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i

LENKIJA PRIEŠ AUKSO-1 
UNIPLANį.

" VARŠUVA?—-~ Italijos' 
premiero Mussolini pasiūly
mas . sudaryti Angį i j o s, 
Prancūzijos, Vokietijos ir 
Italijos sutartį sutiko dide
lio pasipriešinimo Lenkijo- 
įė. Lenkijos diplomatai 
laksto sušilę. Diktatorius 
"Pilsudskis su savo adjutan
tais buvo- atvažiavęs į Vil- 
iiiiį, kur turėjo įvairius pa
sitarimus.

Pilsudskis dabar rūpinasi 
sustiprinti > Lenkijos-pran- 
eūzijos draugingumo ryšius 
ir padaryti įtakų į mažųjų 
sujungę. — Čechoslovakijų, 
Rumuniją ir Jugoriavijų, 
'• Lenkija bijo Mussolini 
plano, nes to planp priėmi
mas reikštų Vetsalės sūtar-

v
DVIEM 

RŲO
Bostone # lankesi dabar 

vykstančių (Amerikos miš
kuose darbų* viršininkas 
Robert Šeęhari", kurs parei
škė, jog prezidentas Roose
velt šiuolaiku'rengia viesų- 
jų darbų programų, kuriai 
manoma išleisti šešis, bilijo
nus dolerių. Pagal šių ren
giamų programų manoma 
suteikti darbo dviem milijo- 
pam-bedarbių vedusių vyrų.

APDOVANOTAS HEN
DERSON

. HAGA, Olandijai —-Car- 
negie fondas apdovanojo 
nusiginklavimo konferenci
jos pirmininkų A r t h u r 
Henderson 8450 dolerių do
vanu tiž pastangas pasauli
nei taikai. .

A. Henderson yra Angli- 
jos’ darbo partijos^ vadas ir 
buvęs užsienio reikalų, mi- 
histėriu..

AuksbLaikytojams Mažai 
Dienų Belikor

IŠ KATALIKU BYVENIMO L. D, S. CENTRO XV J J !
Anglijo* «o«to fcMtaiVVUljoe NARIAMS 'J (į i

princaa, atsilankč įsUlM<ow k&-| 7^ *
telikę bėdarUę ‘ jį L. D, S. Centro valdybos
ęialaniai priims apie 2000 kata-1posėdis įvyks gegužės 2 
įkų bedarbių dienų, antradienį, 7 vai. va-

..G • eJ- ; ' Ikare ^Darbininko” redak-
Kinijoje' mieste, vei-Į ei jos patalpose.

Ha didelė ligx)niiię, užlaikomai Visi nariai prašomi atste 
Maryknoll misijdnierių. Jos ve- Į lankyti.

Biker Įrooldyn, N. Y. TURKŲ BYLA PASKIRTA
Londemo> katalikų laikraštie į Norvvoodo ■ dviejų turkų, 

“tbe ūniverae" otguŲauoja ka- j kaltinamu nužudyme ®L, 
tąlikę bedarbių ekikunajį į Bo- iKeraites, 9 meti, amžiaus, 
mį. Norima nusiųsti 300 bedar- byios nagriįįjjįnag paskir- 
bių, rikslni laikražtis pra. tas gegužės 8 dienų.
dėjo londų ir pfr dvi savaitėj Į Įjypjg nagrinėjimas bus

*3000. ' Ke«ontiL^gteTOiąjme fel8me Ded.
reikės 30,000 dolerių, kuriuos I ,
laikraštis tikimi surinkti. I

Buffalo vyskupijoje per 7 die- MOONEY BYLA ATIDĖTA 
nas dešimt tūkstančiu savanoriui ----- ------ -_
darbininkų katalikų labdarybės [ ^4^ ^RANCISCO. —- 
•raiką.lama surinko $410,000.1 Aūkstesnįajame teisme bal 
Aukų rinkimo tikslas buvo $408,-] 26 d. buvo pradėta nagrinė-

- 044.. Tai įvykdyta dar su per-1 ti garsiojo Thoipas J., Mo- 
virsiu. . Tuonu‘ .. lakai džiaugėsi Į bney byla. Mooney ėedi.ka- 
BuffsŪo‘vyskupas Turner. Į įėjime jau 16 metų; jis bu-

■ • ■■ -Į vo nuteistas mirttes-baūsme
KUNIGU PERMAINOS už paleidimų bombų į para-

.■ tiruUAviuiuiiAir Mwjaneię. .minig; vėliau
> ftNNS iLVANUŪJE I Mirties bausmė pakeista ka--

'L ■' į' ■ F ' ' ’ liejimu iki gyvos.galvos, bet 
Kun. P. Lauihakis: Šv.lMo^ey .dgM^ ąaįitoo;

Ką^taiėrd' plii:aįl.iM, ’Phi-1 h'visur, skelbę,tetd'MOOnėt’ 
ladelphi joj, vikaras, pask-ir- Į nuteistas neteisingai. G-a- 
tas vikaru šv. Jurgio para-į '^P siais metais aukščiausia 
pijoj, Shenandoah, Pa. teisinas-leido pernagrinėti 

į bylų iš nauja. v
• Kūn, V. Martusevišius, 26-^ aukšles-

®',. .V1.kaijaS „yris teismas btįvo apsuptas -
parapijoj, Shenaridoah P*, didžiausios minios, kurį 
paskirtas vikaru žaųkė “Mes norimi Moo^
nuero parapijoj, Plnladel- „ . Dėl to^o neramu-' 
•P a’ a’ % . 1 mo teisėjas^ atidėjo bylų iki-

Kun. F. Garinus,’ vikaras gegužės 22 d. . ; :
šv. Pranciškaus parapijoj,I“ - ..•■/•—'—/A , ... -
Minersville, Pa., paskirtas! w T’ Jtklebonu šv. Aitano parapi- . J 1SZ11<10

. joj, Reading, Pa. ■ ■ ' i Vė’’
Kun. J. Halaburda, kuris 30Q<J 

laikinai klebonavo Readin- .
ge, atleistas nuo tų pareigų. ■.../' • : . ’ ’ ’

ŽIURKIŲ MUŠIMU ŪIENA
DIENOS TAUPYMU -

EĄGLE RIVER, VTis.-2-
LHmAd [Miesto taryba nutarė pas-

kelbti gegužės 6 d. kaip
■Balandžio 30 d. prasideda] žiurkių, gaudymo ir užmu-

• Dienos Taupymo Laikas —- Šimo dienų. 1
Daylight Saving Time. Ta ' ’ . .

‘ diena laikrodžiai pavaromi L Phvlso dau8 
viena valanda pirmyn. Irij, todėl miesto taiyba pa-

* ‘ I Siryzo sumažinti jų skaičių.
^Patariama balandžio 29 j

dienų, šeštadienį, vakare, ei- [. ■ llinn DDIDl vlAITA 
nant gulti, pasukti iaikro- JuUU fKIrfiZlNI A 
džius viena valanda pir- Į BEPROTE

ŠUO NUKANDO AUSĮ
■ Joseph C.alrill,; 14 metų, 
gyv. 19 Prospeet Bt.,' Lynn, 
nėtįkęįai pribado savo deši
niosios ausięspusę.

Vaikinasšoko^į važiuo-. 
jantį trekui kuriame buvo 
šuo.' '• Šupjįuųlė į Cahill ir 
nukando įrišę ausies.

• Dienos Taupymo Laikas

TOKIO. — Pačių japonų 
pranešimu, paskutiniu lai
ku per 4 dienas japonų ka
riuomenė užmušė 3000 ki
niečių. Mūšiai vyko prie 
Kupeikow, didžiosios Kini
jos sienos apylinkėje, šiuo 
laiku japonų kariuomenė y- 
ra tik 50 mylių atstume nuo 
Kinijos buvusios. sostines 
Pęiping. . . . ’.

Savo, lindimui Kinijos 
gilumon kelių japonai ski
na anuotomis, šarvuotais 
orlaiviais, dujomis ir t , t.

MIRĖBAMAVIM WASHINGTON. — Iž
do sekretorius. Woodin pa
darė viešų įspėjimų visiems 
aukso lai1^bjems"“Yįfslė-: 
pėjams, kad gegužės 1 die
nų auksas‘ turi' būti sugrą
žintas. į valstybės iždų bei 
federalio rezervo bankus5, 
Užslėpę auksų bus traukia
mi teisman,, kur gręsia bau
smė iki 10,000 dolerių ir 10 
metųkalėjimo.

MACDONALD IŠVYKO

M FLORENCE, Ariz. —
- SOi WORGESTERj MASS Winnie Ruth Jųdd, nuteis- 

' ... ■■.. ; . ta mirties bausme, laimėjo
Sekmadienį, balandžio 30 savo gyvybę. Prisiekusieji 

J dienų, 2:30 vai. po pietų ir. teisėjai, devyniais balsais 
7:30 valandų vakare, Auš- prieš tris pripažino jų be- 

"• ros Vartų bažnytinėje salė- prote, .Jos laukė kartuvės, 
jė įvyks metinis parapijos o dabar laukia' bepročių Ii-. 

. naudai “Minstrel Show.” . goninė, iš .kurios,. /žinoma, 
' šiais metais “Minstrei R
Show” vadovauja patsai Nuteistoji Judd buvo pa- 

. vargoninkas p. Jus tinas] smerkta kartuvėmsuž^nu- 
J žudymų driejų draugių.' »Balsis.

VOKIEČIAI FAŠISTAI AP
KŪLĖ PRANCŪZUS

ano teritorijoje Hitlerio. Sa
lininkai pradėjo trukšmau- 
ti ir dėti pastangų įsteigti 
panašių tvarkų kaip ir viso
je Vokietijoje.
Saaras teritorįj os vadovybe 

vienam menesiui uždraudė 
hitlerininkų laikraštį, apra-

sea kareivių ligdnmėje’mirė 
karo, veteranas Vlaidas. Ba
bravičius, . 43 mėtų amžiaus.? 
Balandžio 14 d. jis buvo su
žeistas geležiniu įrankiu. Jį 
sužeidęs? M. J. Maddęn, ku- . 
ris kurtus su Babravičiumi 
dirbo veteranų name. • ! 
: Babravičiu^fjnirė ligoni
nėje ne nūo sužeidimo, kaip 
gydytojai' liudija,, bet nuo 
nunūodijima Ligonines• gy
dytojas Dr. M. G.xOrian ir 
slaugių viršininkė Mary 

. MacDonald atleisti iš vie-; 
tų, nes dėl jų neapsižiūrėjte 
mo Babravičiui duota nuo
dingo gyvsidabrio, vieton 
narkotiko, Babravičiaus 
kūnas ./buvo užnuodintas, ’ M
kas priartino jo mirtį; jo ūigtone, kur turėjo svarbius 
mirties ofteialėmis prięžaš-- 
timis nurodyta:: .pakaušio 
sulaužymas, .bronehitinis 
plaučių uždegimas ir užnūo- 
dijimasigyviioju sidabru;/'.- į
hĮ Amerikos armijų Bab-į 

ravičiųs įstojo 1914 m. ba-: 
landžio 46 d. ir buvo joju 
iki. 1919 nu birželio 22 d/ 
Paskutiniuoju laiku, jis gy
veno Worcestery.. . :

LIETUVIŲ JAUNUOLIŲ 
BYLAI PRISIEKĘ TEISĖJAI

NEW BEDFORD. — 
Bristol ilistrikto aūkštėsnia 
jųmė teisme išrinkti prisie
kusieji teisėjai, prįėŠ ku
riuos bus teisiami VI,. Vait
ekūnas, 17 metų, ir Ant* Ld- 
dišiūs, 18 metų, kaltinami 
nužudyme ‘ krautuvininko 
Charles A. Hibbert. Hib-

1 bėri buvo* nušautas vasario 
t 8 dienų. Abu jaunuoliai iŠ 
■ Providence, B. !♦?

: NEWYORK, Balan
džio 26 d. vakare-Anglijos 
premieras Bnmsay MacDo
nald kartu su savo dukterie 
mi išvyko laivu atgal 4 An
gliją* Y'V < \

Premieras MacDonaldiš
buvo kelias' dienas Wash-

pasitarimus su’ prezidentu 
Rdbseyelt. ■ Baigoje pasita
rimų, Amerikos ir Anglijos 
vyriausybių vadovai išleido 
bendrų pranešimų, iŠ kurio’ 
paaiški, kad MacDonald ir 
Roosevelt susitarė dėl šėp- 
nių punktų r pakelti prekių 
kainas j geresnis Susipažini
mas su komercijos reika
lais; sumažinimas tarifo ir 
suvaržymo prekių įvežimo; 
kteditp pasaulinis išploti-, 
mas; atstęigimas pasaulinio 
pinigų standard^Jpagerini- 
maš sidabro būklės it* val
džių dideles išlaidos bizniui 
pagerinti, .

Šiuo laiku Washingtone 
Roosevelt tariasi su Pran
cūzijos atstovu Herriot it 
Kanados premierū.Benneit.

Pasauline ekonominė kote 
ferencija v ■ nutarta Šaukti 

cL Londone.birželio

• Lynn’o ir Peabody odų 
išdirbystės dirbtuvių darbi
ninkai tebetęsia streikų, ko
vodami dėl geresnio atlygi
nimo ir reikalaudami pripa
žinti unijų. •

Lymie įvyko streikierių 
susirėmimas su policija. 
Susirėmimas įvyko Goni- 
prow Kid Co. dirbtuvės 
apylinkėje, Susirėmimas 
buvo trumpas ir policijai 
pavyko perskirti streikie- 
rius nuo streiklaužių. Šia
me susirėmime suimtas Ant. 
Latuskas, 45 mėtų, gyv. 
Neptūne Sf.( Tų pačių die
nų suimti dohn Pulnik ir 
G.'Ustasaieuski. Pas juos 
esą rasta plytgalių, tačiau 
teisme išteisinti.

Susirėmimai Lytine ir 
Peabody išsklaidyti, panau
dojus'ašarines dująs. . .

DBLimiNilVS PREZI-
DENTASOME

W. -LYNN, Masš (Musų 
korespondento pranešimas). 
-r Aleksandras GonĮprOvr 
(Ganaprauskas),' vietos o- 
dos išdirbystės dirbtuvės 
Goniproyr Kid Co. prezi
dentas yra patrauktas teis
man. Jį kaltina National 
Shoe and Leather' ‘ Wor- 
kęrs’i unija už. tai, jog jis. 
panaudojęs neteisingus pra
nešimus apie jo dirbtuvėje 
ęsamų tikrų padėtį ir sąly
gas, esančias tarp Goni- 
prow Kid Co, ir darbinįn- 
kų», Byla , buvo atidėta du 
kariu, Goniprow advokatui 
prašant; * dabar ji ■ b ii s 
sprendžiama šeštadienį, ba
landžio 29 d., Salem distri- 
kto teisme; * .. .

Šios bylos išsprendimas 
Suvaidins•didelį vaidmenį 
esančiame streike* Tenka 
pažymėti, jog Goni p r o w

darbįninkai. daugumoje i 
tuviai, kaip ir pats • G01 
prow. . z

DARBDAVIAI ATSISAI 
TARTIS SD STREI- 

' RIEBIAIS

■

PEABODY. - 
komiteto pastangos sut 
kyti 6000 streikierių 
Peabody, Lynn, Danveris 
Bale odų išdirbystės dili) 
vių savininkais riepash 
savo tikslo.. Dirbtuvių s 
griežtai atsisakė- tartis 
National Shoū and ;Leat] 
Workers’ Asšoeiation. 
dais; darbdaviai šios imi 
visai nepripažįsta, tač 
jie sutiko tartis su “ge 
valios darbininkų . kom 
tu.”

IHtaVrtlNKl 
MAYORU

Pilte

WESTVXLLE, III,— 
landžio 18 d, įvyko . mi< 
mayoro rinkimai. Rįj 
mūs laimėjo lietuviai. M 
to mayoru vėl išrinktas 
tuvis Petras Guntoriiis.

Šis miestas jau seniai 
valdomas lietuvių., neš 
tuviai sudaro daugumų 
vęntojų ir laikosi vien:

KATALIKŲ DIENRAS 
“RYTAS" KONFIS

KUOTAS •T

KAŲNAŠ^^Kata 
Vienintelio dienraščio £i 
to” balandžio 8 d nūn 
konfiskuotas. Tai pas 
naujo įstatymo, kuris i 
panaikino cenzūrų.

DIDELIS NUPIGINUS
< O Lietuvos Vaizdų — Atviru 
JL m Šių i r Knygele ‘‘Mano Pa 

tyrimai Didžiojoj ;'jKarSj,' 
64 pusi., Kapeliono Kun. J 
Jonaičio labai vaizdinga 
parašyta, tik už

15 centi
Reikalaukite

“Darbininko” Adm.
366 W. Broadw«y, •. So.Boston, Mm



Ul&ndžioŠŽ, 195Š
ss?"

ŽINUTĖS

-''BriBiekę/Advokatai i

,414 Broadway, ‘S. Boston, Maa^.|. 

. , Tel. So. Boston 0948 f ‘ Į

" GYVENIMO. • f - ■' L 
, '^Tel. Tarinvdy 1864-W p

v - t’ * .« ..__________________ - . —•

DR. M. V. CASPEB
. ; , : . (RASeĄItAVI^^.
, ; .Naujoje Vietoję \
' 525 E. Broadway, S. ‘Bostom
:! ’ / ‘ • 'Ofįio Valandoj - !; '

Nuo 0 iki 12 ryte te Iii;.
5 te nuo 6 iki S va'L vakare. Ofi- 
«as: uždarytas subatot vakarą!* ir 
pĮdSIdienlals, taipgi eeredomiB ha*

i 12-toa^ięng uždaryta*; ’ > / 
f Tdipįi niiimu įr X^ray

^ETINES ŽINIOS

F.į Soi Bostono Parapijos
' „ • ■- L . .

š važiavimas
:-i ' '■ ! 'Ai-:.V, ■ • ■ t . '

Romiįvos Parke, Montelįdje .

/ Birželio 11 d., 1933 ‘ ./.'•■
, ■ ■' - ■ 'b I J ’-Ai 1 . . ' ’• ; , ' ' ' .;'/ ' J

i pctrapljos sal^Cf^th Si„ lifto pietų valtfiif iSpartliiviniiim^is,-
J"' ■ nwo Q vui.t_banklęt(t» iu prbgrdmtti- ■.

r Sekmadienį, balandžio 30 
į. By. Petro parapijoj/baž- 

veikimas bus Idienps 
pyipo laikų:- pagal laik- 
lį, pavarytą viena valam 

t pirmyn..

. Balį 30 jfb T vai. vąkare, 
ęyk&lP^ĮUaldos. į Bve.. Dąj*

MM
UliOZAS CUNVS

advokatas

Vedr^sokįiMfproTMiDarO;^-1-

. . . • .
117E St.(l«mipaiBroadway)^ 

South Boston, Mo^ij
v Telefonas: Šou Bostoū 2732
\: NMfių; Talbot 2474

nelę; tai išvakarės gegužės 
mėjiesid? ' .1 I. ’ • m' . (

Pusvalandis vėliau. bažny
tinėje salėje įvyks blaivi
ninkų kuoposperengimas/— 
.juokų vakaras; kurį išpildys' 
Vietinės Sodalietė&; U ;

išplėsti blaivybę tisuome-' 
nūj, ypač j^uinimb tarpe. 
Tuo tikslu Blaivininkų 
Draugija rengia vakarą-te- 
atrą, kurį- atliks So. Bosto
no Merginų Sodalieija,. Šį 
sekmadienį, bal. 30, 7:30 v^ 
vakare, Šv. Petro parapijom 
svetainėj. ‘ t \ , •

Parengimas žadą būti la-
lai gyvas ir lįdomus. Kt^d ’ 

■tai yra ųe tuščias pasigyrė 
maš, galima. spėlioti iš to, 
. <ad programoj dalyvaus 
pačios gabiosios rimsų SodA- 

< iętes, kurių vaidinimas’ su- . 
.eikįa publikai tikro links-. ■ 

mumo ir priverčia užmiršti 
šioį gyvenimo vargus, y \

UTALlKy STUDENTO 
U SUSIVAŽIAVIMAS

« Gegužės 1 d., pirmadienį, 
7:30 vai/ vakare įvyks ge* 
gūžinės pamaldos, j -Tokios 
pamaldos <bus visą 'gegužės 
mėnesį • trečiadi ė ir i ų.. mr 
penktadienių vakarais, ęęk- 
inadieniais 'po,; mišparų ir 
.kitų dienų, rytais prieš 8 v# 
; : : .« • i..—---- H ; ■ \

• Svč. Marijos, garbei para- 
ipijbs,metinė:prGoesija. įvyks 
jgoįužėš 28 dt, 2 sv.;pl4pi ,

» įerniųkij*-mergaičių ■. pir-; 
mob’ šv. ■> Komunijose klasė, 

.trečiadieniais 4 45 viddp. .po 
Pihnoji išpažintis gegu-i 
Ižėslį7 d.'9tvaL ryt$;^ •. 1

LABDARYBĖS BARBAS

glAZd. KALINAUSKAS
.-ADVOKATAS •

< riBarbininko * ’ Name
(antros mbQSv Room 1)

886 Broadway, So. Boston.
VųM, So. Boston 335T 

. Bostono Ofisas;
60 Stata St.,. Room 326

.. ; ilel. Hubbard 9396 
Gyvenimo: 33 Eosėpipnt Street, 

Tel, TąĮbpt2878 Dorchester,Alass.

