimo 
nusileisti tose šalyse, per 
kurias jiems teks skristi. 
Jie turėjo tik kompasą, bet 
lėkė tiesiog kaip pašto kar
veliai ir kai. užsimušė, nė 
kiek . nebuvo nuklydę-. nuo1 
tikslios kelionės linijos.

'“Jie įrašę garbingą lapą 
senosios Lietuvos, istorijon 
—lapą, kuriame it mes a- 
hicrikieciai jaučiamės turį 
garbės nors menkai daly
vauti.”

Gražūs tai. žodžiai, tik, 
..deja/ brangiai jie mums 
kainuoja. Lietuvos vardui 
išgarsinti du drąsūs vyrai 
paaukojo savo gyvastį. Da
bar mūsų pareiga —tinka
mai juos pagerbti .bent pri
sidedant prie statomojo 
jiems paminklo. Darius ir 
Girėnas išlėkė labai kukliai, 
bet nutūpė kaip didvyriški reiškia noro ten priklausyti, 
arai ir įrašė į lAetuvos isto-1 . K.

Joms besirengiant, pasirodė 
ii*. jaunas šeimininkas Z& 
nonas Jonaitis,' JŪ nietų vy- 
has. Jiš sugrįžęs iŠ Šermenų 
apie T-tą valahdą rytu mie
gojo tik vieną vdlahdąj bet 
labai draugiškai ir. linkŠMl 
elgėsi ii* gi'eltai pilė pa
veikslą prisiruošė.

Tuo jaus išėjome į atvirą 
lauką, kur senutėlė Jonai- 
tiene išsirinko vietą foto
grafuotis prie griuvėsių bu
vusio ną>no pečiaus, kurs 
jai prisiminė visą praeitį: Ir 
tuomi buvo malonus. Kad 
išreikštų savo Amerikoje 
gyvenančiai dukterei de- 
kihgumą, ji apsirengė Ame
rikoje pagamintais drabu
žiais. Šeimininko žmona Ur
šule Jokubauskaitė. Iš Ver
šelių, kurios vestuvės įvyko

gegužės 3 d., 193j).m.5. bran
giam atminimui susiieškojo 
saVo nuotakos * velioilą f ir 
nusifotografavo sti vyru. 
Liėtilvos moteąys taip mėg
sta gėles, kad be gMių ran
kose nelabai sutinka foto
grafuotis*

Paskui apžiūrėjau visą 
ūkį. Klonyje tarp kalnelių 
buvo iškasta .durpės, į ku
rias džiovina ir degina vie
toje anglies ir malkų. Čia 
žemė paskutinės ketvirtos 
i'ŪŽieš, Čia gfyhaš Smėlis if 
sūūM labai dūilg javlį it 
daržovių sudegina. Mes pfi- 
ėjoin prie avižlį, kurios bu
vo tokios rdtos, kaip plikio 
plaukai, « kad šeimihiiikėj 
diškihUama apie vafgingą 
gyvenimą, gailiai: apsiver
kė. Ir už šitą 8 hektarų ūkį 
reikia mokėti valdžiai kas 
mei 34 litus mokesčių. Pal*- 
davus gerą karvę, galima 
gauti, tik 30 litų. Todėl yra 
pagrindo verkti* .

(įūs daugiai!)

įvairenybes..
6

JAUDINANTI DEDAr-
BlGMtlONE.

Škbtiį laiktii š C i a i pra
neša, kad iš Dlneiiįarw mie
steliu South. Wdlešj • atėjo 
pėsti į, Jjoiiddhą, 38 m* Ūln- 
žiaus (Ūbudu), seliUiho, vis
lia vėlšių pųftltė, ed Da^ 
tvis ir jo Žmona Lily ir ke
liaudami jiedu atsivežė kū
dikių vežinlely 4 Įdėli, hiA 
žiaūs savo vienturtę dukre
lę Gladys, IšBlaengamv į 
Londoną yra 182 angliškos 
mylios tolumo kelias! Varg^

KADA LIETUVOJE BU
VO ŽUDOMI. KUNIGAI

Kankinių krauju nekaltą 
yra aplaistyta . ii? Lietuvos, 
žeiiiė. “Žvaigždės5’ 4 Nr. 
rąiidainė žitipšiielį tokių at
siminimų f

“Šiemet sukako lygiai 70 
metų nuo paskutinio lenk
mečio, apie kurį ir dabar 
mūsų žmonės Lietuvos kai
muose dar daug; dalykų pa
sakoti moka. Iš tų skaudžių 
įvykių, tik vieną' liūdną pa
saką Čia įaŽymesimė.

Tai atsitiko 1863 metais 
Šdravų miške (Josvainių 
valšč.) .Sukilėliai miškų tan
kumynuose slapstėsi. Kas 
lytūs jie. susirinkdavo prie 
vieno ąžuolo pasimelsti. 
Prie to ąžuolo buvo pasfa- 
įtėlis. Viršuje buvo prie me
džio prikaltas kryžius. - O 
pačiame ąžuole buvo iškal
tas įdubimas, kuriame bū
davo slepiamas Švenč. Sak
ramentas; Septyni kunigai 
čia kas rytas laikydavo pa
eiliui . Š v. Mišias. Mano tė-

velis, kuris tik vienus išliko 
gyvas iš visų tų sukilėlių, 
štai ką ffiaii papUSakOjO :■

“Vieną rytą visi kunigai, 
laikė Mišias, klausė, išpažin
čių ir dalino Švenčiausiąjį 
Sakramentą. Aš tarnavau 
per visas Mišias iŠ eilės. 
Tuomet aš tebuvau vos 17 
metų. Pasibaigus Mišioms, 
kunigas užgiedojo suplika
cijas. , Vyru i i .buvo . ‘ - labai 
daug, bet niekas nebuvo pa
sirengęs kovai. Staiga su
dundėjo šūviai, sutarškėjo 
kardų ir durtuvų Smūgiai. 
Rusai su kazokais \ apsupo 
mus iš visų pusių ir žudė 
besimeldžiančius. Nei gin
tis, nei'bėgli jau nebuvo ga
lima. Kunigas, kuris klūpo
jo šalia manęs,. greitai su
kniubo nuo kazokų kardo. 
Aš, gavęs į šoną, su durtuvu, 
buvau-tik. truputį sužeistas.. 
Greitai pasiritau po krū
mais, o. iŠ ten pasprukau į 
Šaravus. Čia pasislėpiau

kluone. Bet po kelių valan
dų pagautas, Sužinojau, kad 
.visi kunigai buvo be pasi
gailėjimo išžudyti. Daugelis 
vyrų buvo po. tuo pačių 
ąžuolu pakarti. Tik vėliau 
jų visų kūnai buvo, palaido
ti Šaravų kapuose. Visi sii- 
imfieji buvome surakinti ir 
nuvežti į Kėdainius. Ten aš 
tik iš tolo pamačiau savo tė
velį, kuris buvo vežamas į 
Sibirą. Aš patekau į rekru
tus ir tik po Rusų-Turkų 
karo, kaip garbingai pasi
žymėjęs karys, grįžau į sa
vo tėvynę Lietuvą.” Taip 
pasakojo mano tėvelis, mi
ręs didžiojo karo metu. Šą- 
ravų Vyrų Apaštalavimo 
nariai, minėdami tas skau
džias 70 metų sukaktuvės, 
savo kalino kapuose, kur il
sisi septyni kunigai, šiais 
metais pasiryžo pastatyti 
koplytėlę, .

O tasai ąžuolas ir šiandie 
dar tebestovi, aukštai iškė
lęs savo viršūnę virš visų 
kitų medžių. . Tik tas įdubi1 
mas, ' kur buvo lai komas 
Švene. Sakramentas, vėl Už
augo. Bet žmonės dar ir da
bar teberodo tą vietą, kur 
buvo prikaltas kryžius. Mat, 
ąžuolo žieve apatigo aplin
kui ir paslėpė jį savyje. Du 
kiti kryžiai buvo toje pat 
vietoje prikalti. . Ir juos ip 
žuolas priglaudę į savo širdų 
Tik paskutinio kryžiaus vie
na dalele vos tematyti da
bar.”

sši$ ^mogdišyšenni būdainas 
beJ darbo, kelidvO Londonan 
darbo ieškoti. Nethrėdamas ** 
ho namų,- nū jokids prie
glaudos, turėjo ii* savo žmo
ną SU maža dukrelę kllrtu 
sū Savim pUiniti. feštlieit' 
kiek įstengė bekeliaudatni,- 
jie. truko lygiai 2 savaiti, 
kol Londonah atkeliavo. .

Jo žmona laikraščių rę< 
portetiitį pūpąsakojo, kad 
kiek laiko atgal, jie ir kaip 
visi kiti žmonės, turėjo savo 
butą. Dėlei ilgo vyro nedar- . A 
bo, priversti buvo butą savi- ;. 
bibklii grąžinti, o baldus 
pardltotiK už kuriuos gavo 
20 šValų. Tuos pinigus esą 
Sėliai „pravatgę. Sako, kol 
buto visiis baldUs, jiedu; šū- 
šipirko..jiems ii*uko. 7 motai, 
laiku Tcilmlingos pi nigų su- — 
mos sutaupymūi..

Kelionėje veik visą laiką f 
miegodavę po grynU dangu
mi, Nuo lietaus mažą savo 
dukrelę vežimėly, jiedu už- . 
dengdavo guminiu automo- 
biliauš uždangalu. Jį dova
nojęs jiedviem vienas žmo
gus- O patys, nekartą iki 
odai lietaus būdavę permer
kti. Jų drabužiai esą visai 
nusidėvėję. "Visas tas 2 sa
vaiti jiedu turto valgio nė . 
kąsnio nėsą valgę. Gaudami 
pils ūkininkus kūdikiui pie
no, jie patys daugiausia 
maitinosi tik sausa duona ir 
margarinu.

.L0,S.SEIMAS
L. D. S. metinis seimas į- . 

vyks šių mėtų rugsėjo mė
nesį . ŠV. Juozapo lietuviu 
parapijos patalpose, Watęr- 
būry, (Jotui.-

Seimo dienos ir. progra
mų bus pratiesta Vėliau. Vi
sos . kuopos ir apskričiai 
prašomi išrinkti .atstovus ir 
pasirengti.seimui.

L: D. S. Ccnt ras.

' Neleisk raudonuoti tavo 
nosiai dėl nuodėmių savo 
burnos.

Šia, iškalba — efektinga. Gestai, nors negausūs, 
tačiau visi buvo gracingi ir vietoje. Aš buvau tie
siog sužavėtas rinktiniausiomis tavo citatomis; la- . 
blausiai įstrygo mąii vienoji, kurioje įšsireiškėi, 
kad gyvenimas yra mįsle slaptingesne iiž pačią 
mirtį?’ : y. —

Edmundas ištiesė profesoriui , dešiniąją už gra
žiuosius komplimentus. ’ .

