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SENATAS NUTARĖ SU
MAŽINTI DOLERIO 

■. AUKSO VERTĘ ■
WASHINGTON. — Sė

1RDIN0US KVIEČIA | 
ELSTIS UŽ STREIKO

PABAIGĄ
v. Vincento Pauliečio
įgijos 500 narių susirin- natas 53 alsais prieš 35 nu- 
e pasakė kalbų Kardn tarė suteikti galių preziden- 
ts O’Connell. Susirin- Itui Roosevelt sumažinti do- 
e paminėta draugijos lerio aukso vertę, Prezi- 
avimo 100 metų sukak- dentas Roosevelt turės teisę 
ės. ’ Į sumažinti aukso dolerio
avo kalboje Kardinolas Į vertę net .50 nuošimčių. To- 
ėdė maldos reikalų irikios teisės reikalavo Roose- 
esmę Jis kreipėsii h- velt, ® W ^_gahU 
žinosite : prašytemas pasisakė; senatas. bėsiždui per metas apie 7
Ištiš, kad.:esantis ^treikas šio klausimo.sprendimas ^U.onus.doleril vien tiktai
taody, Ly^e,Danvers senate buvo tragiškas taom,|nuo Massachusetts vetėra. Į 
Salem pasibaigtiį gražių | kad prieš Roosevelt išėjo jo 
įaudingu susitarimu tarp į stipriausia patarėjas ir rė- 
’hdavhį ir darbininkų. Į mėjas senatorius Glass, de- lomv^uavu

minrmmk hinrmur m<*tetas’ kar0' laiku I tekiau“!! mnijo^T'd^ I į.. DUSTR1J0S PAGERINUĮ iždo' sekretorius. Jis paša- UI
MOBILIUS

'W“ Nužudė Peru Prezident
Birželio 30 dieną 23,887 Į . - " ' J
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valstijoje gaus paskutinį! GELEŽLNKEL# PIRTY AR- M ANDžIURllUS-RUSI JOS 
kartų valdžios pašalpų. Kuo Į 
tos dienos šioje valstijoje Į 
tik 8835 veteranai gaus pat- Į 
šalpų ir tai labai sųmažin-Į 
tų — nuo 40 iki 50 nuošim-|

, 1

Veteranams pašalpų nu-
I kapojimas bei visiškas pa-

t - •
; LIMA,; Peru. —- Peru Į ka pataikė prezidentui į šir- 
rcspublikos prezid e u t a s Į dį ir prezidentas tuojau mf *' 
Louis Saiichez Cerro nušau- rė sąmones neatgavęs, neigi 
tas dviem Šūviais balandžio Į gydytojai ir visas pastan 
30 d. 1 vai. po pietų, kai jis ’ 
buvo baigęs apžiūrėti apie 
30,000 kareivių, pasipuošu
sių karui su Columbia.

* Prezidentas Cerro važia
vo kartu su premieru Man- 
lianįĮla^atvirąme7fautomobi^ 
iiuje. Į prezidentų paleido 
šūvius tūlas Abilardo de 
Mandoza, . valdžiai priešin
gos radikalų partijos narys. 
Šoyėjąs buvo tuojau sučiup
tas ir kareivių ir •' polici
ninkų ■ . užmuštas. Šovėjo 
Mandozos kūnas subadytas, 
sudraskytas į gabalėlius.

; Visoje Peru respublikoje 
paskelbtas karo stovis, kurį 
prižiūri įf vykdo ministerių 
kabinėtas. ,* ■ •

Peru sostinė Lima balan
džio 30 dienų turėjo didžiu-
es iškilmes. Daugybė žmo

nių buvo suvažiavę pasižiū
rėti kariuomenės «parado. 
Prezidentas Cerro priėmė 

paradų nuo 10:15 vai. ryto 
iki 1’ vai. po pietų, iįi jis 
buvo nušautas^ - Viena įūl- i.- .4* -s.< -Ą- ’ ' , ,

SIREIKĮERIAI APDAUŽĖ 
: STREIKLAUŽIŲ BUSA

GINČAS DIDĖJi
\VASJI.IN(|TON. 1‘reJ MASKVA. — ' Sovietu' 

Rusijos ir Mandžiurijos 
ginčas dėl valdymo Kinijos 
rytų geležinkelio balandžio 
30 dienų dar labiau paididę- 

. j o. Geležinkelio valdymo 
• tarybos pirmininkas man- 
'džiurietis išleido viešų pa* 
reiškimą, kuriame jis ap
kaltina rusus norėjime pri
sisavinti geležinkelio.
' Rusų atstovas į tai griež
tai atsakė, užginčydamas 
apkaltinimų ir pavadinda
mas tokį kaltinimą tikrą 
melagyste.

PERŠOMOMETU
; ŠOMEVILLE, Mass. — 
jonas Parkus, gyv. 4 Pop
uos St.,/ Šomerville, buvo 
peršautas balandžio 30 d. 

Lsavo namuose. Parkų į li
goninę nugabeno Petraitis, 

i gyv. 26 Bbston St. ir Ant. 
:Daųkšys, Ohęsnut St.,, So- 

1 ■ ineįvįli^ t. ■ - -S .'?,v; ■ ■,;. ,■ 
į Polfeų6s pranešimu; Par-i 
kųs peršautas laike barnių.

J-

_ Įzidentas Roo&velt pūruose 
m”l I V- T T U 1Įgelezmkelių $ Valdymo > per

tvarkymo planų. ir pasiuntė 
i ir pri-kongresui sv; 

imtn__ '
Šis biliuš padalina visus 

geležinkelius į tris grupes 
— rytų,, justų ir yakanj. 
Kiekviena gelęžmkelių grų- 

| pė būtų valdoma penkių na- 
xr v I rių komiteto. :

’ i HITLER LAIMĖJO‘TL1E- 
|kč ilgų kalbų, pazymėda-l gbic laiku 17,58V vetera-

■ mas, jog jo nuomone Pri- naį gaudaVo pašalpų dėl li- 
limąipasis bilius padarys do- „os bei BUieidim0; nesujun.

VASHINGTON. - Prę- torius nesaugiais pinigais, gtu S1X karo tarnyba. Iš šio L“ 
lentas Roosevelt su Savo kas yra prieš ‘ demokratų. I skajį;iaus tik 700 veteranur 
tarėjais žilio, laiku baigia partijos programų ir prieš gaus pagalR p<> birelio 30 ‘ 
tigtį savo projektų valsty- Į valstybės gerovę. Įdienos. ’. . r
s ind.ustrijai pagerinti. Kartu su senato-riu Glass paga| valdžios ekohomi-‘Uani&aeijos • 
3 projektas, manomą, bus prieš tų bilių balsavo 10 "de- •» - 1
tsiijstas kaipo bilius dar mokratų senatorių, o už bi-

?bįavių ir darbininkų.

nuo Massachusetts vetera
nų. Šioje valstijoje gyvė*Į 
nantiems veteranams vai- 
įdžia kasmet išmokėdavo»

NO|ALMį”
BERLYNAŠ—Vokietijos 

skaičiaus tik 700 veteranu |kat0 ^tarattiį tegiuteaeijos 
“Plieno Šalmo” vyriau- 

| sis vadas Frąiic Seldte ’or- 
•^adovybę per- 

Įjos įstatymą ligonine h>gy-Į davė kancleriui Adolf Hit- 
. dymas už dyką bus sutelk- Į ^er- - Tuo pačįu Seld.tė įstd*

i savaitę kongresui priim- lių balsavo 44 senatoriai La veteranams I į hitlerininkų partiją,
demokratai. kurie susirgo ar buvo su I Hitlerio kabinete

Tame kilioje numatoma ------ ' . žeisti laike karo tarnybos. Į 3*^° numeris. ,
«M PAŠMJNTL OĖ- k ChelSėą yęfeįąųų. lįgoni-| ^^ĮjoBę^Šalmo’.’ organiza- 

85 mOU8triJ*Į. .JAęSrerOieSĮ ■< ‘ „r.
idovybėje būsiąs tautinis Į J| LOWELL 
jmitetasiš šeptynii^ųariųJ . . • ’ ■
irių vadovybėje būsią ko-Į---- - ’■ •
erei jos ir darbo sekreto-Į. ^aiI1es A. Lbwell atsisakė Į o į Chelsea ligoninę biiš pri- Į 
p- I * __ — I . 1

I K.UtfcV4.VV* X4V^Al<V , ■ V*.***, M, Į

ovausią komercijų, finan- for(j Virginijos valstijai, 
is; darbų, žemdirbystę 4r į i^xi*įoje Cravrford kstltina- 
išūomenę. Bilius leidžia į mas nužudyme dviejų bal-1 
cganizuoti išdirbystės ir moterigki^ 
rekyboskomisijas, kurios Į " 4 ” . . •
i tautiniu komitetu galės . Negras Crąwfbfd atbėgo 
ūštatyti gamybos kiekį,!1® Virginijos į Massachu- 
rekių kainas ir marketus. Ise^s ir Čia buvo suimtas. 

\ • Gubernatorius Ely buvo pa
sirašęs išsiuntimo popiet- 

Irius, bet kaltinamasai neg-į . . .' ~ ~ Į
——■■----- ras pasiskundė fedęraliam vaezaA a • I

‘ANCHORAGE, Alask’a. teismui ir teisėjas Lowelljn1 r 
klastos pakraščiuose siautė nesutiko atiduoti kaltinamo- S? J 
bdehs žemes drebėjimas ir J0 i Virginijos vyriausybes k, jj^o^ag apie 2qo pi(tlei Apierikos 10 centų: 
s tos apylinkės pranešama, rankas. Teisėjas LowellĮnam^ užmušdamas 4 žmOA|huvo duodamas• Vienas litas, 
md Augustino sala pradin- savo sprendimų pamatavo Į padarydamas apie pusę I0 _^abar Lietuvos litas-yra 
JO vandenyne. . : fuomi, kad negras negali doleriu nuostolių, l1^ 12-kai . amėrikohiškų

Smarkus žemės drėbė ji- Į Lihėtis turėti teisingų bylos Į į).augįausja nuostolių pada-l0611^’ Tokiu būdu dabar, 
mag perskyrė Kenai ir Ala- [ nsgrinėjimų tokioje Valsti- — ---* ~x .i-a.-t/vi
skos pusiausalius? . . .

DEŠINIŲJŲ PARTIJŲ LAI
MĖJIMAS OLANDIJOJE

dienos,

terandi bus perkelti į Vete-įŲūrių. t . 
ranų ligoninę kūr 'nors į ki- Į 

iniĮ vadovybėje busią ko-^| . ^deralio teismo teisėjas Į tų valstijų, gal į Hartford, Į

ai,, o kiti penki nariai at- Į.tšįuoti negrų George Craw- Į unami tik labai sunkiai su-1 
sirgę veteranai. ’ r Į ». . . ■ w . ;* I

L Nuo liepos Į-d. veteranų Į 
j gyvenimo sąlygos. labai, pa
sunkės. Dėl tokios būklės .. , . .
veteranų biurų kasdien pa-|®teij°s komisarų vadovybe 
siekia vis dažnesni ir daž- 
’nėsni veteranų skundai.
Į VIESULAS PIRUOSE Į UTO VERTĖ PAKILO

į Amerikos doleriui nete- 
_ Į kils aukso -standardo, Lietu- 

] vos lito vertė pakilo. Iki

Milijonai Rusų Netenka
išUomenę.

NUSKENDO SIU

AMSTERDAMAS. -O-l 
landijos parlamento rfaįkĘ 
mai davė laimėjimus vėl] 
dešiniųjų partijoms. Deši
niųjų partijos pravedė 53 Į 
atstovus: katalikai — 29, 
antirėvoĮiucįonistai — 14 ir 
istorikai krikščionys — 10; 
kairiosios partijos pravedė 
39 atstovus:, socialdemokra
tai ‘ 22, liberalai — 7, li
beralai demokratai — 6, ko- 
munistai •— 4. . y.

Šiuo laiku Olandijos, pre- 
-mieru nuo 1929 metų būvą 
katajikų partijos vadas van 
Beerenbrouek.

MASKVA. Sovietų

[■ išleido du naujus dekretus, 
kūrių vienas nustato vietas,

ryta Yazoo mieste, kur du 
žmones užmušti, 42 sužeisti 
ir per 150 namų sugriauta.

Viesulas, siautė Arkansas

joje, kur negrai yra neap-J 
kenčiami, žeminami, neturi 
lygybės. '

Dėl teisėjo Lowell spren- , . ........... , t -
dimo labai pasipiktino Vir • Įtr Mississippi valstijose, 
ginijos gubernatorius,, pro
kuroras ir jos atstovai kon- Į 
grėsė. Kongreso, n a rys 
SmitK įnešė koųgresan re
zoliucijų, kuria siūlo paša-1 
tinti teisėjų Lowell iŠ vie; Į 

h
Smitlį pasiūlė, , kad kongre-1 nešimu, balandžio 26 d. re- 
so teisių komitetai praves- pervo banko . kreditas siekė 
tų tyrinęjimų, kodėl teisėjas $2,412,000,000, , kas yra 78 
Lovrell taip pasielgė. Siuly-1 milijonais dolerių mažiau, 
mas priimtas 209 balsais nbgu praėjusių savaitę. Tuo 
prieš . Dabar vedamas Į pacm laiku piingų cirkulia- 
tyrinėjimas.

PINIGU CIRKULIACIJA 
VIS MAŽĖJA

WASHINGTOK

jei norėtum pirkti 100 litų, 
turėtum mokėti 12 dolerių.

^Sąryšy su naujuoju lito- 
dolerio santykio * patvarky
mu, nuo šiolei Lietuvos 

f konsulatas už dokumentus 
ims tokį mokestį:1 .

Vizos mokestis 50 lt.
$6.00;

• Pilietybės liudijimas 30 
litų .—. $3.60; '

kiir Sovietų Rusijos gyven
tojai turės gyventi, o- antras 
paliečia apie milijonų ko
munistų partijos narių, ku
rie bus pašalinti iŠ parti
jos.-. -
-į - ' *• *

Šiuo laiku komunistų par
tijoje esu priskaitoma apie 
3,200,000 narių; kiekvienas 
iš jų bus pašauktas prieš 
komisarų paskirtų komisijų 
ir turės viešai įrodyti, jog 
jis. yra komunistas. Numa
toma, jog daugiau milijono 
dabartinių komunistų bus 
prašalinta iŠ partijos.

Specialus dekretas pada
liną Rusi jų į tris pagrindi
nes dalis. • Pirmoje dalyje 
bus apgyvendinti tik ’“Šey- 
ricjiY komunistai: Ši Ru
sijos dalis apims Leningrą-

________uy_ ___ __  __ _ .. . ?'e" | Igąl- liudijimas 40 lt.. .— 
tos.. Savo rezoliucijoje deralio rezervo bapko pra-. $4.80; .. .

Gim. Metrikos liudijimas 
3 lt. — 36 centai; .
. Jungtuvių metr. liud. 5 
lt. — 60 centų; ■ :

Piliečio registracija (at- 
. siunčiant neregistruotų, pa
sų pratęsti j 10 lt. — $1.20; 

•- Registruoto paso pratęsi
mas 5 lt.—60 centų;

mas 15 lt $1.80; .

eija sumažėjo 74 milijonais 
dolerių. --

Pirmiausią aludariui, vė
liau gydytojui, o paskui 
graboriui.

Gerianti mergelė yra gė
dos paveikslas. ■

dėjo/.. ’
Prezidentas Cėrro buvę 

43 mėtų amžiaus. Prezi 
dento pareigas ėjo nuo 1931, 
in. gruodžio mėnesio. 19321 
m. kovo 6 d. jis buvo per*’ 
šautas vieno Opozicijos par- .1 
tijos nario. Sužeidimas" 
buvo lengvas. Šovimas ta~ 
da įvyko bažnyčioje.

BRAZILIJOS PREZIDEN 
TAS SUŽEISTAS

RIO DE JANEIRO.
Brazilij os prezidentas Gė 
:ųlio Vargas su žmona suli
pai sužeisti automobiliauH 
nelaimėje. Prezidento kai- "Į 
rė koja perlaužta, o jo pa- ? 
ydovas kapitonas Pestana | 
užmuštas., Jietns važiuo-į 
jant automobiliu; nuo. kalno 
nusirideno akmuo ir smar-z 
kinį pataikė į automobilių. ■

NUŽUDĖ TĖVĄ, RAMUT 
IRSAVE

PEABODY. — Odos iš-, 
dirbystės dirbtuvių darbi
ninkai sireikįeriai balan
džio 28 d. apmėtė 'akmeni
mis busų, kųriuomi buvo ve
žami streiklaužiai į Salem 
dirbtuvę.
: Susirėmimo metu vienas 
policininkas per. neapsižiū
rėjimų peršovė kitų polici
ninkų prie National Calf- 
skin Co. dirbtuvės.

Streiklaužius vežęs busas 
labai sudaužytas, jo viršus 
sulaužytas^ Streiklaužiai 
turėjo sugulti ant buso 
grindų, kad apsisau gotų 
nuo sužeidimų.

Salem ir Peabody. miesto 
tarybos pareiŠkė norų ištir
ti, ar busų kompani jos ,vež- 
damos streiklaužius, elgiasi 
legaliai. .

TROY, N. H.
Manu; 23 metų, nužudė sa-^ >3| 
vo tėvų ir pamotę, oz po teį j 
nuėjo į kapines ir pats nu* > 
sišovę prie motinos kapo. į 

Jaunuolis buvo bedarbis^.
' l?rįeš kėliolikų dienų syku? 1 
su savo jaunesniu broliu jis j 
norėjo gauti valdžios darbą J 
miškuose.. Jo brolis buvd tS 
priimtas, bet jis ne. . Tai jS 
gal ir buvo priežastis ŠiUg a 
didelės tragedijos. • y . a 
PLIENO KORPORACIJOS 1

DIDELI NUOSTOLIAI J
NE WY0R-K. —Bethle- 

hem pliėno korporacijos va- ' 
dovybe pranešė, kad šiais < 
metais per pirmus tris mė- < 
nesiūs korporacija turėjo ' 
5,7tfe,451 dolerį nuostolių; 
kas yra didžiausi nuostoliai 
šios korporacijos gyvavime:

liolikų kitų didžiųjų miestų 
ir Šiaip industriją centrus. 
Šioje apylinkeje dabar gy
vena apie 15‘ bdibjonų gy
ventojų, kurių didžioji 'dalis 
biis iškraustyta ^ įvairius 
Rusijos pakampius, atskir
ta nuo sąvo artimųjų. Mi-5 
lijonai rusų neteks savo na
mų, ūkių ir . bus padarytį 
dar didesniais vergais, nėgų 
kad iki šiolei’ ar bjauriau
siais carų laikais buvo.

Tokiii kėliu komunistai 
Registracija ir pratęst-kuria vargšams \ rusams

“rojų.”

Svarbi Išganymo Prięmoiie 
88 pusi, knygelė

uIš visų veikalų apie mal
dų nei. viėųas. be abejonės, 
nepasirodė taip tinkamas ir 
taip rinktinis, kaip ■ Šitas 
mažas šv. Alfonso. Lįgouri 
kūrinėlis” rašo H. Neven, 
General. Vikaras.

“Skaitykite šią knygelę 
ir skaitykite vis iš naujo.,,. 
Skaitykite ir rag i n k į t e 
kitus, kad jų skąiiytų!... Aš 
norėčiau, jei tat batų. gąl> 
ma, atspausdihti šitos kny

gelės tiek egzempl i o r i ų, 
Įdek yra krikščionių Žemė
je, ir duoti kiekvienam po \ 
vienų.”

Karštas Šv. Alfonso troš
kimas, •

. šitos knygelės kaina buto 
25 centai.

Didelio knygų nupigink 
rno metu parduosime tik ui 
10 centų. 1 ’i

“DARBININKAS” .

886 W. Broadwiy . •

So. Boeton, Mm
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ILTINĖS ŽlNIOSl
‘‘Kurčias Žentas,” tai 

meilės apimtas nabagas vii- 
kinas, norėdamas vesti kur- 
eio pono dukterį. - įčia rei
kia pastebėti, kacUšis žentas 
ištikro labai gerai girdėjo, 
pet paeidavęs kaipo'kurČias, 
nes ponas tik kurčiam paža- 

Į dėjo savo gražią dukrelę.

8:30:vaL ryta šv. Petro I sta garsus. gydytojas
, . _ r_.• i v** ___ ‘ ____

B. S. PIRMOS KUOPOS 
NARIAMS

^Gegužės 7 d. yra
nacijos metinė šventė, 
Globėjo Sv. Juozapo 

ntė. Tų dieną visi mūsų 
opos nariai prašomi ati- 

oJjaitĄi paminėti. . [Bet SUi ir netoė;! Atvyk- 
r**' 

tuvių bažnyčioje kuopos Į sT^Oi šį ponų. . Dabar jau

pamokslų Įti>, betijį dukrelė jį pamy- 
įgakys kunl Kc nrtoayi*L^W^ Worėj(> jo palęistk 
ųs. . šv. mišių metu kuo- Bet pagaliau jaunikis pri- 
s nariai įu carporė reisJ. tiuažino nesąs .kurčias, bet 

rieKomunijoS: •' Įtik apsimetęs; polio šiitils 
J Visi kuopos.nariai-prašo-J suminkštėjo ir leido, vestu- 

susirinkti į bažnytinę’! ves, . . - d
vetąinę ne vėliau 8:15 vai, Į Antroje, komedijoje “Ne*, 

J įvyto; salėje suMtvarky-ĮsiiuieŠiii,” yra karštakai- 
ir organizuotai, eisime į Ibc šeimininkė (T^Dongvee- 

;nyčių išklausyti šv. mi- Į kaitė), kuri daug pasitenkv 
'r primti švč. Sakra- nimo•'aptiiredavo, daryda- 
ų., ■ •. ‘ ' Ima viską prieš savo^‘pri-
30 vai. vakare bažnyti- siėgos”. norą,. Bet šęįminin-:.

svetainėje įvyks kuo-Į kas, nenorėdamas daugiau 
/rengiamas teatras. Vai- Įdirbti, nutarė leisti * savo 

ns Noryroodo L. Vyčių 
mopbs vaidintojai. Kun.

/K. Urbonavičius y-ia papra- 
p^ytas pasakyti kalbų;
į: * Kuopos valdyba dar kar-

mūsii

tėncija bus šv. mišios, ku- Į ponas nenorėjo kurčio žen
tas atlaikys’ ir ;

ir p. p. Vr. ir Si Aver-| 
kamsr paįvairinusiems va
karienę naminiais gami
niais.“ . ~ .. ■

‘ ■ Skyriaus VW4/Z>(?. I

HAMĮISAVININKAMS 
PAGALBA

niomiiKls

STEFANJIH «STO
- BUS VAKARE

~ .f

dukrą už- turtuolio smukli- 
įlinko, Gerai atsimindainas | 
savo ponios

Į šeimininkas, susimanė -jos 
[jU'^šyti priimti žentu pras'-į 

Į ’tų primena ir prašo, kad vi- Į t ą tarną Adomų "; žinoma,i 
b si kuopos nariai' gražiai pa-Į šeimiiiinkę-atsisakė ir;tyčio- 
Esirodytii, gausingai atšilau- į.mis pažaęįejo ‘savo, dukrelę 
lykydami . į bažnyčią ir pa-1 už to seno smukles savinin- 
t/kviesdami, savo pažįstamuo- Į ko,' Bet štai viską girdinti 
Mūs i. mūšų rengiamų teatv | tarnaitė: papasakojo šaVd 

hrų* . f- •’ • '• 1 Įponiąi šeimįmnkp/jplanųė^ 
t y *'. 'Kuopos. ponia.. gerokai |

. . j., —;—i—— I įniršta,: tTuomet,’1 jjr saw.
. T4pri$iegai” gerai uždavė Į “karštų blynų” ir išleido 

m- , •- .... ■, . I dukrele euž tanio Jono.
Sesutės Avižinytės visus: . tta> 23 & i. K. Fedsracųosm <‘dzOkK.