■*/

$

V:

Tel. S. B. 0441.

PR. J. KALINAUSKAS
-ADVOKATAS

414Broad.wayf JSo.! Boston.
F > . Room 8, • '
[ Gyvenimo vieta: 39 Green/Št., 

L 1 Hudson,’ Mase.
LTel. Hudson 622.

r

t ' Tėl. So. Boston 3520

! ADVOKATAI ŠALNAI
‘ . DAIIBINI^KO NAME“

366 Bxoadwayr;
Soųtlj\Boto,Mw^į

r 

h

J?

PRISIEKĘS ADVOKATAS

JOSEPH P. WALSH
‘ ‘ A'D V O KA T A I 

Edwar R. Cęplen
\ Albąrt Adolson ’
X. Hnrold Aranofsky 

. Benjamitt Chėsky
OFISO VEDĖJAS ; ,
Jonas J. Romaną# 

1| Timont St., Boston, Maus.
810 Kimball Building 

Telefonas: CapitoĮ 9880
O fi s ov a I a nd o s

9 vai. iki 5 vai.
SOUTH BOSTONO OFISAS

455 W, Broadway 
i Nuo 5 iki 7 vi vakare . 

Telefonas South Boston 3612
f

■ V-

- / . • i ■' ' ■ , v€, 1 . -"j“.
< Praėjusios savaitės gale p- 
Bostone ‘^įvyko “Naujosios 
Anglijos: katalikų' studentui 
klubų Suvažiavimas, kuria-* 
me dalyvavo per 400'atsto^ 
vii. Sejkinadieni,. balandžio i

. ANTAN«W' *
' •f i -• ■

- ^pį Batono’ vyčių ir - choro 
.veijklus narys; darbuotojas. 
JoiVadovybėje'įvyksta pąd-! 
rengimas L; Vyčių N: Ang
lijos apskričio b metimams 
šokiams, rėngiamiems gegu- 
žės ė d., Brądforid' viešbūty- 
je/Bosfone.'.'^ir

***■ *

Didele Naujiena!

SefcntyUeiii, Balandžio 30 d., 1933 
Extra Žiniai

Kur taip begi?
« Nugi į Blaivininkų vakarą. Sakė, kad 

tęn bus labai daug juokų, f Na ir, pamokys. 
kaip galima greitai, pasveikti, Bes aš, sesute, 
nelabai gerai “ filmu.n Be to; sakė, kad ne . 
bus uNe Vieno Vyro Namuose/’ tai ir bėgu į 

.pamatyti, ar teisybe,; Aš patarčiau tau ir. vi- Į 
siems ten nueiti, tai yra į ŠV. .PETRO PA- i

i 5-toš ’iafreB, BALANDŽIO 30 D., 7 :30 v. v:
. '•■■■•. :■ -L . . Ai: i. I :t- t ...

į .VAIDINIS SO.BOST0HO SODALIETES.

1 . .. ' i . ' r-

/ . . /?.'/• r,y
jį; paleistu 9 šūviai. • Suim
tasis .apkaltintas apmušime 
ir ąpvogiine Margaretos 
Moynaham, gyv, 445 West 
geėond$t. t 3' .

Nuo balandžio 30 dienos 
prasideda? dienos taupymo 
laikas. / * šeštadienį eidami 
gulti pasuke, laikrodį vie* 
nu* valąnįa pirmyn., / v

. Profesionalai,’ ’blžhlerial, pramonin
kai.’kurie skelbiasi “Darbininke,” tik. 
tai Verti įskąitytojy paramos/

vihi garsinki tps “parbi^ipke,** 

Tai, 8, B. 2805-R.

OPTOMETHISTAS
Ifeftnmtauoju akla 

" priskiriu »k'tnlu« 
jtrąivan ąkl» atltte- 

1 amu te ambiljonn 
koše' (aklQ»e) akylu lugrijŽInu iyi» 
nu tinkamu laiku. , . y ■ 

' < BAŠAkARNIS, O. U, ;
447 Bro*dw4yf Sonth Bodton

paįija -gąyo ^kontraktų dar
bui prie^e^foyįl mokyklų,

McKnigbt daug kartų bu- 
yo 'kaltinamas? ir - tampomas 
po teiimą, bet, vis < lengvai j 
įsisukdavo. . 193^ m. kovo

■ v .;V) VT.yyf t v>‘A >'
15 sdieną jis buvo nubaustas 

4&’KjO dolbrių baudą už lak 4 
z$mą -bankų taisyldiį.i Da-1 
bar įgi jo laukią- kalėjimas,

! SERGALOGAN,
* * ‘ ' t- ‘ j
f’l i. v* .'j- •' a ‘ t ri-- > ' •’ r

akrų;iniško^ z : z \
., Dennis apylinkėje - žgąis^ 
ras kilęs nuo numesto eiga- 
retų.; • Gesinimo, darbe daly- 
včivo įkeli Šiptąį . žmonių. ,

\ ŠURUM-BURUM

123 d., atstovai i^Įdaųšę §v, - 
mišių ir bebrai priėmė 
Komuniją* ir po to turėjo 

i Komunijos pusryčius.
Susivažiavimas išrinko 

hriaują valdybą ir priėmė pa
sirengimo planus, Amerikos 
katąlikų^studentį' klubų vi- 

Į suotinam sųyažiavimuį,( į- 
Į yjksiąnčiam lįeppš 5—7 d; 
Į d.,1 Atlantic Ci^. t\ .: .A,, • 

I KANDIDATAI Į MAYOSUS 
y. į - • < ’ • 11 ~i;ut i -?i < •• f . • I’’ . f - \
į ifiesto politikieriai j a ii 
į gyvai susirūpinę surasti 
Į karijidąfus ’ni'aydib ‘vietai. 
Nors 'rinkimai’įVytela^kti^ 
čio mūn'ešį^bdt jau - dabari 

| apįe W ■
Įrašoma; J*:v»»- •
Į Visieiris žinoma, jog Gur- 
įley nebus kandidatu kitam 
Iterminui. ":Penjo^ų4ų: 
Iriai nori surasti tokį kandi- 
1 datą, kurs nugalėtų respub
likonu būsima kandidatą.' I* Į 4'^1'?’ . / . •!-•■ ‘v ;*

* Rešpublikonųfh kandida
tu daugiausiai minimas bu
vęs mayoras Nichols. Iš 
demokratų puses daugiau
sia, kalbama apie prokuroro; 
Eoley irgatvių komisijoniė- 
tiaus Glypn kandidatūras. 

Į Manoma, jog Glynn eąs ma
joro Curley-pageidaujamas

i M'«SUS i NEPAPDASTDS VES- 
i StiMuUn n tink
1 LIETUVIS GYDYTOJAS IR į|. ' . JUIK . ■

| " ±-Rąy ' ./ji y*a linh^miau už' ve-
,į i Tel. South B6sion 2712 j Į stuvės l . .Tai Ūžiaugsmb ir 
.1 • 534 E. Broadway. | Į lįnksmybės diena. 0 links- 
Į ► . South Boetpą Mass. ’ t Į minusios vestuvės, tai gar- 

.Qi>Hi<ui>un.iiiui*u>*mui'u>MUHM!iH>auiiiftiĮ«iinĮiHHi*iQ|į šiosios ' N^otwoodo Stopani“
Tos vėstarės ' buvo 

i muu DEDčiiie u n ii ‘’nksniili adomos■ ■ koi^od-
| JuIįN ntrdjllU| IVĮi Ui j I Ge, Montelloje,. Lowelly ir
1 . (BBPSTėi 11 kitur. -'Jbs bus rodomoš ir^

l i ■•/,
r 278 Hamrd Stebėt, į “Stepahijos Vesfavėš”
jkamg. Inman arti Central Sq,l bus rodomos Gegužės1 die- 

! ’. Cambridge, Mm». . jį I rią bažnytinČje^V svetainėje.'

TęL/So. Boston t0628 t « j, _
. LIETUVIS DANTISTAS

į DAKtAMI
* ’ •>-/

Lietuvis Dantistas

1 '>4 A - *'4* A-1
-••I- KV. £ . • X

4__ a l / ' 7

Šv. ATincento .'’Pauliecid :
; . .'■T’' ■

draugijos’ skyrius gražiai 
dirba bedarbių’šelpime. ITo- : 
lųs pitnUninkas ; Kaštanti- : 
nas Šidlauskas balandžio' ; 
.24 d; Vėl pargabeno pavar
gėliam^ miltų, gautų iš val
stijos. ' Keliolįką kartų jis 
gavo troką miltams patga- 

Į beriti iš geležinkelio, stoties,
p^ V. Skudurioį o šį kartą

■ tame darbe patarnavo Klon- 
' dike Market. . ” '
y Norintieji gauti pašalpos, 
prašomi kreiptis į Švi Vin
cento Pauiieėio ^draugijos 1 
darbuotojus, kurie. visiems 
suvargusieins lietuv i a m s . 
stengiasi ištiesti .pagalbos 
ranką. Pasiturintieji pra
šomi’ 'aukoti. Paskutiniu': 
laiku draugijai .aukojo , p. 
Planskienė— $5.Q0", p. . (J. 
— . $5,00; vincentiečiai, pa-

- gal konstituciją, aukoja, po 
truputį kas savaitę.

Į, Tolų gražų.šelpimo drir- 
I bą varo ir Labdarybės draų- 
I giją,. Šios abi draugijos da- 
I* bar rerigia Pyragų Dieną—

Bakery Sale, Pelnas, ski
limas vargšams šelpti. -

BLAIVININKŲVAKARAS
. • i •.

.Mūsų blaivininkai subru
zdo.' Jiems rūpi palaikyti 
blaivybę, ne /tik jų pačių 
tarpe, kas labai lengva, bet 
ir įtraukti į savo draiigiją 
daugelį neorganizuotų blai
vininkų, kurie vis dar nesu
pranta reikalo priklausyti 
prie Blaivininkų Susivieni- 
jimo, apdovanoto gausiais 
atlaidais. Prie to, jie nori

b,AGĄLI^ĄUSKAS) :
Tol Są^BQston,2300-..

* V414 Broadway, So, Bostpų 
•Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai. 
ryto, ntio 1:3U iki 5:30 po. pietą ir. 
nuo 'G iki 9 L .vakare. Šventą dieną

J . ' pagal susltatinią. • /

■. TeV So. Boston 2660 * I

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston

: Ofiso valandos nuo-9 iki 12, nuo 
■1:30. iki 6 . ir nuo 6:30 iki 9 v, v*.*, 
' Seredėm.Is nuo 9 iki 12 v. dieną.
, Subatomis nuo 9 ikf 6'val. vakare. 
Nędeijomls nuo 9 iki 12 vai. dieną. I 

. . (pagal sutartį)

BŪTI SVEIKU
JŪS VISUOMET NORIT 

Ilgtii. Įsistovšjęs ktaujaš, ’ dervos, 
dusulys, odos ir įsiseijėjusios ligos, 1 
patrūkimas, koją skaudėjimas, pi- 

, les. ir votys, nupliklpiiis, 
nugapos- skaudėjimas, 
reumatizmus, malaria ir. 

? riebumas išgydomas. be 
f jokio. skausmo ir nėra 
reikalo išlikti 13 darbo. į 
Apžiūrėjimas dykai. Gy

duoles duoda.-Mažas užmokestis..

DcGrai^ZTĮg-t 
Vatafiibin AntradlenlMlk^kstrlrtik •, 
dieniau te Wtsdl»ni»l<:U)—12 rr- 
tė» 2-45, T—8 ‘rakate} 
Blate 10—12 tiktai j.

^.-/- • • 3‘. ■'

/■ Šv. Jono- Ev. - pašelpinėS' 
draugijos pasilinksminimo 
yaįaįaši įvyksta šeštadienį/ 
balandžio 29 d.b’ 6 Vai. vakaJ 
ręr; parapijos*' svetainėje; 
Septintoje gdtvėje;‘ So'. Bos
ton. </ . 'i ’. »■■« ‘ "• /•

Kiekvienam bariui pasių-; 
štai po. du tįkietu, tad šiuo- 
mr primenama,' kad* Ateitu-7 
mėtei ,ir j smagiai1 p^silinks- 
mmtumete/^.nfrNegayusieJi 
ttikietų-.galės . -gauti salėjęs 
Tad; visi į šųruni-hųrųni. su 
draugais./ : '/ " /" . •’../

■ į r jBait. J, Gtinecfyis.

MCKNIGHT PRIPAŽINTAS 
KALTU

Uždąryto Medfiord'Irusį 
0o. banko prezidentas Ed- 
win T. McKnight priesieku- 
siųjų teisėjų pripažintas 
kajtu didžiulėje vagystėje, 
ę/šininkystėjeedr priėmime 
nelegališkų'algų. Jis buvo 
maitinamas devyniais punk- 
:ais, iš kurių astuoniais pri
pažintas kaltu.

McKnight nuteisimas bus 
balandžio 28 dieną, penkta- 
įdięimy ■//.

‘ McKuight /prĮpaži n t a s 
kaltu priėmime kyšių 14,000 
dolerių stirnoje 1929 ir 1930 
metais iš Erankini .Bros; 
kompanijos, už ką ta ’ kom-

1%^ T- ’*■****-*'

GRAB0RIA1

Atvyks ’Nortvood vyčhj1kuo
pos vaidintojai ir išpildys 
L D. S. pirmos.kuopos ren
giamo vakaro programą.

Vestuvių valanda bus iš
mušta vėliau, J “./

JOSEPH W. GASPER
(KASBARAB) '

G RAB ORIUS
. 494 E. Broadlray,

- South BoBtm, Mąąs.
... Tel 8o. Baąton 1437 J
. . . itąs. 158 W; 7th St. •

Tei. so.-Boston 1437.m.
Batatnavinifur dieną ir naktį.

GAISRAS CAPE GOD
Šios savaitės pradžioje 

Cape God apylinkėje buvo 
net septyni gaisrai, kurie 
.gerokai apnaikino apie 2000 

į ’■ 9

D, A. Z A L E TS A A S
GRABORIUS IR 

: BAiSAMtTOTOJĄS
877. Ombrito ,įi.t

Oahibridg*, Mww.
B®1. 564 tart Broadway

B< Mmi. ■
Telephone S. Boto,0815

e
’ Telephone

80? BOSTON (ffl 
l;/ . , 1058 / |

BAY VtEW ?
MOTokSERVICĘ

studębaker ir rockne
1 Automobiliį ir ^roką 

y\; r*L ‘A^entfirh, ‘
Tdisope visokiu ■ igflltbysChj . auto 
ndbllius. Taisymo ir demonstravl 
m4 vlėŪ: t« • 1 ■ 1 ’ ‘ >

1 ‘ . 1; HamĮin Street r
■ ♦ . ir E, Eiffhth St.
įjOŪTH BOSTONf, MASS.

Joc.. ^apoįįiiįt^ ir įPeter'' Trečioką 
■ : .ąavijiląkai

k  . ■ . . t C t . - ■ -  
South .J Boston, dįstrikto

*:cUėjas: įMwąr& į., įogąn j --------------- ■.----
' i 1 ' A? 1 V ' ” *1 * .i '* ■' 1 Hf<»i»aaaM«auaiiiiiiiiiiaaiHiiiiiiiaaaniiiiilia<ianianiiiianaai

"’S J,ar T L1 ETŲ f i i K A'■ guldytai ligoninėje. . , i .1 . t.i ■ «•«» « •
/ /;f ~ ' “ Tl BĘĄpTY SHęPPE j

lisji Offliio -

į /'/' VP.'' ;•*.•' ■ 3 įEfa£enė ‘Pcrfnanet^aVe ?5.00'

/Rostono polieija gavo- ži- Į 
tiių, jog Nęv/Orleans, LoųM 
siąnoj,,suimti< įtarti Bosto
no naktinių klubu. valdyto- Į 
jo Solomon užmušėjai John 
Bųrkę ir Pranas Kąrlonas. 
Bostono policijos atstovai I 
išdyko į N.ew .Orleans pa
matyti suimtųjų. 7 jei jie 
bus tikrai ■ ieškdmieji asme
nį tai bus . pargabenti į 
Bostoną, . „ I

Solomon buvo nušautas 
Cotton naktiniąme klube 
ąaUsio 24 dieną. . Jo užmu
šėjais apkaltinti 6 jaunuo
liai, kurie nušovimo/ naktį 
pabėgo. - Kelioms dienoms 
po įvykio praėjus, įtartąsąi 
OįDonųell pasidavė, o da-! 
baį Burke ir Kartonas su
imti. Dar trys šiltinamie
ji 'tebeieškomi. * i Msį šeši 
apkaltinti pirmo laipsno 
žmogžudystėje.

ĮVAIRIOS ŽINUTES į * ' • 4,-' ‘

Nežinomi ’ vagys įėjo į 
Boston Ėlower krautuvę,^ 
Malden,; įr pavogė kanarė
lę. Daugiau nieko nevogta.

Mddforde, prie High gat- 
vėSj Sūnkiojo troko miti
nai suvažinėtas IŠ m. hei’- 
uiūkas Raymohd "VVĮritcher. 
Berniukas važiavo dviračiu,' 
nuo kurię jis nukrito ir pą-^| 
teko tiesiog po trokti, '

Pplicija suėmė Benjamin 
Greątorėt, 27 in. gyv, East 
8tk St.> So. Bostone. ; Jis 
bfeo automobiliu iš & Bosą I 
ton į miesto yardo pusę, ji

įĮtajĮįįjMMi'riiT" 1 lt* i iir>

.$3.50Į Victory .$3.50
= (Phanta 'System) f čurl 10c
r Flnger Wave...65c
| . Marcei Wave . .... .. 35c

įjJimiiTuiiiitniiiiiniiHiiiiiiiimmiiiiiuiHipmtmiiin

AR SERGI?...
f Skilvys, nedirba, liežuvis b 
| tas/ sunkus ‘ kvapas, vidur 
s užkietėję, pilnas gazų ir ru 
| ties, neramiai piięęiX/rei n 

Jpą^rti—vartok vaistus —r B
| gosŪ^-$1.00 bonką, kurie p 

Į | šalina tuos visus nesmaguni
2 Išdirba Aptiekorius P. GIEDVI 
|1016 CambrJdge St. prie> Webi 

■š Avė.,' Cambrldge, Mass. Prlsiur 
5 visokius vaistas per paštą. Be 
| laūk katalogo Dri. Ględvilo Gydu

jį JUOZAS M. DILI'
Į LAIKRODININKAS

1 J r ’ ? ‘ • • .. \

Į rparduodų. įvairiausios , ru 
| auksinius ir sidabrinius d 
|.tuš. Taipgi ir ,x»taisau.
Į 366 W. Broadway 
į. ŠQ; BOSTON, MĄSS.

AGENTAI
T i ’

i IUSURANG
Į i ■ ApdfctiTiįk ‘hatnuV fakandi 
i ’’ automobilius paą , f -

11455* iBfbodivay, 8o. B 
į ’ TekiSa. ‘Boston -3612

1 ■.i‘-j■?■«.... j. ~ H ' v '' ■ ‘BONA
PBRKAMLIETUVOS B( 
ur 0Į88 - MOKAM 

i OIAUSIAS KAINAI
Parduodam Laivakortes a 
patogiausių Uūvų į lietui 
' Lietuvei.

BROAŪWAYTRA
BUREAU

Į . K. J. VEBSULA 
366 We*t Broadva 

So Boto, Man.
Tel.Bouth Boiton 0(
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I PENNSYLVANIJOS ŽINIOS hH?"
SHENANDOAH, PA.

Susiorganizavo Studentų 
Organizacijos Kuopa „

\ Balandžio 20 Idieną, per 
Velykines atostogas, klebo
nas kun. J. Karatus .pa
kvietė pas save vakarienei 
visus šios apylinkės lietu
vius studentus, kurie moko, 
si Šv/Karojio kunigų semi
narijoje, Overbrook,- Ra. 
Vakarienė buvo skani ir 
nuotaika buvo linksma ir

s -maloni/ Po vakarienei ku/ 
nigasKaralius susirinku
siems pranešė, kad ne labai 

’ senai tapė suorganizuota 
Amerikos Lietuvių Katali •

• kų Studentų Organizacija. 
’ Jisai savo galinga kalba iš

aiškino visiems studentų or
ganizacijos konstituciją ir 

.’ pranešė, kad organizacijos 
svarbiausias tikslas, tai su
jungti lietuvius studentus į 
vieną organizaciją. Be to 
aiskido,’ kad Studentų orga
nizacija išleidžia žurnalą 
vardu “Studentų- Žodis,” 
kurį kiekvienas narys gau
na ir ragino, kad jie rašytų 
straipsnius į tą žurnalą. Su- 
sirmkusiejį '■ studentai pri
ėmė tą viską su dėkingumu.

Po to, prasidęjb prirašyt 
. mas į naują kuopą. Sekan- 

f tieji studentai prisirašė: J.
Šukeviciųs, L D^idil^kas, 
A. Dėąūtis/P. Pyfis?? S. 
Venėlauskaš, G. Degutis, J. 
Neyeraūckas,. J. Bagdonas, 
T. Neverauckas, j. Velžys.
Kun. Karalius pasveikino7 ;i 

• iiąujai susitverusią kuopą, k
Sekanti nariai buvo iš

rinkti į valdybą: Dvasios J 
Vadas kun. A. J. Alauskas, 
pirmininkas A. Degutis, vi-:

’ ce-pirmininkąs . D. ’ Pylis,: 
raštininkas — J. Šukeyi- 
eitis, iždininkas — J. Gąu-į 
dinskas. Užėmęs vietą pir-j 
mininkas Degutis atidarė!

