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BUTĄ NUO 1915 METŲ -

KOMUNISTAI TEISIA 
ANGLUS INŽINIERIUS
MASKVA.— Sovietu 

Rusijos komisaru, teismas 
pradėjo nagrinėti bylą šešią 
anghj inžinierių, kaltinami! 
sabotaže prieš bolševiku vy-* 
riausybę.
Pirmąją teismo dienu vie

nas anglas, MacDonald, bu
vo prisipažinęs kaltu šriipa- 
vinie ir sabotaže, bet antrų
jų dienu savo prisipažinimu 

“ atšaukė,pasakydamas,jog 
prisipažinęs verčiamas ko- 

* munistą slaptos policijos.

VOKIETIJOS “ATGIMI
MAS” BRANGIAI.

KAINAVO
BERLYNAS.-
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MIRĖ SENIAUSIS i KALRĖS KONSULAS
GENEROLAS . ' ŽABEIKISŽADEIKIS

GHICAGO ĮJURI NAUJI
M

ORMAND BEACH, Ela.

— Balandžio 13 d; savo na
muose mira generolas Adel- 
bert Ames, 97 metą 'am
žiaus, ♦ vienintelis civilinio 
karo užsilikęs generolas. Jis. 
buvo kilęs iš Tevksbury, 
Mass., kur jo kūnas bus lai
dojamas.

. Generolas* Ames prieš pat 
jnirtį visai nesirgo, jautėsi 
gerai, žaidė golfą. > Mirė vi
sai staiga, Savo • karjeru 
pradėjo labai jauna's. Bu
vo Mississippi valstijos gu
bernatoriumi, Amerikos se
natoriumi’ir kitose svarbio
se vietose.

Balandžio 20 d. 7:15 vai, 
vakare (pastoviu laiku) iš 
radio stoties WNYC (570 
kilocyldes) Lietuvos gene
ralinis konsulas Pjžadeikis 
pasakys prakalbu ’ apie da
bartinius Lietuvos rūpes
čius:

BETURTĖ STUDENTE GY 
VENOPOTILTII

CHIOA 
ryba Chica 
rinko svė 
mento vyj

•. Miesto ta- 
& mayoru iš* 
įtos • departa- 
isį inžinierių 

Jis mayoro 
iki 1935 metą 

Vadi-

Joseph Kol 
pareigas ei 
balandžiu n ėnesio. 
naši, jis išl »s '.nužudytojo: 
raayoro Cei nak likusį ter- 

, mina.

TĖVAI VAŠKAI NEDUODA 
DUKTERS OPERACIJAI

Vokieti
jos kancleris Adolf Hitler 
savo ministerią kabinetui 
pareiškė, jog fašistinė vy
riausybė savo tikslą pasiekė 
sunkiu keliu. '■ Savo iškili
mu į kanclerius. -Hitleris 
laiko “Vokietijos atgimi- 

/ . mu.” 1 :
. Ir štai tas “atgimimas’'. 
Vokietijai kainavo - tokia

UŽSIBAIGĖ BATSIUVIŲ 
STREIKAS

skaitlines patiekė pats Hit
leris. . .

MARLBORO.—Šio mie- 
'sto batu dirbtuvių darbinin
ku streikas, kurs tęsėsi tris 
savaitės, užsibūigė susitari
mu tarp darbdaviu ir dar
bininku. •. /•

Strėikieriams tarpininka
vo prekybininką) organiza 
cija^.kurį pasipilė- -pakelti 
darbininkams algas 10 nuo
šimčiu- Siūlymą priėmė ir 
darbininkai ir darbdaviai.'

LOS ANGELES. — Mie
sto policija netikėtai' sura
do, kad 19 metą studentė 
Gwen Emerson apie du 
mėnesiu nakvojo po tiltu. ‘

Beturtė mergina pasisa- 
kė*neturėjusi pinigą užsi; 
mokėti už kambarį, o moky
tis norėjo, todėl jį nakvoda
vo po tiltu, giliame rave. 
Savo drabužius. laikydavo 
mokyklos sporto kambary-' 
fc. '' •

Miesto. oficįoląi tuojau 
surado darbą šiai beturtei 
studentei, o universiteto va
dovybė irgi žada ką nors 
padaryti. ‘

ATVYKO VOKIETIJOS
NAUJAS ATSTOVAS

AMERIKOS 'GEJTŽINKE- 
LIAI LAI Al SAUGŪS

NEW VuRK. — Ameri
kos geležinkeliai yra sau

syje. 1932 me- 
heliais susisieki-

“AKRON" VADOVYBĖ ŽI
NOJO APIE BLOGį ORĄ

. Nukritusio ir nuskendusio 
... didžiausio pasaulyje diriža

blio “Akron” vadovybė, 
prieš skrisiant, buvo pain
formuota apie blogą orą.

Išlikęs gyvas dirižablio 
vadovo pagelbininkas Įeit. 
H. V. WiUey pareiškė tyri
nėjimo komitetui, jog laivo 
vadovui ir jam, prieš išlėk
siant, buvo pranešta, kad 
oras dirižablio skridimui y- 
ra nepalankus, tačiau diri
žablio vadovybei oras atro
dęs nepavojingas.

VALSTYBĖS PASIREN
GUSIOS ROOSEVELTO 

KONFERENCIJAI

HITLERININKAI PEROR- 
GANIZUOSLIUTERONŲ 

TIKYBį
BERLYNAS.' — Vokie

tijos 39 milijonai liuteroną, 
sudarantys Vokietijos pro- 
testoną bažnyčią, balandžio 
mėnesį iš laikrašęią sužino
jo, jog rengiamasi ją tiky
bą visai pertvarkyti.
•; Prūsijos parlamento rū
muose įvyko vad i n a m a 
(‘krikščioniu vokiečiu judė
jimo” didelis susirinkimas, 
kuriame nutarta imtis visą 
žygią pertvarkyti 'liuteroną 
bažnyčią, padarant ją vy
riausybės paklusnia tarnai
te. Pagal priimtąjį planą, 
šalia kryžiaus turės būti hit
lerininką ženklas — svias- 
tika ; protestonaį, kurie su- 
sives su kitataučiais, būsią 
pašalinti iš. tos planuojamo^ 
bažnyčios ir tt. v .

VTASHINGTON. — An
glijos, Prancūzijos ir Ka
nados vyriausybės oficialiai 
priėmė prezidento Roose
velt. pakvietimą atsiąsti at
stovus į pasitarimą tarptau- 

. tiniais ekonominiais klausi
mais.
. Kitos valstybės, kuriąs 

> . Rposevolt užkvietė, yrą Ją- 
. ponija. Vokietija, Italija.

Kinija, Argentina,r Brazili- 
. ją, Čilė ir Meksika.

Geriausias vaistas yra 
blaivybė.

VOKIEČIU KONSULAS S? 
ATLEISTAS IŠ TARNYBOS *

NĖW YORK. — Dauge
lį metą išbuvęs New Yorke 
Vokietijos konsulu Dr. P. 
ŠėhwartZ' atleistas jš tarny
bos^ ■ • ■ *.

Konsulas Sclnvartz buvo 
žinomas kaip didelis Vokie
tijos respublikos šalininkas 
ir Hitlerio. vyriau s y b e s 
priešininkas. , Jis mano 
pasilikti Amerikoje.

NEW YORK. — Balau-' 
džio 14 dieną laivu “Bre- 
men ’ ’ atvyko, vokieti j o s 
naujasis Amerikai ambasa
dorius dr. Mans Luther.

Iki šio naujo paskyrimo 
Dr. Luther buvo Vokietijos 
kancleriu, o paskutiniuoju 
laiku valstybės . banko val
dytoju.. \ . ■

HERRIOT ATVAŽIUOJA { 
AMERIKĄ

WASHINGTON. — Pre
zidento Roosevelt kvietimu, 
Prancūzijos vyriausybė sa- 
5 o atstovu pasitarimams su 
Roosevelt paskyrė buvusį 
premierą Edųard Hėrriot. 
Herriot paskyrimą priėmė 
ir atvyks į Washingtoną 
tartis pasaulinės ir ekono
minės konferencijos reika
lais.

Herriot, būdamas premie- 
ru, griežtai reikalavo sumo
kėti Prancūzijos skolą Ame

Dėl šio jo reikalavi
mo, Hėrriot^vyriausybe bu-, 
vo nuversta ir skola .Ameri
kai nesumokėta.

Herriot paskyrimas Pran
cūzijos specialiu atstovu pa
sitarimams sutiko. Prancū
zijoje pasitenkinimą ir ne
pasitenkinimą. Amerikos 
nekenčianti spauda puola 
Prancūzijos vyriausybę, 
kam ši pasidavusi Roosevelt 
dirigavimui ar paskyrtfsi 
tokį asmenį, kokio Roose
velt nori.

\ HASTlNG, N. Y. — Jo
nas Vaškas su žmona prieš 
dviejus metus susi lauke 
dvynukių dukterą.

Nesenai vienas gydytojas 
pastebėjo,--kad vienai duk
relei, Elenai, kairioje akyje 
auga sufinimaS* įkuria vis 
plečiasi, Gydytoju nuomo
ne; mergaitė mirs, jei nebus 
išimta kairė akis. Tokiai

KOMUNISTAI NAUDOJA
SI FAŠISTU PAGALBA
BERLYNAS. — Ameri

kos laikraščiu koresponden
tai Berlyne praneša, jog 
šiomis dienomis Vokietijos 
fašistinė Hitlerio vyriauėy-t 
be paskolino Sovietu Rusi
jos vyriausybei 140 milijo
nu doleriu.. Ši paskola su
teikta vieneriems metams* 
kad komunistu vadovai ga
lėtu užsimokėti skola Vo
kietijos įvairioms pramonės

. KAINA tSCBT

300,000 ŽMONIŲ LAU 
POPIEŽIAUS LAIMINU

giausi 
tais g( 
me užmušta įįįk vienas ke
leivis. 1931 .ąn. užmušti 4 
keleiviai, 19 ^m.

ispanijoSMespublulos
; sofij

"“r”

MADRIDU. — Balan- 
Įandžio l4 dį Ispanijos jęs« 
publika pinijįo dviejų, metų 
sukaktu^.yf.
v ‘ iSadan^^' rčdšfenąjbūyo 
Didysis. >/Penkfadiėnis?' 'tąi 
tikybinės. iškilmės1 * nustelbė 
tautines. „ Nors vyriausybė 
buvo leidusi .teatrams’ ibiHi 
atdarais, tačiau Madride iš 
50 teatrą 45 teatrai* buvo 
/uždaryti,:pareiškiant pagar
bą kataliką tikybai -ir iliji- 
dęsį dėl .Kristaus mirties. 
Visoje Ispanijoje bažnyčios 
buvo perpildytos besimel
džiančiais- tikinčiais i .a i s. 
Bąrcelonoje grūpe anarchi
stą bandė sutrukdyti apei
gas šv.’Andriejaus bažny
čioje, bėt buvo ■ išsklaidyti. 
Tą dieną visoje - Ispanijoje 
prekybos ir industrijos įs
taigos buvo uždarytos.

HITLERIS RAUKO BIZNIO 
VALDOVU

7. '

DVĖS

operacijai griežtai pasiprie
šino tėvai. Gydytojai pada
vė skundą vaiką skyriaus 
teismui, kur nuspręsta, kad 
tėvai turį duoti dukterį o- 
peracijai. /'

Tėvai su sprendimu nesu- 
tiko ir padavė skundą aukš
tesniajam teismui. •

Motina gydytojams taip 
sakė:. “Dievas d a.y ė ją 
man; j ei Dievas nori, Jis ją 
pasiims.0 ‘ r.

MERGINOS LAIMĖJO 
KOVA

ištaigoms.
Be Šios paskolos, kaip 

praneša korespondentai, 
Stalino valdžia būt; pateku
sį 4 bankrotą, bet Hitleris 
ja išgelbėjo. •; - .

JACKSONVĮLLE, Fla. 
— John H. Swisher & Son, 
Tn0.N oiga^j _faWko "• 500 
merginą laimejpA streiką. 
Jos privertė kompaniją mo
kėti senas algas ir duoti gė- 
resnias darbo šąlygas. •

NEGRAS PASMERKTAS 
MIRTIES BAUSME

BERLYNAS: — Vokieti
jos kancleris Adolf Hitler 
tapo ne tik politiniu dikta
torių, bet ir šalies biznio 
valdytoju. '

Hitleriui reikalauja irt, 
atsistatydino Vokietijos in- 
dustriąlistu federacijos Ūi-

\ I • ■* • ■ • f'

rektoriai ir ją vietas Užėmė 
hitlerininkai.,/

Tokiu būdu Hitleris: pla
ningai perima visą Vokieti
jos gyvenimą į savo rankas, 
Pirmas jo tikslas perimti 
valdžią. Antras — panai
kinti Vokietijos valstiją au
tonomiją ir visą kontrolę, 
suvesti į centrinės valdžios 
rankas; . trečia — kontro
liuoti ekonominį gyvenimą. 
Štai visa tai. Hitleris jau 

Į turi. ,

DECATUR, Ala. -— Mor
gan distrikto teismo prisiek 
kusieji teisėjai išnešė mir
ties sprendimu 19 metu jau
nuoliui negrui H. Patter- 
son/ apkaltintam; užpuoli
me baltos/merginos. 

. H

Pernai šis jaunuolis kar
tu su kitais 8 negrais jau- 
nuoliais buvo nuteistas mir
ties bausme,, bet aukŠČiaiisis 
teismas leido is nauja sprę
sti ją! bylą.

Dabar kaltinamieji bus 
teisiami atskirai. Ju o S 
smarkiai gina radikaliu or
ganizacijų paskirti advoka
tais *• . •’ - .

Visi 8 negrai kaltinami 
Užpuolime ir pasikėsinime 
prieš dvi baltas jaunas mo
teriškes. Radikaliu organi
zacijų vadovybės šią .bylą 
naudoja savo agitacijai, aiš- 
kindamos,. jog šie kaltinami 
jaunuoliai tik dėlto pasmer
kti, kad jie yra negrai.

JUDAMŲJŲ PAVEIKSIU 
OPERATORIAI LAIMĖJO

TRUKŠMINGI GINČAI 
APIE RUSIJĄ

Eord Hali forume Vely
kų vakare įvyko ginčai dėl 
pripažinimo. Sovietą Rusi
jos. Ginčą, pasiklausyti su
sirinko daugumoje komuni
stą šalininkai. Prieš pri
pažinimą kalbėjo buvęs so
cialistas John Spargo, prie
šingą pusė laikė komunistą 
laikraščią bendrad a r bd s 
/Mozė J. blgin.J • ' ■ ’ •

/• Kai tik Spargo . pasakė 
griežtesnią išsireiškimą ą- 
pie Sovietą -Rusiją, salėję 
buvusieji klausytojai pakė
lė, didelį', trukšmą ir sunku 
juos buvo nuraminti.

Rusijos gynėjas Mį Olgin 
aiškiai pasakė, kad komuni
stine propaganda bus varo
mą Amerikoje visuomet — 
ar Ameriką pripažins So
vietą Rusiją ar nepripažins.

GOLDRADO PRIĖMĖ 
PRIEŠ INDŽIONKŠINĄ

ĮSTATYMĄ
. Oploradč legislatūra pri
ėmė prieš indžionkšiną įsta^ 
tymą: : ’ /• /

Vadinasi, darbininką1 ga
lės laisvai organizuotis į u 
n Jas. ” :

UŽ 300 DOLERIŲPARDA- 
VĖTĖVYNĘ

EL PASO, Tesąs,. — Ju
damąją paveikslu operato
riai streikavę mėnesį laiko 
grįžo darban, Jie streiku 
laimėjo: iškovojo didesnes 
algas ir 6 vai 'darbo dieną.

. . ?■ - s ■ 'I ,

LONDONAS: — Angli
jos kariuomenės teismas pa
smerkė penkerrems metams 
kalėjimo leitenantą Norman“ 
Baillie-Stewart, pripažintą 
kaltu špionaže Vokietijos 
/naudai- '

■ Teisme -buvo-įrodyta, kad 
leitenantas buvo Vokietijo
je ir ten išdavė kelias pas
laptis apie Anglijos kariuo
menę, už ką jis gavo 300 do- 
lorią. Ir dėl tą 300’ dole - 
rią leitenantas drįso par
duoti, savo tėvynę, Jiš pa
šalintas“ iš kariuomenės su 
didŽiausia\negarbe. .

■ VATIKANAS. — Vi 
ką dieną, balandžio 16 
•$v, Petro Bazilikoje Pi 
kėlimo mišias laike Poj 

^zius Pijus XI. Po m 
Popiežius nuėjo į bazili 
balkoną,, iš kurio šute 
savo.palaiminimą tikinČi 
miniai. : . . '

Aikštėje, esančioje j 
bazilikos balkono, buvo £ 
'50,000 žmOnią, o aplink 
žiliką buvo susirinkusi 2 
000 žmonią miniai Ši 3 
000 tikinčiąją minia su 
ūžia kantrybe -laukė Po; 
žiaus pasirodymo ir jo 
laiminimo.

.Toje tikinčiąją jū: 
buvo daug keliauninką 
taliką, atvykusią iš viso 
šaulio dalią. Į Romą 
atvyksta naujos maldini 
ekskursijos aplankyti 
Tėvą'. Vatikano rūūią 
Šventąją Metą proga. ,

ROOSEVELTO PAGA! 
NAMU SAVININKAM
WASHINGTON, — 1 

zidenta^ Roosevelt pap 
^Kongreso 
kurs suteiktą palengvą 
namą savininkams,, tt 
tiems didelius nuost( 

. dėl- mortgičią sunkią • ? 
gąį •’
/ Šiažm. pagelbėjimui & 
mas tokis projektas: išl 
bonus, dvieju bilijoną ( 
rią sumoje, iŠ kurią 
duodamos paskolos n 
savininkams, kurie m 
išsimokėti mortgičią au 
procentą. ' •
I į Senate yra įneštas bil 

* projektas, pagal kurį, s 
ma. įsteigti valdžios žii 
esančią korporaciją su 
milijoną ddlerią' kapita 
sU teise išleisti boną u 
bilijonu dolerią. . Pasis 
nūsįeji pinigus iš korj 
ei jos turėtą’ mokėti 5 
centus ir skola būtą išO 
ma 15-kai metą.

Projektuojamą kor] 
ei ja vadinasi Eederal I 
Oymerš fLąan. Corpora 
Apie Jok būsimą . vei 
galimą, pasakyti. tokiuc 
vyzdžiu:. v .

Jei tūlas savininkas 
namą vertės $10,000 ir 
pasiėmęs $8,000 moi 
Čiaus, kurio išsimokė 
negali, tai jis kreipi 
naują korporaciją, įrot 
mas, kad už skolą. mc 
procentus aį . daugia 
kąd toką aukštą nuoŠ: 
negali užsimokėti; 
korporacija tarsis su: 
gičįaus davėju dėl pate 
nimo, duos jam bonus : 
mo savininkas niioši) 
mokės . korporacijai, 
daug mažesnius — tįl 
nuošimtį/

ii.1,.-. J...*.



Matonis, balandžio. 18, 153$

Imos Iš Lietuvos liko be darbo. <

KAUNO POTVYNIS

PRAĖJO

LIŪDNA STATISTIKA

TOMlSm BEffl I,SVEČIOS UIT- 
KOMIS

TOkimu mem 
ROMOJE

Dingai Aleliuja giedoti. To 
linkiu, iš tikros širdies.

Su ,aukšįa pagarba
, Ji Pmkifiiify

1V-TF1I

' * •* *■ ' "f . ’ .. I

: Neris ir Nemunas ties 
jįaunu nuo ledų jau laisvi. 
Įfelbdr vanduo jau ima šlug- 

Ledai buto išnešti daug 
įpreičiku, negu buvo laukta, 
jr be jokios_ didesnes kliu-- 
ities. Apsemti buvo tik ke- 

namai, bet nuostolių bjj* 
veifer kaip nepadaryta,

-APIPLĖŠTAS KLAIPĖDOS 
PAĖTAŠ * ■

: Surinktomis.- ątatistifcos 
žiniomis 1932 metais Lietu
voje nusižudė 1100 asmenų. 
IŠ jų 758 vyrai ir 342 Motė- 
ry£ ‘ :
' KUo-įvaitių nelainiingų į- 
vykiųJ mirė 424 vyrai ir‘209 
moterys,.; Is jųt^rpo pri
gėrė.i203 vyrai} ir 82 mote
ry 3. į •. * -•■

Žųslių valė,; Tartošų km. 
•sudegė Oh.- ^imkovičių ir 
šmulio medinis vaddėns 
malūnas; Nuostolių pada
ryta apie 50,000 litų, Gaisro 
priežastis nežinomą. Spėja
ma, kad buvo, padegta.,

mirė Spaudosdarbi-
NfltKAŠ ''V'.-.:

SUDEGĖyiSLičkio
V J.

