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Mukden, Hąrbine, Ke- 
r turiasdęšimts kiniečių ir ru- 
! sų buvo areštuota. Jie yra

MINĖS ŠVČ. EUCHARIS
TIJOS ĮSTEIGIMO SU

KAKTUVES

LIETUVIĮĮ-ANGIU
DERYBOS '

♦ —■." — _ •

Afasario25 d., Lietimų 
Tautiško Namo svetainėje, 
Šv. iRoko parapijos lietu
viai/ 7 vai. val<are minėjoj 
LietUų dle ?ril
16-k?s metų sukati. Buv<1;kaltinSmls^okslususProg- 
kalbas ir dainos. Pagrindi
niu ^ir vieninteliu, kalbėtoju 
buv<i> vienas, iš žymiausių 
lietuįvuj. kalbėtojų Ameriko
je, tos parapijos.Ideb. kun. 
Jonas Švagždys. Jo kalbos 
nesiiinu atpasakoti, nes už- 
imtiĮ^pusę laikraščio, tik tu 
riu pkibrėžti, kad žmonių 
prisiri 
labai Entuziastiškai 
kalbėtojui nuoširdų ačiū sa-

. vo plojimais.,
Tenva: “Amerikos lietu

vių ku'lturėjimas ir vieny
bė.” Duinavo Šv. Roko par. 

vadovaujant varg. 
P Pet/rairūri, Ponas vargo
ninkas sudainavo keletą dai 

. nelių solo. Akompohavo p- 
nia Pikraitienė. Taipgi p- 
nia Iretraitienė skambino 
pianu (vienuolių škicą.

dinti gelžkelio. tiltą, kuris 
eina per Sungari upę. Jie 
planavę tą įvykdinti kovo 1 
d., tą dieną, kada Henry Pu 
Yi bus karunavotas Man- 
chukuo imperatorium. Tiks
las esąš diskredituoti Man- 
chukuo valdžią. Tą darbą 
atlikti inspiravę Sovietai.

choras.

kusi pilnutėlė salė, 
siuntė BEDARBIU EISENA 

NEPAVYKO

V atikanas, Pranešama 
visam katalikiškam pasau
liui, kovo mėnesį visose ka
talikų bažnyčiose būtų mini
ma švč,. Sakramento 1000 
metų Įsteigimo sukaktuvės.

Pirmoji minėjimo ceremo
nija įvyks kovo 15 d., išimti
nai kunigams. Ten kur bus 
didesnis skaičius’ kunigų, jie 
laikysis : šventą valanda, a- 
doruos prie išstatyto švč. 
Sakramento/

Kovo 18 d. bus laikomos 
šventos valandos pasaulię-. 
eiamš visame pasauly,. o 
kovo 22 d. tik Romos tikin
tiesiems. Tą dieną pats Šv. 
Tėvas vadovaus pamaldoms.

Kovo 29 d. Didžiajam 
ketvirtadieny, visi kunigai 
ir visi tikintieji pasauliečiai 
priims šv. komuniją, kad 
teikus .Visagalinčiam padė
ką ir atpildą. Tuomi ir baig
sis. Romoje ir visame pasau
ly Šventieji metai — Kan
čios Jubiliejus. ‘ . .

Lietuvių Anglų Derybos 
vyksta patenkinamai. Lietu
vos spauda praneša, kad 
preliminarinis parengiama
sis darbas vyksta labai pa
tenkinamai, kas teikia vil
ties, kad pavyks, galutinai 
susitarti. . n

EXPIOZIJOJE ŽUVO 3 
ŽMONĖS

. Yonkers, N. Y., —-• Trys 
žmonės užmušti ir vienuoli
ka sužeista, vasario 23 d., 
eksplozijoje, kuri išardė ša- 
lygatvį priešai 
atro, South feroadway ir 
Prospect,.gatvĮų.

Policijantas,; kuris šoko į 
išmuštą duobę’ gelbėti kūdi
kio, sudegė. Šoferis, /kuris 
šoko gelbėti policijanto, 
taipgi sudegė. Du kiti poli- 
cijantąi kūdikį išgelbėjo.

Manoma, kad eksplozija 
kilo dėl užsidegusių dujų po-! 
žemiuose. . /

■Proctor te-

KUBOJE RIAUŠĖS NESI
BAIGIA

Havana, — Penki studen
tai ir du kareiviai buvo sun
kiai sužeisti vasario 23 d. 
Santiago mieste laike stu
dentų riaušių..

Jau nuo seniau buvo susi
rėmimai tarp dviejų studen
tų grupių. Padėtis buvo taip 
rimta, kad augštesnįoji mo
kykla buvo kareivių apsta
tyta. Nepaisant to, studen
tai pradėjo tarp savęs šau- 
dytis. Kada kareiviai pra- 
dejorj studėntūsltaudytiypa- 
starieji atsišaudė. Daug 
studentų buvo lengviai su
žeista,. , .

Darbininkų unijos, Cama- 
guey provincijoje, pranešė 
valdžiai, kad jie skelbs gene- 
ralį streiką jei darbininkai, 
kurie dabar yra kalėjimuo
se nebus paleisti. Jie dar rei
kalavo, kad valdžia, sustab
dytų svetimšalių agitatorių 
deportavimą ir neleistų ka
reiviams versti cukraus fab
rikų darbininkus eiti 
darban.