“Gyvenimo tikrai mįslė,” pradėjo Tėvas Gas
paras, imdamas į rankas rožančių, kabantį ties vie
nuolišką prijuostę, “ir vieh tik tie; kurie, turėda
mi tvirtąjį, tikėjimą, žvelgia į Dangų, .tegali jį iš
rišti. Tai tik minorą canamus. Ir labai apgailes
tauju, jog pats filosofijoje negavai pirmosios do
vanos?’ ■

“Taip pat ir aš. Ištikiu jų, aš slinkiai darba
vausi, kad ją gavus. Nūngi, gaunant tik antrąją 
dovaną,- jaučiuos ližviltašr Betgi Brundza tikrai 
jos’ nusipeliiė; Jis. buVo vienintelis, mano rivalas, 
kuriu aš paisiau. Gi mitroj i dovana, Jar auksinė, 
juk gražiai išrodo ir Visur puoš ašmeninę mano 
garbę. Tačiau, Vis viena, aš jam pavydžiu to giliii-

> ko, kad gavo pirmutinę dovaną?’ . ...
„ ' “Ką gi dabar darysi, Juk tai praeities dalykas. 
Beje, oiųir gi manai praleisti atostogų laiką?”

i “Rytoj aš išvažiuoji! į dėdės KužittOs ūkę.”z
/‘Rytoj!' Argi. pats nęmaliai pirniadienį. daly

vauti graduantų rekolekcijose??
Staiga ubu- sustojo. Tėvas .Gasparas pažvelgė1 į 

' jaunuolį, neatsakantį paldausiman ir pradedantį 
nerimti;. Ir jaunuolis netrukus nuleido savo akis

Tai visa buvo mokslo metų Užbaigimo dieną.
Pilnos entuziazmo iškalbingos prakalbos, dova- 
uos, diplomai, Orkestro ir beno instrumentai nm

* tilę it senai padėti į. atatinkamas vietas. Minios, 
dalyvavusios puošnioje ir garsioje mokslo įšfai-

: gos svetainėje, kurioje persiimta kilniausiais įs
pūdžiais ir gražiausiais, atminimais> išvaikščiojo

- į savo namus, paliekant vietą tylumai, vj’štan- 
A čioms gėlėms, sūmaigytiems programų plakatams.
į Atsižymęjimai, pasisekimai, ųžšiyylimai- nedatek-

liai, aplodismentai,, okazijos, pasaulįngųnias ir 
ū “glorija — nužengė istorijon. : .

Atmintingos dienos graduantas, Edmundas
Dunda, vaikštinėjo molmlo įstaigos sodne su TeVu

J* Gasparu, retorikos profesorium,, kurio klasoje
Edmundas mokinosi, ir dabar profesorius reiškė 

r nuoširdžius 'komplimentus ir vaizdavo reikalingą 
fi pasiruošimą gyveni man, meldžiant Aukščiausiojo

didžių malonių, pagelbstančiii žmogaus kelionei 
t Čia,‘žemėje. •. ' ’ ’■ ’. ■

“Iki šiol nesuradau.progos tave pasveilčinti už
iškalbingą•p^sakj’įą prakalbą,”, tarė- Tėvas Gas-

Kfiaraę 1
Ey ’ ‘ ‘ žji'dingai ačiū t nu, Tėve, * ’ dėkoj o Edmundas, 
K' užiffii, kalį) iiranginū hios tavo pasveikinimo žd.- 
i d;»”

. ®ehtimęiitai buvo kilnūs, “dikcija — ąiškįau- žemyn ir mosavo lazdele. :-

4 ‘Argi nemanai dalyvauti gtaduMUtiį rekolekci-, 
jose?” pakartojo Tėvas Gasparas klausimų, nesu
laukdamas Edmundo atsakymo.

“Nė, Tėve,” atsakė jaunuolis trumpai.
“Dėl ko gi?” Vėl paklausė vienuolis, tačiau ašt

riu tonu. Ir, pirm Sulauksiant atsakymo, Tėvas 
Gasparas užsimąstęs iš naujo pradėjo: “Man
ding, rodosi, . kad rekolekcijos pačiam jau nebe
reikalingos, kUblriet ėsi galutingai apsimąstęš ir 
apsvarstęs savo pašaukimą.” .

Ir Tėvas GaspUrds pažvelgei klausančiai į ta
lentingų discentą, betgi graduantas, užkluptas to
kiu nepaprastu klausimu^ nieko neatsakė. Tik jo 
mintyse virė kova, ir noras buvo diskusuotį daug 
dalykų. Gi vienuolis įdomavo , susekti tikrąjį jo 
užmanymą įžengus pasaulin ir pradedant gyveni
mą. ‘

. “ Tamstos mintys jau apsvarstytos ir paruoštos 
pasirinkti gyvenimo' luomą
' “Manding dar ne, Te Ve, — vadinasi, mat, — 
matai, motina sako, — aš reiškiu tai, — Tamsta 
gi, Teve, žiliai, kad aš turėjau it tebeturiu mintį 
būti kunigu. TačiaU, sUko mano tėviis, kad Karo
lis,-vytinusysis •sūnūs, palinko, inžiūierystūn, gi 
Valteris pamėgo vaistifiinkystę, tai. aš, mat, tUriu 
pagelbėti tėvui krautuvėje ir rūpintis motiną ir 
sesutėmis.” . } • x ‘

“Ką gi sako motiną?” j • • ’ ’
. -(f Tarp mudviejų kalbant, • tai ji norėti i . mano 
matyti, ties altorium.; Tačiau ji nesipriešina tėvo 
minčiai ir sako, kad: žmogus gali išganyti savo sie
lą gyvendamas pasaulyj, lygiai, kaip ir vienuolis,

užsidaręs vienuolyne.” , t . .
“Ir ką gi pats sakai?”
Jaunuolis —. jis ėjo devynioliktuosius — savo 

lazdele kirto ,per žolę ir jos viršugalviai pabiro . • ■ 
takam .

“Aš nežinau — nesu tikringas, ką į tai atsaky
ti^’ .• ' ■

“Taigi, verčiau ateik į iNekolekcijas ir Šventoji 
Dvasia atsakys tau?’

“N—-he, Tėte. Aš turiu jau nusipirkęs bilietą . 
važiuoti rytbj. Beje pasitaikius progai, aš gi su
grįsiu juk atlankyti visus.”

“Bilietas tepasilieka; gi pats verčiau ateik į re- - 
kolekcijas pirmadienį.” . . . ■

Ir jaunuolis į tai nedavė, atsakymo.
“A! štai ir varpelis.. Tai reiškia vakarienę. Ir, 

kadangi lytoj pats išvažiuoji, -tai aš linkiu tau 
laimingosios kelionės ir gražiai. .praleisti . atosio- .
gaš. feašyk man ir, kai grįši, ateik manęs atlanky
tų. Tatai su Dievu, brangusis. Ir* Dievas tepalai
mina tave.’/,

“Su DicAni, g erasiš Teve!” atsisveikino Ed- ’ • 
mųiidas. . .. /■ - ■

Ir jaunuolis.pasuko į vartus ir‘ paskui išėjo į 1 
gatvę. Gi TėVas Gasparas skubėjo į vakarivnbūtį. • 
“Gyvenimas . tikrai .inįslč,” sąluoiųivo vienuolis.
“Ir pasitikiu, kad Edmundas bus toks genis ir •* 
paldkuti^1 patarimu.atlikti .rvkolekcijas. -• Kasžin, . . 
ar nuoširdžiai- priims tą- mano patarimą ??

. ■’ " . . • n . ' .o . o' ’ '• _ ' " ‘ y.-.
Edmundas Dunda pasauly turėjo grąžą pasisb*- 

kūną. Smulkią tėvo krautuvę pastūmėjo į tikrąjį *



liepoa žt/,
ar .,/.
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Sveikata^Bratigus Turtas *
NOSIES VEIKME.

Hašo I)r. A; L. Y'i^ka,

' Šio iašihelio įhiefis yta 
Sitpažfaidinti su tlosies Veik
me ii- jos tąmpriūs iyšiliš 
sd specirtl 1 ą i s jausmais, 
kaip 'ttd: Uostjmiu, girdėji- 

K mli, skoniu. Driežastlmi vie- 
nd iš iiį specialių jdiiSihų 
pakrikimo gali būti pajus
tas šaltis tftbą Įdegimas iib- 
sies glęiviilės ir kitdtos no
sies ligos, kurios Biri ypa
tybę Užkimšti iidsį. taipogi 

.’ nosies ligo? gali bittl priė- 
žąsttmi ilŽnuodijimo . kitų 
kūno organų. :

Svarbiausia nosies veik
mė yra kvėpavimas. Sveika

■ nosis JiiiOsai duodn įkvėpti 
•Orą į plaučius ir lengvai jį 
išleidžia. Šnervėse priaugę 
plaukeliai dulkes sulaiko, 

’ o nosies. gleivė naikina bak
terijas. Tokiu būdu tik ap- 
švarintas oras pasiekia 
plaučius. .Įkvepianti nosim 

. pirmiausiai ofcas pasiekia 
turinkauliiiktis ir pasiskai- 
dęs po visas hosieS lastas 
turi progos apšilti. Taipgi 

t nuo "šlapios pievelės su-
drėgsta, sušvelnėja oras, 
kad pasiekęs mažyčius plau 
čių korelius . (celėslės), ne- 
užšaldytų ir nenušausintų 
Tyrinėtojai yra ištyrę, kad 
per 24 valandas nosies glei
vėta plėvelė pagamina apie 
pusę* kvortos škysjiigp Čįtba 

,v gleivės/
puti per burną, nes pasta- 

. rasai neturi galimybės per
košti, sUšikijdi bei sušvel
ninti įkvėpiamo oro, ir su
laikyti nuodingas bakterir 
jas. Kvėpuojant per biūną, 

’ saufeas, šaltas ir netyras o- 
ras, dažnai ųžnuodyja tonsi- 
lius, gerklę,. plaučius ir ne
pakenčiamai sudžiovina lu- 

, pas, burną, liežuvį, gerklę 
.ir tt: ‘ . i.