. pirmą susirinkimą ir nusta-., 
* te tvarką. Tapo nutarta, ■ 

kad per vasarines atostogas
■ Šaukti susirinkimus, suruo

šti. lietuvių studentų konfe
renciją, ir dėti pastangas, 
kad visi Šios apylinkės lie
tuviai studentai prisirašytų

■ prie šios kilnios organizaci
jos. Linkime naujai kuo-^ 
pai gerų pasekmių^

Motelį, Sąjungas Seimas.
RugpiūČio 7, 8, 9 id. d. į- 

vyks pas mus Moterų Są
jungos Seimas. Mūsų kuo^ 
pos sąjungietės jau-pradė
jo rengtis prie tikro darbo.

. Seimas prasidės su iškil
mingomis pamaldomis Š v. 
J urgio lietuvių bažnyčioje. 
Seimo sesijos bus laikomos^

- . Apreiškimo Paneles Šve.. 
airių mokyklos svetainėje. 
Pilna Seimo programa bus

■ vėliau paskelbta.
Moterų Sąjungos'Pramoga.

Pradžioje Šio mėnesio M. 
. Sąjr kuopa, airių mokyklos 

salėje, surengė pramogą 
k HCard ir Bunco Party” pa

rapijos naudai. Pramoga

pavyko. Žmonių susirinko 
pilnutėlė salė. Nuo pramo
ks liko parapijai gražaus 
pelno — per 300' dolerių. 
Garbė sąjungietiemą. Są« 
jungietės ką pasiima -pada- 
dyti, tai visuomet atlieka 
kuogeriausiai. Reikia pa- 
žymėti, kąd Moterų Sąjun
gos kuopa yra užsitarnavu
si pagarbos savo kilniais 
darbais. Jos nares Uoliai 

‘ atlikinėja ne tik uždėtas 
^draugijos pareigas, bet ir 
prisidedą prie bendro para
pijos veikimo. Jos valdy- 
bon. įeina ponios: D. Gible- 
mepjnrmn^ 
nienė, vice-pirminiūkė; A. 
Šyvienė, raštininkė ; J. Jur
kevičiene, kasininkė. Šia 
proga tariame širdingiau1 
šią ačiū Šąjungietėms ir 
visiems, kurie kokiu nors 
būdu prisidėjo prie tos pra
mogos pasisekimo.
Puyapijos Baselmll Tgmas,

Keletą savaičių atgal mū
sų miestelyje buvo suorga
nizuota baseball lyga. Lygą 
sudaro astuoni tymai, tarp, 
kurių randasi ir mūsų para
pi jos jaunų vyrų tymas. 
Tymo manageriūm yra Žy
mūs atletas E. Kalatynas. 
Mūši] parapijos basebal. 
tymą sudaro gabūs bašebo- 
lininkai. ir, todėl spėjama, 
kad tymas pasibaigus sezo' 
nuį

. pažiūrėsime/ . ' . . J
Mirė Simonas Kučinskas.

Balandžio d., mirą Si
monas . •’^iįčm^as. ’ ėMi 
stogo-’ ilgą i^ąmaiįenųdi-

dtto įz :m ^iskjimingqm|s

xio susilaukiame gausios par 
ramos. . — , .

Sekantieji aukojo: kun.;
Ambotas, $35; Po $1.00, 

M. Kąranda, H. Karandai- 
tė, O. Karandaitė, S. Šilei
kienė, B. DąugŠaite, M. Del- 
tuyaitė, V. Deltuvienė, P. 
Deltuvaitč, J. Goberis, K. 
Goberiene, T. Goberiūtė, M. 
Tamošaitė, Ę. Čebatoriene, 
T. Čebaiorius, A. Kodienė, 
V. Krikščiūniene, M. Krik- 
Ščiūniūtė, J. Stepulis, O. 
Stepulienė, M. Kripiettė, X 
KMmienė, D. Veliškiūtė, M. 
Mickevičienė, B- VežęUene, 
B/B^anauskienė^A^ŽHio-- 
nienė, M. Kavaliauskienė, 
M. Pūkas, B. Galvošaitė, C. 
Labeckienė, M. Misįnkevi- 
čienė, O. Sšurupskienė, M. 
Kadišienė, P. Lesivičienė, 
O. ’Rukienė, O. NaŠliene,D, 
Šivienė, A. Akęlaįtienė, M. 
Merkienė, F. Pfikūndenė; Ę. 
Povilonis, Z. Povilonis, J- 
Sakalauskas,’ M, Steponai
tienė, M. Stankevičienė, A; 
Aidintienė, A. . Volungevi- 
eienė, S< Stadelnikienė, P. 
Labeckienė, M. Mąreiiakėvi-. 
čienė, A., Gizięnė, P. Staš- 
kięne, A.. Šlapelienė, P^ Vy
čius, E. Vyčius, P Mašio- 

, tįenė, K. yilimaitįenė, O.. 
. Staskevičienė. M. Gaueienė, 
J T. Leonaitienė, Mimikas, 
► Gyvojo Rožančiaus idfaugi- 

ja, Šv. ĮUzbįėto^ draugija, 
;»'iŠVl Juozapa dfaugijay'Dar- 

bininkiį Sąjungos 6 kuopa.
Visiems, kun. klebonui J. 

Ambotui, kun. : Gradeekiui 
įį visiems mūsų Šv Trejy
bes‘parąpijcš ^mieląširdin- 
gieO .̂ ’ tariame
Įirditigą .

' Kd^mi^iro Sesėrgs.

FHIĮAOttPHIA, PA.
K

MT. CARMEU PA.
Balandžio 17 d. įvyko me

tinis ,.margučių?’ įvairus 
balius. Buvo duoda dvi do
vanos už gražiausius mar
gučius ir dvi dovanos už ge
riausiai pašoktus lietuviš
kus šokius. Už margučius 
pirmą* dovaną laimėjo M. 
Juodiene, antrą M. Sim- 
naškięnėį už Šokius pirmą 
P. Baranauskas su žmoną, 
antrą — A. Zaretskas su 
Račįukiene. Teisėjų komi
siją sudarė kun. J. Klimas,

Petruškevičius, J., Lau- 
kaitis, M. ŠalaševiČienė ir 
M. Leskauskaitė.

Parapijosr klebohas kun. 
Dr. JT. Končius ir rengimo 
komitetas nubširldžiai dėko- 
Jd visiems pasidarbavu
siems ir paremusiems ba-

Balandžio 19 d. palaido
tas a. a. j. Šlękys* Didįjį 
Ketvirtadienį* velionį ištiko 
netikėta nelaimė. Taisyda
mas namo stogų’, jis nukri
to ir mirtinai susižeidė. Pa
laidotas >šy.; Kryžiaus kapi
nėse su bažnytinėmis apei
gomis. ' . . /

Bal, 22 d. palaidota senu
kė Vasiliauskięne iš Mid- 
Valley No. Velionė pri
klausė Šy.KryžiaųsparapL

Palaidota . Centralia,
M.n

3an
Pa.

FRACKVILLE, PA

sy. misiąs attiasąvb kUh. A.’ 
L AlausHs. Prie šohiiiių 
aĮtoHų sįaMytfe mišias ioi- 

kuhi J. Karalius ir kim.
MarttiBbVičiM Užuo

jautos pamokslą, pasakė 
<Uii. A. į. Alauskas. , . .

.Paliko iiuliudime žmoną, 
sūnų, dvi. dukteris, seserį 
įV brolį. Amžiną atilsį duok 
jam Viešpatie f *

PinSBURGH, PA.
R eisią ame gavo Širdingą 

ačiū .mūsų geriems Itys-r 
iM’ieteliams, Šv. Trejybės 
parapijoj, Dartford, Čulin*. 
Šią Rėmėjų skyrius kasmet 
prisiunčia vienuolynui žy- 
niią auką,’. Šiemet nuo jų 
gavome duosnią sumą ?00 
dolmiį.

■: Giliai apkainuojame* 
lėmėjų gerašiidystę, taik
lumą, pasiaukojimą ir durr^ 
bumą. Notėngva buvo <i.ds 
prastais laikais surinkti už 
teatrėlį X01 dol. ir už Lai
mėjimų . Knygutes 77 idol. 
Branginame taipogi mūsų 
didžiai gerb. prietelio kun. 
J. Amboto gerumą ir duos- 
numą. Kasmet ir nuo šio gų iš žmogaus, palikdama 
prielankaus kunigo gerada- žvėrį jo name.

t * SvT: Kazimieru parapij os 
mokyklos’ buvusieji m<^L 
jiiaĮ savo. mękyt£ijų" Seserų 
Kazįmieriečių naudai vissp 
dos surengdavo kokią pra
mogą. • • * * . /..

Jaunimo sumanumu ir 
iniciatyva balandžio 30 d.‘ 
parapijos svetainėje rengia
mas didelis koncertas, pa
įvairintas dainomis, vaidi
nimu ir šokiais. Prasidės 
8 vai. vakare. _ . /

Koncertinę programą iš
pildys garsioji damininkė 
Km. Mickūnaitė. Ji 'Visus 
palinksmins savo geru baį 
Su.

Daugeliui * prašant, bus 
pakartotas .vaidinimas “At
sišaukimas į pasaulį VU- 
hiaus vadavimui/’ kiirį iŠ*-, 
pildys Šv. Kazimiero para
pijos choras ir jaunimas; 
dalyvaus net 76 asmenų.

Po vaidinimo! bus pasi
linksminimas. Atsilankyda
mi paremšite Seseris Kazi- 
inierietesi Įžanga tik 35c.

Mokine E. Mastaitgtč.

Girtuoklystė išveda” žmo-

įBalandžio 20^ dienų buvo 
paskelbta žodžiti ir spauda, 
įddįvykstą; Dirst National 
Ba$į, ir TrustCo. perorga- 
iiizavimas. Šia lyra svarbus 
zin jshįs. pagelbėti Erack. U* 
jieČiams, neš ,šis bankas jau 
tilto 1930 n£- vietiniams te* 
liauja. .Priežastis perorga- 
iįiząvimo sekanti. Kada. į- 
Vykp visuotinis .Amerikos 
įjįtikų' uždarymas preziden
to, paskelbimu ir kiek vė
liau pareikalauta, kad kiek
vienas. Amerikoje ; bankas 
gautu leidimu atsidaryti, 
vietiniam bankui buvo pa
reikšta ir kiek vėliau gauta 
leidimas padidinti banko 
kapitalą ir. surplušą, nes da 
bartiniai banko iiivestmen- 
taį yra daug nupuolę ir per
viršija banko surplusą, nes 
kitaip gali prięitį prie, kri
zių ir žmonės gaji nukentė
ti. ■' ,. • ...

Finansų kontrolės prižiū- 
retojo leidimu užtvirtinta 
sękantiš planas perorgani
zavimeto banko : . .

• • • •. _ ! ' l

a) Dabartiniai (Seni) Še
rų sayiniųkai turi pristaty
ti senus banko Šerus ir jų 
išsižadėti, nes jie jokios 

; vertės neturi.
b) Bus 'pardavinėjama 

20,000 (dvidešimtį tukstan^ 
šių) UaujU certifikatai 
po $25.00 už kiekvieną Šerą, 
taip, kad susidarytų $500,-

’ 000. Iš tų pinigų $200,000 
bus pavesta į kapitalo sky
rių; $300,0Q0 įtarpius sky*

c) Senų šetip savininkai , . "4 .■
turės išpirkti naujų šėmį už Smis metais birželio 4 d.? 
$125,000. . . į 3 vai. po pietų, įvyksta lie

ti) Visi Šio banko depozi- tuvių katųlikij seiįmas New 
toriai (tie, kurie turi tame]Philadelphijoje, parapiji-
panke pmigų) galės pirkti Į nes mokyklos salėje* Mainų 
to banko šeri], iš tų padėtų distriktas ypač reikalauja 
banke pinigų. tokių seimo, . Čiajaunpo

SUSIRINKIMAS. J senai^iėra buvę jokio,seimo.
Balandžio 214. 7 vah va- genimas teko savo 

kare BurehilI evetamėje į4^’ ivamų ^aįu 
vyko pimutjnis visų B'raek įplaukia aikštėn.. Tad nur 
villiežin susirinkimas to j te^a Saukti kataĮdtįSk^ sei- 
banko . perorganizavimo rei- liuriame bus gvildena, 
kalu. Svetainė buvo pilnutė- pna svarbiausi §iif. dienų mū- 
lė. Žmonės, rods, patenkin- >ų gyvenimo klausimai. Šėl
ti. " . l ipe dalyvaus draugijų ir or-

To banko lietuvių depozi-Į ganizacijų atstovai. • Seimo 
torių' * susirinkimas įvyko Į distriktą sudaro apie 2Q 
bal. 25 d. Apreiškimo para- parapijų su 30,000 lietuvių, 
pi jos svetainėje. Kalbėjo tad galimą laukti labai gau- 
musų pavietės teisė jas ^0 geimo. Seime bus 
Hicks, Robert Garrett, ban-l ^^įtoma trys referatai. 
^°.. K&zysį pirmas . referatas svarstys
Dikcįlingis ir kun. S.M Nor- Į akcijos ręika-
bums. . . ; _ tingumą mūsų? apylinkėje.

Buvo žmonėms išdėstyta, ™ -kad tik per sutvarkymu Šiol??1®^1 ^a} sur.en8ia Pa’ 
banko jie nieko nenustos. “8- eeimus te 
Paraginta, kad visi prisidė- fe- ma^ienų dirva kate 
tiį ir gelbėtiį vienintelį ban- 
ką šiame miestely, Dlanuo- 
jama daug tokių susirinki
mų, kad žmonės pilnai su
prastų, kad tik per atidary
mą šio banko (pilnoj’ pras
mėj to žodžio)’ jųjų uždą* 
ryti pinigai bus paleidžiami ] 
į apyvartą.

51.0018,11,;
7 -» yač‘».'y ."'r.r~XĮ..,' ” . I 

* Juozapas Želionka, lietu
vis, aviatoriųsį buvęs sun* 
kiai sužeistas, jau sveiksta. 
. gis jaunuolis porą savai
čių buvo beveik žado, neat
gavęs? sąmonės. Gydytojai 
reiškė abejonės dėl jo pa-1 
švėilfįlnoL • 
j Trėčiadiėįį prieš Veįykas 
Įdiąn^ę jį kimigas, išklausė 
išpąžintiek.-; Priėmęs Švč. 
^akraįnentą I>įdįjį Ketvir- 
ta^ienį, Juozas pasijuto su- 
tvįrtejęs;.: . ,

j Už trumpo laikų Juozas 
bus Vėl prie savo numylLie 
Orlaivio, kuri susitaisęs ke
tina lėkti per Atlantiką. ,ir< - . w . 1• * katalikų gyvenime. Mes tu-

f .“21 vaKare Inu, Mas dešimta parapiji-

I vapi jų, vienok bedieviška

pūvėsių. Jeigu lietuvis 
katalikai nepalaikytų bedie 
uškų laikraščių, jie jau se 
nai bdtų sustoję ėję. Me 
turime daugel tokių katali 
kų, kurie sugrįžę iš bažnj 
šios tuoj griebiasi bedievį 
ko laikraščio ir su smalsi 
mu skaido burnojimus pri< 
Dievų ir tikėjimų. Bet la 
kai mainosi katalikų nai 
dai. “Šakių” gadynė je 
nebegrįš, tik daugiau veik 
mo, daugiau pasišventimo 
tad bedieviškoji spauda n 
įstengs pralaužti katalil 
tvirtovės sienos.
_ Trečias referatas nušvi 
jaunimo auklėjimų ir jc 
organiząvimo reikalą ka* 
likiškoje ir tautinėje din

P. Vaivor

Mbim i BRUžiK 
OUOSMISUAS

Šiam laikui lieka užžėlusiu 
dirvonų. Bet tas dar nero
do, kad mainieriafns nerū
pėtų Katalikų Bažnyčioj 
reikalai, tautiniai klausimai 
įr kiti gyvenimo apsireiški- 
inai. Mainieriai gyveną au* 
ĮonomiŠkai, kiekvęnas mies
telis turi savo atskirą lietu* 
Viską bažnyčią, kiekvienai 
piestelių gana tolokai nuo 
kito. Nėra , tinkamo centro; 
kame galėtų išsivystyti veV

I kimas, tad tai sudaro prie* 
Žastį, dėlko tąrp mąinierių 
pejįjįcianfas -toks “judėji- 
jpas,J įidk£ yra pastebimas 
|ide]į|osų,miestnp^.Ateit 

fejeį manoma, yeįkimha su? 
|tiprė£ GunHatjįik yšį pra- 
Įąjižtiiųrmų4in& ledus. 

Į ^kiiiį jau veikimo laive- 
Jiš įlaiįks rainįau. ' ; : 
į Kitas referatas svarstys 
aįife ■ v Spaudą, apibudinant 
kdtaiikiėkps Spaudos reikA 
įnę kasdienitiiime gyveni* 
ine. / Šitas kiaūsįmas yra 
gali reikšmingas * lietuvių

H ***“£ 

nandoah ir suvaidins kome-1 4 j
j,-- /-i- t- * i laikraštija gausingesnė už diją. Cuigu-langu, vmzduo- k į
jančią girtuoklių gyvenimą. . tautos andL
Ji parašyta kun. J. Žydana-- z1 z ■ teiškiinaB. Lietuvis nenori 

, ar nemoką atskirti doro 
~ ;si .tomahja > suvedate b(Wklf

Shenandoah. geriausių pasi- į 
sekimų.

Geg. Į;iki 7 pas Rev, 
Bakšys, 545 Hudson A 
Rochester, N. Y.

Geg. 8 .iki 22 pas Rev 
Sinkevičių, 68 Chėšnut 
Plymouth, Pa,

Geg. 23 iįi bir. 6 
Rev. M, Daumantas, 
Spruce St., Minęrsville, 

v. • .-i" >. 1 ? ■"... "
< Susipratusių lietuvių 
šventa^ pareiga : saitu 
Šiznįexiib palaikyti, nei 
to yra užsitarnavę rem< 
jas ir draugijas.
aĮm..1^wwį.iniiiy'"fį»iiH'M'iI."j '..II

vf. ‘/"T

pjįį/’ŠkįlvatiaUskas, 
K^^Mfitėį ;j. Kti 
tds’; Tamtiljnas ir 
Žteiialjį telpa. įtudeiit 
gOnizacijos koiistituc 
^yinitį asmenų atsiiie 
apiė “Studentų Žodį?

Žurnalas gaunamasi 
bįninko” administra 
įr studentų kuopose. 

vskira« numeris kainm 
centų. • Mėtinė prenu 
ta *- $2.00. Galima: 
šyti, kreipiantis į “f 
administraciją, 366’ 1 
Way, So. Bųston, Mas

, MALDA
pirmutinio sūnaus. Apkri- , . /
kštylas vardu Jurgis. Kū- Svarbi ligtnymo Priemonė 
niąis būvo graboriųs Kava
liauskas su žmona iš Phila* 
delphia. ? .

: Bącvinkų Šeimyną aplan
ke garnys ir atnešė IdvyĮiu- 
kus —sūnų ir,dukterį. Mo
tina ir kūdikiai gyd/ Wea- 
W priežiūroj^ DottsvillėB 
ligoninėje, • .

DaugeliB geria -*į sveika
tą,” kol prageria savo svei-’

88 pjul, knygelė
“Iš visų veikalų apie mal

dų nei vienas be abejonės, 
nepaąirodS taip tinkamas ir 
taip rinktinis, kaip šitas 
mažas šv< Alfonso: Ligouri 
kūrinėlis’* rašo H. Keven, 

j General Vikaras.
■ “škąityįdteiių knygelę 
ir skaitykite vis iš naujo...i 
Skaitykite ir raginkite

■ kitus, kad jų skaityti!!... AŠ 
nokiau,- jei tat būtų gali? 

| ia/ atsp*u»diūti Mtoa kty-

gėlės tiek egzempli 
Įdek yra krikščionių 
je, ir duoti kiekvien 
vieną/’

Karštu Šv. Alfom 
kimte.

Sitoa knygelės kair 
25centai.

Didelio khygų nv 
mo metu parduosime 
10 centų.

"DABBININKAJ3
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SOUTH BOSTON, MASS. 
fKUpČHOKA BOUTHBOeTON

KEBLI PADĖTIS

m J08K-H’# LHHtrAMIAJf B. 0. AMOCUTIOI or LABOS
M Mand4ĮMė nutt«? Kapt 12,lOlBul poet įrfflM tt BofltpB, Mam.

