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So. Boston, Mass. —Piratams pasįbąigus, apskaity 
madienį, liepos 8 dieną, 8 
valandą ryte su iškilmin
gomis pamaldomis prasi
dėjo švento Petrd parapi
jos berniukams ir mergai
tėms vasarinė mokykla, 
kurioje "bus mokoma lietu
viškai skaityti, rašyti.

ta, kad viso pinigų cirku
liacijoj yra $5,567,988,498. 
Vadinasi kiekvienam žmo
gui išeina po $43.79, Bet po 
tiek kiekvieną* žmogus 
neturi. Vieni turi perdaug, 
o kiti nieko. ,

Lietuvos istorija ir kiti HKaunas — Valdžios ofi* 
mokslo dalykėliai. Pamal- .ciozas praneša, kad Ilgšio- 
dos įvyko šv. Petro bažny- linis Lietuvos generalinis 
Šioje. Tuoj po pamaldų [konsulas New Yorke Po- 
vaikai susirinko į Howe vilus Žadeikių paskirtas 
miesto mokyklą, kuri ran-! Lietuvos įgaliotinf^riiinis- 

-dasi prie pat bažnyčios, j teriu ir nepaprastu pa- 
Moko Seserys vienuolės'siuntiniu Jungtinėse  ̂Vals- 
Jėzaus Nukryžiuoto iš 
Cambridge, Mass. šv. Pet
ro parapijos kunigai pra
šo southbostoniečių ir a- 
^vlinkės lietuvių tėvų leis
ti savo vaikučius į Lietu
vių Vasarinę, mokyklą. Be 
to prašo užiriteresuoti sa
vo vaikučius tąja mokyk
la taip, kad jie ją lankytų 
noriai ir gausiai. .

tybėse, Ligšiol pasiuntinio 
pareigas ėjo pasiuntiny
bės sekretorius Daktaras 
Mykolas Bagdonas.

•LITUANICA II” DAR 
TEBESTOVI O TURKE

4

Washington, D. C. — 
LietuvosXaisvės Paskolos 
bonus Lietuva atmoka be 
jokių trukdymų. Bet jei 
kam dabar pinigai nerei- 

. kalingi ir gali laukti, tai 
prašopalaukti. Nuošim
čius kaip ligšiol, taip ir 
per. kitus dešimts metų 
mokės. Lietuvos Laisves 
Paskolos bonų ir nuošim
čių ;
jo nuo liepos pirmos die
nos ir tęsis ligi liepos pir
mos dienos 1945, Vadinasi, 
kas nori gauti pinigus už 
bonus tuojau tesiunčia bo- 
ną Lietuvos Pasiuntinybei, 
2622 lėth Street North 
West, Washington, D. C. 
ir gaus pinigus, o kas nori 
pratęsti bonų atmokejimą 
vienieriems, dviem ar dau
giau metų, taip pat tesiun
čia bonus Pasiuntinybėn, 
jie bus perstempuoti ir 
grąžinti. Nuošimčius už 
pratęstus bonus gaus kas
met liepos pirmą dieną.

Taigi patariame bonus 
siųsti Lietuvos Pasiunti
nybėm Nieko nenustosite. 
Išmokės pilną bono vertę 
ir . nuošimčius už vienus 
metus. Sakysime, bonas 
vertas $50.00, tai padarę 
pareiškimą Pasiuntinybei, 
kad norite gauti pinigus 
už boną ir nuošimčius, 
gausite už kelių dienų 
$52.50; bonas šimto ‘dole
rių yra vertas $105. Tiek 
išmoka Lietuvos Pasiunti
nybė.

Londonas — Žiniomis iš 
Abisinijos, liepos 2 dieną 
prasidėjo neoficialus ka
ras Italijos su Abisinija. 
Kautynėse tarp italų ir a- 
bisiniečių šimtai užmušta 
ir sužeista. AbisinieČiai 
kreipėsi Į Tautų Sąjungą, 

k Bet ji nesiskubina su pa- 
| reiškimais, nes jaučiasi 
f silpna suvaldyti Italiją. A- 
£ bisinija kreipėsi į Jungti

nes Valstybes, prašydama 
Prezidento Rooseyelt pri
minti Italijai Kellogg- 
Briand paktą. Prezidentas 
atsake, kad Abisini jos -I- 
talijos ginčas priklauso 
Tautų Sąjungai ir jis ne
galįs imtis jokio žygio.

yVashington, D. C. — 
Jungtinių Valstybių iždo 
departamentas praneša, 
kad birželio 30 dieną, me-
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New York —Lakūnas F. 
Vaitkus su “Lituanika Ė” 
tebestovi ant Dėdės Šamo 
žemės — Floyd Bennett a- 
erodromę. Apie skridimą į 
Kauną' tebeplanuoja. Lie- 
tuvai jau atsibodo ir lauk
ti nuo gegužės mėnesio, 
nes ALTAŠS ir socialistų 
laikraščio redaktorius bu
vo informavę, kad “Litua
nica n” jau tuojau išskris, 
tik laukia patogaus oro. 
r .Tteš&;; mtuanlcr ir* 
laukia, tik ne patogaus 
skridimui oro, o naujų su
manymų, naujo biznio iš 
Chicagos.

Vadinasi, Chicagos so
cialistų' laikraščio žinios 
ir'jų kiblegramos į Lietu
vą buvo ir yra tik blofas.

Vaitkus dar ir šiandien 
nepasiruošęs skristi Kau
nan.

Liepos 3 d. laišku p. Vai
tkus informuoją savo did- 
bosį, p. socialistų redakto
rių, apie pradėtas derybas 
"su viena rimta firma'dėl 
specialių skridimo ženklų 
padarymo laiškams”. Bet 
turi gauti Lietuvos pašto 
valdybos sutikimą. P-rias 
Vaitkus sako/kad pasiun
tęs kablegrama užklausy- 
ma Lietuvos pastos.

Tas pats Vaitkus, liepos 
l 5 d. praneša savo didbo- 
, rsiui, kad kablegrama gavo 
L Lietuvos pašto leidimą. 
t Vadinasi darys ženklelius.

: - Lietuva nerimauja, neri* 
. mauja ir mūsų išeivija, 
j kuri sudėjo apie $4Q,00Q, o 
p. Vaitkus savo skridimą 
atidėlioja naujais sumany
mais. Bevykdant naujus 
sumanymus galį užklupt 
“blogas oras”, o Hda kas? 
“Na tai kas”, gal pasakys 
p. Grigaitis, "skridimą a- 
tidėsime kitiems metams”. 
Ir taip jau antrasis skridi
mas vykdomas, kaip prof. 
Voldemaro pareiškimas a- 
pie Seimą: "Jei nė pavasa
ri, tai rudenį, o jei ne ru
denį, tai pavasarį”*

UŽMUŠĖ PENKIS TRAU
KINIO IR AUTOMOBI-

LIAUS KATASTROFOJE

Gegužės 30 d. dvidešimts vienas lietuvis jaunuolis baigė Marianapolio 
High School. Akto Dienps iškilmės prasidėjo iškilmingomis Šv. Mišiomis. Šv. 
Mišias atlaike Scrantono klebonas kun. Utenas Kuras. Jam asistavo kun. Juo
zas Vaškevičius, MIC., dijakonu ir klierikas dr. E. Ąndrulįonis, MIC., subdi- 
jakonu. Pamokslą pasakė kun. J. Vaškevičius. Pamaldoms užsibaigus įvyko 
bendri pietūs, Trečią valandą...po pietų kolegijos aikštėje įvyko Akto Dienos 
programa.. Čia buvo išdalintos diplomos mokslus baigiantiems,' ir dainomis, 
muzika ir sveikinimais paminėta šios iškilmės. Diplomas išdalino kun. J. Ku
ras. Diplomas gavo šie jaunuoliai: < . \ ■ .

Pirmoje eilėje (iš dešines į kairę): Teodoras Kariaus k a s (Philadėlphia, 
Pa.), Pranas SkeiVis (Brockton, Mass.)/ EduardasEinoris (AthpŲ Mass.), 
Jonas Jurčikonis (Mt. Carmel, Pa.), Eduardas Bulevieiuš (Homestead, Pa.), 
Juozas Liolia (Brockton, Mass.) -ir Jonas Mikelionis (DuBois, Pa.).

Antroje eilėje: Mikas Bigenis (Philadėlphia, Pa.), Juozas Overka (Detroit, 
Mich.), Bronius Voveris (Brockton, Mąsš.), Jonas Petkus (Brockton, Mass.), 
Juozas Lukoševičius (Boston, Mass.), Jofcas Nanartavicius (Boston, • Mass.), 
Pranas Nevulis (Worcester, Mass.), Jonas Kacevičius (Providence, R. L), Sta
sys Grafas (Pittsburgh, Pa.), Albinas Šeputa (Brockton, Mass.), ir Leonardas 
Gylys4Ębrest City^Paį. a . . /. ė- ,

"Šioje" fbtogįWįjoje trūkstą trijų Miko Tamulevičiaus (V^orcester, Mas
sachusetts), Antano Drangįno (Columbia, Pa;) ir Jorio Grendo (Lowell, Mas
sachusetts). Moksle geriausiai pasižymėjo Stasys Grafas, Eduardas Einoris, 
Jonas. Jurčikonis, Jonas Kacevičius ir Juozas Liolia.

PRĖŽiŪENTAS pasirašė anglija sutartimi su
VAGNERIO BIUĮ! -

Washington, D. C. —
Liepos 5 d. prez. Rposevelt 
pasirašė Wągnerio darbo 
bilių, kuriuo pramoninkai 
suvaržomi kištis arba ko
kiu nors būdu kenkti dar
bininkams organizuotis į 
profesines unijas kolekty- 
vio derėjimosi tikslais. •

Sudaromas darbo santy
kių taryba, kurį priiminės 
ir spręs darbininkų skun
das prieš darbdavius.

Darbdaviai pasiryžę tęs
ti kovą prieš šį naują įsta
tymą. "

Chesterton, Ind. — Lie
pos 7 dienų čia susimuš 
automobilius su New Yor 
Central traukiniu. Važia
vusieji asmenys automobi
liu. penki užmušti ir du 
sužeisti.

ATOENYČIŲ DARBI-

Providence, R. I. šio
mis dienomis 129 delega
tai, atstovaują 110,000 
darbininkų, United Texti- 
le Workers of America su
sinėkime ųžgyre reikala
vimą pakelti* algas nuo 5 
iki 40 nuošimčio ir page
rinti darbo sąlygas. Darb
daviams toks griežtas ir 
nesviruojantis darbininkų 
reikalavimas nepatinka, ir 
jie yra nusistatę nepriimta 
Taigi galimas , daiktas,* 
kad darbininkai turės 
skelbti, streiką.

SEKMADIENI ŠEŠI AS
MENYS UŽMUŠTA AU
TOMOBILIU NELAIMĖ

SE

V0K1HIJAUŽRUSTINO 
PRANCŪZIJĄ

Londonas — Del pasira
šytosios taip vadinamos 
laivyno sutarties su Vo
kietija, Anglija turi daug 
nemalonumų ne tik užsie
ny^ bet ir namuose —- par-J 
lamente. Prancūzija tuoj 
po pasirašymo sutarties 
išėjo prieš Angliją su pa
reiškimu, kad ji laužo Ver
salio sutartį. Italija taip 
pat nepatenkinta sutarti
mi ir dėl Anglijos politi
kos Abisinijoj.?

Anglijos ministeris Eden 
sako, kad Italiją gali nu
raminti, * iėi Anglija ati
duotu < Abisinijai Zeila 
prieplauką. Bet Anglijos 
Parlamentas griežtai prie
šingas Zeila prieplaukos a- 
tidavimui.

Taigi tarp Anglijos, 
Prancūzijos ir Italijos san
tykiai labai įtempti.

ITALIJA SMARKIAI 
RUOŠIASI KARį

Pirmas Susirėmimas^ 
Įvyks Ądovoj ,*

ROMĄ Visoje Italijo
je vyksta mobilizacija. Fa
šistų batalijonai ir regule- 
res armijos pulkai smar
kiai ruošiasi karui su Abi- 

į Sinija. Spėjama, kad apie 
rugsėjo mėnesį Italija pa
skelbs karą Abisinijai.

MUSSOLINI PRIEŠ 
ANGLIJĄ

Roma —Italijos dikta
torius gavęs žinių, kad An
glija planuoja ekonominę 
blokadą Italijai, kad su
laikius ją nuo karo su A- 
bisinija, skelbia, - kad jis 
imsiąs griežtų > priemonių 
prieš Angliją..

SMARKUS LIETUSPRI- 
DARfe DAUG NUOSTO
LIŲ NAUJOJE ANGLI

JOJE

FEDERACUOS TARYBOS 
SUVAŽIAVIMAS

MsrianapoUs - Thompson, Conn. — Liepos 4 d. IŠ 
anksto ryto važiavo žmonės iš visos Naujosios Angli
jos į mūzų išeivijos Vilriių - Marianapolį. Apie 10 vai, 
jau buvę apie 5,000 Žmonių. Kiek buvo viso privažia- 

pesliai pasakyti negalima, bet jų buvo 
daug’daugiau 5,000. Iš Bostono ir Norwood lietu
viai važiavo s -liu traukiniu. Pripildė šešis vago
nus. Iš Worci iip pat atpyškėjo specialia trauki
nys, rodos, su vešiam vagonais. Iš Greenfield lietuviai 
atvyko didžfcjlu busju, papuoštu lietuviškomis ir ame
rikoniškomis vSMėvbmis ir užrašu “Greenfield”. Hud- * 
son, Mancbester, New Britain, Providence ir kitų ko* 
lonijų lietuviai taip pat “atpyškėjo” bus’ais. Bet visa 
dauguma Lietuvių Dienos dalyvių atvyko naujais ir * 
puošniais automobiliais iš Massachusetts, Rhode Is- 
land, New Hampshire, Connecticut, New York, Penn 
sylvania ir kitų valstybių. Bet daugiausia buvo iš 
Massachusetts valstybės.

* Diena pasitaikė ideališka. Stiprus vėjalis sumaži
no karštį. Didžiulis Marianapolio 300 akerių parkas 
prisipildė žmonėmis. Del svarbių priežaščių iškilmin
gos pamaldos pradėta valanda vėliau, kaip buvo skelb
ta. 11 valandą ryte (Dienos šviešds Taupymo Laiku» 
prasidėjo iškilmingos Šv. mišios Marianapolio Kolegi
jos rūmų aikštėje, kurias atnašavo Jo Ekscelencija 
Vyskupas Teofilius Matulionis. Asistavo kun. Jonas ; 
Švagždys, LDS. Centro Pirmininkas, kun. Jonas Bak- j 
Šys, Šv. Jurgio parapijos (Rochester, N. Y*) klebonas, 
kun. Augustinas . Petraitis, Lietuvių Dienos Garbės 
Pirmininkas, Šv. Kazimiero parapijos (Worcėster,. 
Mass.) klebohas, kun. V. Puidokas, Šv. Kazimiero pa
rapijos (Westfield, Mass.) klebonas, kun. S. Drauge
lis, Reading, Pa. lietuvių parapijos klebonas ir kiti - 
svečiai kunigai. ? .

Kun. Pranciškus M. Juras, Kunigų Vienybes še-i 
kretorius, šv. Pranciškaus parapijos (Lawrence, j 
Mass.) klebonas pasakė turiningą pamokslą apie Ka- ' 
talikybę ir Lietuvybę.

Pamaldų metu žmonės, lyg į didžiausius ir iškil- ; 
mingiausius atlaidus Lietuvoje, suplaukė ir maldįngal J 
nusiteikę Idausė Šv. mišm u* pamokslo. . v

’ Mišias ir kitas giesmei^ėdbjd Waterburfo 
pi jos radftr choras ir solistai, kompozitoriui 
leksandrui Aleksiui vadovaujant ir orkestrai ir vargo-’ 
nais pritariant. Vargonavo muzikas Juozas Žemaitis*: : 
Jis giedojo ir solo. / ' ;
' . Tuoj po pamaldų Kųn.' Dr. Jonas Navickas, MIC./ 
Marianapolio-Kolegijos Rektorius ir Namų Šeiminin
kas sveikino tūkstantinę minią ir tuo pradėjo Lietu
vių Dienos programą parke. Jis pakvietė Damų prog- 
ramos vadą komp. Aleksį tarti žodelį apie tos dienos 
programą. Komp. Aleksis, kaip ekspertas pranešėjas 
per radip, labai aiškiai ir gražiai kalbėjo apie dainų 
reikšmę ir ragino dalyvius naudotis visu kuo kas tik 
Lietuvių Dienos rengėjų yra paruošta, būtent: ska
niais valgiais, gėrimais ir įvairia programa. <

Dainų programoje dalyvavo Waterbury Šv. Juo
zapo parapijos radio choras, Woreester šv. Kazimiero 
ir Aušros Vartų parapijų chorai. Waterburio Šymfo- 
ninis orkestras, kuriam vadovavo jaunasis Norbertas 
AlękSis, komp. Aleksio sūnus, paįvairino dainų prog
ramą. 1

Dainų programai pasibaigus, Lietuvių Dienos da
lyviai skirstėsi po visą parką ieškodami kolonijų sta
lų; kur sočiai galėjo pavalgyti ir išsigerti. So< Bosto
no stalas buvo turtingiausias valgiais. Worcesterio ir 
Brocktono stalai buvo turtingiausi įvairiais žaidimais 
ir gėrimais. Taigi kas ko norėjo, tai gavo.

Apie 1:30 vai. po pietų prasidėjo basehall žaidi
mas. Lošė šv. Jurgio parapijos (Norwood, Mass,J ra
telis su šv. Pranciškaus parapijos (Lawrence, Mass.)l 
rateliu. Žaidimas buvo labai įdomus, nes abu rateliu 
yra pasižymėję visoje Naujoje Anglijoje. Reiultas? 
Norwoodas laimėjo 6 prieš 4. Kiti sportiški žaidimai' 
taip pat buvo įdomūs.

Šįmet "Lituanica IH” negalėjo nusileisti Mariana
polio parke dėl stipraus ir ^markaus vėjo, kuris ban
dant nusileisti; mete orlaivį, Gyvybė brangesnė už tą 
malonumą orlaiviui nusileidus. Taigi lakūnas "Red1* 
Januškis, po keletos bandymų nusileisti, iškilo į aukš
tį ir numėtė raštelį, kuriame pareiškė, kad jis negalįs 
nusileisti. Bet ore lakūnas išdarinėjo įvairius trinkius

Kun. Pranciškus Strakauskas, Šv. Juozapo lietu
vių parapijos (Lowell, Mass.) klebonas per garsiakal
bius visą dieną skelbė Lietuvių Dienos programą ir ži
nias. Jis papasakojo labai daug gražių anekdotų, ku- 
riais visi buvo patenkinti. Garsiakalbius įrengė Stan- 
ley Radio Shop (Stasys Beteškąs, inžinierius) iš So» 1 
Bostono.