Smegenyse randasi uosty
mo centras, iš^ kurio lygiai 
telefono viela didokas dirk- 
snis. arba nervas ateina į no*

ve-

sį ir išsišakoja apįp viršuti
nį turbinkauliuką po gleivė
ta plėvele..; Kvėpuojant, oras 
suerzina uostymo dirksnius^ 
kuriais impulsas pasiekia 
smegenyse uostymo centrą. 
Tokiu būdu mes atskiriame 
malonų kvapą, nuo dvąkiail- 
Čiai suteršto oro. Šuuodi- 
mas apsaugoja nuo- ligų ir 
kai kuriuose atsitikimuoBe : 
net nuo mirties. Pavyzdžiui, i 
per prakiurusią dūdą prasi- j 
veržušį nuodihgą gaząr mefe 
tuojau sųųodžiame ir grei
tai apsisaugojame nelaimės. 
Taipgi kvėpiančių gėlių su* 
uodimas pagamina švelnų , 
įspūdingą pasisekimą ne tik 
sveikiems,. bet įr ligoniams, ■ 
Randasi Žmdniųj kurie md- 
no, kad . kaikuriuos tvirtus 
kvapus nuolatos uostant ga
lima apsisaugoti nuo lim 
pančių ligų ir laike epide
mijos arba ligonį namuose 
turėdami, palaisto karbolio 
arba pasikabinę ant kaklo 
nešiojasi kamparo gabalą 
•arba česnaką. Tokia apsau
ga tėra tik psyęhologiškos 
vertės. Jei iš prieždsfies im
sies ligų, dirksniai arba ner
vai tampa sųnaildnti, arba 
užsikimšusi nosis * neįleidžia 
orui pasiekti dirksnių, tai 
uostymo jausmas sumažėją 
arba visai pranyksta- Pra* 
radę pauostymąj nustojame 
neįkainuojamo tUrtb.

Uostymo jausmas. paaŠU 
rįna skonio jausmą. . Suuo
dus gardų kvapsnį atsiran
da burnoje skonis, sklan
džio liaukutės gamina gro
mulio sunką ir sukelia ape
titą. Bet suuodus dvokiantį 
maistą,, apetitas siiiiiažejaj 
net vėmimą silkėlia ir žttio- 

. gų peršergsti nevalgyti pa
vojingo maisto. Geriant ri- 
cininį aliejų ūŽęmiis iltiSį 
visaip neragaujame blogo 
skonio. Tais parodoj kad Uos
tymas turi įtaką į skbiiį. ;

Nosies veikmė turi Svar
bią įtaką ant ausų arba gir
dėjimo aparato. Eustaehiah

-------  _ ...- - --  
trubele, kuri sujungia nosį 
su nosiniu kosergaliu, duo
da nosies nuodams paleng
vai pasiekti ir užnuodyti vi
durinį ausį. Užsikimšus no
sei, vėdinimas ausyse, kautų 
daubose ir koreliuose, kurie 
jungiasi šu nosimi, žymiai 
sumažėja, tokia padėtis su
daro didelę stoką oro, ne tik 
nosyse, bet ir vidurinėje aų* 
syjm Viduryje nosies įr au
sies oro spaudimas sumažė
ja iif negali atlaikyti išlau
kinio spaudimo. (Išlaukinis 
oro spaudimas būna visados 
vienodas, tai yra 15 svarų 
ant kiekvieno colio). Dėl, to, 
iš lauko didesnis oro spau
dimas, negu vidurinėje au
syje įlenkia bubinelį į vidų

gi tankiai girdžiamas ausy
je ūžimas bei skambėjimas 
arba spiegimas,.

: Nosies veikme pagražina 
balsą. Gerklėje balso stygų

virpėjimas išduoda vienodą 
nuobodu balsą, kuris pasie
kęs Viršų gerkles ir nosį pa
keičia savo ypaįybę. Nosyje 
virpančios oro vilnis sušvel
nina, pagražina, balsų ir 
duoda, galimybės visaip jį 
pamainyti sulig kalbėtojo 
noto. Iš priežasties ligos, 
užsikimšus nosei kvėpuoja
me per burna.' Balsas būna 
vienoda?, aštrus,. nepamAi- 
npmas:, nuobodus ir neturi 
rįiuzikalio skambėjimo. Gir
dėdami taip kalbant žmogų, 
mes iŠ papratimo klaidingai 
spkome;. jis kalba, per nosį. 
Kadangi nosis y ra užsikim
šusi, tai negali kalbėti per 
nosį. Iš tikrųjų, jis kalba 
per burną, kuri neturi gali
mybės pagražinti balso.

Nosies veikmes sutrauka.
Kvėpavimas, ’ perkošimas, 

Sušildymas, sudrėkinimas> 
oro ir atsparumas prieš 
nuodingas bakterijas. - 
Specialia uostymo įaustas, 

L Pagerinimas skonio, pa* 
aštrinimas girdėjimo, pa- 

?-gražinimas balso.

‘‘KamRupi Kiaušinis, o Ne Viščiukas.

Naujosios Anglijos, kata- 
fatikų seimelių rezoliucija 
dėl .anglų kalba skyrių lie- 
tiiviiį Spaudoje iššaukė ir 
žymesniuosius inūsii rašyto- 
jiiš tarti tuo klūtisiihu viešą 
Žodį.

Gaisasb No. Ž9 įdėjo 
gėtV. Morkaus straipsnį, 
kurio įdomesnes dalis čia 
paduosiįne. Baso:

j “Anglų / įkalbai' lietuvių 
Spaudoje yra tuo, kho anglų 
kalbėtojai,, o lietuvių suei
gose. Vadinasi,, eikvojimas 
laifoį gadinimas ūpo, šalti
nis nereikalingų barnių ir 
Užsimojimų, o gero nei šešė
lio. Iš šalies žiūrinčiam, jei 
galima, anglų kalba lietuvių 
Suėjimuose kalbėti, tai dėl 
ko nebūt gūliina lietuvių 
Spaudoje anglą kalba rašy- 
tH '

“Gyvas vaizdas iš lietu
vių gyvenimo Lietuvoje. 
Panorėjus grynai lietuvių 
parapiją supaliokinti, pirą- - - - - .f- * * —■• -v •• - • .

Žinios fe Metuvos 
pareikalauti satisfakcijos iš 
tiį, kurie jį per iąikMčids 
“išgarbavojo.”

KAifCtAl, Pagreitį apsk.
Šiomis dienomis sudegė 

Kalnų ją kaimo gyventojo 
Naujoko malūnas ir lent- 
piūvė. Gaisro priežastis ne
žinoma. Nuostoliai siekia 
kone milijoną litą7 Malimas 
ii* lentpjūvė . buvo įrengta 

i visai moderniškai, buvo ap
rūpinta. .naujausiomis tech
niškomis . prie m o n ė m i s. 
Kartu sudegė ir elektros 
stotib.

NAUJAS KALIOŠU kAURtKAS 

. LIETUVOJE . .

UŽ BANKROTĄ APKtJLt; i 
BANKININKU.

Klaipėdoj buvo toks atsi
tikimas. Ten bankrutavo 
vienas privatus bankas. Dėl 
to nukentėjo daug žydą ir 
šiaip piliečių. Iš- Kretingos 
atvažiaVo žydą tautybės pik 
Mėndelevivius, miško pirk
lys, kuris, sutikęs gatvėje 
bahktūtavusį bankininką, ji 
smarkiai apkūlė. Kol poli
cija atvyko, pirklys pabėgo 
ir pasislėpė.

NUBAUDĖ “ŽEMAITĮ.”
• • ■ ■ ■ - * •

Telšiuose išeinančio “Že
maičio” redaktorių vietos 
kumeiidantas už straipsnį 
apie diktatūras ir apie Šilu
vos atlaidus nubaudė 1,000 
litų urba 2 ulėm. kalėjimo. 
Paduotas Krašto apsaugos 
ministeriūi skundas atmes* 
tas. j . . . v. •. ..A .

dėta skaityti ĖVangeliją pa
liokų kalboje. Neužilgo, sa
ko, reikalinga e vangeli j ą 
paaiškinti. Tik tiek. O tiek 
ir užteko...

“Taip ir Čia. šaukiamas, 
sakysim, kokis. sei mėlis1.. Su
važiuoja daug., Interesuoja- 
sį yisi. Nieko daugiau ir ne
reikėtų. Kaip' štai, ve pasi
šiauši mintis kieno tai pa
kaušyje, ksad 'būtinai reikė
tų dar ir miesto viršytą pa
kalbėt kviesti. O jie tik to 
ii* laukia. Atėję dažniausiai 
niekus pasakoja; Betgi visi, 
išsižioję kiaušo, . rankomis 
pliaukši.

• “Kad. įvertinti svečio kal
bą ir iškalbą ir da daugiau, 
pradedama ją kartoti vos 
po vieną po kitą riebesnę 
mintelę lietuvių spaudoje. 
Niekam nei sapnuo.tięs nesi
nori, kad neužilgo kito tokio 
kalbėtojo jau ištisa kalba 
turės būt išspausdinta*
' “Norint apdrausti savo-

MIRĖ DVAK. ZUBOVAS.

Birželio 23 d. Medemro- 
dės. dvare mirė Vladimiras 
Zubovas, prieškarinių laikų 
veikėjas ; ir kovotojas prieš 
caro valdžią. Nors buvo 
dvarininkas, bet dirbo kai
riųjų organizacijose. Palai
dotas Medemrodės dvare.

. “Inkaro” akcines b-vės 
atidarytas Veršvuose kalio
šų fabrikas jau dirba visu 
temini. Pakrikę dirba apie 
300 darbininlai. Dirbami 
kaliošai' ir įvairūs gumos 
dirbiniai. Išplėtus fabriko 
veikimą,; kaliošų per dieną 
bus galima padaryti apie 
10,000 porų. Pirmieji fabri
ko dirbiniai Lietuvos rin
koj jau pasirodė.

SVARBUS PRANEŠIMAS 
VISUOMENES VADAMS

jos Centro Valdyba nuošir- . 
džiai kreipiasi į visus mūstį - 
katalikiškų jų .parapijų kle* < 
bonus, kunigus, seseris,’mo* 
kytojus ii? apskritai į visut 
mūsų lietuviškos katalikiš
kos visuomenes vadus/ viso* - 
se lietuvių Amerikos kolo*^? 
nijose, prašydama dabar gu*. 
organiztioti visą "m o k s 1 ą 
einantį jaunimą į Studen
tų kliopelės (ypač mūsų pa* ' 
.Čią moksleiviją ir visus auk*' • 
štųjų mokyklų studentus ir ' 
studentes). /

Bendrais organizacijos ir 
informacijų reikalają malo
nėkite kreiptis į Centro pk- 
miiiinką John C/Morkū
nas, 253 Beriin St., ildches- 
tėt, n, t. ' •

’Ainerikos Lietuvių Kata
liką Studentą Organizacijos..

Dvasios Vadas — : " 
JNun. Jonas J. Knpas, 
Pirmininkas —— -— 
Jonas' Č. Morkūn-as.. .<

Girtuokles nuolatos kėsi
nasi į savo gyvastį.

~ Ar Turite tą “Nesijaučiu
Gerai” Jausmu? ' .