KLAIPĖDA, — W18- 
A vakafe į Klaipėdos paštų

ir paprašę pašto ženklų; 
Brivęs ženklu staiga šovė į 
pftŠtd valdininkę Š. iri pasi- 
griebęs pinigus, pabėgo. 
Valdininkė tadjaų ten pat 
ihM. f

Plėšikas bėgdamas spėjo 
pagrobti tik apie 500 ' litų. 
Kasos dėželėje tuo metu bu
vo apie 5000 litų, bet juos 

, nušauta valdininkė; griūcla- 
*_: tna į Žemę, drauge su savim 

nutraukė, dėl to plėšikas' jxj 
nespėjo pasigTobt.il «. ‘ ■

KAtf NAS; — Kovo 
ibnavos'gatvėje Wdėjge S. 

‘Visiiekio įnuilo fabrikas. 
Gaisras padaręs 300,000,11- 
tų nuostolių. Sudegus fa-

KALNAS. — Kovo 20 d. 
mieseto ligoninėje mirė Ka- 
■zys Nęšokėeas, senas spaus
tuvės; darbininkų profėsMo 
judėjimo dalyvis., Velionis 
buvo Jabai mylimas ir in- 
vertinamas spaustuvių dar
bininkų. :

NUOTRUPOS
IŠ VOKIETIJOS NUO HITLE 
RININKŲ BĖGA Į LIETUVĄ

šiol 'labai prapagiiojarnaa 
vokiškas prekes. 7 :

' Lietuvos spauda praneša, 
kad į ten yra daug atbėgu
sių iš Vokietijos gyventojų, 
daugiausia žydų tautybes: 

? Iš amerikiečių lie t u v i ų, 
[mokslūs ėjusių Vokietijoje, 
pabėgo J. Lietuvą Dr. Pilka. 

[ ir studente, Lratenaif ė,- abu 
i &o. Bostoniečiai. Viešbučiai

KAIP BUVO LENKINAMA 
MARIJAMPOLĖ 1889 M.

Miestų savivaldybėj prie 
viešųjų darbų dirba apie

‘ 700 bedarbių. Į kateg. — 0
dienas pb 8 vai., IĮ kateg.— ^sų perpildyti.

- 4 d. -po .4 vai. Veža su va-1
■ geneliais žemes. Už vago

nėlį . mokama nuo 80^-1.20
•\ ct.v Į>,drbas akordinis. ?• Ma

lūnuose vyrams—4 lit., mo- 
tęiims — 2.75 lt.’ Lentpiū- 
,v€se —3 Įt. Mielių fabrike
— 41t". Alaus fabrike vyrai

. gauna 4.50—5 lt., motelis—'
r įyrąi.’-^ 3 It., moterys ; —

lt.,_ Muilo fabrike —~ 4
f; ft, -ųž 8 valandas. • ■

ŽYDAI' BOIKOTUOJA VOKIŠ- 
j KAS PREKES

v Numažino darbininkams 
t Atlyginimą k * * -4J'*** . - ’ • /
r ■■--'“'■f '. ———*—> ;/

Į; ŠIAULIAI. —Nuo kovo 
| 13 d. Šiaulių ir Gubę cąii e?

geležinkelių stočių arHės 
į darbininkams sumažintas 
f atlyginimas. Prie artelės 
L dirbą, apie 60 darbininkų ir 

’ jie uždirba per dieną po 5 
litus. Darbininkai su- 

pažinimu labai nepatenkm- 
“fij/nės jiems tenka per parą 
dirbti po 12 ir daugiau va- 

K' landų.

? ‘ ^NĖSAMDYS TARNŲ

Vilniaus spauda rašo, kad 
sąryšy. su, represij omiš; ko
kios dabar yra daromos* žy
dams Vokietijoje,, Vilniaus 
žydai pirkliai paskelbę boi
kotą 'vokiškoms prekėms. 
Tenka patirti, kad netik 
Vilniuje, bet ir kituose mie
stuose žydai boikotuoją ilki 
-————•••■—-——

JONO IMITOEIIĖS

ri - . Daug ūkininkų kalba, kad
■ dabar žemė neapsimoka dik- 

liti, mes iš jos ne tik kad jo-
• kid .pelno, bet ne už įdėtų 

'darbų negrąžina. Daug di-
: dėsnių ūkininkų mano Šių

* . Vasara nesamdyti samdinių?
L, Geriau esu “pūsta’.’ žemę 

. įųikyti, kiek reikia dėl sar
. vęs.į>prasiknisUs.

s

Tai gražus mūsų išeivijos 
įžymaus poeto kun. K. Ur
bonavičiaus eilių rinkinys.

Šių knygų išgyrė visa rim- 
tesnioji spauda. Visi gėrisi 
jos turiniu, gėrėsies ir Tam
sta jų jsigyjęs.

Knyga gražiai atspausdim 
ja ir turi 191 pusi.' Jos kai* 
la $1.50. Bet dabar<c Darbi
ninko’ ’ spaudos vajaus me
tu, gražiais drobės viršeliais 
kaina tik 75 centai; pppie- 
rio viršeliais 50 centų. .

Dabar yra geriausias lai
kas įsigyti šių taip brangia 
ir naudingų eilių knygų.

“DARBININKO”- ADM,,

366 W. Broadway,

South Boston, Mass,

[*' Tuo laiku jau turėjome 
'Mažojoj' Lietuvoj lietuvių[ 
Į laikraščių, bet jie tik knyg- ? 
nėšių buvo pargabenami. 
Užtat tuo laijku; 1889 m. 
Ibnkinimo propaganda Lie-, 
tuvoje buvo pasiekusi aukš
to laipsniu1 nes lenkų laik
raščiai ' * liuesai .pereidavo 
Liettivom 7 O lenkai"bemaž 
■kifekviehaniė kaiine dri dva
re stengėsi' turėti savo ko
respondentų. Taip lenkų 
laikrašty “Krai’’ 1889 me
tais deda. Marijampolės ko
respondentas straipsnį, ku
riame barama mari j ampolie 
čiai kodM jie 'nekalba' gry
nai lenkiškai, esu vietoj 
“sklep” vartoja krama, viė-_ 
toj “k'oseol” — bažnyčia ir 
t. t.' % Gale Savo straipsnio 
korespondentas.- priduria, 
kad dar negreitai “Krolev- 
stvoj” neišmoks suvalkie
čiai kalbėti grynai lenkiš
kai. Tiesa tas korespbnden- 
das atspėjo, kad lietuvis ne- 
'taip lengva bus nutautinti 
[it jau prieš 45 metus viešai 
apie taį spaudoje prisipaži
no. .

LIETUVOS CHORAS GRAŽIAI 
PASIRODĖ

Rekoirteridtioja. Nebrangu
Naminį Vaistą ,

“Eatopojc mes -Visuomet laikčmt In- 
itiro X’aJn/'Expelkrj geriausiu Uamt- ‘ 
riju vanrfit. Negalina gauti nieke 
getesnio gydymui Skaudamų peJitj, 
atuitiruiių tonarityr Ištampyti} nyjaka- 
lįf, (ir fcumatiškij gOllmlj. Net galvon 
•kaudOjimij, danties gf)imq, gtJpq ar 
mfšlungi greitai palengvini Šia ne-

, ♦ brangua vaistu*." • .
y- F-p.

. Bloomficld, N, J.

FA1N-EXP£LLER

PROGA BEDARBIAMS
Kad pagelbėti bedarbiams'“Dar- 
bininko” Administracija išmokės 
bedarbiui už. kiekvieną, g-a u11 f 
naujų metinę prenumeratą, vienį 
doletik ' ; /
Gėra proga bedarbiams užsidirb
ti- keietąį ar keHoliką » dolėiių. 
Apsukresnieji. darbiąinkai gali 
išsidirbti nuolatini ir. gerai 
mokain% darbai

‘‘DARBUnUKAĖ**
860 Weart Broadwayf

So. Boston,! Mosi.

ap-

; Paryžiuje, kovo IV" 
ko didelė 23 tautų dainų ir 
'šokių, su tautiniais kostiu
mais šventė >— koncertas. 
Koncerte dalyvavo ir Liėtu- 

: va; Lietuvių choras, p.- Ka- 
veėkui vadovaujantį -su
dainavo keletu liaudies dai- 
nelių ir pašoko “suktinį;’* 
‘/klumpakojį” ir: “noriu 
miego ’ ’ užimponu oda m i 
žiūrovus ir sukeldami tiTuk- 
►šmingąs ovacijas,' ’ '.; ■ '

Paryžiaus dienraščiai ra
šydami straipsnius apie 
chorus, juos iliustravo tik 
MetuViškų, kostiumų nuo
traukomis, pažyru# d am i, 
kaip gražiausius kostiumus.

Garbė lietuviams!

T i

Gėrimas tau nekenkš, jei 
tu negersi,

Kasmet dvasine domini 
konų akademija “Angeli- 
ėum” darę dideles iškilmes: 
Šv, Tomui AkvinieČiui pa
gerbti. Šiemet ši šventę t bu
vo iškilmingai paminėta* ko- 
vo 20 dienų'matijuose dumi- 
nikoniį Atenejaus, rūmuose, 
didžioje ’ universiteto audi
torijoje.

Didžiulė 1^00 vietų aūdir 
tori ja buvo, pilnutėle ir dar 
ne visi galėjo sutilpti. Čia 
.atsilankė Jų ‘Eminencijos 
Kardinolai: Petras Gaspnr- 
ri,' Henrikas' Gasparri, Vii- 
leneuvę, /ir Ląurenti; Bavą- 
rijos,- Austrijoj—Irlandij os. 
ir Vpkiet^josf ministeriai 
ambasadoriai; 3beveik‘ visas 
dielomatinis tapuSas prie (^į Mytolįgiios Žinpsne I 

Šv, Sosto; Vatikano mieštojBs) bu paveikiais. Lietuvių. 
ftvWėmatoriuS,: Markiz-as *albon •25
Serafinil ir dSiig irifiį .
ir kilinfhgtljų. Iš aukštos nanti apysaka. Paraše T. Vyž- 
dvasiškijoS bu4o ’ keliolika Paustas- Vėrtė P. B. ,... 

' arkivyskupų, vysk up ų, Įf r ■ į . “ gražus pasiskaitymai apie į-
monsinjorų, ^.aukštųjų prę-l vairaus gyvenimo atsitikimus. 

‘ latiį beveik • ■ visų Romos Į Tarase J. Tarvydas ........ 

' aukštųjii. dvišiniti instijtutų . 
ir univeTsitent' rektoriai' šū 
^rįfesūrą/ visu vienuoliškų 
ordinų, bei kongregacijų ge
nerolai ir viršininkui ir di
džiausias studentų skaičius.

Maestro . C.agg’ianp diri- Į ’. Užkeitė jHėrgelė su Barzda 
' ' ir BSrzdaskutis— apysaka.. .15guojamas rinktinis stygų. - M „v . .■ v >. ■ ' ‘J r'114 . I ^Kataliku Bažnyčia ir De-

. orkestras šventės . .atįdary-1 mokratizm&ę. —r-Parašė kun. 
mui išpildė'1 Vivžęldi “Coli-{Tarias žilriįaž . i . .. .25 

?certo grosso ih re minore.”’ , Irartmis KcoigTesa^/'"’Put
<Po to, Jlomųukoųų OrdinoPt<_,^ySj m: L a . 
.Magistras Generolas ir Di-l., Mūsiškiai Užsienyje, Juo- 
dyriS.“AngelieW’’ Kandę-> 
ris, Tėvas M.'S. Gillet, 0/ ir Glapiros Ivanovą; Išguldė 
P. laikė įžanginę prakalbą’ :

• * ’I • ' • I * JDLUUUIJLtJ.

įir. aptarė tomištiškos t eolų-180 Dieną. 
,gijps ir filosofijos dėstymo k 
; reikalinguinąr jr naudingu- Į j 
iną. Sekė 'koncertine dalis, 
po kurios* įrof. Tev.- dėl 
Rooy, O. P. laikė paskaitų: Į 
“Moderninės politines eko-f 
nomijos kilmę. ” Tas aktu
alus ir sunkus, argumentas 
buvo jo tikrai .maestriskai Į 

‘išrištas, ų riša auditorija jį 
sveikino ir dėkojo ' karštu 
delnų plojimų. Po Beetko- 
veno muzikos • ųuar t e 11 e, l 
prasidėjo scholastiškos dis-f 
kusi jos lotynū kalbia. Tezė
je buvo : “Corpus Christi in [ 
se immutati^in non potestf 
fieri realiter praesdns in Į 
Eucharistia sine converšio-1 
ne -panis in ipsuin.” Dis-| 
kusijose dalyvavo ir daly
viai: vienas profesorius be
nediktinas iįr vienas Grego- 
rijoniško universiteto pro
fesorius, — jėztiifas. . Tezė 
Įnivo gerai apginta iįr ant 
visų ąbjekcijų tinkamai at- 
sakjda./ • ; / ■'*' "

Visą šventę' vainikavo 
Alozart’o ąuintette iri sel 
maggiore, gabių orkestran
tų puikiai išpildytas, f.

Fr. R. M. O’P.

“ŽIOINYS”
Prof. Dr. V. Mykolaičio-Putino rėdant 
jnmnir Hteraturoa, mokslu, vlsuomotiBi 
Ir akademiškojo gyvenimo iliustruota* 
mėnesinis iurnaias yra didihtušlaa. 
rimčiausias, iilomlntuiias Lt kMkvisdMm 
priailivinuaiam Smogui tlnknmlauila* 
Itetuvhj įtfrnalftB. Todtt visi >a»kubtoJ 
ttfuisfa&kytia«idiai.” ■* .

“Židinio” kaina Lietuvojti mst M į,, 
pusnį. 20 lt; Amerikojs metama HM 
’uMŽSk-

Didžiai Gerbiamų v 
“Daibinirikę” Redakcija:

ė Sveikinu Velykų šventė
mis redakcijų; administraci
ją „visus “ Darbininko’ ’ rė
mėjus bei platintojus. Lai 
brangiausia Išganytojas pa
laimina visus, kurie platina 
katalikiškų spaudų. Lai
mingas tas, .kurs dirba po. 
Kristaus' vėliava; tam bus 
saldu gyventi, saldu mirti ir 
bus saldu su Kristumi gar.

P a s t a b & Redukci
ja gavo daug švęikihimų, už 
kuriuos ■; širdingai dėkoja. 
Šį sveikinimų talpiname 
laikraštyje kaip vienų iš 

e Širdingiausių. C . . •.

BROiui išeiviai
Tėvynes likimas, jos laimėjimai ir ne 

iafmfia, jo| sielvartai Ir bėdos Jums vi
siems, be abejojimo, rupU Jums taip 
pat. rupi, kali Tėvynėje taurautu ir 

/klestėtu teW«mmr Ir laisva. lipi taip 
pat niekinat priespaudos nevaliu ir nė*

ribota sauvaliavimą su ŠVeučIaugiomli 
jmonlij tels^inįg Ir laisve. Jus norite, 
kadir toli būdami, kad ir pinčių jų jnar 
rlų atkirti, pažinti Tėvynes būvi, koks 
jla tikrumoj yra. Siteis visais at> 
lyllgUls Jums labai yru pravartu IV* 
slražyti

“DARBININKAS” ugdo tiesos Ir 
Ulw« iueilc. . ' .

“DARBININKAS0 ®oko neapkęsti 
priespaudos smurto ir niekinti fildval- 
du veidmainystę.

“DARBININKUI” viktor ir visados 
rupi darbo Žmoni# relkfttaf.

“DARBININKAS” tuH labai Momiaa 
savo “RAPIO ŠYPSENAS.” . <

“DARBĮNINKA” redaguoja jpcfMO 
rlus PR, DOVYDAITIS.

Skubame kaiUsiraiyti “DARBININ 
K4” pati}8 ir iiraip^te /| tavo gimt 
nimt Lietuvoje

Amerikoje. “Darbininkas’’ kaltuoji 
$1,20, a Lietuvoj tik 60 ameriknnUkt 
centifc «■ , ,

“DARBININKO” airitat! Lltbua 
nla, Kaunas, Nepriklausomybės alklt

, i Profesionalai, biznieriai* /prampnir 
kai. kurie skelbiasi “Darbininke,” tik 
tai verti skaitytojų Daralnois.

Visi garsinki t ės “Darbininke.”

“Darbininko” Katalogas
Visos knygos žymiai numažinta kaina

IVAIRlOSKNYGOS : i 
, u . . j ------- .4——1 ■
Auksinio Obuolio Istorija ■ ...

$5

.25

. *■ 'pasiskaitym'ia. Parašė“,Uosis.. ,25 3<V. I • . 1
Gerumas — aprašymas apie- 

gerumų per Tėvą Faberą Fi- 
lipiną. Vertė Kun. P. L. ....

Į , Tabakas—Nuodai — rūky- 
[ mo. kenksmas; pagal Dr.; M- 
[ kolskį. parengė & Kaimietis .10

rirtiris’ {Gustaitis 
^1.50

kingas aprašymas keliones i 
i Paiyžią-. ir atgal Mikalojaus

[ Magnus Parvalkietri ........ .25 
I . Kelionė Aplink Pasaulį per » 

Apie visas de- ‘
I tybas be galo. įdėmūs nuota
kiai kelionės per įvairius kra- 

I štus. Paraše Julius .Verne.
I Vertimas; J. Balčikonis ., .. 1.00
Į Pramoninės Demokratijos 
i Pagrindai. Parašė Uosis . . . .-50 
f Gegužes Mėiiuo — Kun/P.
r žadeikiš .. ;40-

Aritmetikos Uždavinynas .25 
. Vaiką Darbymečiui —Rin- ’ 

I kįnėlis kalbos mokslui .... ,35 
[ PęMukas — laiškas vieno :• 
I vaikeMę. Vertė 8. Rakauskas .15

Bolševizmas —r Kas tai yra 
bolševizmas ir vykdymas 
Rusijoje. .. ..... .. ... .. .15

Žaidimą Vainikas — Savy- 
[bes vakarėliams ir. g e gul ž i- 
į trims su gaidomis. Sutaisė M. 
[Grigonis ... r. .. .. .25

Laimė — (poema). Parašė 
| Vaitkus*.. »* ;, . J .. .25 
į Atsargiai su Ugnimi/ Vertė 
Į iš lenkiško kun. K, Š. .. ;10 
I Mūsą Tikėjimas—dšaiškini- 
I mas pagrindą mūsą tikėjimo .25

Lietuvos Ženklai. —- Išleido 
? J. Šeškėvičiuš ir B-vė; Kau- 
nas .20
/ Ėmęs ir Kalbėk: Deklama- 

I cijos, Monologai ir Dialogai. 
[Parašė Juozas V. Kovas .20

Eurharistikos Stacijos. Bū*“. . • 
i lietuvirio Kuri P. Juškeitįs '.. .15

Dangaus Karalienė, Surin
ko. kun. M. Galevieius, .; .50 

Socializmas ir Krikščiony
bė. Prof. V. JurgUČio. /. .. .. dQ 

k Žmogus ir Gyvulys. Parašė 
Fkun. Pr. BUČys

: žydas Lietuvoje. Parašė S:. 
Kaimietis ..;. ..

Maldos Galybė.. Istoriškas 
piešinys IV-to. šimtmečio kri- 

ĮkČionybes. ‘ Lietuvių kalbOn 
išguldė P.. B. . < ....

Apsirikimą Komedija, At
sitikimas iŠ Amerikoniško gy- 

I genimo. Išguldė L &. p š taus 
[Vaikas į, .» .,’. ‘J. .<•..• -.05

Jono Kinito Eilės ; . ,. , , ,75 
[ Be apdarą ,, .. .50

. Lietuvos Albumas! Su pa- 
[Veikslais ir aprašymais ,. .. 1.00

Dr. Vihoo Pietario Raštai.
I Istorijos; apysaka & tomai .. .50

•

. 15

.05

,15

Thjmpa Apologetika arba 
[Kataliką,. Tikėjimo-' Apgyni- * 
mas. Parašė kun ’. .V. Zajan- 
čauskas- ...... .• ,»35 

i Moterystė ir Šeimyna. Ver
te J. Gerutis.-. <■ »v .. •., .25;

. Limpamosios Ligos ir kaip 
rilio ją išsisaugoti. Parašyta 
negyvoji gamta: žemė, vair- 
duo, oras. Parašė’J, Baronas .25 

, Nauja Bkaitypią Knyga r— 
(Dalis. tĘJ Su paveikslais ... .40 

j Vaiką Knygele — su pa- ' : 
veikslais ., .. .. .. .20

Mano Patyrimai’ Didžiojoj 
Karėj, 1916 ir 1919 m. Para
šė kun. J. F, Jonaitis (Kape
lionas) .1 .. .. I/., .. ,15

Pamaldą Vadovėliu Staci
jos, Graudūs Verksmai, Sur • 
darė ir Išleido kun, J. Konee- 
vičius .. .. ,.. ..