Vilniaus klausimas visuo- 
. met buvo opus rytinės Eu- 

. ropos politikoj, bet dabar: 
E jū svarbumas padidėjo tuo- 
K mį.kad jis sudaro dideliau- 
E šią kliūtį Pabaltijo sąjun- 
R- gai. suorganizuoti. * Liete 

viams jis tiek skaudus, kad 
K* negali jo šaltu krauju pa- 
B liesti ir Vilniaus paminėji- 
B mąs išveda juos iš pusiau- 
B svyros. Visa tauta čįa jau- 
E. .Čia kaip vienas ir diploma- 

^ams labai sunku tuo klau- 
K simū .derėtiš, nes mažiausias 
gį nukrypimas nuo bendro 
gi tautos nusistatymo —jokių 
g sąlygų, dėl Vilniaus nepri- 
fc imti -r- sukelia įtarimų, kad 
F planuojama kažkokia baisi 
F išdavystė. • -
» 4 Tuo tarpu Lietuvos prie
it Šai gudriai naudojasi Jokiu 
g. jos piliečių nusiteikimu. 
F ypač lenkai,. Vilniaus 
L klausimą laiko stipriausiu

* savo friupū. Lenkai gerai’ 
fc žino, kad lietuviai Vilniaus 
E niekuomet neišsižadės ir iie 

tik neišsižadės, bet ir pana- 
| ? šios, imnties neįsileis į1 gal- 
^. ..vą. I§ anksto, žinodami, 

A kad lietuvių diplomatija 
prasideda ir baigiasi šūkiu:

B *

GRĮŽTANČIŲ LIETUVON
■ ŽINIAI

“mes be Vilniaus nenusim- 
šimt” — lenkai prikalbino 
latvius ir estus pasiūlyti lie- 
tųyi'ams^ - stoti į Bahaltijo 
sąjungų, paliekant Vilniaus 
klausimą ko! kas nuošaliai. 
Lenkai permatė, kad lietu
viai su tuo niekuomet nesu
tiks ir pakurstė latvius ir 
estus ignoruoti Lietuvą ir 
sutverti Pabaltijos sąjungą 
be, jos. Lietuva 'atsidūrė 
keblioj padėty. Stoti į są
jungą neišsprendus ; teigia
mai Vilniaus klausimo —■ 
neįmanoma, o palikt! ižo-* 
liuotai, vadinasi, be jokių 
prietelių ir talkininkų ginti 
lenkų ir vokiečių frontą'— 
daugiau negu nejauku. Tuo 
būdu lenkai trina saii ran
kas, vokiečiai primerkę vie
ną akį akyliai žiūri į Klai
pėdą, na gal ir toliai!, 
kodeine? — o lietuviai net 
savytarpy bijosi apie tai ir 
išsižiota, nes viens kitą tuoj; 
■įtarinėja išdavystėje, nors 
ir. be mažiausio pamato.

Vargas, kai tauta atsiran
da tokioj padėty, kuomet 
yra priversta protauti jaus-, 
mais. K.

4

■M

APSAKYMĖLIAI
.■ v... .. . -

leidosi vyti plėšikus. Bet: 
jie pamatė, kad jaunikaitis 
krinta nuo aukštos stačios 
uolos į bedugnę.’ Jie pra
dėjo Šaukti. Plėšikai metė
si atgal ir pabėgo,.. Vienas 
kareivis pribėgęs rado jau
nikaitį kraujais paplūdusį, 
nes bekrisdamas sunkiū su
sižeidė. ‘ Pamatęs kareivį 
Gidas ištraukė iš kišenės 
Karaliaus raštą ir padavė 
jąm ir Urėt ? 5 ,

“Nešk šitų raštų karinin
kui ir pasakyk, kad kara
lius įsako Badšaną paleis
ti.•

Kareivis nunešė raštų ka-

mų ir nesmagumų, 'patarti
na, prieš išvažiuosiant Lie
tuvon, pasirūpinti iŠ Lietu
vos Konsulatų- gauti visų 
vęžamų Lietuvon vartotų 
naminių daiktų paliudytą 
sąrašą. . ; •

Be šio surašo, .įstatymai 
reikalauja dar sekančių ži
nių: • , ■ - ■..

1) Jei kraustomas! į Lie
tuvą apsigyventi, — tai turi . 
būti pažymėta, ar važiuo
jantis yra Lietuvos pilietis, 
ar kitos valstybes pilietis. 
Jei Lietuvos pilietis, tai 
nuo kurio laiko ligi kurio 
laiko jis gyveno užsienyje 
jei vykstantis Lietuvon as
muo ■ yra ne Lietuvos pilie
tis, tai ligi kuriam laikui 
jis manė gyventi Lietuvoje,

2) Jei prašoma įleisti Lie
tuvon palikimą — reik pa
žymėti, kad gaunantis pali
kimą asmuo yra Lietuvos 
pilietis ir gyvena.Lietuvoje,' 
bet yra gavęs palikimą už
sienyje. ’ . ' •

■ 3) Jei prašoma įleisti 
Lietuvon kraitį,- reik pa
žymėti, ka!d keliautoja yra 
ištekėjusi, (kada ir kur.) už

: Lietuvos piliečio ir tuq Įsi
gijusi Lietuvos, pilietybę. ■

■ ■ t r-. .. .

Visais viišminėtais .atšitW 
kimas tur būt sudarytas* pil 
nas ir tikslus visų vežamų,- 
daiktų sąrašas; šis sąrašas! 
turi būt paliudytas Lietu-; 
vos Konsulate^ Amerikoje

• (Chieagoj ariKmv Ybrk*ė) į
* paliudyme turi būt pažymė

ta, kad sąraše išvardyti 
daiktai tikrai priklauso tam 

. ir tam (vardas. * pravardė) 
ir kad jie buvo jo. vartoja
mi, arba kad tuos daiktus 
keliautojas paveldėjo.

4) Taisyklės svetimša
liams.- Jeigu'daiktus Lie
tuvon veža svetimšalis, tai 

į įstatymas reikalauja, kad 
už įvežamus -Lietuvon nors 
ir . vartotus naminius daik
tus, jis dūotų Lietuvos mui
tinei atitinkamą užstatą pi
nigais arba tinkamo. banko 
garantija. Šis užstatas bus 
lygus įvežamų daiktų mui
tui. Jeigu šiuos daiktus į- 
Vežusis išgyvens Lietuvoje 
daugiau vienų metų, tai jis 
bus laikomas nuolatiniu 
Lietuvos gyventoju ir jo 
užstatas bus jam grąžintas. 
Jeigu jis- neišgyvena Lietu-

Grįždami Lietuvon' apsi- 
gyventi ar ilgesniam laikui 
jJrąleisti amerikiečiai daž
nai vežusi su savim dangUu 
ar mažiau įvairių . vartotų 
paminiu daiktų.

Einant Lietuvos įstaty
mais, tokie daiktai gali bū
ii įvežti be muito, jeįgii šių 
•daiktų siuntėjas turės ati • 
tinkamą paliudijimą iš Lie
tuvos "Konsulatą ar Pasiun
tinybes. Praeityje dažnai 
pasitaikydavo, kad vykstan-' 
lieji Lietuvon tokių paliū/
iii jimų neturėdavo, arba su
teikdavo. Konsulatams ne
pilnas žinias apie savo Ve- 
Žahiusdaktus. DeTto^at- 
vykus. Lietuvon, toki asme
nys sudaro daug sunkumų 
Lietuvos muitinėms, kurios 
privalo daboti, kad Lietu
vos įstatymai būtų vykdo
mi/ Dar dauginus sunku
mų ir nesmagumų susidaro 
patys sau, nes muitinės tu
ri teises reikalauti sumokė
jimo muito už tuos daiktus, 
kurių nėra Konsulatų pa- 
liudytuose surąšuose.

Išvengimui nesusiprati- 
■—r . — r .

1 tę. Pr.skui atnešė kotletų' 
ant galo vyšnių kompoto. 
Viskas .kainavo tik 27 ame
rikoniški centai. Todėl ne- 
bereikalo Lietuvos ūkinin
kas skundžiasi, nes valgio 
produktai 'baisiai pigūs. 
Mums išeinant riš restorano, 
; pradėjo rinktis Lietuvos' 
valdininkai, kurie dienos 
darbą baigia 2 valandą po 
pietų, pietauja tarp 2—3 v. 
ir paskui linksmai pralei
džia laiką/

Puikjoje Laisvės Alėjoje 
gavome .autobusą, kuris 
prie stoties privežė už tris 
centus, Kaunas užimą ne
mažą teritoriją ir autobu
sai reikalingi./ Stotyje ap
siėmiau bagažus ir ' 2:4/ va
landų po pietų, palikau 
Kauną ir 9:28 valandą va
kare jau buvau. 'Karaliau-' 

Kelionė iki Kara- 
lįuūčiaus nelabai įdomi, lie
tus lijo ir traukinyje per 

■ kolrias dvi valandas ’ vienas 
žydas komunistas balsiai 
moterėlėms skelbė. vokiškai 
Lenino mokslą ir grasino 
revoliucija. .

(Bus daugiau)

.. Kun. Pr. M. Juras.

RELIGINIS ATGIMIMAS 
~ PER PASAULIEČIŲ

APAŠTALAVIMĄ

PBAKELKTAS BONUS

Indijoje pine Gango upės 
stovinčiame Banareso mies
te, 15601 metais gyveno te 
nigaikštis Radšanas, aršus 
katalikybes priešas ir uolus 
Brahmos tikybos išpažinto
jus. Badšanas turėjo sūnų, 
vardu Gidas, kuris nuolat 
susitikdavo su vienu katali
kų. kunigu misijonieriu, pa
tino Kristaus mokslą ir jį 
pamilo/- Tėvas mato šeimo
je permainą, nori išbandyti 
sūnaus ištikimybę dievams.

salę savo gimines ir savo - 
sūnui liepia paaukoti die
vams vieną pinigėlį. Galėję 
tyla, \ / .. • ‘

, Gidas susikaupia dvasio
je, pasimeldžia į Švč. Pane
lę, nors )dar ir. nebuvo krik
ščionis. Staiga iŠ dangaus 
nužengė ant jo; nematoma; 
paslaptingu jėga, ir jis tvir- ■ 
tu balsu tarė:

*1 Mano mielas tėve jr 
brangūs giminaičiai, atleis
kite, man, kad šio įsakymo, 
negaliu išpildyti. Ašnepa-: 

’ j. ■ »

žįstų diėyųjr ai-rikiu į vie
ną tikrą Dievą, Sutvėrėją 
dangau* ir žemės ir į Jėzų 
Kristų Jo Sūnų”

Visi svečiai ir tėvas labai 
buvo nustebinti ir didžiai 
užgauti. Tėvas jo išsižadė- 
jo, ji prakeikė ir įmetė į ka
lėjimą. /

Sūnus po kurio laiko pa
bėgo iš kalėjimu ir buvo ap
krikštytas katalikų kujĮįgo. 
Gidas dabar katalikas, Jis 
dar labiau pradėjo melstis, 
kad jo tėvas suprastų Kris
taus mokslo gražumą ir 
naudingumų. gyvemmūi,Sę' 
Jas, būdamas pas misįjonie - 
rijas, sužino jo, kad jo tėvas 
yra-pasmerktas karaliaus 
Akbaro mirti Jėl sąmokslo. 
Grįžta Gidas pas karalių te 
prašo pasigailėti j<y tėvo.. 
Karalius išklauso sūnaus 
prašymo, dovanoja jo tėvui, 
ir duoda' jam raštą nešti į 
kalėjimą ir parodyti,, kad 
tėvas būtų paleistas- Bet 
atėjęs į'Banaresą tėvo nera
do, nes jis jau buvo pabė
gęs iš kalėjimo./ Jis dabar, 
ieško tėvo/kąd išgelbėti jo 
gyvybę, p kareiviai jo ieš
ko, kad galėtų išpūdyti.ka
raliaus įsakymą ir jį nužu
dyti, ■ .■’/./,-. 1
' Gidas bejodamas per miš
ką, pamatė plėšikus, stovin
čius prie ugnies, įr mato, sa
vo tėvą visą sukruvintą pri
rištą prie medžio. Pasislė
pęs jis Jaukia nakties. Plė
šikai^ užmiega, o-jo ievas, 
liėką prie medžio. Gidas, 
užsidengęs veidą/skepeta, 
prišliaužia prie tėvo ir nu
plauna virves? Užsisodina 
ievą ant -sąyo arklio te bėga 
viąu greitumu. Bet išaušus 
rytui, patenkaJęvas į kara
liaus kareivių tankas. Su
ėmė, veda jį pakarti Tik 
netikėtai pasigirdo balsas 
tolumoje. Visi -'sužiuro. 
Nuo kalno jie pamatė bė
gantį jaunikaitį ; o užpaka
ly besivejančius tris ar ke
turis vyrus. Radšanas pa
žino ! savo gelbėtoją. Jis 
prašė, kad kareiviai išgel
bėtų jaunikaitį nuo užpuo
likų, o pats pažadėjo nė iŠ 
vietos nejudėti. 'Kareiviai

šanultarė:
\ “Tu esi laisvas, tas jau
nikaitis tave išgelbėjo.”

Badšanas bėga prie su
žeisto jaunikaičio. Jauni
kaitis vargiai begali žodį iš
tarti, RadŠanas pribėgęs 
pažino savo sūnų, kurį ne 
seniai buvo prakeikęs. Te 
vo _ krūtinėje kilo baisui 
skausmas. Jo akys pilno 
ašarų. . Štai meilė .už pra 
keikimų.

Ilgai /gidas tylėjo ir ne 
judėjo, kol kareivis šalt 
vandenim! jo - neatgaivim 
Tada. jaunikaitis tarė ;

“Tėveli, mano tėveli. P? 
laimink, mane prieš mirtį.

Tėvas valandėlę syyrav 
bet neilgai. Apkabino si 
nų ir gailiai pradėjo verki 
• “ Tėveli,” tarė Sulas, “n 
daug aš prašau, eik Ir ger 
susipažink, su katalikų i 
kėjįmu. ! O kada pažini 

tikraspriimk .: 
Tai, viskas ką aš mirdam 
prašau.” Ištaręs tuos s 
džius užmerkė akis amžin 
Tėvas prižadėjus z išpilei 
sūnaus prašymų tapo ge 
kataliku. . j .

voje vienų metų, tai išva
žiuodamas iš 'Lietuvos, .jis 
turi išsigabenti su savim vi
sus Savo įvežtus* daiktus ir 
tuomet jo paliktas muitinėj: 
'užstatas 'biiš jaiiP ‘grąžintas.' 
Jeigu jis- neišsiveža. ’ įvežtų■■ 
daiktų, • tai už neiŠvežainus 
daiktus bus paimtas muitas 
iš jo užstato. ; '

' .'Lietuvos muitinės ir val
dininkai turi Vyriausybės Į- 
sakymą daryti visų galimų 
palengvinimų atvykstan
tiems Lietuvon. Bet yra ai
šku, kad jie neturi teises , 
laužyti šalies įstatymų. Pa
tys keliautojai, turi pasirū
pinti, kad. prie įstatymų 
reikalavimų būtų prisitai
kinta. . Kuomet jie tai pa
darys, jie-įsitikins, kad jų 
kelionė bus smagi, kad jie 
išvengs daug bereikalingų 
nesmagumų ir laiko trukdy
mo ir muitinėse ar kur ki
tur jie visuomet susitiks su 
mandagiu ir maloniu apsi
ėjimu. '.

* Lietuvos Pasiuntinybe.

Vanduo yra stiprus .gė 
mas. Samsonas vandenį 
rė. ■ • •/

PROGA BEDARBIAM
Kad pagelbėti bedarbiam* -•*] 
biriuko”- Administracija išm< 
bedarbiui už kiekvieną gaį 
naują metiiiį- prenumeratą V

‘ dolerį. ., . .
Gera proga bedarbiariš užsii 
tt keletą ar keUoliką 

Apsukresnieji darbininkai 
išsidirbti nuolatinį k gerai 
mokamą darbą. . * .
/ \ ^DARBININKAS”

366 Wešt Broadw*y»
* So. Boston,. Mass.

. Pranas E. Galinis

KELIONE Į LIETUVĄ
1932 METAIS

Spaudos Fondo, Vairo ir 
Šv.. ; Kazimiero knygynus* 
kuriuose galima gauti nau
jausių lietuviškų knygų, at
viručių ir laikraščių. Lai
kas greitai prabėgo ir jau 
buvo laikas . rūpintis ūpie 
pietus. Šitą kartą nuėjome 
į Lietuvos viešbučio resto
raną, kuris žinomas kaipo 
geriausias visoje Lietuvoje. 
Vos tik įžengėm į restora
ną/priėjo mandagus tarnas 
ir paėmė mūsų kepurės ir 
švarkus. Kitas t a i* n a s, 
mokąs vokiškai te anglis-^ 
kai, nuvedė prie gėlėmis pa
puošto stalo, / Sales gale 
griežė puikiai formališkai 
apsirengę muzikantai. Gž- 
s i sakome..Birutes .ąjinėrali- 
nio vandenių, kaipo apsaiv 
gą nuo pilvo,suirimo, ir ža
lių šalių basčių. Bar
ščiai nelabai Šalti, bet įmėsr 
tas didelis gabalas ledo tuo-- 
jaus sutirpo > sušaldė bar
ščius, kurie įietaip buvo 
skanūs dėl visokių. įmaišytų 
agurkų, pipiriį ir kitokių 
nežinomų, daiktų. Teisybę 
pasakius, Lietuvos restora-

- nų valgiai dar labai yra ati- 
. tolę duo j8kąmWb prie te
Jrio amerikiečiai yra priprą- prietarus ir stabmeldyhę, reikalauti iš savo pa-

L/ „ Apžiūrėję šitas kapines, Į i 
f ^praėjome ištisą eilę Lietu- i 
1;yos gimnazijų — vokiečių

Cžydiį, rusų ir lenkių kurios 
Jiudija apie Įritu tautų kul
tūrinę laisvę Lietuvoje. Už- 
Zejoiųe Į Rakauskaitės resto
raną užvalgyti pusryčių. 
Jtestoranas patogus ir čia 
yrą daug nuolatinių kęste * 

t mierių, tarp kurių ir kumš
tininkas Juozas Vinčą. Vė
liau skubinaus į Amerikos 

. . konsulatą, kur gavau man 
•riš Amerikos .pasiųstus tris 
laiškus. Amerikoj konsula-

* tas. Kaune turi daug -darbo, į 
.g-/ laiko net tris stenografes/ 
|įr . kurios puikiai kalba angliš- 
K/ kai ir lietuviškai. Man lad- 
fc ’kiant laišku, įžengė, stora- 

. K -pilvis amerikietis su sunarni 
K. :ir reikalavo, kad jam kuo- 

.greičiausia butų pakeisti il
gi doleriai trumpaisiais. 
Gtenografė ilgą laiką jį ra- 
mino, kad ilgi doleriai ne

nustojo vertės ir pilnai tik- 
<:slb nėatsiekė. Konsulatas 

• yra pilnas žmonių, iiorm- 
F čiųjų vykti Amerikon, “do-

!* /< Išėjęs iš konsulato, ap- 
/lankiau Josyąįną, kur iŠ- 
iftuba nuotraukas paveikslų,

.•: Apaštalauti reiškia užkariauti . kuodaų- 
giausia sielų Kristui ir taip išplėsti Jo kara
lystę. . Šv. Tėvas Sako, jog uMeš trokštame; 
kad Kristus taip ant žemės karaliautų, kaip 
danguje, ir kad ’jo viešpatavimas visą pasaulį: 
apimtu.” . ■■ ‘ w . •

Mokslu įieųžkąriausime. Prisižiūrėk Į pir
muosius Kristaus apaštalus. Jie buvo’beinoks- 
liai; paprasti darbininkai. Nei iškalba, nei ap- 
-seįimu, (nei plačia pažintimi negalėjo" didžiuotis. 
O. vienok ėjo.į galiūnų rūmus, į graikų ir ro
mėnų civilizuotąjį pasaulį,’ kut’is gėrėjosi ir dl- , 
džiavosi savo mokslu ir . aukšta kultūra, ir rir, 
sur turėjo nepaprastą pasisekimą. Pašalinti

sekėjų švento ir doro gyvenimo, apie kurį iki 
šiol jie nebuvo girdėję, juk tai buvo didis daik
tas.. šv. Justinas, kankinys, antrame šimtme
tyje jau galėjo pareikšti, jog “nerasi žmonių 
nei barbarų neį graikų, nei kokios kitos tautos 
tarpę, kurie^ nukryžiuotojo KristaUs vardu ne
simelstų ir nedėkotų viso pasaulio . .Tėvui ir 
Sutvėrėjui.” ‘ Tęriulijonas gų gyvenęs keliais 
desetkąis .mėty, vėliau už šv, Justiną, drąsiai 
kalbėjo į rymiečius: “Tik vakarykseiuil esame, 
o jau visa, kas jūsų pripildome: miestus, salas, 
pilis/tvirtoves, net kareivių stovyklas, rūmus, 
senatą ir forumą.” Bemoksliai mokslinčius nu
galėjo! “Dievas išrinko, kas pasauliui paika, 
kad sugėdintų išmintinguosius; kas pasauliui 
silpna išrinko Dievas, kad sugėdintų, kas stip-

(1 K»r. 1,2T). ‘ ' .■ . ‘ ■
Dievas iien ori, kad mes kariautumėme kar

du. “ Visi, kurie ima kalaviją, prabus nuo ka
lavijo” (Mat 26, 52). Kylą klausimas, kokio
mis priemonėmis vyrai įali apaštalauti f ? '
i), MALDOS KĖIKšMfc ABA^TAfcAVIMK

Popiežius Pijus XI sako: “Duokite man

besimeldžiančių, žmonių, o aš visą pasaulį 
versiu.” . Panašiai.y ra išsireiškęs Šv. Vir 
tas ,a Paulio ir kt. “Kas: moka gerai mtė 
moka gerai gyventų” šabo šv. Augustinas* 
ras gyvenimas, ir yra apaštalavimas^

. Bėt žniogus nepajėgs genai gyventi be 
tingos Dievo pagelbės, kurią žmogus gauna 
gu prašo. “Prašykite ir bus jums dv 
(Mat*. 7, 7).' . “Niekas, taip nevalo mūsų j 
nuo piktų palinkimų, kaip malda, nes r 
mūšų protą apšviečia Dievo šviesybe ir ski 
be, o valią uždegą dangaus meiles ugnimi, 
dą y tą tasai palaimos vanduo, kurs plusė 
save diegto gaivina ii* padeda Žydeli mlu 
rų norų auyčAėliajns, nuplauiia niūsų siela 
nėtobutybių o mūsų širdy stebėtinai vėsu 
geidimų kaitrą,” rąšo šv. Pranciškus Gale

, Maldoje Žmogus visko niio Dievo išm 
nes malda yra kalba au Dievu; (Męs 
Tėvas niekad nepaniekins prašymų jo 
mųįų Vaikelių, Pavyzdžių pilnas Šventa 
tas ir niūšų pyvenūnas. Ištikimasis Ab

f

•• > A- >



kdrtadiems, balandžio 28, 1933 n A R j? T KINKAS T

F '
r

.......     , , Į ,1 . , -        — '    ‘    ■■ .1 11^ , Į      ■ IH,       I. , . I ■■

j.D. S. Naujos Anglijos Apskričio Metinė Gegužinė 
^Muzika Gegužes 30,1933, Romuvos Parko, Moutello, Mass. jla^umpai

Kas girdėti, lietuvių | 
. kolonijose

|WEST LYNN, gftss.
KlubįK paskutiniame šusL 

rinkime nutarta pagerinti 
namo išvaizdą iš vidaus , ir 
iš lauko. Šiame susirinki-’ 
me priimta keletas naujų 
narių su J. Arlauskų prie
šaky, kurs yra nesenai at- 
vykęs-išLietuvos. :

■PAVASARIO ŽADINAN-

K- TI DVASIA
Bp Drauge su pavasariu', ža- 
^Edinančių gamtą iš žiemos 
Bmiego, ir Lynno lietuviai ro 
B-do harmoniją su nauja lai- 
B-kotarpio dvasią. Lietuvių 
■fealtūrinis gyvenimas žengia' 
■rį atgimimą. Tai rodo da- 

baltinis veikimas politikos, 
•omenes. ir. ekonomikos 
yse.’- šio atgimimo va- 
s, kaip ir visuomet, yra 
mosios kartos nariai.
Politikos srityje, vado

vaujant .advokatui' H. D. 
Lesburtui, lietuviai ,susior- 

4 ganizavo, kad gautų pnpa- 
žinimą vietos politiniame

■ veikime. . Lietuviai įėjo į 
K tarptautinį politikos klubą. 
K-kurį, sudaro 20 tautų gru- 
B pių, kurios yra susijungu- 
K sios bendram* tikslui.