Lietuvių Diena, be abejo, davė nemažai materia* 
lio pelno, bet tas dar neviskas. Lietuvių Diena suarti- ■„ 
no irsuvienijo visus Naujosios Anglijos lietuviui. Tai ‘j 
didelis pliusas Katalikybei ir Lietuvybei ,

j

i s 
i
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šiaurinėje Naujos Angli
jos dalyje, Sekmadieni; lie-, nusileist 
pos 7 dieną, audra ir Retus , (stunts) 
suparaližavo traukiniu ju-| 
dėjimą geležinkeliais. Kai- 
kūriose vietose audringas 
vanduo išnešė geležinkelio 
Tėtes, išvertė užtvankas ir 
užliejo vieškelius.* 5

SUIMTAS TRAKŲ 
KLEBONAS

Varšuva. — Birž<19 d., 
Naujuose Trakuose buvo 
suimtas kataliku klebonas 
Malickiš ųž tai, kad jis sa
vo viename po maišalo 
Pilsudskio mirties pasaky- 

pamoksle neva infci-
dęg lenkų tautos jausmus,

KETURI KALINIAI 
PABĖGO H FBANKUNSekmadienį, liepos 7 d., 

Naujoje Anglijoje auto
mobilių nelaimėse užmuš’ 
ta šeši asmenys.

sti * sekmadienio
YrankŲn npunty k 
pabėgo keturi kalniai, bet ■* 
vieną bebėgant pagavoj 
Deerfieldr

.. V

F

New York — A. L. R. K. 
Federacijos Centras skel
bia Federacijos Tarybos 
suvažiavimą, liepos 30 d., 
10 vai. ryte, New Yorke. 
Šiame tarybos suvažiavi
me bus nustatyta organi
zuotųjų Amerikos lietuvių 
katalikų pozicija Viso Pa
saulio Lietuvių Kongrese 
ir taip pat bus pasitarta 
kitais svarbiais dienos 
klausimais.
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no skaitlingiausios ir

O-gi lietuviškos daine-

BRONIS KONTRIM

c*

KAUNAS — 1934 m. 
rugpiūčio mėn. 12 d, mirė 
rffeė ii Sovietu Rusijos ritu, Juozapą* KaJ«ak®vi-

/ 3 Malden Street, 
\ Boston

QUEEN ANN LAUNDRY, 
.......__  INC.

LIBTUVIV SKALBYKLA
Skelbtame Ir proeluamė’ visokiu* 
drebuliu*. Mes paimamo ir prUtn- 
tome drabužius visur, kaip t*U 
So. Boston, Cambrldgo, Brlgbton 
Dorchester ir kitur. Pamėginkite 
ir patyrslte, kad gaunat* patorna- 

vim< u# plgty kalni}.

ų of iKt JPetfce
Visokios {flSlės apdmuda iv tel? 

slugas pntarnavlmas.
W B. Broadway. So. Boston 

TeL Sou. ŽolUn 1761
Residenėė: -

120 Marine Rd., So. Boston 
Namntel. : Seu. Boston iM88-W 
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FOTOGRAFAI STUMI
Radaro, geriausius ir gražiau-' 
sius paveikslus, fceimynij, ves

tum ir pavieniu akmenų.
JufeGM1 a ęruKAs 

■ 458 Brfiwway, . -
. Bouth Boston,.Mass. 
, 4M. Sos. Boston 2020

- Tel. Mot, Q212 
ALINA, g STUUSMl ’

Tel. Devonshire 7906
OFISO VALAgDOŠ: 
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’ -Svarbūs mūsų or^aniza-

Ivn? T‘TMtFG *7TlVTfŽGį V xiį JL
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r , •
Nauja Porele

jėsinskas viešėjo pąs p<
K. Dąmušį, Mattapane*. i įvairi. Ten bv5 Kon;

TRUPI

^s^rivAiMošižiNios1
Sporto progrMpa taipgi -x .4 -C ' ■ < v ■>

t PRiffiiIMS VARGO- pasižiūrėti ^vMltų Atakoj 
menas ir plonoms; auks-1 UHMiVAifCi ' ■

LIETUVOS DARBININ
KAI NDSimA LATVI-

■ . ■ - ■ JA .

1 menus ir pumoms; auna- imHIW4M9 
j tiems ir mą|femB,.. Q jau! HUI(N^|Kr

-..........  lenktynių visokio tolio —J _____ _
,"Ėienos M d., Sol Besto- Pra^Mt jino M pėdų ir ' Siumi skeibiu, ]«d A. 

no skaitlingiausios ir gy- B8Ū pėdų. L »± “K* »«■*« _
viausios organizacijos: L.į BuS'ir komiėko .spoi 
Vyžių ITuMgirdo Ifcuopa, tai yra: trikojo lenkfe

LDS. l-moji kuopa rei 
milŽĮnišką Ge| dnę, į 
rence — Methuen, t‘Mi 
Gražioje Falangoje?

jungos 24 seimas
—-r—t. .v - - y'^^Mrufirpiuėio 2G d4

&v. Petro par. Choras ir maišuose smaguą šuolis, gvT KazimierG

ika Geguilnę, Iaw7 uogų blyno valgymo grei- philadelphia, Pa. rence —- Metaen. ?MasI., tumąs, gėrimus tomko —L p 
Galioje Falangoje? ^tynės, ir daug 1

Fąjuritų dienų 4 ir myli vandens

dyklių trauksime į Palan- 
gą, į šalių kramokinių pa-

gėių vandenėlį pasimaudy
ti. ' '

I uuo UlHDų VAKaiAAAU.-
ir daug Įcijoą reikalai ragina mus

^Ime/. ’
^h. i kuu aI U.ih>r*iuu am*- klma* nardymo gražiausią Juoaas BraMlthi, 
vėij ir j kristalinio ei«K>Įw>** kritiniame efaro Vatg. S*-*oa Ootro pirm.

vandenely pasige- Į M.. . « .11..IMI lll^lA l! \

1. wU «> pmimtt n*ww

rairiaar^SSrf RMlimK ^o ••tathiii-lB,tatt!lng,lt dalyv,w#B?i*

tinkamu sau laik
najM, parengimtd. *ąĮ-~.ĮSi hua'rvvS amiuri fcufri 
tas vanduo — parengimus)
turi toliaus n w aas no*
karštyje —, pri
čių krūmų w
ežero vandens. n^i italai |

argotiinkų 8ą-{ 
seimas įvyks Kaip Žinomi šiemet iŠ 

1935 m., Lietuvoj į Latviją laukųV^P- 8ve- darbams' ISvyko & tūlai 
3?4 TOiarton St., tančiai Žmonių. Tačiau kai 

kurie sugrįžę, pasakoją, 
kad Latvijoje nėra taip 
gerai, kaip buvo agentų 
skelbiama. Dauguma Lie* 
tuvoa 'darbin)nkų mielai 
grįžtų į ęayb kraštą,, bet 
dabar negali, nes su Lat
vijos ūkininkais jie pasira
šę tam tikras sutartis, šia 
prpga pažymėtina, kad da
bar ir Lietuvoje, ypač Lat
vijos pasienyje, laukų dar
bininkų trūksta, ūkininkai 
nusiskundžia, kad ankš
čiau jie nepasirūpino lau
kų darbininkų,. o dabar 

J nėra iš kur jų gauti, nes) 
ėto ir ^StaTKiwo iSvaiiavo 
kaBinė«e. Kun. j; KauKdle- :jaummas

savo vadu muz. R. Juška.!.~
TnAukia. vvžiai sti visa ei-l štai sudaroma bendrą..-.- -..le ĮvairiuSfaku Lv- bflriIr taukiame: “Trys »1A, yra patyrę, vwu» J»Į- 
diSnl&ieū vadii — seselės atot kataeHo...” ar-Sevitaį kalėjimu žiauru-

* “Tumba, tumba...” , ir Mus. 3 metus buvo kalina, uarominkai. žodžiu-jau-... maa koncentracijos stovy-
į ir dideli n - nnrpnu-itrtBH vi™ ir pagaliau iėsiųstas

taSKSL»feft:.5!SKS-
ni ir seni,

Į ‘ * Stasys K. ir Ona. (Kanapinskaitė) Grigąnavičiąi. 
’ i ------ - ------ ; . x

.Ketvirtadienį, liepos 4 d., nušviestas lietuviška * ka- 
Šy. Petro parapijos bažny-talikiška šviesa. 
čioję, per šv. mišias, kun.
K. Jankus suteikė mote-

„ rystės sakramentą p;. Sta
siui K. Grigahavięiui su 
p^-le Ona Kanąpinskaįte, 
Liudininkais buvo „A; Šid:

S 
h*:

VASARINE LIĖTtJVlV 
MOKYKLA

8S^ParapM painyK- 
* vės ! kurios^retai teS-'*1 vasarinę mokyklą, koo- 
į ta&n - tipenta jos palaikyme ir j-
= (kvėpti vaikuosna tikrą.no-

E ' rą mokytis lietuviškai..Vi-
K K?o n_amuose, Sų užaugusių tuo reikaluK Broadway,, kuriame .susidomėjimas bus gražus 
ft.' dalyvavo gražus būrelis1 - «-
£ jaunųjų giminią bei pažįs- E tarnų. Kaip bažnyčioje, 
E tąip ir namuose viskas bu- 
E Vo labai gražioje nūbtaiko- 
E.. je ir tvarkoje. Nuoširdūs 
E * ir malonūs rrpp, Šidlauskų E ir jQ padėjėjų priėmimas 
E svečius žaVėte žavėjo. At-1 v v « «,
E silankęš klėb. kun. F. VirJ % s* m*’
E mauskią palinkėjo* jauna-'; R<mmg .kompamjos 
E vedžiams gražaus gyveni- i dirbtuvėje
E? ^primindamas jų darba- (?¥zeideK vimasi šios kolonuos lie-tci^ 251 8th:St„ E ieškoję kataWšg^ūir-i“P^r)5i™lk(>’ skaitytoją. E rak - - • Jis neteko vienos akies.
E 'Kadangi p. St. Grigana-, x ‘, •...E vičius žinomas kaipo link- , Jule Valauskienė, 48 me- K smaūš būdo, visur’įnešąs gyv. 702 E.
■F draugiško linksmumo “Ii- Uth Sto mirė liepos 2 d., E gą’Vtad ir čia visi misimL ^ėsto ligoninėje, g^auk* E nimai * dalyvių ‘ (Mgu'jųį^o. kraujo ligos, ^.ejo Jš 
ft kas turėjo) praiiykoužlei-;Valkininkų. Amerikoje E Udami ' vietą linksmoms pragyveno 35 metus; Bali* K kalboms bei linkėjimams. į0 stoiį/uktari, pęserrir

įr tas* malonus ‘ nusiteiki- brolj Andrią ZaleBką.. Pa- 
BE mas nepranyko net ir skir- Jamota liepos 3 d^ 9 vai. 
■f ątanris svečiams namo. *7 r *-*K ^Jaunavedžiams,’ įžengu- fbažnyčios šv. Myko< S šiems į naują • gyvenimą,io ^aPuose- \ E Unkime kūbgeriausios lai- K jžlės. Lai' jų tolimesnis gy- K venimąs būna visuomet

pavyzdys vaikučiams. Ra
gino, kad npriai vaikučiai 
lankytų V. M. nuo pra* 
džios iki baigąL

■ -------------------- i

SUŽEIDĖ “DARBlNlN-

5th St„ mirė. liepos 2 d.,

■a*

maras wmr
Ma Treinavičiuiė, moky* 

toja, mokė muzikos piamL 
Ji yrą baigusi

FABLTią MAMOrOBTl 
K0L1GM4

444 E, Sixth 8trect, 
So. Boston, Mas*.

■ - .-. j - ■ ■ ■-- ' -.- ■ . i 

F. WAITKUS
MBTUVISGRABORIUB

148 COIumbia 8t. 
CAMBRIDGE, MASS.

Telefonai:

Namai : TB0Widg« 6<Ū

0 įniro*
[gužinę* Pafangos^.ParkeJ Prie /‘Lietuvos Karitas” 
[Lawrence-M«thuen, Mass., sudarytas komitetas rūpi- 
įliepos 14. JrzaA ten būsiu.| naši kUft, Kazakevičiaus 

mirties mėtinių sukaktu* 
ivių progą Kauno kapinėse 
pastatyti kryžių — pamin
klą. Komitetas kviečia vi
sus prisidėti prie sįo pa* 

I minklo. pastatymo. Aukas 
Isįųatį^k^K^^aUkūniu, 
Kaunas, Karmelitų klebo
nijai .. : ■' r. . .1 ■ / )

Į .......ii ■■■■■■n— n ■ i f

VĖŽLIŲ PAVOJUS 
VENGRIJOJ

Iš Kiskumholos, Vengri- 
Į joj» pranešama, kad šioje

. <........    .t ' ■

I PASIDAIRIUS PO SOUTH 
UOSTOHį

, =. M J^iiSia^džiugu panj
I I Įdarė sunkiąį operaciją An*

. driui Streikauskui, 26 m.

T Tel. So. Bomm 0823 ::
<| 4 ; TjaTnyTs/nAimaT As 

Įdr. m. v. cmtR į rCU AtU lį3Ll.dXS.ktHliO‘*'.l41, AiU lJlh l 
į Arti Muničipal Building J lamž., gyv. 287 Wv5th St. 
I 525 E. Broadway,S. Boston! ■ -—- ..
1 Ofao Valandos ; , I . JuozapasjGąubis, 55 m-
5 Nuo 0 iki 12 ryte 'lr nuo i.3O lkl| Į amŽ., * gyV.187 W. Thitd |5 ir nuo 6 iki S vai. vakare. Ofl-5 «i ’jr’L /Ž’qaVn namu! 
5 sas įdarytas subatojĮ,vakarai? iri . ^Vr <sayO namu i
;nedSIdlenIal8; taipgi seredomls nu&f pUO blTŽellO 117 d», ir dar _________ m
I i^S HttSra grižęs.-;P<>H!?iia sako, apylinkėje atsiradęs dide-

m.,.....w»..K^^«-.^..„.^Hm«^M.MHi&|ka(įstropiai jo ieško, betJ lis vėžlių,* (čerepokų) pa- 
---- - —-------Įdaį jo nerado.; * ,. vojus.* Šimtai tūkstančių 

t . r"'1 r-“*-“ . vėžlių, kurie gyveną pietį*
a Antanas Tony* Planskis, I nės Vengrijos balose da- 

1 vienas iš įžymiausių vietį-lbar milžiniškais būriais ei* 
jhių žvaigždžių sporto sti-Ina pet laukus ir pievas, o 
1 tyje, paskirtas' bėgimo mo-Į dažnai lipą ir į medžius. 
Jkytoju Williąms kolegijoj jų šnarėjimas darąs labai 
ję. Antanas pasižymėjo Inemalonų įspūdi. Atrodo, 
sporte belankydamas ŠoJkad visa apylinkė apsupta 

I Boston High ir Georgė- ( kažkokių dvasių. Vietiniai 
| town UniverSity mokyklo-lšiuos vėžlius ir laiko kaž- 
se. Baigęs mokslą jisai ta- Į kokio apkerėjimo pasek- 
po "professional’Lfutbolo Įmeni. O tos pačios apylin- 
žvaigždė. ,4> , r-*“ ---- *—į

Planskis ne tik atsižy
mėjo futbolo lošime, bet 
taipgi visokiuose bčgimuo-l 
se. Jis išlaimėjo dekatdlo- 
no (decathalon) čempijo- 
natą, būdjįmas George-j 
town Universitete. Taipgiį 
lošė basebolą didžiose ly- sumanęs šį vėžlių antplū- 
jgose. v . dį išnaudoti kaip turistų

Valio lietuviui Planskiui! Į pritraukimo priemonę, fr

e Lietuvis Dantistas i

DR, S. Jį. GALVARISKI
(GALINAtiSKAS)

Tel. So. Boston 2300
. 414 Broadway, So. Boston
Ofisas Atdaras ntio 10 iki 12 vai. 
ryto* nuo 1:30 iki 5:80 po pietų lr 
nuo 6 iki 9 L vakare. Sventį diena 

pagal susitarimu.

Tel. So. ‘Baste# '2600 
Lietuvii Daatistas

*. 1. KAPOČIUS
251 W. Broadw*y, So.Bostoa
Ofiso valando* nuo 9 Iki 12, ndo 
į?30 Iki G ir nuo 8:80 Iki O v,

lomia puo 9 Iki 12 v.dlenę. 
&ubtto<nU D*d » iki vai, vokiu*. 
Nedeiiomls nuo 9 Iki 12 vai. diacuf, 

(pagal’outartį) •

■yi,Wii. r!
laidota liepos 5 d., 9 vai.

J5 S*

‘BAPOEASJUŠKA 1 

. Moku muzikos, plano Į į 
> lr didnavimo/^eda- (■ 

;• ies ■; Į
vaikams. . H

į:-*, ... . ;
J ; . Adresas: , ;
1; 983 E. Broad way, 
.SO. BOSTON, MASS.

/ ŠLIUBAI *” •

“ Liepos 4 . d., 9 vai. ryte, 
prieš savo intencijai ’ŠIiu*- 
binęš šv. /mišias priėmė 
šliūhų Frederick J. Geller, 
gyv. Kd Edson St:, ' Dor- 
chester, ‘Mass., su ‘Anelė 
Mastauskaite, gyy. 86 Fui- 
ler St,‘ Dorčhėstęr, Mass.

. * LANKĖSI ■

, Šiomis “dienomis lankęsi 
“Darbininko1’ administra
cijoj senas 'Darbinihko1 
skaitytojas p. V» Kalesins
kas iA Shenando&h. Jia ap 
žiUf r e j į s ^Darbininko1

DRJ.UMŽRIS I 

(SETĮHJDR) 
inrruviH gydytojas u 

■ osutoBau ; " , 
534E.<Bro*dway 

< 'South Boston, Mass.
* W. Souty Boiton1713 
jei neatsiliepia *tai’MaUkiU 

Ai^ūnųninOTSS "4

TA Trowbridg« 8380.

JOHN tffSWS,l. D.
- - (BEPSYS) 
lltavvia GYDYTOJA*

Ofi»o V.I.udo.: 2-4 it 6-8 
2T6 Htmrd BUwt, 

k*mp.Inmim arti Central S<j.,

t kęs čigonai esą džiaugiasi 
[ dėl Šio įvykio, nes jie juos 
gaudą ir iš jų Verdą gar- ’ 
džią vėžlių sriubą, čigonai 
suruošia tikras vėžlių me- 

į džiokles. Bet Kiskumholos 
miesto burmistras uždrau- 

| dęs tokias medžiokles. Jis

j dį išnaudoti kąip~ turistų

—. Į dabar jau iš visos Vengri-
Reikalaujama, kad 101Į11 r-‘.... n■■..*.iru- , .-../..i)

(vietoje Bostone bitų įstei- dą įvyks pasitarimas ad- 
gtos trafiko šviesos pavo- vokato Šalnos ofise, 366 

Hingoše intersėkcijdse. \Y-|W. Breadway.KĮ.šį^jašita* 
ra daug tokių, pavojingų rimą yra kviečiami lietu- 
vietų South Bostone: :An- viaį tarnavę Amerikos ar 
drew Sųo D. gt ir WqLietuvos kariuomenėse. 
Broadway, Dorchester A- Tasitarime,, kapitonas 
ve, ir- W. Fdurth St, E- Jurt^a&p. Vėjelią ^aaiš-* 
mėrson ir JL Sts., East kins tikslus ir siekius A- 
Broadvvay ir P St., E. 8th merikos Lietuvių Išgijo- 
St. and L SL, Old Colony no. .
Avė, ir Preble St* | ............—* --•*./
; JeigU Visos Šios švieson • PRANEŠIMAS . < 
bus įsteigtos, tai Bostono] . - . —
miestui kainuos $345,100. . Trilypės Gegužines Ren-

— gimo Komisija praneša, 
• šios savaimės pradžioje kad visi platintojai ir par- 

atvyksta Bostonan, kapi* davėjai šios gegužinės į- 
tonas Petras V, Jurgėla ir žangus tikietų,.liepos 12 dM 
p, Vėjelis iŠ New York 8 vai vak. suneštų visus 
Lietuvių Legijono reika- Itikietus bažnytinėje salėje 
lais. Ketvirtadienio va^ 54oj-gatvėj,.dėl apskaity- 
re, liepos 11 d., 8*tą valan-t mo« "Narys.

jų gauti, nes

/ ’Tsb;

RYTOJAUS REDAKTO
RIUS

Gegužes 30-tos d. Kurjer 
Poranny rašo, kad Vil
niaus miesto teisme šiomis 
dienomis buvo sprendžia
ma* Vilniaus Rytojaus at* 
sąkpmojo redaktoriaus by
la, kur jis buvo kaltiną- 
mas įdėjęs į laikraštį pa
reiškimą Vilniaus lietuvių 
studentų dėl LaiMn. Vil
niaus. lietuvių komiteto 
pirmininko K. Stačio nu* 
baudimo „ t v

TėiSmąą.,prįejęS išvados, i 
jog už pareiškimo įdėjimą 
į Vilniaus Rytojų,, redak
torius esąs kūltas. .ir nu
baudė jį vieną: mėnesį ka
lėjimo ir ;306 žiotų* pinigi
nės pabaudos. : •

jono km bus
■ . ‘ ..' ■ I'• • * ' ■ ■ . ’

Tai gražus mūsų išeivi
jos įžymaus poeto kun. K. 
Urbonavičiaus eilių rinki* 
nys5: 1 ■ < /' ■ ■ ‘ j ’•
' Šią knygą išgyrė visa 
rimtesnio ji spauda. Visi 
gėrisi jos turiniu, gėrėsies 
ir Tamsta ją įsigyjęS.