Vienuolinė Luomą. Vertė' 
kun. D-. Saurušaitis ,

Moterystes Nesuardoąiybė. 
J, Lcšauskis. Šv. Kazimiero 
iDrijbš loidžnyš, Kaune .10 
p Sunkiausiais Laikais. Para- . 
,šė A. Rueevičius .. f. .. 4 .. .20 
T 'trieilė (Bdemdji',^fa^LM; 1 .
: .7/ -,.1G

7 šv. Gabriėiiuš. Išleido Tę-
vas Alfonsas Maria C. Pi .. .15

RELIGIJOS Mokymo Me
todika. K, Jr Skruodys .... -,2ū 

Leiskite Mažučiams Ateiti .
' Prie Manęs. Sutaisė kunigas 

Pranašu.., ... • 4. ,. ... .25
Mūsą Dainiai. Parašė Ka- 

žys Puida. 'v..... .. ..' .. .25=
Andersono Pasakos — su pa

veikslėliais ..... ,. .. ... .10
Malda, Svarbi Išganymo 

Priemonę Šv. Alfonso. Liguo- 
ri. Sulietuvino B. A ., ,. ;. -10 

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

< : Valgią Gaminimaą ir Nainą 
Prižiūrėjimas. Sutaisė Ameri
kos Lietuvaitė ... .. , 1,00

Sveikata arba ■ t i e š u š i r 
trumpas, kelias į sveikatą. Su
taisė Dri A. L. Graičiunas . .1.00.

A Brief Lithuanian Gram- 
mar. Lietuviška-i-Angliš k a s 
žodynas. Kun.. P. Saurusąitis .15 

i „Materijos Keitimąsi Or^a-" 
ąizmuosė (Paskaita) L. Vai- 
[liąnis .. ,, ..15.
; Delegatą Kelionė Lietuvon 
191$ m. Parašė Dr. J. j. Biel- 
;skisį »'. *. <7 ,. ., ... .. 45.

Vadovėlis išmokti dailiai 
mišioms tarnautu Parūpinta 
Seno Baižnyčioš Tarno ., ..05

Seselei—Rūtelei, patarimai 
ir pamokymui mūsą mergai- .* 
tems., ,IŠ vokiško p e r d! iri b o . 
[Kuprarias ... ,. .. .. ./ ,10

Mąsą Jaunuomenės Idealai;..., 
Paskaita skaityta Ateitininką 
konferencijoje,' Voroneže, 5 
d., birželio, 1917 in. ...... .. .10 

šeimyniškiems Vakarėliams .* 
Pramogėlė. .Svirno1 žvynė 
Iš Adomo Mickevičiaus Kaš
tą. Mokykloms parinko M. 
Biržiška .. .. .. ..30

Mūšiai prie Nemuno ir Au
gustavo girios e ,. . .... .10 
; Pasakėčios. Rinkinėlis kai-' ■ “ 
bos mokslui ,. .10

. “Dievo Karalyste Jumyse 
Yrą" arba apie gerumo do
rybę. Versta iš lenką kalbos 
ir išleista rūpinantis P. L. . ,10 

. Ką Kiekvienas Katalikas 
turi žinoti arba mokėti ,. ,05
' Kovotojas dėl Vilniaus lię- 
tūvybčs. Kun. J. Ambrazlė- 
jUs. ».» *• •« ■ j».. *« <ft.O5

lū

.15

.10

Ąžuolas. A. Vienuolis , . *\ J 
Kas šiandien Kalbamu a>- 

pie Dievą, Sielą, Religiją, Pa- - 
žangą ir Socializmą, Parašė 
Dr. Povilas Mira ,, .7 ,. .; 

! ’ Vj[aas Svietas, žėjnš, .kalnai, 
vanduo,, ąpės, žmonės, mies- 
tai. Sritaisė ir išleido 'Pi. Mi- 
kpjąinis............ ’,. . •,

MALDAKNYGĖS
. Maldą Rinkinėlis, bal t a i š 

'viršeliais 1.50 .
Maldą Rinkinėlis, Juodais 

i viršeliais . v . 41.50 .
Pulkim ant Kelią “Dar

bininko’* spauda. Odos apda
ru .i .' $1.50’2

TEATRAI
■ Vienuolio Disįuta su feabi- 

’nu.. Viepę veiksnio juokai 'Su
lietuvino Vaidevutis .:!• .< .. 
'■ Elgetą Gudrumas, 3-ją vei
ksmą komedija. Parašė SeL. 

: riją Juozukas ......
Gilhikingas Vytos. 2-ją ak

tą komedija į parašė Tar-

; Ubagą Akademiją,.ir Uba- 
.jigą. Balius —- komedijos: įfo 
' 1 aktą. ^Parašė Seitiją Juozu

kas .. -f. . t
Sniegas—J)rama 4-rią ak

tą. Vertė Alcelaitis. .. .. . 
į Esumari— ,3-čia dalis dra- 
rrios “Gims. Tautos Genijus.” 
Parašė kun. L. Vaicekauskas

. Visi Geri — 3-ją Veiksmą 
[vaizdelis; parašė Ž\ V. 7....,

Patriciją, arba riežinainoji 
kankinė — 4-rią aktą drama. 
Vertė Jonas Tarvydas . .

Išganymą Apsireiškimai 
atėjimas Jr gyvenimas ant že
mės Jėzaus Kristaus.-• Vaidini
mas; su gaidomis .. .. 

i Dramos; 1) Germanas; 2) 
Fabiola 5-kią aktą; 3) Liur- 
do Stebūlas 4-riį aktą; parai
kė J. Tarvydas .. ... .. ... 
į^KTL^iaa. Paliepus. Komedi
ja 1-me akte, . Parašė Gineitis

Vaiką Teatrai: dalis Į: 1) 
Pagalvok ką darai; 2) Jono 

Į laime; 3) Pasakyk riiąno l<ai- 
.mę. Surinko. S. K,D. ir N, •..

Vaiką. Teatrai;: dalis II: 1) 
Ištirsime paskui; 2) Antaną 
kas. Surinko S.K, Į), ir N. <■

7 DĄDN0S -

jaunimo Aidai, M. Ateivi 
’ Strazdelio Dainos; Parink 

tosios kun. A. "Strazdo dainoi
Svodiboę Dainos ,■* .. .

> Birutės Dainoj .... i /.i» 
Mūsą Kariuomenės Dainoj 

2Q dainą dviems ir trims bal 
samsų parengė A,' Vaičiūną 
karo chorvedys ...

SU GAIDOMIS 
M. Petrausko

• Jojau Dieną .• .
Vai aš pakirseiiiu .. .^ , 
Ligho (Latviška) .; ... . 
užfšiiingėų\. .;.

. Saulelė raudona ;. .. . 
Šią Nakcialy (dzūkiška) .

• Skyniauskynimėlį'. • 
Siąntė mane motinėlė.. •. . 
Ko liūdit sveteliai! .. »*

’ ' 'Samumikid
. Blaivininką :hymnas . 4 > 

’ Aleksio
'VyČią hyrimia . J .«♦ .. .

- Talht Kelpšos
. Liaudies .dainos (choru 

Aš pas tė'imlį-Motae ma
• Oi tu, lalcštingėlė-Vanšg 
lis tupėjo.

Kad bufau AiergetuJr atl 
kė sakalėlis

“DARBININKAS”
366 W. Broadway, So. Boston, Ma

pasigTobt.il
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JO NĖM ČIONAI

Sekmadienio, rytmetys.- 
Tamsi naktis nyko. Pasau
lį g^ube pilkas visuresantis 
Tukas. Rytų klanuose švys- 

. telš j o balta debesių 'vietele.
Naujos dienos pradžia. Vi- - 

—zsur ramumas,±aip po.di* i 
džiausios audros. Gamta 
neatsikčlusi. Veiklus vėjas 
bėginėjo sau per platų pa
saulį. Švelnūs! atgaivinanti 
vėjeliai sveikino dar nepa- 
sko'džiusią aušrą. Siauras 
kelias tysojo į Kaukolės 
kalną.

Ankstyvą jytą' skubinosi 
plentu dvi moteri. ■ Jos ty- 

’ liai žengė, sunkiai kvėpuo- 
damos. . Jos paskendusios 
nuliūdimo apmąstyme apie 

. Karaliaus mirtį. Jos ėjo 
pas Jo kapą. Rasit, kol dar 
žydai nepavogs kūno, jos 
turės progą apdėti grabą 
kvepalais ir pamatyti joms 
brangų veidą. Jiedvi šne
kėjo tarp savęs: “Kas 
mums atris akmeni nuo ka-

. pį.angos?F *
Diena brėško, kaip abidvi 

Mari jos prisiartino prie ka- 
. po. Jos rado akmenį atris- 
.. tą. Taip buvo jos nuste

bintos, kad šoko atgal kele
tą žingsnių. Prieš jų akis 
buvo didelė juoda skylė.

Viena ir kita bijojosi pa
žvelgti į vidų.

Mari jos,. Jo motinos, šir
dis sunkiai plakė. Gal per 
vėlu? Gal žydai atėjo ir 
pavogė jai mylimo sūnaus/1 
kūną? Gal, jie įmetė Jįjį 
į bendrą grabą, kurį jįe 
vartoja tiems žmonėms, ku
rie buvo užmušti akmeni
mis ir nukryžiuoti? Šie- ■ 
giančios mintys ir abejonė

Saulė kyštelėjo kalnų vir- 
viršūnėse. Raudonas dan
gus. Gamta atbudusi. Tru
putį pamiršo vakarikštį nu
liūdimą, Abidvi Marijos 
stovi prie angos. Jos neno
ri nueiti nuo Jėzaus grabo, 
bet irgi nedrįsta. įžengti ir 
pažiūrėti ar yra jo kūnas. 
Pagaliau, pasidrąsinusios, 
jos įžengė į vidų.

Iš pradžių nieko nesima
to. Jų akys apsiprato su 
uolos tamsybe. “Jos pama
tė jaunikaitį, sėdintį dešinė
je pusėje, apsirengusį baltu 
drabužiu, ir nusigando. Jis 
joms tarė: Nenusigąskite; 
jūs ieškote Jėzaus Nazare
to kurs buvo prikaltas ant 
kryžiaus; jis atsikėlė,, jo nė
ra Čionai.” ./

Marija ir Magdaleną iš
klausė angelo, greitai išėjo 
jaukam • Gamta šypsojosi, 
tartum,sakyti sake:. Jo nė- 

i; ra Čionai.. Jis atsikėlė! Ale- 
Įiujal • ? •

KO LAUKIAME Iš MOKSLEI VIJOS?

Jo Šventenybė Pijus Xl, rašydamas Lietuvos vysku
pams laišką, pabrėžė: “Norime jums, Šlovingieji.Broliai* 
kalbėti apie vadinamąjį katalikų veikimą, apie kurį yrą 
įdėta Žinoma ypatinga pastaba sutartyje (konkordate), 
kurią anksčiau minėjome. Labai jį aprobuojame, kad. tik 
visame laikytųsi tų dėsnių, kuriuos pirmoje Mūsų Enci
klikoje, taipgi daug kartųį vėlįau, įvairiomis progomis 
esame aprašę. Kai iš pasaulinių rinkti į katalikų veiki
mą asmenys ateina sielų Ganytojams į energingą pagal
bą, tai katalikystės reikalai, ugdant pavienių asmemj. do
rybę ir šeiminio gyvenimo Šventumą, negali nežengti pir- 

. myn... Visuomenės labui, kaip matoma, labai svarbų, kad 
. toksai veikimas, būdamas visiems naudingas, visų tos pa
čios tautos katalikų būtų remiamas ir, nesimaišydamąS į 
politinius dalykus, nesiribotų kurios nors politinės gru
pės siauromis ribomis... Kadangi katalikų veikimas yra 
ne kas kita, kaip religinis veikimas, tai. turi jis remtis ne 
partijų, sumetimais, bet pilnu katalikų sutarimu, siekian- 

. čiu sudaryti ir palaikyti privačiai įr viešumoje krikščio
nių gyvenimo dvasią ir papročius.”(Laiškas 1928,VI,24).

Lietuvis moksleivis mūsų tautos žiedas, lietuvybės 
viltis, Bažnyčios sūnus, turi tinkamai gyvenimam rengtis. 
Jame visuomenė tikisi pavyzdingo jaunuolio, susipratu
sių inteligento, sąmoningo lietuvjo, įsitikinusio kataliko: 

’ Kaip jis įgys tų kvalifikacijų? Kur išmoks?'Kas pamo
kys? Gera, jei moksleivis lanko lietuvišką ar katalikišką 
aukštesnę įstaigą, bet kaip su lankančiu sekuliarę mokyk- 

' lą? Iš lietuvio moksleivio reikalaujamą daugiau negu iš 
svetimtaučio. Lietuvių visuomenė laukia tautiškumo ir 

. religingumo. Deja, daugumoje lietuviai moksleiviai ne 
vieno, nė kito mokykloje neįsigyja. Čia į pagalba eina 
studentų organizaciją su “Studentų žodžiu. ” Lietuvybės 

■ . idėja, tautinis įsisąmonėjimaš ir katalikiška pasaulėžval
ga sudaro organizacijos kuone visą darbų planą.

Gyvename nacionalizmo epochą. Fašizmas, hitletiz-. 
mas įgyja tautose ryškesnius vaizdus. Jau grįžtame į pa- 

I - gonybėje pragyventus laikus. Nacionalizmo dievinimas 
. kelia aukštyn cezarizmą. “Atiduok kas^ciesoriaus cieso

riui, kas Dievo Dievui,”—j■įsakymas laužimas; kadangi

DĄBiB ĮNINKĄS 
-ESBMaavdeBMMfeSEaeMSSMMHMMtMBfiflMMn

io tikslo, bet ne i W 1Y<1 TZ £1 w 1 • •*“S^žrLDS. Kuopų Susirinkimai. , .M
r sykiu nusuen- . , * “niekam nepažįstami, mėltg

nenuveikusieji gaivalai flj

traktavimas-savo tautos, kaip absoliutinio tikslo, bet ne 
kaip priemones nelygstamiems žmogaus T“ 
ti, yra pagrindinė nacionalizmo klaida ir sykiu nusižen
gimas. “Salus'.populi sųprema tex esto”r—posakis kelia 
;aųtos gerovę į yyriausią įstatymą. Šitas absoliutizmas 
suteikia nacionalizmui religinį pobūdį tam tikros idoliat- 
rijos prasme, ir todėl neišvengiamai sueina į konfliktą su 
universaline krikščionybės religija. (Skaityk. prof. St. 
Šalkauskio “Visuomeninis Auklėjimas” pusi. 15Į.) To
dėl, prof. St, Šalkauskio' tvirtinimu, naeionalizinas yra 
neprotinga savo tautos meilė, iškelianti tautybę aukščiau 
už dorą ir teisę ir daranti iš jos žmogiškojo veikimo tiks- 
ą. Prieš šią* neprotingą meilę turime statyti protingą 

meilę-patriotizmą, pagrįstą krikščioniška pasaulėžval
ga.) Mereier’o žodžiais tariant, “Kristaus religija patrįo- 
izmą pakelia į dėsnį: nėra tobulo krikščionies, kuris ųe* 
)ūtų tobulas patriotas?* (o. c. 153 p.)

, Auklėjant savyje sveiką nacionalę kryptį, pagrįstą 
krikščioniška etika, susiduriam su lygiai priešinga prieš- 
dieviška pasaulėžvalga komunizmu. Nacionalizmas ir ko
munizmas tai du kraštutinumai. Katalikiškoji ideologija 
stovi vidury. Komunizmas šiais laikais yra tiek pat tvir
tas, kaip ir nacionalizmas. Pasauly , nebuvo dar tokios Į 
sunktos ir gilios kovos, kaip dabar vykstančio ji'mūsų 
laikų kova, nes niekuomet dar nebuvo tokie ryškūs,, tokie 
dideli įr aiškūs kovos tikslai ir šūkiai. Žūtbūtinė kova į 

J pasaulėžvalgą verda: už Dievą ir prieš Dievą. Pasaulis 
turės išsirinkti: Romą aiba Maskvą, eiti su Kristumi ar-T~ 
>a prieš Jį. Kurį kelią mes turime pasirinkti yra aišku-— Į . 
jautimai katalikišką. •*’; , I ,

Šv. Tėvas Pijus X aiškiai nurodė mums kelią—kata-^ Į 
likišką veikimą: “Kovoti visais teisingais būdais su anti-Į gpAUTERIŪTE LAIMI 
krikščioniška civilizacijavįąw būdais taisyti iš jos ky- Į AUKSINI ‘ ; 
lančią didelę netvarką; grąžinti. Jėzų Kristų į šeimą, į . • *
mokyklą ir į visuomenę; atitiesti žmogiškos valdžios Į Trečiame kortų lošime, 
principą, kaipo atstovaujantį Dievo valdžią. Aukščiau- Į kurs įvykobalandžio 7 d., 
šiai paimti širdin liaudies reikalus ir ypatingai darbiniu- r pąrapijos salėje, įžanginę 
kų ir ūkininkų klasės reikalus ne tik skiepijant į visų šir- (jovan„ pustrečio dolerio 
dis religinį principą, vienatinį tikros paguodos šaltinį ,gy- Tnimsin n Mari m
venimo varguose, bet taip pat stengiantis nušluostytiąsa-1 .• 5 t ° a
ras, palengvinti sunkumus, pagerinti ekonomines sąlygas Tąutęriū.te. Ir Amerikos 
išmintingomis priemonėmis; .rūpintis todėl padaryti vie- Į valdžia už tai jai nieko ne- 
šuosiūs. įstatymus teisingus ir pataisyti, arba panaikinti Į sakė! Matyti,, kad jau k
tuos, kurie tokie, nėra galop, ginti ir palaikyti su tikrai saį įstatymas,. draudžitąptiš 
katalikiška dvasia visuose dalykuose'Dievo teisęs ir taip- iai]Cyti pas save auksą, ne- 
f šventas Bažnyčios teises.” (Ene. apie>K«t Veikimą;).
Tokie yra katalikiško, veikimo obiektaį. Tiems objektams . ... .? . .. , ‘
pažinti ir ..įgyvendinti reikia katalikišką veikimą gerai R1^ . ,ova3l^
studijuoti, tyrinėti jo reikšmę, tikslą, būdus, aplinkumą. nei laimėtojai imti.

~ , ... ‘ ‘ -v,. . Šią įvykisbuvo ilgai, gar-Katalikiskas veikimas pilnoj žodžio ^asmej/reiškią I • SIltrallkg dauff
aktyvumą, fe .Tėvu.ąiškinimu, laicistiniai veiksmai ųnaJ v■. ■' ? ..♦?.