Bfušii uaterihias j įima yla,, mteiftltė,. 
pas sava ■vaistininką ir u2 uolori nu- 
BlnirkĮto a&tt hiitAU. ' .

Nuga-Tone

ŽILIUS JAU PALEISTAS.
Amerikos Lietuvių Kata

likų Studentų Organizaci-

Po visų pasąulj paskUbtišį. tonlfcį/laį* 
.riff stimuliuoja jušŲ apetitą, atftalvlnu 
visa sistemą, ir Jus jausitės, tvlr* 
tesniu ii? miegosite RetiaUs, Viso ihCr 
nėšio treatmentas viename butely) ta« 
bletkij. Ptadgldte 8| UeatJrtėntlj. tuo, 
jaus Ir jeigu po dvldešhnte dieni] ,Jus 
husite . neužganėdintas, Jusi] pinigai, 
bus jums sugražinti — jįjs neimate 
jokios rizikos.

Iš Kretingos gauta žinia, 
kad buvo paleistas iš polici
jos daboklės p. J. Žilius. 
DaleištaS • nepasitvii'tinūs į- 
tarimui, kad jis Olšauską 
nužudęs. Žilius : suimtas

• -, 91 .
griežtai įrodinėjo, kad jis 

‘nekaltas. Žilius dabar norįs

spaudą nuo svetimų įtakos, 
reikėtų pradėt ją drausti-iš 
pradžios, o ne iš galo. Kam 
rūpi Idaušinįs, - o ne viščiu
kas, tas kiaušinio’ po višta 
niekad nekis. Kam rūpi lie* 
tūrių spaudos ateitis, tas 
jos po. anglų kalbos spar
nais iiekaišios. Pakišti, mat, 
lengva; bet iškišti jau nega
lima.

DIDELIS NUPIGINTAS
Lietuvos Vaizdų -■> Atviru- 

JĮ ^5 &tĮ ir knygele “Mano Pa- 
tyrintai Didžiojoj Karėj,1’ 
64 pusi., kapeliono Kun. J. 
Jonaičio labai vaizdingai 

' parašyta, tik už

15 centų
Reikalaukite

“Darbininko” Adm.
366 W. Broadvvay, Šo. Boston, Nass.

verteiviška biznį.. Po to atidarė dar kitokių san
dėlių ir viską inkorporavo vardu:. “Dunda ir Sū- 
ntūis Bendrovė.” j?o dviejų metų susijungus stt 
keliomis kitomis įstaigomis' pradėta distiliuoti į-

. vairius spiritus ir pasitrigubino visas jų kapita
las. Kai tarifo teisės įsigaliavo, tai griebtasi va
rytis kitokioje išdirbystėje, kaip, antai liejimas 

. metalinių puošnių leihpų, garinių įrankių, ir t. p;
It savo išdirbystę dėliaį parankųnįo perkėlė 
Pglian,, Da. Patsai Edmundas likosi superinten-

: dentas firmoje sakytu vardu; Ir ateitis buvo.gra- 
’ri ir šviesi. ' . .

- ‘ Pradžioje Edmundas dažnai atlankydavo moks* 
A Lo įstaigą. Būdamas Aliumnų narys jis vizitavo ją 

beveik kas mėnesį. Ilgainiui pradėjo rečiau atsi- 
lankyii jon ir galop nereguliariškąi.

.. ’ • Vieną kartą j am atsilankius jis susidūrė su Te- 
VU Gasparu ir tuojau buvo paklaustas:

“Ar osy patenkintas, Edmundai j dabartiniame
• ’^sa^o luome?” ;• , .. ..

' “AŠ dabar darau pinigus,; Tėve,” buto' greitas 
atsakymas. ; . . . * . • .

Ė .. “Taip. Betgi kas, jei jais iieatsieksi lainW?H •.
; • “Tai niekis, Teve, tai niekis.*. DydsinėS inarn 

pajėgos jau mirė. Aš nebegaliu visko pradėti iš 
naujo ir turiu bliti patenkintas, kaip yra. Aš gi 
dabar esu. baisiai j susirūpinęs įvairiomis, sunkįo- 

f . mis atsakomybėmis, jog niiktį negaliu užmigti. 
; t Be to gi nesenai įlindau į skdllis* ' Notą ir niėkils 
j. . dar.nežino,.tačiau-rūpinilds suieškoti ii* rasti bti- 
<■ dų jas atmokėti.1 AŠ norėčiau atstoąfyti visų, tų 
; ' ‘ primulių. Ir tai visa tiesiog užinuša*xnaūei Gi

senasis: nujautimas mano sapnuose traukia mane 
atgalion į "kunigystę.-. Ir aš labai gailiuos, kad 
anuomet'neatlikau .rekolekcijų: Tačiau atsibudus 
rytmetį viskas išnyksta įr vėl esu užimtas dienos 
pareigomis.”^ .

“Ar tas vi?a vien tik sapnai?” . ’
“Aš bijausi būtį prispirtas prie tiesos išreiški-.

- 3BĖB- .. ■ '

Ir po to Edmundas daugiau nebeatsilankė ma
tyti mokslo įstaigos sienų.,. .

Sekantį mėnesį jis susituokė su padorių ir tur
tingų’ kaimynų dukterim. Sutuoktuvių iškilmės į- 
vyko katalikiškoje bažnyčioje. Ir Tėvas Gasparas, 
negalėdamas' asmeniškai būti tose iškilmėse^ pa
siuntė nuoširdžius pasveikinimus telegramų. Gi 
atsikvėpęs, tarė: ■ 1 . —

“Gyvenimas tikrai mįslė. Ir Dievas, didžiajame 
Savo gailestingume tesųsimilsta tiems, kurie, ne- 
įskaitę tikrosios reikšmės, pasirinko/ klaidingą jį 
kelią.” "■ ’'•

• t o • O O ’ ’ ' ■
Brundzai. šiandien sukako' 25 metai; kai aplėkto 

aukšhjjų mokslų įstaigą; Nūngi jis buvo Metro- 
politano Banko kasininkas. Be to, jis ėjo Htoldąs 
pareigas ir sunki’-naštą buvo ant jo pečių užkrau
ta Šv. Vineento Labdarių Draugijos, kurioje vir- 
Šįinnkavo ir daug rūpinosi varguolių šeimpiomiš. 
D[eUW*gi visi neturčiai ir‘vargdieniai jį pažinojo 
ii* gera širdim įpinėjo jo vardą: Bytnietį reikėjo 
jam atlankyti kai kuriąs Šeimas ir išdalinti pašal
pą. Ir, besiskubinant gatve atliktų .savo prievoles, 
prisiįninė jam mokslo metų užbaigė? diena, nuo

kurios jau ^praslinko lygiai 25 metai, šimtmečio 
bertaiiiis, kai gavo aukso medalį už pagirtiniausį 
atsižyniejimą filosofijoje, kai ūžtelėjo ir nesiliovė 
audringi delnų plojimai už jo “tdealio Gyveni
mo” temą. Įr, šypsodamasis, sumurmėjo: “Tai 
dailusis filosofijos, specimenas iš manęs, argi ne? 
Ir .aš gyvenu tikrai idealį .gyvenimą, bėskaitliuo- 
jant bankoje pinigus, argi ne?” Ir.atsiminė mok
slo .bendrus, k. a. Ragutį, Valį, Lembėrtą, Žagrį,. 
Dunda ir kituosius, su kuriais' bendrai mokinosi. 
Vieni iš jų buvo jau mirę, kiti kažkur pradingo, o. 
pasiliko vos tik keli, susįrysusieji tampriais, bičiu- 
lingumd ryšiais. Ir, atsikvėpdamas, išsitarė: ‘‘ Pa
laimintos ir laimingos tai dienos!”

“Brundza! Ęi, B^nui-dzą!”. pasigirdo balsas, 
šaukiąs“ Jo vardą, sugadinant , visus gražiuosius jo 
atsiminimus. ' . . ' . \

Brundza, atsigrįžęs,. pamate storulį, saliūninin- 
ką, bestovintį durysei. ir mojantį ranka, kad ateitų 
pas jL Brundza. paskubo, ir tuojau užklausė ko jis 
■nori.

‘‘Žinai, tas padauža,-kurs dažnai užeidavo pas 
mane išsigerti, yra paliegęs ir pakrikęs;”

“Kas gi jam ptisidarė?”
. “Jis yra mirtinai sergąs ir guli paguldytas lo
voje.” • ■

“ Ar šankiai gydytoją?”
“Aš'jį pašaukiau vakar naktį, ir jis-sako, kad 

ligonis negalį keltis ir, kad negerai, yra jo. galvo je 
ir, kad vėl sugrįšiu Jį rytąfpainat lytų jį.” .

• “Kaip gi jis vadinasi?”. ... • _•
“Ir aš pats nežinau tiktojo jo vardo, betgi da&

nai jį šaukdavau Baltru arba Jurgiu.”
“Ar jis baltvėidis?” ”1
“Kadaise jis buvo baltvėidis. Betgi nuo to lai

ko, kai aš jį pažinau, tai. jis atrodė panašesnis į 
indi joną, 'ypač jo nosis —- ka, ha!”

Ir skahdūs šiurpuliai parėmė jį visą ir gailėjo
si už paskutinį paklausimą. Kitaip ligonis taip: 
skaudžiai nebūtų, buvęs pašieptas. Ir trepais pa* 
skubo viršun į nurodytą trečiąjį aukštą prie durą,- 
kur sirgo ligonis. Brundza pabarškino į duris, ta
čiau, nieko neišgirdęs, pats įėjo vidun. Ligonis 
miegojo ųrba^uvo be sąmonės. Jis atrodė su
drumsto gyvenimo nudėvėtas plilaikas —* biąųrūs 
ir priklus, suveltais plaukais ir apžėlęs sudarkyta 
barzdą, suodinas veidas ir purvinas kąklas, nu
puolęs išgvara ir prasmegęs išmata, gu|tuoklybės 
ir -gyvuliškojo gašlumo pasibiauretina auka..