-oię, skyriaus yakarėfe ta- &hlomiSj kad
i<> pro^-amą 1SpM§ Provi-1..^ daillelę ’ Ąipa^6ilJ 

rdaice yyeiąi? ■ Jei ne,, tai YestuVės» pakartoti antrę 
£ praleidai pilnas juokų, pri- [ 
| Kimštas komedijas‘žKur- 
? čias Žentas, ’ ■ ir - ‘ ‘ Nėsįpriė-

. E gih^” p Jių Aviž i n y č i ų 
,Įf‘‘dzūkiškas” daineles, ir p. j 
į. Kuprevičiaus artistišką lo- 
. Šimą bei dainavimą! Bet 

. ■ gaila; vakarėlis taip stro- 
. f-' piai Bostoniečiams priruoš- 
į tas, jo jų atsilankiusių taip 
.mažai!.

AR BUVAI?

GubemAtoriuš Ely pasi-| 
rašė bilių/kurš leidžiu Mas- 
saehusetts Valstijos koope-l 
ratyviems bankams -užtiau- Į 
ktį paskolas iš federalio na- 
miį paskolų banko ir tuomi 
pagelbėti namų savinin
kams, kuriems gręsia for- 
klozavimo pavojus • dėl ne- 
galėjipo išsimokėti mortgi- 
čiip. ; \ \ '

UTČip PRAMOGA
■ R Vyčių Naujos Anglijos 

apskričio metiniai šokiai į- 
vyks gegužės 6 d,.Bradford 
viėŠbutyj, 275”$remont 
Bostbn.

. Manoma, kad ši metinė 
.pramoga . sutrauks didelį 
būrį jaunimo iš visos Nau
jo ^Anglijos. Gausingiau
siai' atstovaujama kolonija 

[gaus,gražių taurę, šokiams 
prfešinguntit, Srieš 'W EUi^ aad Ms So- 

ciety Orchestra. : . t<i
• < šoldų rengimo’komitetas 
šįV J. Antanėliu priešaky, 
šmąrkiar dirba.

Šį sekmadienį gegužės 7 
d#, vakarė atsilankiusieji į 
bažnytinę svetainę turės ne
paprastą progą dalyvauti 
iškilmingose “Stepanijos 
Vestuvėse^ ” Visų iškilmių 
puotų parūpins Nonvoodo 
L. Vyčių kuopos vaidinto
jai, klebono kun. S. Knęižio 
vadovaujami.

‘^Stepanijos Vestuves,” 
linksmas veikalas, bjjs su
vaidintas L. U. S. pirmos 
kuopos rengiamame teatre, 
įvyksiančiame .gegužes 7 d. 
7:30 valandą vakare bažny-' 

į tineje svetainėje; v 
Į. “Stepaiiijos-'Vestuvės1 
tai linksmas trijų veiksmų 

[ gyvenimo vaizdelis,' pilnas 
gyvaus veiksmo, įdomių gy- 
venimo aplinkybių ir t. t. 
šis veikalas jau vaidintas, 
Norwbode, Lov’elly^ Mon- 
tellojė Ir visur praėjo 
džiausiu pasisekimu. : .

. Vaidinto jų gabumai nė- 
‘abejotinų’ tik svarbu, kad 
• Impdaugiausia Ii. I>. S. 
į prietelių atsilanjcytų į šį 
vakarą ir bendrai pasi
džiaugtų turininga progrų- 

Lma.' ■*, -
r Įžanga tiktai 35 ir 25 c,

.Tel. So. Boston $2$. .. * ,1
•. J LIETUVIS DANTISTAS, ;J

DR. M. MM
■ . . f KASPARAVIČIUS ’ >.'. j

[.» ". Naujoje Vietoje, Į
525 E. Broadway, S. Boston.

' Ofi»o ValaHdė*;-
Nuo 9 lkl l2. iyte ir nuo l:3n Ik? 1

Į 5 Ir nuo 6 iki 8 vai. vakaro. Offc | mus uždarytas subatos vakarais ir 
! nadSldienIal8į,taipgi šaradomis nūs 

12-tos dieną uždarytas,
r Taipgi niiimu'ir X-rag Į

Lįetuvig Dantistas v

DU. S. A. GALVARISKI
(GALINAŪSKAS)

I Tel. So’ Boston 2300 ‘
414 Broadway,So.. Boston

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

nup Q iki O I. vakare, šventą dieną 
pagal susitarimą.

‘ J. Kuprevičius tai tikras į 
artistas. Jis gražiai ir pa- 
dainavd.

Po tokio įdomaus vakarė-, 
į iio,. Providenciečiai buvo, 
vaišinami vakarienėle parari 
pi jos salėje. Po valgių visi 
šoko lietuviškus ratelius ir 
tikrai letųvšketnetniioaįuėb 

[ tikrai lietuviškai pasilinks-
u \ AflVniTAT AI į | mino. Manome, ■■ kad visi I 
e s y. AuVUaAIAI / | [ vaidinto jai gerai patenkinti

.. . ■ važiavo namon į Proyiden-
- Prisiekęs Advokatai |ce‘

Hin7AQ D PAILIIIC' <L Uėkojame kun. J. Vaite- 
Jųv&Au Oi UAIlIuv Į kūnui ir Vyčių 103‘ kuopos 

Veda visokias provaa. Daro vi- Į nariams už tokį linksmą va- 
■us legalius dokumentu*. į Į karėti 

117 E St. (kampas Broadway) H 
South Boston, Mas®.1 i

Telefonas: Šou Boston 2732 ■ | 
■•T NamąfTalbot2474

• f

&

J. T . A. J.

PADĖKA
&

K

PRISIEKĘS ADVOKATAS

JOSEPH P. WALSH
A D V O K A T AI

. JEdwar R. Coplen 
Albert Adelson.

. •, Harold Aranofsky 
Benjamin Chesky

OFISO VEDĖJAS
... Jonas J. Romanas

18 Tėmont ŠI, Boston, Mass. 
. 810 Kimball Building

- Telefonas: Capitol 9880
Ofiso vai a n d o s

9 vai. iki 5 vai.
SOUTH BOSTONO OFISAS

455 W. Broadvvay 
Nuo 5 iki 7; v. vakare 

Telefonas South Boston 3612

iwni.il 11 
vus apie 25 minutes nuo nu-1 
rodytos vietoj iš vieno au
tomobiliam išlipęs jam ne
pažįstamas asmuo* ir.pada
vęs žuvį. Apted sako, jog 
nešinamų asmenų automo
bilius neturėjęs registraci
jos lenteles, / 
■ Sugrąžintoji. žųvįs dabar 
bus .stipresnėje priežiūroje b 
ir “prirakinta” .prie drū-' 
tesnių vielų, 
liai jos pagrobėjai nežino
mi,-bet turbūt nėra abejoji
mo, kad tai Havardo siu- ____ rT._nit_ ___
denk taMs.
norėjo gražaus juokų, na iri T<k<^ pob^ytinaj. 
turėjo, o policijai buvo Vinto <toaoKiJ<# raikatoto kepkite* A i tr’ . pu protokolu raitininke.daUg iuHTųO#. , JuTSt f
kad; ‘pavogimo7 darbe pri
sidėjo ir laikraščių reporte-l 
riai, kurie buvo pristigę me
džiagos įdomioms žinioms/ J

Iš ALAUS PRATURTĖJO

/ Cambridge ’ piešto 'iždas 
mip; baiand^,^ .į 
įtėjo lĄ80ę. Šie pi- 
iiigai gauti už išduotus .alui 
pardavinėti 99 leidimus. Už 
kiekvienų leidimų miestas 
gavo po 200 dolerių.

ate “GOD ŽUVIS”

NUTEISTI 5 PLĖŠIKAI

I DRAUGIJŲ VALDYBŲ
■ ADRESAI .

LUTUVOB DSUOSl’ JONO IV. BL, PAAALBJNM
Į& m į ©JUOS VALDYBA

Urmlulnkff — Eva MarknIehS, ‘ \ 
625 E. 8th SL, So, Bo«tonr Mau.

Vl<^plrminlnk4~-
443 B. 7th Sfc»;So.. BoHįon, Mjum,
Tęi, 8o, Scetoą MafrR- , 

(Prot; Rait — BroD« CluaUOd, 
I ‘ 29, Gould St, W«*t Roxbųry, AJmju.

. __ Navvrt Sfe/R^BBdaTej .MaM.
“IbĮ •

1 >105 'Weflt 6th 8t., 8o. Boiiton, Mam..
I Tvarkdarft t (M MlitirtHanl
|' ltil3'OolunibJn Rd., So. Boston, 'Mui. 

Kmom Globėja — E. Janulonltoe
| 1438 Columblu Rd.r Bo< Boston, Mam

GELBĖDAMAS KEPURĘ 
NETEKO GYVYBES

• Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

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

i Ofiso.. valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:80 iki G ir nuo 6:30 iki 9 v* v.. 
Seredomis nuo 9 iki 12 v. -.dieną. 
Suimtomis nuo 9 iki 6 vai., vakare,

■ Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną.
, .(pagal sutartį)

JK. Federacijos 3, .skyrius 
širdingai dėkoja Providen- 
ce, R. L, vyčiams su. jų va-1 
du kun. J.‘Vaitekūnu prie
šaky, atlikusiems balandžio 
23 d. parengimo programa.

. Skyrius yra dėkingas ma
lonioms šeimiiiinkėms, pa
gaminusioms vakarienę ar 
pagelbėjusionis patarnauti 
Svečiams iš Rrovidenėe: p. 
p. Pr, Karlomįitei/ Slatke- 
vicienei, Kriaučiūnienei, A. 
Averkienei, Petraitytei, M. 
Motuzaitei ir O. PetruŠytei

Į s-Tel. Porter 3789 •. i

| JOHN REPSHIS, M. B. 1 Į... . j.
Į UetuviiGydytojBf į]
j . Ofl»o Vąląndpf4 ir t—4)| 
| 278 Harvard Street, Į
Įkamp, Inmatt arti Central Sqj = 
| Oflimbridge, Maga, ’ |

BŪTI SVEIKU
JŪS VISUOMET NORIT • 

Ilgai. įsistovėjęs kraujas, nervos, 
dusulys, odos ir įsisenėjusios. ligos, 
patrūkimas, kojų skaudėjimas, plt

■ les ir votys, niupiikimas, * 
nugaros skaudėj imas, 
reuinatižiiuas, malaria it .• 
riebumas išgydomas be 
jokio skausmo ir nėra 

J reikalo blUkti- 1S darbo.
Apžlųrėjlmas dykai. Gy

duoles duoda, Mažas užinokoatls. 

Gf.Gram,32?fe'£.
FoJoMdOM j AntradleąlaH ketvirito* 
dfaiiiato ir lėiUdtonfala 19—J2 ęy- 

f tw S-<5, 7-8 vakarai 
I nlaiv 19-^12 tiktai.

Middlesex aukštesnysis 
/eismas praėjusios savaitės f 
galę nuteisė 6 jaųnųš yyrųs [ 
kalėjimų nuo 3 iki 21 metų. 
Tarp nuteistųjų buvo du Į 
broliai, Thomas, 18 metų, ir 
Josfeph Waidron, 21 metų; 
Visi jię nuteisti už apiplė
šimą krautuvių ir ši’aip. na- 
iuų. ..

Harvardo . universiteto1 
muziejuje yra , t sukrauta 
daugiau ■'820,000 sudžiovin
tų įvairių augalų, atgaben-’ 
tų iš visų pasaulio kampų/ 
Šis brangus rinkinys telpa 
Gray’ Herbariųm/ 79 Gar-

--.i.'

i., šį.rįhkiįų gerar^pžĮūrėti 
bet kam neleidžiama. Iš 
žiūrovo rėptalaujama. nusi
manymo augalų mokslo sri
tyje. . Rinkinio  ̂, vertė pe
lnanti kelip milijonus'' dole-

į PraėjūsiasavaitęgreLta- 
sistraukinys, mirtinai suva7 

pinejo 10 mėtų .bepiukų 
Ed*ward Pearson prie Wa- 

Ishington gatvės tilto, N'evr-, 
r tope. Nelaimingašai ’*ber- 
| iiiulmš drauge šų savo bro
liu,. 11'metų ir vienu drau- 

ĮgU buvo.išėję, pasivaikščioti.
Einant skersai tiltų, vėjas 
nunešė . berniukui kepurę 

| žemyti, ir jis nubėgo sučiup
ti kepurę. Kepurę. vejas 
nuputė aut geležinkelio re
lių, kur berniukas nubėgo 
ir sugriebė keęųrę, bet tuo 
pačiu laiku važiavęs greita- j 

įsai traukinys mirtinai suva- 
’ žinojo bėiriiiikų.

ITĖVAS PRAŠO PRAŠA-
■ h lINTICiiNll

Plrra. — i. VfttrftUjka*, > ’
y 24 Thon)*i r*rk So, Bofton, Mm
Vlce-pirni.—V. Medonto,

14Š0 Oplunąblą R*S( Bpatoib
l,rat R«dftininkM —‘'J. Gllneckli

• b ThcaiM Park, 8<h. Boston, ' Mm.
l*in. Įią<UĮiinkj« — M. ...

256 E. Nlnth 8b, 8o, Boaton. Mm 
JlidinlBknk — Ą, NMifhUtlnM -

885 E. Broadway, So, Morton, Mm 
Marilulka J. Zalkla

7 WInflehi»SC; 8o. Boatott, Mm 
Draugija Įgilto -wninklinii* k« trata*

bodžldtonl kliikvieno mSneaio, 2 vai » 
. po pietų, Parapijos hM 492 Tttfc

Bb, So. Dvrton, Mm
--ri—-*■—' ' . i ■: - 1— 

Profeaionahil, btznk-rlaj, priimąąhi, 
kąl, kurie skelbiasi “Darbininke/* tik* ' 
ral verti skaitytojįj. paramos, .

visi garšinkltjsa "Darbininkių”
j . , ,, , | .,r. ; -lV -- -i?.-L'H

rūpinti gerais stabdžiais 
(brakes), šviesomis ir t. f. 
Visi automobiliai turi turė
ti jų peržiūrėjimo, korteles.

KOMUNISTU MARŠAVI- 
MAI BAIGĖSI BANKROTU

Quincy keliolika gyvento
jų padavė prašymų valsti- 

Massadhusetts. valstijos-jos viešųjų reikmenų de- 
“cod žuvęs” ženklas, pavog-jpartamęntui,. kad būtų mi
tas balandžio 26 d. iš lęgis-1 mažinta kaina už už varto- 
latūros rūmų. : ;

Sidabrinis žuvies ženklas 
buvo prikabintas prie vielų 
ir buvo'simbolis žnvininkys- 
iės. Jis buvo nuplautas ' 
nuo vielų - ir dabar policija 

Į turi darbo ieškoti.. Yra 
nuomonių,. jog.. Šitų žu- 
vį” pagrobė Harvardo uni
versiteto studentai, kurie 
šiomis dienomis tarp savęs 
veda Įvairių šposų kovų,’

“Čod ..žuvis’*, iškabė
jo valstijos legįsįątūros rū
muose per 100-s metų. Pa
vogtoji žuvis padarytu iš 
medžio, tik pasidabruota; 

įjos ilgis 4 pėdos, plotis. 11 ir 
pusė colių, • •;

į Nustatyta,, jog žuvis pa
vogta balandžio 26. d^ vaka- 

įre tarp 5:15 ir 8 vai..
• Pavogimas iš legislatūros 
rūmų “cod žuvies ’ ’ simbo- 
lio nors* visai neišaiškintas, 
bet pavogtoji. <fžųyis” jau 
sugrųžmta. Ją. pristatė val
stijos. policijai. Harvardo 
universiteto rūmų viršinin
kas Charles R. ApteJ balan
džio 28 d, vėlų vakarų. < ‘ ■

d . Apted aiškina, jog jis bu-
Vo‘ iššauktas telefonu neži- 

. nomo asmens- ir pakviestas 
d atvykti į Bake gatvę, prie 

‘ pat re’zėryuaroi Tavažia*

Naujosios. Anglijos komti- 
nistai. paskelbė boikotą savo 
vadams, _■ kurie. nuvargino • 
juos įvairiais alkanųjų, bo- 
nų,. sriuboSf marŠavimais. ir 
:t. f Balandžio 30 d. turė
jo .įvykti gegužes 14. alka
nųjų maršavimas į Ma$sa- 
chusėtts - valstijos namus, 
tačiau tame umaršavįme*' 

i dalyvavo tik apie 300. asmer 
irų, tarp kurių buvo apie 
100 yaijnį,, žodžiu,. darbi
ninkai pradeda; vis geriau 
susiprasti, kad!’ komunistų 
pastangos , neina iš nūošiT- 

įdaus ..noro, bei tik gryną 
ra|dphai krūvina; • agitacija’ 
ii* pritilsimassuvargusių '

Į. Morris Deįtelbaimri »gyv> . . L
53 AdąrilS^Št,, Borchester,j profesionalai, blzblerląl, prainonln- 

Į paniekė teismui, skundą, kurie Skelbiąs! “Darbininke," tik? 
Įprašydamas. - prašalinti ■ is n;4 verti skaitytoją paramos. / 

namų jo Sūnų Samuel, >21 . visi sarsinkitCs “Darbininke," 
Į metų,.. Bostbno universiteto ■ 
teisių studentą. Tėvas/no- Į 
rį, kad sūnus būtij išvarytas 
iš namų ir kad būtų jam už- , 

Į drausta .'įeiti į tuos namus. 
.[ Be. to, tėvas .prašo teismo J 

uždrausti j-o sūnui, [kištis į 
į jo tėvo vedamų • biznį .423 
įBroactivay- Šo. Bostoon ir 
priversti atiduoti 5 deiman
tinius žię’dus^ kuriuos miru
si motina sūnui palikusi pa
sidalinti sų kitais trim sū
numis.

I Tėvas Deitelbaum ’ aiški- 
na,, jog jo sūnus keliąs.ne
tvarką namuoserir kurstąs 
savo tris brolius prieš tėvų.

jimų elektros šviesos.

GAISRAS ’SUNAI KIN 0 
200.000 SVARŲ ŽUVIES I

■ J..- . ■y-y.i.j-. j

Bay State Bish kompani
jos namuose, East Bostone, 
kilo didelis gaisras, kurs 
sunaikino daugmu k a i p 
200,000 svarų rūkytos ir 
.džiovintos žuvies. Nuosto-( 
lių ąpska.ičiuojama. per XQ Į. SAUGAUS VAŽIAVIMO 
tūkstančių dolerių. 1 '

i BEAUTY SHOPPE |
11 (L Street Beauty Šhop). |

Kampas L ir 6th Sts.,' |
I So. Boston, Mass, .
| -. Tęl. So: Boston 4645-R • |
| Atdara nuo 9. v. iki 8 v. .Į. 
| CiLROLINE CASPER, Savininkė f 
= Eugeno Permanet VVave $5.00 =
f Vletory "• " ■ $3.50 |

Į = (Pbanta System) curl lOe =
I | Finger Wave ... .................35c =
| Marcei Wave ,. ... v. 35c i

♦

GRABORIAI
VAJUS;

Į JUOZAS M. UILIS Į
Į LAIKRODININKAS |
5 j

Parduodu -įvairiausios rūšies, 
ų auksinius ir sidabrinius daik- 

i Į tus. Taipgi ir pataisau.
Į 366 W. Broadway 
j., SO. BOSTON, MASS.

JOSEPH W. CASPER
(KASPARAS) j

G R A B O R I U S -J 

494 Ę, Broadyray, 
SOuth Boston, Mass.

Tol. So. Bostom >1437 J -
Ręs. 158 W. WSt.

J , TeL So. Boston 1437 M , 
Patarnavimas di^ną ir naktį.

Į . Valstijos ir. miestų poliei- 
I ja gegužes-1 d, pradėjo sau-' 
gaus važiavimo vajų. Kari 
daugi paskutiniuoju* laiku 
nelaimių .skaičius labai pą-' 
didėjo-dėl automobilių susi
dūrimo ar kitokių atsitiki-1.

*
! * nniTiiGENTaI

1 INSURANCE t
| J Audraus* namus, rakandu* |1 .

mų, todėl policija pradėjo I . automobilius paš-
- • - A ■ į, s. MESLIS |

455 W. Broad^ray, So. Boston!
; Tol. So. Boston 3612 . t 

I ( liiiiiiHiitKtnihKHipoioMjO'O'o’oHtiiuioiuki,■utiniu^

0> A. ZALETSKAS
. GRABOEIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
I $77 Cambridge. St, \ 

Ombridge, Ma«s.
Rm. 564 NMt Nr<MdW

So., Boston, SiiMto*
; Telepkone S.‘Bo3ton 0815

smarkią kampanijų — ęau- 
gaus riužiaVinio vąjųw .

Važhiėjiino taisyklių laū- į ■ ...——~—
įžytojų Vardai pirmą kartų (i '‘ŽIDINYS”

Prot, Dr. V. Mykolaičio-Putino rodagua. 
tomo* llteratnrui, mokslo, vlsuomanOt 
Ir akūdeiulškojo gyvenimo iliustruotas 
m6no*ln!< lurunlat yra dldilausl^ 
rimčiausias, įdomiausias Ir kiekYlsnaM 
prasilavinusiam.fanosrol tlnkamlauMak 
lietuviu iurnalas. Todėl vlsrpaskubaki- 
te užakyti “lIOLhp1 , t 
. “ildlnio" kninn-Lietuvoje t mat. to l* 
LpĮasm. 20 lt; Amerikoj* sartaau 
dumblui $2,50.

Adr.: “lydinys," Kmam. Latavti Ak

j bus įrašyti į Valstijos rekor
dus, o antrų kartų prasižen
gėliai bus atiduodami ■auto- 
mobilių registracijos ofiso 
žiniai*.- . ’ . •'

Visi autombbiliaį per šį 
Vajų ypatingai turi būti lap-

iwni.il


Antradieniu gegužės 2, 1933 •pA.BBiytKgjEB < /
f daugiausia pardavęs gaus 
gražią taurę. • .

. - Rengimo Komisija.

"AUŠROS" 50 M. SUKAKTIES 
PAMINĖJIMUI

Kaip Aušrai auštant nyksta ant žemūs 
nakties tamsybes, o kad taip jau pra- 

. švistų ii? Lietuvos dvasia.
' \ \ f Dr. J. Basanavičius.

DARBŠTUMAS

NORWMD PRIEŠ 
MONTELLO /

f L. D. S. Naujosios Angli- 
I jos apskričio mėtinėje ge
gužinėje bus įvairi a u s i ą 
prašmatnybių. Gegužinė į1 

įvyks gegužes 30 dieną Ro- 
muvos Parke, Montello,

programos dalis bus susirė
mimas Montello ir Norwood 
parapiją baseball tymą. 
Nors Norwood ir Montello 
artimi kaimynai, bet žaidi
me bus t smarkūs priešinin
kai ir žiūrėtojams bus pro-

■ "OIC"" 
1ga pamatyti gyvai .įdomų 
žaidimą, 

r •

Įžanga į parką tiktai* 254 
cenįai. Tas tikintas duo- .• 
da teisę gauti gerą, Baudinį 
gą ir brangią dovaną.