‘mi ir rėmūpjaim katalikišku nujautimu’ (Sehšus čatholi- žmonių Vakaro seimmin- 
cus), nuovoka ir dvasia (spiritus religtonis). Santaikoje I kęs, ponios Anele Kilikevi- 

. su Bažnyčios mintimi (mens Ecclesiae). Laicismas moki- šiene,' Alesė Laukevičienė. ir 
na, kad ’ religi j a neprivalo peržengti bažnyčios, slenksčio. I Ona Strungienė, labai up- 
Jis nori prašalinti tikybinę dvasią bei įtaką iš šeiminio ]£aį darbavosi. Teko suži- 
socįąlio, civilio' ir politinio, gyvenimo: visos įstaigos, žmo- 
gaus veikimai ir siekiai šalia Bažnyčios, turi būti sekulia
rizuoti, kaip vedybos, šėimia, vaikų edukaci ja, įvairių so- . . ,

, cįąlių veįldmų direkciją, privalo būti išimtinai pasaulihio t° J^lmaų. ;
autoriteto kpmpėtencijbjė; Katalikiškas Veikimas, gi Pa- | .. T v

Salotasfilosofiniu dėsniu, kad katalikas nęgali būti ka- kad buvo'lošiama irBridge.
iku, jei jis negyventų katalikiškai ne tik Bažnyčioje, I 

bet ir šalia dTos, ■ Faktinai, tikėjimas liečia: kiekvieną jol 
gyvenimo fazę, ją aukštiiidamas, vertindamas.. Katalikų 
Veikimas tad siekia gyvenimą persunkti .katalikiškais 
principais; jis gelbsti tikinčiam gyvenimą Altoriaus Aū-į 
ka, sakramentais, maldomis,: liturgija, pašvęsti aukštes-Į 
niems tikslams. Toks veikimas valstybės funkcijų netruk
do, visuomenės reikalų neparaližūoja, bet padeda, tobuli
na, geresnį .pilietį auklė ja. Todėl politikos, valstybės for
mos ar valdymo neliečia. . \ ’

Liet.-Katalikų.studentų organizaciją Amerikoje pri-l 
valo šiuo tautišku katalikišku keliu žengti. Ji ruoštų 
mums įnteligentinįų pajėgų ateičiai* Apsivylę esame pa- 
saulipniais'lnteiigentais jau besidarbuojanpiais lietuvių 
kolonijose. Su mažomis išimtimis jie lietuviams, kaipo 
grupei, nė naudos, nė garbes neneša. Kasžin kodėl jau-j 
čiamas tarp profesionalų ir liaudies atšalimas, heprijau
timas. Dar dvasiškija su liaudimi gyvena ir lietuvybės 
darbą dirbą.. Bet ir jį jaučia liaudies nutautėjimą ir daž
nai subedievė jimą. Nėra'kas dvasiškiams padėtų liaudį 
sulaikytu ... Žinoma negalima absoliūčiai visus ptofesijb- 
nalus kaltinti; gyvenimo pareigos ir aplinkuma nedalei- 
džia. Bet visų vyruojanti mintis yra, kad. trūkumas yra 
ir, kad ilgiau tokiam nutautinimui ir subedievėjimui ne
galime duotis. Todėl auklėjimas moksleivijos lietuviškai 
katalikiškoj dvasioj yra būtinas. Mūsų tauta,, mūsų liau
dis buvo ir tebėra lietuviška ir katalikiška ir ji trokšta, 
kad inteligentija būtų ištikima, jos idealams Ji seks jos 
pavyzdį, Esempla trahunt. Mokykimės tų idealų. Sekime 
liaudies troškimus* Studijuokime, jos impulsus, kreipki* 
me'ją ir veskime sveikuoju iv šventuoju lietuvių -tautos 
kėliu; <

WESTVILLE, ILL.
LDS. 75 kp. mlneaimai susirin

kimai įvyksta kiekvieną mSnesį, 
sekmadieny, po 15 d., iv. Petro ir 
Povilo bažnytinėje svetainėje.

Valdybą

0. BROOKLYN, M. T,

į Bal; 16 dt, tuoj po sumos į- 
vyka LDS. 10 kuopos susirinkimas 
vai. Taigi kviečiame viena narini 

Į atsilankyti į iį ■uairinkfcną ir už
simokėti mėnesinei, Atsiveskite ir 
savo draugui priraiyti.

' ' ■' . Valdyba

310^-
■

noti, jog pelnas viso vaka- 
I Telia pasiekė pusantro šim-

Lošimas pasižymėjo tmv

Prierašas. Šis straip-. 
snis perspausdinamas iš 
“Studentų Žodžio” 4-to nu* 
ineriOj kuriame telpa ir 
daugiau įdomiu straipsnių, 
apysaką, žinių ir 1.1, 1

t Red.

Kwn. Jonas Balkūnas. Skaitytoju Dėmesiui
- Jei keliausite į Lietuvą, kreip
kitės prie , autorizuoto agento.

JUOZO ALEKNAVIČIAUS .

301 So. Fremont Avė.,
* BALTIMORE, md.

Tdl. (M 0.615

Tvarka.. buvo pavyzdingai 
vedama. Anot kun. Hende
lio, visa Stangių .šeimyna 
užsitarnavo gilios padėkos., 
MIŠPARAI BAŽNYČIOJ

IRPERRADIO
Eiliniame dvisavaitinia

me koncerte parapijos cho
ras atkartojo tuos; pačius 
Mišparus, kuriuos, giedojo 
pirmą kartą bažnyčioj ba
landžio 2 dieną.

Giesmią-psalmiu sugiedo
tą sekamos : Sakė Viešpats 
Viešpačifii, AŠ girsiu Tave 
visa širdimi, Palaimintas 
žmogus, Mano siela garbina 
Viešpatį,. ;

LAIKRAŠTININKO 
VARGAI

“Jau keletas dešimčių me
tų rašau į tuos laikraščius, 
ir tik šį pirmą kartą taip 
man atsitiko?* “

Į . Tokiais, žodžiai dejuoja 
šiomis dienomis musų prie- 
telis, Vladas Stuikyš, žind

imas “Saulės” ir kaikurių 
Į kitų spaudos organų, ben- 
dradarbiši

Vargas žmogui, tikrai. 
Štai dar prieš Kalėdas viso
je jo dirbtuvėje žmones 

Į viens kitam šnabždėjo, kad 
Į toks ir toks tokią ir tokią 
nuskriaudė. Ogi Vladas, 

į jausdamas, kaip jis tik tie-

< į

Šukiais nusikratyti FederfcS 
cijos kaltinimo, kad Jis

WBSTmLD, MJU3&
LDS. 111 kuopOe auririnkimaa į- 

vyks sekmadienį, balandžio 16 d., 
tuoj po sumos, Sv, Kazimiero 
parapijos salėja. Kviečiami viri 
nariai ateiti. ; Taipgi atriveddti 
savo draugui prirašyti prie žioa 
kilnios organizacijai. *

... Valdyba

mraz iRt>TwtiTWt fininv 
JDoImJLaAlD|| vvJDIJN.a

LDS. 36 kp. auririnkiinas įvyki 
sekmadienį balandžio 16-tą dieną. 
Svarbu, kadįiįsusirinkimą ateitą 
visi nariai ir Imt po vieną naują 
nari atsivestą prirašyti prie a»8«ą 
brangios organisacijoc .

Iš diskusijų, kurios buvtf 
vedamos, tiek tepaaiškėjOį 
kad jei su jais ąutinki, taį 
-----  -r- ji

: baltosios vergijos v rėmėja^ 
; vagių auklėtojas, ir pana* 
Šiai.

Apie šitą klausimą keti
nama tam tikrose sferose 
rimtai atsakinėti

-
PAVASARINIAI IšPLATra? 

MAI f LIETUVA

geras. Jei ne, tai -

Velykų išplaukimas Škar 
dinavų Amerikos Linijo 
“Fredėrik VII’* halandži 
pirmą išvežė daug keleivi 
senoj šaly šventes praleist 

Pavasaris jau čia. ir ti 
mūsų žmonės,, kurie ilg' 
keliauti, puikų pavasari 
grožį praleisti! Lietuvoj,’ ti 
ri progą išplaukti iš Ne 
Yorko sekančiais pavasąr 
išplaukimais:

■• SS. “Fredetiž VID 
gegužės 4, SS.. “United St 
tęs,” gegužės 20 dieną.

;; Taip' pat kreipiam, dėm 
j sį į Specialu Didžiulę Vas 
[ros Skandinavų Amėrik 

; .r Linijos ekskursiją tiesiog 
Klaipėdą. Didis - šios 1h 
įjos laivas “Frederik VIE 
parinktas šiai kelionei. 0 
plaukią iš New Yorko b 
želip 3 d. ir Klaipėdoj p 
bus birželio 14 > d*, tik ke 
tą. dienų prieš viduvasa: 
dieną. Šiąi ekskursijai 1 

' vakortės parduodamos 
vieną arba abi! pusi. Be s 
dėliojimo šiai ėkskursi 
rezervuoldtėš vietas pas 
,vo artimiausi agentą.

j 4 Triifoitas ; iriau 1850. ,

są kalba, tąip ir kiti tegali 
sakyti tiesą, pasiryžo visam 
pasauliui apie, tai pranešti 
Jąikrašty. Tik nelaimė, 
kad, tašant, plunksna nepa
taikė ųėi į tą žmogų, nei į 

‘ tą panelę. Ir dabar šilčių* 
po vargšą teismas už šmeiž- r 
tąi. •••' ' *

Ieško, Vladas , liudytojoj; 
“ieško pritarėjų;, bet kur 
pirmiau buvo šimtas, dabar 
gi nei vieno 1 Ir dar koks 
teismas., Jul<igirdėti, kad 
už 10,000 arba net.už 30,- 
000 dolerių jį traukia, atsa
komybėn.; .Čia iš.yienos pu* 

f sės Vladui 'didelė garbė, bet 
iš kitos, — nei šis nei tas.

Tuos savo žodžius pasis
kubino per tą patį laikraš
tį atšaukti, bet ar tai išgel
bės jį nuo pabaudos, dar 
nežinia. * Pranešime teismo 
sprendimą 'tinkarpu laikų. 
Bet kaip nebūtų su tiio 
sprendimu, abejotina ar ąt-. 
feityje Vladas paliks toks 
pUt sąžiningas ir uolus ra
šyto j as, koks buvo. Nuo to
kios baimės gali ir plaukai 
pranykti visiškai, nors ir 
ddbąr riėr perdaugiausia! 
BOLŠEVIKAI PASAULĮ

• AR BDIšdANYS ?'

. Prisidehgę’neva “Bendro 
Fronto” skraiste, - mūsų 
vietiniai, bolševikeliai pa
staruoju laiku subruzdėjo 
išgelbėti mūs iŠ bado‘ ir 
skurdo. Sušaukė visas 
draugijas mieste prisidėti 
prie jų darbo, juos remtį, ir 
tokiu būdu pasaulį išganyti. 
Šaute susirinkimą vieną 
karią, ir antrą kartą, bet 
kaž kodėl kiti lietuviai prį'e 
jų nesideda?
Keletas žmonių nuėjo į jų 

vėlesnį posėdį, pasiklausyti, 
■kas, Čia per paukščiai. Ma
tyti, gerai moka rėkti, švai
stytis, prąvardžiauti viens 
kitą, — bet neįstengs tais

/ Pennsyvanijos žinios ta 
skelbiamos “Darbininke’ * 
kiekvieną penktadienį. do
rintieji , užsiprenumeruoti 
savaitini “Darbi n ihi k ą, * ’ 
malonėkite kreiptis į fe 
Andriejaus parapijos kle

L. C. 8. NAfliy-BEDAR 
DĖMESIUI

' '“Darbininko’’ ųdmį 
tracija išmokės L. D. S, 
riuį — bedarbiui už 1 
vieną naują ihetinę pr 
meratą vieną dolerį. I 
bedarbių naudojasi pi 
Pasinaudok ir Tamsta, 
platesnių informacijų k 
kis į “Darbininko” adr 
strąciją, 366 W. Broad 
So. Boston,-Mase, ?

Nusilpnėjęs, Visai be Up 
Keletas metu atgali įžymus Gyd 
Specialistas išrado komblnaclįi} 
kurie darS stebuklus d61 ligoni 
rlij orgabizmas buvo , suglebus 
vietomis aktyvus, ir kuriems i 
daugiau kaip tik paprastu tonl 
preskflpcija dabar, yra pardavii 
visose valstynyCiosei tik už Dol 
pilno mėnesio treatments- Jei 
dvidešimts "dienu Jus. nebusite 
nėdintas, jūsų Doleris jums b 
grąžintas. Eikite į savo vaisi 
Įr paklauskite butelį tikro NU< 
NE — žiūrėkite, kad ant lalbe 
tu užrašyta '

Nuga-To

boniją, 1120 AVallae e S 
Philadelplria, Pa, 

dors “Darbininkas*’ 
na dukart savame, be 
tintieji užsiprenume 
tiktai savaitinį numerį 
ka tiktai 2 dokmiu>į n

‘NAi
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DEL VILNIUI VADUOTI 
SĄJUNGOS SKYRIŲ 

SUVAŽIAVIMO

B S T g T N K X BvvJ.
" r . K Mftis /:

KELIONE Į LIETUVĄ 
1932 METAIS

■
■ \

Federącijos sekretorija- J 
tas tuo reikalu gavo tokio < 
turinio laišką: •

‘Vilniui Vaduoti Sąjun- 
. gos skyriai, kurie randasi 

Amerikos rytinėse valstijo
se, šaukia pirmą atstovų su
sivažiavimą. Susivažiavi
mas įvyks birželio mėn.il 
d., 1933 m., Hartford, Conn.
i “Kadangi A. L. R. K. 
Eedėraeijos skyriai (spren
džiant iš Federacijos seimo 
tarimo^ yra taipgi VVS 

__skyriai, todėl nutarta ir 
juos kartu Šaukti į suvažia
vimą. Todėl prašome Tam-

• stų prisiųsti tų A. L. R. K.
‘. Federacijos skyrių, kurie 

randasi rytinių valstijų ri- 
bose antrašus. Prašyčiau 

. ; paskubėti.”
Po Šio laiško pjaširiišo 

. VVS suvažiavimo rengimo 
.. komiteto sekretorius.

. Atsakant į tą laišką, rei
kia pažymėti, kad Federa
cijos skyriams nėra jokio 
reikalo dalyvauti panašiuo
se suvažiavimuose, nes Vil- 

. niaus vadavimo reikalai y- 
ra apsyarstomi Federacijos

* kongresuose ir veikimas 
'skyriuose eina diriguoja
mas iš Federacijos centro. 
Tokių suvažiavimų klausi-

• ųjąas galutinai, bus altarijas
centro, valdybos susirinki
me. '.

Dėkoja už knygą

Federacijos sekretorija- 
tas 'šiomis’ dienomis gavo 
laišką iš žymaus Scrantono 
veikėjo S. Galinio, kuriame

• ‘ • jis rašo:,
. “Tariu ąčiū už prisiųstą 

man Federacijos 22 kongre
so protokolo knygą, kurioj 
buvo malonu matyti visus 
dalyvius, kuriems rūpi ka
talikų veikimas. Tįk skau
du yra prisiminus buvusius

Liepos 11-tą išvažiavo 
mano pusbrolis Juozas dvi
račiu į Žiežmarius pranešti 
mano giminei kuogreiciau- 
siai atvykti į Kaišedorius 
manęs parsivežti. Apie 6-tą 
valandų vakare atvyko ne
paprastas ekspresas, bėras 
arklys, pusiau šiaudų pil
nas vežimas ir'Pranas Ar
lauskas iš Turloviškių kal
ino. Laikinai atsisveikinau 
su dėdiene, pasiėmiau vienų 
čemodanų su Kodak kame
ra ir pradėjau kelionę. Ke
lionėje buvo man pranešta, 
kad viena mano giminaitė 
jau susikalbėjo apie vedy
bas ir. nekantriai laukė ma
lto atvykimo ir 440 dolerių 
pasagos.* Šita žinelė mane 
labai nustebino, nes aš ne- 
maniau visai kelionei išleis
ti daugiau kaip 400 dolerių. 
1 Žiežmarius 7 kilometrai 
pilni vaizdingų kalnelių, 
dirvonų, aukštųjų medžių. 
Pravažiavome pro. garsaus 

| Strumilos „dvarą, kurio su-

: nikus, kad nebematom tos 
organizacijos veikėjų, kurie 
seniau budėjo, bet dabar 
žiūri pro šoną. ”

Federacijos centras iŠlėL 
do didoką knygą, kurion į- 
dėta 22 kongreso nutarimai, 
turiningi referatai, valdy- 
3 os raportai, Knyga pava
dinta: “Kas rūpėjo Ameri
kos lietuviams katalikams 
1933 metais?” Jį* išsiupti- 
veikėjamstir kunigams. Kas 
būtų tos knygos negavęs, 
prašom pranešti, bus pri- 
siųsta. - •

• Prašoma pranešti B ,
Federacijos skyriai ir ap

skričiai yra prašomi prane
šti sekretofijatui; 1. Kada 
turėjo Katalikiškos Akcijos 
ir spaudos savaitę ? 2. Ko
kios buvo pasekmės? 3. 
Kiek draugijų prie Federa
cijos prirašytai 4. ;Kiek 
laikraščių užrašyta? 5. ____ ___ _______
Kiek knygų parduota ? Ku- įnus lanko Paryžiaus įmi
nė skyriai tokios savaitės 
nesurengė, prašome praneš
ti kodėl? , *; .

Federacijos Sekretorius,

GAVO PRIMOKĖTI UŽ LAIŠ-
KĄ, IŠSIŲSTA PRIEŠ 25 M.

veršitetą. • Ponas Strumila 
labai keistas. Lietuvoje ne
nori lietuviškai šnekėti dėl 
sumažinimo jo turto, o Vil
niuje nuvažiavęs lenkams 
kalba lietuviškai ir keikia 
lenkus, dėl suyylivjuno jo 
kito sūnaus, kuris už leninis 

Į kariavo ir dabar Lietuvon. 
Inegali sugrįžti. Prie Žiež- 
[ marių pastebėjau ‘kitą po
nios Liansbergienčs dvarelį

svarbus vieškelis, šitas mie
stelis jau Vytauto' dailiais 
buvo žinomas ir pasižymi 
senumu,, žydais, ir puikia 
mūrine, bažnyčia. Kaip įva
žiuoja vežimas su mediniais 
apkaustytais ratais, tai ne- 
i eikia nei šokti, nes rusų 
laikų ne‘ygių akmenų gat
vės užtektinai prikrato į vi-, 
kas puses. Aš negalėjau su
prasti, kaip .tokios gatvės, 
arklių pallekanos, žydelių 
barzdos ii\ lūšnos suteikė 
miestelėnains’, lenkiškunią ir 
ponišką išdidumą, kadrfįįir 
prieš 1918 metus, žiūrėdavo 
f švaivsnniskaimoTietu vius/ 
karpo į chamus.

Mes pervažiavome pro 
miestelį, pasukome pro baž
nyčią ir pradėjome tę Ji .ke
lionę į Turloviškes.. Neuž
ilgo pasirodė valdininko au
tomobilis. Mano giminaitis 
iššoko iš vėžinio, griebė už 
arklio vadelių'. Arklys pra: 
dėjo šokti aukštyn, o man 
reikėjo jį už virvės laikyti. 
Po šito triukšmo pervažia
vome po dvi šakas garsios 
Strevės upės./. • •

Neužilgo privažiavome į 
buvusio ■ pono Strumilos 
dvaro rūmų, kur dabar yra 
mokykla. Kitoje pusėje te-, 
ko matyti pieninę, kur ūki
ninkai parduoda . Smetoną ir 
atlieka sinetonos išdirbimo 
reikalus, ‘ Netik didesniuose 
Lietuvos miestuose, bet. ir 
Žiežmariuose statomi nauji 
mūriniai nardai. Nauji, ce
mentiniai šalygatviai teikia

galvoju apie tai, kad jei ne 1 
šiandien, tai rytoj reikės iŠ 
bado mirti. Kol fabriko 
darbininkas dirba, tai nors 
dar Šiek tiek duonos gauna.
O kai jis atleidžiamas iš 

darbo, tai nei svaro duonos 
nebegauna. Nėra uždarbio, 
lieta ir dūoiioe. Jei kuris 
ii turėtų pinigų, tai nėra 
kur nusipirkti.' Taip dar- 
hinmkal ir skursta.0

Susipratę darbininkai ir 
be laiškų iš Rusijos' žino, 
kad bolševikų komisarai, 
pavergė darbininkus, juos 
išnaudoja ir terorizuoja, 
kad tik sau ir partijai pa
darius natidoe. <

Rusijos darbininkai’ nusi
kratę carizmo jungo ,tižši- 
dėj o dar SUnkesnius ir bai- 
seSniųs.kruvinųjų balševikų 
retežius.

Bolševikai perša RUsiją 
darbininkams, bot patys t 
ją nevažiuoja apsigyventi, 
nes žino, kad ten tik skur
das ir vargas.. ...

L. D. S. Kuopoms 
Pranešimas

Prancūzų pašte šiomis 
dienomis buvo susektas toks 
kurijozas. P- ? . • •.

1907 m. iš Pareinio buvo
pasiųsta į Paryžių viena at-1 apaugusį milžiniškais me- 
virutė, kurią adresatas-‘ga- džiais. Neužilgo įvažiavome 
vo tik dabar, L y. po. 25 med i Žiežmarius, pro kurį eina miesto išvaizdų , 
tų Kadangi atvirutės ga- •.
vė jas jau buvo miręs- lai .už 
atvirutės atsiuntimą susi
dariusias išlaidas turėjo su
mokėti jo papėdinink i ai. 
Primokėti teko dėl to,; kad | 
per tą laiką prancūzų pašto 
tarifas - kelis kartus keitėsi 
ir dabar gerokai pabrango; 
Tą atvirutę norima atiduo
ti į muziejų, kaip ugreitū- 

t mo’- eksponatą.