■ . Šiuo laiku Ęmpire Laun- 
fc. diyį-Balkus Sousage Co. ir 
ffe-Gemprovr- Kid Co._ yra Įię- 
K tuvių vadovybės rankose. 
K-Jei būtų daugiau, pasirūpin- 
E" ta, tai . lietuviai galėti} kon-. 
E traliuoti kooperatyvę. batų 
K- dirbtuvę ir kredito uniją. 
W. Su tokia pajėga, aišku, lie-

/ tuviai taps svarbiu veiksniu 
miesto ekonominiame gyve-

i j. a' ■?■•••■

^..-•tnme.

į Atvykimas, kun. E. Nbr- 
| buto į Lynną, vėl atnaujino 
į pageidavimą turėti savo 
I ■ bažnyčią. Bažnyčios staty- 
| mo fondas auga ir gal neto- 
I limo j ateityje -lietuviai 'gaus 
| įvasiniiis patarnavimus sa- 
t vo bažnyčioje.

‘Vienas iš svarbesniųjų į- 
vykių, žinoma, yra perorga
nizavimas1 jaunuolių klubo ‘ 
(Lithuanian Juniors), kurs 
stengiasi išauklėti jaunuo • 

sius lietuvius pagarboje jų 
rėvų Šaliai. Dėl depresijos, 
narių* įstojimo ir mėnesiniai 
mokesčiai laikinai suspen
duoti. Šiuo laiku . įsto jo 
daug naujų narių. - Įvai
riems parengimams ir susi
rinkimų paįvairinim*am š 
išrinkta komisija tok?trsįs> 
tato.: Mykolas J. Ą. Adlis,' 
pirmininkas,. • M.. Kuklytė, 
J. Čiraitė, J. Rutkauskas ir 
S t. Balkus. Pirmasis ko
misijos darbas buvo suren
gimas šokių, kurie įvyks ge-_. 
gusės 6 d. klubo salėje/ 25 
Camden St. Šokių komisi
joje: J. Arlauskas; pirm., 
Stella Davis, Monica Kuk- 
les,. p-lė V., Bankus, V. Ba- 
lukonyte ii* Ed. \Glinskus. 
Be to daromi planai suren- 

' gti vaidinimus, koncertus, 
debatus, piknikus ir. 1.1;

Jaunuolių klubo veikliais 
nariais yra W.- Černėskis, 
pirm., adv. H. P. Lesburtaš,' 
vice-pirm., Ę/ Bacevičiūtė, 
raštininke, Em. Petkevičiū
tė, iždininkė, J. Ginkus, St. 
Davis, J. Arlauskas, J. De- 
mikis, V. Balukonytė, V. 
Zaletskaitė ir kiti.

į Kad. jaunieji būtų arti- 
Į mesni lietuvių dvasiai, įs- 
g teigta lietuvių kalbos moky- 

kla^ kurios mokytoju yra EJ Juozas Arlauskas, .kurs šiuo E laiku rengia įdomų kursą,

- Vietinio ■ lietuviu .klubo 
delegatai turėjo ’ didelę da
lį r.. tarptautinio politikos 
klubo pirmame baliuje 
koncerte, įvykusiame balaną 
džio 17 d., Add Eellovris 
Hali. :

PAIMT W1TH VVALLHIDE
and hang pictures the šame day

V/ALLHIDE

Cohfe in today. Let us 
tell you about this nevv 
V i to liže d Oil Pa iii t

Papuoši savo kambariui, išklosi sienas kaip vęlvetu su mūsų 
naujos .rūšies Pentų. ‘ Užeik pas mus. Mes parodysim jum 
kiiip sutaupyt laikų ir. pinigus! • '

/■; Geriausia geležinių daiktų krautuve. Cambridge’iiii.

UNIVERSITY HARDWARE C0.
Savininkas J.- H. Snapkauskaa "■

1147 Caųįbridge St,. Cambridge, Mass,
' Tol. Porte? 0755 ‘

-— --------------- 1—■—;—•—4—■

Šiame parengime dalyva
vo daugiau 800 žmonių, ku
rie džiaugėsi lietuviška pro
grama, kurią ‘ išpildė SJ 
Paura ir M. Kuklytė. A- 
kompanavo Jeahnette Le-I 
vinson. ? į

Lietuvių komisiją šiame kuri visą laiką buvo sanda-1 
baliuje sudarė‘ųdv. H; l3. piečių globoje. Bet toji 
Lesburtas, pirm., J. Ariau- Į draugija per 7 metus melai-j 
skas, K. Preitįs, J. linkus, Į kė susirinkimų ir niekas ne- 
A. /Maziliauskas, J. Sken- žino kas padaryta su tos Į 
dal, V. Zupkauskas, M. B. draugijos pinigais. Rodos, 
Adlis, J. Kilmonis ir kiti, buvo 79 doi; bBahkine kny-

M. j. J, .4. gute tuo laiku buvo pas Vy- 
i; L duną. Gal jis paaiškintų

Balandžio 18’ d. po ilgos Tuos pini-
ligos atsiskyrė ; su šiuo pa- gus, jei jie tebėrą. p. Urbšos 
šauliu Juozapas Putis. Į bankė, būtų galima atidiioti 
Prieš įnirtį velionį Sakra-1 Vilnių vaduoti reikalams, 
mentais aprūpino kun. E. Kitą, kartą parašysiu dau< 
Narbutas. aPie hėząležninkus ir

Laidotuvėse dalyvavoJ jų/‘didvyrius” ką aš paty-
daug velionio giminių ir Į 'riątt būdamas su jais per 
pažįstamų. Buvo privažia-110 metų. . ._ . .
vę iš Haverhill, La^ience, Vincas Če^iMskas, tarnautoj EI. Žukaitę ir 
Lowell, iTashua, Montello Laivfenee, Mass. pasisiūlęs .jų pavėžinti į jos
ir kitur ■ namus. Jis ir parvežęs ją

Dideliame nuliūdime liko į MONTELIO, MASS. k4 — našle Viktorija ir M: ■IW Dorchestery ji vijos! poįe-

Albertas ir Juozas, tarnai!- RoMUWŠd1rKAS r^’ vV?° 'dlde^ ?jus Amerikos kariuomenėje. • »0mjVOS PARKAS Uanęs kad tai buvo plesi- 
Jfe yra Panamoje, tad ne- Pavasano saulės sypse- kai ir todėl JI8 smarkiai Iš
galėjo suskubti ir į laidotu- L1'08 ^avėtasrzengiau tląu- dęs savo automobilių.
veg. .. . . , Rm,. M3, palikdamas surukusi EI. Žukaitė liudijusi tėis-

. ■ ■' Į miestų. ■. Prisiminęs vieno j me apįe kunigaikščio blai-
I AUIDENPi: I P^^riaus patarimų, kad Ivumį ir dorų elgesį tačiauLAVVngjbM, fflĄd& ■ pavasarį pušine sveikiau kunigįiįštis,nĮihą.įgta%,.noi?s 

.. •< ■ '— . ■ įkvėpuoti, negu jūrų vande- Į įr labai maža bausme.
' - NEZADEŽNINKŲ piu vasarų išsimaudyti, žy- j - ? /

“DIDVYRIAI” Lgiavau į Romuvos parkų. XIIKIAIKMĮ RIFNA
Sužinojęs, kald Grigalių- Koks puikus pušynas! Kvė- OILUIRIMIH UILHH .

nas, ■ Pesliak ir- Vyd.un.as puodamas piiŽyne tyru pu- ,■ ..■.„ -
parašė “K-vyje” pareiški-m oru, įtrauki į plaučius Balandzm A d, o_ g u-
mų apie pryčerį Valadkų ?ye^:o pro‘ir tuomi pašali- Į pasiek© 73 laipsnius, kas 

štai kų turiu pareikšti: . Į;iš plaučii 
Grigaliūnas yra papras-1 fe- Montėll 

tas ir tamsus žmogelis, grei-j v^ progos
Šiaušia per klaidų pateko į ftišynų. . i vietijliaį veikėjai, kuri, j,
nezaležiiįnkų lizdų, 1 i,. T®? as ,^80. Į švagždžio. patariairii, ’ reh-

. pesliak visai mažai moka Į I giasi geriausiai priimti gau-
lietuviškai, ’ jis yra lenkas Platinami ligi 14 jiedu ls sjngus gvešų būrius. Tuo 
ir priklalisęs prie lenkų.'P^'iA’Dsiil,■S1®?*’’8 * IP- tikslu parkas gražinamas, 
Tik jo žmona lietuvė ir ne- K pljaz.a1’ gerinamas' puošiamas. .
zaležninkė. Žinoma, mote- P0.™’ . Monteliėtiš.
ris ir patraukia prie neza- ha Pa®t°ge, kad, pasitaikius __ ____

želninkų. Pesliakų seniai I- WM|i'ii A APC¥D|
pažįstų it jis nieko :sap b<>^ P^usJ^smmtis. L, ¥IGI|L K. A.AriKffl- 
žmogus, bet matyt, jis'daroĮ Į®;.®® felalnv ri ČIO KUOPOMS , i ’. . ,.i? . dešines i kairiąją pusę, ant I wiw nwvi vmv .taip kaip i am diktuoja. I . , , \ . .7 v . . I; , •. ,« ■. .1 pat kalniuko, ir žymiai pa-1 ”. Vyta“** garbes trok- Kad valgymai Lietuvos Vyčių Naujosios

• stųs žmogui Jis vargiai L apsaugatt nuo vejo ir Anglijos apskrities metinis 
pasirgo-wp ^^, As j flarbi^^ guteiį.ti suvažiavimas įvyksta gęgii-

; jam rasy ava orespon Įgej,esnįpat.aniavbną- Įžės 21 id., 1933 m., Šv. Ka
dencijas,® jis tik savo var^ Į vfe. taisymQ darbai nu- rimięro parapijos svetainė- 
dų pasirašydavo. Jis Šlei- maįomi pį131ai užbaigti iki I j 41 Providenėę St., Wor- 
in ir Vypartą yra pavadi? L ’ --
nęs sorkinihkais, o nezalež-Į

. ninkusjdurhiais. Bet da
bar vėl prisiplakė prie ne- 
.zalėžninkų ir tapo “dur-l

■ nių’ * karalium ir nęt savo Į 
parašą padėjo po pareiški-J 
mu gindamas pryčerius. Va- į 
ladką i* Vypartą. Į 

Vydūnas “^eleivį^ ir so- į 
cialistus kitaip nevadino, L 
kaip tik polskų viščiukų pe- Į 
rintojąis, o s*avė skaitė Lie-į 
tuvos patriotu *— sandarie- Į 
eių.‘ .• ■ Į

Dapute kitas vėjas ir Į
* ‘patriotas’ • Vydūnas. prį- Į 
sidejo prie polskų viščiuku 
peiintojų ir “durnių^ ne- 
zaležninkų. Tasai Šiaųdi- .

pis patriotas ir mane į pin
kles įvedė su nęzaležnin- 
kais, o paskui kaip Pilotas 
nusiplovė rankas ir tapo 
vėl nekaltu avinėliu.
.Vydūnas yra buvęs ir 

Į tautiečiu T. M. Draugijoje,

IVIETINĖS ŽINIOS
KUNIGU VEŽĖ I 

LIETUVAITĘ
, Bostono teisme, DotcIics- 
ter distriktc, Austrijos ktT 
nigaikŠtis Leopold nubaūs- 

i tas 50 dolerių bandą už 
greitą važiavimą ir vairavi
mą automobilio, būnant gir
tu. Savo tariamam nekal-

t Leopold pristatė teismui 
Eleną Žukaitę,, 22 m., gyve
nančią Dorchestery, kaip 

[liudininkę. Kunigaikštis 
Leopold aiškino, jog balan
džio 14 d. jią turėjęs “par- 
ty*’ viename restorane, kur 
pastebėjęs drabužinėje pa-

yra šilčiąusia diena po 3(5 
metų. 1897 m. balandžio 
24 d. šiluma siekė 79 laips
nius. Žinoma, tas -šilumos 
aukštis liečia tik balandžio 
24 dieną.

NAUJAS VYSKUPAS
Maryknoll misijonierių 

: vienuolyno įsteigėjas ir vir-A. 
šininkas monsinjoras James 
Anthony Walsh -paskirtas
tituliariu vyskupu.. -

Vyskupas Walsh gimęs 
Cambridge ir buvęs Bosto
no arkivyskupijos kuiiigas. 
T kunigus įšventimas. 1822 
metais, - r-. - • • ■ •

t-

JONO KMITO EILĖS
Tai gražus mūsą išeivijos 

įžymaus .poeto kun* K. Ur
bonavičiaus eilių. rinkinys.

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

Knyga gražiai atspausdin- 
;a ir turi 19f pust. Jos kal
ia $1.50. Bet dabar “Darbi
ninko” spaudos vajaus me
tu, gražiais drobės viršeliais 
kaina tįk 75centai; popie- 
rio viršeĮiąis 50 centą.

■ Dabar yra geriausias lai
kas įsigyti -šią taip brangią 
ir naudingą eilią knygą.

‘‘DARBININKO” ADM.,

866 W. Broadway,
South Boston/Mags. \

.Aš jau sėliai esu muzikos biznyje, bet dar nesu girdėjęs, kad 
už tokią, pigią kainą butą galima įsigyti įtaip paranką muzi
kos instrumentą, . •

Nauji |

i

£ 
i

■ ' ’ • • : ' -v ; g

Vitai R-90 RČA Vičtor j

Tai tikrai DIDELEI YRA- |
TYBfi,. karią mums, pasiūlo ė
BOA Victor 1933 metais, Jo į
.vardas.“TONALITE CON- į
TROL,” kuris perduoda 
pilną muzikos malonumu ir •.
yifa. tikru stebuklu.

pilnos orchestros balsus .
jis gali perduot 266 instru- 

-Iflenfą notų daugiau, ’ negu 
Paprasta radio-..-. . . _ 
f Jis turi balsą suvienodi- 

. inimą; Automatišką Volume , 
Kontrolę; Pilno Dydžio Dy- 
namic Kalbėtuvą.
Padirbtas geriausiai negu 
bent vienas buvusių4 Radio.

Modelis R-28

*• Su RCA Radiotrons

$19s0 •

— . '..i-.—Į cester, Mass.

SVIES & SVIES Suvažiavimas^ prasidės 
P. A. Sytas ir B. G. Sytas įpunktualiai 1 vai. po pW 
LIETUVIAI ADVOKATAI 1 Visos kuopoj prašomos 

eAJraOBNBLOCK prisiųsti .atstovų, kuodan- 
. 681.Wa4hingtoą St Į giausia, kadangi Šiame slv 
TeLK^n^odL0330 . .... ’ '' j 

. Gyvenimo vieta: sų . .organizacijos svarbus^
82 VTalnnt Avo.__ LI T,0Tlr,riia‘T

; Tel. Norwood l315-W , ĮĮi renmiai.
1 Be to, pageidaujama, kad 
dalyviai patiektų suvažiavi
mui naudingų sumanymų.

Apskrities valdyba: 
Dvasios; Vadas

; •, Kwi, Pr. juras;
Pirmininkas. ■

D. J. Avarieo,
;., Raštininke . ••

CH ARROR'S
v PIANAI—RADIOė į

AALDTTOVAI j
Aliejam pigiai, Skalbiamoi j 

mažino* ■ |
lOTRIJMBmrrBOT
WbBČ»mūį MAH į

Td. 44480 . I
tagvol IHypot—V* JfuoiiniiHeį

kadio Fonograf

*4998
COmplete Fivė TUbe Super- 

' heterodyne Radio

Electric Phonograph Plays
Long Playing and Standard

• Records

Į
|

5
3
I
I Tik įsivaizdink) Tikras 5-tubų. Superheterodyne au Dynanu
I Kalbetuvu ir. Balso Kontroliuotoju. Tai Amerikos geriausia
| parankus BADIO. Galima įsitaisyt kiekviename kambaryje

< Užeikite peraitikrint jo gražios muzikos.
MES PERKAM LIETUVOS BONUS IR MOKAME PILN
,/• -. JU KAINĄ.
‘i . A • ■ ’• . . • . . ’

Geo. Masilionis
•’ • * »’ _ • *- ’ * ■ z ,

377 Broadvvay, So. Boston, Mas

I

- f
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R y tinių Valst i j ų Žinios
Kataliku Spaudos Savaite
(Kun. N, Pakalnio kalba b&f 'rO- 
dio rtotį WMBQ_balandžio 20 d.)

Labų vakarų, malonūs ra-, 
’dio klausytojui. r ..

Man • yra teikiamą • .de
šimts minučių laiko į jus, 

‘ gerbiamieji; šį vakarų pra
bilti. . Jums džiaugsmas, — 
man gi liūdesys. Jūs džiau
giatės, kad ą§ ilgai nekalbč-

• siu,, nes ilgos kalbos radio 
7~; klausytojus paprastai ’ var

gina. Aš gi liūdžiu, nes per 
dešimts 'minučių laiko negd- 
lėsitr pasakyti tai, ,ko aš no
rėčiau. Vienas dalykas ir
mane džiugina, būtent, skite man šį sykį pakalbėti

tie, kurie, klausydami šios 
mano trumpos kalbos, su
pyks ir net gal mėgins ma
nų kalbų pertraukti, užtik
rinu jus, gerbiamieji, kad 
aš vistiek negirdėsiu. Dėl
to geriaus kantrybėje klau
sykitės ir ųieko nesakykite.

Antradienio rytų klausė
tės kunigo Balkūno kalbos 

.apie katalikiškos spaudos 
platinimo ir reinimo reika
lų. Prie kunigo Balkūno 
kalbos nieko - negaliu nei 
pridėti, nei atimti, nei jojo 
kalbos pagražinti. Tad lųį-

r

^inynaP
; RADIO PROGRAMA /

Pereitų .ketvirtadienį įvy- 
ko šešioliktasis Šv. Alfonso 
parapijos choro radio. kon- 
cėnĮas, šiame , gezone^ LĮgo- 
grama seke: ;? .

“Per • tamsių. ' naktelę;*’ 
“Oi tu ieva, Ievužė;” 
“Dzimdzi, drimdzi;” “No- 

.. yiu miego, saldaus miego.” 
Simaitis su dukterimi Ma
rija taipgi dalyvavo sa ke
bais armonikos numeriais.

Sekmadienio vakarų buvo 
pastatytas, dar nęišspaus- 
dintas scenos veikalas, “Pa- 
ieŠkau. Pačios.” Dalyvavo 
gana didelis būrys choro 
narių. Veikalo teina semta 
iš šių'dienų pasmarkėjusio 
gyvenimo.

IŠ BROOKLYNO 
ATSILANKĘ

Kun. Kartavieius, pernai 
įšventintas New Yorkietis, 
buvo atvykęs į Baltimorę 
balandžio 19 d, Buvo sų-* 
sirgęs akims ir ieškojo pa
geltos Johns Hopkins ligo- 

.* ninėje. Iš pradžių buvo 
gydytojų manyta, jog rei
kės jam prie akies pridėti 
Stiklinį paviršių- — dar tik 
išrastas akiij gydymo, būdas.