Kaip tai gražu, kai žmo-. 
gus, ką nors geresnio ture- Į 
damas, dalinasi su kitais, Į 
kad ir j ie galėtu kart u I 
džiaugtis ir naudotis tomis Į 
Dievo dovanomis. Štai at
ėjo mangražiąrmineią, ku
riomis su jumis ir noriu pa
sidalinti. .<

Buvo gražus, nors vėsus 
spalių menesio rytas. Pamo
ką rengimui prasidėjus, 
man netyčiomis pasitaikę 
žvilgterėti pro langą. Štai | 
žiūriu — medyįe maža vo-1

Spauda—tautinio susipratimo Šaltinis. Ji yra žmo
nių valios reiškėją ir naująją kartų auklėtoja. Tauta, 
būdama kitos tautos valdžioje, netekusi spaudos, anks
čiau ar vėliau tpri Žūti. Visa tąi suprasdami, rusai ir 
buvo uždraudę lietuviams turėti spaudų Deja, ją ko
vos būdas buvo perdaug nekultūringas. Jie norėjo, su- 
rusinti Lietuvą, ne ramiu Lsyoliucijęs.^liu, bot žiauriau-Įttavog -parke> MonteUo 
šia prievarta. Kilo reakcija. Reakcija kilo ne is tautos ' _ .viršus, bet M jos kamiene - Uaudik Virsime, poni- Mass- W įvairu, progru- 
ja, perdaug buvo sulenkėjusi; kad- suprastų Lietuvos rei-l11103 dalykų bus ir sportas, 
kalus ir jais rūpintųs, Iš liaudies kilo naujos pajėgos, Gal įdomiausia sporto 

[ kurios judino, kūlė tautą į kultūros darbą. Daugiausia 
iŠ paprastą vargo Žmonių kilęs neskaitlingas inteligentą 
būrelis dėjo visas pastangas, kad išjudintų tautą į gyvas- .
tingą kultūrinimo ir apšvietos darbą. Tačiau, aišku, , 

[gyvu žodžiu nevisur prieisi, ne visus pasieksi. Čia reikė- 
Ljo spausdinto žodžio, kuris pasiektą visas užkumpęs ir į 
j išjudintą kiekvieną žmogų.. Tpkiais laikais ir tokiomis. __ ĮVAIRIOS KNYGOS ■< 
I aplinkybėmis ir atsirado/4Aūšra.” Aušra, kuri prablai- ■ ...
vino -aptemusias mūsų tėvynės padanges. (Gra^^y^logijoa žiapsne

k “Aūžros” įteigimo mintis, kaip pate pirmasis-jos
steigėjas ir, redaktorius, Dr. J. Basanavičius sako, kilo | v
jau 1881-82 metais, nors pirmasis jos numeris išvydo ^-1 pSt
šaulį 1883 m. kovo mėnesį.
iki paskutinio kėlė žmonėse tautiško susipratimo jaus- l niauskas. Vertė P. B.............

į tną, ant rusą valdžios kiršino žmones. Kiek idealizmo iri \ 
pasišyentįmo reikėjo pirmiesiems švietimo darbiniu- gražūs paaiskaūymsl^apie į- 

Įkams! Tačiau tėvynės meilė buvo tvirtesnė negu baimė.4 
jiems nebuvo baisūs žiaurus žandarų kankinimai, nei 

Į šalti kalėjimai, nei žiauri Sibiro katorga. Rusų valdžia 
Vienus korėj kitus Sibiran trėmė, tačiau ją Vieton stojo 
kiti ir kultūrinis ir tautinis darbas pamažu ėjo pirmyn, 
kol pagaliau buvo iškovota spaudos laisvė, ii-.. Nuo 1904 
metų, atgavus spaudos laisvę, kultūrinis darbas nors ir j 
varžomas, ėjo daug lengviau. ..

“Mes netrokštam dėl savęs kitokio pelno ir naudos, 
yientik, kad mūsų žodžiai kristų ant gražios . dirvos ir at
neštą šimteriopą dvasišką naudą Lietuvai...” Taip rašė 
pirmo “Aušros” numerio prakalboj Dr. J. Basanavičius.

A . L. R. K. Bederacijos Į fe ačiū Dievui, “Aušra?, savo, tikslą atsiekė. Jei ne

.gauti bei juos suturėti. O 
kaip būtą gera šiuose var-Į 
guose ir prislėgimubse darb-1 
Ščiąją voveraitę, nepaviju
sią išnaudotojos, pamišyti 
iŠ nauja riešutą rinkimu 

[užimtą ir galvoti -r- mąsty
ti, kad įniršimas ar keiks
mas ne tik nieko nėbegelbs- 
tiį bet dar daugiau žalos 
žmogui padaro.

Naudingiau mums priim
ti su kantrybe įvykusias ne
laimes, kaip Dievo siąstuo-' 
sius kryželius ir kaip ta 

veraite bėginėja ir šokinėja darb§gioji voveraitė vėl iš 
po medžio šakas ir ieskinė- [nauja imtis darbo. Kuo
ja riešutų^ Mat, v^gšė a..-1 pievas mato, jog žmo- 

• einančiai žiemai saū ir savo ĮgUS faį^p maloniai priima iš- 
vaikams . . maisto gamina, bandymus ir Jo kryželius, 
Nuskynuss vieną riešutą, pa- Į jjs visuomet laimina ir šim- 
leidžia jį žemyn ant žolės, Į ferįOpaį įvairiais, tik Jam 
nuo kurios vėliau renka ir* I vienaip žinomais, būdais at
neša į. savo lizdą. , ir vėl Į įygbia už-vargus, 
nieko nelaukdama ji užšoko |. ^Pr-ancis Palciūnas 
ant kitos šakos įr pradėjo Į (L. K.),
daugiau riešutą ieškoti. Čiai - •. , ■
neradus, toliau, šokinėjo,Į v w
laipiojo ir bėginėjo. le^toTiįei^^konOTešdlV 1̂1^”-abejoti, ar Lietuva šiandie būtą nepri-

Ji taip lupiai bedtr- Ji yra įdomi sewvę> primind?mi'žmonglns didžių Jų^Ūį, skie-
bdamą, netikėtai pamatė I ir kiekvienam patariame j pįj0 juose susipratimo jausmų ir ruošė tauta' į pisiprie- 
svetimą voverę, kuri jos nu- perskaityti. Telpa rėfera- ginimą brutališkai priespaudai, 
mestus riešutus rankiojo ir | tai,, nutarimai ir valdybos] '
nešė į savo namus. .‘Matykiraportai,. Referatuose aiš-

Skaitytojų Dėmesiui
z Ponnsyvanijos žibios bus 
skelbiamos “Darbininke” 
kiekvieną penktadienį. No
rintieji užsiprenumeruoti 

f- savaitinį “Darbi n fn k ą,” 
malonėkite kreiptis 4 Šv. 
Andriejaus parapijos kte-

boniją, 1120 Wallace Sreet, ® 
Philadelphia, Pa.

Nors “Darbininkas” įŠei- . 
na dukart, savame, bet no- 
pintieji užsiprenumeruoti?; 
tiktai savaitinį numerį, mo
ka tiktai 2 dolerius į metus-' 4

-Darbininko” Katalogas
Visos knygos žymiai numažinta kaina

jįjhioląs. A. Vienuolis ./.. 
- Kns šiandien Kalbama, a- 

pie Dievą, $ielą, Religiją, Pa
žangą/ir Socializmą. Parašė 
Dr. Povilas Mira ..... .. ,. ,10

Visas Svietas, žemė, kalnai, 
vanduo, upės, žm9n6?> mies- 1 ‘ 
tai. Sutaisė ir išleido’ P. M/ 
kolainis .; . . ., . ..

MALDAKNYGES
Maldą Rinkinėlis, bal t a i s 

viršeliais .. i. ,... ..' 1,50 • 
.. Maldą RinkiuSlis,, Juodais '• 
viršeliais ... .. .^1.50 A

Pulkim ant Kelių — “Dar-.
bininko^ spauda. Odos-apda
ru .. . . . . .. $1.50 2.00

• TEATRAI ?1'. ' \

Vienuolio Disputą su .Rabi- .
nu. Vieno-veiksmo juokai Su- ®
lįetuvino Vaidevutis .. .. .. .15 J 

Elgetą Gudrumas,
mmų komedija. Parašė Sei- : 
riją Juozukas .. . . ... ... .. . .25

Giliukingas Vyras. 2-jų ak- Tj 
tą komedija; parašė S. Tar- . * ' 
vydas.i .» ,25

Ubagų Akademija ir Ubą- s 
inį Balius — komedijos po 
,1 aktą. Parašė Seirijų Juozu- 
.ka^.,..^,..',....//.. i. «. i.
^''Sblegas—Drama 4-rių ak- g 
tą./.Vertė Akelaitis .. . . ... .40 3 

Esumas — 3-čja dalis dra-r . 1
mos Gims Tautos Genijus. ’ ’ ’. J 
Parašė kun. L. Vaicekauskas .10 ‘ į 

Visi Gmį3-jų vėiksmų , 
.vaizdeUs; parašė F. V. .1G/

kafcmąė^Aį-rią aktų dramė/ 
Vertė fonais ’ Tarvydas ..... ,10” ' ’.

■Isguriymo Apsireiškimai t--- 
at^im^Įr gyvėjimas ant zė- ../ 
mSu Jėzaus Krįstauš. Vaidink, v 
pia^sužgfildomis^.. .75

'įjfamo«.i 1) ■ Nemanas; 2) -• rx
FafoioId^Mtių aktųt 3).-Litus -.- 
do;Sfeh'ūlas4-rių aktų; parar- * ;

.'.'*.65 •>«* 
Komedi- 

ja/l-nie akte. Parašė Gineitis .15- 
Vaiką Teatrai: dalis I: 1) 

Pagalvok ką darai? 2) Jono • 
aimė; 3). Pasakyk, mano lai- . ••

nię. Surinko & Kl,b.ir N. ■*. Jji * 
Vaikį Teatrai: dalis II : 1) 

ištirsime paskui; 2) Antanu-, 
kai Surinko S.K., D. irN.

DAINOS

Jaunimo Aidai, M. Ateivis 
Strazdelio Dainos, Parink- _ 

tosios kun. A. Strazdo dainos .lOn”^
Svodbos Dainos .. .. ... .10 
Birutei Dainoj ■■.............   .10
Mūsą Kariuomenės Darios.

. 20 dainų dviems ir trims bai
sumai Parengė A Vaičiūnas 
karo chorvedys ..... <.

SU GAIDOMIS
M. Petrausko

Jo jau Dieną .. \. .. .» 
Vūi eš pakirsčiau .... 
Ligho . (Latviška) .. 
Ųššilingėli .. 
Saulelė raudona .. ,. 
Šių Nakoialy (dzūkiška) 
Skyniau skynimėlį.-; .. 
Siuntė mano motinėlė 
Ko liūdit sveteliai? .. .

Sasnauskio
Blaivininkų liymnas ., 

Aleksio
Vyčių hyranas ; . . * . .

TalĮat Kelpšos
. Liaudies dainos (chorui 

Aš pas tėvclį-MoČiutė mano 45 
Oi tm lakštmgčlėVanagė- /..

lis tupėjo .» .. ;. //.. A 15 
Kad buvau mergolč-lr atiė-

kė sakalėlis/. .. . . f. 45

»

Trumpa Apologetika arba 
Katalikų TikSjimo Apgyni- ■; - ■ 
mas. ParašB kun. V. Zajan- 
šauskas /. .. ... .. .35'

Moterystė ir Meimyna. Ver
tė J. Gerutis .. /.. .. .. *. .25

Limpamosios Ligos fr kaip 
nuo ją išsisaugoti. Parašytą 
negyvoji gamta: žemė/vau*. ; 
<3uoj oras. Parašė J. Baronas .25 

Nauja. Skaitymą Knyga — 
(Dalis II). Su paveikslais

Vaiką Knygelė K aii pa
veikslais .. .. .... *....*

Mano Patyrimai Didžiojoj 
Karėj, 1916 ir 1910 m. Para
šė kun. J. F; Jopaitis (Kape- 
Bonas) .. ... .. ..

Pamaldų Vadovėlis, Staci
jos, Graudūs Verksmai, Su- 
darė ir išleido kum J. Konce
vičius ;.. .. ... .. ....

i Vienuolius Luomą. Vertė 
kun. P. Saurusaitis

Moterystės Nesuardomybė. 
J. Lesauskis. šv. Kazimiero ’ 
t)r-jos leidinys, Kaune . .v: .10 

Sunkiausiais Laikais. Para- 
ŠS A. RuceviSius . . , . . . .. .20 

Meilė (Poema). Parašū M.. 
Gustaitis .. *. ..

Šv. Gabrielius/ Išleido Tė
vas Alfonsas Martą (T. P.
, RELIGIJOS Mokymo’ Me
todika. K. J. Skruodys ., ... 
.: Leiskite Mažučiams Ateiti 
Prie Manęs. Sutaisė kunigas 
Pranas .. 7. .... ... .. ... 
į Mfiją Dairiai. Parašė. Ka
sys Puida *. X .. .. 
į Aądėrsono Pasakos 
veįSlėiiais,.. Ą .,. . . . . . . .10, 
i. Malda/^varbį Išganynįo 
Priemonė-Av. Alfonso Liguo- 
,ii‘-Buli^MndA As; .10 

!■ Novew,'prie Šv; Prąnę^- 
kaus . Asyžiečio šU.. trumpais 
apinąstykiatš’ .apie Jo gyveni-' 
miį. ParkaS Tėvas Hugolinus 
Gtro^0. Fk M. Vertė K, . ; 

’ Valgiu Gaminimai ir Nimą 
Prižiūrėjimas; Sutaisą Ameri- 
: ros įbbtuvaitd ;. ... ? ......1.00 

Sveikata arba tiškus ir ■ 
j-umpaš kelias į sveikatą.. Su- 
;aisė Dr. A L. Graičitinas .. 1.00 
' A Brief Lithuanian Grata- 
mart Lietūviškai-Angliš k a s 
žodynas. Kun. i*. Šaurusaitis .15 

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

Delegatą Kelionė Lietuvon 
1916 m. Parašė Dr. J. J. Biel
skis .. ,. .. .... .. .. .. .15

Vadovais išmokti dailiai ■ 
mišioms tarnauti, parūpinta 
Seno Bažnyčios Tarno *» <« 4)5 

SeBelel-T-Rutelei, patarimai. , 
ir pamokyKmi.. mūsą mergai
tėms. Iš vokiško perdirbo 
Kūpranas . *.10

Mūsą Jaunuomenės Idealai..... 
Paskaita skaityta Ateitininką 
konferencijoje, Voroneže, 5 , 
d., birželio, 1917 m. . . ..... ,10

SeimynMema Vakarėliams 
Pramogėlė. Svirno tvynė .. .10 
Iš Adomo Mibkevifflaus Rai
tą. ; Mokykloms parinko M.
Biržiška’ .. \. . /, / .., ; •. .30

Mūš iai prie Nemuno ir Au
gustavo giriose *<■... .. >10 

Pasakėčios. Rinkinėlis kal
bos. mokslui . . . x . .. .. .10 

“Dievo Karalystė Jumyse -
Yra” arba apie gerumo do- 
rybę> Versta iš lenką kalbos 
ir išleista rūpinantis P. L. . * .10

Ką Kiekvienas Ketai Įkas 
tūri žinoti arba mokėti .05 

Kovotojas dėl Vilniaus lie
tuvybės, Kun, J.v Ambrazie
jus v. v..-;-..- .. .. i. ., .. .05

DARBININKAS”
366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

jo

c, . v - i. , - ,v.’„ I uis, Žydas ir Turkas. Pamoki-
Ausra nuo pat pradžios J nanĮį apysaka. Parašė T; Vyš- . 

. ~ ........... ........... 2g

| Trumpi Skaitymėliai—labai 
... " ' . ............ ‘ 1-
vairius gyvenimo atsitikimus. 
Parašė J. Tarvydas . ... ....

Turto Norma—moksliški 
pasiskaitymia.’ Parašė Uosis..

Gerumas — aprašymas, apie 
gerumą per Tėvą Faberą Fi- 

I Lipiną. Vertė Kun. P. L. ....
Tabakas—Nuodai — rūky

mo kenksmas; pagaįDr. Ni- 
kolskį parengė S. Kaimietis 

I Užkelta Mergelė su Barzda, 
ir Barzdaskutiš — apysaka.. 

| Kataliką Bažnyčia ir De- 
1 mokratizmas. — Parašė kun. 
[ Tarnas Žilinskas.......... .25 

_ • [. XXIX Tarptąutinis Eucha-
Aušrininkai, rašydanft apie garbingą Lietu- rištinis Kongresai Parašė 
—i. ;.- V _i_±_ I kvm. Pr.jBučjs,,M. I. G . .1.50

. MūsiikfciiUžfdmiyje.^ Juo
kingas aprašymas kelionės į 

.Paryžių ir atgal Mikalojaus, 
ir Glapiros Ivanovų. Išguldė . 

IMagnus Parvalkietis .25
i Kelionė Aplink Pasaulį per. 
80 Pieną.Apie visas de- 
tybąsMe galo įdomūs nuoti- * 

I Kai keliojičs pen įvairius kra
štus^, Parašė Julius .Verne? 
yejitimas, J. Balčikonis..... 1.001 
j įfc- * ..... v*l i vy.y v.j vj

I Pagrindai. Parašė Uosis .. 
' -.-r Kuri. P.

Aritmetikos Uždarinynas 
Vaiką Darbymečiui —Rin- 

cbiėlis- kalbos mokslui ....' .35 
Petriukas — laiškas vieno 

.Vaikelio. Vertė S; Rakauskas .15. 
į Bolševizmas — Kas tai yra 
joIŽėvizmas ir jo vykdymas ' 
Riisijojė .. V ’• »• -15
Į žaidimą Vainikas ~ Savy- 
)Ss vakarėliams ir g e gUži- 
tiėina su gaidomis. Sutaisė M. 
Grigonis .. . . ... , , . . 
1 Laime — (poėma). Parašė 
Vaitkus .. ........ . .25

Atsargiai su Ugnimi. Vertė J 
iŠ lenkiško kun. K; 9. .. ... .10 

Mūsą Tikėjimas—džaiškini- 
Įūas pagrindų mūsų- tikėjimo .25 

Lietuvos Ženklai. —■ Išleido 
J. Šeškevičius ir B-v5, Kau
nas .. .. .. .* .. .. .20

Ėmęs ir Kalbėk: Deklama
cijos,'Monologai ir Dialogai. 
Parašė Juozas V. Kovas .. .20

Eur^aristikos Stacijos. Su- 
lietuvino .Kuu. P. JuŠkąitis. .15 

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

Socializmas ir Krikščiony
bė. Prof. V. Jurgučio . . .1 . .' ,10 

žmogus ir Gyvulys. Parašė 
kun. Ir. Bučys .. .« ., ,. ,15 
, žydasi Lietuvoje, Parašė S. 
Kaimietis -. . •.... .. . .. /. 
... Maldos Galybė.. Istoriškas 
piešinys IV-to Šimtmečio.kri- 
kČionybėa. Lietuvių kalbon 
išguldė P. B. .. .. .i .. .. .45 

Apsirikimą Komedija. At- . 
sitakimas iš Amerikoniško gy
venimo; Išguldė L a; į> Š i a u s • 
Vaikas .. ..... .05

JOūo Kmito Eilės .. .. . ♦ .75 
Be apdarų .. .. .. ., ,. .50 
Lietuvos Albumas. Su pa

veikslais ir aprašymais ... 1.00 
įr. Vinco Pietario Raštai. < 

Istorijos apysaka 2 tomai .. .50

Reikia nepamiršt,. kad šalia tų nedaugelio *pasi-
--r • v ~ .. . i šventusių inteligentų,, kurie užpildė “Aušros” skiltis,y-'

jog Ši voverė buvo .didele | kinaina organizacijos tiks- lra daug nemažesnės pagarbos vertų žmonių, kurie į ją 
tinginė ir nežiūrėjo, nesirū-į las ir veikimo planas. Kny- ąe^šė, tačiau be kurią gal nė pati?4 Aušra” nebūtą iš- 
piho surasti sąu atskiro*me-j ga pavadinta: “-^as rūpėjo ęilikusi. _Tai tylieji tautos.darbininkai--knygnešiai. Ją 
džio, lutos darbo * vaisius j Amerikos lietuviams katali- 
rinkosi ir skriaudę kitą. OĮkams 1932 niėtais?” ' . ’ 
ką gi šioji darbščioji daro I ų. Kas dar tos knygos nega- 
Ji ton teisės saugote siirokO Į)ataria^e praSyti CeHt. 
uždarbį.. Ji kaip kokia kui-K0 §ekretbrlaus ja prisiųsti, i 
ka krmta nuo medžio ii- unal ^faetorikus aidre- 
paskui vytis. Nepajus J įas toks. Mr. L. gifiluySj 
ji sugrįžo atgal, įlipo į me- L>334 g(x Oakle Ave > chi_

. dį ir iš naujo pradėjo sun-Lfeao%0 -gj,
ką darbą. Koks tai gražus k r•,---- =■•..--J' -

.25

.25

15

.10

15

.40

.20

¥

.10

.15

.10
t ■

.15

.25

.25

.25 
su pa-

įarpe buyp ir dvariškių,-ir molėtoją ir pagaliau papras-.1 ^eriunaš, J. Balčikonis.... .. 
ęiįĮusįų kaimo žmonių. Kiek dąug jų supuvo, šaltuose ka- Amoninės Demokratijos 
Įėjupuūse, kiek žuvo nuo žiaurios;žądafo 'rankos, kiek parašė Uosis
žaliūkų ir seną Lietuvos'vaikų kaulą trunyja Sibiro ty- .7?. 7^’ T.
į-ūose! * Mums, gal būt, nevisiemš suprantamas tas mil- * . .............. ... •
Kiniškas darbas, kurį atliko Atišra” ir jos platįntojąi, 
knygnešiai; ,Užtenka pažvelgti Į tiios sunkiuosius prie
spaudos laikus, kad suprastumem, ’kokid pasišventimo ir, 
savęs atsižadėjimo Reikalavo tas darbas. .
i Dabar, praėjus 50 metą nuo “Aušros” įsteigimo 

hnes tik džiaugtis galime, kad tas pirmąją mūsų tautos I L • • Ja vt 5_r ‘ j- ‘ i • nr- 1 J * i ? • . v
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darbštumo pavyzdys! j JAUNŲJŲ DRAUGAS l 'pionierių troškiinast išvysti Lietuvą laisvą įvyko.
Dažnai panašiai įvesta Į metą pradžioje pra- šiandie-lietuvis drąsiai skaito lietiiviškų-laikraštį ir 

žmogaus gyvenime. ^()" I dėtas leisti Lietuvoje šim- neturi bijotis, jog gali išvysti Sibiro tyrus./ ■ 
Craį^Rimkia^An^nZI-r^ 8̂- • ?aun®?“e 81 e “Į.s Minėdami šią brangiu sukaktį, mas galim pasakyti: 
v i ' v iri • ’ P i moksleiviams skiriamas nie-U‘Qal.|jė jums, pirmieji tautos žadintojai, žuvę Imlejimuo- 
kaituoja, kad sau ir savo Į mėsinis iliustruotas žumalasi se ar Sibiro tyruose už tautos laisvę. Jūsų vaikai ėis 
šeimai duonos kąsnį uždirb- • “Ateities Spinduliai.” . jūsų pramintais takais.” 
'^. / J \ Irado P^ar^° Thranpson, Conii.