Dabar yra geriausias lai
kas. įsigyti šią taip bran
gią ir naudingą eilių, kny-

Adm.
366 W.Broadway, 

South Bobtoii, Mftss*

Jeigu ąš turėčiau dvylika 
sūnų, norėčiau, kad jie bū
tų ištikimi tėvynei, 
' ""■■t'II J 1 .11-1 ii.uiw I I H| Iii.

^Žinokite, kiekvienąs kata
likas, kurs be reikalo perka, 
skaito, namuose laiko blog^ 
laikraštį ar knygą, ne tik 
nusideda Bažnyčios įsakys 
mams ir turi per išpaŽintj 
nuodėmę pąriąakyti, bet ir 
patampa įąfalikyb^ reika- 
tų išdavė jas, didinąs priešų 
jggas.”— 
Panevėžio

pigiai Taisome
STOGUS

80. BOSTON AottRSė' 00.

JOHN MARTIN &, Cū.
Taisome Visokius Stogus

414 W.Broadway
* TELEFONAI:, ■

South. Norton 0574 dienomis
South Boston 0184 vakarais

JUOZAS M. mus

Parduodu įvairiktulo* rtiiei 
auksintas lf «i4abriiiw d*ik’ 
tąąTaipgi i? pateiMū. '

366W/Bręadwąy
SO. BOSTON, MASS.

Tel. Šou. Boston 3694

' STANLEY
BOTTLING CO.

O. EGRIGAfl, RĮAVnrtMKiB
Udirbgjiuj.ąęrų. minkitų 

į ‘ .gcnmų. .
101 W. Siith Street;

So. Boston, taMk
Narni: 181 DJB, 8o.Bo*»

■I" '1 I

J. BURHA^įir 
ir auros Ha

KraipkiUt U«lo< | 'MUM*: 
? 2«6GOLD8Tų 

■. Arte i «<•■»■ 
315 E. St,, So. Boeton.

miHiiiimiuiHiiMi į 
S. BARASEVKSIUS IR

; m
; taitatriM k tohtovig JUm ;

- VhtoHt 
įamtę aMBOBitm nt 

L . •. BB^BAMUOTOJAB 
Gyvuo> -2$ P>Um<vi« 
[ uiM dieni ir n*kų. ,
' ®uat notaro rmssė

Ohndi
854 iTW. Bau, Btttoa 3880

MM
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> v ■jfr-.r;-
GęgUŽėą 20 dieną angliš* 

ai dienrašty Chicago 
ly Newa, koresponden* 

tas Wailace It Deul rašė : 
, “Nelaimė būtų Lietuvai jei 

ji netektų Klaipėdos”. Ko* 
respondentas sako, kad

. DARBININKAS
■ '-!(i > '

medžių rąstus, bet tas gy
vumas baigėsi su 1910 
metais ir daugiau nieko 
naujo Klaipėdoj nesusiku- 
re, nes Vokietija daugiau 
naudo josi Karaliaučiaus ir 
net buvo uždrausta iš ju- 

_____ _________ _____ rių ką nors įgabenti per 
Klaipėda politikoj "nors ir Klaipėdą, kad nepakenkus 
neturi iojci<» reikimEs, ta- kitienis Prfijiios uostams, 
&aus ekonomijos žvilgsniu Užtai Klaipėdos prieplau- 
ji labai Įvertinama, nes M keliolika laivų net sų- 
Klaipiklos uostas yra Liė- puvo ir paskendo belauk- 
tuvos burna, ir jei Vbkie- darni savo ateities, o tas 
tiia vienokiu a? kitokiu 4ar labiau sugadino ižvai- 
būdu Klaipėdą pasiglemš 1^- Klaipūdos uostas at- 
tų, Lietuvai prisieitų mir-1 gijo ir ėmė klestėti tik te- 
ti'ekonomižku badu arba k$S Lietuvos valdžios raų-

nl« Lietuvos uostas jufių ir su Kaunu, sujungė gele- 
* — Žinkėliu,. ir uostas rirto

jau tikruoju y pertu, tik-

glijai ir Rusijai. Anglija 
iš Lietuvos pirko gėrybių 
daugiau negu Lietuvai 
pardavė savųjų. Dabar 
Anglijai pareikalavus, kad 
Lietuva iš jos daugiau pir
ktų, Lietuva dabar Angli* 
.joj perka visa tai, ką se
niau pirkdavo Vokietijoj, 
ir pirkinius gabenasi per 
Klaipėdos uostą, vieton to 
ką pirmiau iš Vokietijos 
gaudavo tik geležinkeliais.

Rusija vis stengėsi užru- 
bežiaus parduoti kuodau- 
giau savo girių medžio, 
bet niekas iŠ rusų : pirkti 
nenorėjo,' net kol panaudo
ta Klaipėdos uostas. Da-

krįdftė; Mto uosto Lietuva 
_ neturį, it nors per penketą

pėdos mbežio prie švento
sios, netoli Latvijos, • la- 
Čiąųs visps tam tikslui dė
tos pastąngoe nedavė pa- 
sę# ,r Netekus Klaipė* 
dos ųosto' Lietuva liktųsi 
Vokietljęs atskirta nuo 
pasaųl ppt žemės keliais, 
kas jaų gąte aišku, kada 

Lietuvai 
arijos kelius sa* 

,r..... , keliais.
Iš Vokietijos puses Klai
pėda yra paprastai niek
niekis (puisance) toks, 
kąip Ir visada buvo. Kada 
Klaipėda buvo Vokietijos 
nuosavybėj; buvo ta j tik 
susnudęs Žvejų uosteliš;

Vpkietįją

vo gelęĮ

VALaO^^DAIKTųKRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą? vaisius, daržoves k 

kitokius daiktus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsi- 
moka,pesjĮė parduoda šviežius produktus k maloniai gtas uosti 
pątariiaūja. Nuėję { bile kurią krautuvę pasakykite, užtektinu, 
kad jų skelbimą matėte “Darbininke”. ~
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4S Avenue.

Colambia ;670S 
29 Savįn Hill Avenne; 
D0ą(lWTER, MASS.

4$ KapipdenSt..
Tai. HIGhlandi 4855 
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BR0ADWAY MARKBT 
S87 W. Broadway 

Telephona South Boston 3691
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K. ŠIDLAUSKAS 
918 E. Broadvmy

i Telephone South Boston 1392

>NN., ŠV ANDRIEJAUS PA-RAPIJOS CHORAS, dalyvaus LRKSĄ.Moterų Sąjun- 
endro išvažiavimo programoj Šią metų liepos 14-tą, Maenner Chor Park, W. Haven,
muz. varg. K. Žalnieraitis. •
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SO. BOSTON, MASS. 
raaKnrasq(hshmam?t 

Z 50^2 Sav.
490Broaįway, Td.įkBQ8ta3120 
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JONAS GLUTEOKAS 
502 E. Eighth St„ 

; Tel. So. Bosimi 9621 Į 

Profesionalai, blrnlerial, pramoninkai 
kurie skelbiasi “Darbininke” tikrai 
vierttf skaitytoju, paramos.

:■! Visi garstakitSa “Darbininke’*.
-'i-.' —----------- ——.............. ------------- — —----

JOSEPH W. GASPER
(KASPARAS}

Š GRAB OBIUS ’ 
494 K Br0ftdw*y,

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

stot. 158 W. Tth St 
Res.:Tel.S.B.3960 

Patarnavimu dieną ir naktį.

Tol. South Boston 0615

D.1.ZMHSUS
Graborius - Bataunuotoju 

Patarnavimas dieną ir naktį 

Fanerai Bone ir Bes. 
554 Šast Broadway,

NEW BRITAIN, 
gos, ir LDS apskričft 
Cofm. Chorui vadovai

bar Rusija savo girių me-t Voldemaro gynėjas adv. RCI inA|if|
džio rąstus gabena į KĮai-rNargėlavičius. prašė bylą UtL AUUmu
pėdos lentpjūvės;‘ lentom- grąžinti Ap< Rūmams IIIP1FVIMAIR llilillfll vės rąstusapdMia iįėnfas spręsi iš naujo. Nebuvęs “vttfĮGIAUS NAMUhlr 
ir kitokią mędegą, ir iš Čia 
užrubežįai ta medegą pęr- 
ka kaipo Lietuvos girių 
produktą. Pastarais lai
kais Vokietija Klaipėdos 
uostą padarė dar ^gyves
niu, nes uždarydaipa savo 
geležinkelius Lietuvos per
važai į užrubežius tuomi 
Lietuvą privertė viską ga
bentis tik per. Klaipėdos 
uostą. Tokiu būdu Klaipė
dos uosto gyvumas ir ju
dėjimas ' kasdien didėja 
taip, kad 1932 metais įren
gtas uostas darosi jau ne- 
ižtektinu,- ip netrukus tu

rės būti praplėstas, Bet 
jėi Vokietija KlripždąLie- 
tuvai išveržtų Šiokiu ar to
kiu būdu, Lietuvą tada ne
turėtų kelio netik savo 
pardavinių išgabenimui
svietur, bet ir savo pirki
nių parsigabenimųi.

Nuo 1934 m, Klaipėdos 
uosto gerybių persiunti
mas pašoko 183%). Prieš 
keturis metus uostas abel- 
noš, : Lietuvos pįrklybos 
perleido: 36%, gi dabar 
perleidžia jau 7G%>> AbeL 
nai kalbant, Klaipėdos uo
stas žymiai tarpsta.

LSB<

iškviestas ir liudininkas 
Bortkevičius, kuris turė
jęs paliudyti, kad str. €Li- 
kimo kelias* buvę net trys 
varijantai: vienas paties 
Voldemaro, antras to, ku
ris jį nusiuntęs ‘Pr. Z? re
dakcijai, ir trečias pačios 
“Prt Z.’* redakcijos. Volde
maro gynėjas tvirtina, kad 
“Pr. Z.” išspausdintasis 
straipsnis didele dalimi e- 
sąs. visai nepanašus į 
straipsnį, koks buvo iš
spausdintas ‘Tautos Kely*. 
Kad Rytprūsių laikr, ‘Pre- 
usische Zeitung’ išspausdi
no Voldemaro straipsnį, 
tvirtinęs tikAiiėrias “Liet. 
Aidas*’. Liud. Bdrtkevičius 
būtų visai kitaip parodęs. 
Bet Bortkevičius mokslo 
reikalais išvykęs į Pary
žių. Mes galime laukti, — 
sako advokatas —ries Vol
demaras vistiėk^sedLryęl*- 
demaruPvprikišffia,

Aštuoniolikto amžiaus 
pabaigoje ir 19-jo pradžio
je gyveno garsusis lenkų 
poetas Adomas' Mickevi
čius. Jis buvo lietuviškos 
gimines, kilęs iš Naugar- 
dėlio apylinkės. Savo rašy
tuose Adomas Mickevičius 
visur apdainuoja Lietuvą 
ir jos garsiąją praeitį ją 
aukština ir reiškia savo gi
lią meilę savo tikrąją! tė
vynei. Viename' savo di
džiausių kūrynių “Ponas 
Tadas” didysis poetas net 
taip sako apie Lietuvą: 
\ “Lietuva tėvynė mano.

, Td em7 brangi man kaip 
sveikata.’1*
Dar jaunas bųdamas A- 

domas Mickevičius moky
tojavo Kauno gimnazijoje. 
Tuo laiku Kaunas buvo 
dar. nedidelis miestelis, 
^§aKi^K^uną?Šickevi-

,i, *■.«-.r .1 1 |i 111 [11;. .ijiiji.irng . 1 ii.-.»i j.j ■■ ■ r— - 1 •

gyveUijpį šiųavų. Jeigu M. 
Biržišką p^irims, kad 
tame namelyje Ąd. Micke
vičius tikrai gyveno, tai 
jis bus tinkamai apsaugo
tas. Jeigu pasakys, kad nę-

hūgria^tąs/ z $ Tsb.

LIETUVOJE IŠULMINSA! 
Mums URMUS 

MOtlNOS UHIS

Biržišką tatvtf
tąmę nąmpyje 

jis bus'tinkamai apsaugo
tas. Jeigu pasakys, kad ne- 
pvvėrib, tai namelis bus 
nugriautas. Tsb.

VOLDEMAROBYU TRL 
BUNOLASKASAVO

KAUNAS — Gegužės 28 
d. Vyriausiasis Trįbuno- 
las viešai svarstė Volde
maro kasacijos skundą dėl 
straipsnio‘Likimo keliais’, 
kuris buvo išspausdintas 
“Tautos Kelyje”ir “Preu- 
sischė Zeitung”. Teismui 
pirmininkavo baudž. sk. 
pirm, p. Brazaitis, kaltini
mą palaikė prok. pad. M. 
Kavolis. Pats* Voldemaras 
byloj nedalyvavo, nes kali 
provincijoje., ’ I

parašydamašltąt.riraips^^ius-labai 'mėgdavo gra
lis padaręs didė^ nus^fi-Žias; Kauno apylinkes. Jis 
timą;. tačiau Voldemaras: 
jį spausdinęs ne slaptaVro- 
tatorium ar Šapirbgįafu; 
bet teisėtame laikrašty ir 
pasirašęs pilna pavarde 
“Prof. Ą. Voldemaras”. Jis 
nesislėpęs^ O kritikuoti ar
gi esą negalimaT -Tei^mas 
Voldemarui pritaikęs ^tą 
patį įstatymą, kurį jišrkri- 
tikavo. Pagaliau,; ir • tąs 
straipsnis nesąs toks; bai
sus, jei jį visą išspausdinę 
net “Liet. Aidas’* ir neto- 
kį, koks buvo . parašytas 
Voldemaro, bėt tdki^kokį 
išspausdino “Pr. Zeitęrig”.

Prok. Kavolis esminių 
priekaištų kasac ininm 
skunde nerado ir apraše 
ąkundą atmesti. x ’

Vyri »Tribunolas Volde
maro kas. skundą patenki
no ir bylą grąžino Ap. Ru

imams spręsti iš naujo. 
1- “R.”

DARBIHIJSKAS
■*- .(Tfinr W0RKĖR) . "

J Publiihį4 ®v<i*y Tuesdąy and Ptiday excėpt Holidays suęh as 
' N«w Yeftf, Good Friday, Memorial Day, Independente jjay, 

Eibor Day, Thanksgiving and Chriatmaa .
x • • • '' -■■--''‘r.-—* by ————

8ŽIMT J0WUPk’S LITHUAMIAM R. O. AfiSOCIATION OF LAB0R
Eitored as Mktoad-daM matter Stpt 12,1215 at the post office at Boston.
/ * : Mass. undsr th« Ad df March 8, 1870

Acceptnnce fpr įpitlHng at specisl rate of postage provided for ta Section 1108 
Act of October A 1017, authorišed on July 12, 1018 

atJBSCrfctmįlON RATO:
Domestic yearly  .........  24.00
Forslgn yearly t&OO uiaieny metams ..............
Doineatlc onet per,weak yearljr 22.00 Viens kart savaitėje metams >, 
rortlgii once i>er week yeariy.. 22.50 A““"

DABBIMI1IKAS
806 Wtot Bcmtti Boston, Mu.

• ‘ • Telsphons Sotfh Boston 268Q

' PBHNUMERATO8 KAUTA?
Amerikoj# metame ............ 24.00 
ĮĮĮaiany metamu25.00 
Ūlatonylkart aavaltlje metama ^00

DRAUGIJŲ VĄLDYBŲ 
ADRESAI

ŠV. JONO EV. BL. RAMADPINe 
DRAUGUOS VALDYBA

Pirm. — Petrauskas, 
24 Thomas Park, So, Boston, Man.

Vlce- pirm. *-* V. Medonta
21 Sunier SU So. Boston, Mass. 

Prot. BsMintakai — CHtoeckK
5 Tbonus Park, So. Boston, Mass. 

Fin. Raitininkas — Alb. Nevieta,
10 IVtafleld SL, So. Boston, Mass.

Ildininkas —■ A. NaudManas, 
885 K Broadvray. Bo. Boston, Mass.

Marialka — i. Zalkls, 
7 Winfleld SU Boston, MaM

Drantija laiko suMtinkimus kas tre> 
gUa nedeldlenl kiekvieno minesio, 
2 vai po plotu, P*rspt}o« <82 
B. 7th SU So. Boaton. Mase.

LIETUVOS Durnmų DĖ-JOS 
PO GLOBA MORKOS

Pirmininke — Kva Marksįsn^ 
625 K. 8th SU So. B<j«ton, Mass. 
TtL So. Botson 1298 -

Vlce-plrmlnintt — Ona BttūHenS, 
448 K- 7th SU So. Boaton, M** 
Te! So. Boston 8422

Prot Itait. — BroM CIunlonS, 
29Gould SU Wafc Rdibtar, Misa. 
Tai Parkvrty 1884-W -

FIn. Kalt. Marijona Mafkdntate,
- 83 Havana SU Rosllnduls, Mass.

TeL Parkway 0558AV
(Idlnlnka — Ona fitantalluts.

106 W$st «th SU So. Boaton. Maso 
Tvarkdarį — Ona MiuirdlenS,

1512 GoInmblaKd.,80., Boaton, Maaa. 
Kama GloMja — p. Janalentenl.

14260oltuablaM, So. Boaton, Maaa
1580 vai. vakaru j>obalaytiū6į ava* 
tainlj.

Vlaata draagljoa Mitalais Mpkttla 
imi srotoltoUi taluainka.

daug savo eilėraščių para- 
šjėvtblljuž miesto, slėnyje, 
sėdėdamas ant akmens. 
Dabar tąs slėnis ir akmuo 
pavadinti Adomo Mickevi
čiaus slėniu. Akmuo dabar 
yra virtęs istorine reteny
be. Šie faktai jau galuti
nai Lietuvos mokslininkų 
ištirti ir patvirtinti Tačiau 
dar neištirtas vienas Ado
mo Mickevičiaus gyveni
mui vienas svarbus daly
kas: būtent kur Kaune di
dysis, poetas gyveno.. Vieni 
mąno, kad jis gyveno da
bartiniame Senajame mie
ste greičiausiai Rotušės 
aikštėje. Kiti tvirtina, kad 
Adomas Mickevičius gyve
no tuometiniame Kauno 
užmiestyje, ties dabarti
niais Vytauto Didžiojo u- 
niversiteto rūmais. Pasku
tinieji tvirtintojai net nu
rodo ir tą namuką, kuria* 
me tariamai gyveno Ad. 