“Vai-gšas! vai, nelainųngas.vargšas!” gailiuosi 
Brmiclza. “Gaila, ir skaudu!” . ’

Ir tuojau pritraukė prie ligonio lovos' vieninte
lę, kambary, kėdę ir, sėdęs, paėmė, tigrinio ranką iš
tirtų pulsą. Ligonis į ik tada at idarė . savo akis,. 
staiga žvilgterėjo į .aplankytųjų ir paskui vėl už
dare jas letarg'iškan. užniiršinuin. bei nėpaišymant

“Drauge, gal nori ką nors, kad padaryčiau ar
ba patarnaučiau .tau?” pakknisė.. Brtmdza;

Išblyškusios, išvargintos ir išraudonavę akys 
vėl atsidarė palengva. įvg. reikalaudamos valios 
stiprumo atkelti jų blakstienas ir .ligonis pasida
rė nepajudinamas. . .< •. ■ ■/

“Ką gi nori, kad prigėlbečiau tau?” garsini vėl 
..paklausu svečias. ‘ ■ . * , :
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KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
l KOLONIJOSE

I LAWRENCE, MASS.
® Liepos 17 d. mirė Myko- 
Bas Amšiejus, gęrai žinomas 
Kbawrence gyventojas. Dide- 
■Įiamė nuliūdime paliko žmo- 
raą Prancišką, dukteris A- 
Knadeją (kuri yra Sesuo 
Kkazimieriete) ir Eleną, sū- 
Enus Kazį, Petrą ir Joną ir 
fc dvi seseris t- Kotryną (Ha- 
tyėrhill) ir Juozapiną (Mai- 
E ne valst.). Velionis iš Lie- 
E tuvos paėjo iš Kibišių kai- 
Knao, Liškiavos parapijos. 
K Buvo ramaus būdo žmogus., 
E Tegul jam būna amžina ra- 
B mybė._ _ • '
| ---- DARBAI.

E f •Lawrence darbai pagėrę- 
E jo. Kai kurios dirbtuvės 
f ‘dirba dięną ir naktį. Kai 
t kurios dirbtuvės dirba ne- 
B pilną laiką.. Mokančių dar- 
| bą dąrbininkų' mažai nedir- 
į bančių. Nemokantiems dar-' 
Įę bo sunku įeiti į dirbtuvę.
L PIKNIKAS. .

r- Liepos 30 d. Palangos 
parke bus piknikas, kurį 

t rengia Sodalietės su Jaunų 
f Vyrų organizacija. Laukia-

ma gausingo piknikierių 
skaičiaus.

S. Čtiktfuskas.

PRANEŠIMAS
Ą. L. R. K.' Federacijos 

Naujos Anglijos apskričio 
metinis suvažiavimas: įvyks 
rugpiūčio 13 d., 1933 m., 1 
vai. po pietų. Šv. Jurgio pa
rapijos svetainėje, James 
Avė., Norwood, Mass.

Federacijos skyriai pra
šomi išrinkti kuo daugiau
sia atstovi} ir parūpinti ge
ri} sumanymu organizacijos 
- • - - rlabui. ..

į Apskričio Valdyba, 
Kun. Pr. Juras,

Dvasios Vadas. 
K J. Kudirka,

Pirmininkas.
S.čeikauskas,

Raštininkas.
J. V ersiackas,

Iždininkas.

REMKIME SAVUOSIUS . ' * * ’ .
Mes ypatingai raginame 

remti tuos biznierius ir pro
fesionalus, kurie skelbiasi 
“Darbininke,”

[ Atsišaukimas į Visuomenę
J - Turime garbės pranešti, kad kandidatai- į Mariana-.: 
iL-polis Kąlegiją, Thompson, ponu., bus priimami iki rug- 

sėjo mėn. pradžios. Mokslo metas prasidės rugsėjo: (Sep- 
| tember) 8 d. Reikalingas Grammar School (pradžios 
L mokyklos) užbaigiu© liudijimas, Krikšto metrikas ir 
L Klebono liudijimas. Mokslas su išlaikymu (be kelionės 
U ir drabužiu) $300 mokslo metams. < .• • ’r

Gerbiamoji visuomenė, kuri dalyvavo Lietuviu Die- 
£ noje,. Thompsone turėjo progos pamatyti, kaip didelė ir 
H graži Kolegijos nuosavybė ir kaip tvarkingai ir draus- 
| mįngai auklėjami jos mokiniai. Prie to, mums lietu- 
F • viams labai svarbu, Ivtid Tėvu Marijonų Kolegija yra ve-, 
į dama lietuviškoje dvasioje. Auklėkime savo inteligentijų 
K- lietuviškai, nes tik tuo' būdu išsigelbėsime nuo ištautėji- 
| kxg;. ♦ '' ' ’ Z’- "

Prašymus siusti šiuo adresu: Rev. J. J. Jakaitis, 
g Marianapolis College, Thompson, Conn.
K - Kun. Al. BuHys,M.I.C.
f .. Laikinasis Provincijolas.

tas Krank M. Zottoli, LLB., Massaėhusetts aukštesniojp 
teismp žymaus teisėjo Zottpli (italo) brolis. Eilėraštis 
parašytas . žuvusiėmš lakūnams Dariui, ir -Girėnui pa
gerbti.— Red.) ' •' \

OUR 'i’ONGUES BŪT YOUR GLORY SPEAKS, 
OUR GRIEX NONE GREATER PINO.

By Frank M. Zottoli LLB.
‘ • • 1 ’' • ’

Qut of the sliadows of Ne\v York, 
To span the Oeean wide,

Litlnlania’s arduos Sons of Work,
, - What shall your fate betidę? ‘

■ With courage that surmounts all life, 
For your brave Nation’s weal, 

You chose to midertake FlighUs strife,
■. Iii your patriotic zeak ..

. • U • •. 2. '
The tears roll down on our chceks,

~ The clieeks oT alI Mankincl,
Our tongues būt of your glory speaks, :

• Our grief, hone.greater find. 7
- ‘ It was a sublime get — away,

On your patriotic call, - .
You would, and who may that gaįnsay?

Yoiir courage, vied witli all.
: ‘ .- & .’ ’’

You spamied the Oeean well enough, 
Itself a reeord feat,

Būt then, Ąlas! And this is tough, .
Mere means your prowess clieąf.

Ali heroes disasiėr survive,
-. Immortal iš their soul,

You have it as have alį ivho strive, p 
. . To reach some supreme goal.

■‘K-/.

The Ali Eternal, over all,
- Ali seeing and all wise, . . .
Saw DARIUS and GIRĖNAS falį, 

Ąboye them Paradise. .. t ;
He saw thėm fjying with suęcėšs,’ * ‘ •

■ The vaster Oeean Main, \
. And would upon their courage štress,

* By a World’s heai’tfeit pairi.
, ' ' • \ ..' 5. '

Gpd’s Heaveh is His love’s ieward,
To You, intrėpid męn,

Wh(0 for mere life had less.regard,
: Than glory in Your ken, ...

Your deeds have. ybn oUr lasting praisė,.
Your ardor won our love,

The Prince of Life, knows thįs repays,. .
For what You did, or strovė.

6.
Your fąme is ividespread on our Earth, 

, : Your ivorth we all apprise,
■' We all apprise your sterling worth,

5

* We grieve.and We’ve real cause for grief, 
You’re HEROES we revere,

Though Your heroic lives, were brief, 
Their memory is dear;

' ...L U- ••
We mourn your loss, yoiir. vdliant deeds, 

We know were not invain, *•
Whatever be our raee or creeds, 

Our lasting love you gain. .
AVe’ll cheiish e’er Your memory,

For You ba^e touched our hearts,
Through grief there looms your bravery, 

That nearei you to your hėarths..
’ & :

The Kation You have honored dears, 1 
Lithuania, need not quail,

While she has sons vvho know no fears, 
WIio her defense avail..

We bow our heads and for You pray, 
Though prayėrs YoU’ll not need, 

—foi^thehLOouhtry^ die-aIway?-— 
\ The voice of obnseiehce heed.

You’ve left your kin, who arė bereaved, 
Whom fate placbd iii God-s care, 

Of needs and wants tĮey’ll be relieved, 
! Thęy’ll have shelter and f are.

J ' ' Your patriotism hąs touched our hearts, . 
With ivilling hands we’ll give, .

Ali we may spare of piirse or maris, 
That they*may thrive and live. .

10/ ■
The love that you liave shown for all, 

Ali shall on thėrti bestow, ' 
Until our Angel Gabriel’s call, 

The heroe’s heirs all know.
Amid our life’s travails and woes,
' We’ll not foTget their plight, 

Who gavę you life and took it knows, 
They’ll share of our. dėlight.

Wė mourn your loss and vrtliie we shed, 
/ For-you our welling tears, 

Lithuania need no foemen dread, 
Her heroes have no fears.

Whąt they had meant to inculcate, 
They did and slidvved their might, 

, Though we rėgret ’dite quirks of fąįe, 
With hearts that are contrite.

. ' LITHUANIA, thou may well be proud, 
Of ypur heroic Sons, _

Though grief, their victory may shroud, 
Their deeds alLprowess stuns.

Fair S-overeįgn of the Baltįc Sea, 
The hauht of valiant hosts, 

May thėse e’er guarH your liberty, 
And guard your Lands and Cbasts.

KUNIGU VIENYBĖS 
SEIMAS

JŠiais Šventaisiais svar
biausių žmonijai įvykių Ju
biliejiniais Metais . AmerL 
kos Lietuvių ;R. K. Kunigų 
vienybes Seimas įvyks Ęmi- t 
mo į Dangų Švenčiausios P. 
Marijos Oktavoje, rugpiū? 
čio 22 d., Šy. Jurgio para
pijos svetainėje, Chicago, 
Illnpis. : Prasidės 9 vai. ryto. '

Reikšmingi laikai reika
lauja i'eikšmingo Seimo. 
Kristaus meilė ir sielų išga
nymas verčia mus dalyvau
ti, jame kuo skaitlingiausiai, 
idant šiais istoriniais metais 
Kunigų Vienybės Seimas 
būtų vaisingiausis. Todėl 
drįstame prašyti Provincijų 
Seimui atstovi} ir sumany
mų. .

Visus įnešimus prašome 
iš anksto siųsti raštininkui 
kun. P. M. Jurui, 94 Brad- 
f-ordjSt., Lawrencę, Mass. 
Seimo gi metų adresuokite ‘ 
per malonę Rt. Rev. Msgr. 
M. L, Krušas, 3230 South . 
Aiiburn Avė., Chicago, III.

Kun. K.Va&yš, 
pirmininkas, 

‘ Kun. P. M. Juras, 
. raštininkas. .

JONO SMITO EILĖS
Tai gražus mūsų išeivijos 

įžymaus poeto kun. K. Ur
bonavičiaus eilių rinkinys.

Šią knygą išgyrė visa rim
tesnieji spauda. Visi gėrisi 
jos turiniu, gėrėsies ir Tam-

* sta ją įSigyjęs. z *
Knyga gražiai atspausdin- ‘ 

a ir turi 191 pusi. Jos kal
ia $1.50* Bet dabar “Darbi-

. ninko” spaudos vajaus me
tu, gražiais drobės viršeliais 
kainą tik 7.5 centai; popie- 
rio viršeliais 50 centų.

Dabar yrą geriausias lai
kas įsigyti šią taip brangią 
ir naudingą eilių knygą.