Štai to gerojo žmogaus Į menkos besimokančios jau- /.<■.■- - 
darbininko tęvo vienas vai-1 nuomonės tarpe, nes šis žur-Į

; kas tingėjo, išleistas kolegi- Lalas dvelkia jaunatve ir 
jon mokytis per langus tikioptizmu.ugdydamas prisiri- 
dairosi, pamoką neišmoks-1 Simą prie doros, tikybos ir \ 
ta ^dykinėja ir kaip žmonės I tėvynės. \ .

. kalba “dykai duoną valgo,” Į Nepamirškite ir.1933 me- 
kuri jo tėvui.daug kainuoja I tams šį įdomų žurnalą užsi-j 
ir dar reikia už mokslą mo- Į prenumeruoti, nes pirmąją 
keti ir ant galo tą tinginį 
vaiką turi mookyUa praša
linti, kadkitn negadintų ii’ 
tas tinginys, laiką sugaišęs, 
nieko neišmokęs, vėl ant tė
vo sprando gula ir taip visą 
šeimyną skriaudžia, apva- 
gūi. -

Arba. Štai vėl kitas jau 
išaugęs ir apsenęs, panašus 
niekšas, slapta sėlinę j a ir 
darbininko žmogaus turtą 
graibo ir vagia. . Be abejo, 
nuskriaustieji rūpinasi ap
sisaugoti ir piktadarius su-

J. P. Pilipauskas.

.25

.15
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keturių šimtą metinių apsi
mokėjusią pr-rių kas ket
virtas asmuo gaus nemoka
mai po komplektą (tris to
mus) įdomaus Kari May 
veikalo “Per Dykumą,” ku
ris perkant kainuoja 8 lt* i
.Pr-tos kaina: moksleį 

viarns met. 6 Įti, pusm, 3 It 
(Lietuvoje, met. 4 lt.), nę- 
moksleiyiams met. 10 lt. 
pusm. 5 lt. (Lietuvoje, met.
8 lt).

Adresas: “At- Spindu
liai, ” Kaunas, Laisvės Al.

LDS. N. Anglijos Apskričio 
Kuopoms 

....
, ’ Šiomis dienomis yra iš- 
I siuntinėta visoms apskričio 
kuopoms metinės gegužinės 
įžangos ' tįkietai. Tikietą 
kaina 25 centai' Vįsi.tikie-. 
tai numeruoti. Nusipįrku- 
sieji tikietą ir atvykę į Ro
muvos parką, gegužės 30 d., 
Montello, Mass., turės pro
gą dovanai gauti1 graboriauš 
A. O verkūs paskirtas doVa-. 
has:• elektrinį *“tea sėt”Ar 
ęlektrikinį “smoking sėt.” 
Tai labai brangios ir vertin
gos dovanos. Be to, bus ir 
trečia dovana *— tai 4 sva^

rai geriausios rūšies šoko
lado saldainių.
ų Bet 'štai kasr svarbiausią ! 
Graborius A. Ovėrka yra 
paskyręs dar vieną dovaną 

gražią sidabrinę taurę.
Šią taurę laimes tas asmuo, 
kurs parduos daugiausia į- 
žangos tikietą prieš geguži
nę. ' v

Visos kuopos * prašomos 
išsijudinti. Atskiri veikė
jai raginami . lęnktyniuotiš 
įžangos tikietą pardavinėji
me. Neužmirškite, jog
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DARBININKAS /
; TKLEPHONU SOUTH BO8T0K OMO

MARIJOS MENUO

AmttOftje metams mUoo
Utohmy mėtoma •*•«* »<.»••••■♦.,• .yčno I 
ttou< kart eavalfaje metame.,.,|O00 
Oitoia^kartamMK metama. 4W

SOUTH BOSTON, MASS.

PIGI DEMAGOGIJA
ę* Negalėdamas abejingai 
E žiūrėti. į karingus hitieri- 
B ninku. užsimo jimua ir lenkų 
K neprietelingas pastangas, 
B Dr. L. Bistras rimtai susi- 

rūpino Lietuvos padėtimi
< ir pasiryžo išjudinti sustin- 

’ gūsį Lietuvos diplomatų nu- 
' 'feiįdmą Pabaltijo Sąjuii- 

klausimu.' Dr. Bistrui
»i ne tik - Vilnius, bet ir 
i . Lietuvos nepriklaiiso- 
bė, kuri gali atsirasti 

ntame pavojuje, jei visps 
tistybes susigrupuos į są

jungas, o Lietuva paliks 
izoliuota, vadinasi, atskirta 
nuo’prietelių ir apsupta ga

lt ,^gų neprietelių. :
Dr. Bistras gabiai įrodi- 

ff- nėja,: kad, jungiantis su 
Latvija ir Estija, Lietuva 
nieko nerizikuoja Vilniaus

‘ V atžvilgiu, nes tos dvi vals- 
d A tybės šiuo klausimu gali bū

tį pilnai neutralios. Tiesa, 
■' latvių 'r spauda paręįškia, 

^kad-Lietuva su Vilniausdr
* Klaipėdos reikalais prastas 

'' J: būtų partneris Pabalti jos 
Si Sąjungai, bet Dr. Bistras į

,„į tai atšauja, kad. Latvija ir 
Wija įsinestij. į-Sąjungą

'■ sgivb opius klausimus, vadi- 
j naši,\Baltijos uostus, kurie 
' Rusijai, o gal ir’ Vokietijai 

irėmažiaU ' Tūpi kaip Vii-; 
maus ir Klaipėdos reikalai. - 
Mat,; rusai negalį, už^

t* miršti R e veli o£ Ry- 
.B; gos“ ir Liepojaus praras- 

tųjų uostij, b Vokietija,
> anot Hitlerio, turi vykdyti 
B. Pabaltijo užėmimo prdgra- 
I' mą, nutrauktą prieš: 600 mė
ly tų. Tuo būdu,: kiekviena 
fc valstybė, įstodama į Pabal- skaitau savo neprieteliu. 
Eį. tjjo. Sąjungą,. įsjneša savo. Kaip tai kaimietiška! . K- 

t KEISTAS PALYGINIMAS

bagažą, nemažesni, g gal 
dar didesnį , už Vilnių ir

tras, kaipo tikras diploma
tas, labai gabiai ir sėkmin
gai argumentuoja Lietuvos 
naudai sąryšy su Pabaltijo 
Sąjungos klausimu.

Tuo tarpu mūsų, tautinin
kų 'vyriausybe, ar tai vai
kiškai pavydėdama Dr. Bis
tro sėkmingai agitacijai, ar 
tai įžiūrėjusi progą įkąsti 
Krikščionims Dem o k r a- 
tams, nors naiviai, bet pikta 
valia pareiškia, kad Kr. 
Demokratą vadas, yra pabė
gėlis iš ‘kovos fronto dėl 
Vilniaus ir net' tai darąs 

* lenką įsakymu! Juk 
čia kiekvienam aišku; kad 
kaip tiktai yra lenką Inte
resas ne steigti, bet ardyti 
Pabaltijo Sąjungą; Tas 
jiems kol kas ir sekasi, vien 
pasidėkojaūt tautininką di
plomatijos nerangumui. Lo 
giškai . žiūrint,- .tai ne Dr. 
Bistras, tik tautininku vy
riausybė sąmoningai ar ne- 
jučioms pila vandenį ant 
lenki! malūno.

, Toks negudrus ir dema
gogiškas .tautininką nusitei
kimas prieš Dr. Bistrą be
daro jiems garbes Jr rimt ai 
kenkia Lietuvos interesams. 
Prie to, jis parodo, kad pfi- 
cialinė Lietuvos diplomati
ja daf neišsirituliavo iŠ 
siaurą provinei jonaliz m o 
vėžių. Ką mano kaimynas 
sumanė, kad tai būtą ir ge
riausia, bet iš principo rei
kią tai boikotuoti, nes aš jį

“Vienybė” netiksliai ko- 
HPmentUoja apie susirėmimą 

spaudoje, arba, kaip Ji išsi- 
L raiškia, .kumštynes . tarp 
L kun. Balkono ir “batiuš- 
K; kos” Valadkos.. Girdi, abu 

oponentai į “taikinį nepa- 
V taikė,” nemokėję save ap- 
kl -ginti ir patys save nūnaki- 
jh ūę: šventikas Valadka ųž- 
rf davęs pats sau skaudžiausią 
fa smūgį^tiomi, kad pripažind 
k ant savęs. lenko 4 autoritetą, 
fa o kun'. Balkonas būk tai 
B “demagogiškai iškeldamas 
E asmenišką savo buvusio, 
K-draugo*. laišką,.?7, pasielgęs 
B W taip) kaip Kristus moko, 
f t Tikslumo, dėlei tenka čia 
B pasįebčti, kądykuą. Balldt- 
E ftas ne tik nedraugavo su 
ĮF “batiušką” Valadka, bet jo 
| visai nepažino ir niekad sa

vu gyvenime nėra jo matęs.

MM*m nilirinriirn i' iinmri ir-qi n urnreyre 
bario tarnas, tai- tuomet 
profesorius Gerullis prade-’ 
jo lietuviškai kalbėti ir įsa
kė man jį sutikti geleŽinke- 
įto stotyje 11:46 rytą ir iš
sipirkti bilietą antros kla
sės į Labguvą. Taipgi įsa
ke Vengti lietuviškos kal
bos, nes Prūsijos lietuviai 
yra karšti vokietybės patri
otai ir inane apmėtysią ak
menimis. t Šitokią pastaba 
padarė man labai blogą įs
pūdį, nes* mes važiavom į 
Labguvą ir Giliją tyrinėti 
lietuvišką tarmę ir klausyti 
kaip, tenykščiai - lietuviai 
kalba lietuviškai. Taipgi 
•profesorius išsitarė, kad lie* 
tuvių kultūros nėra, kad 
Lietuvos lietuviai yra rusų 
dvasios, Amerikos , lietuviai 
jmgįųdyasipstir Rytų Pru- 
• Šų lietuviai voikeęių kūltū- 
ros ir dvasios, J

1 ■ j

Laikas Karaliau č i u j’ e 
greit praėjo ir reikėjo atsi
sveikinti-. su draugų Pranu 
Meškausku, kuris mane 
kvietė jį aplankyti jo tėtiš-. 
kėje Plungėje, Telšių aps
krityje. ' Prof. Gėrullį* suti
kau stotyje ir kartu vykom 
į Labguvą. -Mes vienų vie
ni važiavome antra klase. 
Kiti vietiniai :* vokiečiai ir 
nutaūtinti lietuviai važiavo 
trėčąja klase.. Prof. Ge- 
tulĮis kuždėjo su manim lie
tuviškai, bet. kąip Hik pasi
rodo traukinio bilietą tik
rintojas, ta^ tuomet pradė
davo garsiai vokiškai kalbė
ti. Laike kelionės aiškino 
man apie vietinius senovės 
prūsiškus- ir liėtuviškUs vie
tą vardus kaip Nautzken iš 
Naudziškiai, Pronitten iš 
Pranaičiai ir. 1.1* Galų, ga
le bijodamas, kad aš esu pa
siryžęs kalbėti lietuviškai, 
o he* vokiškai, profesorius 
Gerullis nūo manęs atsisky
rė ir pradėjo kampe skaity
ti vokišką knygą. . . 
; Už kokios valandos* išli
pom Labguvoje, kuris yra 
labai.grąžus miestelis su ko
kiais 8000 gyventojų. Per
ėjom/per puikų ‘ sodelį ir 
greitai. žėngeme . gatvėmis 
miesto centram* Kalbėjome 
lietuviškai, bet kaip tik 
praėjo dvi 15 metų mergi
nos, profesorius išsigando 
ir liepė lietuviškai nekalbė
ti. Nuvykome į vieno vieš
bučio restoraną ir užvalgė- 
ine. pietus, kurie susidėjo, iš 
vietinio, visoje ’.. Vokietijoje 
pagarsėjusio, ungurio, duo
nos ir alaus..

. (Bus daugiau)

L, D. S. CENTRO 
NARIAMS

Ma

DARBININKŲ DIENA
Kiekvienais metais trečią 

sekmadienį po Velykų L. 
D. S. lianai ir visi susipra
tę darbininkai' Švenčiu dar- 
oininką globėjo Šv. Juoza
po dieną. /

Tą dieną L. D. S. kuopos 
užprašo bažnyčiose šv. mi
šias ir vakare šūi'eng'a pro
gramėlę svetainėse, ’ kur 
platinama.' kat a 1 i kl Šk a 
spauda, ypač organas “Dar
bininkas.”

Šiemet Šv. Jūozapo glo
bėjo diena bus gegužės 7 d.

L. D. S. .kuopos ragina-« 
,mos iš anksto, pasirūpinti ’ 
tos. dienos programa.

L. D, S, MHfCTieVT 
APSKRITIES KUOPOMS

jį, kaipo “kaimyną iŠ Lie- 
:uvob,” prašydamas, kad 
jam. prisiųstų medžiagines [ 
mramds. Kun. Balkonas 
tuomet gydėsi Denver, Gok, 
ir pats nieko beveik netu
rėjo, bęt vis dėlto stengėsi 
Valadkai pagelbėti. Nepa
žinodamas gi jo visiškai, 
pareikalavo, kad pristatytų 
“ourriculuiflL ' vitae” — au
tobiografiją. Toji tai bio
grafija kaip tiktai įrodo, | 
n'' ' ’
pažįstamas kun. Balkonui. 
Juk nuo draugo ar pažįstami 
mo nieks biografijos nerei- Į 
kalauja.. Kun. Balkūnas 
kiek, galėdamas Valadkai. 
padėjo ir buvo gan priete- Į 
dingai jam nusiteikęs, beti 
kai patyrė, kad Valadka 
perėjoįBažnyčios: priėšųiu 
eiles ir daro daug žalos mū
sų tautai, apsimesdamas - , ™ . . .....
patriot o termoje bC<fa- ^s^i?sPaebW1^!m: 
mas rusų, ir lenktą bernu, .
^tuomet kun. Balkūnas ne
matė jokio reikalo laikyti 
Valadkos sekretą ytin, I 
jaute pareigos jį demaskuo-[ 
ti kaipo Bažiiyčiob ir Tėyy- [ 
m"s priešą. Tai ir visa iš- 
toiija. Kuo gi čia kun. 
Balkūnas nusikalto $ Aiš-I 
ku, kad jis pasitarnavo Bąž- [ 
nyriai ir. tautai ir palys 
tautininkai turėtų būti jam Į 
dėkingi, kad išgelbėjo juos 
nuo sarmatos vadinti 
lenlibernį Valadką • s a v o 
dvasios vadu.

’ (tV-bei” koktu, kad jos 
proteguojamą nezalęžninkų 
dvasios vadas_taip susikom
promitavo,, taigi ji dąrp(, to- 
kią rūgščią; pasįa^i j, .

4< Jei kun. Valadka lietu
viams, pripažįsta dvasios 
ubagystę ir reikalauja len
ką dvasinio / autoriteto, tai 
jis, tautinio įsįsamonėjįmo 
atžvilgiu, daugiau lietuvių 
tautai nežada,- kaip kun. 
Balkūnas.” •. • !

Taigi, taigi, ponai tau
tininkai. Prie • uf a u- 
tinio įsisą m o n ė j i m o’ ’
jums dar reikia ir gi
lesnio įsidomėjimo. Pana- 
grinėkite tiksliau ir kitą jū
sų nezalėžninkų dvasios, va
dą gyvenimo eigą ir ją *tiš- 
sišventihimą” ir priklauso
mybės istorijas, tai pamaty
site, kaid lietuvių tautai, jieU- 
žąda suirutę ir sarmatą. Į ...
i “ __
•nęprie^krįTB^^^ribl  ̂kambaryje ir’lahaįšir- 
nors jūs.ir neapkenčiate dėl [dingai ir m^oniai priėmė*, 
jo katalikiško uolumo, bet studijuoja lietuviškas 
noromk nenoroms turite liekanas Rytų Prūsijoje ir 
pripažinti, kad jis yrn ne naudojas Karaljauci'ąu.s u- 
tik uolus kataliką'kunigas, niyersiteto brangiais:arciiy- 
bet. ir karštas tėvynainis, j vais- Jo darbą, prižiūri ir

‘1 * * * ** n į ’

to jas už daugelį -jūsų paten-Į Leipzig Universiteto profe- 
tuctą tautininkų., Nes kuo- šorius Jurgis GerullĮs. Po 
mot. jūs pasiryžę valgyt kokios t valandos pasikalbęj i-

Kąįp pavasaris yragra- 
į žiausias metą laikas, taip 
gegužės mėnuo yra .gražiau
sias metą mėnuo; užtat rū
pestingoji Katalikų Bažny
čia yra jį pašventusi gra
žiausiai, tyriausiai, nekal
čiausiai Panelei Marijai, 
Devo Motinai. Iš tos, prie- 

įmsties šis mėnuo ir pava
karį Valadka buvo visai ne- Į dintas Marijos mėnuo.

i. šventoji Bažnyčia per šį 
[ištisą mėnesį šaukia visus 
I krikščionis katalikus, kad 
1 jie ypatingu būdu kreiptų.- 
Į si prie Marijos, savo dan- 
I giškosios Motinos visais sa- 
[ vo reikalais. Kiekvienoje 
Į katalikų bažnyčioje yra įvė- 
|stos rtanr tikr osgegužiiiės 
Į pamaldos Švenčiausios Pa-

Į Praeitieji šimtmečiai pilnai, 
liudijo ištikimųjų katalikų 
klusnumą Šv. • Bažnyčiai, 
nes. išgirdę josios balsą, visi 
skaitlingai renkasi ant. tų 
gražią ir reikšmingą pa
maldų. Bodas kad vieni su 
kitais lenktiniuoja idant 

[ tinkamiau ‘ ir atsakančįau 
pagerbus Mariją. { ' ' ’

Bažnyčiose,' ' namuose, ir 
laukuose Švenčiausios Pa
nelės Marijos stovylos. yra 
puošiamos Josios mylinčių 
vaikelnj gražiausiomis .dar
žų-ir lauku žydinčiomis gė
lėmis, . o apie :tas stovylas ir ■ 
altorėlius . susirinkę ištiki-' 
mieji katalikai kalba rą
žančių, gieda: litaniją ir< gie-

rai malonus, pagirtinas ir 
patraukiantis reginys.

Pasirūpinkime ir mes tin
kamai ir atsakančiai pagar
binti savo dangiškąją Moti? 
ną. Nuo šio mėnesio pra
džios iki pat pabaigos ne
apleiskime ųei. yįenos die
nos Josios nepagąrbinę ir. 
neparodę savo tikros 
ištikimybes. f$ikime 
prie. Jos visi, nes Ji mū
są Motina, šaukimės 
užtarimo pas Dievą..' Mal
daukime Josios pagąlbos vi
suose savo reikaluose, o JI 
mums tos pagalbos neatsa
kys. Atminkime kad Ji y* 
ra “ Krikščionių pagalba J*

Šis Marijos mėnuo taip 
greitai praeis kup-.ipraeU 
tieji, mėnesiai; nei nesi jusi- 
me. Pasinaudokime šio mė- 
tiesio duota progą daug ką 
nuveikti. Marijos garbei ir 
savo išganymui, . ’

ŽINAIIAŠ, tt MARIJA
Žinau -ašį o Marija, 
Kad rūpinies žmonija; 
Geibi Tą ją visados, 
Neapleisi niekados. :

Užta'd meldžiu aš Tavęs 
Neapleiski ir manęs;

' Mokyk žengti vis pirmyn 
Link.dangaus kasdien ar.

Kad užbaigęs kelionę [tyn 
Per Tavąją malonę,. ■ 
Danguj r- būčiau laimingas... 
Tau per amžįus jdėkingąs.

\ • . Pranas B. Galinis .

KELIONE Į LIETUVĄ
1932 METAIS •

Tai kaip gi juodų galėjo 
susirašinėti? paklausite* 
Taigi čia ir pasirodo £‘ba- 
tiuškos * ’ gabumai,' Kur ė jo 
apie piniginę pašalpą, ten 
Valadka. mokėjo jr su nepa
žįstamais susirašinėti. į pa
vyzdžiu gali tarnauti Itim. 
J. Kuras, kurs Valadką šel
pė dar .. jam Kauno semina
rijoj. bebūnant it visai jo 
nepažindamas. Tiktai.tada 
Suvokė apie tikrąjį “batiuš- 
kos” kailį, kai Valadka, at
vykęs Amerikon pradėjo 
Sctantone nezaležninkauti, 
-ardydamas po šonų esančią 
kun. Kuro parapiją Ir jį 
patį savo laikrašty šmeižda- 
mas.

Apię kun* Balkūną Va- 
ladka kaž kaip sužinojo, 
kad jiš paeina iŠ Prienų, 
kur Valadka buvo besimo* 
kęs gimnazijoj. ’

Buvo 9:28- vai. Vakare, 
[ kuomet išlipau iš traukinio 
Karaliaučiujė. ; Čemodanus 

[palikau stotyje, ir pasiėmęs 
reikalingus drabužius, per- 
ęjau.’per puikią ir didėlę 
geležinkelio stotį ir pašiąam 

J džiau taksi, kuris už vieną 
markę (25 c») nuvežė iki 

I Schoėnstrassė 9 pas -Erau 
Heyking, kurios namuose 

įgyveno Lietuvos, universite- 
to studentas Pranas Meš-

Tuomet liausitės’juos lygi-Į ^ūslęas. Studentas^ ^nyo 

nors jūs ir neapkenčiate dėl Į dingai^ ir maloniai ^priėtnė*.

tųiite I liekanas Rytų Prūsijoje ir 

titiolus kataliį kunigas, Įniyersiteto brangiais:archy- 
bet. ir karštas tėvynainis, | v^is* darbą, prižiūri ir
.-daug tikslesnis tautos inylė-. patarimus duoda garsus 
to jas už daugelį jūsų paten- Leipzig Universiteto profe- 
tuctų tautininkų... Nes kuo- šorius Jurgis Gerullis. Po 
niėt. jūs pasiryžę valgy t kokios tvalandos pasikalbėji- 
duoną su. pelais, kun. JBal- mo . P. Meškauskas nuvedė 
kūnas vis dėlto pelus atski- mane į puikų viešbutį prie 
ria. ‘. K kanalo, kur praleidau nak-

* . ■: tį.’Viešbučio salione griežė-
puikus. orkestras ir vokie
čiai ir kiti keleiviai šoko ir 
linksminos. Miegamieji kam 
.bariai ture jo. visokius pato
gumus ir buvo patogu ir 
.linksma čU apsistoti. • ;■

A]tie‘ 7 valandą, liepos 15. 
dieną atsikėliau ir valgiau 
•pusryčiūs ., to Itnnalo, 
fcur daug kaiSų tėkcj Jlibtib t 
i ą ir IcryžinCuių kę.-mjtjs ir kadangi, mūsų lietuvis pro- 
dJr jld šių Jonų visos kry- fcšoriuB yra karštas hitai* 
s močių ‘ tvirtoves, pilys irįninkąs* Kaip išėjo iš kam-

JĖZUITAS J. BRUŽIKAS 
DUOS MISIJAS

■ Geg. 1 iki 7 pas Hęv. J< 
Bakšys, 545 Iludson Avė., 
Boėhester, N« X.