.Mickevičius. Ir tą namuką 
I iie norėtu laikyti istoriniu* 
Tačiau jis labai išsikyšęs 
i gatvę ir trukdo šios da* 
lies miesto judėjimui.

. Kauno miesto savivaldy
bė nori ta namuką nu
griauti, tačiau Ad. Micke
vičiaus gerbėjai, kurie 
tvirtina, kad jis fenais gy
venęs namuką laiko istori
ne brangenybe ir dėl mies
to savivaldybės užsimoji
mų kelia triukšmą. Reika
lui išaiškinti ar tame na- 
mukyje tikrai gyveno Ad. 
Mickevičius ar ne. Kauno 
miesto burmistras nese
niai kreipėsi i prof. M. 
Biržišką. Mat, M. Biržiška 
Lietuvoje yrą laikomas žy
miausiu Ad. Mickevičiaus

Lietuvoje iŠ anksto ne
daug kąs žinojo, kad bir
želio 3 d. 4 tėvynę grįžta 
karžygiškai žuvusio Da* 
riaus. motinos* palaikai. 
Tačiau žįhįa gręitąi paskli
da visame krašte, Garbin
gos motinas palaikai į tė* 
vynę sugrąžo jfiru keliais, 
Paskutinioje kelionėje’ Da
riaus motiną parlydėjo jos 
sūnus Balys, duktė Rygie* 
nė ir giminaitė Stulpinie- 
tf^Drauge^n jąis atvyko

• K* Ani^rikds .lūHsiJv iat 
£ Klaipėdos už^tę,^ki|rią- 
me susto jo karstą ^ atvežęs 
laivas, karžygio motinos 
laukė Lietuvos aęro klubo 
atstovai.: Dariaus ir Girė
no šauliu būrio- šauliai, 
šaulių garbės sargyba ir 
didęle minia žmonių. Ve
lionei pagarbą ątidayė lai
vas, nuleisdamas vėliava 
ligi nusės stiebo. Pagerbė 
ir laivo įgulės nariai. Uos
te stovėjo : sunkvežimis, 
papuoštas vainikais, vėlia
vomis ir gėlėmis. Ant jo 
tavo uždėtas karstas. Ati* 
dubti Pagarbą velionei, at- 
vvko Klaipėdoj krašto au
kšti valdžios atstovai ąu 
gubernatorium 3nL VI, 
Kurkaūsku priešaky, at
vyko visos žymiausios lie
tuviškos organizacijos ir 
susirinko didžiulę, kelių 
tūkstančiu Žmonių minia. 
Atsisveikinimo kalbas pa
sakė šaulių atstovas kan. 
Rimdžiys ir Aero klubo at
stovasąv. kąp. Jforkus.

: “Atėjome pagerbti gar
bingą ®UW?dtikrą, - 
sakė kalbėtojau y—kurį 
mums dšVė karingi Darių. 
Ji- yrapariždyąr visoms

eisena pradėjo judėtL 
Karstą pridengė dar 10 9 
gražių vainikų, kuriuos su* 9 
dėjo lietuviškos organiza* a 
cijos. Tarp kitų, buvo i> 9 
Klaipėdos krašte gubema- 9 
toriaus vainikas. Be to, 9 
kartu su palaikais, atvež* 9 
tas brangus vainikas iŠ A- 9 
merikos su didžiule sidab- 9 
rine lenta, kurią atsiuntė ■ 
Amerikos kariuomenės sa» j| 
vanorių lietuvių legijono 9 
karių postas. Jo narių bu- 9 
vo karžygis kap. Darius. 1

Dariaus motinos palaikų | 
atvežimas į Klaipėdą, vėl 1 
smarkiai sujaudino visus 3 
gyventojus ir primine tą 1 
didžiąją karžygių tragedi* 1 
ją. Daugelio akyse buvo I 
matyti skausmo ašaros. 3 
Ypatinga pagarba didžioji 1 
lietuvė buvo palydėta per | 
Sendvario, laukus, kuriuo- 1 
še jos sūnus kariavo dėl j 
Klaipėdos krašto laisvės, j

Birželio 4 d. Dariaus mo | 
tinos karstas buvo atveža 1 
tas į jos gimtąją Judrėnų | 
parapiją. ‘ Minių minios 1 
Žmonių iš tolimiausiu •apy- J 
linkių savo krašto laržy- 3 
gid motinai susirinko nu* 1 
lenkti galvas. Gretimų pa- į 
rapiiu bažnyčių varpai į 
skelbė gandą, kad į tėvynę | 
kaulų priglausti sugrįžo 
didvyrio motina.’^Vel mi- j 
nioje Skausmingi jausriUd, ;| 
akys.ę.„ąšąrps. Po bažnyti- 1 
nių apeigų, palydint dp | 
džįaį pagarbai ir iiudėsiuų j 
Dariaus motina amžiams J 

. atsigulė numylėtos teviŠ- J 
kės Žemėje. Jos kapą tuo- | 
jau apdengė keliasdešimtis 3 
vainikų ir šimtai Lietuvos 1 
laukų gėlių pluoščių. Po į 
žydinčiomis liepomis, o- 1 
šiančiomis medžių pavėsy- 1 

- je išaugo naujos didvyrės, | 
1 motįnos kapas * simbolis* J 
; visų lietuvių, kaip reikia 3 
r ir tolimiausiuose Sėmės | 
> kraštuose išauginti savo' | 
• sunūs, kad jie neštu džiau- į 
i gsmą, laimę ir garbę rita 1 

myittnai Lietuvai tėvynei. I
Kas sugrąžina nusidėjėlį 1 

nuo jo klaidos kelio, tas iš- j 
gelbės jo sielą nuo mirties 1 
ir apdengs daugybę nuodS- "1 
mių. . šv. Jokūbai j

PARSIDUODA '1
’ Nftmas k krautuvg jreroi vie

tai. So. Bostone. TIKRAS BAR. 
GENAS. Pasidarimaa pinig ui- 4 
tikrintas. D81 nlatesnin infonna- 
dja telefonnokite;

COLumbia 1136. ■< i

'■ BRIGHTON’E
’ Geroj vietoje 5 kambariu na

mas su maudykle 1-iuoj aukstfį 
ir tain pat 2-roi aukrtei. Taipgi 1 
yra iiidytuviu įtaisai. Namu vra 
tik J minutes nuo bus’o linijos, \ 
.2 minutes nuo Commonwealth 
gatviokario linijos ir tik 5 minu- ; 
tęs nuo Brirhton Oentor. PrekM 
ir užpakalyie name randasi gra
žus darbas. Savininką palima m*- 1
tvtį hQa kad* ant vietos: 56 ?
MonMfagy WL Brighton, Masė. j

7

kaip reikia aukotis savo 
tėvynei, Kiekvieną motina 
verta pagarbos. Ypač jos 
verta nėr jūras Savo tėvy
nėn atplaukusi amžinam 
poilsiui didvyrio Dariaus 
motina. Ji nė tik pati »ve* 
timame krašte nenutautė* 
jo. bet ir savo sūnų išauk
lėjo ir išmokė mirti už tė
vynę**. \

Dideliame visų sunikau* 
pime orkestras sugrojo 
gedulingą maršą. Didinga

©
 Tetephoito .

80. BOSTON 
1058V ’ .

BAYVIEW 1 
MOTOR SERVICE

STUPEBAKKR
Automobilių ir Trobų 

A<<ntAra. -
Taisome visokiu. Udirbysdlų aute- . ’S 
moblliue. Taleymo lr demonstravi
mo, vietai . - . i

1 Harnhn Stmtt - a 
ir K Wghth8t. < | 

*outh Borron, mass, < I 
Jeo. Kspodtomss > Petor rreOiSai r ■ j 

Mvintakal J

UEUfflS GMBOnUS
(umuui)

Nūnai: 1IT WMtta<taa M k'1
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’ “SPARNUOTI LIETUVIAI”
DARBIHinKAS

. ri . J.-.-. .................
W W. BROADWAY L (Marija, švęstieji ir angelai yra labai garbinami. ŠV. 
S(k BOSTON, MA8S. Jurgis yrą ypatingą! populerus. Mėgiamiausia abisi- 

niecių gicėmryra Weodase Maryam, tai yra Garbė

Chicagoje statoma Dariui-Girėnui paminklas, 
kurs bus užbaigtas liepos 28 dieną, vadinasi, turėtų 
būti užbaigtas ir atidengtas tą diena, jei netruktu lė
šų. Deją, jų trūksta ir tai gan stambioj sumoj — 3500 
dol. Paminklui statyti valdyba karštai atsiliepia per 
“Draugą” ir prašo visuomenės suteikti paramos, nes 
būtų labai nejauku, jei lietuviai pradėję'gerbti savo 
didvyrius neištesėtų. Ir verta juos pagerbti. Jau su
kanka du metai, kai “sparnuoti lietuviai” su menku 
orlaiviu perskrido per okeaną ir tragingai žuvo pa
čiuose Lietuvos pasieniuose. Istorija netolimoj ateity 
tiksliai įrodys, kad juodu žuvo ne nuo ko kito, tik nuo 
neprietelingų kulkų. Mūsų išeiviją tai nujaučia ir sta
to jiems paminklą. Būtų labai nejauku, Jei nepajėgtų 
jo užbaigti. , K

Tuo tarpu kitas būsimas didvyris, p. Vaitkus, 
taip pat šiomis dienomis rengiasi skristi į Lietuva, 
kur jo laukiama jau nuo gegužės mėnesio, bet vis kaž
kas sutrukdo, tur būt finansinės kliūtys. Bet, rodos, 
galų gale jos bus nugalėtos, ir leitenantas Vaitkus pa
sileis į orą. Sykį pakilęs, jis sekmingainuvyks, jei ne
kliudys Vokietijos pro. Atsirandą daug skeptikų dėl 
naujosios Lituanikos skridimo, bet, viską apsvarsčius, 
norom-nenorom tenka prieiti išvadą, kad Įeit. Vaitkus 
kur kas daugiau turi šansų sėkmingai nuskristi, negu 
Dariui| su Girėnų. Jo orlaivis daug didesnis moderniš- 
kęsnis.Tik palyginkite kainas: Dariaus-Girėno lėktu
vas lėšavo apie 5000 dėl., Vaitkaus —- 28,000 dol. (Tu
rėtų būti 37,000 dol.? bet kažkus jsįbriovė matematiš
ka klaida) . Dariaus-Girėno orlaivis įtalpino 500 galio
nų gaąplinos, Vaitkaus — 750. Prie to, jis turi radto 
ir modemišką kompasą, nurodantį ne tik skridimo di
rekciją, bet ir atstumą nuo žemės. Vaitkaus orlaivis 
tąip įtaisytas, kąd jei nukristų marėse, tai gali laiky
tis aut vandens keliolika valandų ir bet koks laivas 
galį jį išgelbėti žodžių, viskas taip sutvarkytą ir ap- 
sąugnta/kad, išskyrus kokias nenumatytas nelaimes, 
skridimas negali nepavykti. . Tąįgį mums belieka itįįr 
laukti, kol naujas didvyris pasirodys lietuvių padam

to einant į pietus ir pasiekiame Abisiniją. Seniau Abi
sinija rytuose siekdavo Raudonosios jūrės ir Indijos 
vandenyno pakraščių. Kai Europos valstybės pradėjo 
kolonizuoti Afriką, tai abiaitoeciai neteko savo pajū
rio. Palei Raudonosios jūrės pakraščius įsistiprino ita
lai ir tą koloniją pavadino Eritrėja. Toliau j pietus ne
didelį pakrantės gabalą laiko prancūzai su pajūriniu 
miesteliu Jibųtį. H to mięrteUo-pranctuąi nutiesė g&-L„wm,TO,ų «•<«««« <««., M
iftėinkelj į Abisinijos sostinę Addis Ababa. Toliau už nyčįose nėra, Todėl ten Žmonės į bažnyčią nešasi tam 
prancūzų kolonijos eina anglų kolonija britų Soma- tikrus kriukus, ant kurių nuvargę pasiremia.

L. ai*wi«®w>- 

Kažkuriose vietose Abisinijos sieną nuo jūres randasi Į1^ Telegrafo yra 2,0004 mailių, telefonai jungia UŽ 40 maiHų, o kitose už 250 mailių.1 Į Sostinę su žymesniais miestais. Vieškelių tėra ^ 2050
Dubar italai savo kolonijoj Eritrėjoj ir savo So-

malilande stiprinasi ir didina karines jėgas. Nesutiki- susisiekimas teina šunkeliais su pagelba piulų, ąrklių, mai, vedantys prie karo tarp Italijos ir Abisinijos,]arilų ir kažkuriose vietose kupriai vartojąpii.
neva kilo dėl rubežių. Bet tįkra šio gręsiančio karo [ AbisinieČiai yrą juodi, bet ne Visi # lygiąi juodi, 
priežastis yrą Mussolįnto noras užkariauti Abisiniją Didikai yra šviesesni, o jų vergai yrą tikri pegraį. To- 
lr ją visą padarytį savo kolonija. , : - * Įdel yra spėjama, kad senovėje semitų gentis atvyko

Abisinija yrą veik tris sykius didesnė už Italiją, į Abisiniją iš šiaurės, užkariayo ten buvusius negrus 
bet Abisinija gyventojų turi veik penkis sykius mari ir pavertė juos vergais. Abisinijoj ir ikšiol tebėra 
žiau, negu Italija. Abisinijos sostine Addis Ababa yra [ vergija. f
Žymiai mažesnė už Kauną. Addis Ababa gyventojų tu- , 
ri 65,OOO. o Kaunas apie100.000. r —I-- Ąmsųiieeiai* Abisinija vra kalnuotas kraštas Vidutinė auvš- Iri^mįmų SU eUkve^^M*^* tumavra^Wrldu^!ok^kur^ mieštumoT siekia wmųįvykęs 1868 metais su anglais. Anglų armi- 
i5*^yntdu<00U ' -™8 au8«tum s R® I-ja $ 16.000 kareivių ir tokio pat skaičiaus tarnų po

Abisinija guli netoli ekvatoriaus, reiškia randą* 
si karštojoj žemės juostoj. Abisinija guli daug atsitikimetaip toli tolo ekvatoriaus, kaip Panamos kanalas. Bet 
kainuotume dėka, Abisinija turi švelnų klimatą. Abisi-| Jį IŽLtnJ
nijos pajųrėš, kurias valdo italai, angfei ir prancūzai, į^tosW * * AMmjos provincijų guber. 
yra Žemos lygumos ir todėl klįmatas ten yra * labai H*vwų ■. 
karštas. Del tų kaitrų ir. lytaus stokos tos lygumos y- J Po 28 
ra menkos vertės. Į metais įr i

Tikrojoj Abisinijoj nuo birželio mėnesio prąside- Įsi takto jm

ima,T1“

lai jau ne kartąyra turėto ginkluotų su- 
europiečiais. Vienas ii didesnių aurirė-

ekspedicija pavyko todėl, kad anglai iŠ anks-

MSKRAŠTAS

Visam pasauly bagatBė- 
jęs ribulėmis Kląfpįdos 
kaštas įžipia. von 2.600 
kvadratinių kilometrų plo
tą. Jame gyvena apįe 1M* 
OOT gyventojų. & iu apie 
30,0w vokiečių, seniau at
gabentų IŠ Vokietijos gilu
mos, o kiti yra suvokietin
ti lietuviai, arba lietuviai, 
kurjuos ir per ilgus am
žius germanizacijos ban
gą dar nėra palietusi. Klai
pėdos krantas vokiečiams 
atįteko tuo laiku, kaip Ry
tų Prūsą j. Tai bųyo maž
daug prieš 700 metų. Per 
tokį ilgą laiką vokiečiai 
kamavo Klaipėdos krašto 
lietuvius, didelę dalį jų iš
trėmė į Vokietijos ilumą, 
O i: rvtettss' Btgra^o vo- - 
kiečius, kurių airųai šian
dien kelia politinę nesan
taiką tarp Lietuvos ir Vb- 
kietyos. 1

o j:

Netikslioš'Gražuolių^Patodos
■‘Draugas” aistriai, bet tiksliai pašiepia taip vadi

namas merginų— “gražuolių^ parodas. Straipsnyje 
“Sūnų, karvių ir mergų parodos” autorius X be pasi
gailėjimo pliekia kaikurių tuščiagalvių merginų pas
tangas stoti ant vienos papėdės su šuneliais ir karvu
tėmis, viešai rodant savo kūno “gražumėliu^”/ Nėpa* 
yydetina ambicija! 1 m . .

Bet paklausykime p. X: ri ; ų
_• “Kuomet fariperiaį suvedą į parodą kap^es, ftąį 

nuo tū gaivijų dar reikalaujama ir kitokių privalumų, 
būtent — pieningumo bei mėsingumo. Todėl vadina
mieji “džiodžės”arba sprendėjai, kurių užduotimi yrą 
išskirti “gražuolę” karvę, d^T tari apžiūrėti karvių 
papilves, tešmenis ir spenius; privalo ąpčįupiųėtį jų 
šonus, sprandus, šlaunis kei kįtąs raumeningas kūno 
dalis. Ną, ir vįsa tą ceremoniją baigias? tupmi, kad 
“Miss Karve-’ gauna spalvuota kaspiną”-/ ? 7

; “Gražuolių” merginų- parodoje,, sakysime, ne vi
sos tos sprendėjų pareigos atliekamos, — kaikurios 
ceremonijalo dalys apleidžiamos, bet vis dėlto sveiko 
proto merginai turėtų būti nejauku isstatyti save 
smalsiems “žinovų” žvilgsniams. Ir kuriam tikslui?