“DAPBIKINKO” ADM., .
366 W. Eroadway, 

South Boston, Mass. ’

Alus niekad nėra taip 
nustelbęs kaip tie, kurie jį. 
geria.

r Ir ligoniui, rodosi, reikalinga buvo gauti laiko 
F apsimąstyti, kad supratus klausimą ir silpnėda- 
į mas pakrutino savo galvą.
k “ Aš pašauksiu Daktarą Kutarį ir žiūrėsiu ar
į negalėtų jis paimti jį į ligoninę ir, jei negalės, tai 
į reikės gauti slaugę,” sąmonavo Brundza. “Die-i 
į nomis galima bus gauti slaugę, o naktimis jį pri- 
f žiūrės Vincėntiniai(rės).”
i . .. “Gal norėtum kunigo, kad pašaukti?” garsiau 
į- paklausė Brundza.
į '■♦..Toji pati poza, tas pats supratimas, tas pats 
f silpnėjantis galvos pakrutinimas. Tr Brundza Jie- 
| beturėjo vilties nei drąsos pradėti ką nors, kad. 
|, bet kuomi . prįgęlbėjus nelaimingajam ligoniui, 
į “ Jei žinočiau, jei fili žinočiau—kokios religi- 
F jos, jei— I’ Ir pirma negu Brundza galėjo'toliau 
L tęsti savo mintis, tai ligonio akys pasirodė ryškeš- 

nes, galva nusilenkė sutikimui ir. skubiai prabilo :
t'5 “Taip, kunigo!” ‘
f ; “Dd pasimatymol Tuojau sugrįšiu su kunigu,”
L ištarė Brundza, skubindamasis pro duris. Tte- 
E pais* nubėgęs žemyn, jis žengė prie kerties ir pas- 
E kui tekinas bėgo kitąja gatve, kalbėdamas į save: 
t “Gaišinti nėra laiko; aš tikiu,.kad vargšas ligonis 
E mirštąs” Ir pasukęs kiton gatvėn*nejučiomis jis 
E sutiko kunigą Nartą, žengiantį tiesiog į jį.
k “Esi, kaip tik laiku,” pratarė, ‘atsidusdamas 
i? Brundza. “Netoli nuo Čia randasi mirštąs, ligo- 
I . bis. ”
t Ir abii paskubo į vietą; laiptais skubiai užžen- 
f ' ge aukštyn ir įėjo į ligonio kambarį ? čia juodu at- 
? rado pribuvusį gydytoją. Ir, kai Brundza paklau-

sė gydytojo, ar yra kokia nors viltis ligoniui, tas 
tik galva pakratė.
. Ir ligonis vėl atkrito į letargą ir niekada jau 
nebeatgaus sąmonės: jau artinosi gyvenimo.pa
baiga. Ir, kadangi prieš mirsiant jis buvo pareiš
kęs noro matyti kunigą, tai kunigas Narta sutei
kė jam kondicijonalinę absoliuciją ir davė Pasku
tinį Patepimą. Kunigui baigiant ritualinių maldų, 
paskutiniuosius žodžius, ligonio kvėpavimas darė
si vis sunkesnis ir aštresniu agonija buvo skaus- 

‘minga ir, pagaliau, * vienuoju sunkiuoju ilguoju 
atsikvėpimu,' lyg varginančiu ilgąjį atsidusimą, 
išleido paskutinę .dvasią.

“Visagalis Dievas tebūnie gailestingas jo vėlei 
ir teilsiasi amžinoje ramybėje!” dievotai baigė 
kunigas Narta.

“Amen!” užbaigė, pridurdamas Brundza..
Šv. Vincento Labdarių Draugiją rūpinosi miru

siojošermenimis ir .jp lavoną palaidojo katalikiš
kose kapinėse. . .

Po Šermenų, praslinkus savaitei, vieną rytmetį 
storulis šaliūnininkas įžengė į., Metropolitan© 
Banką ir prisiartinęs ties kasininko langeliu, įda
vė jam seną, nudėvėtą ir sumąigytą voką,, kurį jis 
sakė radęs velionio lovoje. Kai kasininkas patik
rino, tai surado kai kurių laikraščių iškarpas, 
gelžkelių stočių laiko rodyklę, pasenusius pašto 
ženklelius, biznio kortelę nuo firmos “Dunda ir 
Sūnaus Bendrovė, Pgh, Pa.” ir aukso medalį su 
inskripcija vienoje pusėje: • ;;

.. “Antroji Dovana skiriama Edmundui Dundai 
už labai pagirtiną atsižymėjimą Filosofijoje.”

O kitoje medalio pusėje buvo įžymėta mokslo 
įstaigos vardas, vieta ir dovanos gavimo data.

Brundza, stengdamasis užslėpti savo susijaudi
nimą, dėkojo storuliui saliūninihkui už voką, kai
po pagrindą sužinoti vargšą velionį, kuom jis yra 
buvęs ir pažadėjo tuojau duoti žinią* jo giminėms, 
jiems’pasiųnčiant kąrtu ir aukso medalį.

Koks tai perimąs^nujautimas dilgterėjo Brun- 
dzos mintyje, kai pirmą kartą pamatė nelaimin
gojo vargšo veidą,-, nuo kurio netrukus mirtis pra
šalino visą biaurumą ir priklūmą, paliekant tik 
gražiuosius ruožus. Ir tas nujautimas dabar per
simainė į ryškųjį, tikrumą. Vardas kitoje medalio 
pusėje teikė, didingus atminimus praeities, kurio
je Edmundas Dunda buvo įžymiausias aukštųjų 
mokslų studentas ir atkąldiausiaš Brundzos riva- 
Įas lenktimavįme filosofijoje. Tas veidas ryškiai 
nusakė artin^iausią ir atkakliausią jo bendrą. 
Nūiigi, abejoti, nebereikalinga..

Susituokus Edmundui Dųndai, po dešimties 
mėnesių gražaus ir laimingojo sugyvenimo^ neti
kėtai pasimirė jo žmona. Jos netekimas jam buvo 
didžiai skaudus smūgis: jis prarado yisą ūpą ir į- 
taką, reikalautiną biznio vedime. Kartais jis kal
bėdavo, kad bendroves dalį perduošiąs tėvui ir 
broliui, o pats eisiąs ūkininkautų. Gi motinai pri
siminė vieną dieną, išsireikšdamas, kad, jei dar 
būtų progos, tai mėgintų išeiti į kunigus. Jis juo
kėsi, kai kalbėjo, lyg kvaitulio suimtas. Taip tai 
išbuvo kokius tris menesius. Po to jame įvyko at
maina ir visas .atsidavė darbui, laikinai pamirš
damas religiją, nebėsimelsdamas, nebeidamas baž-

nyčion sekmadieniais klausytu Šv. Mišių. Metams . 
nesuėjus po mirties pirmosios jo žmonos, jis į j jo 
į mišrią mterystę. Jaunoji jo žmona suardė namų, 
ramųjį gyvenimą. Jis pasiddrė nerūpestingas dar
be. Sekamai apnyko jį nelaimės ir jos sekė viena 
paskui kitą. J o sveikata pradėjo silpnėti ir nykti; 
jo biznis gaišojo tėvas staiga mirė iš priežasties, 
kad sūnus subankrutino; jis pats pradėjo gir
tuokliauti; jo žmona apleido: jį ir teisme gavo 
pęršiskyras; jo motina taip pat mirė iš širdies , 
skausmo, kad nupuolė ir ištvirko jos sūnus; jis, 
vietoje pasitaisyti, ėjo vis aršyn; sekamai nebe-, 
galėjo rasti užsiėmimo.nei darbo gauti; paskui 
dingo iš draugu tarpo ; galop, be sąmonės, mirė 
svetimame mieste ir palaidotas kapinėse tarpe ne
žinomųjų ir pamiršti!ju.

Kartą pasitaikė Brundzai sutikti Tėvą Gaspą- 
rą ir jam apsakė apgailėtiną ir nelaimingą Blin
dos likimą. . ’ . • , .

Gi vienuolis tarė: . *
“Vargšas Edmundas! Kai matyti; jis pasirinko 

klaidingąjį gyvenimo kelią, kuriūoju. eidamas ne- I 
atsiekė laimės. Ir, jei būtų jis neatidėliojęs gra* 
Žaus savo pašaukimo ir jame būti} ištesėjęs iki 
pabaigai, šiandien džiaugtųsi visi iš nuveiktųjų 
didingų jo darbų, dm gi apsiriko...” .

Čia vienuolis, pakėlęs savo akis į Daugų ir iš 
Šii'dies geįmių atsidusdamas, užbaigė pašnekesį, 
apie Dundą, melsdamasis:. .. ■■■■ - , f.

“Visagalis Dievas tebūnie gailestingas jo ve- 
Ui!” '• '■ \ *- J
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į Rytinių Valstybių Žinios |
NAMAI IR JAUNUOLI AI* • t * .

•’« * • ’ . 
jaunuolio - jaunuolės nekal
tinsime, jeigu norėtą Iš
sprukti iš tokios vergijoj. 
Teneapsivilia tokie tėvai, 
jeigu nteis diena,'kada visai 
juos paliks vaikai ir jau 
pervėlu/grauduitis Arba pa
sitaisyti bus. ; \ . . .> 1

Kaip dažnai girdi skun
džiančius tėvus, kad vaikai 
nesįla-eipia- prie ją. Kamė 
priežastis? O gal dėlto, kad 
vaikai žino, kad ją tėvai 
vien pasityčiotą. Gi jaunuo
lis, jautrus, sykį užgautas, 
neclrįs. antrą Sykį jpramini- 
mo ieškoti, kur vien panie
ką sulaukė.' Todėl ir svąrbu 
tėvams visuomet būti pasi
rengusiais rimtai patarti 
savo brangiems vaikeliams, 
tokiu būdu įsigyjant ją pa
sitikėjimą.

Toliaus, tėsripranta tėvai 
šią svarbią tiesą: ' jei jaU- 
nūoiiams1 bus. leistu namie 
nekaltai pasilinksminti', ne
reikės svetur ieškoti tos 
linksmybės, kurios kiekvie
na jauna širdis trokšta^ Lei
džiant jaunuoliams, kartas 
nuo karto, namie surengti 
savo . draugams draugėms 
pasilinksminimo sueigas, 
patys užlaikydami taiką bei 
grąžą sugyvenimą, tėvai pa
tys nustebs, įzaip namai 
taps vaikams ir visiems, 
daug malonesni ir juose no
rės vaikai daugiau ir dau
giau pasilikti.