, Geg. 8 iki 22' pas Rėv. A. 
Sinkevičių* 68 Ohcsnui St.. 
■plpnoutii, PA.' •

Geg. 23 iki bir. • 6 pas 
Rev. M*‘ Daumantas, 320 

Kreipėsi į Spruce Si., Minersville, Pa,

apsaugos kanalas išsiliko ir ; 
liudija keleiviui' apie tuos 
laikus, kuomet per ištisus 
20 ‘ metą; lietuvių, tauta ko
vojo su vokiečių orderiu.

Už. valandos atėjo į vieš
butį mano draugas studen
tas nuvesti mane pas profe
sorių Gerullį, kuris atvyko 
iš Leipzig. naktį ir nakvojo 
kitame \ viešbutyje. Mes 
vaikščiojom po- Karaliau
čiaus gatves ir matėme lie
tuviškos kilmės parašus 
Jecksties, Varnas ir 1.1. P. 
Meškauskas išsitarė, kad 
Karaliaučius yra didžiau
sios lietuviškos kapinės.- 
/Prieš šimtą metą' čia visur 
plačiai, skambėjo lietuvių 
kalba ir lietuviškos, dainos. 
O dabar tik mes atvykę iš 
Lietuvos kalbame lietuviš
kai ir mums graso kulokais 
praeinanti su rudomis uni
formomis hitlerininkai'.

. Prie policijos namų kybo 
didelėmis raidėmis vokiečių 
šūkis dęl visų pralaimėtų 
žemių, Klaipėdos, Danzigo, 
Pošen, SchlesAvig-Holstein/ 
Elzacijos-Lotarįiigijos ir it.

Apie 9 valandų ryte rado- 
me profesorių Gerullį savo 
kambaryje; , jis - prabilo į 
mus vokiškai “Guten Tag, ’ * 
nes. lietuviškai vengė kalbė
ti, Kądangi, viešbučio.tarnas, 
vokietis* buvo kambaryje ir

L. D. S. Centro valdybos 
posėdis, įvyks gegu ž ė s 2 
dieną, antradienį, 7 vai, va
kare “Darbininko” redak
cijos patalpose.

L. D. S. Conneeticut aps
krities pusmetinis, priešge- 
gužinis ir prieŠseiminis su
važiavimas įvyks 1933 me
tais, gegužės 21 d., 1 vaL p/ 
p*, Šv. . Kazimiero parapijos 
salėje, 839 Green St, New 
Tlaven, Conm* .

Apskrities visos . kuopos 
kviečiamos dalyvauti šiąme 
suvažiavime, prisiunčiant 
atstovų su naudingais su- 
inanymais bei patarimais.. 
' 'Kadangi Šis suvažiavimas 
ląbai svarbus (bus svarsto
ma^ kaip geriau pasirengti 
trijų ‘organizacijų apskričių 
išvažiavimui,įvyksiančiam 
birželio 4 dieną, Hartford, 
;Ooimt td'ąptarsim bū- ’ 
simojo L, D. S. metinio sei
mo reikalus), ; todėl visos 
kuopos, prašomos susirūpin- . 
ti šiuo pranešimu, nes laiš- . 
kai nebus'siuntinėjami; bus 
Skelbiama ‘ tiktai organe 
“Darbininke.” \.

Šia proga kviečiame kuo
pas pasirengti su atitinka-4 
ina programa įvyksiančiai 
ūrylypei gegužinei ir neuž
mirškite gausingai dalyvau
ti suvažiavime.: ■■ 1'

Pi ;
. .. Ąpskr. pirmininkas, 
B. Mičiūnienė,'’

. Raštininkė. ;

PROGA BEDARBIAMS^
Kad jpagelbeti 'bedarbiams ''Dar
bininko’’ Administracija išmokės 
bedarbiui už kiekvieną ga-ų t ą 
naują metinę prenumeratą vieną 
dolerį.
Siera proga bedarbiams užsidirbt 
ti- keletą ar keliolika dolerią. 
Apsukresnieji darbininkai gali 
išsidirbti. nuolatinį ir gerai ap-

' inokamą darbį. . \ I 
‘-DARBININKAS”

. . S&6 West Broadway
So. Boston* Masą.

Gėrimas pirmiausia ap
temdo* Baskui apsvaigina 
ir apmarina. Galop prakei
kia.

Gegužes Menuo
Gegužinėms pamaldoms vadovėlis.;.

Pagal vokiškuosius rašytojus spaudini prirengė Kun. 
Prantiškus Žadeikis, Knyga 184 pusi* Joje telpa gra- 
žūsvskaityniai kiekvienai dienai per visą gegužės mėnesį*.

. Kąiną'13 centai ‘ •
Šią gražią ir naudingą knygą turėtų įsigyti visi •.

36d W. Broadway» 80. Boston, Masa.
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vado, kuri labai vergiškai į 
gerbia ir perša lietuviams 1 
“Vienybę.” Tas laikraštis] 
.lietuvius kunigus šmeižia 
apsiputojęs, o giria perėjų- 
nūs, prisiplakusius prie 
lenką nezaležninką. )

Žinios Is Lietu vos Knr Eina Lietuva,
Klausia Ciėlens. ĮAMĖRIKĄ Į ūkininkai, arba nenori, kadi

.    —< į ir šiais sunkiais metai*, siti-1 
Prieš keletą mėnesią bu-L lomą dovaną, arba laikosi ] 

vau pasiskelbęs “Drauge”Isenos patarlės, jogneišmin- 
ir “Garse,” jog ketinu 1933 tinga^ “jei vienas: galas Ide-

. , irn vasarą organizuoti lietu- Įga, o kitas tik* rūksta.” B-' 
vią ekskursija Amerikon.’ tikrąją, abejotina, ar «usl- 
Aplirikybems nepalankiai darys reikiamą įspūdį apie 
susidėjus, turėjau nuo to pkultūringumą” keliaują I svarsto Pabaltos valstybią 
Sumanymo atsisakyti. Ma-1 užsieniečiai, matydami “su-j sąjungos problemą. Cielens 
imu, jog niekam iš to nei Įsitūpusias” bakūžes, dargi rašo, kad dabartinėj pobti- 
skriaudos nei nuostolių ne- kitos Šiaudais apmuštomis k*’ —T------
bus, nes tokią pat ekskąrsi-į sienomis, o su raudonais 
ją ėmėsi organizuoti “šalti-1 stogais... .
nio” ir “Ryto” redakcijos. Į . •; 7 /

Su -pagarba brn 1 i a m s Skuodo t, teisėjo kamerO-
./ amerikiečiams . I je, šiomis dienomis teismo

jj ■ - Kam,. J?, Kemėšis, janstolis leido per varžytines į ---o-c
[apie dvidešimts ūkią. Tiek i kol nė ^rnrėlu, aiškiai at- 

, prisigrūdo ‘-kaimiečių, kad 
išsuko teismo duris, pradė
jo birti nuo sieną tihkai.

; Antstolis mėgino sutvarky
ti, 6 kaimiečiai jo adresu 
nepasigailė j o riebią epite-'

Latvijos laikraštis “Jau
nokas Žinąs” įdėjo buvusio 
Latvijos Užsienių reikalą, 
•ministerio /Jięlenio straips- 
Inį “Kur eina Lietuva.” Ši
tame straipsnyj Cielens

nėj padėty karas tarp Vo
kietijos ir Lenkijos esąs la- 

į bai galimas.
Savo labai draugingą vo

kiečiams orientacija Lietu
va gali patekti į katastro- 
fingą padėtį. Lietuva turi

Dotnuva 1933, III-31.

MOKYKLOS KLAIPĖDOS 

KRAŠTE • ' •

Klaipėdos krašte direkto- į 
rijos statistika 1932—33 m. Į

• mokslo metais' taip atrodė 
liaudies pradžios mokyklą, [ 
privatišką pradžios mokyk-Į 
lą, valdžios ,aukštesniąją ir

; viduriniųjų mokyklą buvę 
iš viso 261 su 20,632 moki
nių, 569 mokytojais. Vadi- 

. naši, 10,000 gyventoją ten
ka 1259 mokinių ir 30 mo
kytoją; Liaudies mokyklą 
įnokiniuš tikybomis skirs-k“ 
tant, matom’e, kad nepapra-

. štai' didėjęs.: žydą tikybos 
mokinių skaičius. Būtent 
1926 metu vienam šimtui 
mokinių, 1932 metais teko s k 
Katalikų tikybos —‘ 229.5; Į 
evangeliką — 109.9 ir žydą į

<tikybos — 225.6.
• Klaipėdos krašte jau iš 

seniai veikia priverstinas, 
pradžios mokyklos lanky
mas. Mokyklą privalo lan
kyti visi kūdikiai nuo 6 iki 
14 metą amžiaus. , \

NUBAUDĖ BANDŽIUSIUS 
SLAPTAI ORGANIZUOTI J

NACIONALSOCIALISTUS

sakyti, ką ji mano daryti, 
jei kiltą susirėmimas tarp 
vokiečių ir lenką. Atro
do, kad Lietuva laiko labai 
įtemptą padėtį palankią 

I; Vilniui atgauti? Ar taip iš 
tikrąją yra? — klausia lai- 
kraštis. Lenkija visai ne- 
manį atiduoti Vilnią Lietu
vai*. Lenki ja džiaugiasi dėl 

I susitarimo tarp Vokietijos 
ir Lietuvos, nes tuo galėtą 

j būti pagrįstas eventualuš 
visos Lietuvos okupavimas. 
Kas atsitiks, jei Vokietija 

į nugalės Lenkiją? — klausia

Bandžiusį Klaipėdos kra
šte slaptai organizuoti poli
tinę nacionalsoicžilistų par-1 
tiją Stilgerį Klaipėdos kra-. 7 .. v .-

Įšto komendantas adminis- ^°^au lajįrašti^ ūbe- 
| tratyviu būdu nubaudė 1500 
litą arba 6 sąvaįtės kalėji- 

! įmo. Karo komendantas 
naujai įsteigtos partijos 

[programoje įžiūrėjo vienos 
f gyventoją dalies kirsinimą

' ’ Į prieš kitą.. Kadangi Štil- 
geris savo susirinkimą šau- 

I kė„ nieko komendantui ne
pranešęs, tai jis jį ta baus
mė nubaudė. Komendan
to nutarimas tuoj buvo 
įteiktas Stilgeriui, kuris 
jiuo balandžio 1 dienos sėdį 
Bajorą kalėjime,

jojimo, kad • Vokietija.už 
lietuvių “paramą’ ’ prarys j 
netik •Klaipėdos kraštą, bet I

ir visą Lietuvą. Jei yokie- 
Čiai • ne visiškai nugalėtų 
Lenkiją, tai -paskutinioji 
būtą priversta atiduoti Vo
kietijai Dancigo koridorių. 
Tada Vokietija pripažintą 
Lenkijai # naują koridorių 
per Lietuvą į Klaipėdą. Bet 
jei Lenkija sumuštą Vokie
tiją, tai reikštą tikrą Lietu
vos nepriklausomybės galą.

Toliau laikraštis pareiš
kia^ kad latvių tauta su
pranta, jog nepriklausoma 
Lietuva nepriklau somai 
Latvijai yra’ absoliutiškai 
reikalinga.-Laikraštispri- 
mėiia, 1920 metais, kada Že
ligovskis paėmė Vikrią 'įr 
norėjo. žygiuoti toliau į 
Kauną latviai pasiūlė pre
zidentui Čakste, kad Latvi
ja su savo kariuomene eitą 
Lietuvai į pagalbą., Bžsie: 
nią mmisterįs Męjėrovičius 
įspėjo Varšuvą telegrama 
.ir lenką ofenzyva * buvo nu
traukta., : . _l_-

Baigdamas, laikraštis par 
reiškia, kad dabar, kada vi
skas yra ' galima, turi būti 
iškeltas klausimas: “Kuriu 
eini Lietuva?” ; Tik Pabal
ti ją valstybią sąjunga gali 
♦apsaugoti Lietuvos intere
sus. Tai turėtą Lietuva su
prasti.”’ ' ; ' 7

Bimbinio plauko bolševi
kai So. Bostone labai mažai] 
turi rėmėją iš biznierių. 
Štai prie ją renigamos va
karienes prisidėjo • tik šie 
hznieriai: .

“lęiondike Market,• A. 
Marcinkevičiui, W. P. Mi- 
kanovič, J. Gustaitis, »T. 
Kaziulis, F. Kuodys ir J. 
Petrauskus.”

(“L-vė No, 88).
Žinoma, susipratęs biz- Į 

nierius niekados nerems tąJ 
kurie jam skelbią boikotą. 
3oTševikai7 visuomet yra 
nusįteįkę prieš, biznieriui ii 
juos /vadiną ^buržujais”: ir 
“darbininką, priešais.” / j

Be to, remti kruvinojo 
Stalino diktatūrą galį ti^ ; 
kraujo ištroškę ir baisūs 
lanatikai.

L VYČIŲ < L APSKRI- 
ČIO KUOPOMS:

589 SVETIMŠALIAI .• TAUTININKAS VĖL 
TEISIAMAS

įmBiRKSTO

Šauliuose dabar yra 5891 
svetimšaliai. Iš ją 50 vo
kiečiu, 100 lat-vią, o likusie-1 
ji kitą tautą piliečiai. Šiais j 
metais 15-kai suteikta Lie
tuvos pilietybė, o pereitais 
metais gavo Lietuvos pilie
tybę 150 svetimšaliu. '

ŽEMAIČIAI NENORI RAUDO
NŲ STOGŲ

SKUODAS. — Kaip ži
noma, žemės ūkio rūmai, 

'norintiemsūkininkams duo- 
. - da pašalpas raudonai dažy

ti stogus, šiemet rūmai to
kią pašalpą Skuodo vals? 
'Čiuje pasiūlė, pagal geležin
kelio zoną esantiems devy
niems kaimams. Bet įdo- 

• mų, kad. iš tą devynių kai
mą atsirado tik..: šeši ūkį-' 
nirikai, kurie sutiko pašai-* 
pas priimti. Kiti nenori ir

Balandžio.* pradžioj Kau
no apygardos r teismas vėl 

i teise tautininką Marčiulio
nį, Amerikoje t. rinkusį au
kas tautininką studentijai. 
Jis kaltinamas tuo, kad jiš 
padėjęs StaseviČiui nelega
liai įsigyti nuosavybės tei
sią pripažinimą Valdytį 
Mišką ir Gedimino gatvėje 
esantį namą, ’ Stasevičius' 
pabėgęs, o K, Marčiulionis 
sėdi kaltinamąją suole, o 
dabar jau kalėjime.

Girtuo 
gą iŠ žm 
žvėrį jo

dyšte išveda Žmo- 
ogaus,. palikdama 
name. • ** -

Patari 
vyno nes

maį duodami prie 
uteiksdauggera.

:. Riebusis kareiamninkas
Įdaro daiig Tiesą gėrėją. . •

L I E T U V O N
PEB H AMBURGĄ

Mus nesupunii laivai sutelkia prog$- pa- 
toglRi keliauti by, kuriuo metu sezohu.
Į Abi pūsi, New Yorkas-$f 74® ftrt 
Kaunas, trečia Klase I i v .

r SavftĮtlniai iSplnuklmaL Tatogus gete- 
žliikėllai.e HŪgteiėklmas iš Hamburgo. .
Intotinacljų ‘krelpklfe .į vietinius ' . • 

agentus artu

HAMBURG-AMERICAN LINE
—* 80 Boyl»ton »t1( Bogtm; Mm ““

' Bolševikai ir socialistai . 
vėl tariasi sueiti į vienybę; 
nes ir vieni irjriti siekia to 
paties tikslo, būtent: darbi
ninką ? demoralizacijos ir 
kraujo praliejimo.^ Suėję į 
vienybę jie, žinoma, naujais 
obalsiais gaudys žuveles iš 
nesusipratusią darbininką 
minios..- Bet labai abejoja
me,, kad “.bendras frontas“ 
pagerintų raudonąją biznį.

; Bolševiką spauda rašo^ 
kad “rasiejuje” vėl prasi
dėjo “general cleaning.” 
Zinovjevas ir Kamenevas 
jau ištremiami kaipo neišti
kimi. Preobreženskis, Smir
novas, Pereverzevas, Mrąc- 
kovskis, Ufimcevas ir kiti 
suareštuoti.“. Visi jie buvę 
“kontr r revoliucionieriai.” 
riaį.” /■

Laikraštis Iriausia: “Ka
da bus galas t” Pąs bolše
vikus “galo” negali būti.. 
Teroras ir nepasidalinimas 
•nuskriaustąją žmonių turto 
įšaukia opozicionierius. Ga
las būs tiktai tada, kai vals- 
tybėje bus grąžintas Dievas 
ir To įsakymai, kai valsty
bės valdovai. vaduosis tei
singumu ii’^aTtimo meile..

“Tėvyne’’ rašo, kad dge
rai žinomas veikėjas” L, 
W. Liūtas^ balandžio 1 die
ną buvo areštuotas Jetsey 
City,‘N. L ir paragavęs 
*‘trečio laipsnio. inkvizici- 

. jos* ’ ’ Laįšvamanių-riežalež- 
niųkų spauda ir dėl. Liūto 
areštavimo kaltina, kunigus.

Vadinasi, Liūtui nesisekė 
grabotystė, agentyste ir kiti 
ninatai, tai vis kalti katali-

ką kunigai. Šimts kalaku
tą, ar .ir dėl. iškrapmimo 
Liūto į nezaležninką pryče- 
rius kunigai kalti ?

Atsakykite p, p. taūtinin- 
kai-neząležninkai. Ką vei
kia jūsų šventikas ir Liūto 
‘ ‘krapytojas” Geniotįs, kai. 
neapsaugoja ; nuo visokią 
“pripptką’’ savo “vaike
lių?”'7 ' : ;

. Lietuvos Vyčių Naujosios 
Anglijos apskrities metinis 
suvažiavimai įvyksta gegu
žės 21 id., 1933 m., Šv. Ka
zimiero parapijos svetainė
je, M Providence St», Wor- 
cester, Mass.’':. ■

Suvažiavimas 
punktualiai 1 vai. po pietą, j

Visos kuopos prašomos 
prisiųsti atstovą kuodau- 
giadšia, kadangi šiame. su
važiavime bus paliesta, mū
šą organizacijos' svarbūs 
reikalai? / , .. J

Be to, pageidaujama, kad: 
dalyviai patiektą suvažiavi
mui naudingą sumanymą.

• Apskrities valdyba: .
Dvasios Vadas 'I 

Kttn. Pr. Jums;
Pirmininkas

D. J. Averka, 
Raštininkė .

O, Valentukemciiit^-

prasidės,

Naujosio* Anglijo* Kata
liką Seimelio nutarimas 
rengti Lietuvių Dieną jau 
Vykdomas. *.

Rengimo komisija turėjo 
keletą pasitarimą ir tarėsi 
su švč. Marijos Lietuvių 

I Kolegijos direktorium kun* 
Dr. J. Navicku.

Nutarta Lietuvių Dieną 
rengti Liepos {4 d. Vieta -z- 
Švč. Marijos Lietuvių Kole- 
gija, Thompson, Conn.

Dieną patogi — vieta gra-

Programa bus įvairi ir 
įdomi.

•. 'Krimtimo komisija^ jau 
išsiuntinėjo chorams įr ją 
vadams štai kokio- turinio 
kvietimo laiškus : •

- — ,* t-*-’/-------- — - - •

‘f Gerbiamas Tamsta j

/ “Naujosios Anglijos Ka
taliką Seimelis, įvykęs 1933 i 
m., vasario 22 d., Brockton, 

i Mass., nutarę surengti di-i 
džiulę, iškilmingą Naujo- j 
sįos Anglijos Lietuvių Die- 
ną, įvyksiančią šią metą 

Į liepos ė dieną, Lietuvių. Ko-: 
legijds Parke, Thompson,: 
Conn. • - ' ■.

‘ ‘Lietuvių Dienos .progra
moje numatyta išyimįngbs 
pamaldos,: dainą šventėj. 
sporto .olimpiadą ir kiti 
įvairumai. :

I Lietuvių Dienos Rengi
mo Komitetas malohiūi 
kreipiasi į Tamstą kviesda
mas Tamstą ir Tamstos ve
damą chorą, sutikti daly-

yauti Lietuvių Dienoje, iŠ*' 
pildant dainą programą.
7 “Labai prašome tuojau į 
mums pranešti apie Tams- 
to« ir Tamstos vedamo cha- :į 
ro malonų sutikimą dalį^ 
vaūti Lietuvių Dienoje, kii^f', 
rįoje norima sudaryti behd?’* 1 
rą jungtinį chorų ir įe to l 
kiekvienas choras bus pra- į 
somas , pasirodyti atskirai11 
su 2 ąr 3 dainomis. Kai bus Į 
įgautas palankus atsakymas, 1 
tada bus galima susitarti j 
dėl dainą parinkimo.^
“Laukdami palankaus.ir 

skubaus atsakymo, reiškia^ 
me lietuviškus linkėjimus.’A 7^

Kitame numeryje tilpš 3 
pakviestų ją chorą ir ją ta^ 
dą sąrašas. • ' . . 7

NedaŽyk savo nosies p 
karčiamninko dažais*. F

SROLIAj IŠEIVIAI
myn&f likim*, jos laimėjimui 1; 

laimėe, jok Bielvnrtal Ir bėdon Jums 
Ulėmis, be abejojimo, rupi,. Jums 1 
pat rūpi, kad Tevyneje taurauti 
klestėtų teisėtumas te latevS. Jųa b. 
pat niekinat priespaudos nevalią Ir ą 
ribotu sauvaliavimą su BvenčiauslomlM 
žmonių teisCmJs ir laisve. -1- Jųu nbHtW \ 
kad Ir toli būdami, kad it. plačiųjų ma, 
rių atskirti, pažinti Tevynes batj, kolai, 
Žte tikrumoj yra. -- Sitalu visais
vllglala Jums labai yrai pravartu » 

BlraSytl < • .. <
I “Mbbimškas” ugdo tlesoivn 
laisvės meile. , ’* -1^DARBININKAS” Juoko,, neapkįšų j 
priespaųdbs smurto Ir niekinti d0rri* 1 
dų veidmainyste. ' /‘i

“DARBININKUI” visur Ir viiudo* j 
rupi darto žmonių/relkMai. .