Tačiau, paskutinėmis žinio
mis- pasirodė^ kad dar to 
daryti nebus reikalinga. 
Kunigas džiaugdamasis grį
žo namon pereitų pirmadie- 
rų; po lengvos, bet svarbios 
operacijos. ’ Buvo keletu 
dienų apsistojęs mūsų kle
bonijoje, . .. , /

Pereitų savaitę pasimirė 
viena seniausiai Baltimorė- 
je gyvenančių lietuvių; Juo- 
zapina Bendokienė. Mirda
ma turėjo apie 59 metus, 
bet jau Čionai gyveno apie 
40 metų. Pastaruoju laiku 
sirguliavo savo name, 820 
Hollins S t. Buvo laidoja
ma iš Šv. Petro Bažnyčios, 
penktadienį, balandžio 21 ld.

. Žyny$i

Jei keliausite į Lietuvą, kreip- 
kitės prie autorizuoto agento.

JUOZO ALEKNAVIČIAUS
801 So. Fremont Avė., 
BALTĮMORE, MD.

Tel. Cal. 1915 ■

telefonas; Plm 1350. * ■

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir, Balsamuotojas ,

423 S. PACA STREET, 
BALTĮMORE, MD.

s

E
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ŽIŪRĖKITE! I
VISŲ BALDU NUPIGINIMAS. |

; Rūpestingos šeiminųikCs visuomet pertvarka savo namus 
i kasmet pavasarį. Ir visur atsiranda vienas lutas gulas jau 
! pasenęs, ar sulūžęs. Kas daryti? Reikia naujų.

Ateikite tat pas mus. Rasite čia netik gražių naujų bal
dų, bet Šiuo laiku ypatingai žemomis kainomis:

Štai: Apvilktas matfasas, buvęs‘$19.50 —; dabar $9.99, 
Nendrinė supamoji kėdė, $8.50 vertes dabar $4.98.: 
Plati gonkų sttpuokle, būdavo $14.95, —i dabar $9.98. 
“Fire King” dujinis pečius, keturių skylių, stalo viršus.

■ parsiduodavo už $49.00, dabar gi tik $29.95.
Ir netik Šitie dalykai, bet visokie namų reikmenys žy

miais nupigintos. Teikiame lengvas išmokejinip sąlygas:

SHEVITZ FVRN1TORE C0.
728-80-32 Wa4dngton Blvd.

’ BALTIMORS, MD. 
Tel.

Jei Tamsta paltai HpartiUinktf,’* fasitakiik. 
—Tamstai talkslnie yjiatluaų nuolaidų.

Ė 
EI

f

■ š
I

Už visus laikraščių rėdakto- 
ūua bei rašytojus, nes jie s 
ypatingai reikalingi mal- k 
dos.- Nes jie visuomenėje 
turi būti tikrais vadais, 
žmonių tikrais švietėjais, iš- 
pivijos taikintojais, nuro
dančiais tikrųjį kelių į švie
sių ateitį.. .

Dar norėjau ; padaryti 
;^appeal” į mūsų jaunimų, 
tų išeivijos pražydusių gėlę, 4 
lietuvių kalbos mokinimosi < 
reikalu* Deja, jau laikas 
nutiįtL,
- Taigi-—visiems labų nak-

--------------- -  ' j 

SUSIRINKIMAS
" ■ ' - ------ - . .. . . .’

' Didžiojo New Yorko Ped. 
apskrities mitingas yrą per
keltas iš balandžio 29 d. į ( 
gegužės 5 dienų, 8;30 v. V;, 
Karalienės Angelų parapi
jos svetainę, kur tikimasi 
susilaukti daug draugijų at
stovų jau priklausančių 

/prie apskrities, taipgi nau
jų draugijų, ypač laukiama 
iš Apreiškimo, Šv. Jurgio ir

i Atsimainymo parapijų. 
7 ’ u /. ” ;

/žinutes
f- I .»• . . X ..-..į-1 t . . - •• '
- Pereitų savaitę atvažiavo 

Amerikon pasisvečiuoti bū-
j vusi vytę r- Rūbliauskaitė-

■ Gąbaliauskiene. * Svečiuosis 
_ pas gimines Chicagoje. Už į poros mėnesių grįš Lietu

von.

. Apylinkėje svečiavosi ku- 
? nigas .Dr. j. Navickas, M. 

L’ L. C., Lietuvių Kolegijos 
1. direktorius. Pranešė^ kad 
1 jis su J. E. vyskupu P. Bū-
■ čiu, kun. A. Draugelių ir 

kun* V. Kulikausku, birže
lio mėm vidury važiuoja

y Romon, kur bus renkamas 
" Tėvų- Marijonų Generolas.

L-. .Dainininkas Juozas Bab-
- ravičius davė koncertų Pi- 

, liečiu Kliube, bal. 23 d* Pro-.
- grama buvo įvairi ir graži'.
" Publikos neperdaugiausiai. 
t Tų dienų buvo Šeši parėngi- 
s inai.’ : /

apie tų, kas dar nebuvo pa- galvas pasukti, kad iš po'ži- i 
sakyta liečiant mūsų lįetu- bančios plunksnos , plauktų j 

tikrai žavėjąnčios, Visus pa- i 
traukiančios mintys; kad ’ 
ne bet kų ir bet kaip į laik
raštį parašytų, kad tik už
pildytų laikraščio skiltis, o , 
.paskui nusiskųsti, kaid žmo- ; 
nes laikraščių neskaito,'ar- : 

tba vietiniai veikėjai miega
— spaudos neplatiną; kad 
kiekvienas laikraščio strai- 
psnis bei Straipsnelis būtų 
naujas dalytasi . skaįtyto- 
jams, — a messągę to the 
world, tada rasis daugįaus 
ir skaitytojų. , Iki šiol daž
niausiai vieno laikraščio 
prieš kitų sarkastiški strai
psniai. Vienas parašo rie
biai,. kitas dar .. riėbiaus. 
Skaitydamas laikraščius įr 
gauni įspūdžio, kad rašyto
jai puolat lenktyniauja, ku
ris geriaus sugebės kitų pa

sielgti, pažeminti. Rodos,
nieko pasauly nebėra įdo- 
ir t. snio, kas. galimą 'būtų pa
rašyti. • ‘ Vištiel^'gyvenimas 
privers mūsų -lietuviškų 
spaudų sužmonišketi, taip 

’ sakant,. sušvelnėti,, tad ge
riau jau dabar įmainyti pa
senusių rašymo taktikų^ AŠ 
tai primetu bendrai visiems 
Amerikos lietuviškiems lai- 

; .kraščiams. t įL < • ?
Mes katalikai- žinome,, 

kad tiesa yrą inusų pusėje. 
Mums rūpi tautą paremtą

- religija. Męs esame įsitiki- 
nę, kad žmogus b»e tikėjimo 
nėra vispusiškai pilna aš- 
menybė. t Praėjusiais me--

> tais man teko b^yįso pa- . 
, šaulio Universitetų Kenfe- 
.. .rencijbje; New Yorke. Ame

rikos, Kanados ir kitų tau
tų Universitetai prisiuntė 
savo atstovus. Lietuvos U- 
niversitetas negalėjo pri
siųsti savo atstovų, tad p. 
Žadeilas, Generalinis Kon
sulas, buvo įgaliotas, at
stovauti. Universiteto ■ de
legatais buvo Prezidentai sU v katalikiška spaud
bei Rektoriai arba šiaip jau 
labai įžymūs profesoriai 
(ne vargonininkai profe
soriai, bet tikri/universitetų 
profesoriai). Tarp kitų 
konferencijos posėdžių, vie-. 
nas posėdis buvo pavestas 
išimtinai religijos-(tikybos)- 
reikalingumo klausimui. 
.Niekad nepamiršiu garbin
gų mokslo’ vytų, kurie be-iš
imties visi pažymėjo faktų, 
kad jaunuolis,-kad irbaigįęs 
universitetą, jeigu tikėjimo 
nepažįsta, arba yrą nėtikin- 
tiš, nėra atitinkamai prišų 
rengęs išeiti į pasaulį. Mi
nėti mokslininkai tojė kon-. 
Cerencijoję Syarštė kaip - įr 
pylius visų universiteto 
mokslų tarpan til^bų. Vle-, 
ni sakė, reikalingos 
prie universitetų gu artisti
šku skoniu pastatytos kop
lyčios, kiįi patarė 'turėti p 
žymius dvasiškiušį kurie su
gebėtų pasakyti jįepapras* 
tai apgalvotus tikybinius 
pamokslus, <įąfc kiti, kad

Apylinkėje bal. 30 ęL pra
deda dienos taupymo lai- 
is — daylight saving time.

minėtas koplyčias, reikalin
ga įvesti gražiai išpildoma,, 
studentus patraukia n Č i a 
įoažnytine muzika, ir taip 
tolinus ir taip tolinus. Tai 
buvo gyviausia konferenci
ją. Jeigu aukščiausių, mok
slo’įstaigų. garbingi profeso
riui pripažįsta religijos rei
kalingumų, ir jų (tetigijų) 
pageidauja įvesti net į uni
versitetus, tai kam gi mūsų 
katalikiškų.. laikraščių re
daktoriams taip jau išsigą
sti? jeigu vienas ar kitas 
mūsų idealui priešingai nu
sistatęs laikraštis, pavadin
kime jį laisvamanišku ar 
bedievišku, Šlykščiai ar ig- 
norantiškai kų nors apie 
mus parašys, ar tai jau bū
tinai ir mūsų spauda tuo 
jmuiu ginldu privalo rea
guoti. ’ Perbrangus laikas, 
,energija ir laikraščio vieta. 
Anaiptol, — lai mūsų spau
da gražiu pavyzdžiu? įtiki
nančiai rašę, — žmones su
pras ir atskirs blogų spaudų 
nuo'geros spaudos. Nema
nykime, kad mūsų žmonės 
jau iiieko nemušto p jie . gal
voja ir dar kaip, Mes žL 
pome, kad Šv. Prahciškatis 

. ne: tik. paukščiai ir žuvys

viškųjų spaudų ir josios au- 
lOrius*

Mano giliu įsitikinimu y* 
ra, kad ne savaitę, bet turė
kime ištisus mėnesius, pas- 
:di'tus', mūsų spaudos pra- 
platinimui. — teigiamų pa
sekmių nesusilauksime. Nė-r 
susilauksime' teinamų pa
sekmių, sakau, dėlto, kad 
mes tesitenkiname vien jau 
senai nudėvėtais šūkiais: 
“ skaityk' - iiį^ katalikiškų 
laikraštį, buk susipratęs ka- 
talikas, neskaityk bedieviš
kų raštų, remk savuosius, 
neremk. svetimų, — skaityk 
^Darbininkų,” “Draugų,” 
“Garsų,” neskaityk to ir 
kito laikraščio ir tam pana
šiai. Lygiai tokios pat pa
sekmės būtų, jeigu koks 
kunigas sakytų tik tokį pa-, 
mokslų:... “Vaikėjiai, mylė
kite Dievų, mylėkite artimų, 
bijokite pragaro, būkite gė
li katalikai, susipratę'kata
likai...’- 'ir viskas, —- dau
giau nieko. Kasžin, ar at
sirastų nors vienas, kurs 
panorės klausytis < panašaus 
pamokslo, ypatingai Šiais 
laikais. Mūsų, žmogus, kan
triai išklausęs vieno, spy- 
eiaus, flegmatiškai žygiuo
ja' į kitas, prakalbas. Ten 
jis girdi : “skaityk šį. ar tų 
laikraštį, neskaityk interna- 
cionališkų laikraščių, ir it. 
Lygiai,{kaip Lietuvoje rin
kimų metų ūkininkas, pasi
klausęs kalbų nuo vienos ii* 
kitos bačkos, pamodavo 
rankų ir eidavo, sau šalin.. 
Nežinodamas nei kam beti
kėtų. nei, atėjus . balsavi
mams, —: už kų ibebalsuoti. 
Gerbiamieji radio klausyto
jai manęs paklausite : “Po 
Šimts, pypkių, tai'pasakyk, 
jei geras, kokiuo-gi kitokiu 
būdu mes išplatinsime savo 
spaudų?” Trumpai atsa^ 
kyšiu. Mes ne vien tik rū
pinkimės kaip žmogui įkal
binti, kad jis skaitytų mū
sų laikraščius, bet lygiai 
stenkimės paveikti į visus 
mūsii redaktorius,, bendra
darbius, korespondentus ir 
kitus rašytojus, kad ir jie 
taipgi susirūpintų kaip pa
gerinti laikraštį, kad jo pa
tys žmonės neverčiami ieš
kotų ir prie bažnyčios durų 
ir gatvių kampuose ir gele
žinkelių stotyse ir vagonuo
se, kad žmogus gėrėtųsi ir 
didžiuotųs laikraštį įsigijęs, 
perskaitęs nemestų jį atbu
la ranka, bet įkištų į kišenę 
ir tyčia, su pasididžiavimu 
paliktu, truputį išsikišusį 
laikraštį iš kišenės, kad ki
ti matytų. Tiesa, mūsų yra 
šventa pareiga savo katali
kiškų spaudų skaityti, rem
ti, platinti, —būti susipra
tusiais katalikais, bet ly
giai yra šventa pareiga ir 
mūsų gerbiamųjų redakto
rių bei bendradarbių šiuo 
spaudos vajaus laiku; savo

Gegužes 8 d. įvyks Rytų 
valstijų Kunigų Vienybės ; 
i’ovįncijos sųsįrinkimas
as kun. J. Simonaitį, Eli- 
abethport,N , J» <

‘Chop Suej party” balau* 
ižio 27r Karalienės An
gelų parapijos salėje.

Brooklyno :. sandarieČiai 
pamėgo ruošti “kultūrines** 
paskaitas. Pora desėtkų 
amonių susirenka įr padis- 
knsūoja su p. Strimaičiu' 
(špina farsas.

New Yorko kalėjime sė
di K. Riauba. Dar teis
inąs . savo nuosprendžio ne
padarė. Jis yra raketierių 
auką. ' » : .

Metinės mišios už kun. 
A. Kodį buvo atlaikytos- P. 
Švč. Apreiškimo bažnyčioje 
balandžio 24 d*
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nutildydavo, Šv.' Pranciš
kaus ir liūtas klausydavo.

Blogos valios laikraščic 
hęatversi nei gražiuoju nei 
piktuoju, bet yra geros va
lios žmonių, kurių erzinti 
beį juosius atstumti neturi
me jokios teisęs. • '

Man būnant Paryžiuje 
.Prancūzijoje, 1928 metais 
pateko į rankas praneųzt 
katalikų dienraštis “L( 
Croix.”- Kaip tik tilo me 
tu prancūzai katalikai bųy< 
susirūpinę savo katalikiškų 
ja spauda. Niekad nępa 
mirsiu “La Grobę” patari 
ino laikytis nurodytų santy

Katalikų Akcijos ir spau
dos savaitė eina visu smar
kumu New Jęrsey lietuvių 
parapijose. Čia darbuojasi 
Irnm ^J. ' Balkūnas ir p. K 
Krušijnskas.. ,

JERSEY CITY

Tarp, tųjų nurodytų patar 
mų man smigo į galvų si 
kauti du: Birma. Pasita 
kius katalikiškam laikrašti 
je netobulumų, nelaukti, b< 
tuojaus siųsti sąvo pastabi 
redakcijai. Ar mes tų di 
rome? Ne. Siųskime ir 
mes ąayo pastabas redakci
joms. ’ Pasisakykime kas 
muins patinka ar nepatin? 
ka. Tuomi pagęlbėsįme . re
daktoriams orientuotis kaip 
vėsti laikraštį, kad žmones 
smalsiai jįjį skaidytų. Ant
ra.' Tas pats “LajCrois” 
pataria melstis įįž katalikiš
kų ląikrąščįų pasisekimų ir- 
ūž jų redalitdrius. Taip, 
kunigas Balkūnas praėjusio 
antradienio ryte, kalbėda

mas iš šios radio stoties, pri
siminė, kąd reikalingos 
maldos už kotai i kiškos 
spaudos dėmėjus ir plaijn- 
tojus.. • Aš gi dar pridedu 
įr sušunku kartų sų piW 
cūzų katalikišku laikraščiu
l‘La Oroix:” Melskimės ir

. ■“SĄŽINE” ATVA- . •
. ŽIUOJA

Visas Jersey City suju 
dęs. Tik ir kalbų apie “Sų 
žinę.“” Mat, sekmadienį, bai 
30 d. atvažiuoja “ Sąžinė,1 
kuri bus vaidinama ŠV. 0 
nos parapijas salėje, Gran 
St. ir Manning Avė. P$ 
džia 8 vai.

Sąžinę ’ ’ vaidins Pate] 
šono artistai, režįsuojai 
kun. S. Stoniui. “Sąžine 
tikrai gražus įr įspūdingi 
veikalas. Publika nėga 
susilaikyti nuo ašarų. Ki 
'vienų kartų pamato, tas n 
ri ir antrų kartų pamatyi 
Tat .norintiems bus gei 
proga jų pamatyti Jersc 
City. '' '

Visiems, Visiems!
Nuoširdūs Ačiū Gerbiamiems apyįinkėą 

Kunigams-Klebonams ir Katalikiškoms. Drau
gijoms už’visokeriopų rėmimų ir spaudos dar
bus; ‘ ’ ' • } . > . ■ ' / " ' •

. .. Daug, laimės ir džiaugsmo visiems per mū- ' 
. ; sų biurų keliaujantiems į senų Tėvynę Lietuvą.

LIETUVIŲUNIVERBALISBIURAS *
Atsilankę'į Brooklyn įvairiausia proga ne

pamirškite užeiti pus mus ir pasikviesti į savo . 
namus lįetuvių prįetelių ir patarėjų—laikraštį 
.♦ (Darbinihkų. ” Jei Jtunyse kils graži mintis *; 
Švenčių proga įsigyti ar savo .priedeliams pado
vanoti naujų maldaknygę, rožančių ar gražių . 
stovylėlę, užeikite -B. Jūsų visuomet laukiame*' 

■LIĖTUViV UNIVERSALIS BIURAS, Ino.
'. . ■ • Bttvusi “VYTAUTO SPAUSTUVE”

4S8 Gmd m. BmMyn, H, Y.
ST«g& 2-2133 .
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Rytinių Valstijų Žinios
Kataliku Spaudos Savaitž)^'^^

:■ ■ ■ ‘ ‘V viskąją spaudą ir josios au-
(Kun. N. Pakalnio kalba’įięr iri- 
dio iriU WMBabal&ndžio20 d.) 

.'i «
Labą vakarą, malonūsT|ta-, 

dio klausytojai. , ,
Man • yra teikiamą de

šimts minučių, laiko į Jus, 
gerbiamieji, šį vakarą pra
bilti. Jums džiaugsmas, — 
man gi liūdesys, Jūs džiau
giatės, kad aš ilgai nekalbė- 

- ^sitįrnesri^os^jalbbs^radio 
klausytojus paprastai ‘ var
gina. AŠ gi liūdžiu, nes per 
dešimts ^minučių laiko nega
lėsiu pasakyti tai, ko aš no- 

. rėčiau. Vienas dalykas ir 
mane džiugina, būtent,

torius.
Mano giliu įsitikinimų y-

tie, kurie, klausydami šios 
mano trumpos kalbos, su
pyks ir net gal mėgins ma- ra, kad ne savaitę, bet turė- 
uo kalbą pertraukti, užtik- Irime ištisus mėnesius, pas- 
rinu jus, gerbiamieji, kad kirtus^nūsų spaudos pra- 
ąš vistiek negulėsiu. Del- Į platinimui. — teigiamu pa
to geriaps kantrybėje klaų-Į pekmių nesusilauksime. Ne-1 
sykitės ir nieko nesakykite. Į susilauksime teigiamų pa-

Antradienio sytft klaus?- sakau, dato, kad

tęs kunigo Balkūno kalbos 
apie katalikiškos spaudos 
platinimo ir rėmimo reika-t 
ją. Prie kunigo Balkono i 
kalbos nieko negaliu nei 
pridėti, nei atimti, nei jojo' 
kalbos pagražinti. Tad lęį-

- skite man Šį sykį pakalbėti
7

i Apylinkėje bąl. 30 & pra- 
Įsideda dienos, taupymo 
kas — daylight saving time.

• V ‘ • - ,7. - AMf . *3

L į. f4f’ »

Gegužes 8. d. įvyks Rytų r
Valstijų Kunigų Vienybės^ 1 

[provincijos susįrįnkimas’ ’ |

i žabethport,N .L ■ ■, .