Tat, tėvams . yra duota 
kartu ir užduotis ir. proga 
padaryti, 
kaip pridera, o Dievas- tik
rai apsčiai atlygins;

i
 Paskaita, sakyta MarL 
Vaikelią-Sodaliečių, P. 
Apreiškimo Parapijos 

trinkime, birželio 19 d., 
3m., Brooklyn, N. Y,/ 

lamai! Kai kuriems pats 
žio skambesys yra muzi- 
ąusims. Primena ramy- 
tylą, poilsį ir prieglaūdą 

> šio pasaulio blakštymą. 
Baus kitiems namai ^iš
vien tik visa, kas ne-, 

agu, gal netir ncapken- 
ma. Tojdems namai, tai 
ta pavalgyti bei išsiraie- 
i, kur praleidžiama* kuo 
šiaušia, laisvo laiko. To- 
apie namus vien teatsi- 

na ir sau atvaizduoja 
čusį girtuokliavimus, nel
ikimus ir nepatenkini^ 
;S.-. ■ ■’ ■

’ ” I • r . , . .a

baugiausia nuo - tėvą pri
rišo, kaip ją vaikai atši- 

mins namus. Ją pirmutine 
| pareiga yra ugdyti pašiten- 
f. kinimą bei ramybę tarp šei
mos nariu . ir padaryti iš 
■ namu, dauginus negu vieš- 
: būtį arba nakvynes vietą. O 
j kiek mažai tėvu supranta tą 

savo pareigą! Jeigu ją vai
kai svetur praleidžia savo 
vakarus ieškodami tos lai- 

| mutes, kurios neatranda sa- 
t- vo tėvą namuose, tie tėvai 
—pirmieji aimanuoja, - skun- 
į džiasi; kad vaikai jiems ne- 
£ paklusnūs, net pranašauja 
A visokiij. nelemtą nuotykiu.Bet ar tolde tėvai kartais 
r sustoja pagalvoti, kad gal 
į lygiai ir ją kaltė, jeigu to- 
p. kia padėtis apsireiškia. J ei 
į' tėvai štengtąsi. padaryti na- 
f mus tik truputį 'malones- 

mus, truputi įnešti saldyn 
1 bes, gal -jaunuoliai, ir dau- 
į giau savo laiko namie pra- 
' leistą. Namuose, kur jau

nuoliai: daugiau, nieko ne- 
' girdi kaip barnius, piktažo- 

džiovimus, mato girtuoldys* 
tę, nepasiliks ilgai. Doriems 

J jaunuoliams nėra patrauki
mo tėn būtį- Kai tėvai viens 

į su kitu tesibars,. užsipuldi- 
ne ja, galima įsivaizduoti įs

pūdį, įspaustą jaunuoliu 
širdyse. Netik tokią tėvą el
gesys duoda blogą pavyzdį, 

bet stačiai išvaro vaikąs iš 
savo namą, apverčia ramy-r 

" bes buveinę į tiesioginį pa
mišėliu vietą; Jeigu reikia 
sugrįžti po dienos darbo, ir 
rasti tokius.namus, ne vieno

™ »..y, ^kupuotoj^: Lietuvojfc ^uEimk.’
ms. .;

Aleksandras Debšis, 42. 
metą amžiaus,. 31 Hudson 
Avė;, mirė liepos 20 "i š
laidotas liepos 24 d. iš Šv. 
Jurgio bažnyčios Šv. Jono 
kapuose.

IleroldMayers, 14 .metą, 
14 Mmorė RL, mirė liepos 
20 d. Palaidotas liepos 22d. 
Kalvarijos kapuose.

Laidotuvių apeigomis rū
pinosi grabelius J. Garšva.

MOTERŲ SĄJUNGOS
SEIMAS

irias gilūtiėčią vis dėl to dar 
’peiškrypo Jš. tiesaus . lietu- 
Mško kelią ir A. Astasevį- 
čiaiis nurodymu neklauso; 

j Jį palaiko tik saujele, o visi 
: kiti gyveiį^^ąvo sveiku lie-

SHENANDOAHjPa. — 
A. L. R. K. Moterą -Sąjun- 
gos Seimo tvarka. - ::

1. Seimas įvyksta rugpiū-
čio 7, 8 ir .9 d. d.į 1933 m., 
Apreiškimo Motinos.. Šven
čiausios (Annąnciation) ai-. 
rią parapijos mokyklos sve
tainėje. . .

2. ‘Rugpiūčio 7-tą- d;, Šv. 
Jurgio lietuvią bažnyčioje, 
9 valandą iškilmingos Šven
tos mišios. Vietinė kuopa 
ir delegatės iri corpore eiš 
prie šventos koinunijos.’-'M '

,3. Seiino atidarymą^ 11 v. 
ryte, , Apreiškimo Motinos 
Šyenčiausips (Annunciati- 
on),t airią pąrdpijoš.Mokyk
los svetaine j .kampas CĮięš- 
nut ir ’Cįiei’ry\ gatyią, 8-tą 
vai. vakare.

Koncertas Ttigii ‘Šchool 
svetainėjė, kampas Lįpyd ir 

-r •. _ rVHiite gatvią. . ‘
kad namai, būtą . Įįugpiąčio 8-tą . d. šy.

3VW?' *“^1 jnišios užmirusias sąjungie- 
les .8 vai. ryte. / .

išpildymą savo luomo šven-i Baąkįetas ;7 vai. vakare 
Mainierią svetainėje; kam
pas Main ir Oak gatviij.

i DELEGATĖMS- SUSTO- 
į . JIMO VIETOS .

Ėerguson Hotel, South, 
eorner Main* and Centre 
Strėets.: $1.60, $2.00, $2.50 
rr$3.00. ’

Scmidt Hątėlį- North cor- 
ner Main ir Čoaį gatvią, 
kairia .dienia $1.00. ?• ;

L Norinčios pas privačius 
^žmones apsistoti iš. kalno 
tuo reikalu kreipkitės į kuo
pos raštininšę. šekaričiu ant
rašu: Mrs. Arina Sheva, 7 
S. Grant St„ Shenandoah, 
Pa. • >’■ ’

' • /Komisifai
Seilino Rengimo

toš . atsakomybės. Teugdo’ 
namuose * tėvai tikėjimą, 
meilę ir darbštumą, tą do
rybių gardus kvapas pasaL 
dins ją namus ir pritrauks 
jų vaikus prie ją.
;. Olgcb ČisdtislcaitŠ.

BROOKLYNO FED. APSK, 
DR-JU PRAMOGOS

; Rugp. 13 d, Šv. Raž. draugija 
(ApreŠk. par.) ižvažiavimas į 
Forest Bark. .. ’ A

Rugp. 27 d., V. Jfe. dp-jbs No.
1, (Aprelšk. par.) ifivažiavimas į 
Forest Bark..

Rugp. 27 d. L. D. S.: 10 kp, iš- 
važiavlma§_ į Forest Parką. A

Rugsėjo 3 d. Mot. Sąj. 29 kp. 
iČvaž. Forest .Park/

Visiems, Visiems!
LIETUVIŲ UNIVEBSALIS BIURAS

Atsilankę į Brooklyn Įvairiausia proga ne
pamirškite užeiti pąą mus ir pasikviesti į savo; .

■ / namus lietuvią prietelią ir patarėją—laikraštį Į
“Darbininką.” Jei Jumyse kils, graži mintis J 
ką nors gera įsigyti ar savo prieteliams pado- • 
vanoti naują maldaknygę, rąžančią ^ar gražią 
stovylelę, užeikite . Jūsą visuomet laukiame. 
LIETUVIŲ UNIVERSALIS BIURAS, Ine.

Būvusi“ VYTAUTO .SPAUSTUVE”..
423 Grand SC .. Brooklyn, N, . Y: 1

‘ STūgg'2-2133 / .

L D. S. NARiy-BEDAHBIl
dėmesiui ;

“Darbininko” adminis 
(racija išmokės Įį. D. Sąna
riui —■ bedarbiui UŽ Įdek 
vieną naują metinę pienu 
meratąvieną dolerį. Daug 
bedarbiu naudojasi proga 
Pasinaudok ir Tamsta. Dė 
platesniu informacijų kreip 
kis į “Darbininko” admini 
straciją, 366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass. - \ -

SUMOTAS LIETUVIS.

’' ’ ’ t’ ~ * >■ l
Adutiškis, Sekminių ant

rą dieną trys Adutiškio 
miestelio lietuviait jaunuo
liai buvo, nuvykę į Melagę- 
nūs, kur buvo atįaidaij yą-įtuvišku protu.. 
dįnami “festu.’’ Kadangi*’ ; '' 
jie buvo su tautiškomis lie
tuviškomis kepuraitėmis, tai 
daug: kas į juos kreipė akis 
ir .žiūrėjo kaip į gerus, susi
pratusius lieląvįus. Tik vie
nas kitas šlėkta Žvelgė ne
palankiai ir kažką murmė- 
j°' '
7 Tą dienai po pamaldų 
Mielagėną miestelio aikštė
je buvo surengta vadina
moji .lenką dainą syeritė. 
PriėŠ dainavimą adutiškie- 
ciams teko susidurti su Gi- 
lutą sodžiaus lietuvių jau
nimu, kurį, mokytojas An
tanas Astasevičius. (didelis 
lietuyią. priešas) buvo atsi
vedęs dainuoti lenkišką dai
nų. .. Vienas ądutiškietis,* bū- 
teiik: Alponsąs Jukną . .kal
bėjosi ?! su Gjįūtų . sodžiaus 
viena lietuvaite, kuri pasi
sakė, įcaęl ir jai. reikėsią įep- 
kiškai , dainuoti. Į tai ■ A. 
Jukną jai pakakęs:., Bet, įu 
gi lietuvaitė!... Ar, pinai, ką 
darai? ■

Tuos -ri^od^įuž ' girdėjo ir 
mokytojas’A. Astasevičiris.

, Po dainą adutįšįęiečiąi 
grįžą Pį’° ė-iįdtą sodžių,' kur 
buvo pažįstąją pakviesti į 
šokius.. . . Netrukus į šokius 
atvyko ir mokytojas,Ą.;Ąs- 
tąsevičius, k\p’isy sužinojęs,1 
kad A.. Jukna esąs (ndutiš- 

; kietis, t pirmiausia ’ prie jo 
prisikabino dėl papiroso, o 
paskui pagriebė jį už apy
kaklės ir prievarta išmetę 
už durų, . kur apipuolė mu
šeikos ir A/Jukną taip , su
mušė, sukruvino, kad vos! 
gyvas liko. . !