Spalvuotas kaspinas karvutei bont tįek naudin
gas, kad išgarsina jos veislę įr pakelia kainą. Gi ga
vusios kaspinų “grąąuolės” merginos nešioja ant sa
vęs nepavydėtiną paliudymą, kąd još perėjo per smal
sių vyriškų’ akių, šerenga. Ir tie patys žinovai, išgyrę 
jų kūno gražumą, vargiai besutiks savo širdyje kom- 

r plimentų jų protui tjęi florai. Na, kąi dėl doros, tai gal 
būtų šmeižtas vadinti visas paraduojančias “gražuo
les” nedoromis, bet kad jos yra kvailos — tai gry- 

: ūmąsias faįtas* ’ , J K*

gaW ? taį yra 18pą 
aWnj^čiua 3°: 

da lytingasis sezonąs/Tas sezonas_ tęsiasi daug mąžlbuvo nežmoniškai ąapIįėktL Kąųfynej kritoj^.0^ įta
iki rugsėjo menesio. Liūtys tada būna neišpasakytos, lų, o į nelaisvę pateko, apie 10.000 italų. Einant pr|e 
Sakoma/kad per tas liūtis žuvys iš ežerų ir Upįiį 'gali taikos Italija turėjo sumokėti Abisinijai didelę iontri- 
pasikelti iki debesų. Tarpkalniai tada prisipildo van« įbUciją. Italijai nepavyko tada todėlr kad nedavė taip, 
deniu, upėse vanduo pakyla; .Didžiaustošios Abisinijos [kaip ąpglai/tai yra išvedė papirkimo' politikos. Dk- 
upės yraiMėlyhasis ir. Juodasis tolius ir THayaš. įasĮhar pleiuojama ekaped jei ja priril Abisiniją Italija ti- 
trysAbisinijos upės susilieja du BaltuojuNiliu ir pą- kiši ateigriebti. / r ' J

kurs įėka per Egpptą^Kai Abisi- į Abisinija yra vadinama ir kitu vardu Etiopija, 
nfjoj prasideda lytingasis sezonas ir kai vandenys ^U- Ubislniios Valdovas vrFvadinamas nesrus arba nasrus teka į Nilių, tai tada Niliuš ir Egipte išsilieja if užlfe. neSŲtei^ 
ja lygumas. Niliaus mėtiniai potvyniai pagarsėję yra ne^stt»» KSrauns.
nufl senų senovės. Nilius iš Abisinijos atneša ne vien . .. Senoji Rusijos caro vąlflžįa buvo palanki Abisinį- 
vandens gausybes, bet ir begalo derlingo šlimp. Nilius jfti*. Husai tada Vadino Abisiniją ' “strąna čornych 
atslūgdamas, palieka laukus apklotus tuošlimu. Betų f ebristian”. a

jp JMipežiupse ft<? sljma, Egiptas tapt . ii. os tyęyiy>kaii|ipeliu._ | Abisiniją ųvo atvykę ii Portugalijos misijohieria 
i * Per tukstancius metų Abisinijos kraštas teike Et jgmntai Žu ‘ ‘ 6 “ J
giptui taauo gaivinantį vandenį ir ja laukus tręšiantjl tikybines k

flojo ir Europos tautos. Per tūkstančius taetų didžiau- j—•• ' **1'---- > -—--------- -——* ... * ..
šios liūtys plovė įr skąlavo Abisinijos paviršių, nešę jį > wį‘ i. » ri ji
nuo, jos paviršiaus siuogsnius degtosWos įr vįs. H* Katalikių Fęderacijos 
gi dėlto neliko Abisiniją tyrypu, tebėra ^riiiigu kruš- ‘v’ vėy i/* 7^' » ’ >
tu. Abisinijoj gausią! užderi visokie javto/ tąip-gi aų- JįJL V .. iLOIllfrOSaS IVVKStagą medvilnė, cukrinėspendrėš, kavą, vynuogės. Josi Z ? -
kalnuose randasi aukso, anglių, vario, druskos,^gelfr [ ri KllfįplUclO 21 W 22 d'U« z.
žięs, švino, petroleiimo, platmos. Abisinijayrą vienas} v' 
turtįngįąusių ktaštų pasaulyje, ri ' . I nrrr*

pasaulių nepriklausomų tautų tarpe Abisinija y- 
rą viena seniausių. -Tame Abisinija stori greta Kinijos 
ir Japonijos, * , . '

Senovės graikai manė/ kad Abisiniją tai pasaulio 
pabaiga, Graikai spėjo, kad Abisinija esanti pasaulio 
pakraštis. Toliau, graikai spėjo, kad dievai keliaują į 
Abisinijos kąlnus bankietuoti ir kad tur būt saulė lei-J 
džiantis į Abisinijos kraštą. ? 4 -

Pagal užsilikusius senovės užrašus Abisinija prą-i 
dėjo nepriklausomą gyvenimą jau vienuoliktame Šimt
mety prieš Kristų. Aštuntame Šimtmety abisitoečiai 
buvo užkariavę Egiptą. Iš ten jie buto išvyti 660 me
tais prieš Kristų; 7 ■ '

Krįstąus ląikaiš ir ankščiau Pąlestjpa turėjo ry^- 
šių su Abisinija. Šventame Rašte Abisinija pp vieną 
AfcSuįt Ž& <yvyW'Šim^g^ūvm mi^nygę,«
tai ” no irSdien  ̂Satos Abfeinifa^no kS H Amerikoj Įvaig^dętS ir Metųvoš .tasp^vę 

Širdžįų gelmęseanižinos meiles ugnį jų 
nrn^rSi ifsu džiaug8ųių priimsime taurę ir gersime ją 
® ‘“p&CT“ iki ftuksoWMejui, bet wo tfvąsips ir.kųno
metanai atkirto Abisiniją puo Egipto,, Plėstinos ir.Lg^ testamentą, kad toj"taurė buto
kįlancios Europos, [liėtuviiį išeiviui lygia, saldi sulaukus deimanto jubilie-

Pirmaisiais krikščionybės amžiais Ęgįpte buvo ki- Jaus. ri »
įęs kĮajduigąs mokslas apie Kristaus p^tį, Klaida* Dalyvaudamas Federacijos PitteburgMo Apskrf- 

čia Seimely birželio 16 d. turėjau ypatingos garbės ir 
______ , - aie^ ir Ka^ TturnMr užsiliko. Tie klt^attMąi 4? Jo EkLlenciją
S koptu Xa K®Tirūsi nuoriplfadšjo

gimtj Pas koptus ir • afistaiečius ir ’dkugiau užsiSlęo te^a^Su^lu’Sli^rSMMa&u'rtu* 
nętmfcamu .a^jm < P£»W*U- Pavysti pas. juos aentljaBbaig&tUSImS ufaieuių1U- 
užsMo ąpipią^ymas, kožęr, žeėtadiauo vietoj sek- .’dfivisps lietuvių tautireitallU^TO^
madięmfontanas. Ąbjsmjjoj Mwfos katalikybėje KatStofi akcife, HetuwbėTKlai^da
.namas abuna. Nųo senai.įsigyveno pąs abisinieėius g, mKcSenžios Ganvtoiižkas žodis dauvtas Paprotys, kad abunai mttus,taaujas renkamas ne m©®S mose ir Žygiuose į itamingą

paskirti Abisinijai naują abuną. Ateivis abūna AbiaV |pe ^al8S aart)*’ r
nijpj .žiflri tik tikybos mokslo reikalus, oi į bažnyčios Lietuvių katalikų vadus, organisacljas, draugijas, 
a4mip|«trackiiua daiyJęųs nesižaža,t; i!BiiižnyŪiM; M Federacijos apskritus ir skyrius .ir visą lietuvių kaįa- nidfoekdė ftpsSitMi'randasi paėiiį aįSiniežių dvasi*pikų-vteuomėnę išeivijoj, o ypatingai Jus, t«anKU«l» 
ninku rankoj. ■ jaunime ir stijūentijui/Vardan. Dievo> Tėvynės *Vįe-

Abisinieciai yra labai pamaldūs, kaip ir pravosla- riu * Kongresų.
vai, turi daug pasninkų ir daug Švenčių. Ne penktadle^ 
nls, ė trečiadienis yra griežtesnė pasninko diena, Svč.'

......... . . ....... ...šiuoseri 
s Portugalijos misijonieria

ankščiau buvo Vokietijos 
valdžioje, tai fąrpminkauį 
jant Anglijąį, Prancūzijai, 
Italijai ir Japoniją!,. juta 
buvo duotą autonomija. 
Dabar Klaipėdos kraštas 
vąldoęi demokratiškai jb.

iaaJ

Tauta, Kurią Mussolini 
Kėsinasi Pasmaugti

. Dabar laikraščiai kasdien rašo apie tai, kad karas 
* tarp Italijdš ir Abisinijos jau nebeišvengiamas. Ką* 
: ras prasidėsiąs rudeniop, kaip tik pasibaigs Abisinijoj: ; . x- i
t lytingasis sezonas. Tautų Lyga ir kaikurios valstybės tikiąi laikėsi to, kąd Kristus turjš tik vieną prigimti—L: 
> dar bando prie karo neprileisti, bet Musšolini, Italijos ^torišką. Tuo tarpu Katalikų Bažnyčia moko, kad1 
į diktatorius, su niekuo nesiskaito ir jis, matyt, yra £a- 
b siryžęs Abisiniją pasmaugti. " . .
i Nedaugelis težino; kas ta "Abisinija yra, kur jį 
Į randasi ir kas ta tauta yrą tie Abisinieciai. Laitam- 
į šiuose randamos žinios bus aiškesnės ir įndomęsnęs, 
b jei arčiau susipažinsime sų abisiniečių- tauta ir* jos 
i? kraštu. /
’ Abisinija yra viena iš trijų nepriklausomų Afri- 
į. koa valstybių. Kitos dvi nepriklausomų Afrikos vals- 
į’ tybių yra Egiptas ir Liberija. Abi pastarosios vąlsty- 
L bes, Vienok, nėra pilnai nepriklausomos. Ępipte daug 
I vaitos turi Anglijamo Nigerijoj šeimininkauja Ameri- 
[ koa kapitalistai. Ikšiol Abisinija išbuvo nepriklauso- 
I mihgiausia Afrikos šalis, d dąnar jąį gręsia pavojus 
t pgtmi visiškoj Italijos priklausomybėm 
ė Geografijos nesimokinę, mažai teąusKnano apie 
į tai kurioj Afrikos daly randasi Abisinija. Bet visi yrą 
r rirdėję ir nųnmo, kur Egiptas randasi. Egiptas rąp* 
i Basi šiaurės rytų Afrikos kampe. Egipto šiaurėje gu? 
į H Viduržemio jure, o rytuose nuo Palestinos Egiptą 
( skiria Suesa kanalas ir toliau Raudonoji jurė. IŠ Egip-

į Remdaiųasis galiojančią manė šaukti kongresą Fe- 
Ideraciįga Konstituciją, šutomiskelbiu A. į.R. K. Ka
talikų Federąęijųs 25-tą Kongresą, rugpiūčio 2į ir 22 
dd. Philadelphią, Pa.

Amerikos lietuvių katalikų organizuota visuome
nė šiąme Kotifrete turės pareigos ne vien statyti gai
res tolimesniam savo veikimui, bet sykiu turės pro
gos pasidžiaugti vainikuojančiu Jos nuoširdų, gausų, 

i naudingą Bažnyčios ir Lietuvių Tautos labui darbą 
per 25 metus. . .

į. SidąbA) spalvai puošia!
[kapt prie Amerįkųs Laisvės Varpo,: 
džiausto malonumo ir laimes aukštai nal 

W Abisiriiečija išveda, imd.pinįūsiš feįgį

ošiant mūsų galvas, taip sa- 
xr—gį mes turėsime di- 

1 “įkelti vienoj 
1b ir lietuvių

tų vos vyriausybes paskir
tas gubernatorįus (dabar 
inž. Vį Kurkąuskąsj, visų; 
gyventojų išrinktus seime
lis ir vykdomoji vąldŽia, 
vadinama direktorija. Gu
bernatorius čia atstoja 
lyg ir prezidentą, seimęlis 
— pmmsnH. -o Oirefcta,; 
»ja ~ minieterių kabinę-. 
tų.. Ymos krašto įstaigos 
ir visi gyventojų reikalai 
yra1 kraštoų autonominės 
valdžios žinioje. Tik Klai- 
lėdos uostąs, geležinkeliai, 
miltinės ir paštas yrą vi
sos Lietuvos vyriausybes 
valdžioje? Tąčįąu*' ir pats 
rntonominis krąstas, be 
centro valdžios paramos, 
įeišgyventų, neą M sava
rankiškam gyvenimui yra 
per mažas, t * 7.

I . ’ V - * * * ‘

Visus krašto įstatymus1 
eidžia seimelis, tačiau gu- 
lernątorius juos turi pa- 
tikrinti. Jeigu gųbernato- . 
rius įstatymo nepasirašo, 
jis gražinamas >seimeliui 
dar kartą persvarstyti ir 
gubernatoriaus išbrauktas 
vietas pakeisti- Gi direk- 

l , j * Jįo pri- 
įtonaus 

bemato 
Hį. Tai 
matymus

rių irpHA ąaįj 
vykdomoji ir 1 
Įeįdž^oj y*iflM >

Be jos dar yra. autono
miški teismai. Jie spren< 
džia visas civilines ir bau- 
dįiamasiąs krašto gyven
tojų bylas. TaČiaii pb^ti-

Be to* įr aukščiausias teis

Kristus turi dvi prigimtis
Klaidątikystč ///
krikščionys koptais
ko krikščionybė koptų apeigomis. Koptai skiriasi nud
katalikųne vien skirtingu mokymu apie Kristauš pri-

ią ir
kitoms Lietuvos dalims, 
būtent — Vyriausias Tri
bunolas. Klaipėdos krašto 
teisimuose dar veikia daug 
vo£ižkU įstatymų.

Ir autonominiame Klai- 
pšdoą kęašte yrasavivale 
dvbės. visas kraštas nada- 
liūtas į 3 apskritos: Klai
pėdos, Šilutės ir Pagėgių. 
Juos vąldo apskričių vir- 
šininkai.Tai direktorijos 
atstovai apskrituose. Prie 
‘apskričių viršininkų gy
ventojai išrenka tamw* 
pas tarybas, kurion vadi- 
narnos apskričių seime*

Įjr* Antane* RiktUiltSl^
Federacijos Pirmininikaa.

buratotrai, drauge 
su gyventojų išrinktai 
mtartft laimeliais. Tsb.
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VtSiW KURSAI MMIANMYJE <
Šią vasarą reguleris 6 savaičių vasarinis kursas 

bus vedamas Marianapblio kolegijoj. Mokslo progra
ma yra šit ‘ f '

LIETUVIŲ KALBA r- ,
Lietuvos Istorija (dėsto kum d£ J, Navickas) ;< 

. Lietuvių Literatūra (dėsto kūp, K. Urbonavičius)
Taisyklingoji Rašyba (dėsto kun. J. Vaškevičius J
LOTYNŲ KALBA Vertimą! ir Gramatiką 

Sintaksė (dėsto dr. E. Andrųlionis). \
GRAIKŲ KALBA -
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BLAIVININKŲ SEIMAS

Šiūomi visiems blaivininkams prane 
met A. L. R. K. BĮ. Šeimas įvyks South 
aidėk šv. Petro Lietuvių par. bažnyčioje j 
šv. mišiomis rugpjūčio 11 dieną.

Kuopos ir pavieniai blaivininkai širdingai prašo
mi skaitlingai šiame seime daly vauti. -

CENTRO VALDYBA, . -
Kum J. J.'Jakaitis, Dv. VądiS 
Kun. F. J. Juškaitis, Pirm.
V. Ęlavackas, Rašt. *

savivaldybėje Oį 
ii lietuviai tur^|

mį, įpio rugsėjo 
ąjĄ jęmės ūkio rū- 
ąa ruošia žemės 
$<. Ankstyvesnė- 
l ūkio parodose 
di c kreipia- 
lĮąm* ir įvairioms 

aų Jemės ūkio 
4s. šiemet, prie- 

gmgab ūUS dedamos pas- 
Ungpa klek galint ryškiau 

’kesnes ū- 
kultūrini-

« Uėtuvos
GIETYBBS KLAUSIMAI 

SVARBI nOBLEMA
(Pabaiga) '

Vokiečių katalikų kovos; 
prieš alkolį komitetas ir 
abstinentų kryžiaus są
junga nesenai suruošė

* spaudos Švietimo savaitę. 
Ryšium su tuo ‘Koelnische 
Volkszeitung” paskel b ė 
straipsnį, kuriame, nurodė, 
jog alkolio klausimas iš 
esmės yra moralinė - reli
ginė problema. . Alkolio 
klausimas yrą dąugiau, 
kaip individualinio sveika
tingumo klausimas, rašo 
tasai ląikraštis. Tai yra 
daugiau, kaip grynai ūkiš
kas klausimas,fnors nega
lima paneigti, kad alkolis 
vaidina ir didelį ekonomi
nį vaidmenį: brayąruose, 
pav,, vienoje Vokietijoje 
yrą įvesta veik 2,5 milijo
nai markių, gi per pasta; 
ruosius X0 metų alkoli- 
niams gėrimams kasmet 
būdavo išleidžiama po 3,5 
milijardų markių.

gėrimų vertę sveikatai, 
reikia labai saugotis per
dėti, Gydytojų ir gamti
ninkų dienoj dar 1908,m.

, buvo pabrėžta: “Nevertas 
yra tas gydytojas, prakti
kas, kuris, kalbėdamas a- 
pie alkolį, sako, jog jis y- 
ra stiprinąs, maistingas, 
ir naudingas kultūrai”. 
Taip vienu balsu tvirtina 
ir šių dienų žjmnausi fi- 
zijologai ir higijienos mo
kslo autoritetai. Kalbant 

. apie ąlkolinius gėrimus 
kąip pasismaginimo prie
mone, reikią pastebėti, jpg 
išsiblaškymas, kurį sukę- 
lįa alkolis, nėra nepavo
jingas, gi perdaug jo išgė
rus, o tąi labai greit gali 
atsitikti ‘— galima susi
laukti ir labąi pavojingų 
rezultatų.

Katalikai, rašo toliau 
'minėtasis laikraštis, turi 
atsiminti savo dorinę ir 
religinę pareigą — sustip
rinti kovą su alkol|zmų. 
Įteikia prisiminti, kad pa
sigėrimas. Šimtus tūkstan
čių gralių įr seserų įstu
mia 1 nuodėmę, skurdą ir 
vargą.

Popiežius Pijus XI šitą 
kovą vadina “reikalinga, 
šventa įr kįlnia kova už 
tautą, Bažnyčią įr šeimą, 
kuriai girtuoklystė didžiai 
pakenkia, stąčįąi sunaiki
na, ir sunaikina ne tik da
barčiai, bet įr ątęicįąį*’. 
Kryžiąus sąjunga konsta-

bar tėra tįk 30,000 Kątali-- 
kų abstinentų. Toks skai
čius permaža,: kad galėtų 
apsaugoti nuo alkolio jau
nimą ir gelbėti alkolių už
nuodytus žmones.

Jungtinėse Valstybėse 
abstinentų judėjimas yra

t turtui

platgfalu mąstu. Parodo
je numatytą šie skyriai: 

s, sodiiiin- 
inkystės, ta

ktinių augalų,

T> •U

?

'!*
r

Važiuoju gatvekariu- 
Žmonių nedaug ir visi jie 
mane mažai interesuoja. 
Kiekvieno rankose laikraš
tis, skubiai vartomas ir 
skaitomas, nes amerikie
čiai paprastai stengiasi iii 
naudoti kiekvieną liuosą 
valandėlę ir tinkamai ją 
sunaudoti. Išsitraukiau ir 
aš iŠ kišenės laikraštį ir į- 
sigilinau į jo turinį.

“Mister konduktor, a 
mister konduktor, ąr nori 
pasifaituoti?” užgirdau 
užpakalyje girtus balsus. 
Krūptelėjau. ^Lietuvis’1 
smigtelėjo man galvoje. 
Atsigręžęs pamačiau tarp
duryje stovinčiu du jau
nuoliu lietuviu. Juodu išA 
rodė yisai gerai išsismagj- 
nusiais,. Kepurės ant pa* 
kaušio, ąpikaklės, kalųie- 
riaį ant šalies, - drapanos 
suterštos, bet jų veidas yi- 
sai nęątsakė jų drapa
noms. Akyse, nors ir ūka
na pavilktose, matėsi-tiek 
begalinės drąsos, jjek 
žyg$kump, jog’nejučiomis 
smogus tokį veidą prieš 
save pastebėjęs traukiasi 
atgal. > .

kopdūktor,. 7 kbman 
fait, ju savanagąn* nesi
liovė kabinėtis prie kon
duktoriaus liętuvįai jau
nuoliai. Konduktorius yią* 
ton atsakymo,- už kalnie- 
piaus juos pątmęs, įstūmė 
į Vidų. Karžygiai užgauti 

.Savo garbėje, pradėjo try
pti pa karą ir tokiai^ 
smarkiais žodžiais vaišin
ti publiką, jog visi važiuo
jantieji, pabūgę jų girtos 
drąsos, sukilo. Moterys tai 
net ’prie durių puolėsi. Ne-

priilobusių valdininkų Lie
tuvos visuomenėje sklindą 
didęli pasipiktinimai, viso
kį įtarimai.