KIBIRKŠTYS
VERGIJOS LIEKANOS

• ’ ■ ’
Vienūs darinėtis iš Flori

dos" rašo, kad Levy apskri
tyje bedarbiai gauna dar
ius prie vieškelių. taisymo 
ir parkų ir, jie už 10 valan
dų darbcL gauna 75 centus į 
dieną.' Jiems moką iš p. 
Hooa orio įsteigtos korpora
cijos. . Organizuoti ‘darbi- 

. ninkai turėtų kovoti prieš 
•engėjus^ ’ .

JĖZUITO J. BRUžlKO
; MISIJOS

. .METINE ŠVENTE <
). t, S. organizacijos j 

metinė Šventė šiemet yra. 
gegužės 7 d. (trečias sek
madienis po Velykų), ^a 
proga visos kuopos prašo* 
mos: metinę šventę tinkamai 
paminėtil Visos kuopos 
prašomos tą dieną išklausy
ti L. D, S. organizacijos in
tencija užprašytų mišių, or
ganizuotai dalyvauti pamal
dose;. priimti ŠvČ. Sakra
mentą., 1 ,

Po pamaldų, kur galima, 
surengti bendrus pusryčius 
ir jaukioje dvasinėje hUo- 

■ taikoje -grąžint; praleisti lai
ką. Vakare ar po pietų bū
tų gera turėti kokį parengi- 
mą-vaidinimą, koncertėlį ar 
prakalbas. Ta proga, būtų 
naudinga turėti kalbėtoją, 
iš savo tąrpo ar pasikviestą, 
kurs pakalbėtų apie L. D. 
S. reikalus.

Visos kuopos prašomos 
pagal vietos aplinkybes a- 
titinkąmai paminėti mūsų 
organizacijos metinę šventę.

.NAUTŲ. NARIŲ VAjUS
Šiuo laiku. Centro Valdy 

bos nutarimu eina naujų L; 
D. S. narių vajus. Šį ba
landžio mėnesį, kartu yra 
Katalikų’ Federacijos cent
ro skelbiamas. katalikiškos 
akcij os vajus. Kuopų val
dybos prašomos ir ragina- 
mos' šį mėnesį. išnaudoti’ 
naujų narių gavimui. Va
jaus proga panaikinamas 
įstojimo mokestis. Vadina
si, nauji nariai priimami be 
įstojimo mokesčio, šį nau
jų narių vajų prašomo tęsti 
per balandžio ir gegužės 
mėnesius. Apie naujai gau
tuosius narius tuojau pra
nešti Centrui. •

D.. S. narių, kurie nusiskun*^® 
džia skurdžia gyvenimą® 
būklę dėl nedarbo, taČiaSM 
pareiškia didėlį botą. nesi® 
skirti su jų numylėtu-L. IX® 
Š, organu “Darbininku.
Kadangi Centrui irgi neį® 
lengva su finansais, .toddf® 
kuopos prašomos daugiau® 
susirūpinti! savo nariais^® 
reikalingais būtinos paŠab® 
pos. Surenkite ar atitinka*® 
mus parengimus ar iš kuo*® 
pos iždo paslėkite kokią® 
sumą* užmokėti už jų moįy 
kesčiųs. Tie nariai bus dti< 
džiai dėkingi fr, laikams pa**J| 
gerėjus, širdingąit’ -atsilygw A 
už. padarytą gerą darbų® 
jiems esant sunkioje gyve-J 
niino būklėje. ®

Centro &ekretorhwi'&

“P A VASARIS" i
švenčia savo 20 m. jųbiliefyi -8

Didelė dalis Lietuvos ii -3 
užsienio* lietuviiį jaunimą 
au 20 metų su didžiausiu J| 

džiaugsmu pasitinka., kiekyj 
vieną gyvą, linksmą, įdomų 3 
šio laikraščio numęrį, 
vasaris” gi džiaugiasi,: kadį*® 
jam pasisekė atspėti lietu-* 3 
vių jaunimo širdį, atspėti J 
kas lietuviui miela ir brarn/l 
gū. •. .• ■‘■.'■/I

6 ‘Pavasarį ” skaitydami* ■ 
sužinosite, kas dedasi Lietu-* | 
yoj „kaip gyvena ir, juda, li**;S 
kėiįietuvoj-,. JūsųrbrolhiržsS 
sesutės. ,

“Pavasary” rasite daug i 
gražių Lietuvos istorijos 
pysakū, rasite apdainuotas . 
Jūsų tėvynės laukus,-senų tŪ “3 
veEų bakūžes. “Pavasaris’’ 3 
dvelkia Lietuvos miškų orų / 
ir skamba Lietuvos paukšto 
lių dainomis., . ? ■ . 1-

“Pavasary” rasite vaidin- j 
ii tinkamų komedijų, mono- -3 
logų, šposų, gražių apysakų* 1 
aprašymų, labai daug gražių,« 
Lietuvos gyvenimo paveiks* 3 
!ų- ’ .'4

“Pavasaris” skirtas,, vi* s 
sam pasauly išsibašeiusianų <i 
lietuvių jaunimui. • . .' B

“Kad Jūsų “Pavasaris** g 
• būtų dar dažnesnis. . Taip ' |

.. Bal. 17 iki 30 pas Rev. I. 
Kelmelį, 207 Adam% St., Ne- 
wark, JSL J; ?. .

Geg. 1 iki 7 pas Ręv.t J. . 
Bakšys, . 545 Hudson Avė., 
Rochešter, N. Y.

Geg. '8 iki 22 pas Rev. A. 
Sinkevičių, 68 Chesnūt St., 
Plymouth, Pa.

Geg. 23 iki bir. 6 pas 
Rev. ,M. Daumantas,,.320 
Spruce St., Minersville, Pa. 
' Bir. 7 iki 18 pas, Rev. Dr. 
J. Končius,. Holy Cross 
Church, Mt. Carihel, Pa.

Birž. 19 iki 25 pas Rev. I. 
Zimblį, 3580 Salmon St., 
Philadelphia, Pa.

“DARBININKO” SKAITY- 
TDJĮJ DĖMESIUI

v Darbininkas’* jatt priima 1933 
m, Lietuvos Paskolos Bonų ku 
ponus už prenumeratas ir kny 
gas už pilną ją vertę. NukirpĮ 
1932 m. kuponą siąskite

Susipratusių darbininkų 
yra. šventa pareiga komu
nistų Suklaidintiems darbi
ninkams, išaiškinti kaip bai
siai jie išnaudojami ir nu
rodyti jiems tikrąjį kelių į 
gerovę. ■ .

. ; Lietuvių komunistų dėsi- i 
nysis lyderis Butkus, kalbė- ; 
dainas Montelloj e, kovo 26 
d., pareiškė, kad komunistų 
partija nedavus, protauti ir 

| tiš šokinus juos, kaip ko
kias lėles, rašo kairiųjų ko- 
minusių organo korespon
dentas Šalna.

Vadinasi, komunistai pa
tys prisipažįsta, kad jie sa
vo eilinius narius laiko di- 

(džiausioje tamsybėje.: Ko-, 
muhistai gauna įsakymus ir 

Į patvarkymus iš Maskvos 
į komunistų partijos vadovy- 

bes ir jie tų įsakymų turi 
jfl laikytis, nori antie. Dėl ne- 
111 silaikymo komunistų ver- 
| giško. pūtvarkymo sUsaudy- 
b ta milijonai, nekaltų žriio-- 
| nių.. Valstybėse, kur ko-
■ munistai ; neturi valdžios, 
B jie vartoja kitokius daybi- 
S ninku terorizavimui būdus, 
H kaip'ibi: iš partijos išiiieti- 
BĮ mit, baisiausiu apšmeižimu, 
E fizinių' grasinimu ir t, t.
■[ ■ Pasatiiib Išganytojas vęr- 
| fe’tių Pasmerkė ir palaimino 
E beturčius. Komunistai gi 
E deda visas pastangas vergi-
■ ją grąžinti. Didžiausio j)a- 
H. rigailejinįo yra velti , tie, 
E kui’ie • nemato komunistų 
H partijos kruvinų >tebų ir 
g| I jiems tebeyergauja.

DOVANOS NARIAMS 
Centro Valdyba yra nuta

rusi duoti; dovanų visiems 
L. D. S. nariams, gerai. at- 
siskaičiusiems su kuopomis 
ir Centru. Tomis dovano
mis bus knygos. Kuopų

•/ - - -. . ' • .1

ti Centrui, kuriam skaičiui j ilgu jo laukti; Gyvendamas fį 
užsieny, be “Pavašarib” tuil įl 
būt jokiu būdu nenurimČiam - g 
Mano mylimiausias “Pavad i 
saris,” ypač šįmet, labai įdo-> 
muš” K* PakAuskctitŠį ). 
Haupstn l2i, Berlin, Shoe- 
nenberg. Ištrauka iš ląiško)« _ 
Tokių laiškų “Pavasaris’1 
susilaukia labai daug. : . ” • . b 

“Pavasaris” metams kai- | 
nuoja tik 5 litus. Užsieny-* 
j e metams. 1 doleris. Latvi* J 
joj,-•• Vokietijoj ir Estijoj į 
tiek pat ir Lietuvoj.

“Pavasario” Redakcijos’ 
ir Administracijos adresas^ t 
Kaunas, Mickevičiaus gt? 28.-

“SAULUTE!”
‘‘Saulutė” eina du kartus per į 

mėnesį 16 įusl. didelio formato bu 
spalvotu viršeliu. Kaina Lietuvoje, 
metama 12 lit., pusei, mėtą 6 ■
Latvijoje, Estijoje, Vokietijoj* 
ir kitur tietams 16 lit, pusei me- 
tą 8 It. *’ : ' ’. I

Adresas r Jurbarkaij ^SauluUa s 
Administracijai

J. P. Morgan and Co., kuri 
mntr oliuoja viešąsias įstai
gas ir. kuriose, jos turtas sie
kia. $7,731,000,000, duoda. 40 
nuoš. elektros vartojamos 
Jungt. Valst.

. J. P. Morgan kompaniją 
sudaro' Morgan, Bonbright, 
Drexel ir kiti, ji padaro 
milijonus pelno kasmet. .

'.Sakoma, kad milijonie
riai! susiorganizavę, kad iš
vengti mokėjimo taksų.

Žinoma, jei tą padarytų 
paprastas pilietis, tai jis at
sidurtų už geležinių vartų, 
bet mibjonrerių kompani- 
jos, pasisamdžiusios gabius 
advokatus, moka apeiti įs
tatymus. :

j PASIRINKI SAU GERIAUSIA 
. DRAUGĄ

Geras laikraštis yra kiekvieno žmogaus geriau
sias ir tikriausias draugas.

J Dabar visi pripažįsta, kad laikraštis 
| CINKAS'’ vertas kiekvieno lietuvio tikro draugo 
j vardo.

(^D ADDININKAS>, išeina du kartu kiekvieną 
į savaitę—antradieniais ir penktadieniais. Jame ra- . 
| si naujausias ir teisingiausias žinias, gražiausius 
I' pasiskaitymus. Jis. turi jaunimui skyrių. Būna ir 
| ' gražių juokų. Plačiausios žinios iš nepriklausomos 
1 Lietuvos ir Vilniaus krašto. .' . .. . |
| ..f‘ Darbininkas’ ’ metams.-4.00
| ‘ ‘Darbininkas’ ’ pusmečiui $2.00
| . Jei imsi tik vieną karta į savaitę,», .$2.00 
| ' QALI UŽRAŠYTI SAVO GIMINĖMS
I ĮljETUVĄ ,
| Metams ..... s. . ..,.... . $5.00 
I ’ Pusmečiui . y.,. .. .$2.50

SPAUDA YRA DIDŽIAUSIA PASAULY UALYBŪ, TAD 
. IR NAUDOKIS JA

“DARBININKO” SPAUSTUVĖJE
ATLIEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBUS 

PRIEINAMOMIS KAINOMIS 
. Reikale kreipkitGs pas •

“DARBININKAS”
866 W. BRbADWAY SO. BOSTON, MASS, ’Tel. So, Boiton 062Q

Iš BOLŠEVIKU ROJAUS"
Kasdien vis daugiau ir 

daugiau gaunama žinių iš 
Rusijos/. kad darbininkai 
vargstą ir skursta.
.“NriioH,” bal. 8 dk laidoje 

j$ejo ląiskų iš ■ R ūš i j o s. 
Tarp kitko. rasė:’ ' ■

“Aš per išsiims naktis ne
galiu akių sumerkti ir vis

ė
3
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E
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sekretoriai prašomi praneš- 

narių Centras turėtų pasių
sti knygas. Knygos bus 
siunčiamos kuoųų sekreto
rių vardų, o sekretoriai lai
ke susirinkimų ar kitokia 
proga tas knygas - išdalins 
nariams.

BEDARBIŲ REIKALAI 
Centrą pasiekija vis dau

giau ir daugiau laiškų iš L.

MALDAKNYGES |
PASINAUDOKIT NUPIGINTA MALDAKNYGIŲ KAINA | 
TIK KĄ GAVOME SIUNTINĮ NAUJŲ MALDAKNYGIŲ Į 

LABAI .PRIEINAMA KAINA ' /

. į.. . “MALDŲ RltaNE^IS1’
' Kainos; -

Juodais odos apdarais.. $1.50 (buvo $1.75)
. . Baltais cbluiloido apdarais $1.50 (buvo $1*75)

Jūddais paprastais apdarais .75 (buvo $1.00)
. . Baltais ėeluiloido apdarais >90* (buvo $1.25) ,

Imant didesnį skaičių, duodame garą nuolaidą.
’ Knygutčs labai tinkamos, dovanos vaikučiams prie pir- 
moa komunijos, ir kitoms iškilmėms. / •

Vhus uŽ8akymus siųskit ft setanČiU antraia: 

. ‘fDA»BININKASH
366-Broadway,. i* *“ So, Boston, Mat*.

E
I

Pirmiausia aludariui, vii*, 
linu gMvtojui, p paskui 
graboriuik ' „ .

7



Antradienis, balandžio 18, 1933 
- '.T ...................

n A RBTKIKKAS
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atsilankyti. Užtikrin a m e, ją tema buvo iš anksto nu- pll? A T TCr T1T^ V ALD YBU 
kad busite patenkinti. Vi skilta, soėialishikuopos pa- ^.. v _ _ *
sos ii’ visi tą vakarą būkitebįa mint a ir tik tokie ponai 
lietimą svetainėje. r‘Zanavykai” dfckusavo ir

Įžanga suaugusiems 25cA gale tie dvasios ubagai įš-
I vaikams 10c. . ♦: I drįso ranku pakėlimu, nu-

Rengimo KoiąZsfja n: balsuoti, kad Dievo nėra!
Valdyba. Daugiau p, Zanavykui per

spaudą neatsakinčsįu. Per
. žema ginčytis su tokiais' as- 

Įmeninns, visiškai nesilai
kančiais teisybės.

Vilnietis.

trys organizacijos, tai rei
kią tikėtis gražių pasekmių.

Visų šių organizaci ją 
kuopos ir atskiri nariai pran 
Šomi stropiai rengtis. '

• Rengėjau ,

"ŽVAIGŽDUTĖ”

Įkas girdėti.lietuvių
KOLONIJOSEe

SO.WORCESTERMASS
E' Po Velykų, balandžio 30 
Įfe -dieną, vakare 7;30 valandą, 

■■L bažnytinėje salėje įvyks me- 
finis parapijos naudai 

B, “Minstrel Show.” Choras 
Eh ir vyčiai stropiai rengiasi 
K tam dideliam muzikaliam 
B- Vakarėliui. Šiais metais 

“Mhistrel Show” vadovau- 
K patsai vargonininkas p. 
B justinas Balsis, Abelnai, 

mūsų jaunimas; surengia 
X gražius muzikalius pasilin- 
Įį_* ksminimus, bet šiais metais 
g tikisi dar gražiau surengti.

Reikia pąstebeti', kad šios 
E parapijos jaunimas yra la- 
B' bąi darbštus ir netingi, ypa- 
p . tingai savo Bažnyčiai, pasi- 

darbuoti. Malonu turėti to- 
■£' kį jaunimą, kuris, grynai 
R katalikiškai, vienybėje. su 
K- r savo kunigais, darbuojasi.

Rūta.

BR1STOL, CONN,
g Oonnectieut Lietuvių Kata-
& Įikų Jaunimo Suvažiavimas ■
E' . šeštas iš eilės suvažiavi-

hias teko bristolie č i a m s. :
į Pirmieji penki įvyko Wa-
I tbrbūry, Hartford, New
I -Britian, New Haven, Brid-
| gėport / .
b ' Šeštojo suvažiavinio posė- 
£ dis prasidėjo“ apie. 3:30 vai.
į po pietų. Dalyvavo daug
Ų gražaus lietuviškaij-katali-
į . kiško jaunimo. Delcgatų-čių
| buvo apie 42, svečių apie.

.1 XQO-
' . • Kun. Kripas posėdį pra-

dėjo malda. Kun. Gradec- 
Ekis prašė., vilsų dalyvauti 

svarbių dalykų svarstyme.
- “ Kilo labai gyvos diskusijos 

apie busiantį. C. L. C. ban- 
kietą, kuris įvyks balandžio 
29 d., Hotel Taft ballroom, 

;New Haven’e. :.
Rengėjai nuoširdžiai kvie

čia visus atvykti į tą milži
nišką bankietą, nes tai bus 
pirmas toks gražus ir iškil- 
mingas Connėcticut lietuvių, 
katalikų jaunimo pasirody
mas kitataučių akyse. Bus 
formaliai pasirėdę, bet kas 
norės ir ateis pasirėdęs pa- 
prastai bus-taip pat malo
niai priimtas. Tikietų kai
na tiktai vienas doleris ir 
pusė vienam asmeniui. Bus 
karališka vakarienėj trum
pos, kalbos, o po to,, šokiai 
iki. .1 vai. ryto. Pradžia 8 
vai. vakare. Grajis garsu
sis Hotel Taft Ballroom or
chestras. Lietuviai pasir.o- 
dykime, kad mes netik gy
vename, bet ir reikale gail
inė pasirodyti. ’ ;

i,.- . •1

I
A Grįšiu prie įvykusio C. L.
Vz? C., mėtinį susivažiavimą 

[• * Apie moksleivius ir jų nau- 
į.,’ ją organizaciją referavo 

kun. Kripas, Išklausius rė‘ 
į f etato priimta rezoliucija 
c « ir pagyrimo laiškas, pasiųsti 

. Studentų: organizacijos cem; 
frui, Thompson,, Conn. .iš- 

v reiSkiantį džiaugsmą, kad

3 
£
L

r

*

įsisteigė lietuvių, studentu 
•organizacija, kuri seniau Į 
buvo pageidaujama, ir pra* 
nešti jiems, kad mes pasiža
dame padėti ir linkime or
ganizacijai koplačįaus į a i 
prasiplėšti ir išaugti na-1 
riąis. Po to, eijta prie nau
jos 1933 ir 1934 m. valdybos 
rinkinio. Pirmininku iš
rinktas tas pats organizaci; 
jos .. steigėjas^ jaunas ir 
gabus kun. Gradeckįs. Jis 
išrinktas Vienbalsiai!., Kun. 
Gradeckio asmenyje mes 
matome gabą ir atsidavusį 
organizacijai vadą. Lai] 
Dievas jam padeda įvykdy- ( 
ti savo pasiryžimus ir pla- 
nūs. Mes jam padėkime;

Pirmuoju vice-pirminin-l 
ku išrinktas advokatas Ta- 
mulionįs. Sveikiname. Pe
reitais metais buvo adv. Al
girdas Povilaitis iš New 
Britais, kuris uoliai darba
vosi organizacijai. Jis bu
vo steigėjas lietuvių, jauni
mo klubo Šv. Andriejaus 
parapijoje, New Britaine..

Antruoju vice-pirmihiįi" I 
ku išrinkta p-lė Šidlauskai
tė iš New Haven’o. Ji yra 
gabi ir darbšti lietuvaitė. 
Iždininku išrinktas Water- 
bufio Vyčių vadas ir pirm, 
p. Kupstas. Jis yra’ daug 
pasidarbavęs Waterbury. 
Raštininkė vienbalsiai iš
rinkta ta pati, būtent,, p-lė 
Diliūnaitė iš Bristol. Ji 
tos vietos pilnai užsitarna-1 
vo savo darbais organizaci
jos labui. .

Taip,, ačiū Dievui, galime 
pusi girti, nauja valdyba, Be- 
'jo, sporto pirmininku išrin
ktas Stasys Šimkus. Jis 
p-erhai labai daug ' dirbo, 
kad išvystyti sportą, bū
tent: tennis, bovvling, Irise- 
bąli, baskethali, golf ir t, i. 
Sveikiname ir linkime ja m 
ištęsėti‘Savo sunkiame dar-j

Pasibaigus posėdžiui, bri
st oliečiai visus gardžiai ir 
lietuviškai pavaišino; J iems 
turime atiduoti didelį kre
ditą už tai. Valio, jauni-į 
mas!