“DARBININKAS” turi labai įdomiu 7 
savo “RADIO ŠYPSENAS.” >

“DARBININKĄ” redaguoja profeso- 
rius PR. DOVYDAITIS, ■, ,1

Stutetote kad ihtraMi “bAfeMrr* , J 
KA*’ Mtyt ir iiraipkltė H 3
lieįfiit TiietUvaįęi • 1 -J

f-rjUnerikoje “Patblnlnkas1*. kaftuoj* jS 
o Lietuvoj tik 60 amerikonlMl- 1 

Oęntų-,' ’
7 “Darbininkas,’* ;u: 

“DARBININKO“ aiTmaaf L!thu*> 1 
nte, Kaunas, Nepriklausomybe®'aikitl y

jLDS. Kuopu Susimkim^
PHILADELPHIA, pĄ 7\;

LPŠ. 13 kp. susirinkimas • . 
penktadieni, gegužes 7-tą diek 
vhkahe, mokyklos kambary. AUi-. . 
kitę gausiai. Nepamirškite Užeini^ > 
lėti duokles., Valdyt*' J

N. S.iPSitADELPMiA,PĄ .. / J.

LDS. 103 kp, mėnesinis susirinki- -jĮ. 
mas įvyks., sekmadienį, geg. 7 d(>. .3 
tuo jaus po sumos, šv. Andriejau!1 
par. svetainėj, 1123 Lemon -Stt1 
Kviečiame narius ir nares .ateiti ir; 
ktlrią užvilktos duoklšs užsimok^ 3 
ti. Taipgi atsiveskite nors po vien, w 
ną naują narį prie kuopos prira-~ ’<*« 
syti Valdytai «

•••/ —— • ‘ M'1-

worcester, mass.
Lt>S. į kuopos ėusirinrima» i- 

vyks gegužes d,, 6 v. vakaro* 
bažnytinėje «tetainSje, ĄĮ 'J? 
idenee St. Viri nariai būtinai atei- 
kitę, nes turime apsvarstyti keU-' 
tą svarbią klausimą.. Bo to, ger* ' 
progaužsimokltiduokle^ • '•7

BALTIMORE, MD. " v i

Gegužes 7 d.? sekmadienį, tuoj' JI 
£b sumai, parapijos svetainės kam- oĮ
bariuose įvyks DDS. 30 .kp. stsai- 
rinkimas. Malonėkite ateiti visi ' S

, Kviečia Valdyt*

W0RCE8TĖK, MABa -i

Lt>& 108 kuopos suBirinkimaa |*; vj 
vyks gegužes 7 d., Aušros Vartą 
parapijos salėj, tuoj po numos J 
Visi nariai prašomi pribūti, nea -į® 
turime svarbią reikalą. M

’ Kviečia Valdyt* 3

‘ NBWARK,.N. J. S
L D. S. 14 kp. m&mrinis ausi- 

rinkimas įvyks penktadienį ge-» W- 
gūžės 12 d„ 8 ri vo šv. Jurgio 4M 
ftr-jos svet., 180 Now York. Avė., 9 
kevrark, N J< Visi nariai 
lomi atsiUnkyti. VaMybar 9

p MONTĖtLO, MASS.
. LDS. 2 kp. Busirinkimąs įvyks 
geg.’ 2 d.,* Šv. Roko parap. svet. 
Visi Hari# prašomi atęiti- į žį susi- 
rinkimf ir užsimokėti senai už
trauktais mėnesines duokles.

{ • '• •

CLEVEL AND, OHIO
Gegužes. 5 d,, 8 vai. vakare, 

Į Lietuviu Salėj įvyks LDS. 51 kp. 
mėnesinis susirinkimas. Gerbiami 
nariai praSomi susirinkti. Valdyba 

t t. • j ... ‘

BRIGHTON,MASB.
LDS. 22. kp. susirinkimas įvyks, 

penktadienį, geg. .5 d“, 7:30 vai., 
ivak, LfnoolnSvėtainSj,26 Lincoln 
St. Atrifciiė viri. Valdyba

atgaivina Jūsų o^anizbaę^lėY©! jiijĮ ’ gĮjzABETH N J 
pamėginkite NUGA-TONE. Jeigu -jus Į LDS. 1& kp. susirinkimas įvykt 
ne busite užganėdinti gautomis pasek- v-. j
m&nis, doleri, kurį jųa užmokėjote 1.8^ ?uzeš aienį, 7-tą, valandą 
savo vaistininkui bus sugrąžintas — vakare, bažnytinėje svetainėje. 
NUG-A-TONE ima ' visą atsakomybėj įį. •» . \
Ne laukite ■ nei dieno? arba nesikan- Į Nariai kviečiami gausiai ateiti, ir 
kinkitė nei vienos nakties, gaukite atsivęsfi Savo draugus (es) prita- 
buteli DABAR — jus geriaus valgysi- L... / VaMvha
te. — gerinus miegosite — Ir busite p™* - ■ vaiuyoa
pilnai. sveikas fr.no r m ai E kas. NASHUA, NuH- . .

^ . | mas įvyks, geg. 7 d., tuoj po pas- 
| Į kutūlių raibių, pObažnytinėj svė?

...... . .. . .. .. . - ’ j tainėj. KvieČiamė narius eteiti, nes
Į yra keletą įSvarbių .sumanymų.

Taipgi atsiveskite ir savo draugu*

4 ’ ■i’" '„"7'“1 " **

8AINT OŪAIB, PA.
LDS. 107 fep. mėnesinis eu*>rin- 

[ kimąs įvyks £eg.f7, tuoj po stij- 
mos. Šv, Ka»M^ parap, salėj. 
Kviečiami bariai dalyvauti ir 
ą&iftiokSti hilnesiųes mokestis ir 
liauju narių atsivesti prirašyti

LDS. 40 kuopos luakinkima! į, 
vyks goguos i d,, tuoj po sumos, 

|lv, Mykolo ’ parapijos fcveUinfij, 
Malonėkit tiri nariai MtailankyM 

Į h nrfoein«! in6)w*i! rifetfcpkM 
I su uoigam

. “A. L*”, korespondentas 
iš Philadelphia rašo, kai. 
lenku Hoduro globojamą 
lietuvių nezaležninką orga
no* “Vienybės“ koncerte, 
žmonių buvo mažai. Labai 
daug pakenkė ją pryčerio 
Žukausko dalyvavimas ir 
laikraščio kryptis prie len
kų nezaležninką. . Žmonės 
atėję į koncertą ir pamatę, 
kad priekyje sėdi Žukaus
kas sėdosi kuotoiiausiai nuo 
K; ‘ /“b

Vadinasi,. ir tautininkai 
sarmatijasi nezaležn i n k ą

LDS. 65 kp. mėnesinis susirinki- 

j MALDAKNYGES 
i PASINAUDOKIT nupiginta maldaknygių kaina I

tik m/ gavome Siuntinį naujų maldaknygių į 
.. LABAI PRIEINAMĄ KAINA į

“MALDŲ RINKINĖLIS" j
Kainb&» . 7 u

Juodais odos apdarais ° $1.50 (buvo $1,75) 
Bąltais celuiloido apdarais $l;50 (biivo $1.75) 
Juodais paprastais apdarais .75 (buvo $1,00) . 
Baltais celuiloidoapdąrais .90 (buvo$1415) 

Imant didesnį skaičių, duodama gitą nuolaidą
Knygutės labai tinkamos,-dovanos vaikučiams prie pii> 

mos Komunijos h. kitoms. Ukilmėma. '
Visus užsakymus siųskite sekančiu antrašu:. ’ ■

7 “b ĄR t l N t N K
366 Broadvvay, ~ . ‘ . 8o. Boston, Msst.

Nuga-Tone
Tikrasis TONIKAS — tonikas, • kutis 
» „ 1 7 7 - 7_..‘ ‘ ‘
esatie tik pusiau žmogus arba moteris, |

ne buslte užganėdintl gautomis pasėk- 

šavo vaistininkui bus sugrąžintas —|

i.
I 
r 
i 2I

M <2
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L.D. S. Naujos Anglijos Apskričio Metinė Gegužinė 
5rtMŪzika Gegužes 30,1933, Romuvos Parke, Montello, Mass. fa * * fa ’ * * . , . .*

ĮKAS GIRDETI.LIETUVitjl
KOLONIJOSE I

'THOMPSON, CONN.
• TS T<nTTWTTAą Teigiamu fta? gynė.Vladas

.. 18 KOLEttlJUb Paulauskas ir Tanias Vei-
- Prieš Velykas geriausiai siackas. Neigiamąpusę ky- 
graikij kalbos kvotimus , iš- nė Juozapas Norkūnas ir 
laikė Jonas Kaeevieius iš 
Providence, R. I. Jis lai- 
mėjoįS® 
slui vėl pradėjus, jis pasi
ryžus ginti savo įgytą čem
pionatą. ' . . ..

Įvyks Šv. Andriejaus audi
torijoj, 112J Lemon St.

. Balandžio 23 d. Šv. And
riejaus choras turėjo “buf- 
fet supper,” Velykų pavai
šinimą, kurį suteikė klebėk 
nas kun. Čepukaitis. . Visi 
susirinkę linksmai praleido 
vakarėlį,* Choristai labai 
dėkingi savo‘klebonui už at
minimą ir jie reiškia vilties 

I ateityje dar veikliau‘dirbti. 
L A. B.—162.

Aleksandras Pečiukohis.
' Visi nariai abiejų- drau- 
gijų skaittingai—-atsilatųm^ 
Debatoriai . gražiai ir įdo
miai dėstė savo argumentus, 
norėdami aiškiai parodyti, 
kad jų pusė turi geriausius 
prirodymus. Po debatų ke
letas narių davė klausimus, 
į kuriuos rimtai atsake Vla
das Paulauskas..

CHORAIPADARE 
PAŽANGĄ

Per daugelį metų mūsų 
parapijos chorai nors ir j 

Prasidėjo paskutinis ir buvo skaitlingi nariais, bet ] 
sunkiausias mokslo šėmės- nieko ypatinga nėpasižymė-1 
traš. Kiekvienam kursui jo savo veikimų. Atėjus 
per trumpą laiką reikią naujam vargonininkui Emi-į 
pamatyti gana daug me- hiui šlapeliui,' prasidėjo di-i 
džiagos. Gerai, kad studen-J dls bruzdėjimas ir atgimi- 

. tai sugrįžo tvirti po atosto- mas?' Berods ne tas. pats 
gĄ choras. Sakau, tai džiaugs-

Ev: - . ---------— mas ima, matant, kąip mUy
fe y Svaidinio ratelis neapseis Į ziįa -atgimė parapijos chp- | 
S be daug darbo. Jis turėsi tarpe. •: 'Velykų' dienosi 
K pakankamai žaidimų. Ro- giedojimas aiškiai gali pa- 
’f- dos, Provideneo, Woreeste- liudyti kokia pažangu eho-1 'J.3aT0 automo-
fr . rio ir Vaterburio vyčiai ras „adar§. . Da"g didehiį ir gra
fe takia progos žaisti ir atly- : v . . . ’ . Į ta gelių bukietų btivo pa

ginti senas skolas su kote- Mazesmsįdesins. .stata nuo vietos katalikų
■taišl Laukiame ir paŽiti- ras e“a Į lenktynes,, kone organizacijų. . .

«įk“e- ' I dailiausiai ir ^greičiausiai EBNG|:IAsi BANKIETTTI
, ■ . ■. l išmoks naujų damų. Ma-1 . y - ’ ' ‘

’ t'škks navnsaris nnsiro- žas ^°ras. rengiasi [persta-j f lietuvių
Studentai dažniau vai- pii trijųatidengimų muzi- h«jas Asauskus, Ig 

. Kšeioja po laukus. Ypač Į ^os operetę 4‘Palangos Mer- į 
i vienas būrys, susidedąs išpe^-” choras 2en*|

; šešeto choristų, sudrumsčia Į giasi suvaidinti komediją Į 
tylumą savo ne viena lietu-Į ^-a iŠ. Kolorad-os j 

J viską daina. Praeivis lie-Į^ahrų.”. Abu perstatymui 
g tuvis, išgirdęs tas dainas, Į gegužės mėnesio . pa-Į 

. mano esąs Lietuvos kaime. Į baigoje. t
B ■ -- ------- \ Į Linksma, kad mūšų jau-:
K ; : Naminių sportų sezonas I tlįmas nesnaudžia. Ypatin- Į 
| užsibaigė. Kėglių sale ištu- Į gaĮ esame saVo muzikos va- 
| štejo; radio balsas retai gir dovui dėkingi, kad jis taip 
B disį ir niekas nežaidžia 4‘se- Į aoiiai. lavina mus muzikoje.
ty skais” ir šachmatais. Visi Į. gvarbiausia, kad pasikalbė- 
K dirba prie svaidinio ir tėm-Į iimuOse su choristais nau- B so aikštės. Ręikiar kad vis- doja lietuvilJ. kalbą>

> Wbūtų tvarkoje. . ■ ’ * ' ■ Choriste]
B' • Kazys ’Adna. I . •

Yra paskalų, kad kolegij
ai ruošiasi: milžiniškam 
tidram pasilinksminimui, 
d įdomaujasi, kas ten lo
bus. Sakoma, kad bus 

;kutinis vakarėlis. Ro- 
>š? “gaudeamus” įvyks 
lotinų dienoje.

K

4?"

WEST LYNN, MASS.
į . *

BOLŠEVIKAS LIKO 
KATALIKU

Juozas Patys, gyvenęs 11 
Echo Grove Avė., šiomis 
dienomis palaidotas Šv. Ma
rijos katalikų, kapinėse, 
nors dar kelias savaites 
prieš mirtį jis buvo žino
mas kąip vietos bolševikų 

| vadas. .
1 Jo laidojimas katalikų 
kapinėse buvo galimas, nes 

į prieš mirtį Patys atmetė 
į bolševikų doktrinas ir išrei
škė norą būti kataliku. Pa
tenkindamas jo. norus, kun. 
Feliksas Norbutas (iš Šv. 

; Patriko parapijos)- aprūpi
no Pūtį Katalikų Bažnyčios 
paskutiniais patarnavimais.

Į - - — tsf y fa »«, «-> 4 -<

. Laidotuvių prdčėši jo j da- 
' lyvavb daugiau 20 automo-

niamsV Daug asmenų už
kviesta į šį bankietą.

SVEČIUOJASI

Juozas Kukas, kurs yra 
inžinieriumi Nėw Yorke, 
šiuo laiku yra atvykęs pas 
savo tėvus, P. Kukus, 56'3 
Boston St. J. Kukas yra 
baigęs. Harvardo , inžineri- 

•guą. mokyklą. , Viešėdamas
; •inžinerius- Kųkak 

panaujins senus draugišku- 
mo ryšius. /. ..

JAUNIMO PRAMOGA
Lietuvių jaunimo klubo 

paskutiniame susirinktu te 
nutartį. surengti pasilinks 
minimo Šokių vakarą 'gegu
žės 6 dieną, "Lietuvių salėje. 
Tai bus klubo pirmutinis 
parengimas šiais metais. 
Šios pramogos progama būs 
didelė naujienybė, pritai
kinta šiems laikams. ? .

Šokių rengimo komitetas 
turėjo „ savo susirinkimą 
Kuklytės namuose, 8 River 
S r. Nutarta išpuošti salę 

‘ škuneriais, ” įvairio m i s 
šviesomis irt. t. šokiams 
grieš vietinis Juozo Rutkau
sko orkestras. ‘ \

Rengimo komisiją sudalo 
J. Arlauskas^ pirm., M. Ku- 
klytė, Stellą Davis, Von. 

[ Bankus, V. Balukonytė, E. 
Glinskis, J._Demikis ir kiti.

Murray Št„ pranešė, jog 
birželio 20 d. rengiamas mo
kyklos bankietas. ’ ‘Mokyt. 
Arlauskas,-kurs šiuo Įaikif 
turi apie 75 mokinius, su- 

[ teiks tris dovanas (5, 3 ir 2 
[ dolerius) geriausiemš moki-

MONTREAl, CANADA
VELYKŲ ĮSPŪDŽIAI

-'Šiemet Dievalib buvo man 
sHrta’švęsti Velykas Mont- 
teale tarp lietuvių katalikų. 
Lankydamas bažnyčioje di
džiąją savaitę, užeidavau į 
parapijos svetainę pasikal
bėti su lietuviais. Svetai
nėje pastebėjau gražų daly
ką, Prie sienos kabėjo ke
li lapai, kuriuose paskelbti

vardai vyrą, kurie kataliki
šku draugiją paskirti bude- ■ 
jimui prie Jėzaus grabo.} 
Tas pat ir su moterų dr- 
mis. Visi tvarkingai išpil
dė savo priedermes. Pamal
dos atlaikytos pagal Lietu
voje įsigyvenusius papro
čius. ‘ 1 ■ . .

Didįjį Šeštadienį mišpa
rus giedojo vyrų, choras. 
Klebonas kun. J. Bobinaš 
pasakė atitinkamą pamoks
lą. Jis užprašė' tikinčiuo
sius pagal galimumą pasi- 
liktibažnyčiojep 
Bažnyčia buvo atdara visą 
naktį ir užtektinai žmonių 
budėjo prie * Grabo, kurs , 
skendo gėlėse, kurios buvo 
suaukotos geraširdžių žmo
nių. _

Nors- gydytojų uždrausta* 
tačiau kun. J. , Bobinas'Ve
lykų rytą atlaikė x giedotas' 
mišias, nors šiaip laiko skai 
tytas mišias. Pagalbai tu
rėjo du dvasiškius, taip, 
kad Velykos praėjo dideliu 
iškilmingumu. Procesijoje 
dalyvavo 7 vėliavos. Cho
ras gerai pasirodė. Ir maks- 
vihią. atsilankė nemažai ir 
parodė šiokio tokio pakitė
jimo savo dvasioje.

Montreaiiečįai žengia pir
myn, savo klebono vadovau
jami. Linkėtina klebonui 
visai pasvėjįtiiv;^; y .' *

Dalyvavęs.

Kiekvienas tikybinis ne
utralumas yra kovos skelbi
mas katalikiškai tiesai. 
Kiekvienas neutralus žmo
gus vaidina Piloto vaidme
nį. .. - Maeder.

saris,7'’ ypač šįmet, labai įdo
mus”7 ~ K.
Haūpstr. 121* Berlin, Shoe- 
nenberg. ištrauka iš laiško). 
Tokių laiškų 1 ‘Pavasaris’r 
susilaukia labai daug.

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

“Pavasario” Redakcijos 
ir Administracijos adresas? 
Kaimas, Mickevičiaus gt.^!8.

“SAULUTi!N~
“Saulutė” eina du kartus per 

mėnesį.16 pusi, didelio formato su 
spalvotu yiršeliti. Kaina Lietuvoje,; 
metams 12 lit„ pusei metų 6 lt,,? 
Latvijoje, Estijoje, Vokietijoje- 
h kitur metams' 15 lit., pusei me
tų 8 lt. '

Adresas r Jurbarkas, 11 Saulutės 
Administracijai.

JONO KMITO EILĖS
f Tai. gražus mūsų išeivijos 
įžymaus poeto kun. K. Ur* . . 
bonavičiaus eilių rinkinys.

Šią knygą išgyrė visa rim
tesnio ji spauda. Visi gėrisi 
jos turiniu, gėrėsies ir Tam* 
sta ją įsigyjęs. .
/ Knyga gražiai atspausdin- 
;a ir turi 191 pusi. Jos kal
ia $1.50. Bet dabar “Darbi
ninko” spaudos vajaus me
tu, gražiais drobės viršeliais "■-' 
kaina tik 75 centai; popie- 
riovirŠeliais50centų.  ̂ —-~

Dabar yra geriausias lai- ' 
kas įsigyti šią taip brangią .: 
ir naudingą, eilių Įmygą.

“DARBININKO’^ADM.,

866 W. Broadway, 
South Boston, Mass.

Nauji

Aš jau senai esu muzikos biznyje, bet dar nesu girdėjęs, kad 
į už tokią pigią kainą butą galima įsigyti taip paranką muzi- 
[ . kos instrumentą.. \'. * _

'J Victor

“PAVASARIS”
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LOWELL, MASS. PHILADELPHIA, PA. Į
DEBATAI

Vietos Šv. Vardo Vyrų 
draugija ir.lietuvių Darbi
ninkų Sąjungos kuopų •.na
riai turėjo savo privatinius

§v. Andriejaus parapijoje. 
40 valandų atlaidai prasi
dės gegužės 7 !d;, sekmadie-.

Balandžio 22 d. mirė Pet
ras Petrauskas,. 45 metų, 
Lankenau ligoninėje. Pa-^ 
laidotas balandžio 24 d. šv< 
Kryžiaus kapinėse. Pamal
dos buvo Šv. Andriejaus, 
bažnyčioje. ■

Jei keliausite‘į Lietiivą, kreip
kitės prie autorizuoto agento;

. JUOZO ALEKNAVIČIAUS
301 So. Fremont Ąve.,

; BALTIMORE, MD..
• Tcl. Cal. 1915 ;

• u , i
Telefonas; Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Gr&boriui ir Balaamnotojas 

428 S. PACA STREET,
BALTIMOBE, MD, t

Gegužės 5 dieną, penkta
dienio vakare, tuoj po1 ge* 
gužinių pamaldų, jaunimas 
rengia kortų vakarą savo 
baseball tymo n a n 4 a L

Už Vieną Dolerį | 
jūs gausite per ištisus 1933 metus gerą, katalikišką laikraštį 
Žemaičią Prieteiią.”

• “Žemaičių PrieteliMs’’ yra katalikiškas žemaičiu laikraš
tis jr išeina kas savaitę žemaičiu sostinėj Telšiuose. JTačiaii jis 
plačiai skaitomas visoje Lietuvoje.

“Žemaičių Prieteliuje’‘ rasite įdomiausių žinių iš visos
I Lietuvos, o ypač iŠ žemaičių krašto. (■■ . ‘ .g
I “Žemaičių JMetelius’’ deda gražių straipsnių apie tiky- f 

! | bą, mokslą, 'ūkį, istoriją, sveikatą; rasite gražių apysakėlių, i
I kelionės įspūdžių, įvairenybių, galvosūkių, juokų, vaikams pa-

1.1 Bakelių, ir kitų įvairiausių dalykų; Jūs, porą numerių perskai-
I tę, tikrai nebenorėsite su juo skirtis, kaip tūkstančiai kitų
I žmonių padatS. . / .
! “Žemaičių Brieteliis“ atsako per laikraštį" į skaitytojų
i atsiųstus teisės, sveikatos ir kitus klausimus, ir už tai nieko-
Į ' neima. I. '■ »•
| . “žemaičių Pristeliiis“ rašo lengvai, visiems žmonėms su-
E '•»/! AmilH

. “Žemaičių Prieteliiis“ siunčia vieną ar porą numerių

“žemaičių Prieteliaus“ redaktorius-leidėjas . Kazimieras 
Darulis; ‘ ‘ \\ • ‘

“žemaičių Prieteliua“ kaštuoją metams 3 litai, pusmečiui 
pusantro lito. Latvijoj metams 6 litai, o Amerikoj ir kitur 1 
doleris. ' z- ■

Tamstos galite užsakyti ir Lietuvoje gyvenantiems gimi
nėms “Žemaičių Prietelių,“ nes jiems kaštuoja tik 30 ameriko
niškų centų.

“Žemaičių Prietelitu#’’ adresas: Telšiai, Kalno g. 20.
Argi tad [jus pagailėtumčt' dėl tokio gero laikraščio

I VIENO DOLERIO PER METUS?

I .x prantamas ir įdomus. . .

I kiekvienam susipaŽiytij kas prisiunčia savo adresą..
L- ‘ “ ““I

I 
E 
r

I
i

i
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Švenčia savo 20 m. jubiliejiį.
Didelė dalis Lietuvos ir 

užsienio lietuviu jaunimo 
jau 20 metą su didžiausiu 
tįlžiaugsmu pasitinka kiek
vieną gyvą, linksmą, įdomų 
šio ■ laikraščio numerį. “Pa
vasaris” gi džiaugiasi, kad 
am pasisekė atspėti lietu

vių jaunimo širdį, atspėti 
kas Hetuviui miela ir bran
gu.- -

“Pavasarį” skaitydami, 
sužinosite, kas dėdasi Lietu
voj, kaip gyvena ir juda, li
kę- Lietuvoj, Jūsų broliai ir 
sesutės.