Šią} negerovei užkirsti 
kelią, dabar yra parengtas 
tąm tikras įstatymas. Tuo 
įstatymu, visi nėpagąl sa
vo nedarbius įsigijusieji 
turtą, turės įrodyti kokio-. 
xpi» pajamonąis jų turtas 
įgytas. Jeigu pasirodytų,

bus atimtas yąlatybęs nąų- 
.M n to eąvmtokas—pa* 
taktas atsakomybėm 

šiuo įstatymu pwuna 
Lietuvoje . galųtinąį išnai
kinti valdįnihkų kyšinin
kavimą, įr nesąžiningu-- 
mus. . Tsb

buvo* sustabdytas, bema
tant atsirado tvarkos pri
žiūrėtojai ir po trumpo su 
karžygiais pasikalbėjimo, 
išvedė juos laukan. Triuk
šmadarius prasalinuš, ka
re važiuojančių^ tarpe pą* 
sigirdo įvairios kaltes. 
Vieni peikė konduktorių, 
kam leidžiąs i karą "girtus 
žmones; kiti rūgojo ant 
karčiamų, kurios žmogų 
priveda prie, tokių nelai
mių; bet dauguma atsidė
ję tyčiojosi iš lenkų nekul
tūringumo ir ? tamsumo, 
nes jie buvo įsitikinę, kad 
tuodu jaiiufcliai būvę len
kai. ; ‘

Ištikro toj, valandoj ai 
buvau dėkingas lenkams, 
kad jie„sayo didelėmis Lie
tuvos užgrobimo pretencL 
jopiiM, fląUgilHi įtikjrjp, iqg 
lietuviai esą lenkai, Jeigu 
kas. būtų manęs užklausęs 
kokios tautos tie<gįrtuok- 
liąi, nebūčiau turėję? tiek 
drąsos atsakyti, jqg jie y- 
ra lietuviai. Q čįa kaip.ty-

. visai nebežymŪs.'Negenąu J
yra ir mūsų, lietuvių, tarr J°§ ląmą* yra m u* .į, « 4. tuviamg gave pasaū|mi‘pa-;

i* (Draugas) sirpdyti. 6et ^aip mes
__ ____ ____ ,—lesime tuos musų visokius 

Jęį kiekvienas gautų, ko Baltrus aikštėn išvilkti? 
trokšta, kam tada būtų Nežino kitataučiai apie 
dar kai kas?____________ lietuvius, nežino ir apie jųdar kai kas? > .

-a

grynai lietuviškas. Retai 
kur sutinkami kitataučiui. 
Tarp jų daugiausia pasi
taiko rusų m lenkų. Tą! 
likučiai nuo tų. laįkUt kai 
Lietuvos žmones rusąi dš- 
tremdavo į Sibirą, o jų šė
mes išdalindavo iš Rusijos 
gilumos atsĮkrausciusiems 
rusams ąrba vietiniams 
lenkams. Tačiau Įr šis ru
siškai7 - lenkiškas elemen
taspamalu pyksta ir lię- 
tuveją.

Kąą kita Lietuvos mies
tai. Ankscįąų jįę visi buvo 
grynai svetimtaučių gyve
nami.* Lietuviai sudaryda? 
vb tik mažą nuošimtį. Bet 
atgavus Lietuvos nepri
klausomybę, miestai pra
dėjo smarkiai lietuveti. 
Kasmet YiU dąugĮaų /juose 
apsigyvendavę lįetuv i ų. 
Lietuviai ėmė veržtis į 
prekybą, pramonę įr ąma- 
tųs. y šios ūkio šakos dąŽ- 
nįąųąią yrą (miėįtųose, 
Šiandien jau visuose dĮdęą- 
nįųoseLietuvos miestuose, 
išskiriant gal tįk vienus 
Šakius, lietuviai sudaro 
gyvėntojįf dangum.

! Įdomu pažiūrėti į laiki
nosios Lietuvos sostines 
Kąųnę gyvęnĮijų sudėtį. 
Prįeą 15metų Kaune retai 
kas kalbėjo lietuviškai. Ki
tataučiai, ąplapM.
net gaudavo įspūdį, kad . jis

Į.Uetuvo«irlasku Wir- 
fcaon** 

Taukų darbams. Mat, dau- 
gėlio ūkininkų žemės per
kerta administracijo« lini
ja. Tik žmonės turi daug 
vargo su tais perėjimais. 
Dabar pavasariui atėjus, 
atidaromi lauko darbįnin- 
fcaw perėjimo punktai 
prie administracijos lini
jos/ Gyventojai, kurie tu
ri savo ląukų vienoje ir 
antroje administracijos 'li
nijos pusėje su tam tikrais 
leidimais gali eiti vienon 
ir kiton pusėri laukų dirb- 
H. Rer balandžio mėn. gy
vumas dar buvonedidelis, 
tačiau* ii vienos ir kitos 
pusę? perėjo jau apie 800 
žmonių. Gęgužės mėn. ju- 
dėjimas daug didesnis. Jau 
pirmomis gegužės mėn, 
dienomis perėjo adminis
tracinę liniją < keli šimtai 
žmonių, iš vienos pusės i 
kitą praleidžiami tik tie 
žmones, kurie .tikvai žemių 
’ uri abejos^ pusės c. Tąh<

Į4W SUSISIEKIMAS

NA
Netrukus numatoma žy

miai praplėsti Lietuvos ir 
Palestinos prekybos san
tykius. Šiam reikalui bus 
įsteigti oficialūs Liėtuvos- 
PaleStinos'prekybos rūmai 
ir' Lietuvos banko: skyrius 
Palestinoj. Taip nusistaty
tą prašalinti vienintelę 
niūsų eksporto į Palestiną 
kliūtį - brangų prekių 
transportą. Todėl numato
ma jau artimiausioj ateity 
įsteigti tiesioginį laivų su- 
sisiekimątarp Klaipėdos 
įr Palestinos, gis laivų su
sisiekimas busiąs organi
zuotas dalyvaujant stam
bioms eksporto bei impor
to organizacijoms. Tiesio
ginio laivų susisiekimo 
tąrp Klaipėdos įr Palesti
nos reikalu jau vedamos 
derybos šų užsienių firmo
mis. < • Tsb.

luo.

WfflUs
sostine, Kąųnas „ savy su-

Viiu irtąjį apie tat- 
nautojų bei, mokinių suda
ro. lietuviai, 0 kur dar 
naujos, lietuviškos preky
bos peĮ pramonės Rtaigos, 
kurių tarnautojai teveik 
vMi^iwai? ,T.< 

Šiuo metu Raupe
iiiaiirt»w^misiiĮMiiį.i 'ir 

Baltrus. Reikia pagalvoti, 
kaip juo pašalinus iŠ savo 
tarpo., ; Jon-s ’

- - r
Kaunas — Neseniai koji

nių Įąbrjkų sąvinjnkąį su
darė ąiųdįkatą. Vos tįk tai 
atsitiko, tuoj pakilo koji
nių kainos ir pablogėjo jų 
kokybė* Visuomenė, sindi
kato, išnaudojama, pradė
jo reikšti nepasitenkinimo, 

įioųūa diėndmis kQjini}| 
sindikatu susidomėjo kai
nų tvarkytojas, Iš kojinių 
ganjybos apskaičiavimų 
paaiškėjo, kad visuomenės 
nusiekupdimas turi pa
grindo. Kainų tvarkytojas,

amatų, Pievų 'pelkių geri
nimo, žemės ūkio tyrimo 
ir statybos, j Tstf

„■ wi.ruT i ,■

Į KAUNA NEATVYKO 
KAP. LEPECKIS

Žiniomis iš Vilnijos,’ka
pitono Lepeckio, buvusia 
maršalo Pilsudskio adju
tanto neatvykimo į Lietu
vą priežastis esanti ta, 
kad įs dabar esąs Vąršu-r 
voj areštuotas kartu su 
majoru VoŠčinskius. Kal- 
bamą, kad kąp. Lepeckis 
esąs areštuotas to^ėl, kad 
nenorėjęs perduoti vyriau
sybei kai kurių maršalą 
Pilsudskį- liečiančių doku
mentų. Ęąpįtonas Lepec- 
kįą buvo apkeliavęs visus 
maršalo Pilsudskio kelius.

Jis ’• buvo • ir Sibiro ir 
Magdeburgo pily ir visur, 
kur Pilsudskis kovodamas 
ąr politiniais sumetimais 
buvo nuvykęs. Kap. Lepec- 
kįui‘įtikėta daug di
deles svarbos dokumentų.

Šios žinios nors nėra pa
tikrintos, bet jbs pkeina iš 
lenkų dabar valdomos te
ritorijos. Didžiajam mar
šalui mirus, matyt, Lenki
joj yradėkinga dirva nau
joms avantūroms. , Įstu

ĮVĄĮBIOSŽĮNiOS
Lėktuvas ^Lituanicą0, 

kuriuo Darius ir Girėnas 
įvykdė didįjį žygį per At
lanto vandenyną, ligšiol 
būva remontuojamas Lie
tuvos kąro aviacijos dirb
tuvėse. šiomis /ienomis 
remonto darbai jau buvo 
baigti. J)abąr “Lituanica” 
jau'yra nūgabentą į Vy- 
tauto Didžiojo muziejų ir 
padėta karo aviacijos sky
riuje. Prie -jos bus padėti 
ir kiti. “Lituanicos” pa
laikai “žemėlapiai, lakūm, 
Užrašai, rasti pa"s lakūnui 
daiktai ir it.” ^Lituąnicds' 
pąlaikąms sutvarkyti yrą ■ 
sudaryta speciali komisi
ja iš Lietuvos karo aviaci
jos karininkų: majoro Ma- 
čiuikoe, nįaj» Jablonskio 
ir leitenanto; Mikėno. Tsb,

GRAIKŲ KALBA — Vertimąi ir Gramatikai 
Sintaksė (dėsto kun. dr. P. Biskis).

. Kiekvieną vakarą paskaitos MŪSŲ PAŠAU-' 
LEžIURA (skaito kun. dr. J. Navickas). Y

, .Paskaitos tautiniai tikybinioųsisąmonimo kląu* 
Simais tieks reikalingo supratimo mūsų taupos reiks- i 
lų ir jaunuolių; mąrupšimo visuomeniniam darbui. 
Klausytojams ^na privąloma perskaityt! visa eile pre* • 
legento nurodytų veikalų, šiam tikslui atsiekti būtinų.

Mokslas prasideda i d. liepos ir tęsiasi. ? 
iki 15 D.RUGPIŪČIO, .
DĖMESIO — Kursų Vadovybė kreipia dėiųesį į stu- 
_ dentus, 'lankančius nelietuviškas aukštąsias;

įstaigas irypatingai klerįkųs, lankančius' 
dvasipes seminarijas. . ; ;
Nj B. —' Būtų gera, kad Dvasios ir Visuomet 1

* ■ nęs Vadai šiems kursams pareikštų palanku-. > 
mo, paragindami savo Žinioje esamuosius studentus įr; t 
ypatingai kĮęrikus pasinaudoti teikiama jiems Maria- •: 
napolyj proga taisyklingai pramokti lietuviškai kai- : 
bėti - rašyti ir susipažinti Amerikos lietuvių aktua-‘ , 
liąįsreikalais. . ,■

Kum Dr. Jonas Nąyįckąs> MIC* ; : ? j
. "• . . ■ „ * ',' • Kolegijos Rektorius.,

*

kenčiama ir jau pasėtiems 
vasariniams posėliams. Y- 
paČ smarkiai nukentėjo 
antramečiąi dobilai. Kai 
kuriose vietose jie buvo 
visiškai sunaikinti. ’

Žiemkenčiai javai Šiuo 
metu atrodo gana gerai* 
Tokio jų gero atrodymo 
daug kas ir nelaukė. Ru
duo Lietuvoje buvo ilgas 
įr šiltas, žiemkenčiai posė- 
liai, ypač rugiai, buvo ge
rokai įžėlę. Tačiąu žiema 
pasitaikė vidutiniška. Snie 
go buvo neperdaugiausia. 
Vią dėlto rugiai, kurie bu- 
yo žymiai įželfe šiuo metu 
atrodo blogiau už tuos, 
kurie buvo mažai įžėlę. 
Žiemkenčiai kviečiai rude
nį atrodė ganą gražiai. Jų 
augimą sukliudė gegužės 
mėn. netikęs oras. Bet ma
noma, kad prasidėjus tik
riau pavasariui ir orams 
atšilus, Žiemkenčių kviečių 
būklė žymiai pasitaisys.

Iš vasarinių javų dygi
mų! šiemet Lietuvoje oro 
sąlygos buvo nepalankios. 
Didėlės šalnos ir kai kur 
iškritęs sniegas jų dygimą 
sutrukdė, Tačiau jau da
bar atrodo, kad jie klestęs 
įr daug duos gana gerą 
derlių. Iš yiso šiemet posė- 
iįų būkle, Lietuvoje nėra- 
tokia bloga, kokios buvo 
laukiama pavasario pra
džioje. Jau ^abar kai įm* 
pie žęmės ūkio speciąįiėtąi 
bando spėlioti, kad šiemet 
ĮJMuvoje galima laukti 
gana gražaus derliaus.

Tsb.

'Kiekvienais metais Lie
tuvoje posėlių būkle, daug 
payejna uuo.pavasąnid oro. 
Siemet payąsąrio oras po- 
sėlįuns buvo t . labai nepa
lankus, Pirmieji laukų dar 
bai prasidėję žymiai vė
limų pegu kitais, metąis. 
PaYąęarįo laukų sėją buvo 
pradėk . balandžio, męn. 
pąbąlgoje. Įš pradžių oro sąlygos sėjai*bųw gana

O
ySSų ląbąi gera, kad kai

nų tvarkytojas panašiai 
! pasielgtų ir su kitaię sin
dikatais; ; ,

•Kif kuriose vietose net 
buvo iškritęs sniegas ir iš
tikusios šamus. Toks ne
lauktas oro pablogėjimas 
smarkiai pakenkė žiem-

UtOBiii nitif wtifi

gyventojams buvQ,ą$kin- j 
ta jūrofe reikšmę ūiusų 
tautos ir valstybės gyve-.; , 
nime,' r _ .. . 2 ; į, J
; Ir šiemet jūros reika- ’ 
ląms sąmoninti ir gilinti- į 
Lietuvoje taip pat ruošia-' \ 
ma antroji jūros diena. ■ 
Tos dienos proga prie Rai
tijos jūros į vienintelį 
tuvos Uostą Klaipėdą su* 
važiuos tūkstančiai Lietu
vos gyventojų. * Tsb."

ATSISTATYDINO VY
TAUTO DIDŽ. KOMITE/riTTTŪ

Kol yra galutinai nebaig
tas Vytauto Didžiojo mu*». j 
ziejus, tebeveikia Vytauto;. ' 
Didžiojo Jųbilėjinis komi-’ 
tetąs susikūręs dar 1920 r 1 
metų rudenyje. Komitetas' 
turėjo savo prezidiumą, 
kuris vykdė .Visus komite
to nutarimus. Dabartinį 
prezidiumą sudarė: švieti* . 
ipo ministeris prof. J. Ton- \ 
kūnas, adv, Z.’ Toliušis, _ ? 
dail. A. Žmuidzinavičius, , 1 
pik. Braziulevičius ir inŽ. ’ 
A. Graurokas. Dabar šis 
komiteto prezidiumas at- * 
sistatydinp. Naujas prežii" ' 
diumas sudarytas šitoks ž » 
pirmininkas Švietimo mi--. 
ųisteris prof. Tonkūnas,,, 
vicepirmininkė adV. X. VR. 
leįšis ir dail. žmuidainavįi. . 
čius, iždininkas, inž. A^- . 
Graurokas, sekretorius ■- 
pulk, šarauskas. Tsb.

FERKpNUA PBITREN- 
KE 6 ŽMONES

šiomis dienomis per VU* > 
niaus vaivadijos kai ku< < 
rias dalis perėjo labai dU 
dėlė audra. Netoli Maiša- . 
galos perkūnas užmušė „ į 
lauke dirbantį ūkininką, ' 
kartu smarkiai apdeginda-; ' 
mas jo žmoną ir dukterį,^ ; 
Kitose keliose vietose per- ’ ; 
kūnas pritrenkė kitus tris ; 
žmonęs, iš kurių vieną 1 
mirtinai. ‘ J

> GRĮŽTA DARBININKM 1
IŠ LATVIJOS j

• Vilniaus spauda praneša, ? 
kad šiomis dienomis iŠ La* • 
tvijos grįžo apie 200 lau* ‘ ? 
kų darbininkų, kurie buvo ; 
šiemet pavasarį pasamdę ‘ 
ti laukų darbams į Latvi-

SUSIARTINIMASSU 
KLAIPĖDIEČIAIS

; Norėdami daugiau suar
tinti Didžiosios Lietuvos 
ir Klaipėdos krašto gyven
tojus studentų lietuviškų 
aįgšnizącijų sąjunga de
dą pastangų vieniems pas 
kitus nors įr trumpam lai
kui Apsigyventi. Pirmiau
sia norima^ kąd vienų kra
što mokiniai praleistų ato
stogas .kitame krašte.* Vė
liau šis pasipažinimas bus 
daugiau plečiamas. . Tsb.

I® ŠIEMET LIETUVOJE 
RUOŠIAMA JUROS 
\ DIENA ' . .

■ i—g—eįwįhmniĮ( u <ib/ .

Pernai; Vilniui vaduoti 
sąjungos sumanymu lae- 
tųvoje buvo suruoštą pir
moji jūrąs ’ diena.s Rupios 
dęrbe dalydavo visos žy
mesnės Lietuvos organiza
cijos. Jūros dieną buvo 
gražiai paminėta visamel -t 
kraite. Per jg Rietuve* gaus kapai. M.

Išnaudojimu ir sunkiais , 
darbais. : • -J

Tinginystė jauno fano- ;



b Chicago Žinios
imbos GEGUŽI 
NŽ ATIDEDA

Chicsgo — Birželio 28 
Ienos vakare buvo suren
ka olimpiados vakarine, 
hgužinė, kad pelnius kiek 
Ogų finansavimui spor- 
pinkų ekskursijos Lietu
mi. Bet dėl tą dieną buvu-

tės turto. Vaičio byla tu
rės baigtis tarp 5 ir 8 die
nos Liepos, šita skandaliŠ- 
ka lietuviu byla tęsiasi 
nuo vasario mėnesio.

*1

liepos 3 dienos vakarui.

BAIGIAMA LIETUVIŲ 
‘ BYLA

.Chicago— Šią savaitę 
|mjs teisėją Mįller baigia
mą byla advokato Juliaus 
Haičio, kuris su kitais ke- 
|įids lietuviais buvo įpai- 
įįotas į suklastavimą tęs- 
Limento po mirusiam *Ma- 
fiiaon gatvės vargšui’ Kel
ly, palikusio $143,000 ver-

MUS GANDUS

Chicago —* Imigracijos 
ir natūralizacijos komiso- 
rius D. W. MčCormak už
ginčija visur dabar sklei
džiamus gandus, būk USA 
valstybė perpildyta atei
viais bepiliečiais, kurių e- 
są visoj šalyj apie 20 mili
jonų. Komisorius McCor- 
mack statistikom prirodo, 
kad visoje Šalyje bepilie- 
čių dabar yra tik apie 
4,922,000 iŠ kurių . pusan
tro milijono jau turi pir
mąsias popieras. Nelega- 
liškų ateivių, kurie yra de- 
portuotini, visoj šalyj da
bar yra apie 100,000.

MLUAM J.CHISHOLM
GRABORUJS

^MENISKAS PATARNAVIMAI

331SmithSt.,
PROVIDENCE, R. I.