Mot, Sąjį 24 kpr paruošė 
*f01įQp 3uej panty" balaną • I 
džio 27r d., Karalienės An- • | 

j gėlų parapijos salėje. ’ I

galvas pasukti, kad iš pt/žL 
bančiog plunksnos, plauktu 
tikrai žąvęjąnčįos, visus pa
traukiančios mintys; kad 
ne bet ką ir bet kaip į ląik- . 
raštį parašytų, kad tik už
pildytų laikraščio ‘skiltis, o 
paskui nusiskųsti, kad žmo
nės laikraščių neskaito, ’ ar- 

įba vietiniai veikėjai miega 
— spaudos neplatina; kad 
[kiekvienas laikraščio strai
psnis bei straipsnelis bųtų 

[naujas dalyta^ .. skaįtyto- 
į jams,* ^ a message to the 
Į woridj tada rasis- dauginus 
ir skaitytojų. , Iki šiol daž? 
niausiai viepę ( laikraščio 
prieš kitą sarkastiški strai
psniai. Vienas parašo rie- 
biai, Įritąs dar riebiaus. 
^Skaitydamas laikraščius į- 
įgauni įspūdžio, kad rašyto
jai nuolat lenktyniauja, ku
ris geriaus sugebės kitą pa
neigti,. pažeminti. Rodos, 
nieko pasauly nebėra įdo- 
?r r. snio, kas-galimą būtų .pa
rašyti. ’Vistiel^ gyvenimas 
privers mūsų - lietuvišką 
spaudą sužmonišketi, taip 
sakant, sušvelnėti,, tad. ge
riau jau dabar mainyti pa
senusią rašymo taktiką. Aš 
tai primetu .bendrai visiems 

| Amerikos lietūviąkiems lai- 
įkrąŠčiams. o i< o-: .

Mes katalikai-, žinome, 
■ T 11 \ * j-c, * r '

kad tiesa yrą Pus®je‘. 
Mums rūpi tauta paremta 
religija.. Męs esame įsitiki- ' 
nę, kad žmogus bįe tikėjimo 
nėra vispusiškai pilną as
menybė. t Praėjusiais me
tais man teko būtį* viso pa-, 
šaulio Universitetų Konfe- 
renęijoje, New Yorke. Ame7 

į rikos, Kanados ir kitų tau
tų Universitetai prisiuntė, 
savo atstovus. Lietuvos U- 
niversitetas negalėjo pri
siųsti savo atstovų, tad p. 
Žądeikis, Generalinis Kon
sulas, buvo įgaliotas at
stovauti/ Universiteto de
legatais buvo Prezidentai 
beį Rektoriai arba šiaip jau 
labai įžymūs. . profesoriai 
(ne vargonininkai — profe
soriai, bet tikri universitetų 
profesoriai). Tarp kitų 
konferencijos posėdžių, vie
nas posėdis buvo pavestas 
išimtinai religijas'(tikybos); 
reikalingumo klausimui, 

LNiekad nepamiršiu gafbin- 
I gų mokslo' vyrų, kurie bė iš
imties visi pažymėjo faktą, 
kad jaunuolis, , kad įr baigįęš 
universitetą, jeigu tikėjimo 
nepažįsta, ai bu yrą netikin
tis, nėra atitmkhinai prisi’-. 
rengęs išeiti į pasaulį, Mi
nėti mokslininkai toje kon
ferencijoje svarstė kaip į- 
pynuš visų universiteto 
mokslų tarpan tikybą. Vie
ni sake, j<ad reikalingos 
prie universitetų ąū artisti
šku skoniu pastatytos kop- 
ly šios,. kiįi patarė turėti į* 
žymius dvasiškius; kurie su
gebėtų pasakyti nepapTas- 

i tai apgalvotus fil^inįąs 
i pamokslus, dar kiti, kad

Už visus laikraščių redakto-1 
liūs bei rašytojus, nes jie 
ypatingai reikalingi mal
dos. Nes jie visuomenėje 
turi būti tikrais vadais, 
žmonių tikrais švietėjais, iš
eivijos’ taikintojais, nuro
dančiais tikrąjį kelią į švie-Įpas kum J, Simonaitį, Eli- 
Sįą ateitį. ’ ”
. Dar norėjau . padarytį 
>appeal” į musų jaunimą, 
tą išeivijos pražydusią gėlę, 
lietuvių kalbos mokinimosi 
reikalu. Deja, jau laikas 
nutilti. J.i..

Taigi—visiems labą nak-

minėtas koplyčias reikalin
ga įvesti gražiai išpildoma, 
Studentus patraukia n Č i a 
pažnytinė muzika, ir taip 
toliau ir taip toliaūs. Tai 
buvo gyviausia konferenci
ją. Jeiguaukščiausiu mok
slo’įstaigų garbingi profeso
riai pripažįsta religijos rei- 
kalinguma jr ją (religiją) 
pageidauja įvesti net į uni
versitetus, tai kam- gi mūsų 
katalikišku laikraščiu re
daktoriams taip jau išsigą- 
mi, jeigu vienas ar 4<itas 
mūsų idealui priešingai nu- 
pistatęs laikraštis, pavadin
sime jį . laišvainanišku ar 
bedievišku, Šlykščiai ar ig- 
norantiŠkai ką nors apie 
mus parašys, ar tai jau bū
tinai ir mūsų spauda tuo 

; ričių ginklu privalo rėa^. 
moti. ’ Perbrangus laikas, 

^nergija ir laikraščio vieta. 
Anaiptol, — lai musu spau
da grašiu, pavyzdžiu, įtiki
nančiai rašę, -7 žmonės su
pras ir atskirs blogą spaudą 
mio“ geros Spaudos. Neina- 
nykikieV kad mūšų žmones 
jau nieko nemąsto; jie gal
voja ii’ dar kaip; ’ Mes zi- 
jiotoe, kad. Šv._ Praiieiškatis. 
i ne; tik paukščiai ir žuvys 

klausydavo, b.ęt jis; . savo

į mes tesitenkiname vien jaul 
[senai nudėvėtais šūkiais: 

b [ “skaityk tikL katalikišką [ 
J laikraštį, buk susipratęs ka

talikas, ’ neskaityk bedieviš
kų raštų, remk savuosius, 
neremk svetimų, — skaityk 
“Darbininką, ” ‘Draugą/*

[ “Garsą,” neskaityk to ir 
kito laikraščio ii? tam pana
šiai. Lygiai tokios pat pa
sekmės būtų, jeigu koks 
kunigas sakytų tik tokį pa-J

Į mokslą:... ‘‘Vaikeliai, mylė
kite Dievą, mylėkite artimą,

Į bijokite pragaro, būkite ge
ri katalikai, susipratę kata- Į

Į likai.,.” *ir viskas, — dau- 
’ Į giau nieko. Kasžin, ar at- 

. | sirastų nors vienas, kurs
Į panorės klausytis? panašaus 

paryti nebus reikalinga. [jąįkaįg. Mūšų žmogus, kan-Į

Į-Čiaus, flėgmatiškai žygiuo- 
Į ja į kitas prakalbas. Ten 
Į jis girdi: “skaityk šį ar tą 
i . • h •' • d

• eionališkų laikraščių, ir tt.
| Lygiai, j.kaip Lietuvoje: rin- 

____ t Irimų metų ūkininkas, pūsi-j 
viena seniausiai Baltimorę-Į'Rausęs kalbų riuo vienos iri 

ząpina Bendokienė. Mirda-1 *r ėidavę sau Šalin, 
ma turėjo apie 59 metus, 
bet jau Čionai gyveno apie 
40 metų. Pastaruoju laiku 7
sirguliavo savo name, .8201 Gerbiamieji radio kiaušyto- 
Hollins St. . Buvo laidoja- jai manęs pagausite: “Po 
ma iš Šv. Petro Bažnyčios, punts pypkių, tai* pasakyk, 
penktadienį, balandžio 21 & jei geras, kokiuo-gi-kitokiu 

Žynys, būdu mes išplatinsime savo 
—.—.—spaudą?” ’ Trumpai atsa- 

Jęi keliausite į, Lietuvą, kreip- kyšių. Mes ne vien tik im
kitės rrie autorizuoto agento. | p^kimės kaip žmogui įkal- 

jtrOŽO ALEKNAVIČIAUS
. 801 So. Fremont Avė., 

BALTIMORĘ, MD.
Tel. (Jai.1915

Telefonas; Plasa 1350.. " .

JONAS GREBLIAUCKASlI
Graborius ir. Balsamuotojas 

423 S.PAOA STREET, 
... BALTIMORĘ, MD.

RADIO PROGRAMA ?

Pereitą ketvirtadienį įvy-r 
ko šešioliktasis Šv. Alfonso 
parapijos choro radio kon- 
centas, Šiame, gęzone^ pro
grama seke: p:’. _ .

“Per tamsią ‘naktelę;" 
.‘>01 tu Jeva, ’ Ievužė;” 

€<Dzimdzi, dfimdzį;^ “No- 
. riu miego, saldaus miego.” 

Simaitis su dukterimi Ma
rija taipgi' dalyvavo sš ke- 

\ liais armonikos numeriais.
Sekmadienio ..vakarą buvo 

pastatytas dar .neišspaus
dintas scenos veikalas, “Pa
ieškai! Pačios.” ^Dalyvavo 
gana didelis būrys choro 

. narių. . Veikalo tema semta 
iš šių ‘dienų pąsmarkęjusio 
gyveninio.

IŠ BROOKLYNO 
; : ATSILANKĖ .

Kun. Kartavičius, pernai 
įšventintas New Yorkietis, 
buvo atvykęs’ į, Baltimorę 
balandžio 19 d, Buvo su^ 
sirgęs akims ir ieško jo pa- 

. gelhos johhs Hopkins ligo
ninėje. IŠ pradžių buvo 
gydytojų manyta, jog rei
kės jam prie akies pridėti 
stiklinį paviršiu-— dar tik 
išrastas akių gydymo būdas.

Tačiau,, paskutinėmis; žinio-* ..
mis pasirodė), kad dar to | pamokslo;: ypatingai šiais 
daryti nebus reik&lingaJ Įaį]^aįSi Mūšų žmogus, kan- 
Kimigaš džiaugdamasis grį* trįai išklausęs vieno, spy- 

piaus, fiėgtnafiškai žygiuo-- 
rų, po: lengvos, bet svarbios r 
operacijos^ Buvo \ keletą Į
j3jenU apsistojęs inusų kle- Į iaųqrištį, neskaityk intema- 
bonijoje. • . / .

. aure ' _
Pereitą savaitę. pasimirė

je gyvenančių lietuvių, Juo- Į ^tos, bĄČkos, pamodavo!

| Nežinodamas nei kam beti-, 
Į keti, nei, atėjus baisa vi-

už ka bebalsuoti.

SUSIRINKIMAS
. Didžięjo New.Yorko Fed. į 
apskrities mitingas yra per
keltas iš balandžio 29 d« į 
gegužės 5 dieną, 8 ;30 v., v., 
Karalienės Angelų parapi
jos svetainę, kur tikimasi 
susilaukti dąug draugijų at
stovų . jau priklausančių- 
prie apskrities, taipgi nau
jų draugijų, ypač laukiamą 
iš Apreiškimo, Šv. Jurgio ir 
Atsimainymo parapijų,

■ Sekrt.

Brooklytio sandariečiai -1
pamėgo ruošti “kultūrines •’ - -■! 
paskaitas. Pora desėtkų ■
žmonių susirenka įr padis-•; t s; 
kųsūoja su rp. Strimaičiu 
Išeina farsas. ■ .

Sew Yorko kalėjime sė
dį K,. Riaubą. . Dar teis
mas savo nuosprendžio ne- ... 
padarė. Jis yra raketierių • 
auka. * . ■. .

Metinės mišios už kun.
A. Kodį buvo atlaikytos P. r* 
Švči Apreiškimo bažnyČioję., 
balandžio 24 d. . ’ J

ŽINUTĖS
Katalikų Akcijos ir spau- a 

Plos savaitė eina visu smar- . ® 
kurnu New Jersey lietuvių 3 

į parapijose. Čia darbuojasi . W 
| kun,,hįr.; B’alkūnas. ir ■’K/’į”’ ’M 
KruŠiųgkas. _’

JERSEY CITY R
' ■ “SĄŽINE”. ATVA- ’ .

[ . ŽIUOJA /
Visas Jersey City suju- 

dęs.. Tik ir kalba apie “Są- . 
žinę.yf Mat, sekmadienį, bak \ į
30 d. atvažiuoją “Sąžinė/’ . '. v 
kuri buš vaidinama Šv., 0- > ■: 
nos parapijos salėje, Grand ,.(Ą j 
St. ir Manning Avė. Prą- • /1 
džia 8 vai. \

'“Sąžinę” vaidins Pater* <, 
šono: artistai, režisuojant. :

Įkun. S. Stoniui. “Sąžinė^.,, ;;
tikrai gražus, ir įspūdingas s

[veikalas. ' Publika negali j
Į susilaikyti nuo ašarų. Kas
vieną kartą pamato, tas no- S 
ri ir antrą kartą pamatyti. ’ || 
Tat norintiems bus gera f 
proga ją pamatyti Jersey / 

įCrty, • • 3

Pereitu savaitę atvažiavo 
Amerikon pasisvečiuoti bu
vusi vyte —• Rubliauskaitė- 
Gąbaliauskiene. Svečiuosis 
pas gimines. Chicagoj ė; Už 
poros menesiu grįš Lietu
von. ,

nūtildydavo, Švz Pranciš
kaus ir liūtas klausydavo.

Blogos valios laikraščio 
hęątversi nei gražiuoju nei 
piktuoju, bet yra geros va
lios žmonių, . kurių erzinti 
bei juosius atstumti neturi
me jokios teises.

Man būnantL Paryžiuje, 
Prancūzijoje, 1928 metais, 
pateko į rankas prancūzų 
katalikų dienraštis “La 
Croix.”- Kaip tik tuo me
tų prancūzai katalikai buvo 
susirūpinę savo katalikišką
ja spauda, Niekad nepa
miršiu “La Croix” patari- 
mo laikytis nurodytų santy^ 
kių, su katalikiška Spauda., 
Tarp tų jų nurodytų patari
mų man smigo į galvą se
kanti dU: Pirma. Pasitai
kius katalikiškam laikraštyr 
je netobulumų, nelaulrii, bet 
tuo jaus siųsti sąvo pastabas 
redakcijai. Ar mes tą da- 

; rėme? — Ne. . Siųskime ir 
mes savo .pastabas redakci
joms.- . Pasisakykinię kas 
mums patinka ar nepatin
ka. Tuomi pagęlbėsime ye- 

. daktoriams orientuotis kaip 
' vesti laikraštį, kad. žmonės 

smalsiai jįjį skaitytų. Ant
ra.4 Tas pats. “La . CroĮx" 
pataria melstis už katalikiš
kų laikraščių pasisekimą įr 
už jų redaktorius. Taip, 
kunigas Balkonas praėjusio 
antradienio ryte, kalbėda

mas iš šios radio stoties, pri
siminė, kad reikalingos 
maldos už. katal i k i š k o s 
spaudos rėmėjus ir piurių 
t ojus. Aš - gi dar pridedu 
ir sušunku kartų bu pi’an- 
eųzų katalikiškų laikraščiu

‘La 01’01x1" Melskimės ir

Apylihke je svečiavosi ku
nigas Dr. J. Navickas, M.

C., Lietuviu Kolegijos 
direktorius.. Pranešė, kad 
jis su J. E. vyskupu P. Bū
čių, . kum, A. Draugeliu ir 
kuri. V. Kulikausku, birže
lei mėn. vidury važiuoja 
Romon, kur bus renkamas 
Tėvų- Marijonu Generolas.

Dainininkas Juozas Bab
ravičius davė koncertą Pi
liečių Kliube, bal. 23 d. Pro
grama buvo įvairi ir gražf 
Publikos neperdaugiaųsiai. 
Tą dieną buvo šeši parengi
mai. . . ; f
ęiimtuiimmiiHiniiuitiiiiitiiimiiihi'HtiiiihtititiiihtmiiuiihiiUiĮiiiiiHiiHtltitiiĮiiit'iiuiiititmiHiiittiiiiiiiiiiMtniiniitS 
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» binti, kad jis skaitytų inū- 
I sų laikraščius, bet lygiai 
stenkimės paveikti į visus 

_ mūsų redaktorius, bendra-
ĮĮ darbius, korespondentus ir 

1 kitus rašytojus, kad ir jie 
i| taipgi susirūpintų kaip pa- 
j| gerinti laikraštį, kad jo pa
ntys žmonės neverčiami ieš-l 

!? Į kotų ir prie bažnyčios durų 
s Į ir gatvių kampuose ir gele- 
| Įžinkelių stotyse ir vagonuo

se, kad žmogus gėrėtųsi ir 
didžiuotųs laikraštį įsigijęs, 
perskaitęs nemestų jį atbu
la ranka, bet įkištų į kišenę 
ir tyčia, su pasididžiavimu 
paliktu, truputį išsikištisį 
laikraštį iš‘kišenės, kad ki-

' ti matytų. Tiesa, mūsų yra. 
[šventa pareiga savo katali
kišką spaudą skaityti, rem
ti, platinti, —būti susipra
tusiais katalikais, bet ly
giai yra šventa pareiga įr 
mūsų gerbiamųjų redakto
rių bei bendradarbių šiuų 
spaudos vajaus laiku savo

Visiems, Visiems!
Nuoširdus Ačiū Gerbiamiems apylinkės 

Kunigams-Kleboiiams ir Katalikiškoms Drau
gijoms už visokeriopą rėmimą ir spaudos dąr-

i ■

• ——‘ :

. Daug laimės ir džiaugsmo visiems per mų- K 
sų biurą keliaujantiems į seną Tėvyiię Lietuvą.

LIETUVIŲ UWERSALIS BIURAS
Atsilankę į Brooklyn įvairiausia proga ne

pamirškite užeiti pas mus ir pasikviesti į savo 
namus lietuvių, priėtelių ir pataiūją—laikraštį 
“Darbiniiiką.” Jei Jumyse kils graži mintis ” 
švenčių proga įsigyti ar savo prieteliams pado- 

. vanoti naują maldaknygę, rožančių ar gražią . 
stovylėlę, užeikite — Jūsų visuomet laukiame;
LIETUVIŲ UN1VERSALIS BIURAS, Ine. 
V \ Bflvusi‘‘VYTAUTO SPAUSTUVE” .
488 Grtoa Bi. . Brookljm, K. V.

2-2133 “

i ŽIŪRĖKITE!
" . VISŲ BĄLDg NUPIGINIMAS.

Rūpestingos, šeiininįnkės visuomet pertvarko save namus 
kasmet pavasarį. Ir visur atsiranda, vienas kitas galas, jau 
pasenęs, ar sulūžęs. Kas daryti? Reikia,nauįą.;

‘ Ateikite tat pas mus. Rasite čia netik gražią naują bal
dų, bet Šiuo .laiku ypatingai žemomis kainomis:

• štai: Apvilktas matrašas, buvęs‘$19.50 — dabar $9.99.
Nendrinė supamoji kėdė, $8.50 vertes — dabar $4.98.

. Plati gonką supuoklč, būdavo. $14.95, dabar $9.98.
“Tire King” dujinis pečius,, keturią skylių, stalo viršus, 

parsiduodavo už $49.00, dabar gi tik $29.95.
•. - Ir netik Šitie, dalykai, bet visokie namą reikmenys 

miais nupigintos. Teikiahie lengvas išmokėjipio.sųlygas.

SHEV1TZ FURNITURECO,
728-80-32: Whin<ton:

‘ BALTIMORĘ, MD. . 
M

Jei Tamsta skaitai ^DarUnink^ pasisakyk.
- ^—Tamstai tcilcsinie ypatingų nuolaidu.
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Benktadienis, balandžio Šį 1983 . ” ?
' ir^.wiiki? • . J įl

Marijos Dukterų ~susirin-1 
dinas gegužės 4 d., 7 v. v. Į 

VIENUOLES DOMINI- , k T .
KONfiS LIETUVAITES fkals laivais- u

Kalbos Per Radio
Klausiausi kalbų per ra

dio WMBQ balandžio 18 ir 
20 d. d. Antradienio rytą, 
bal. 1.8 d>, kalbėjo kun. J. 
Balkūnas apie tautiškai ka
talikiškos spaudos svarbą. 
Kalbėjo1 prelegentas dešimts 
minučių aiškiai. ir i gražiai, 
nors skubotai. Dusvalan- 
džįo programa1 susidėjo iš 
garsinimų, lietuviškos mu
zikos plokštelių ir > kalboj 
Gal perdaug tų garsinimų..'. 
Ketvirtadienio Dakarą visą 
valandą (8—9 vai.), vėl at
sisukau radio ir grožėjausi 
gražiu Karalienės Angelų 
parapijos .choro dainavimu. 
Kalbėjo ^mn. N. Pakalnis 
apię^pagermimąjaikraščių. 
Kalba buvo stropiai paruoš 
Šta ir ‘aiškiai lėtai pasakyta. 
Bet-kaip nustebau, kai iš
girdau uV.*’ redaktorių Vą- 

♦ Taitį, kalbant ir savo laikęaš- 
pęršant. Katalikų Spau- 

tOs valandoje, ■dalyvaujant 
parapijiniam chorui ir ku
nigui prelegentui išlindo ir 
Valaitukas. Nepeikiam ja 
kalbos, bet jo asmenybė tą 
valandą viską pagadino, 
Nejaugi radio vadovybe ne
galėjo Aviacijos. Dienos pa
garsinimą atlikti? Ar Va
laičiui trūksta. džentelmoni- • 
škumo, lysti kur jam nerei
kia. i Jo įlihdimas klausyto" 

' jus nustebino. Mes kalti
name V.. Matusevičių; juk 
jis žino, kad anas katali
kams persona’non grata.

BROOHYN, N. Y.