“Pavasary” . rasite daug 
gražių Lietuvos istorijos a- 
pysaku, rasite apdainuotas 
Jūsų tėvynės laukus, sehų te 
vėlių bakūžes. “Pavasaris.” 
dvelkia Lietuvos miškų oru 
ir skamba Lietuvos paukšte
lių dainomis.^

• “Pavasary” rasite vaidiri 
ti tinkamų komedijų, mono
logų, šposų, gražių, apysakų,. 
aprašymų, labai daug gražių 
Lietuvos gyvenimo paveiks- 
H . *'■

“Pavasaris” skirtas, vi
sam pasauly išsibaščiusiąm, 
lietuvių j ąūniinuį,

5‘Kad Jūsų “Pavasaris” 
būtų dar dažnesnis. Taip 
ilgu j o laukti, Gyvendamas 
užsieny, be " Pavasario ’ ’ tur I 
būt jokiu būdu nenurimČiau. J

Į

| 
i

2

Modelis R-28

> -
Su RCA Radiotrons

i

jtądio Fonograf

’4995 
•A * *

Complętė'Five Tube Super- 
heterodyne Radio -

Electric Phonograph Plays 
Long Playing and Standard 

. •• Records .

' ’ fitafBr-fiOČA. Victor ' 
Tai tikrai DIDELĖ YPA
TYBĖ, kurią mums pasiūlo 
BOA Victor 1933. metais. Jo 
vardas “TONALITE CON- 
TROL, ” . kuris perdu o d a . 
pilną muzikos malonumą ir 
yra tikru stebuklu.

Pilnos orchestros balsus 
jis gali perduot 266 instru- 

; mentų notų daugiau, negu' 
paprastas radio... • ■

Jis turi balsų, suvienodi
nimą; Automatišką .Vėlume 
Kontrolę; Pilno Dydžio Dy- . 
namie Kalbėtuvą.:
Padirbtas geriausiai negu 
bent vienas buvusią. Radio.

§

i
c

i

Tik įsivaizdink! Tikras 5-tubų Superheterodyne su Dynamic 
Kalbėtuvu ir Balso Kontroliuotojų. Tai Amerikos geriausias, 
parankus iŽADIO. Galima įsitaisyt kiekviename kambaryje.

Užtikite perritikrint jo gražios muzikos.-
MES PERKAM LIETUVOS BONUS IR ŠOKAME PILNą 

. . JU KAINĄ. .

Į Geo. Masilionis
377 Broadvvay, So. Boston, Mass

J ' •

i



Jhtradlenty gegtfe 2Ą&3
f

Rytinių Valstijų Žinios -n • •

.... .

tisas tas aplinkybes omeny, 
skaiįytojųi pus aišku ko- 
ūius- sunkumus tenka nuga
lėti norint ką nors rimtes
nio pastatyti. Čį% 
grynai režisoriaus pareigų 
tenka ir auklėtojo pareigas 
eiti: mokinti mandagumo, 
rimtumo ir savigarbos. IŠ 
palaidų vienatį sudaryti 
rimtų, vieningų, damų ir 
lankstų kolektyvą yra šini- 
■enopai sunkiau negu kele
tą pamokslų pasakyti ar įja- 
štu spaudai patiekti.- 7

Nedėkingas dėlto, kad 
nieks to neįvertina ir nesu? 
pranta tinkamai veikalo ir 
režisieriaus intencijos/ Bet 
ir nesistengiama Suprasti 
Teko manbūti viename to 
veikalo vaidinime. Laike: 
Aaidinimo, norinčiam rim
čiau sekti veikalo turinį, 

. vai dylų veiksmų ir bendrai 
veikalo eigų, labai erzinu 
bendras publikos laikymasis 
svetainėje. Ten,, .ku^ tik 
priėjo svarbesnės veikalo 
vietos, vietoje rainiai, užsi
laikyti, , .susikaupti, sekti 
kaip vaidyla ; sugebės savo 
užduotį tokiose vietose at
likti — žiūrovai pradeda 
Itilsu juoktis, kalbėti, o vai
kai klykti. Pasidaro toks 
vaizdas lyg dar gyvenam 
keletu, tūkstančių metų at-

t

riopai valdytoms geriau nu
sisektų, iš to klausytojai 
daugiau gautų pasitenkini
moir giliau veikalo turinį 
suprastų. Be to, kada kun. 
Stonis lankėsi su to veikalo 
vaidinimu Brpoklyne, Ne
tvarkė, tai žiūrovų labai ma
žai.atsilankė. * čia vertėtų 
mums pasimokyti nuo kul
tūringesnių svetimtaučių. 
Jie laikosi obalsio: kas sa- 

rvo —* tas gražu ir prakilnu, 
kas svetima — nepageidau-

Jį > '".M'įU " ' . ... ji " ,'"t ' '-'l*1- ' "

“SįŽINĖS" VAMINIHAS
Jereey ir New York 

apylinkėje, gana dažnai, 
pasireiškia savotiški įdomūs 
Veiksniai. Šios apylinkes 

/ inteligentija veiku ir stęn- 
giąsi ką nors daryti ’ savo 
brolių-lietuvių kultūrįniai 
ir dvasiniai naudai. Apie 
vienų labai svarbų įvykį no- 
rii’ Čia pasidalyti Au gęrb^ 
skaitytojais savo mintimis, 
būtent: ‘ apie kun. .Stonio, 
Patersono klebono surengtų 
vaidinimą Dr. J. Griniaus 
veikalo “Sąžinė.” ..

Kun. Stonis, norėdamas 
ką nors*geresnio padaryti, 
ėmėsi pats į rankas labai 
simkų,' sudėtingą ir nedė
kingą darbų, r

’ Sunku dėlto, kald čia gi
męs jaunimas nemėgsta lie- 
'tuvių kalboje jokių vaidini
mų mokintis. Natūralūs- 
daiktas: sunku yra nuveik
ti literatinę lietuvių kalbų 
negirdint jos savųjų tarpe. 
Jiems-didesnė pusė žodžių 
tenka pirmą kartų girdėti 
ir juos įkalti į savo atmin
tį. Ši apystovd atbaido jau
nimų nuo rimtesnių veikalų. 
Jei kų vaidina, tai tik links- 
maus turinio, komedijėlės. 
Sceniškas veikalų suvaidi- 

' nimas y^ą.lygĮi^kal  ̂mo
kyklai. ' Kiekvienoje vals
tybėje, kur tik vaidinama 
viešos sceniškos dramos, 
žiūrima, kad vaidylos turė
tų gražių tarmę, teisingų* 
kirčiavimą ir, kad vaidylos 
kalba teiktų pavyzdingiau
sią ir gražiausią literątinės 
kalbos atvaizdą. Juk tai y-. 
r.a: tikrumoje kalbos, studi
javimas. ‘ • Jaunimas pamė
gęs kokį vaidylą,. atmintinai 
kala jo vaidinimas roles žo
dis žodyn ir, tokiu būdu pa-, 
vyzdingoji kalba, eina į pla- 
čiasias mases, Kur pasitai
ko, nuo to nukrypimas, ten 
įstatymais reguliuojamas. 
Jei'dramos menas čia žydė
tų, netektų skųstis jaunimu, 
kad jis kalbos nemoka ir 
jos nesupranta.

Sudėtingas dėlto, kad 
dvasiškiui tenka labai daug 
pašvęsti laiko gilesniam te
atro studijavimui. Reikia 
susidurti su režisūros parei
gomis, dehorativiu darbu ir 
administracija. Šie darbai 
yra labai nemalonūs, nes 

\ tenka pačiam visas dulkė-, 
tas sienas, bestatynėjaiit de 
koracijas, rūbais valyti ir' 

( dažnai išsimarginti, susižei
sti baldus betvarkant, žo
džiu, vedant ir tvarkant, 
tenka nešvariausį' darbą at-' 
likti. Pats darbas atima 
šimtus. • valandų praktikoms. 
.Reikia žinoti, kad jazm
inas nemėgsta disciplinos ir. 
jei tik jį prie to .versi, jis 
geriau eis “bolę” ritųmti ir; 
ten savo Šauksmus ir klcgę- 

. dus išlietų negu ramiai, ke- 
lętą valandų vakarais prak- 

i-. tikoniš pašvęsti, čia. mu* 
tyt, toki “staila” ir jie jos 
giiežtai prisilaiko. Turint

nemokama susėjus viešoje, 
vietoje priderančiai, užsilai
kyti, kad pagerbus iš kitų 
/vietų atsilankiusius į šių ko
lonijų ir. tuomi pačiu pager-. 
bus vaidintojus tiek triūso 
padėjus veikalo studijavi
mui. Lųikas būtų lietu
viams panašiuose atsitiki
muose rimčiau ir kultūrin
giau užsilaikyti. Tą rašy
damas turiu omenyje Pa- 
tersone buvusį vaidinimų, 
bet ne kitaip yra ir kitose 
kolonijose. Žiūrovas turė- 
tų žinoti ir suprasti,, kad 
panašus svetainėje užsilai
kymas labai erzina ir išbla
ško vaidylaš, kurie ir be to, 
nebūdami profesionolai šio
je srityje, labai yra įtemp
ti ir tenka labai idaug per
gyventi, jei žiūrovai savo 
elgesių nekliudyti} vaidy- 
loms, visas veikalas .šimte-

kas savo—-smerktina, o kas 1 
svetima, nors ir atmatos. — 
brangintina, geistina,L Gai
la, kad taip tenka šiandien 
ta proga apie, musų savųjų 
įvertinimų išsitarti, bet kas ; 
darytų prieš teisybę tenka 
nusilenkti. Ar bereikia nėr 
dėkingesnio darbo, kuomet 
žiūrovai nenori veikalų tik- j 
rumos 'suprasti, bet žiūri į , 
jį kaip į “komedijų” arba, 
kitaip Rakant “menus.” 
Kaip jaučiasi po to vaidy
bos ir rengėjau o ypač kuo
met atvažiuoja' į svetimų 
kolonijų, žiūrovų- reikia 
per padidinamą stiklų ieš
koti. • Paskutinio apkaltini
mo negalima Patersonįė- 
čiams prikišti, nes ten buvo 
tas veikalas du kartu iš ei
lės vaidinamas: ii’ abu vaka
ru’ svetainė bųvoopilna^' <

2, Paprastai plačioji 
liaudis yra tos nuomonės,, 
kad dvasiškij a, apart baž
nyčios sienų, vengia arčiau 
su liaųdiijii glaudesnius. šą- 
tykius palaikyti. Kun. Sto
nio žygis tas. nuomones iš
blaškė. Jis įrodė, kad ne- 
vien tik bažnyčioje, glaudūs 
Sątykiai . tarp' tikinčiųjų, 
bet ir paprastame gyvenime 
galinga labai artimi palai
kyti. Jaunimas. praleidęs 
keletą šimtų valandų prak
tikose, vadovaujant dvasiš
kiui, labai ryškiai pasikei
čia. Jie. pradeda palaikyti 
tarpusavy glaudžius ryšius, 
savigarbą ir bendrai išaugų 
dvasiškojo asmens 1 didesnė 
pagarba, kuri Veikia į jų 
moralę lyg gydantis balza
mai Per j aunimų tas • skie
pijasi tėvuose ir tokiu būdu 
nematomai dvasiškio auto-

DVI LABAI GRAŽIOS IR NAUDINGOS KNYGOS

Lietuvos Albumas
. ; Z; ■■

Gegužes Menuo
-—-Tik už—— ■

■ F// ■■■»<•■ ■■■/.■■■■'

LIETUVOS ALBUMAS. — 436 puslapių, ir kiekvienas 
puslapis papuoštas Lietuvos žymių veikėjų ir-vadų pa
veikslais. Kaina buvo $4.00. ___ - .

.■GEGUŽBS,-M®NUO 184 puslp. knyga. Joje telpa 
gražūs skaitymai kiekvienai dienai pėr visą gegužes mė
nesį, Kaina buvo 65 centai. . ;

; Knygų nupigbiimo metu abi knygas parduosime už

$1.00
“DARBININKAS’

306 W. Byoadway, So. Boston, Mass.

'ritėtas šalę bažnyčios labai 
stiprįai auga negu prieš taį? 
kad buvo. Tokių keliu ei
nant galima be jokių ypaz- 
tingų priemonių apsaugoti 
parapijiečius nuo blėdingos 
spaudos Įtekmės ir mora
laus susmukimo tikybiniuo
se dalykuose/ “ Sąžine” vi
sapusiškai tam; ‘ tinka. Vei
kale aiškiausiai nurodoma 
blėdingnmds blogos įtekmės 

; jaunamą iš priežasties ne- 
dausymo tėvų patarimo ir 
^žines^balsm^OLj^įsųa- 
ne gryna ir nuo blogo per
sergėto ja gali būtį tik pas 
iokiuš asmeniu kurie mota-, 
ei aukštai yra įšauklėįi; 
kas gi gali geriau auklėti, 
jel nė dvasiskija, o ypač pa
našiais vaidinimais dvasiš
kių vadovybėje. Jei visose 
parapijose dvasiskija stotų 
su’ f panašiaisvaidiniimais 
jaunimo tarpe, n e t e k t ų i 
skųstis jaunimu, kadį girdi, .
ie vengia lietuviškų paęen-' į 

girnų, bėga nuo lietuvių ir 
nemėgsta lietuviškų laikra
ščių skaityti; Rę'alųs ir . 
rimtas darbas šimteriopai 
duos 'daugiau naudos jauųi-, 
'mui, nekaip angliški straip
sniai įvairiuose laikraščiuo
se taikomi jaiiniinui, kurių 
visvien jie neskaito.
TL “Sąžinė^”,.į^y^;pa

imtas tikras yūįzdas iš rusų 
revoliucijos pradžios; ■- To
kių atsitikimų, buva.tiiks- 
tąnčiai./ Daug -kalbama ir 
ijašoma apįe bolševikų vei
kimą ir jų darbus. Tame 

; veikale, labai vykusiai auto
rius (Į>r. J. Grimus^ Lietu
vos Universiteto , profeso
rius) atvaizduoja pblsevikų 
veiltimb pradžią ir jojo pa-. 
Sek as.. Veikalas pamoki
nantis. Kas Sykį tą veika
lą matė, tas. lengvai hblševi- 
kuojantiems turėš* medžią-.

‘ gos atkirsti./ Kunigo Sto
nio pasirinktaš veikalas y- 
ra lygus apaštališkai misi
jai, teikiąs pavyzdžius pra 
žūtingo bolševizmo veikimo. 
Negelbės joMos/ prakalbos, 
nei perspėjimai; iki patsai 
savo, akimis nepamatys. 
Mes žinome, kad karo*, lai
kais, kuomet norima sukelti 
liaudyje ar kareiviuose, tam 
tikro ūpo, siunčiama vaidy
los su atitinkamais veika
lais ir visuomet pasekmes y- 
ra patenkinančios.. Mes ži- 
nome, kad tas . pats , yra ir 
tikybiniūose dalykuose, pa^ 
vyzdžiui: jei- norimą Kris
taus kančią tikrai žmogui 
įrodyti, nepakaks tik paaiš
kinti ar pamokslą pasakyti, 
šimtų kartų didesnį įspūdį 
padarys, kuomet tų patį da
lyką pamatys vaidinant, 
Tokių pavyzdžių galima 
šimtais rasti. Tat, kunigas 
Stonis, kaip dvasiškis, la
bai vykusiai pasiėmė tokį 
veikalą parodyti žmonėms*

Pradžia padaryta,; reikia 
.eiti toliau..- Kun. plonis su
grupavo gabų jaunimo būrį, 
įteikia pasakyti, įkad “Są
žinėje” vaidylos tyliai gerai

vaiduįd, iš mėgėjų sunku ką 
nors idūngtoū 'reikalauti. 
Tat labai būtų svarbu, kad 
kun. Stonis toje kryptyje 
veiktų ir toliam Jis įrodė 
nemažus sugebėjimus < režy- 
suroje ir veikalo interpreta
cijoje; tą kolektyvą jis gali 
labai gražiai išauklėti. Ne
betoli “Lietuvių Dięųą/| 
reikėtų kun. Stonį pakviesti 
su jojo kolektyvu perstatys 
:tį Šiais istoriškais metais 
“Aušros Sūnus” Čiurlionie
nės.Nieko' kito netektų iš 
“Lietuvių Dienos” komite- 
to .reikalauti kaip pakvieti
mo kun. Stonio kolektyvo 
su ^Aušros Sūnum?’: Su 
chorais didelis*vargas; šiais 
mėtaia tegu bus kitaip 
parodykim liaudžiai dramą. 
Mūšų yisų pareiga tokį pra 
kilnų užmanymą kun. Sto
nio remti ir jojo palaikymu 
susirūpinti, ypač Kunigu 
Vienybė ir Rytinių Valstijų 
Katalikų Federacija. Šių 
dviejų. organizacijų remia
mas,. kun. Stonis su savo ko- 
bktyvų galėtų važinėti sų 
panašiais., veikalai^. įt įkoloni- 
jose Jr kęįti iš miego apsnu- 
dūjsįųs.. ’ ' . .

•. • J, Riksfilis.

AVIACIJOS IŠKILMĖS

3^

PASIRINKI SAU GERIAUSIĄ
ORAUGį J

Geras laikraštis yra kiekvieno žmogaus geriau- g 
šias ir tikriausias draugas. \ . j

Dabar visi pripažįsta, kad laikraštisDARBI Į 
NINKAS^ vertas kiekvieno' lietuvio tikro draugo į 
vortlų. • ' y’’ • . ’ j

^DARBININKAS^ išeina du kartu, kiekvienų | 
savaitę—antradieniais ir penktadieniais; Jame ra- | 
si naujausiai ir teisingiausias žinias^ gražiausius j 
pasiskaitymus. Jis turi jaunimui skyrių. Būna ir Į 
gražių juokų. Plačiausios Žinios iš nepriklausomos j 

- Lietuvos ir Vilniaus krašto. __ _____ •_ _:___ •
“Darbininkas” metams.... ....^.i .-4.00
6 4 Darbininkas ’ ’ pusmečiui >. $2.00
J ei imsi tik vieną kartų į savaitę.... $2,00

GALI UŽRAŠYTI SAVO GIMINĖMS 
^LIETUVA

Metams..$5.00
Pusmečiui ..........»..; $2.50

SPAUDA YRA DIDŽIAUSIA PASAULY GALYBĖ, TAD 
' / IR NAUDOKIS JA

DARBININKO”SPAUSTUVĖJE
ATLIEKA ĮVAIRIUS spaudos darbus 

PRIEINAMOMIS KAINOmS
' Reikale kreipkitės pas I

4‘PARBININKAS”
860 W. BROADWAY SO, BOSTON, MASS.

Į ’*• . . • • . t Tel. So. Bpstop 0629 j
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. Šokiams yra pasamdytas 
■geras orkestras, kuris gros 
lino'2 vai. po pietų iki 12 
vai. nakties. Koncertinė da- 
lis bus atlikta nuo' 4 iki 6 
vai. vakard.

“STUDENTU ŽDDŽIG"' . 
4-TAS NUMERIS ' A

Trečiadienį,; balandžio 19 
dięnų,;. įvyko New York- 
Kaunas sklidimą remti ko
miteto posėdis, kuriame bu
vo- patiektą. .(pąskutmieji) 
vėliausi raportai, kaslink 
prisirengimo, prie sutiktu
vių mūsų lakūnų kpt. 
Dariaus ir Girėno/ Kpt, 
Darius ir lakūnas Girėnas 
atskris iš Chicagosį Floyc 
B minei t aerodromų, Brook- 
lyn, N. sekmadienį, gegužės. 
7 d. apie 3 vai. po pietį iŠ 
kur apie gegužės 20 d. orui 
.ir •kitoms aplinkybėms lei
džiant jie skris į Kaunu. ■ 

; Šiame posėdyje V. Ka
minskas —' aerodromo ko-

GONNEGTICUT APSKRI
TIES IR APY«ĖS LIE
TUVIAMS PAREIŠKIMAS

še, j og- čia viskas bus tinka- 
‘mai ’ sutvarkyta, tik; reikia 
komisijos, įkąri lakūnus ga
lėtu fcU iškilmėmis priimti,, 
nes paties aerodromo valdy
bos nustatytos taisyklės ne

eiti. Čia ir,buvo 'nutarta, 
kad tik apribotas skaičius 
-komiteto nariu sti garbūs 
svečiais sutiks lakūnus/

Iš koncerto,..šokių ir ban- 
kieto komisijos raporto' pa
aiškėjo, kad šokiaįį?u\ kon
certas įvyks didžiulėje KĮą- 
sciaus svetainėje'įl -parke, 
p bahkįetas viršutinėje, sve
tainėje. ’

Koncerto komisija prane
šė, kad jau du apylinkes 
chorai pasižadėjo dalyvauti. 
“•* Į lakūnų išleistuves bus 
pakviestą Lietuvos Mįnįste- 
rts, Bi K. Balutis, Lietuvos 
Generalis Konsulas K 
Žadeikis ir k.

- Šiuomi pranešama, jog 
Moterį • Sąjungos, L. t>. S. 
ir LRKSA Gonnecticut ap
skričiai rengia bendrų gegu
žinę, kurį įvyks 1933 m. bir
želio men. 4 d. Chatėr Oak 
Parke, Hartford; Connecti- 
cut. Vieta jau užimta. 7 ‘

Labai prašoma ir pagei 
daujaina, kad kitos draugi
jos nerengtų tą dienų kiti 
išvažiavimų, b visi, kas tik 
gyvas ir sveikas tuo laiki 
bus, tegul malonėja atsilan
kyti i šių milžinišką geguži
nę. *.«. • •-

‘ Kadangi gegužinę rengia 
'■ trys organizacijos, tai rei

kia tikėtis gražių pasekmių.
Visų šių organizacijų 

kuopos ir atskiri nariui, pra
šomi stropiai; rengtis.

• • .. ■ 7 Regėjai;

/ Šiame numeryje, rašo, šie - 
autorįaį: kun,. J. Balkūnas?, 
Jonas Kmitaš, Iz. V. Bo- •

• * . y . • . ; f

vaite, V. K. Jeskevičius, J. , 
C. Morkūnas, A, Naudžiū- » 
nas, B. Ivanauskas/ Br. 
Karpavičiūtė, J. Kundro- 
tas, J. . Tamulynas ir kiti. ’ • 
Žurnale telpa studentų or
ganizacijos konstitucija/ ii;;

į žymių asmenų atsiliepimai 
apie “ Studentų Žodį. ” ..; * ,

Žurnalas gaunamas “Dar- .■ 
bininko”* administracijoje, y 
ir studentų kuopose. At-: . 
skiras numeris kainuoja 2Q. •?; 
centų. Metinė prenumera- /• ■ 
ta — $2.00. Galima išsira- .. * 

'.syti, kreipiantis į “S. Ž.” ‘ . 
administraciją, 366 Broad- 
way, So. Boston, Masš, .

“DARBININKU” SKAITY- ‘
TOJŲ DĖMESIUI ' k 

“Darbininkas” jau priima 1933 . 
m, ;Lietuvp6 Baįkolpp Boną kw / 
ponus už prenumerata* U kny. 
gas už pilną jų vertę. Nukirpę 
1932 m. kupolą siųskite 

“DARBININKAS’* L
• * • » • •

366 West Broadway/
So. Boston, Mass. .

Visiems, Visiems!
TJETŪyiŲ.rNHTERSALIS BIURAS ' ■

. ■ • ’’ ‘ . 1 . • . ' • . • * • • • * / 
.Atsilankę į Brooklyn įvairiausia įnoga ne-.

pamirškite. užeiti pas mus ir pasikviesti į savo . 
namus lietuvių priveliu ir patarėją—-laikraštį 
“Darbininkų” Jei Jumyse kils graži mintis 

r ką nors gera įsigyti ar savo, prietelianis pado- 
. vanoti nauja maldalinygę, rožančių ar gražių 
: stovylėlę, ližeikite ~ dušų visuomet laukiamo;

!■ ’ LIETUVIŲ-WVĖRSAtlS WRAS, Ine.