TAMFFVIU.E, CONN

TORONTO, CANADA

[' Adv. Povilas Sykes, gyv.
| Noitivoode, šiomis dienohiis 
išvažiavęs trumpoms ato
stogoms į Bermudų. Links
mą atostogij! s .

NOMDD, MASS.

Balandžio 2 d. įvyko šv. 
Jono Kr, pašalpinės drau
gijos mėnesinis susirinki-, 

tinas, praėjęs sjnarkiu karš
čių,. . Nors draugija grynai 

pkatalikiška,! bet ' per kele- 
ris metus jos--konstitucijos 
pagrindiniai. dėsniai nebuvo 
pildomi, pav. daug narių 
neatlikdavo velykinės išpa
žinties. . Draugijos nariai 
katalikai susirupi.no apsau
goti draugiją nuo nepagei
daujamos: dvasios ir nutarė 
reikalauti, konstit u c i j o s 
vykdymo.

Maskvos žydbėmių paka
likai, apie .tai sužinoję, ge
rai susiorganizavo ir balan
džio'2 d. susirinkime norėjo 
pakeisti konstituciją. Su
sirinkime jie pakėlė, trukš-

Adresai
LIETUVOS ^VlKTERŲ DR-JOB! tV. JONO EV. BL. PAŽALPINUt 

PO GLOBA MOTINOS iVd. | -------------------------
’irminlnkS — Eva MarksIenS,

625 E. 8th St, So. Boston, Mase.
Vice-pirmlninkš— Ono Siauriems,

443 E. 7th St, So. Boston, Mas*.
Tel. So. Boston 8422-R

Proh Rašt — Brone CiunlenS,
29 .Gould S t, West Roxbury, Mass.
Tel. Parkway 1864-W

Fin. Rnšt —• Marjon* Markonluti
88 Navarre St, Rosllndale, Mus.

.Tel. Parkway 6558-W
Iždininke. —- Ona, Stanlullutl •

’ 105 We«t 6th. St, So. Boston,. Mus.
Tvarkdarft ~ Ona Misgirdieną

1512 ColurribliA. Rd., So. Boston, Mm.
Kasos Globia •— E. Januionien#

1426 Columbla Rd., So. Boston, Mass 
Draugija' savo susirinkimus Talko kas

antrą utaminkij kiekvieno mėnesio, 
7*80 vnL vakare, pobnlnytinSj sve
tainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės
nes protokolu raltlninkp . \

■ DR-JOS VALDYBA
Pirm. — J. Petrauskas,

24 Thomas Purk, So. Boston, Miu* 
Vlce-plrm.—V. Medonls,

1430 dolumbla IU1., S. Boston, Mas*
Prot RažtlnlnkajB J. Gllnėckla

5 Thomaa Purk, .So. Boston, Ma* 
Fln. Raštininkas —• M. telkta

256 K. Nlnth SL, So. Boiton, Mum 
Ildlnlnkas — A. NaudSIūnaa

;885 E. Broadway, So. Boaton, Mbjm 
Maršalka — j. Zalkta.

T Wlnfleld St„ So. Boston, MaM 
Draugija laiko aufiirlnklmūi ku treMi 

nedSJdlenl kiekvieno mOneaio, 2 ral 
/ po pietą. Parapijos sal^J, 492 BL Ttf 

8t‘, So. Bu*ton. Mas*.

Profesionalai, biznieriai, pramotiIn 
kaj, kurie skelbiasi “Darbia inkę,’* tik
rai verti skąitytoją paramos.

ViĮĮii earsinklf&r "Darbininko."

Iš Didžiojo New Yorko 
ir New Jersey

NEWARK,N. J.

į ‘‘Zanavykas**' Meluoja ’

Tūlas 1 ‘Zanavykas’ ’ 12- 
fame “K-io” nūmeryje ra
šo, kad laisvamaniai su ka
talikais Kęstučio draugi jo-! 
je gerai sugyvena. Tuščiąs 
pasigyrimas. Keli katali
kai priklauso prie tos drau- . . ^ . _ . .

Į gijos tik dėk pašalpos, bet saukdami, rėkdami, 
draugijos veikime nedaly
vauja. . '

“Zanavykas” nepasiten-1 
kiną mano nurodymu, kad 

I mūsiškiai žmoneliai, prade
dant. laisvamaniais ir bai
giant komunistais, yra Lie
tuvos išgamos. . “Zanavy
kas” maloniai prisiima Ru* .' 
sijos matuškos •. garbintojo, f 
Bažnyčios priešo, ■ bedievio 
.vardą, bet Lietuvos išgamos 
vardo spardosi. Girdi, kai- . 
kurie laisvamaniai pilko] 
Lietuvos bonus. Taip, gal 
keletas, tais laikais numėtė
te kelis centus partijos rei
kalams, bet parodykite, ką 
jūs-dabar dirbate Lietuvai.

Minėtoje draugijoje, kur 
“ Zana vykas ’ ’ ir j o kolegos 

Į priklauso, ar buvo kas nors 
gera nutarta Lietuvai ? Ru
sijos reikalams jūs daug au
koj ot,’ o toje draugijoje juk 
p. Zanavykas svarbią role 

L_" |turi. Bolševiką svetainėje,
I kur p. Zanavykas veikia, , 
Lietuvos vėliavai nėra vie 

i tos. Jau senai ją išmėtėte.
Ar dar geresnių prirodymą 

DARBININKŲ / reikia, kad likote išgamo- 
TEATRAS . . mis?

Balandžio 23 d., 6 v. va Prisimink, p. Zanavyke, 
kare, įvyks Šy. Antano dr- jcg prieš kurį laiką buvai 
jos rengiamas teatras.. Yra kataliku, Vėliau laisvama- 
užltviešta L. D. S, 6 kuopos niu sandariečiu, o jau šian- 
vaidintojii grupė iš Hąi±- dieną vadiniesi socialistu. 
ford? Conn. ? Svečiai vaidin- Dar tik truputį ir jau būsi 
tojai suvaidins Seirijų juo* komunistu. Kaiįp viskas, 
zo 5 veiksmų tragikomediją ne iŠ karto pasidaro, taip ir 
“Gudrus‘Apgavikas.” Te jūs ne iš karto išsivystete. 
atras būs paįvairintas dai. "pagaliau, Zanavykas bei 
nomis, šokiais.’.. ■ • . jokios ■ sarmatos meluoja,

: Jai. didelė- naujienaTa- kad 1912 m. balsavimą apie 
■ lifiville lietuviams. Hari. Dięw .buvimo klaūshną išd 
fmdiėčių. vaidintojų .. bus kėlė katalikai; būtent Jonas 
net 20 asmenų,, kuriems va- Čėrvokas. Tai didžiausia 
Ūovauja* vargonininkas V. melagystė.
Burdulis, ‘Bus įvairių r •ari Taip, , keli katalikai buvo 
marginimą. \ . -[nuėję į tas. diskusijas pama-

Kviečiame vietos it apy- tyti socialistų, tačiau jokio 
linkės lietuvius gausingai) dalyvumo neėmė. /Diskusi-1

. Balandžio 9 d., JPatersono 
Šy. Kazimiero parapijos 
choras vaidino dramą “Są-- 
žinė.” Veikalas gražus ir 
gražiai suvaidino. Garbė 
vaidintojams ir jįj vadui 
kun. S. Stoniui. .

Žmonių, buvo neperdau-’ 
giausiai, -Vietinės B v. Ce
cilijos choro choristės pa
vaišino svečius ir visi gra
žiai išsiskirstė.

Pagaliau klausiamas atiduo
tasbalsavimui ir aiškia bal
sų daugumą nutarta, kad 
konstitucija turi būti pildo
ma. . Nariai, kurie nenori 
pildyti ■ katžįlikiškų draugi
jų'įstatų, turės pasitraukti.

Šis reikšrhingas nutari
mas uždarys duris bedie
viam^ kurie buvo įšibriovę 
į draugiją tikslu suardyti 
katalikų . vienybę, jie kiek
viename susirinkime kelda
vo lermus,1 ypač kai kas 
nors buvo kalbama , apie ka
talikybę. Šiais metais jie 
į . draugiją neįleido net 
“Laivo” ir;“Šaltinio.” Tad. 
malonu, kad katalikai susi-, 
pranta ir nusikrato komu
nistų diktatūros.

B. P.

Bal. 16 d. prasidėjo Šv. 
Misijosj kurias veda kun. 
Bružikas.

Liepos 4 d. New Yorko Ir New 
jersey valstijų LIETUVIŲ DIE
NA Klasčiaus’ Ųarke, Maspethe.

Liepos 9 d. Šv. Baž, dr-ja (Ap
reiškimo par J Forest Parke.

Liepos. 16 d., Vaik, J'čz. dr-jos 
No. i. -• • ■

Liepos . 23 d. Mot Sąj. 35 kpj 
•piknikas .Forest Parke.

Rugp. 13/ d: Šv. Raž. draugija 
(Apreišk. par.) išvažiavimas į 
Forest Park.

Rugp.j.27 <L V. Jez. dr-jos No.
1, (Apreisk; ų>ar.) išvažiavimas į 
Forest Park. ; •..

Rugp. 27 d: L. D. S. 10 kp. 
važiavimas. į Forest Parką. , ’ •

Rugsėjo 3 d. Mot. S.ąj. “29 kp. 
išvaž. Forest-Park. '

CONNĖCTICUT APSKRI- 
TIES IR APYLINKĖS LIE
TUVIAMS PAREIŠKIMAS

Bal. 30 d, pirmas “Liau
dies Vakaras.” " Bengia, a- 
bu parapijos chorai. Bus 
suvaidinta graži komedija 
“Aš numiriau.” • Po.to, bus 
šokiai. Pelnas skiriamas 
parapijos naudai.

HARRISON-KEARNY, N.J

JĖZUITAS J. BRUŽIKAS 
DUOS MISIJAS

Į Nuo balandžio 17 dienos 
iki 30 d. Tėvas Bružikas 
duos misijas Šv. Trejybės 
bažnyčioje, New,arke.

Šiais adresais arba nuola
tiniu adresu: Rev. J. ..Bru
žikas, J"., 207 York Street, 
Brooklyn, N. Y. galima pa
siųsti Money Order atnauji
nant u visus Lietuvos kat. 
laikraščius: /‘Žvaigždę” ir 
“Mįsijas” metams $1, (gi 5 
metams tik $4, “Varpelį” 
($1), “ Žemaičių Prietelių ’ ’ 
($1), “Mūsų. Laikraštį” 
($1.20), vaikams ’ “Žvaigž
dutę” ($1) ir ki

Šv. .Pranciškaus kongre
gacijos tretininkės • dėkoj ą 
kun. L. Vaicekauskui už pa
kvietimą garsaus pamoksli
ninko kun. Stonio iš Pater- 
sono rekolekcijoms, laike 
kurių penkios narės priėmė 
profesiją.

Dėkojame kun. Stoniui 
už gražius ir naudingus pa
mokinimus.

Pranciškietės tretininkės 
sutarė per visus šventuosius 
metus penktadieniais kalbė
ti dalį rožančiaus.

BROOKLYNO FED. APSK. 
DR-jy PRAMOGOS

Mėnesinis vaiką paveiksluotas 
laikraštis, ■

Eina septinti metai kas mėnuo 
32 pušį, didumo.

Tėvai, auklėtojai^ Šeimininkai!
Jūs trokštate savo vaikams lai

mes. Tai pradekite jiems tą lai
mę kurti jau nuo mažų dieną. Pats ‘ 
pirmas tam darbas — tai įpratin
ti vaikas dar mažose dienose pa
mylėti visa, kas gera ir gražu. Tai 
yrą visai nesunku ir nebrangu.- 
Štai “Žvaigždutė” leidžiama vai
kams šviesti, Ąorinti. ir lavinti. 
Būk tikrai vaikams geras ir pa
daryk jiems šiemet gražią dova
nelę: užsakyk jiems “žvaigždu
tę,” kuri kas mėnuo' jiems duos į- 

“domtų- skaitymčlių,įvairių žinių,-------
■mįslių, galvosūkių., Bus ir Tau 
malonu, kai vaikas skaitys, ir 
džiaugsis.
Juk visai maža kaštuoja — vos 4 ’
lit. metams. .

Kaina Angelo Sargo Vaikų Są
jungos nariams 3 lit., o visiems ki
ltiems 4 lit. metams. Užsienyje 8 
litai metams 4 litai pusei metų.

Priedų duodama loterijos bilie
tas. '

Adresas: “žvaigždutes” 
Administracija, Kaunas, Liaudies 
Namai.

Šiupinį pranešama, jo£ 
Moterų Sąjungos, L. D. S. 
ir LRKSA Connėcticut ap
skričiai rengia bendrą gegu
žinę, kurį įvyks 1933 m. bir
želio mėhs 4 d. Chater Oak 
Parke, Hartford, Oonnectį- 
cut. Vieta jau užimta.

Labai prašoma ir pageį 
daujama, kad kitos draugi
jos nerengtų tą dieną kiti 
išvažiavimų, o. visi, "kas tik 
gyvas ir sveikas tuo laiku 
bus, tegul malonėja atsilan
kyti į šią milžinišką geguži
nę. •

Kadangi gegužinę rengia

Gegiižės 14 d. Mot. Sąjungos 
29 kp. stata veikalą. “Motinęs 
Širdis ’’ Apreiškimo par. saloje.

Birželio 11 d. Mot. Sąj. 29 kp. 
išvažiavimas į Forest Parką.

Birželio 18 d. Šv. Ražanęiaus 
Dr-ja (Apfeiškimb parap.) išva
žiavimas į Forest Parką.

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

Liepos 2 . d. Mot. Sąj 29 kp. 
Forest Parke. • ■ .

P EB HAMBURG4
Modeminis, patogus Ir kitą neviršijamas vi-, 

eose klasėse patarnavimus'. Savaitiniai išplauki
mai iŠ New Vorko. Patogus ir greitas gėležln-. 
keliu susisiekimas iŠ Hamburgo.

■ • VIDUTINES KAINOS. . ' 
Informaciją klauskite pas'vietinį agentą arba' 
HAMBURG-AMERICAN LINE

80 BOKLSTON STIIEET, BOSTON ' .

O.
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“MUSŲ LAIKRAŠTI"
Brolius amerikiečius kviečiame 

užsisakyti .
“Mūsų Laikraštis.” yra did

žiausias. ir įdomiausias iš visų 
Lietuvoje. leidžiamų savaitraiš- 
čių;geriausiai informuoja Lietu* 
vos visuomenę apie, savo krašto 
ir plačiojo pasaulio įvykius; vK 'T 
ad pilnas * rinitų ii objektyvių 
traipsnių, gražių pasiskaitymų, 
korespondencijų, dainų,, paveiks
lų ir t. t. . . ,i.

“Mūsų Laikraštis” šiandien (l
plačiausiai skaitomas Lietuvos 
kaime ir mieste, nes sąyo plačiu 
■uriniu visus patenkina. Taip pat . i 
virš 2000 prenumeratorių turi 
užsieniečių lietuvių tarpe, kurių 
didelė dauguma yrą broliai ame-.. 
rikiečiai.

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

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

Už Vieną Dolerį
jūs gausite per . ištisus 1933 Rietus gerą, katalikišką laikraštį 
Žemaičių Prietelių.”

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

‘‘Žemaičių Prieteliuje” rasite įdomiausių žinių iš visos 
Taetuvbs, o ypač iš žemaičių krašto. ;

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

' tę, tikrai ųebenorčsite su juo skirtis, kaip: tūkstančiai kitų 
žmonįų padarė. . . ‘ .

“Žemaičių Prietelius” atsako per laikraštį į skaitytojų 
■: atsiųstus teisės, sveikatos ir kitus kląusimus ir. už tai nieko 

neima. ' • ■ ■
1 ‘ “Žemaičių Prietelius” rašo lengvai, visiems Žmonėms su

prantamas ir įdomus. ...
“žemaičių Prietelius” siunčia vieną ar porą numerių

kiekvienam susipažinti, kas prisiunčia savo adresą. |
“Žemaičių Prieteliaus” redaktorius-leidėjas Kazimieras | 

Berulis. . . ,|
“Žemaičių Prietelius” kaštuoja metams. 3 litai, pusmečiui I 

pusantro lito. Latvijoj, metams 6 litai, o Amerikoj ir kitur 1 t 
doleris.-’ /•’ i

Tamstos galite užsakyti ir Lietuvoje gyvenantiems .ginti- I 
\nems “Žemaičių Prietelių,” nes jiems kaštuoja tik 30 a’meriko- |

. niškų centų. . ' ' ■ • . i
| “Žemaičių Prieteliaus” adresas: Telšiai,.Kalno g. 20. |
f Argi, tad jųš pugailčtumčt .dėl tokio, gero laikraščio . I

I • VIENO DOLERIO PER METUS?

S.

|

i

I

susirupi.no


Antradienis,'balandžio 18, 19Š3
■ i

K

PŽRBIKTNKSB '

IŠ DIDŽIOJO NEW YORKO IR NEW JERSEY
' ■ • ■ _ • -t. ■ . • * -

APŽVALGA kalboje tas pavadinimas I 
į taikomas tik Romos Kata- • ■ ' . , v . .
į liku dvasiškiams. Jei kas 
i naudojasi tuo pavadinimu, 
Į tai daro pasinaudojimo ar 
apgavimo tikslais, taip kaip Į 
kaikurie sektantai vartoja I 
ne tik kataliką vardą, bet ir 
mūsą liturgiją apeigomis. Į 
Kaip juos vadinti? Lai jie 
pasirenka kokį norį vardą. 
Bet kunigu vadintis, jie ne
turi jokią teisią, Mes krei
piame katalikišką laikraš- 
čią dėmesį, kad kunigo titu
las būtiy vartojamas tik Ro-j

[ mos Kataliką . dvasiškius 
(pažymėti.----- —,— |

• Teisingai kun. J. Kripas
1 pabrėžė C. L. C. suvažiavi- 
l me Bristoly, kad mums ta 

blausiai reikalingi išaukLetį. 
ir mokslą ėję vadai. Tik 
gaila, kad jaunimas einąs 
mokslą viešose mokyklose, 
tiek lietuvybės, tiek religi
nės mtovokos negauna. Jis 
tolsta žymiai nuo mūšą gy
venimo. Visuomenei nau
dotas jo išauklėjimu ir iš- 
mokšiinimu nebus galima, 
jei nebus surištas su ja ir]

l 4i^4mįsisąmonysLHętuyybės] 
pareiga. Amerikos Lietu- 
viiĮ Katalikių Studentą or-Į 

> ganizaci j oš tikslas yra besi
mokinančią moksle i v i j ą 

. burti ir artinti lietuviškam
veikimui. . Jeigu dabar tinę 
Inteligentija; moksleivija 

• lyg atkirsta nuo mūsą, tai 
-kaltė palaidumo, apšileidi- | 

mo ir ja nesirūpinimo. Ji 
dar lietuvišką; ji nori li.etu- 

. viamš dirbti. Tik, ji jau
čiasi atmesta ar užmiršta.- ■ . . • .. . * ’ ■ • 
Šią spragą ypačiai kenčia 
katalikiška visuomene. Kad*

. profesijonalai iir moksle!- 
. viaį nori organizuotis ir dir- 

.. bti socialinį darbą, nėra jo- 
, Idos abejonės. Džiaugiamės, 
kad organizuotės pradžia y-’ 

.■ ra graži. Tik A. L. K.. Siu-.
dentu organizacijos pradėtą 
dtvbą padvigubinkime pa-

. ._____ ■ .

Študentai šioje savaitėje i 
/ vieši namuose. Velyką ato
stogos baigiasi atvelykyje. -

F. Stankūnas turi radio; 
[programą ketvirtadieniais 
per WHN 6:45 vai. Vakare/

BROOKLYN, N. Y, pakvietimas buvo atėj ęs per j J 1 -. r Vėlai ir tai, kada jau mini-l
. mo, komiteto įvyko keli su
sirinkimai, tai nutarta ofi
cialiai nedalyvauti palie
kant laisvę. apskrities drau
gijoms, pagal jii norą.

P. Vilniškis, Liet... Tini-
t

lUIHIKKlKIIIIIIIHIHUUltlUllllllllllltUIlIUIIIIIIIIIIIlllttUlIMIIIIIIOIIMUOUilIlIlIlKKtUtlUllllllllllliniUIIUllIlllllilOunum - 

Tttephone: 8TA0G 2-0706 ’ VALANDOS:
ITO DIADA? V VEMPIU? Nuo 0-12 i8 ryto, 2-8 vat į 
Uni uLAUAu Al TLllUlUu ivettfadtettiate tutitarui. į 

B A y TI S T A S *99 GRAND BTBEBT

X---BAY (krapai Union Are.)1 |Namų Tatefonas: Mlchlgan 2—4278 B R O O K I> Y N, N. Y. B

Is did^ NewYorko Fcdera- 
| aijos Apskritas darbuotei.