Telephone
Ofiso t Dexter 1Q52 >

į Namų: PI. 6286 ■

EČIOCYS

Gyvažčių Apdraudos Agentas 
?. Šioje Apylinkėje

188 Clifford St,
j PROVIDENCE, R. I.

t y “• - "1 

^E. 0689 W- 

.NATIONAL BAKERY 
LIETUVIŠKA K F,PYKTA

B. BARTUSEVIČIUS J 
• ‘ (Savininkas) ■ )

‘ V 48 Florence St, 
. ' Providence, R. I.

A. VAITKUS
‘ ’ SAVININKAS

MSI BEE VALGYKLA
Užlaiko specialius pietus, 

užkandžius ir gėrimus 
taipgi

GROSERNĖ ir MĖSOS 
KRAUTUVU

‘302 Orms Št.; Providence, EI.

$el. :WEst 7031

DIDESNIS

Chicago — Buvęs Cook 
apskričio iždininku per 24 
metus R. B, Sweitzer, iš- 
aikvojęs $414,129 apskri
čio pinigų, laukdamas už 
tai atsakomybes teisme, 
dabar turės atsakyti už di
desnę pinigų sumą, nes 
prie tos, kurios ižde trūk
sta, dabar jam priskaityta 
ir nuošimčiai, kurie suda
ro kitą sumą apie $150,* 
000. Dabar jam reiks atsa
kyt jau ne už 414,129, bet 
už 570,000 dolerių.

CHICAGO J MIRĘ 
LIETUVIAI

BRIOGE CLUB.
Pale Dry - Vitaliaed - Golden

GINGEE ALĘ
: ' Lietuviai Savininkai:

• * * W V . •

K&umrtLayičiuB, AlexDialtuva
'feChaffeeSt, Providence, EI.

I
DE 7582

, . Specialistas
PLIMERIS

I S. F. RACZaOWSKI
22 Rrintery Si, 

Providence, R. I.

į,.' 1

f

HARTFORD, CONN., ŠV. TREJYBES PARAPIJOS ŠV. CECILIJOS CHORAS, 
kuris dalyvaus trilype j gegužinėj liepos 14-tą, Maenner Chor Park, W. Haven, Čonn. 
Chorui vadovauja muz. vargon. V. Burdulis., •• • . - ' '' ■

sistematiškai, susirgimų 
bei mirčių skaičius gana 
aukštas. Sulig šių skaičių, 
proporcionaliai gyventojų 
skaičiui, New Yorke 1931 
metais turėjo susirgti rau
pais 85,000 žmonių. O, iš- . 
tikrųjų, tik vienas susirgi-. 
mas teatsitiko tais metais. 
Tai kokis skirtumas, kurį 
padarė ne kas kitas, kaip 
tik uolios pastangos apsi
saugoti atatinkamu skie
pijimu. . .

Kaip šiandie susirgimas 
raupais didelė retenybė 
daugumoj civilizuotų kra
štų, taip, reikia turėti vii* 
tiesr atsitiks su difterija 
ir škąrletina, nes medici
nos mokslas jas pilnai už
kariavo. Nuo žmonijos tin
kamo pasinaudojimo pri
klausys praktiškos sėk
mės, taigi, nebijokite savo 
vaikų Skiepyti.

- - Jeigu prie mano kojį su
dėtų visų viešpatijų vaini
kus vietoj mano knygų ir 

. mano pamėgimo skaityti, aš 
visa tai atstumčiau.

Žmogus tik tiek žmogus, 
kiek jis valios turi. .|r...mrrr:rrf r; 77 7nitin rf              Vaikų,“ .pHStarUOjU ]

dTt - • ‘i • nr\ > J laiku, ačiū atatinkamiems -bveikata-Brangus Turtas ss&ž
1 sumažėjo. Sulig statistikų, 

per pirmą kėtvirtmetį šių 
metų mirtingumas nuo 
šios ligps siekė 2.9 iš kiek
vieno 100,000 gyventojų, t. 
y. mažiau negu trys iš to 
skaičiaus. Gi prieš dešimti 
mėtų per tokį pat laikotar
pį ir iš tokio pat gyven
tojų skaičiaus mirčių bū
ta 22, t. y. daugiau nei 
septynis ir pusė sykių. Tai 
stebėtina ir įdomi pažanga 
į palyginamai tokį trumpą 
laiką. Tačiau, Sulig medi
cinos Žinojimo, mirtingu
mas nuo šios ligos galimas 
visai pašalinti; jei žmonija 
pilnai kooperuotų.

Apsisaugojimas nuo dif- 
terijos labai lengvas, pigus 
bei efektingas. Tam tiks
lui pagaminti skiepai įlei
džiami po oda du sykiu 
vienos savaitės protarpy. 
Iš to jokio pavojaus nėra, 
o vaikas ilgam laikui ap- 
sąugojąibas nuo susirgi
mo. Geriausia vaikus skie
pyti dar labai jaunus, pra
dedant net nuo vienų me
tu amžiaus. Tėvai tai, tu
rėtų labai gerai įsitėmytr 
ir nevilkinant 'vykdyti, jei 
jie ištikrųjų savo vaiku
čius myli bei linki jiems 
geros sveikatos.

Apie škarletiną galima 
veik tą nątį pasakyti. Ap- 
sisaugojimui nuo Šios li
gos irgi yra- atatinkami 
skiepai, kurie surasti ge
rokai vėliau, negu nuo dif- 
terijos ir, aiškus dalykas, 
dar nesuspėjo reikiamai 
išsinopulįarizuoti. Tat pla
čioji liaudis dar mažai a- 
nie tai težino ir, žinoma, 
kol kas dar visai mažai 
tesinaudoja. Reikia pri
minti, kad škarletiha yrą 
febai žiąuri liga, nuo ku
rios daug miršta. Gi iŠ pa
gilusių didelis nuošimtis 
lieka paliegėliais visam 
ainžtai.

Skiepti nriėŠ šią liga 
taipgi lėidžiami pb oda iŠ 
viso Penkis svkiuš vienos 
Savaitės protarpiais, šie 
skiepai nenavojingi, nuo 
ta Vaikai visai neserga ir 
šia in fa ū sveikatai nieko 
nekenkia. Todėl ta biiotis 
niekam nereikėtu, šiuos 
skieoHimus gali atlikti bi
te gydytojas .

Anie raupus jau • rodos 
ne nereikėtu nei kalbėti, 
nes skiepijimo pagalba ši 
liga visai išnvko iš tu vie
tų. kur skiepijimas siste- 
matingai ir nuodugniai at
liekame*. Tačiau, 'dar ran
dasi tokių apylinkių, ka
me i tai netikima. Štai vie
name vidurvakarinių vals
tybių mieste, kame skiepi
jimas nepraktikuojamas

' ij Skjrrhj Veda Amerikoi Lietnvię Daktarų. Draugija.

Rašo Dr. S. Biežis, 
Chicago, III.

žmogaus sveikatą yrą 
skaitoma ir tai pilnai tei
singai jo brangihusiu tur
tu, Paviršutinai saikuo-

Reimondas Kašikauskas, 
pusės amžiaus, iš Kazlėnų 
parapijos, mirė 22 birželio.

Juozas Baltrūnas, 44 me
tų amžiaus, iš Telšių aps
kričio, mirė 23 birželio.

Tamošius Rudis, pusės 
amžiaus, iš Panevėžio aps
kričio Miežiškių parapijos, 
mirė 24 birežlio.

Agota Geniųnienė, pusės 
amžiaus, iš Mariampoleš 
apskričio Pakuonio para
pijos, mirė 26 birželio.

Steponas Barzda, 52 me
tų amžiaus, iš Panevėžio 
apskričio, mirė 27 birže
lio. .

Izabelė Raubienė, 48' me
tų amžiaus, iš Šiaulių aps
kričio Lygumų parapijos 
mirė 21 birželio.

Antanas Margis, 40 me* 
tų amžiaus, iš Mažeikiu 
apskričio Viekšnos para
pijos, mirę 23 birželio.

Stasys Velička, 63 meti; 
amžiaus, iš Mažeikių aps
kričio Akmenės parapijos, 
mirė 22 birželio.

PRAMOGŲ RENGIMO 
KOMISIJOS' IŽDININKO

Tel. DEster 2053 ' ‘

EICELSIOR BUDOM 00.
' , V; IšdirbBjai

ŠLUOTU ir. ŠLUOTimr

25 Danforth St, 
PROVIDENCE, R. L

Chicago, m. — Dariaus- 
Girėno paminklo naudai b 
dieną gegužės surengtos 
iškilmės pamatų žemės 
prakasimui, įeigų davė: 
Už knygas ir paveikslus 
123.10; aukų gauta 136.03; 
už gėrimus 79.00. Viso į* 
eigų gauta 338.73. Išeigų 
buvo 66.00. Gryno pelno 
liko $272,73.

Birželio 2 dieną įvyku
sioj gegužinėj įeigų gauta: 
Už gėrimus, užkandžius, 
saldainius fr pan. 866.60: 
aukų gauta 288.12; už 
knygas ir paveikslus 18.00. 
Viso jeigu tą dieną gauta 
$1,172.72. Išeigų buvo 504.- 
38. Gryno pelno liko $668.- 
34. Imant abi dienas, tai y- 
ra 5 dieną gegužes ir 2 d., 
birželio, pelno gagu t a 
$941.07.

Gegužės 5 dieną pamink
lui žemes prakasimo iškil
mėse aukas davė: Vincent

Vaicek 10.00; Antanas 
Versta 5.00; p. G. Fen 
4.80. Po du doleriu: Mrs. 
Mary Preiby, Š. Lensbėrg, 
J. Puplesis.

Po vieną Šoferį: S, Jan- 
Čiauskis, L. Striūpas,lt 
T. Kežąs, G* Čižunas, Mr. 
& Mrs. Jotis; K Adomai
tis, J. ir J. Stanaičiai^ A. 
Pakeltis, K. VaKs, Veroni
ka Lukošius, J. Lands- 
berg, S. Siro, J. Dauginis, 
O. Kurauskienė, M. Kan
dis, C. šūkis, Ą. Kupris; 
A. P. Puskis, Ji Šeštokas, 
S. Kuizin, S. A. Pileckas, 
J. Petrokas, J. Kasmąus* 
kis, J. Kumskis, O. Andri
kienė, A. Juodis, C. Kąna- 
packis, V. ĖiČis, J. Berke- 
lis, F. Užubalis, F. Ged- 
mint, J. Stardub, Petronė 
Mozgeris, A. Kerolis, Apą- 
lionįja Girdvainis, A, S. 
•Kuizin^ Mrs. M. Narvid, 
A, Jaūlionis, M. Šveikaus
kas, V. Rūgštelis, J. Ra
moška, K. Kazukauskis.

Visos šios aukos buvo 
aukautojų priduotos vo-: 
kuose su užrašytais aukau 
tojų vardais, bet daugelis 
tų vardų nesidavė perskai
tyti, todėl jie čia liekasi 
neminėti.

Gegužinėje 2 dieną birže
lio rinkėjos surinko smul
kių aukų: P. Šukienė 6.59, 
M. Petkienė 14.06. P. Vai- 
Čekauskienė 5.03, B?Biciū- 
lis 3.01, Ona Zemck 9.30, 
Ona Kasmauskienė 4.12, 
M. Žukienė 10.29, O.Mais- 
tininkienė 8.99, D. Aukis 
10.26, B Raubickienė 18. 
27, J. Bazinskiene 16.26, 
Miss Narbut 3.66, N. Ri- 
bickas 6.96, S. Saiman 12. 
00, O, Barklienė 7.11, J. 
Kasmauskas 6.70, M. Nar
butienė 21.65, E. Katinie- 
nė 13.70, (?) 8.70, Miss 
Matas 1,67, Mrs. K Sriu
bas 16.14, Mrs Mietas 8*60, 
švilnavičienė 9.37, Mrs 
Gifdvaitis 11.95, J/ Pudžu- 
veMs 0.91, Mrs Bubstav 
3.07. Viso $240.59.

Stambesnes aukas 'davė : 
Dr. Al. M. Račkus, 10.00: 
J. Martinavičius ir K. Za 
romskas po 5.00; A. Olis 
ir D. Gricius po 3.00; Bi

jant tūli mano, jog turtas, 
gražumas arba garbė tei
kia tikrąją < laimę. Laiki
nai, gal, tai ‘. ir turi šiek 
tiek teisybės, tačiau’ gerą 
sveikatą niekas neviršija. 
Žmogus gali būti viskuo 
perpildytas,' vienok nepa
gydomai susirgus tas vis
kas bežiūrint nublunka, 
nustoja šajĮO pirmesnės 
reikšmės. Čia sveikata pa
sireiškia sąvo tikroje ver* 
tybėje, kurios negalima 
perdaug įkainuoti.

žiepaos sezonas, bendrai

gaus kūną. Užtat tuomi 
reikia kiek tik galima nau
dotis. • Estetiniais sumeti
mais saulės įdegusi, rusva 
oda gal jau ne taip gražu, 
bet sveikatos žvilgsniu 
kursuoja Šimtą nuošimčių.

Maistas vartojamas žie
mos metu neretai stokuoja 
vitaminu, bei įvairu ir bū
tinai reikalingu druskų, 
kurių daugiausia randama 
vaisiuose ' ir daržovėse, ir 
kurių vasarą nėra stokos. 
Užtat reikia valgyti kiek 
tik lenda visokių daržovių, 
uogų, vaisių, žodžiu sa- 
kant, visokių žalėsmšvie- 
žiai nuskintų ar išrautų.

KAZLAUSKAS
GRABORIUS 

8% E. Beari St, 
NASHUA,N.a

TeD1961-R

salbant, ųerą našus svei- Tai kūnas pasipildys vita- 
katos žvilgsniu. Mat saltis niinaig ir druskomis; kas
verčia daugiau būti užsi
darius, dažnai tyro oro 
stoka, maistas savo koky
je nevisados atitinka kūno 
reikalavimams ir taipgi 
dėvimas drabužis nevįsą? 
dos tokis, kokis turėtų bft- 
ti reikalingas. Tą visą su
dėjus krūvon, sveikata 
mažiau ar daugiau priver
sta nukentėti, nors ’daž4 
niausią jokios ligos žymių 
nė nepasirodo. Tačiaus ši
tokiuose atsitikimuose kū
nas lieka menkesnis, svei
kata silpnesnė. Užtat ir j- 
vairių stisirgimų pasireiš
kia kur kas daugiau, kas 
neginčijamai jau aiškiau
siai įrodyta.

Pavasarį ir vasarą visai 
kas kitą. Oras šiltas, ma
lonus, o gamta viliojanti. 
Tyras oras .yra būtenybė, 
kuomi reikia kuodaugiau- 
sia naudotis. Jeigu negali
ma lauke būti, tai nors j 
reikia kambarių langus 
plačiai atdarus laikyti. 
Saulės ultraviole tini ai 
spinduliai netik sustiprina 
kraują, bet; ir visą žmo- 

monas ir Stepone Paužai, 
V. Juodelis, Z. Gedvilas ir 
Youthfule Cosmetic Co.Į 
po 2.00. Po vieną dolerį au- ■ 
kavo: V. Skukauskas, K. 
Kupris, Mrs M. Šimkus, 
M. Žukauskas, S Paškaus- 
kas, P. Tviskus, O. Var- 
nauskiene, J. AČas, Dr. R. 
Atkoęiūnas, V. Tamkevi- 
čius, P. Vidik, P. Gedžius, 
K. Patackas,. ;E. Kackins- 
kas, S. Martinas, S. Vaške
lis, Mrs A. Gilia, J. Girė- 

f naš, S. šimulis, B. F, Simo- 
, kaitis, M. Malinauskas^ 

(per “Margutį1* aukavo) 
J. A. Urbonas, Vincas Pū
kas, J. Vaičekauskas,, Iz. 

; Vaičekauskas. Viso $59100.
L X A. MickeUūnas, 
i Pramogų Rengimo Komi- 
. sijos Iždininkas.

»

taipogi gelbsti būdavot! 
kūno atsparumą.

žodžiu sakant, vasara, 
esti, tarsi, sveikatos rezor- 
tas, kurį kiekvienas turė
tų kuopilniausiai išnaudo
ti, kad atėjus žiemai kū
nas būtų pakankamai stip
rus išsilaikyti prieš viso
kias ligas. O tai ypač tūrė
tų susidomėti senyvi žmo
nės, ir tėvai jaunučių vai* 
kų, nes juos greičiausia 
paliečia bile liga;

APSISAUGOJIMAS NUO
. TULŲ M«MlMŲJŲ

RašoDr. S.Biežis, gydy
tojas ir chirurgas, Chica- 

gor Illinois.

Kuone visos limpamos 
ligos yra gana pavojingos. 
Susirgus bilė viena iš , jų, 
dažnai prįseina gerokai 
pasikankinti. Mirtingumas 
būna, visiiomet pusėtinai 
aukštas, rimtų komplika
cijų įvyksta gerokas skai
čius, kas neretai palieka 
ligonį paliegusiu visam 
amžiui. Svarbiausia yrą 

[tai, kad niekas iš anksto 
! negali nustatyti, kuriant 
'ir kada pareis susirgti, ne
bent tinkamai apsaugotas 
dabar gerai žinomomis 
priemonėmis. Turint tai 
omeny, visų tėvų,turėtų 
būti pareiga iŠ anksto ap
rūpinti savo vaikučius nuo 
galimų susirgimų.

Tiesą pasakius, medici
nos mokslui dar iki Šol ne^ 
pasisekė surasti užtikrin
tus būdus, kad apsaugoti 
nuo visų limpamųjų ligų, 
Tačiau, kai kurios rimtos 
ligos šiuo atžvilgiu veik 
pilnai nugalėtos, apie ką 
čia ir pasikalbėsime. > 
" Dif teri ja, viena iŠ tų lim
pamųjų ligų, kuri praeity 
išpidvė nesuskaitomą dau-

MORRIS SHOE STORE
Lietuvis Savininkas

• Užlaiko Vėliausios Mados
ČEVERYKŲ . KALIOŠŲ - ŠLIPIŲ

Vyrams Lietuvių išdirbtus
OVER GLOBĖ OEVERYKUS

Darbiniu* ir Šventadieniniu*
>52 St/

Nomod, Haas.

DUNDULIS LUNCH
Lietuviška Valgykla

Gamina skaninaJr Šviežius 
, . valgius;

ATDARA:

Nuo 6:80 ryto iki 12:80 vakaro
1118 Waihington St., 

Nonrood, Mus.

£DW. V. W1IUBOW
LIETUVIS GRABORIUS IR 

BAD3AMU0T0JAS 
1000 Waahington St.

/ NOBWOOD, MASS.
. TEL. Norwood 1503 
Montello Office:

10 Intervale St 
TEL. Brockton 2005

Tel. 8868

ADAM WA!TEKUNAS
LIETUVIS GRAB0RIU8

Virš 18 metų, kaip tarnauja 
Lietuviams Montello ir apylin- 

. kėje. ..
Laidotuvių Intai ta:

124 Amet St, Brockton, Ma».
Gyvenimo vietai

25 Enterprise St, BTOckton

MABBTHONMN HAT 
CLEANING OO. 