I
 ' Buv«<c‘‘yvTA®o

■ 423 Graud St. ' / BrooHyn, JT. Y.,
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Antradienis, geguiėfl 2, 1933

ŽINUTĖS
į Balandžio 20 d. buvo lai

dotuvės p. Simano Pociūno, 
į. brooklyniečiams gerai žino- 
‘ mo vertelgos. P. Pociūnas 
h turėjo didelę Čev e r y k ų 

krautuvę,. 127 Grand St.,
' , Brooklyne. Laidotuvės bu- 
; vo iškilmingos iš Apreiški- 
; mo parapijos bažnyčios.

Laidotuvės prižiūrėjo p. A. 
Valanfiejus, iš Maspeth, N.

9 vaL rytų mišias atlaikysi 
ir pamokslų pasakys klebo
nas kun. N. Pakalnis, kuo
pos Dvasios Vadas.

Yra vilties, kad būsiman 
Didž. New, Yorko Fed. Ap
skrities susirinkiman atsiųs 
gavo atstovus ir tos draugi- 

•. jos, kurios dar nepriklauso, 
Yra tikimasi, kad parapijų 
cIiotii atstovai būtinai. atsi- 

■lankys Federacijos susirin- 
kiman. ’ \ ; ~

; Kuopos susirinkime nu
tarta rengti piknikų į Fo- Į 
ręst parkų rugpiūčio 27 čį 
Kadangi tai bus didelis pa
rengimas, tai^naloniai pra
šome ? apylinkės draugijas 
susilaikyti tų dienų nuo Pa
rengimų. L. D. S. 10 kuo-l 
pos valdyba i anksto iiŽ- 
kviečia plačiųjų visuomenę 
į rengiamų piknikų ir šH 
dingai .dėkoja. ;J

Mekas

V; J. DRAU&IJOS 3 SK 
SUSIRINKIMAS r

Sekmadienį balandžio 23

karo dalis išpildyta labai 
gražiai. P as Dulkė chorų 
pamažu tobulina. Sudaiha- 

į vimas datig geresnis. Tik 
vedėjas kažkodėl myli cho
rų garsiai dainuojant, o jo 
choras gražiau dainuoja ty
lias dalis. Kad ne “Sienu
te,tai vakaras būtų' skai
tomas pilnai pasisekęs. 
Žmonių buvo apipilnė salė. 
Lauksimo gegužės 28 dienos 
koncerto su ukrainų choru 
Klasči'ąus salėje. ,

ssxessMfiS!!iEB*9eBBMSScSa£9amsieKesE9±taBas3s=E=s

Balandžio 23 dienų įvyko 
Moterų Sųjungos vakarie
nė.: Dalyvavo daug svečių, 
tarp kurių buvo ir trijų pa- 

I rupijų kunigai.
Kuopos. pirmininkė pa

aiškino vakaro tikslų ir pa
kvietė svečius kalbėtojus

noms atskirai. Jos prasi
dės 2 vai. po pietų, o įžtmga 
į parkų dovanai.

Pasibaigus rungtynėms, 
.vakarė, įvyks šokiai, kur 
bus išdalinta laimėjusiems 
dovanos.

Visos apskrities kuopos, 
kaip paprastai jau pradėjo 
prie šios sporto šventės stro
pi ai rengtis, ‘kadangi kuo- 
pa,kuri laimės daugiausiai 
taškų, gaus iš apskrities si
dabro taurę. Pereitais me
tais Brooklyn’o 41*ma Vy
tauto kuopa buvo pirmoje 
vietoje, b Elizabeth’o 52-ra 
kuopa buvo antroje vietoje, 
bet šiais metais gali įvykti j 
žymios permainos.*

BEDARBI!) DĖMESIUI
LietuviiĮ Demokratų klu-r 

bas, Ine., 80 Union Avenue, 
Brooklyn, N. Y,, turi su
rinkęs padėvėtų drapanų 
vyrams ir moterims. / Taip
gi, kurię būtų reikalingi to
kių drapanų; malonės krei
ptis į Am. Liet.' Pil. klubo 
ofisų, penktadienių vaka
rais nuo 6 iki 10 vai. ir pa
klausti Liet, y Demokratų 
klubo komisijos, būtent: p. 
p. A. Ilgūno, S. Misiūno ir 
J. Puidoko, i Šie demokra
tai maloniai suteiks reika
lingiems drapanų. -

Į : Taipgi prašomi visi tie, 
kurie turi nudėvėtų, jau ne- 
reikalihgjų drapanų, malo-

• u ."... • - u ... sĮgį—TRTt**1—1111 L ' ! NI|||,|| ■.Iii Į JgĄlIlJjl-JlAL-JUU *

T Telephone : STAGG 2-0706

OR. BUDAS K. VENCIUS
IDANTISTAS ‘ I X—HAY
I Namų Telefonu: Mlchlgan 2—4278

y AL a n nors : |
Ntio &—12 ii ryto, 2—8 vak. Į 

ireatadienlau luailaru* į
499 GRAND STREET !

(kampu Union Avė;)' !

B R O OKim, N. T. I

;• Federacijos apskri t i-e s‘ 
mėnesinis susirinkimas įvy- 

‘ ksta gegužės 5 diena, 8 vųl. 
.vakare, Karalienės Angelų 
parapijos svetainėje. Prie-

. žastis perkėlimo Įdienos ...— 
Katalikų Akcijos savaitė 

’New Jersey valstijoj.

‘ Brooklyno lietuviai biznie
riai pradeda atkiusti. Lau- 

. kus rengiasi prie ■. didelės 
darbymetės — traukimo pa
veikslų savo studijoje. Ne
pamirškite, kad tai geriau
sias ir prieinamiausias fo
tografas Brooklyne.

.Balas, graboHųs, pastatė, 
koplyčių, leur maloniai pa-

1 tarnauja įnirusiems ir jų 
/—"giminėms. Neatsiliko ir p.

Garšva —jis irgi turi gra- 
. žiu koplyčių. Nors p.p. Le 

? Vanda, Radzevičius ir Va- 
. lantiejųs tokių koplyčių , ir 

neturi, bet ir jie maloniai 
patarnąiija visiems lietu- 

ams tuomi pat reikalu.
V»X_ . • - ----- ;----------- -  .

Atsiminkit, kad dantistai 
Vencius ir Petriką geriau
sia savo broliams lietuviams 
pataiso dantis ir kibai pri
einama kaina..

A. B. G.

• C. BROOKLYN, N. Y.
• L. D. Š. ŠVENTE ’

L. D. S. 10 kuopos nariai 
nutarė atitinkamai paminė
ti .organizacijos metinę 
šventę, gegužės 7 (d. Ta 
proga kuopa užprašė šv. mi
šias L. D. S. gyvųjų ir mi- 

> rūsiųjįj narių intencija.

įy
fe

draugijos 3 sk. įvyko susi
rinkimas. - Susirinkimų atir 
darė draugijos pirmininkė. I 
Susirinkimas svarstė k’ai- 
kuriuos klausimus ir priėjo 
išvados, kad šis skyrius, su
sitaręs sų Apreiškimo para- j 
pija bendromis jėgomis, ūį- 
pie gegužės pabaigų surengi* 

. :ų vakarienę draugijos nąuį 
dai. Tam tikslui išrinkta 
komisija iš 4‘ asmenų. :■ į 

Taipgi nutarė daryti išį 
važiavimus į. Forėsf. Parkų, 
Permito išgavimui apsiėmę 
: pasirūpinti M. Brangaitie- ] 
nė. ' '■ . - i

B. Bruiidzienė, kuri šiai 
draugi j ai pirmininkavo nuo 
draugijos įsikūrimo, jai. at
sisakius iš. pirmininkės vie7 
tos, nauja pirmininke išrin- Į 
kta Ml Brangaįtięnė. i 

Ši draugija neblogai gy-

iPSKB.
O0‘ ’ svsiRDnmiAS

į [ Perkeliamas iš bal. 28 d. 
į [į gegužės 5 id., 8 vai. Vak., 

Karaliėiiės' Angelų.’ parapi
jos salę. Prašome visų dr- 
jų delegatų būtinai atsilan
kyti. . Kviečiame visas pa
rapijines. draugijas išsirin
kti delegatus į apskritį ir 
duoklės užsimokėti.

; "/ . .' ’ValdgbcA,

ŠV. JURGIO DR-JA
! Balandžio 23 d., Šv. Jus^ 
i gio draugija šventė savo pa
trono Šv. Jurgio šventę.
9 vai. ryto, per 100 narių, 
nešini Lietuvos ir Amerikos 
vėliavas, atmaršavo iš Lieti 
Pil. klubo svetaines^ 80 U- 
nion Avė. į Karalienės An
gelų bažnyčių, kur buvo iš
kilmingos Šv. mišios. Šv. 
mišias laikė kun. j. Alek- 
siūnas, gi labai gražų pa- 
mokslų pasakė kun. J. Bal
konas. Gražu būna, kada to
kia didelė draugiją in cor- 
pore* ateina į bažnyčių*ir 
dalyvauja, pamaldose.

SPORTO (ŠVENTE
Lietuvos Vyčių New Yor- 

ko ir Ney Jersey apskritis 
rengia birželio 11 d. Wari-

I nanep Parke, Roselle, N. J. 
savo metinę sporto šventę. 
Rungtynėse gali dalyvauti 

Į tik apskrities kuopų: nariai 
Į užsiregistravę ir įstojimo 
I mokesčius užsimokėję 3 sa* 
I vaiteš prieš r u n g t y. n e s. 
I Rungtynės, kaip paprastai, 
IĮ bus vaikinams ir. jnergi-

. Kalbėjo klebonas kun. K. 
Pauloniš, kun. LenceyiČiūs, 
kun. Kartavičius, J. Mo- 
liušis ir kiti. * •

Suvaidinta vieno veiksmo 
komedija ' “Grin oriu s.” 
Vaidino Šie: K. Baltrukai- 
tis, J, Zuokus ir kiti.

Buvo Svečių ir iš Kings- 
ton, Pa.
■ Pelno liko $20.00, kurį 
sųjungietės atidavė parapi
jai* ... :
r Pasidarbavo šios šųjun- 
įgietės: P. Benzuvienė, K. 
j Zuokienė, S.- Subatienė, U.
Mikulskiene, O. Dobrovols- 

Į kieno.
p Sųjungietės dėkoja-;auko- 
I tojams, programos . daly- 

1Į viams ir visiems atšilankiu?
Į siems j vakarienę. /;•

•. ; , Są}ungiete.

BROOKLYN, N. Y.
“ELENUTE” IR KON-4 

GERTAS . t
. • 6* -r

Karalienes Angelų choras Į 
bal. 23 paruošė koncertų ir į 
vaidino - “Elenutę. ” Cho* f 
ro vedėjas muz. P. X Dūlį Į 
kė/visada suruošdavo graU 
žius /paręngimus. Bet šį 
kartų “ Elenutę” nekaip Į 
parodė. Kaikųrie netiko 
savo rolėse (kaip studen-1 
tas). Matyti, kad skubotai Į 
prisiruošta. Muzika irgi 
lyg iš. tono mesdavo daini
ninkus. Nors dainos labai 
grasios. Pats veikalas (j. 
Steponaičio)'. gana tuščias. 
Autorius turėtų dapildyti, 
pagražinti. Koncertinė vū-l

41 KP. TŪVŲ IR SENŲ'-j 
JU VYČIŲ VAKARĖLIAI

.Lietuvos Vyčių.41 Vytam | 
tauto kuopa, ketvirtadienį,- Į 
gegužės 11 d. savo kamba--] 
riuose, Motinų dienos pro
ga, rengia savo tėvams ir 
buvusiems-senosios 41 kuoti 
poš nariams margumynų 
vakarėlį. 4 Yra , rengiama 
paįvairinta programa iš 
vaidinimo ir dainų. Tai’pgi 
bus ir. užkandžių. .

Programai, užsibaigus sved 
Čiai—dalyviai1 / galės pasišo
ki/.. ,p /■ ‘ .

Su šiuo parėngimėliu šios 
kuopos vyčiai nori sueiti 
artimesnėn pažintin su se
nosios 41 kuopos buvusiais 
nariais, supažindinti savo 

. tėvus.irt. t.
Kuopa fkyiėčią visus seno

sios 41 kuojos narius, taip
gi ir savo tėvus bei rėmėjus, 
į šį parengimų atsilankyti.

Apreiškimo Panelės Švč. 
parapijos _Sv. Vardo Drųu- 

. gijos metinis piknikas įvyk
sta birželio. (Jųnė) 4 dienų, 
'1933 m., :Klasčiaus — Kini-1 
ton Parketu i Kitos draugi- Į 
jps. prašomos tų dienų neda
ryti parengimų.

.. . \ Rengeįak

CAMDEN. N. J.

“SĄŽINES” ARTISTAI • Lfepoa fl d. Sv, Kaž. dr-ja (Ap. 
tytotia' į teisiamo.-pat} Forest Parke.
U1LWA. i Liepos 16 d,, Vaik, Jčž. dr-įos

pragarsėjo ša- 23 a. Mot. Sąj. 35 kp;
Įvo artistais. Publika/* Sa- piknikas Forest Parko, 
žinės7’ vadinimu liekasi vi- ; 13 d. šv. Raž. draugija

4 -X •. m n 3 -1 (Apreišk. par.) lavažiaviinas į.suometi'SUząveta.; T o d ei ^orest Pnrk 
yra kviefiiama, i kitas kolo- • ^„ 27 4,, v, j^ dn-joa No. 
nijas* # . . . .11, .(ĄpreiSk. par.) išvažiavimas į

I ■ Iksas. Eorest Bark. . ’.
/ .. . . . . h Rp^p. 27 d, U D. S. 10 kp, išį

nnf|<i|f| vii || w Įvažiavimąsį Forest Parkų. .
Į BKuURLlNj -Ni I , C Bageto 3 d. Mot. Sąj. 29 kp.
f / f - •; / ■., . , \ įšvaž;. Forest Park, .. . į

. ALRK. Moterę-Sajungoš _ ... nrninmi.' 
35 kp. rengia “Rožių”’ ba-|LiUiuiNĄnlŲ"utlJAiiD!I! 

,* nfHFS"" ' ' 

‘vietų, 80 Union ĄVe., kurios 
bus^šdaĮmto^^bedarbiamAD 
vargšams, kurie už jas bus j - - ~ , „ ■ „ . . v - va-

y , -r. 1115 kuopa rengia rsvaziavi-
labai dekmgi savo brokams, „ p pa’, bil.želio 
sesutėms lietuviams. 1 

• Klubo Sekrt.

HARTFORD, CŪNN.
• VAKARIENE .

Balandžio . 22 d. Gyvojo 
RažanČiaus draugija suren
gė vakarienę. Programų 
išpildė Mikutis.ir Jonukas 
Kilpai, Gaįliūnas, A. Gai- 
liūnaitė, M. Kripas, Kas- 
thariaitytė, Kauniety  te, Bu- 
cenčiūtėį . Kalbėtojais buvo 
kun. J. Ambotas, kun. Ed. 
Gradeckįs, A. J. Mašiotas 
ir draugijos pirmininkė V. 
Petrukevičienė.

I - SUTUOKĖ '

J., Malinauskas su M. Tu- 
raųskaite balandžio 24 d. 
Susituokė Šv. Trejybės baž
nyčioje. . Jaunikis. žynius 
s'portininkas, /buvęs ■ Hart- 
foiid High Sėh'ool mokyklos 
basketball ratelio kapitonas.

PATEBSON, N. J.

-¥__ į . “Darbininko” .. adminis. _
ALRK. Susivienii I^^lįąeiją išmokės L. D. S. hą- 

riui — bedarbiui už kiek; 
viėųų naujų metinę prenu 
meratų vienų dolerį. Daug 
'bedarbiui naudojasi, progą 
Pasinaudok ir Tamsta. DėJ 
platesnių informacijų kreip 

I kis į “Darbiniiįko” admmi ».
I stracijų, 366 VV. Broadway, 
Į So.4 Boston, Massi ‘ .

18 dienų.-------- -

Prašai! vietinių draugijų 
nerengti išvažiavimu tų die
nų Forest Parke. ‘ /

* Paremkime minėtos. 115 
kuopos parengimų. M, B. ]

R y'

LINUTĖS
Bal. 27 į. pas p. J. Garš-į 

yų įvyko “Drobės” bendro
vės šėrininkų susirinkimas. 
Bendrovė Lietuvoje tobulė
ja, turtėja. Šerin inkai 
džiaugiasi savo pastangomis1 
lietuviškų įmonę kuriant.

Į MARGUČIŲ BALIUS 
PAVYKO

. Velykų antrų (dienų para
pijos salėje įvyko Margučių 
balius. Jį rengė šv. Onos 
klubas parapijos naudai. 
Šv. Onos klubas visuomet 
sugeba padaryti1 įdomius pa- Į 
rengimus, bet šiais metais

DIDELIS NUPIGINIMAS
< O Lietuvos Vaizdų-Atviru-X čiu ir Knygelė “Mano Pa

tyrimai Didžiojoj Karėj,” I 
64 pusi., Kapeliono Kun. J. 
Jonaičio labai vaizdingai 
parašyta, tik už

15 centų
Reikalaukite

“Darbininko” Adm.
366 W. Broadvvay, So. Boston, Magi.

T«l. Stagg 2—GO4i Notary Public

M. P. BALUS INC;
BIELIAUSKASt 

Graborius ir BMsamuotojas 
•60 Grand St., Brooklyn, N.Y.

P-aš V.- Matuse v i e i u s 
WMBQ radio vedėjas atsi
prašė už nemalonų inciden
tų per radio valandą balan
džio 20 dienų, kaį Kun. N. 
Pakalniui pakalbėjus, pra
kalbėjo ir p. , J. Valaitis. 
Balandžio 27 dienų p, Ma- 
tusevičiųs per radio tai ap
gailestavo ir a t s i p r aš ė. 
WMBQ lietuviška progra
ma nėra jokios srovės, radio.

KLASČIAUS

CLINTON PARKAS
Pikui kani8( JbaHams, s koncertam*, 

iokladyi lė visokiem* pĖJsUluk>niln!. 
.mąmi smagiausia, vieta BropK- 
Ijno-Maspethe. Jau. laikas. užstoa, 

/Syti kalę, žiemos' sezonui
l‘ Į kamp, Maspeth ir Betts Avė. 
| JONAS KLASČIUS. Sav, 

,f/ ■ -Jįjupeti; N.y, • . •
I * ’ * ' *

įŪel *33 vergiu,. $5310

JOSEPH GARSZVA
- .į’-: '■ :

G®ABpmUS

Gegužės 13 d. Karalienės 
Angelų . parapijos mažųjų 
choras ruošia koncertėlį pa
rapijos salėje.

Į Gegužės 6. į. Great Neck 
1 katalikų choras ruošia kon
certėlį su: šokiais* Vadovau
ja p. P. A. Dulkė.

Šv. Jurgio parapijoj įvy
ko, labai iškilmingai, 40 va
landų pamaldos. Labai gra
žius ir jautrius pamokslus 
sakė . kun. J. Draugelis iš 
Easton, Pa. Žmonės uoliai
ankėsi ir naudojosi Dievo tai ypač gerai nusisekė. Per 
malonėmis. . tai ir publikos prisirinko

Iškilmingus mišparus 4 labai daug, nežiūrint labai] 
mišriais balsais, giedojo iš) 
Phįladelphijos choras nuo 
Richmond, vadova u j a n t 
vargonininkui- J. Džikui. 
Jis savo gražiu baritonu ža- 
vėte žavėjo - klausytojus. 
Kun. B. Verbickas su. savo 
parapijiečiais nuoširdžiai 
taria ačiū kun. Draugeliui 
už jojo pamokslus, vargoni
ninkui. J, Džikui ir choris
tams už atsilankymų ir kun. 
Zimbliui už patarnavimų.

Kmi. B. Verbickas,
Šv. Jurgio ,par. kleb. 

: ---- / .1-1
SKLEISKITE ŠVIESĄ 

Perskaitę f ‘(Darbiniiiką”; noną 
meskite, bet /duokite kitiems pa
skaityti. Tokiu, būdu gUpažin- 
disite kitus ^u ‘‘Darbininku” ir I jaUiiįmaš padainavęs, pa- Į 
L. D. S. ir atremsite mūsų ide J žaidęs, linksmas išsiskirstę ■ 
jos priešų piįopatfandį/

blogo oro. Susirinkę žmo
nės gražįai pašoko ir visi 
patenkinti išsiskirstė. Ypa
tingai įdomus buvo margu
čių mušimas. Kiekvienas 
stengėsi kitus nugalėti, bet 
visų Čempionas liko vietos ’ 
biznierius J; Lekavičius.

Prie šio pasekmingo ba
liaus surengimo daugiausiai 
pasidarbavo to vakaro gas- 

[ padoriai p. p. Krukonienė
ir O. Staniulienė, •

CHOR< PAVAIŠINO
Vietos klebonas kun, S, 

Stonis savo choristus pavaL 
šino gardžiais užkandžiais, 

(Laike vaišių buvo pasaky
ta gražių kalbų. Po vaišių .;;

Kat. Veikimo ir Spaudos 
savaitė New Jęrsey’je gra
žiai pavyko.. Prakalbose 
lankėsi žmones gausiai;

231RĖDF0RDAVBNUE
BROOKLYN,

''H' " ;-------- . 'M -----r . ...... L,' . —

Tel. Stotai a

JOSE!
MW88 fcotoęy putoto

1 LEVANDA
G B 

107Unfon

mdMuikaji)
AB G t XVI
Avė;, Brooklyn, N. Y.

Telephone StRgg 2-4400 
NOTARY PUBLIC

ALEKS. BADZnilS
GRABORIUŠ

402 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo. parapijos
Bažnyčią

Pareamdau Automobilius Ves
tuvėms,- Krikštynoms ir viso

kiems pokyliams

BROOKLYNO FED. APSK. 
DR-JP PRAMOGOS

Gegužės 14 d. Mot. Sąjungos 
29 kp. stata veikalų *-Motinos 
Širdis” Apreiškimo par., salSje.

Bii^elio. įl'd. Mot. Sąj. 29 kp. 
išvažiavimas į Forest Parkį. ' .

-Birželio 18 d. Šv. Ražančiaus 
Dr-ja (Apreiškimo parap.) .išva
žiavimas,. į Forest Parką, I 
į Birželio 25 d. Vaik. J6z. drau
gijos No. 1, Forest . Parke. . •

Liepos. 2 d. Mot. Siįj 29 kp.- 
ĮForest Parke.. į.
Į Liepos 4 d. New YorkO ir New 
Jeraey valstijų LIFAŪVIŲ DIE- 
NA Klasčiaus Parkoj Muspetlie.

Tel, Newtowų 9—4464

ANT. J, VALANTIEJl'S
GRABORIUŠ IR 

BALS ANUOTO  JAS 
„ Apdtnuda Visose Šakoje . 
. . No t n ry Public

5441 - 72-nd Street, 
ArtlGrniidSL

MASPETH. L. IH N. i-į

į namus.
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