Kovo 31 d., 8 vai. vakare, 
Karalienės Angelą parapi
jos svetainės kambariuose, 
įvyko minimo apskrities su-] Versalio Biuro vedėjas preb 
smnkimaš. •

Pirmininkui atidarius su
sirinkimą malda ir paskui- Įkta, ir kad esama komisija Į UV>JU , 
Čiiis protokolą, buvo rapdr- susidedanti iš New Yorko RnPHF^TFR N Y

[tai iš buvusios • Kataliką New Jersey valstiją lie-Į nUunuvIUIlj Wi Iii
Veikimo ^savaitės, Rapor- [tuvią parapiją'atstovą sun-Į. • v ■ 

]tavo pats pirmininkas^ kun. sušaukti; prašo prirink-1 ^yuii Lietuvos
[ J, Balkonas., Pranešta, kadlti daugiau narią tai komisi-j duiui'piuke p-lę A. 
Kataliką Veikimo < savaitė h ai. Nutariama ir išrenka-1 koiičertu&ti, .,

. Įpavyko geriau, negu tikėta-|nia> šiuos: K. Balti‘ušartiš,p "SeSaaJi^įTVMandžioTnr KATALIKŲ AKCIJOS IR si. Kataliką akcijai laimė- y. Dumblis ir p; Skarulis. į 30 d-, 7:45 vai. vakare, di-j 
CDAlinus <*AiniTr U daugi, ; susiorga-
drAUUUo oAVAIIt nizavo ąreat Neck, L. L,

IfPętY Federacijos skyrius, pra-NtW Jtnotl kalbomis daug duota supra- 
_ . . —. įtimo: žmonėms, kad jie bū- 

. šis mėnuo yra katalikiš- tą katalikai^ netik vardu, 
Įkos almijos mėnuo. Jame r bet ir darbu ir veikimu. ,Vi- 
visur stengiamasi katalikiš- gį, atstovai, matyt palenkta 
kos akcijos ideologiją aiš- ti tokiais parengimais ir 
kinti ir skiepyti visuomenės kai kurie issirėiškią, kad to-.| 
tarpe. Tuo tikslu yra šau- kios prakalbos būtą dažniau [ 
kiamoš įvairios konferenci- Į surengiamos, nes jos daug, 
jos, daromi suvažiavimai, ir labai daug • prisideda prįę 
•organizuojamos kat. akci- sutiprinimo Kataliką Vei- 

I jos savaitės ir raginamos kimo, ir visus ifetuviūs.ka- 
katal. organizacijos dėtis tulikus tampriau suriša vie- 
prie kat. akcijos. Tame nybės ryšiais, Galop išrei- 

Į veikimo sukūiyje neatsilie- r ' 
ka ir New Jersey katalikai, 
Štai pradedant balandžio 

[ 23 d. ir baigiant balandžio 
Į 30 d. įvyksta kataliką akci- 
[ jos .ir spaudos savaitė. Visi 
New J ersey Dvasios V adai 
maloniai prisidėjo prie šio 
kilnaus darbo. 1

Kataliką akcijos ir spau
dos savaitė įvyksta šioje 
tvarkoje:

■ Balandžio 23 d-, sekma- 
| dienį visose New Jersey ] 
bažnyčiose yra laikomos pa
maldos už kataliką akcijos 
veikėjus' ir katalikiškos 
spaudos platintojus bei 
skaitytojus. Pamokslai sa
komi apie katalikišką spau- 

[ dą.
Savaitės bėgyje įvyksta 

kataliką akcijos ir kataliki
škas spaudos Idaiis i m a i s 

[prakalbos Šioje tvarkoje:. [ 

[ Bayonnė, N. X — balan- 
I džio 24, pirmadienį, po miš- 
pąrą kalba kun. J. Balkū- 

įnas ir p. Vilniškis. . . ..
Newark, N. J. — balan- 

dižo 25. d., antradienį, 9 v. 
vakare kalba misijonierius 
Tėvas J. Bružikas, S. J. ir 
svečias.

i Elizabetb, N. J. — balan
džio 26 d., trečiadienį kalba 
kun. J. Balkonas ir p. Kru- 
šinskas.

Paterson, K. J. — balan
džio 28 d., penktadienį, 8 v. 
vakare, kalba kun. J. Bal- 
kūnas ir p. Krušinskas,... 
Jersey City, N. J. —; balan
džio 30 d., sekmadienį, 7:30 
vai vakare, kalba kun. J. 
Baikūnaš ir Vilhiškis.

prašome toje savaitėje 
platinti katalikišką spaudą, 
ypač “Darbininką ”

Kataliką Studentą susi- 
' rinkimai (abieją, Wiliįams- 
iburgh’ liet, parapiją), bus 
penktadieniais, ne sekma
dieniais. . Praeitame susinta 
kinie inž. P. Barzįliauskas 
skaitė įdomią mokslišką pa
skaitą apie orlaivią ir zepe- 
liną atsiradimą, progresą ir

Į lėkimą.

ku bus Klaščiaus parke. Šv.. 
Jurgio parapijos draugijos 
yrąv prašomos susilaikyti 
nuo savo parengimą viršpa-

SUSIRINKIMAS
neša, kad Lietuviu būsimai

J diehai mažai kas dar nuveik Į minėtose dienose.

Sius protokolą, buvo rapdr- susidedanti iš New Yorko

“Tėvynė” nelabai prie J 
lankiai atsiliepia apie Stu
dentą ir Profesijonalą nau- 
ją organizaciją. Vienybi-I 
ninkai, kaip girdėti, taipgi 
neprielankūs. •;

ŽINUTĖS
Bal. 20 d., 7:15 vai. va

kare per radio WNYC kal
bės pulk. P, Žadeikis, tema 
“Aspects. of present Lithu- 
•anian policies.”

P-lė E. Mickūnaitė dai
nuoja per radio WJZ ket
virtadieniais 7:30 ir .šešta? 
dieniais 6 :30 v. vakare.

’ Rytą Valstiją Kunigą 
provincija nutarė, protes
tuoti prieš spaudoje varto-1 

/ jainą žodį “kunigas” rašant 
.apie nekatalilni dvasiškius..

' •. ..Kunigas-reiškia asmenį 
dvasiškį Romos Kataliku Į 
Bažnyčioje aukojantį mišią 
taką. Kitą tikybij dvasiš
kiai vadinasi ministeriai, 
pryeeriai, pastoriai ir k.

- Lietuvoj kunigu vadina tik 
Romos Kataliką dvasiškius, 
o protestoną, kalvinistą va-' 

. dina pastoriais, rusii po- 
L pais, žydą.' rabinais. Jei at-

t, siranda atsimėtėlią, skizma-
S.,tiką, tesivadina kaip nori, 
I bet nė . kunigu, nes mūšą

>

E/
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. Grand Central Palace, 46 
' St* ir Lesington Avė., įįew 
Yorke įvyksta Sodiety of. 
Independent Artists paroda 
balandžio 7—30 d. Ten iš
statyta trys p-lėš N. Jasiu- 
kinaitės kūriniai. Ji yra 
desiner iš" profesijos. ' Jau 
keturi metai mokosi paišy
bos.

P-lės E. Viziūtė ir draurj 
ges ruošia lietuviu išdirbi- 
niu parodą bal.- 17—19 die-| 
įlomis, De Witt Clinton 

Į High Scliool ir balandžio '23 
1—29 d., Brooklyno MuzieJ 

juje. : ‘

Artistas J. . Babravičius] 
koncertuoja Brooklyne ba
landžio 23 d., Liet. Piliečią 
Kliubo salėje. j

Visiems, Visiems!
. Nuoširdus Ačiū Gerbiamiems apylinkes 

Kunigąms-Klebonams ir Katalikiškoms Drau- ' 
gijoms už visokeriopą rėmimą ir spaudos dar
bus;: 1 'Af'

Daug laimės ir džiaugsmo visiems per mū-.
sn bintą keliaujantiems į seną Tėvynę Lietuvą;

Širdingiausią linkėjimą ŠV. VELYKŲ 
| proga visiems mūsą PRIETELIAMŠ— 

j.. .. LIETUVIŲ ITNIVERSALIS BIURAS
i Didžiosios Savaitės ir Šv. Misiją proga ne- 

. • • pamirškite užeiti pas mus ir pasikviesti į savo
. namus lietuvią prietelią ir patarėją—laikraštį

J . švenčią progą įsigyti ar savo prieteliąms pado- 
| vanoti naują maldaknygę, roŽančią. ar gražią . 
į stovylėlę, užeikite — jūsą visuomet laukiame.

’ Į LIETUVIŲ UNIVERSALIS BIURAS, Ine.
I Buvusi “VYTAUTO. SPAUSTUVĖ” ’

I \ .423 Grand St Brooklyn, N, Y. .
I : ■«■’. . : STagg 2-2133 .'

B
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‘i Darbininką.” . Jei Jumyse kils graži, mintis .

kšta padęką gerb. parapiją 
klebonams už ją prisidėji
mą ir pastingąs, kad ta są- 
vaitė pasisektą, .. taip gerb. Į 
kalbėtojai^ už. ją pasišven
timą toje savaitėje. Kuh. j.. 
Balkūnas -ragina ir kfieeia 
draugijas ■. prisirašyti . prie 
Lietuviu Kataliką. Federa
cijos ir prie .apskrities.

Į Pirminiąkas pranešaįkad 
New Jersey Valstijos para
piją klebonai prašo pas 
juos surengti Kataliką Vei
kimo . savaitę. Nutariama' 

| Įdek galint, jiems pagelbėti. 
Į Apkalbama Kat. Spaudos 
| savaitė. Numatoma pra
kalbomis, spauda ir radio 

Į pradėti" Velyką pirmadienį, 
balandžio 17 dieną. Apskri
ties valdybai pavesta suda
ryti planą, pakviesti kalbė- 

i tojus ir surengti prakalbas. 
Kadangi balandžio 17 'd., 
Apreiškimo parapijoj pra- 
siddeda Šv. Misijos, prakal
bu ten nebus rengiama. Gi 
pradėjus balandžio; 23 d.,1 
bus rengiama NęW Jersey 
valstijos . parapijose. Spau
dos ir Kataliką Veikimo sa
vaitė. . .

Apkalbama Vilniaus Va-: 
'duoties Komiteto reikalą 
klausimas. F-as K. KruŠin- 
skas • praneša, kad iki šiol 
Federacijos apskritis, t.* y. 

[1932-33 m. Vilniaus Pasą 
parduota 257 * pasams ženk
leliu už $25.25. Viso su? 
rinkta — 45.95. Biresniam 
plaplatinimui minimą pasą, 
išrinkta pagelbininkai p, K. 
Krušinskui, s ė k .a n t i: V, 

[Vitkus,. Mi Brangaitiėnėy Š.
Sul>atiėnė,;’J. Majauskas it' 
J. Marcinkėvįciūtė. , y

r Skaitomas pakvietimas į 
Avinei j oš vakarienės komi- 

| sijos susirinkimą. Kadangi

Pirmininkas, praneša, kad dŽiulėje Cdncordia svetaine- 
Patersono-parapijos vaidy-j je, kampas Hudsonir Clif- 
los norėtą atvykti. į Brook-1 f ord Avė., įvyks' Šv. Jurgio 

į lyną ir s 
[ veikalą “Sąžinė.” .
reikalu susitarti p a 1 i k' t a 
Apskrities valdybai.

Sekančios. draugi j os užsi
mokėjo į L. R. K. Fcderaci-

Į ją ir apskrities1 reikalams:
1 ŠVi Rožančiaus, draugi

ja, Apreiškimo par, 2 dol.
2. Mot. Sąj; 29 kpr 1 dol.
3. L. Vyčią 41 kp. 1 dol.
4. LRKSA. 134 kp. 2 dol.
5. V. Jėzaus dr-ja No. 1, 

Į Apreiškimo parapijoj 2 dol;
6. Šv. Rožančiaus draugi

ja,. Karalienės Ang. par. 2 
doL A :

r ^yįretąąąką dr-ja, Kar- 
Angelą parapijoj 2 dol. .

8. Apaštalystės draugija 
I Kar^Ang. par. 2 dol..

9. Šv, Vardo dr-ja, Aprei
škimo par. 2 dol.

10. Mot. Sąj. 35 kp.. Šv.l 
Jurgio parap. 2 dol. * . ; .

. Buvęs' Susinnkime.\

suvaidinti. gražu liefuvią parapij os jaunimo 
T-u o] nepaprastai gražus koncer

tas ir dainą Šventė, į kurį 
nuoširdžiai prašomi, visti 
Rochester’io lietūyią at
silankyti ir paremti savo 
parapiją.

Šis koncertas bus tikrai 
vienas iš įspūdingiausią ir 
gražiausią, nes maloniai su
tiko dalyvauti žymiausi A- 
merikos lietuvaitė, Lietuvos 
Operos žvaigždė p-lė A. 
Katkauskaitė, iš Hartford, 
Conn. Jį mokėsi dainavi
mo ir muzikos Milane, Ita
lijoje. Ji dainavo Lietuvos 

| Operoj su didžiausiu pasi
sekimu. . .

Taip gi dalyvaus artistas 
j. Olšauskas!.
‘ Dainuds didžiausias Šv. 
Jurgio parapijos choras a- 

j piė 100 gražiausiai pasipuo
šusią dainininką (kią), ku
rie ilgai įnpkėsi ir sunkiai 
darbavosi,, vadovaujant mu
zikui K. Bazini, kad kuo 
geriausiai! . išpildyti dainą 
programą.'

Bus ir kiti žymūs solistai. 
[ Bus . žymią svečią iš Ro- 
chėster’io miesto valdžios ir 
kitur. ' ‘

Visas, šis Koncerto ir D.ai- 
ną Šventes pelnąs eis dėl 
mūsą naujos Šv. Jurgio baž
nyčios. .. . .«

Rochester’io lietuv i a i! 
Nepamirškite ir neapvilkite 
savęs! Visi, kaip vienas, 
būtinai ateikime į šį Kon
certą ir Dairią Šventę. Dar 
Rochestery’je neturėjome 
tokio gražaus, parengimo. .

Visas. Šv. Jurgio parapi
jos jaunimas, ir mūsą visą 
mylimas ir gerbiamas kle
bonas kun. J. Bakšys, šir
dingai darbuojasi dėl savo 
parapijos gerovės iv trokš
ta pamatyti Coricordia sve
tainėje gausią minią žmo- 
nią. ..

] Atsižvelgiant į šiuos sun
kius laikus,.'įžangos kaina 

‘ suaugusiems tik 35 centai.
Rezervuotos sėdynės 50 čt,

Z . C. AL

: T, Kosciuškos Liefuvią ta 
giono posto 1, New York 
City, susirinkimas įvyks p« 
Kosmaviciąus svetainė j e,-
.262 Humboldt St,, Brook- 
? yn, N. Y., gegužes 11 d, š. • 
m. ir kiti susirinkimai L 

’yyks kas antrą. ketvirtadie-» 
nį kiekvieno mėnesio.
. KvLecName į šį susirinki- 
raą ateiti ir nepriklausan
čius prie šio postb vetera* 
nūs, kurie tarnavo Ameri
kos, Lietuvos ir kitą vaisty
sią kariuomenėse, prisįrą-1 r 
syti.

Platesnią informaciją ga
lite gauti pas .Piją Pečiulį,-. 
posto aijutantą. . •

TeL Stagc 2—5048 Nctary Pnblte

M. P. BALUS INC.
5 BIELIAUSKAS

Graboritu ir BalaamnotojM
660 Grand Si, Brooklyn, N.Y.

KLASČIAUS

CLINTONPARKAS
, PUtalkimiį 'ballaiM, koncpjrtkini, 
ioklmJte ir visokioms paštlIniainUnr 
■tams rangiausia. vieta Brook- 
lyne-Mastfetha.\ Jau laikas užsisa
kyti salę žiemos sezonui.
kamp. Maspeth ir Betfs Avė. 

JONAS KLASČIUS, Sav^ 
'. . Maspeth, N. Y.

Balandžio 5 d. įvyko Šv. 
Jurgio parapijos’ choro su- 

[ sirinkimas. Pirm. A. Re- 
vukas atidarė sosirinkimą Į 
i? pakvietė rašt. B. Brund-1 
zienę. perskaityti protokolą,] 
kuris buvo vienbalsiai pri
imtas.. Į

Į Choro šokiai ir koncertas 
įvyks balandžio 30 d., Šv. 
Jurgio parapijos svetainė- 

[ je.. Pusė pelno parapijai.
Varg. J. Brundza smar

kiai darbuojasi, kad kon
certas pavyktą. Reikia pa
žymėti, kad j ei mūsą choras 
ką. rengia, tai visuomet ge- 
rai prisirengęs ir atlieka 
gražiai. .

[ Šiame susirinkime, pra
nešta, kad Velyką ryte per 
mišias giedos art; .Juozas 
Babravičius.. .

Choras turi 50 nariu. Tr*. 
kimes, kad. ateityje padidės.

7 . Koręsp.

Geg. 14 d. choras vaidins 
“Motinos Širdį.’’.

Geg. 20 d. įvyks choro šo
kink'.

T PARENGIMAI
Šv.. Jurgio . parapija šį 

metą turės du pikniku: pa
vasarinį, gegužes 21 dieną 
ir vasaros pabaigoje, nig- 
piucio 6 dieną. Abu pikni

Tel, Evergreen' 6-5310

JDSEPH GARSZVA
GRAB ORIUS

i ■ ** Į i

BALSAMtlbTOJAS
231

BROOKLYN,, N/X

TeL SUa 2—0785 NutaryPuMk

JOSEPB lEVlNiU 
(Levondanakai) 

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

T<teptame Stagf 2-4409 
NOTARY PUBLIC

AlEKS. RADZEVIČIUS
GRABO SIUS

402 Metropolitan Avė. 
BROOKLYMr N. Y.

Prienais Apreiškimo parapijos
Bažnyčią

Paraamdan Automobilius Ves
tuvėms, Krikštynoms ir viso

kiems pokyliams _ •

Tel. Newtown 9—4464.

ANT. J. VAtANTIEJUS
GRABORIUS IR 

BALSAATUOTOJAS 
Apdrauda yiapifc Sakoet

■ Notaty .Public
QUį 72-nd Street, 

Arti Gnmd St .
? MASPKTH, L. t.. Iii. t.

M'
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Jolm T. ODonnelĮ ytd po
licijos lankose/ Vis tėbe-

ū S R B TK IRĘS 82

VELYKŲ ŠVENTĖ 
DŽIAUGSMINGAI 

■PAMINĖTA
Velykit šventė Bostone ir 

apylinkėje praėjo pakeltoje 
nuotaikoje, Ii n k s m am e 
džiaugsme. ■
'Katalikų bažnyčios buvo 

i perpildytos tikinčiaisiais. 
; Šri Petro lietuvių bažnyčia 

vargiai galėjo sutalpinti ti- 
kinčiūosius.Prisikėlimo

ke. klebonas kun. P. Vir- 
mauskis. šv. Komunija bu-, 
vo dalinama nuo mišių pra/ 
džios ir nesuskubta ild mi
šių baigos — taip daug ti- 
kiiiČiųjų priėmė Prisikėlų- 

>. sį Kristų. ,
Katedroje iškilmingas 

mišias atlaikė Jo Eminen- 
ei ją Kardinolas O’Connell. 
Katedra, kaip ir kitos baž
nyčios, buvo perpildytos. '

Didžioji Savaite ir praėr 
jo didžiu tikinčiųjų . susi- 

.. kaupimu. Ji ypač teikė ne
maža džiaugsmo krautuvių 

. savininkams,\ nes šiemet 
prieš Velykas krautuvėse 
judėjimas buyęs daug dide- 

. snis,. negu kitais depresijos 
metais.