Pataisome ir Nuvalome 
čeverykus

Ar jw užljoto | mtUų nwj< 
Vbttf

Mes atliekame vk< eile skrybė
lių valymo ii ževerykų taisy

mo darbus, su vžliausiaii *
• įtaisais, 

į savo Mm
Kaip praeityje, taip ir ateityje 

atliksime jttaų darbus.
PrMals Bro&toą Kdtioaal Beak



Pelei kuri, teikt Lietui, 
vos Švietimo ministerija*-;

» ir ten šutyto, komirite 
prleilūroi j tam titaną nrit 
tel*i jdiinavo 43 rstūlt 
tiesinių, autertiniu ir dą

galį padainuoti dar ilki i 
nMinomu dainų, raudii 
sutartinių. Tad Įlomis i

KHMMI

MUUau.vVę, UJ 
kfeae BT m» |

July 14-th, 1938
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. ’ • . . ‘ * . • • • . . ' . • . ^ ■ ’ ’ ’ ' * ■ • • • . . . - k *• ’ * ■

. • * i w - . • -J j- ♦ ’

T R IT y p p 
: JI - • JL4 ; ' -

fl p p TT ^T Iff f ! ir £i Ir U £i1 Iii Xi ’ M ■■ tfl tf Afl O ■■ M i
' f

■ '■ RENGIA • . . ■

Lietuvos Vyčiu l7-ta Kuopa, Šv. Petro Parapijos ^Choras ir L»D.Sr 1-ma Kuopa

' r ■

1 . • . . „ ■ ’ • • į . ’■ ■ , : Jm **»•- •

Pirmą Sykį Tokis įvykis. Bus Visokių Naujanybių

DIDŽIAUSIA ŠEIMA ATSILANKIUSI I GEGUŽINĘ GAUS TAURĘ
• . ■ ’ . ' » * ' • • ’ * ; • > - • - - .

BEANO LOŠIMAS

DAINŲ KONCERTAS

SPORTO PROGRAMA
.■ ' .1

TURTŲ JIEŠKOJIMAS 

LENGVI AUSIS V YRĄS 

SUNKIAUSI MOTERIS

L,

Šokiai Prasidės 1-mą vai. Fo Pietų ir Tąsia Iki Vėlaus Vakaro
» . v ? ‘ ... , ' . ■ ■ ' į ■• •- .

3

f

/ i

ĮĖJIMO DOVANOS: $5.00 $3.00 $2.00
... ...• r < • •' j ’ - . .. • ; ’• ' ' ■ . ."

. : ' x .V / s ?/• i. ’ ’.--. ■* v • t * - f /

Rengėjai Kviečia Visus, 
Didelius-Mažus, Senus-Jaunus

4

sos ūnum uim-1
NINKB ■?

kių dvwe, Maukdš Slbll/. •; 
kteni T2 m. <m£atu, fjniik

; tojep|£

‘‘Talkos” spaudos biurį 
. atstovui teko tas senutei 

. aplankyti ir «u jomis paaii 
kalbėti. 5

—- Išgyvenom, ponuliuk£ 
Kaunetris dienas. Buvom# 
trijose bažnyčiose ir iia$ ‘ 
jau Kauną apvaikščiojom* 
Kauną matom pirmą ltar?» 
ta, irt Dievuliau tu 
klek čia grožybių 
Kai atėjom į Laisvės . 
ją, tai mums atrodė, k;

\ ‘ dangui esame. IŠ kur, roS5 
dos, žmonės ir pinigų g“ 
vo tiek grožybių gristi 
Rodos, kur , pirštu

' ■ ■ pauek, Čia 1000 litų reikią
—* O iš kur senutes tiekti 

gralių dainų išmokot j
— Iš mažens, ponuli. Sūį’ 

cį ūą grėbdamos, rugius kute 
? " damos dainuodavome Stiat 

ir’niekas musų nežino joj; 
Tiesa, prieš karą vienai 
toks ruskis ponasątva?: 
žinodavo, liepdavo niurna 
dainuot ir susikabinęs siį

• mumis vaikščiodavo. Bėk 
užtai dvaęo šeimininkėj 
panelės per dieną mokMa< ' 
vo tik 20 kapeikų ir ne< 
duodavo valgyti. Mes val-'^ 
gydavom savo maistą.t Irj 
kada nuo “paktininko” nw£ 
sįpirkdavom varškės, ta^jA 
tos panelės sakydavo
kaip jūs gerai valgote c J 

1 — Na, kas dar Kaune pa** j 
tiko? < Ji
— Svarbiausia, kad Kau-^i 

ne visi ponai geiL Ministe-s l 
rijo j vienas ponas bedate; i 
nuoj&nt apsiverkė, p kadRį J 
mes važiavom iš namų, vi*- J 
si juokėsi, pasakojo, kad* | 
Kaune mus išjuoks. Pasi-T^ 
rodo, netiesa, ponuli, ne4įl 

.. tiesa. Kaip gražiai mu«?T3 
priėmė, vaišino. Duok Die< J 
ve, sveikatos ir kan. Saba*jJ/j 

■ liauskui. Kai jis mažas J 
vo, pasakoja Našlaiti^?: ,1

* nė, t- aš jj lupdavau;.. W | 
štai, neseniai atvaštuo^ų 1 
kan Sabaliauskas ir klau< 
šia kaip gyvena ta mote/ | 
riškė, kuri į kailį duodavo*' j

" Prisipažinau, /jį man W J
litų davė ir padėkojo. Sa^l 
ko, jei nė tu, gal aš ir ku* 'JĮ 
nigu nebūčiau buvęs... ;

Važiuojam Visi j Palangą!
’ - - • • . ■ - r . : ' • ' / > . » . ► ' - - ; < ' • ** • t*

A

apauna o, ypatingai t stinC j 
moBiua okuparijoa mMmį 
kus. Tačiau, kUpmatomų^s 

. . sulaukėgana senyvo
iJaue irdar puikiai dąte;3 
nacija. Užaugino jos pęjfl 
ketvertą sūnų, dukterų^ 
Vieni gyvena Amerikai^ 
Argentinoj, kiti Uetuvudp/l 
— Atvirai priripaMnkilr I 

/dabar geriau menti,, ar y 
A ■♦httvo prie rusų? į J

— Dabar, ponuli, Ui auk* 
so gyvenimas. kad ir M M 
matyti darželį turim, beO 
viatfek ir duonos ir aūrto |

~Užtenka,

tt’ |

t *I *L $
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Rytiniu Valstybių Žinios

s

?»■

Į i WATERBDRY SAVINGS BANK
!| VVATERBURY, CONNEOTICCT Į
! į- Brooklyn Office |
u J
1: Watarbnry’o Savingi Banko* Brooldyn’o Skyriui gali aprū- j i 
• Į pinti tavo viltu banko* reikaltu. j j
J To* pačio* banko* knygntto, kuria* gavoto nuo VZaterbury j į 
J: Savings Bank galite naudoti ir Brboklyn’o Rankoje. Taipgi I 
H turime: , * -J
j;i CURISTMAŠ IR VACATION CLUBS ji 
‘i; TRAVELER’S CHĘCKS į
iĮ FORKĮGNDRAFTS |

lį Ateikite mei jum. p.tMTiaiMime, k»ip Ir ienoje Buikoje. J-

■Ę 703-79? BMik St , ' . ji

ŠTAI KAS ARD3 LIETUVIŲ 
VIENYBĘ!

t WATERBURY, CONN., RADIO DAINININKŲ GRUPĘ, kuri dalyvaus .Lietuvių R. K. Sus-mo Ameri- 
t koje, Mot. Są-gos ir Liet. Darb. Sąjungos apskričiųbendroj gegužinėje šių metų liepos 14-tą, Maenner 
‘Chor Park, Orange Avė., West Haven, Conn. Grupei vadovauja'muzikas komp. Aleksandras Ąleksis.

į Laukaitis ir Teisėjas Ma- 
lėk. Visi gražiai pasilinks
minę, truputį nuvargę, 
grįžo namo apie 9 vai. va
kare. Tai buvo tikras šei
myniškas, draugiškas. 
važiavimas.

ANTRAS DARAPMOS 
, PIKNIKAS

geltėms malonumo, bet ir 
parėmėte mus medŽiagL

Nuoširdžiai dėkingos*
Seserys šv, Kazimiero.

IŠ salls, kurioj pirklių envaŽia* 
yimo posėdžiauta, plaukė bangą 
po bangos plojimų rankomis’?.

“Kam tas visas triukšmas?”, 
paklausė policininkas žmogaus, 
kurjs k$ tik išėjo, išten.

“ Jie kalba”, atsakė Šis”, ir ka
žin ką , kas tik perstatė žmogų 
kuria pardavė Musolinį knygą a- 
pip tai, kaip įgyti savimi pasiti
kėjimą”. (‘Life’, Yotk).

SESUTES? IŠVYKO 
VILLON

KUN. DUBINSKAS 
ATOSTOGAUJA

|< Mūsų darbštus kunigėlis 
g AntanasDubinskas perei
sią pirmadienį išvyko į 
j Camp St. Mary’s' trijų sa- 
* Vaičių atostogoms, kad 
į truputį atsilsėti, kad šiek 
įtiek pakvėpuoti tyru kalnų 
firmiškų oru po sunkaus 
įmetu darbo. Jau penktas 
įmetąs kaip mūsų kunige-, 
uis važiuoja į kunigų 
|wCamp,\ Ten jis randa* tą 
[tylą ir nuošalumą reika^ 
[lingą poilsiui, ten jis, sa
iko, randa tuos draugus ir 
gpažįstamus kurių mintis 
pr idealai yra bendri. Kun. 
fDubinskas sugrįš- j Balti- 
pnore liėpoš 20 d. O jei kas 
b norėtų jį atlankyti arba 
įsu kokiais kitais reikalais 
jįjį surasti, tai’tegul ji jiėšr 
gko Camo St. Mary’s Long 
FLake,New York.
Ir ’ ■ ‘ ' *

| DAR KAS NAUJO \
r ' i •

į Užpereitą sekmadienį iš 
[sakyklos .buvo pagarsinta, 
|kad per du vasaros mėne- 
Isius sekmadieniais, visos 
įketverios mišios bus skai- 
| tytos.'• Liepos ir rugpiūčio 
f menesiais 'suma bus skai
dyta. Po mišių 8:30 vaL ry
tį te bus duotas - palaiinini- 
|mas su šš. Sakramentu. 
tPer tuos du mėnesius taip- 
Bįjri nebus Šv/Valandos ket- 
Kdrtadienio vakarais, ries 
■toer karščius labaį mažai 
Kesusirenka į pamaldas. 
| (Šeštadieniais, tačiau, bus 
g paprastos pamaldos, nove- 
jna prie Neperstojaričios 
EPageltos, ir palaiminimas 
nu s& Sakramentu, „ 1

PARAPIJOS CHORO 
IŠVAŽIAVEMAS

Pereitą sekmadienį mū
sų parapijos v choras turė
jo savo, piriną vasarinį iš
važiavimą p. Rakausko 
šiore. Dėka kun. Kazimie
ro Keidošiaus, ponų ČižatH 
skų ir choro valdybos pas
tangomis, išvažiavimas nu 
sisekė visais atžvilgiais. 
Visi gerai išsimaudė, gar
džiai pavalgė ir išsigėrė ir 
vieną kitą dainelę sudaina
vo. Tarp svečių buvo ma-_______
tytį Teisėjas adv. Vincas do Dr-jos.

Antras šv. Alfonso para
pijos vasarinis išvažiavi
mas įvyks visiems žinomoj 
vietoj ARION PARK, sek
madienį, liepos 14 d. - Šis 
bus pirmas metas, kada 
parapija apleido liepos 4, 
be išvažiavimo. Tačiau 
pereitų metų prityrimas 
mokina, kad žmonės prieš 
liepos 4 d. šventę išvažinė- 
ja prie vandenų taip, kad 
tik mažas žiupsnelis tepa
silieka mieste. Todėl, ren
gėjų buvo nutarta išban
dyti kitą dieną, šis pikni
kas bus po globa ŠŠ. Var-

Sesutės Kazimierietėš po, 
sunkaus metų mokslo dar
bo, pereitą sąvaitę išvyko 
į savo vasarnamį, Vilią 
Juozapo Marijos,'•, New- 
town, Pa. Jų poilsis bus 
menkas, nes, kaip tenka 
sužinoti, jos visos lankys 
vasarinę mokyklą per vi
sas Šešias atostogų savai
tes. Tačiau tikimės, kad 
permaina ir ūkio oras pa* 
dės joms atgauti šiek tiek 
meto* darbais išsemtas' jė
gas dr, kad už kelių savai
čių mes jas vėl regėsim 
rūpinantis mūsų ’ vaiku: 
šiais. .

■ Baltimorės Kronistas.

“Ryte” aprašoma,, kaip 
šiais metais į Argentinos 
Lietuvių Namu Tarybą į- 
stojusi Argentinos Lietu
vių Tautininku' Sąjunga ir 
suardžius! iki šiol vienin
gai dirbtą Arg. liet, darbą. 
IV. 28 d. sušauktas visuo
tinis lietuvių katalikų su
sirinkimas užprotestavo 
prieš Liet. Namų naujų 
šeimininkų išsirinkimą sa
vo organu “Argentinos 
žinių”, kurios per 5 metus 
nepaliaujamai šmeižia ka
talikų veikėjus ir kunigus 
ir kurios nesenai grasino 
nušauti kun. Janilionį ; pa
reikalavo, kad Lietuvos 
Pasiuntinybe (Aukštuolis) 
neberemtų Ar&rĮ4įeL Na
mu antikatalikįškoš•’ vado
vybės, kol ji atsisakys nuo 
kovos prieš' išeivijos kat.

mus gavo aukso medalį.
Sveikinam jauną mokinę 

Marytę ir linkime tokių 
pat gabumų ir aukštesnė
je mokykloje. Koresp.

daugumą; paprašė Pane
vėžio Vyskupo ir Lietuvos 
Vyriausybės, kad kun. 
Bumša paliktų darbuotis 
išeivijoje ir kad katal. už
daviniai išeivijoje būtų re
miami Pasiuntinybės ly
giai ir nuoširdžiai. Mat, 
kun. BumŠa jau grįžta Lie
tuvon, tik ne Vyskupo pa
rėdymu. Kalba, kad ir 
kun. Janilionį priversiu iš
važiuoti;

Telefoną*: rilua 1850.

JONAS GREBLIAUCKAS
Oratoriui ir Bahamuotoja* 

423 S. Paca Street 
BALTIMORE, MD.

PADĖKA

CHAS. B. KUCHAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS 

ir Balsamuotoja* . 
08T Paca St. 
Baltimore, Md. *

Laidotuvėse patarnauju gerai 
ir pigiai. Pagrabus paruoSiu, 
; KTuo $75—$100—$150 ir 

aukičiau
Tel. — South 0088

EUZABETH, N, J.
Šiomis' dieniomis baigė 

šv. Petro ir Povilo pra
džios mokyklą komę. Žile
vičiaus dukrelė, kuri pasi
žymėjo moksle ir už gabų-

NEW HAVEN CONN., ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS CHORAS, kurs da- 
lyvaus trijų apskričių gegužinėje — išvažiavime liepos 14-tą, Maepnęr Park, 
,W. Haven, Conn. Chorui vadovauja muz. varg. V. Stasevičius. \

Juozapo Marijos Vilos 
studentės suvaidino du 
veikalu Philadelphi jo j e, 
Easton’e ir Pottsville’je. ..

Seserys reiškia nuoširdų 
dėkingumą visiems ger
biamiems kunigams už at
silankymą ir už paragini
mų savo parapijiečių at
važiuoti į vaidinimus. Taip 
pat ačiū musų mieteliams 
iš įvairiu kolonijų dalyva
vusiems ir visiems prisidė- 
jusiems kokiu nors būdu 
prie šių surengimų. . \

Jūsų atsilankymas netik 
suteikė Seserims ir riier-

TeL 6-1036

JONAS SEKYS
LIETUVIŠKA 

KRAUTUVE — AGENTŪRA
Visokiu rūbų, vyrams, valkams. 
Laivakorčių ir pinigų siuntimo 
agentūra. Daroma Visokie notari
niai Įgaliojimai, raštai. ĘardavlnG- 
jaml JĮptųvlikl laikraščiai ir knygos, 

Užeikite ir, b tįsitepatenkinti
488 w 'm., Kartford; Cbnn.

LATHHERSKALBYKLA
Skalbėjai, Rūbų Valytojai ir 

Kauro Plovėjai
Atliekame visokios rūšies žei- 

mynos skalbimu; -'■plovimo 
darbus

LIETUVOS VYČIŲ SEIMAS "

/ . Lietuvos Vyčiu organizacijos 23-čias Seimas i- 
vyksta š. m. rugpiūčio 13,14 ir 15 dienomis, Hartford, 
Conn. " :

Visos L. Vyčių kuonos, apskričiai ir katalikiška 
visuomenė abelnai yra kviečiama šiame seime daly
vauti. ' ’■

Daugiau žinių apie seimo prograiną ir parengi
mus bus paskelbta spaudoj.

' A’.XMažeiKa,
_ > , L', Vyčių Centro Pirm.

CONN. UEtUVIŲ IŠVAŽIAVIMAS IR DAINŲ 
DIENA 'j

Rengia Lietuviu Romos Katalikų Susivienymo A- 
metiko j, Moterų Sąjungos ir Lietuvių Darbininku Są
jungos apskritys lienos 14 d., 1985, Maenner Ohęr 
Park, Orange Avė., West Haven, Conn. •

Pradžia 12:00 valandą ryte. Įžanga 25c., vaikams 
iki 10 metų Įžanga veltui, įuo 10 iki’13 metų 10 centų, 
nuo 13 m. pilna įžanga. „■» . .

Dainų ir muzikos nrograriią išpildys Šv. Juozapo 
parapijos choras iš Waterburio, vad. gerb, varg. A. 
Aleksiui, šv. Andriejaus parapijos choras iš New Brį- 
tain vad. varsr. K. ŽalnieraiČiui, šv. Treivbės parapi
jos choras iš Hartford, vad. gerb. varg. V. Burduliui, 
šv. Kazimiero mrapiios chpras iŠ New Haven, vad. 
gerb. varg. V, StaseviČiui. ;

; Dainų ir inuzikos programa prasidės 4 vai. pp.
Taipgi bus lenktynių ir kitokių namarginimų. Bus 

ir Šokiai; kuriems gros Young Melodi&ns orkestras po 
vadovyste N. Aleksio.

širdingai užkviečia visus Rengimo Komisija 
: Kelrodis: Važiuojant iš Hartford, Manchester, 
New Britain reikia važiuoti per New Haven Route 
No 1 Boston Post Road iki Milford Tumpike, Priva- 
žiavus Milford Tumpike reikia.važiuoti tiesiai i kalną, 
kur po kairei pusei randasi Maenner Chor Park.

. Važiuojant išBridgeportirMilfordreikia valiuo
ti Route No. 1 Boston Post Road iki Orange Avė., 
West Haven, kur randasi Maenner Chor Park.

s ĮSTEIGTA IflOB 
Telefonai: > . x

Waterbury - Enterpriie 6500
Mew Britain 321

Tel.755

JOSEPH S. KANIA
DANTISTAS

476MainSt, 

NE W BRITAIN, CONN.

ALEKS. KARIŪNAS
Graborius ir Balsamuotojas

Pilnai prisiruoŠęs patarnauti 
kuoReriausiai dieną ir naktį 
visiepui Comieeticut Valstybės 

Li^tnriaĮne* ‘
' 716 Stanley St. arba 

273 Ohertttt St
* inrar w>watw atk flJEiYv JEaEvJ* «L aLUi vi O JK»

NOTARY Telefonu:
PUBLIC STagg 245043

MATTHEW P, BALUS
.(BIELIAUSKAS)

LAI8NIU0TAS
GRABORIU8

W0 Grand 8tr**t,
BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengto* tol kepbrtto* toe- 
danuM jtfcmtl to-
▼anai. Nullndlmo ytofatoj tatop* 
bltto pu *••*. Pnumvtaftu m 
UHkrtntai.Ir to.-
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