■ae

lietuvių Universalia Biu
ras parduoda laivakortes į 
Lietuvį naujais amerikoniš-

i . . lionės patogumai nepalygi-
Bal. 27 d. Dopnmkomų Mmi. • . -

Novicijate, Amityville, L. I. j ■? J. ^ . .. ■ '
trys dominikones lietuvaitės ] . naujas “redak-
padatė visus vienuolijos a> I .lankosi Washingtd-
žadus ir tapo pilnomis vie-į 
nuolėmis: sesutė Agnietė 
Jeronimas, sesutė Karolina i 
Teresė ir sesutė Rožė Jut-Į 
gis. Iš ryto 8 :30 vai vie-l 
nuolijoe koplyčioje atlaiky-Į 
tos šv. mišios patarnaujant 
vun. J* Bąlkūnui ir kun. Jf Į 
Aleksiūnui. Vėliaus —10:30 į 
vai, :vienuolių, priėmimas, 
Didelis mergaičių būrys pa
darė apžadus if pasišventė 
sekti Šv. Dominiką. Sveiki- Į 
name jaunas lietuvaites Į 
Krisfaūssužįeduotinesl; ]

MARGUMYNŲ " 
Z VAKARAS

Trečiadienį, gegužės 3 d,, 
-Apreiškimo parapijos sve
tainėje draugijų sąryšis 
rengia parapijos naudai 
margumynų vakarą. . ;

Programa bus įvairi. Sce
noje bus perstatyta komedi- 
jėlė, dainų padainuota ir 
kitokių pamarginimų. Pro
gramai Užsibaigus orkestras 
pągrieš lietuviškų ir ameri
koniškų ‘Šokių, kur visi ga
lės gerai pasišokti. I

Bus gėrimų ir užkandžių. 
Parengimo pradžia 7 :30 v. 

. vakaro. įžangą 25‘ centai.

ŽINUTES

ne. Mat, kad pataisyti ‘‘su
irusius senos “bobutes 
čliinkuą” reikia ieškoti gy
dytojo ir gyduolių, ir ten 
kreipiamasi, kur' tikisi “lai
mėti.” /-“Kas turi ausis, te
klauso.” A . B . C.

|NEW BRITAIN, CONN.
TIKYBINIS TEATRAS

■ ' GEGUŽĖS- MŪNESIO ■ ■ 
; 'PAMALDOS
Karalienės Angelų bažny

čioje gegužinės pamaldos 
laikomos: sekmadieniais. 4 
yak po pietų, trečiadieniais 

.iri penktadieniais 7:30 v. v.
< • SUSIRINKIMAI

. Karalienės Angelų para
pijos Tretininkų ir Apašta
lystės Maldos draugi jų .su
sirinkimas įvyks sekmadie- 
hį, bal. 30 d., 4:30 vaL po 
pietų. RažanČiaus draugijos 
susirinkimas bus gegužės 7 
d., 4:30 vai. po pietų...

Katalikų Klubas susirinks 
•gegužės 4 d., 8 v. vakare.

Apreiškimo parapijoj Šv. 
Misijos eina Ssekmi ii g a i. 
Pereitą sąyąitę kiekvieną 
vakarą buvo pilnutėlė baž
nyčia moterų; ., Gerb. ipĮšĮt 
jonierius, kun. J j; J. Jakai
tis savo gražiais pamokslais 
visas žądinm ; * ų

' Balandžio 23 d, prasidėjo j 
Šv. Misijos, tūj pačioj baž
nyčioj dėl vyrų ir trauksis j 
višą savaitę. Yra. vilties* 
kad vyrai neapsileis moteli 
rims — lankysis kas vaka
rasį pamaldas. k -'

PŽBBIKiKggB______________ _______
vo didelis buria svetimtau- [I 
čių inteligentijos: advokatų, 
teisėjų, dr. Bacevičius su H 
žmona, keletą kaimynų ku
nigų, apylinkės vargoninin- ! 
kai ir šiaip įvairios publi- i 

Įkos, ' Gaila, kad vietinių 
nedaug buvo atsilankiusių 
(svetimtaučių ir svečių iš 
kitų kolonijų buvo kur kas Į 
daugiau); Su kultūriniais Į 
parengimais pas mus visuo-1 
met sunkiai einasi. Kadai-1 
se elizabetiečiai yra buvę į 
pavyzdžiu kitoms koloni
joms. -Kitose kolonijose Į 

j Vilniaus pasų šimtais par- 
Į duota, bet pas mus... Sa-Į 
Irysite, kad laikai blogi, kl-1 
tur ir tokie pat Aptingo- 
te, ir apsnūdote, dtsibuskl- 
te ir eikite tais keliais, ku
riais ejote seniau ir, kuriais 

r vadai jus veda/ "U-_

- Didžiojoje savaitėje buvo 
P“ Tamsioji Aušrinė” . su.
giesmėmis tris vakarus. Da- j 
].
gįesmininkų ir mišrus. Žmo l-kelionės ir stiprios Šveiką- Į 
nių buvo Nisas dienas pilna tos. * Rup. Į 
bažnyčia. Per visą Didžią- . ——?———”
ją. savaitę klebonas kun. J. HARTFORD, CONN. 
Simonaitis vakarais sakė 
pamokslus ir vedė rekolek
cijas. Žmonių buvo labai 
daug ir visi buvo patenkinti 
gražiais kunigo klebono pa
mokslais'. . ' ' Z . r

maitį—Jubiliatą susilauku
sį tokių gražių ir brangių 
sukaktuvių. Kunigas Stri
maitis yrą geras ir karštas 
patrijotaa lietuvis.

į Britainiečiai turėjo progą, 
matyti pirmą kartą tikybi
nį- ir gražų- teatrą “Visi 
Žmonės.” Salė buvo pri
kimsta ir vakaras buvo vi
sapusiškai pasėtam n g a s. 
Buvo ir. svečių iš tolimes
nių miestų kaip tai: kun. 

Į Karkauškas iš New Uaven | 
ir lt. Teatras, žinoma, pa
vyko, dėlto, kad jį tvarkė ir

I vedė, artistas J. Olšaus- 
kas. Buvo gražių ir pamo
kinančių žodžių ir . grąžįos; 

Įpavejančios muzikos. Šis 
Įveikąlas pirmą syk Ameri
koj vaidintas. Grąžu ;ir la- 
įai naudingą būtų parsi
kviesti ir kitų miestų lietu? 
ivams pamatyti. Pamiršau 
pasakyti; kad buvo žmonių 
ir iš Waįerbury. ) 
/iMu^AS<LIDTUVIS■ .Į 
į. v ; GRABOftlUS f - 

... Aną dieną . kitas lietuvis' 
Hjąįgę gpaborystės mokslus, 
įjaįį yra-Aleksandras Karlo- 

kunigo. Kąrlono brolis.
Į&orįa. j^į-jdąr neturi vietos 
tį.Jįr’ nėrą-emęs Stąte .Ėx-- 

ĮąttSjVįs gi-tikįmąsi, kad ne- 
jižligo jąių; pasiseks Lai pa- 

| &ryti. ir -sektningai užbaigt 
j Savo, mųkslųį. ir lietuviams 
| patąrhaųtį.. Gerb. rKarlo- 
Į has . mokslūs baigė New 
j Nork City._ •/.

iviSiMoNN.

ROCHESTER, N. Y.
Nlf'ajienos! Nmijtenės! 17-

- siems Rorestefio 
L lietuviams, .

NeUŽmirškite kad sekma
dienyje," balandžio 30 diena, 
7:45 vai. vakare,- didžiulėj 
Ooheordia svetainėje, žy
miausi Amerikos lietuvaitė j 
— žvaigždė ir Lietuvos O-Į 
poros dainininke, panelė A. 
Katkauskaitė, iš Hartford, 
Conh., kuri yra dainavusi

I su mūsiį garsiuoj u Kipru 
Detrauštai ir art. Jr>01|aus-Į 

įkas, iš Nėw Britam, Conn.y 
Į dalyvaus Rochester’io >ŠV.
Jurgio lietuvių parapijos 
jaunimo ruošiamam nepa
prastam kbncerte ir Dainų 
Šventėje! Taipgi bus iškil
mingai paminėtą Amerikos 
“Prezidento Dieną.” |

Dainuos Šv. Jurgio para
pijos choras iš apie 100 as
menų ir kiti žymūs solistai.

Bus žymių svečių iš Ro- 
chėster’io miesto valdžios.r ■ ‘ v ....

Visas; pelnas yra skiria
mas mūšų‘naujai šv. Jur
gio bažnyčiai.

Į Lai kiekvienas lietuvis ir 
lietuvė būtinai atsilanko į 
šį nepaprastą koncertą ir 

. “Dainų Švėntę l”.

■ laukėsi
Šiomis dienomis turėjome 

garbingų svečių iš toli. Tai 
buvo; tainigai Čepukaitis, 
(So. Philadelphia . lietuvių 
klebonas), šeštokas f(New 
York’o lietuvių klebonas)

_____ _______ ____ _ _ Į ir Haliburdąs, kuris yra ka-1 
nepaprastai žemos, kuomet pageidaujamoj vietoj pasirinkimas yra pelionu prie - KažimietieČių

Sesučių naujosios. Villos-A-
- u mažą nuošimtį ar be jokio kūdėmijoj, Newton, Penna. i 

Tai pirmą kartą lankėsi
[pas mus kunigas Halibur-

• ■ I da. . Jis yra įžymus Šėsu^
• . VIENOS ŠEIMYNOS, J kambarių M KasimierieiSią gerafln-

DVIEJŲ ŠEIMYNŲ; 11 kambarių, visi geri įrenginiai,, garu rlS* .Pamigai atvyko pas, 
$7,500. (mūrinis). ‘ Į mus : grįždami iš Lietuvių

Darius ir Girėnas .* jau 
rengiasi—taisosi lėkti per 
Atįantiką į Kauną. Laimin
gos keliones.. •

Pirkite Namus Dabar!
Išmintingi žmonSs perka namus DABAR, kuomet kainos yra 

didesnis.
. " Kam laikyti pinigus dykus 
nuošimčio ir gyventi be patogumų — kuomet yra tiek daug pro* Į 
gų saugesniam ir geresniam investmemtųl savo pinigui .

PAMATIKItl:.

’ štt visais įrengimais, puikią! išdekoruotą — UŽ $5,500, Arti stoties.

apšildomas, “privalė driveway” -r- $7,500. (mūrinis). . .

f visi įrengimai, centralinis apšildymas. $8,500. .

fividsūs kambariai; visi įrengimai. $11,000.

visus "Čia suminėti nSfa galimybes, randasi lietuviais pageidauja-1
dinose apylinkėse. Klauskite platesnių informacijų laišku, telefonu Į.
ar . ašmeniai kreipiantis sekančiu antrašu •

J, K machūus
• / ’ &e a 1 K s t 6 t e

167 McKlnley Avenue,
, * APpleglte 5733'

‘ (prisiųakite savo antrai, — gausite ritmų atfiražus ir visas
iM/ormacijžs) •.<

T^phon*: 8T4.GG >-0706

DR. BLADAS K. VENCIUS
DAN TIST AS 

X^EAY :
Numi T«l«toUM: Mlchlran 3—4278

y ALIN O 0 8 : f 
Nuo 0—12 it ryto, 2—8 vai. |

* ; iliNmtadtetiiaO «u4«an« į
499 GRAND STREET |

(kampai Union At*J ' Į
B R OOKL Y N, UTY. |

MASItTH,L.I,N.Y.|į“-e&1pi'5l 
dabro taurę. .Taipgi bus; 
lei^žįajfM ir dešimts dolerių į 
auk^d pinigų. < ' Šokių pra
džią T?30 Nal .yakąrb. Įžan
ga 50&

1 Apylinkės, visuomenė yra 
Į prašoma žį parengimą pa- 
1 remti, o draugijos dalyvaus i t * ■ i ■. * ■»
J ti taurių konteste!

KUN. P. A. LEKEŠIS IŠ
VYKSTA į LIETUVĄ 
Kun. R. Lękešis, gavęs 

vyskupo sutikimą, laikinai 
apleidžia Mąspetho parapi
ją. Daktaras Burke, dary-| 
darnoj egzaminus* įrodė bū
tiną reikalą kun. Lekešiui 
arba ligoninę arba atosto
gas pasirinkti. Kun. Leke- 
šis pasirinko atostogas ir 
vyskupas^sutiko. Kun. Le- 
kėsis išvažiuoja į Lietuvą 
gegužės 2 d. didžiuliu “Bre- 

Įmen”laivuir tuo pat laivu 
rugpjūčio mėnesio pabaigo
je grįš atgal į Maspethą. 

Į Kelionę aprūpino į abi pu
ses Lietuvių Universalią I 

lyvavo vyrų choras iŠ,20 biuras. Linkimą laimingos

įa < 1 - Į

Bal. 30 "d; įvyks dainų! 
šventė. Pageidaujama skaL 
tlingo atsilShkymo svečių. 

■’' Neapviltame musų jauni
mo. . Į

MfelJOŠ

\Tuojąus.' po dainų šveib 
les, gegužėsJ d., prasideda, 
trumpos misijos,, .kurioms 
vadovaus garsus misijpnįe-l 
riiis Tėvas Bružįkas, jėzui- 

Į las. Gegužės 1 ir 2 dieno
mis bus misijos moterims ir 

[ merginoms,- o gegužės 3 ir 
Į b d. d. vyrams ir vaikinams.
Gegužės ,5> 6 ir 7 d* d. bus: 
iškilmingi 40 vai. atlaidai. 
Todėl tenepamirŠta nei vie
nas šitų dienų ir gausiai 

Į pasinaudoja Dievo malonė
mis. Neužtenka mums da
lyvauti vakarienėse, koncer
tuose ir kitokiuose pasilink-d 
sminimuose, -turime daly
vauti ir pasirūpinti dvasi
niais reikalais. Misijų ir 
40 ■ vai. atlaidų laikąs yra 

į Dievo malonių laikas. To- j 
[dėl tebūna. perpildyta baž
nyčia per visus vakarus.’

I aiZABETH, N. J.

J, E. vyskupas BūČys pas 
mus praleido Velykų šven
tes ir per pirmąsias Kriš- 

I taus Prisikėliino mišias sa
kė pamokslą. Taip pat da
lyvavo ^Tamsiojoje Aušri
nėje.” ■■ k .i ’.

| Antrą dieną Velykų liūd
na buvo mūšų-chorui. Tą 
dieną laidojo buvusį " ilgą 
laiką choro' korespondentą, 
choro dalyvį K. Beržanskį. 
Jaunas, darbštus, kultūrin
gas vyras, vos dvidešimtį 
mėtų peršokęs,; plaučių džio
vos liko perblokštas. Jojo I 
brolis, . jaunesnis, uolus ir 
geras dalyvis likosi didelia
me liūdesyje.. Tą dieną su
sirinkęs choras' giedojo mi
šias ir vietoje vainiko ant 
karsto, r užprašė. iiz veliones 
sielą mišias, čia pas cho
ristus-yra įsigyvenęs toks 
pąprotis, Velionis buvo 
aktyvus “Darbininko” mū
sų. kolonijos korespondeh-. 
tas, . ? ;•••

C,BROOKLYN, H. Y.

■ Mes ypatingai raginame/- 
remti tuos biznierius ir pro-r 

Ifesionalus, kurie skelbiasi 
“Darbininke. ”

Tel. Staffč 2—0041 Notary Public

M. P. BALUS INC.
Graboriu* ir Balsamuotoju 

||WOrandSt, Brooklyn, N.Y.

GUDRUS APGAVIKAS b 
. Balandžio 30 d., '7:30 vai. 
vakarę mokyklos svetainėje 
bus suvaidinta Seirijų Juo
zo tragikomedija “Gudrus 
Apgavikas?” Vaidinime da- 

[ lyvauja per 20 asmenų. Bus 
įvairių pamaygimmų, dai
nų ir tt. Šį vakarą; rengia 
L. D. S. G-tos 'kuopos teat
rališkas ratelis. .1: . ‘ ’1 I

' Rengėjai kviečia vieti
nius ir* apylinkės lietuvius 
gausingai atsilankyti. ’ Tu
rėsite daug juokų. Nuliu-1 
dusieji biįs prajuokinti bei 
palinksmiu.il. Įžanga visai 
mažai pritaikinta dabartį-1 
niems .ląikdmš.Kas atsi
lankys, 'nesigailės. Neliki-1 T " • *' . T - *" b ■ . j

1 te namuose, nes gal; tai pa- 
Į skutinis teatras šį sezoną — 
Į tuojau prasidės vasaros. ge1: 
ĮgužmėsUjy U< r; D :

BROOM, H, Y, i

KLASČIAUS

CLINTON PARKAS 
piknikams, baliams, koncertams, 

lokiams ir visokiems pasilinksmini- 
mainš smagiausia vieta Brook* 

, lyue-ilaspethe. Jaa laikas užsisa
kyti sale žiemos sezonui, 
kainp. Maspeth ir Betts Avė.

JONAS KLASČIUS. Savn 
J Maspeth, N. Y. j

- ■ Tel. Evergreen 6-5310 .

JOSEPH GARSZVA
AB ORTU S

231 REDFOKD AVEKU1
. BRoojn.inr, Jį t.

,; , ,,„.■^,■47 V. i ,^1 —

; TC Public i

JOMLMOA

107trriM Ay^Bwfayii, M.T.
į„, .Į, W 111111.

Lietuvių parapijos cho-. 
TRIJŲ. ŠEIMYNŲ: muro namas, .17 kambarių atvirą Šonu. Kolegijos, Thompson, Ct. ras> paskutiniomĮs sūvaitę- 
‘‘ - f mis, buvo labai išplėtęs sa

vo veikimą. - Kančios sek
madienyje turėjo bažnjdinį 

[koncertą; Kaip buvo pra* 
nešta prieš tai spaudoje, d,a- 

j lyvavo artistas. J. Babravi- 
Į čius, V. Pranskietytė ir j.‘ 
[Okulionis (saksofonistas). 
į Klebonas tkun. J. Simonai-1 
tis aiškino iŠ sakyklos atlie- 

Į kamųjų kurinių turinį. Bu-1

'•"'j . . . fir papasakojo kaip viską
KETURIŲ ŠEIMYNŲ: moderniškas tauro namas, kampmiari - j - v. ., t. . ■. • .v. ...v . \ - 1 ten rado gražiausioje tvar-

BVietiUiS Kuuiuuriui, vjbi į-rcuųsuutn. <pxj.,ww. .1 . ; • v . '
Virt pn.žymMi namai ir visa c-ilū DIDESNIŲ A'AMŲ, karino. I koje ir grožėje. ■

'.'.‘I IŠVAŽIAVO
■ I ' ■ 1‘ ■ ■ •' I

Kunigai Valantiejus ir
Į Kazlauskas išvyko į Sche- 
Inectedy dalyvauti kunigo— i 

Brooldyn, M. Y, j sidabrinėse kuni-j
gystės sukaktuvėse. Sveiki- 
ftaie h* mes kunigą Stri-

Ateinantį sekmadienį, ba
landžio 30 d., parapijos cho
ras rengia koncertą, ir ba
lių kuris bus šį Sezoną pas
kutinis parengimas. Pel
nas; pusiau su parapija, 

į Pradžia lygiai 6 v. vakare. 1 
Reikia, pažymėti, kad cho
ras laikosi punktuališkumo 
ir pasiryžęs nors ir prie a- 
pytuštės svetainės progra
mą pradėt. Nuo 8 vai. šo
kiai. * Bus užkandžių ir gė- 

Irimų. Kur jaunimas — ten 
gyvumas. Tad tarpe jauni
mo bus malonu ir senes
niems įjralęisti. laiką. |

Choras gėrpkąi padidėjęs. 
Laukiama daug atsilankan- 

prij. *

‘ ‘ Vienybę ” perėmė reda
guoti p. Tysliava. Valaitį 
prašaliho, kaip sako, už ne
silaikymą drausmės. Iš re
daktoriaus pasidarė tilt a- 
gėntelis. - Tysliava, kaip 
patsai girias, nesąs tautiniu 
kas, tik kosmopolitas. Taigi 
turėsime košmopolį t i Š k ą 
laikraštį, kas reiškia miši
nį... Pažiūrėsime. '<

MILŽINIŠKAS BALIUS 
Į Lietuvos Vyčių New Yor- 
kb ir New .Jersey apskritis 
rengia šeštadienį, gegužes 6 
dieną* Ukrainiečių svetai
nėje, 154 Mėrcer St, Jersey 
City,. N. J. didžiulius .šo
kius su įvairiais pąmargini- 
mais, Šokiams grieš du* or
kestrai lietuviškus ir ameri
koniškus Šokius. Dviem 
draugijom, kurios skaitlįn-

OR. A. PETRIKĄ '
1 , 
Į Lnjrvvra dbntistab 
j ,121 i M. *

i :Goto Ąsittyttv ■/;
I . VALANDOS: ’ 
| Nuo D rytifiii 8 W Tąkarti

] | PonktadieniaU Ir to«Dte<i<ėhIM*
i tik Bnaiterok

S Ę
i

3

Tellphona Stigg 24409 • 
NOTARZ PUBLIO

ALEKS. RADZEVIČIUS
..oi i o B in s

402 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y.

Priešais. Apreiškimo parapijos 
Bažnyčią '■

P&maiiidšu Automobilius Ves* 
tuv$ms, Krikštynoms ir viso

kiems pokyliams

Tel; Nėwtowii 9—4464

ANT. J. VAIANTIEJUS
GRABORIUS IR 

BALSAltlTOTOJAS
Apdrauda Visose Sako*s 
’ Notnry Public .
6441 — 72-ndStreet,

Arti GfAUd St 
MASPETB, U I„ N. n

U U. f \bKl S.

. ii Iti-. Rrnohlvn

palinksmiu.il
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