VIETINES ŽINIOS
IMII|HW<ilM»lulWIII|mWWM<>«WI

tikrai gyVenimiško juoko.
Štai ir pasitaiko geriausią 

proga atsigavėti. Po gavė
nios,. sulaukę linksmų' Vely- 
Jkiiy susijudinkime ir gau
singai atsilankykime į Ka
talikų Federacijos 3 sky
riaus rengiamą pramogą —' 
balandžio 23 d. 7 :30 valan
dą vakare bažnytinėje sve
tainėje. \ Pamatysime gar
siuosius Providence jau
nuolius Vaidintojus.-'

FEDERACIJOS SKYRIAUS 
NARIAMS

K. Federacijos 3-Čio sky- 
. liaus mėnesinis susirinki- 
. ftias. įvyks- šį antradienį, ba- 
; Įandžio 18 d., 7:30 vai va

kare bažnytinėje salėje/ 
: Visi draugijų atstovai 

t įprašomi atsilankyti,';

kimo planas bus patiektas 
visiems metams. /. • I

Jau yra suorganizuotas 
vaikinų “dainų Įdubas” h’ 
pažadėjo sdvo.darbo vaisins į 
parodyti kitame . susirinki- [ <—

■ tro. Drathos ?tro- • j ^1 j D Q1 j - - -j
Ęiai rengiasi dideiiam ref Į > ttl-Cl 1 gb ■> <~| ■ I<1
teini. Mergaites oxganlw. * .»*** ******
ją savo ‘ ‘siuvimo ratelį. ”

Balandžio 25 d, įvyks įdo
mus kortų vakaras su įvai- 
rhris darnevai’tėtąmpamar- 
ginimais. šie margumynai 
Įlrns bandomi ..pirirą kartą- - 
vėl kas nauja,’ >: į

Įtekančiame susirinkime f 
kulbes medicinos studentė 
BudreviČiūtė ir J? TmuiTyJ 
i«aš. Jie kalbės af le dabar 
lipius įvykius^ pasaulyje irt 
naujas mokslo sritis.'

Viskas dabar , gražiai sė-j 
kasi, bet gaila, kad d.au- 
giaus studentų kblegistų Į 
tarp Savęs neturime, kurie 
domėtųsi šios jaunos orga
nizacijos veikimais. . Tad 
študentai-kolegistai, kurie

_ SvęftMme Patriotų Dienį

Balandžio-April 19. Į1933
■■—-įryks-i—

ir liko tik prisiekusiųjii
tcišejij tarybai lititai’ti, ar į . . - ,... .■«s. Iš“ >» iŠ 

nenberg ieškihp
Tačiau prisiekusieji teisė

jai negalėjo susitarti ir by
la liko neišspręsta.

KURČIAS ŽENTAS

GURLEY NESUTIKO VA
ŽIUOTI LENKIJON

Kad kurčiam žmogui ne
lengva gyventi,..tai visięms 
žinopaa. Tačiau pasitaiko 
žmoniii, -kurie nori savo ar- 
timaisiais turėti kurčius, 
tai irgi žinoma, bet tai jau 
retenybė.

Apie kurčių žmonių gy ve- 
nimą sužinoti, patirtį įdo- 

jnias paslaptis bus. geriau
sia proga pirmą sekmadienį 
po Velykų — Atvelykyje/ 
Tą dieną (balandžio 23 d.) 
į So. Bostoną atvažiuos veL 
klios Providence kolonijos 
Vyčių vaidintojai ir suvai- 

. ’ dins dvi smagias komedijas, 
, tarp kurių bus viena, vardu 

-‘‘Kurčias Žentas.” ■" šioje 
komedijoje daug gvvo ir

ADVOKATAI j
Prisiekęs Advokatai

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provns. Daro ji-* 

Sus legaliu* dokumentai.
817 Ė St. (kampas Broadway) 

South Boston, Mase.
Telefonas: Šou Boston 2732 . 

Namu į Talhot 2474

PRISIEKĘS ADVOKATAS

JOSEPH P. WALSH
A D V OKA TAT

. Edv^ar R. Ooplen
• Albert Adelson

Ilarold Aranofsky 
Benjamin Chesky

OFISO VEDĖJAS 
Jonas J. Romanai

18 Temont St., Boston, Mas*.
810 Kimball Btiilding 

Telefonas: Capitol 9880 
O f i jo v ii 1 a n dfr i

9 vah iki 5 vai.
SOUTH BOSTONO OFISAS 

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

Prezidentas Roosevelt no
minavo Bostono majorų 
James M. Ourley.. atstovu 
Lenkijai. Jo naujasis titm 
las — Amerikos ambašądor 
rius Lenkijai...

Ambasadoriaus vieta gar
bingi, bet nepelninga.. Am
basadoriui Lenkijoje meti
nės algos mokama apie 15,- 
000 dolerių, o jo pragyveni
me išlaidos metams, kaip zr- ■ 
novai sako, siekįa net apie 
5Q,.GQ0 dolerių. Štai dei ko 
Cui’ley draugai labai nepa* 
lenkinti šiuo paškyrimu. 
Jie mano, kad/Ourley nusi
pelnė geresnės vietos Ame
rikoje. /

Kiek žinomą, Ourley no
rėjęs būti ambasadoriumi, 
Italijoje, tačiau tai vietai 
numatomas kitas asmuo. 
Ourley turėjo pagimdo, lau
kti geros vietos, nes jis bu
vo . vienas iš karščiausių 
Roosevelt kandidatūros rė
mėjų.

Kovo 14 dienų Bostono 
:. mayoras James AL Ourley 

slapta nuvyko. į Washing- 
ton ir prezidentui Boose- 
v'elt pareiškė, jog jis nesu
tinka būti Amerikos amba7 
sadoriųm Lenkijai. -

Ourįęy atsisakymas dau
gelį žmonių labai nustebino, 
tačiau Ourley ar t i m i e j i 
draugai tuo labai patenkin
ti. Jie tiktai manė, kaė 
Ourley užsitarnavo geresnės 
vietos, negu važiuoti į Len
kiją. Ourley oficialiai pa
reiškė, kad dabartinė je sun
kioje būklėje jis.esąs reika
lingesnis Bostonui, todėl jis 
ir pasiliekąs Amerikoje.

NAUJAS PLANAS

‘ Rengiamas 
Šv. PetroįParapijos Veikimo 

Komisijos

“STUDENTŲ ŽODŽIO" 
4-TAS NUMERIS

Parapijos

Salėje

492 E. Seveiitli St 1 So* Boston, Mass/
« . Pradžia 5 vai. po pietų ’ . ?

Visi gerai atsimenate linksmai praleistą vakarėlį, 
įvykusį UžgąVcnesė,Štai ir vėl nauja proga gražiai pa
silinksminti. Bąliauš pelnas parapijos sales pataisymo 

įfoiidui. ' /’; •. - V
Šiame baliuje grieš V; Dragūno ^Royal Troubadors ” 

orkestras. ‘Bus įvairiu gdrdžių užkandžių. Balius tęsis

DAKTARAI n Visi gausingai atsilankykime'į §į> didelį balių.
._____—■ .*——Įžanga: vyrams 40c, moterims — 25e.

KVIEČIA RENGĖJAI.
Tek So. Boston. 0828 

lietuvis dantistas

UR. M. V. GASFER 
(KASPA.RA.VIOIUS 
Naujoje Vietoje,

525 E. Broadway, S. Boston.
1 d/tto Tala^dbi: ’

Nuo 9 Iki 12 ryto Ir nuo 1:80 iki 
5 ir nuo 6 iki & vai. vakare.. Ofi
są* uždaryta? subatos vakarai* Ir 
nedSldfeuiais, taipgi eoredoml* na* 

12-tos dienų uždaryta*.
Taipgi ntiirmi ir X-ray

Lietuvis • Dantistas^ •

DR. S. A. GAIVARISKI
(GALINAUSKAS)

Tel. So? Boston .2300
414 Broachvay, So. Boston 

Ofisas atdaras nuo' 10 iki 12 vai. 
ryto,, nuo 1:3O iki 5:3O po pietų ir 
nuo 6 iki 9 1. vakare, šventų dienų 

pagal susitarimų..

Tel. Sb. Boston 2660 !

Lietuvis Dantistas

A. L, KAPOČIUS
251 W. Broadyray, So, Boston Į 
Ofiso valandos nuo 9 iki 1,2, nuo.1 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 v. dienų. 
Subatomis nuo 9 iki .6 valn vakare. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. dienų.

(pagal sutartį)

dar nepriklausote, ateikite į [ joje.Anglijoje"siautusi aud- 
į ateinantį susit'ihkimą, gegu- 
žėsjl'4 d. iV pkfiiafyšitė, kad, 
tai Jumis yra tinlęamiausia 
organizacija.' ' ■ 1 -

• . Pranelis.

VAŽIUOS | NORVfflOŪ
Kaip giri^tį^šį pepkta- 

dieni, balandžiG 21 <d.-, nę-, 
mažai Šo* Bpsįpno jaunimo; 
ypač choristai,/ važiuos į. 
Korwood3 kur Junior Higli 

[mokykloje įvyksta Nbrvrood 
parapijos cliopo rengiami 
šokiai. .. • ■ • ■/. . . [

Kadangi. Vohvood jauni-: 
mo gerokas skąiČius visados 

Į dalyvauja So. .Bostono jau
nimo parengimuose, todėl, 
žinoma, norwepdieČiai lau- 
.! ia, kad ir Šo. . Bostoniečiai, 
parodytų savo draugišku
mą.

ra su veju, sniegu ir lietu
mi pridarė daug nuostolių, 
apklojo žeme nuo 5 colių iki 
3 pėdų. Sluoksniu sniego, sų-I 
traukė keliose apylinkėse 
telefono vielas ir buvo prie
žastim 8 gyvybių žuvinio. Į 
\. Maine, New Hampshire 
ir •’Vėrinonf. Valstijose upes 
buvo sftitli’kiui ’patvinusios, 
kas padarė daug nuostolių.

SONENRERG IEŠKO MILI
JONU DOLERIŲ

Praėjusią savaitę išėjo iš | 
spaudos uStudentij žodžio” 
4-tas numeris, 48 puslapių, 
su . gražiais viršeliais.

Šiame numeryje rašo šie 
autoriai: kim. *J. Balkūnas, 
Jonas Kmitasy fz. zV. Ro- 

j vaite,. V. K. Jeskevįčius, J.
(j... Morkūnas, A< ’Maudžiūr 
iTa’s“1Bn^anaūskas, Br. 
Karpavičiūtė, J. Kundro
tas, J. , Tamul^nas ir Įeiti.; 
Žurnale telpa studentų or- 
ganizacijos ’ konstituėija ir 
žymių asmenų atsiliėpimąi 
apie ‘‘Studentų Žodį.”.

. Žurnalas gaunamas “Dar- 
bininko” administracijoje 1 
ir Studentų kuopose. At
skiras numeris kainuoją 20 
centų. Metinė prenumera
ta — $2.00. Galima išsira
šyti, kreipiantis į “S. Ž.v 
administraciją, 366 Broąd- 
way, So. Boston, Mass.

UŽSIMUŠ! JAUNAS 
MOKSLININKAS

MIRĖ.

Jono Kinito /moksleivių 
kuopos mėnesiniame Ausi- 
rinkime,M. 7 d.,kim. K. 
Jenktis pareiškė .apie jo* su
galvotą- (tarbo planą, kuris 
tojaus buš pradėtas vyk
dyti ii’ bus labai naudingas 
organizacijos gerovei. Vei?

DR. J. LANDŽIUS i 
SEYMUUR

LIETUVIS GYDYTOJAS IR I 
CHIRURGAS

X-Ray |
Tel. South Boston 2712 |

534 E. Broadway. j
South Boston, Mass. Į

t Tel. Barter 3789

i JOHN HEPSHIS, M. D.
Į (REPSYB) |
į Lietuvi* Gydytoju |
| Ofiso Valandos: 2—f Ir T—O | 
Į 278< Harvard Street, Į
įkamp, Inman arti Gėntral Šqį,Į 
| / Cambridge, M&ai. |

Antanas Mikalauskaš, 47 
metų amžiaus, gyvenęs 284 
AVest 5tli St., S o. Boston, 
Mass., sirgęs 8 mėnesius 
džiova, mirė savo namuose 
bal. 15 d. Jis pragyvenęs 
^Amerikoje apie 30 metų. 
Paliko žmoną., šunų, ir tris 
dukteris. Dukterys dar
buojasi parapijos jaunimo 
tarpe. Palaidotas su mišio- 
mis Naujos Kalvarijos ka
puose balandžio 18 dieną. .

SERGA •

Žinomas ristįkas Grūs 
S oimenberg iškėlę bylą 
prieš' Bostono laikraščius 
“Heralcl” ir “Travelei\” 
ieškodamas milijono dolerių 
atlyginimo už neva padary
tus jam nuostolius, susida
riusius dėl. patalpintų nepa
lankių straipsnių apie risti- 
ką,

Tie vadinanti nepalankūs 
straipsniai minėtuose laikoj 
Paščiuose tilpo 1929 m. Juo
se buvo, paminėta, kad*Son- 
nenberg laimėjo čempionatą- 
neteisingai, kad tai buvo iš 
anksto suplanuota, susitar
ta ir t. t..

Bylos svarstymas labai p 
domus. Abiejų pusių gynė- 
jaį išdėstė savo argumentus

F GRAGORIAI I

BŪTI SVEIKU
i • JŪS VISUOMET NORIT 
illfilli- ‘ IsistovCJfS krauja-s, nervas, 
dusulys, odos ir įslsentj,]usios Ilgos, 

> patrūkimas, kojų skaudėjimai, pi
lės Ir votys, nuplikimas, 
nugaros • skaudėj Imas, 

H reumatizmas, nialarią iri 
-■ riebumas ^gydomas b6 

jokio • skausmo' 'Ir nėra 
/ TOikalb . ifiliktl 1S darbo. 

Apžiūrėjimas dykai, gy
duoles' duoda. Mažas užpiokoBtls.

nr.Grad|,327E“i
Fafa«<0i: AntradĮinlilii, kttrirto 

' (rienhl* k lo£t«dl«hfrii 10—11
te, 5, T—8 vakarei itkmalM* 
olai* 10-12 tiktą

E. . Narnatavičiehe, uoli 
labdarybės srityje darbuo
toja, sunkiai apsirgo balan
džio 13 dieną.,. Jos skaus
mai viduriuose vis didėja. 
Daktarai nusiuntė ją į li
goninę. Ji taip sunkiai yriv 
sirgus. pernai. .

1BALANDŽIO AIID R 0 J E
ŽUYO R GfflGĖS ■

■■ ■ -M '

\į Balandžio 12-13 d. d. Kati-

JOSEPH W. GASFER
• (KASPARAS) > 

GRABORIUŠ
494 E.. Broadway/

South' Boston, Masš.
Tel. Šo. Boston 1437 J '

Res. 158 W.<7th St.
Tek So. Boston 1437 M 

Patarnavimas dienų, ir naktį.

į Seully, J? feuite, PK Kar. 
loiias ir j. Uoore. . ...

2i. metaTnūrtitani- 
CO NUSKENDIMO

Balandžio 14 d. sukako 21 
| metai nuo vienos iš didžiau

sių jūrose nelaimių. Ly-
Įgiąi prieš 21 metus nusken

do didysis laivas ‘ ‘ Titanic, ” 
o kartu su juo 1513 žmol'iilį 

1912 m. balandžio 14 die
ną “Titanic,” plaukdamas, 
iš Anglijos į Ameriką, susi
tiko su ledo kalnu, susidau
žė ii’nuskendo. .

Susidąūžimas šu ledu įvy-- 
ko 11:15 vai. vakare^ o tri- 
mis valandomis vėliau lai- . 
vas visai nuskendo. Laivui 3

Iškęstai^ laivo kapitobris !
[stovėjo savo vietoje; o oi4- j
Lkestras • grojo “Aiviaų prie į 
f Tavos Dieve/’ . ■ • 4:

Laivė vėžiavo 2224 žino-
nės, iš kurių 714. išgelbėta.. J; 
Išgelbėtoju skaičiuje didele-.
j ė daugumoje moterys ir 
vaikai.

X

Balandžio' 8 d. Kanados! 
laimiose ūžsiihuŠė Ėay-1 
mond E. A. C. Pakų, 25 m. 
amžiaus, jaunas moks liniu
kas. Jis užsimušė beva
žiuodamas pašliūžomis..

Paley buvo laikomas, di
džiausiu matematiku Angli
joje ir vienu iš. didžiausių' 
mokslininku ■ visame pasau-

10 DIDŽIULIŲ TOMŲ
(turinčių arti 5000 pusi.) 

įuošia kiekvieno lietuvio inteligen
to biblioteką, kuris skaitS,-‘židi
nį,” didžiausią m'čnceinį literatū
ros, mokslo, visuomenes, ir akdde- . . 
miš.kojo gyvenimo žurnalą, nuo 
pat jo leidimo pradžios. Bet “Ži* 
dinys” darosi kaskart įdomesnis, | 
ir tiesiog būtų nedovano  tiria, Jei- 
gu kuris inteligentas, vistiek ku
rios- profesijos jis bebūtų ir kur' ! 
begyventų, jo nep&id^ruotų ir į
neskaitytų bent nuo 1930 metų j
pradžios.

“Židinio kaina Amerikoje: met» 
j—$4.50, pusnį.—$2.50; Lietuvoje; .

. Tik paabndyk — mūsų nerūgost •’ j 
mot. — 35 lt., pusm. — 20 lt.

Adresas : KAUNAS, baisy-A-.' -J
leja Nr. 3. . ■ •*’ •

1 ĮVAIROS SKELBIMAI
Paley pernai baigė . Ang

lijos Cambridge universite
tu ir gavo Roekefeller sti
pendiją moksliniams tyri
nėjimams. Šiais metais jis 
tyrinėjimo darbus . atliko 
Massachusetts: technologijos 
institute.

KOMUNISTAMS TAIKO
MOS KRIMINALISTŲ 

TAISYKLĖS

l LIETUVIŠKA I
i beautyshoppe /f
i (L Street Beauty Shop) | 
i Kampas L ir 6th Sts., | . 
Į . So. Boston, Mass.,' ' • - I 
I Tel. So. Boston 4645-Ii. |
Ė Atilai'a nuo. 9 v. iki 8 v. Š
| CAItOIJNE CASI’ER, Savininke ,| ’ 
| Eugene! I’ennanet Wnve .‘?5.00r ;|‘ 
| Victory ” 
f (Phant'a System) 
| 1‘Tnger Wnve ,.
E '. Marcei V’ave

$3.50. 
curl 10C 

. • • • 3oC 

.. ... 35 c

Policijos viršininkas 
Crmvley įsakė pasielgti , su 
siūdintais keturiais triukš
madariais komunistais to
kią pat tvarka, kaip ir kri
minalistais. Jiems buvo, nu
imtos pirštų nuospaudos ir 
jie • nufotografuoti.

Visi šie rekordai bus lai
komi atitinkamoje vietoje ir 
tuo būdu registruojami visi 
radikalūs įtariami asmenys..

| AR SERGI?... Į 
j Skilvys , nedirba, liežuvis bąl-| 
Į tas, sunkus kvapas, viduriai | 
| užkietėję, pilnas gazų ir ruks-| - 
| ties, neramiai miegi.,./Jei npri| ’ 
| pagyti—vartok .vaistus — Sbh-s 
ĮgosH—$1.00 bonką, kurie pra-|. 
| šalina tuos visus nesmagumus.! 
j Išdirba Aptiėkorius P. GIEDVItA‘,| 
f 1016 Cambridge S t prie IVebsterj 
|Ave., Cambridge, MasS. PrisiunČtu| 
Š Visokius vaistus per. paštą. įteikia-1 
z lauk katalogo Dr. Giedvilo Gyduolių| ::

į anHiiiiniiiuiiiimiiiiHimiimniHiimumiii.uiiiHniiEiYMĮų .

| JUOZAS M. DILIS
Į LAIKRODININKAS

į Parduodu įvairiausios rūšie* 
| auksinius ir sidabrinius čj^ife 
| tus. Taipgi ir pataisau.

. 366 W. Broadw»y
SO. BOSTON, MASS. .

l

SOLOMUN ĮTARIAMIEJI . 366 W. Broadw»y I 
. UŽMUŠĖJAI APKALTINTI 1—.

D. A. ZALETSm
GRABORIUS IR 

-BALSAMUOTOJAS:
Į ¥ St,.

Oambridge, Mum, 
' Res. 664 E&st Broidvray 

Boetdn, Maus...
Tclophonc S. Boston 1)315

. Bostono naktinio gyveni
mo buvusio lyderio Chųrles 

HlKing’? Šolomou ; įtartieji 
užmušėjai liko foriųaliai 

apkaltinti pirtim ' laipsnio 
žmogžudystėje, Juos ąpkai- 

i tino Mj*rahd Jiiry/* Iš ap* 
įkaitintųjų Šešių tik vienas;

AGENTAI
i INSURANCE

Apdrnunk namu*, rakandu* 
’ ortitomoblUtm t<* '

X 8.MM8LIS
455 W. 8o. Borto*

. Tol; SU Boston 3612 ;
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