\ Birželio 17 dieną Adutiš- 
kio policija ištardė visus 
tuos tris adutiškiecius, bū-

• tent: Julių Šidlauską, Julių 
Gailiušą ir sumuštą Alpon- 
są Jukną. Visi buvo klausi
nėti, kokiu tikslu buvo į 
Mielagėnus pavažiavę ir ką 
esą kalbėję. Ųilūtą sodžiaus 
mergaitėms. Policija sakiu
si,, kad Alsiems trims, o y- 
pač Al. Juknai už agitavi- 
mą prieš lenkiškas dainas 
būsianti iškelta teismo byląJ 
A- Jukną protokole pažy
mėjęs, ■ kad jis; nevaręs . jo
kios agitacijos. .; (

Spėjama, kad, tą visa yra 
sukėlęs mokyt. A. Ąstaševi- 
Čiuš, paskutiniu laiku 
labai stengiasi ' pagarsėti, 
nes . vietos“žinomą tarpe j» 
neturi jokio pasisekimo,. * 

A Gilūtiečiai jau., senai prife 
šo, kad jis iš Gilūtą būtą iš
keltas kur kitur. Kol jo ne
buvo, Gilūtą sodžius buvo 
pnvyzdmgiaušias. D^bąri 
net gėdą kalbėti apie jo 

( °darbus,” muštynes ir tt 
. Tik-visa laimė, kad daugu-

6,627 BEDARBIAI.

Valdžios. įstaigos ^praneša, 
kacį dabar Vilniuje yra 6,- 
627 bedarbiai, -Daugiausia 
tai inteligentai, dirbę įvai
riose' įstaigose ir kontorose, 
kurios, nepakeldainos^sun- 
rkumir7ažsidąr^^edarbią 
demonstrac j jos' Vilniuj daž
nėja.^ Neretai įvyksta siisi- 
rėmįmųįa pojįcijąe 'AA :

“ŽVAIGŽDUTĖ”
Mfiąesinh.vaikąpaveikBluotas 

>4 . t-Jaikraštii. ■
Eina septinti metai kas mėnuo 

32 pūsi, didumo.
TevaS/aridetojai, Šeimininkai t *
Jūs - trokštate savo vaikams lai

mės. Tai pradėkite jiems tą lai
mę kurti jau nuo mažą dieną. Pats 
pinnas tam darbrfs —i ’tii ipratin 
į' vaikas dar mažose dienose pa
mylėti visa; kas gera*ir gražu. Tai 
yra: visai -nėsūnlcu ir nebrangu. 
Štai ‘“žvaigždutė” leidžiama v&i- 
i:ąmsv šriėštf/-dotintl ir lavifitii 
3ūk: tikrai vaikams geras ir pa- 
d.iryk- jienid. Šiemet gražią dova- 
,nėlę ? užsakyk jiems ^Žvąigždū- 
tį/*kutrkMJ^ffljo jiėūifr duos Į- 
domią ’skaityniėihį'; ’ jviairią.i žinią, 
mjšlią,? -gilyosrinip* - Bus ir Tau 
malonu,:r kai ’;vaikas f skaitys dr 
džiaufesisy : J/ ’■<- ’1 ' ■■■ 
Juk visai' maža kaštuoji -4' Vos ■ 4 
litymefeniSK -i i11 1 • ■ ?

Kaina’. Abgėlo Sargo Vaiką Są- 
jungos liariąiriS 3 liti, jo visiems ki
tiems 4 Irt.. metams; Užsienyje >8 
iitai'metanjs 4 litai pusfei rietąr *

Priedą duodama loterijos bilife- 
tas; .

A d r e'š a s r “žvaigždutės” 
Administracija, Kaunas, Liaudies 
Namai.

f 10 DIDŽIULIU TOMU
(turinčią arti5000 pusi)

! raošia kiękriend lietuvio inteligen
to biblioteką, kurisskaitč “Židi
nį,” didŽiaąsię .mčnesinį literatū
ros, mokslo, visuomenes ir akade
miško jo" gyvenimo žurnalą, nuo 
ipat jo leidimo pradžios. Bet “Ži
dinys” darosi kaskart įdomesnis, 
ir tiesiog būtą nedovanotina, jei
gu kuris inteligentas, Vistiek ku
rios profesijos jis bebūtą ir kur 
begyventą, jo ’ rieprenumeruotą ir 
neskaitytą bent nuo 1930 metą 
pradžios. » . , .

“ Židinio kaina Amerikoje r met. 
-—$4.50, pusnį.-—$2.50 j Lietuvoje;

Tik paabndyk —- mūsą nerūgosi. 
met. 35 lt., pusm. -—.20 lt.
t Adresas ; KAUKAS, LaisvSs Ą- 
ISja Nt. 3..
U • ■■■’.._____LL..> ■ -_______ _______ —

i “SAULUTĘ!"
“Saulutė” eina du kartus per 

ttičnesį 16 pušį, didelio formato su 
spalvotu viršeliui Kaina Lietuvoje, 
melams 12 lit., pusei pietą 6 .lt.,. 
Latvijoje, Estijoje, Vokietijoje 
Ir1, kitur metams 15 lit., pusei me
tą 8 lt.

' Adresas p Jurbarkaii, V Saulute 
Administracijai.

UŽLAIKAU VIEŠBUTĮ
,Yra kambariai dėl šeimyną ir 

pavienią. Su valgiu ir tik vienais 
blokas nuo vandens. Vieta labai 
patogi dėl pasimaudymo.: ,

365 Second Avenue,
' LONG BRANOH, N. J.
(Sav, Andrius sŽukauokds)

. ’ •’ . R-4

V A L A Nj> O S: |
Nuo 9—12 IM ryto, 2—8 vak. Į 

. Šventadieniai? msitarui Į
(kampas Union Avė,)’ |DANTISTAS 499 GBAND STREET

X~^~RAY i (kampai Union Avė.)’
Namą Telefonas: Mfchlgan 2—4273 BROOKLYN, N. Y. |

PASTABA
“Talėje” No.. 13y kovo 31. Iš D v, Stanesiow straips- 

d. laidoje tilpo Dr. Jono S.
Staneslow straipsnis “Žodis 
Daktaro Kvotėjo į SLA. 
narius,” kurtame jis paduo
da, kad “SLA. nariai peril
gai serga su tam ; nurody
tom ligom arba neužsimal- 
dii'Oja.į laiką arba neirta pas 
reguliarius gydytojus, bet 
pas kultistus, kurie nesi
skaito reguliariais dakta
rais, tai pašalpos ligoje ne
gali gauti, nes ir kitos Ap- 
draudos (insūrance) kom
panijos nemoka ir mos ne
galime mokėti, nes mūsą 
konstitucijos skyriuje XX,. 
pusi. II, paragrafe yra aiš
kiai pasakyta:(‘Narys, ešas 
gerame stovy, po 6 mėnesiu 
nuo priėmimo į bile pašal
pos laipsnį, ištikus susižoi- 
diniui arba ligai, kuri neleis 
jam dirbti ir pildyti jo pa
reigą ir, kurios gydymui 
reikia1 registruoto gydytojo 
—gali gauti pašalpą. ”>

Ištikrąją, stebiuosiu, kad 
Dr. Stanėslow gyvena Con- 
•neetieut valstybėje ir dar 
nežino šioš valstybės įstaty
mą,, o‘gal tikrai nori sukeb 
ti visuomenės nepasitikėji
mą. i

■ Čonnectįcut valstybėje nė
ra neregistruotą daktarą/ 
Viši daktarai,. kas jie nebū
tą,* Allo-patai, Omio-patai, 
NatUreo-patai, Ostio-patai, 
Chiro-’patai, -ar kitokį patai 
turi lygiai turėti valstybės 
leidimą (license) . prakti
kuoti,, ko nė Dr. Stanėslori 
ne kas kitas negali uždraus- 
ti. ■■ ...

Yra didelis skirtumas 
tarp įvairią apdr a u d o- s

• kompaniją ir SLA. orgarii- 
zacijos. Apdraudos kompa
nijos turi savo paskirtus 
gydytojus ir ne dėlto, kad 
ją ligoniai gydosi pas įvai
rius gydytojus arba kūltis-

- tus, bet kad apsaugotą nuo 
r taip vadinamą kveikerią

(ąuaėks). Tokią kveikerią 
. yra labai daug ir tarp regti- 
. liarią gydytoją ir kultistu,

kuriems nė ligonią sveikata 
apeina, bet tik, kad iŠ ją 
pasinaudoti. .

Apdraudos. kompanijos 
savo gydytojams už gydymą 
apmoka, b- SLA. tik. moka 
savaitinį mokestį sergan
čiam nariui iri nieko neturi 
Su gydytojais ir ją apmo
kėjimu. Todėl ir negali pri
versti nario, kur ir pas kokį 
gydytoją jis turi eiti gydy
tis.

nio aš tik vieną išvadą ga-j 
liu padaryti: ar Dr. Staneš^ ' 
Tow nori save išaukštinti, o i 
kitus pažeminti, ar gal lai
kosi kokio nors politiško 
įsitikinimo, nes nuoširdus 
gydytojas, kuriam rūpi vi
suomenės gerove ir kuris 
gerbia savo profesiją neši- 
veiš į spaudą są 4 tokiais 
protestais. Kiekvienoje gy
dymo Šakoje yra gero ir 
blogo ir sveikai protaujan
tis žmogus tą supranta. To
kiais loštais, tik klaidinami 
žmonės. .

M. L C.

TeL Stsgr 2—8048 Notary Pubtte

M. P. BALLAS ING.
BIELIAUSKAS 

GraboiittB ir BaĮsaniuotojM 

660 Grand St., , Brooklyn, N.Y.

J KLASČIAUS

CLINTOH PARKAS
Piknikams, baliam*, koncertams, 

lokiams Ir visokiems paslHnksnlių-
8®P.g,ab«la vieta Broofc 

lynfr-Maspęthe. Jau-laikas a£si*a> 
kytl sale žiemos sezonut f: ’ • 
kamp. Maspeth ir Betts Ave.

JONAS KLASČIUS, Sav„ 
j Maspeth, N. Y. f

Tel. Evergreen 6-5310

JOSEPH GARSZVA
G RABORIUS

BALSAMUOTOJA#
231 REDFORB AVENUE 

BROOKLYN, N. Y.

TeL Stflgg 2—0783 Notary PuHte

JOSEPH LEVANDA 
(Levandatuką*) 

GRABORIUI
107 Union Are., Brooklyn. N.T.

Telephone Stagg 2-4409 
NOTAUV PUOLIO

ALEKS. RUDZEVIČIUS 
G R A B 0 R I V S 

402 Metropolitan Avė.
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijos 
Bažnyčią. . ‘ 

Paisamdau Automobilius Ve«- 
•tuvėms, Krikštynoms jr viso- 

. kiems pokyliams

TeL Newtown 9—4464

ANT. J. VALANTIEJI^
GRABORIUS IR 

BALSAltVOTOJAS
Apdraudą Visose Sakose .

Notiiry PubilC
M41 ~ 72-nd Street,

Arti jOrand St . ,
MASL'ETH, L. I., N. T.

'!—W H<lw^l!Wra»i..wgw?.y,,<!'. ■> - m»n.ji . i ji'
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