N. A.Kataliku Seimelyj Da
ly va vo Per 400 Žmonių
NORAVOOD, MĄSS. — 

Vasario 22 d., š. hi. (Wash- 
ington gimimo dienoje) įvy
ko Naujosios Anglijos Lie
tuvių Katalikų Seimelis, 
Federacijos vadovybėje.

Seimelis pradėtas 'iškil
mingomis šv. mišiomis, ku
rias laike kleb; kun. S. I \ 
Kneižis. Jam asistavo kun.

ti'o. pirm, ir kliu. J. Pcirmi- 
skas. Turiningą pamokslą 
pasakė kun. F. juras, Ku
nigų Vienybės Sokretibr.iiis 
ir Lavrence. liofuviii para
pijos klebonas.

Po pamaldų, šv. Jurgio 
par. gražiai atnaujintoje 
salėje, pradėta. seimelio po
sėdis. . .

Susirinko aide-400-atsto
vų ir svečių.

Posėdį pradėjo N. A. Fe- 
'teraėijoš apskričio pirm. V.

10 vai. programai
išsisėmus pilni patriotiškos 
dvasiom hiontelliečiai, paten- 
kinti /išsiskirstė į namus,. 
Būtų pialonu daugiau tokių 
vakartį turėti. B.

DU TŪKSTANČIAI SU
STREIKAVO

London, —. Sekmadienį, 
•bedarbiai iš visos. Anglijos 
suvažiavo Londonan de
monstruoti. Vieton 50,000 
dalyvių, kaip pranašavo de
monstracijos vadąi, yos tik 
1,600 pasirodė šioje demon
stracijoje. Diena buvo lietin
ga ir šalta, ir gal tas paken
kė demonstracijos pasiseki
mui. Suvirs 12,000 policijan- 
tų, kurie buvo, iššaukti pa
laikyti tvarką neturėjo dar
bo. Demonstrantams vado
vavo, netekę darbo parla
mente, komunistai.

septynTžmonės žuvo,

SUŠAUDĖ BEVOLIUGI
JONIERip

NAUJAS KARALIUS ŪŽĖ

Toledo, Į— Vasario 23 d. 
čia sustreikayo 1500 darbi
ninkų Spicer Manufaėtur- 
ihg Co. Tuo pat laiku apie 
500 kitų automobilių dalių 
darbininkų metė darbą.

Buenos Airės, Argentina, 
—Vasario 25 d. čia automo
bilių lenktynėse septyni 
žmonės: užmušta ir dešimts 
sužeista, kada publika susi
grūdo ant kelio ir vienas iš 
lėnktyniuo jaučių ąutomobi- 

I lių į publiką įvažiavo.

Suėmė Įtariamus
■ Plėšikus

Maname Leopoldas-•III' užėmė Belgų 
sostą. Įspūdingoje ceremoni
joje, akyvaizdojė parlamen
to, šalies didikų ir svetimų 
valstybių atstovų, jis priėmė 
priesaiką toje pačioje vieto
ję, kurioje jo*"tėvas/.Albert 
I, 20 mėtų.- prieš tau pareiš
kė: “Tauta, kuri gina .'šavę 
niekados nemiršta!”

Leopoldas, lygiai kaip jo 
tėvas, pareiškė, kad jis yra 
pasiruošęs palaikyti Belgi- 
jos • konstituciją ir įstaty
mus, saugoti jos nepriklau
somybę ir teritorijos nelie
čiamybę. Jo obalsis esąs: 
“Vienybėje galybė”.

Tiktai du komunistai ban
dė ardyti iškilmių nuotaiką. 
Jie visą laiką sėdėjo ir ban
dė pareikšti savo nepasiten
kinimą, bet jų baubimas li
ko nuslopintas gausingose 
publikos ovacijose naujam 
karaliui.

reiviai, Vasario 21 d., sulai
kė Generolą Augusto Če- 
sar Sandino, buvusį, revoliū- 
cijohierlų vadą, jo draugus 
Generolą Francisco Estra
dą ir Juan Pablo Ūmanzor, 
pastatė juos prie sienos ir 
kulkosvaidžiais sušaudė. Vė
liau jie suėmė Generolo San
dino brolį Socrates ir taipgi 
sušaudė. J aunas vyrukas 
•vardu Murillo. tapo sunkiai 
sužeistas.

. Generolas Sandino per 5 
metus buvo sukilėlių vadas 
Nicaragua valstybėj.. Metai 
tam atgal jis su valdžia su
sitaikė ir- buvo atvažiavęs į 
sostinę perduoti valdžiai sa
vo pasekėjų ginklus. Sako
ma, kad jo nužudimas įvyko, 
be valdžios žinios.

NAUJAS IŠRADIMAS 
GYDYTOJAMS

Kudirka. Kleb. kum Š. P< Į 
Kneižis sukalbėjo maldą. j 

* ‘ 
Prezidiuman išrinkta? į 

kini. J. švagždys — pirm., • ■ 
kini. F. Juras — vice-pirm., f 
sekretoriais E. Oksaite .į 
ir Ą. Mieiunas. . į

Rezoliuciją .komisija; kų-» - : 
n. i g. A. Morkūnas, M. L O;,

ei ns. . • . .
Mandatų komisija.— X

S imlgys, Pi nelis ir O. Simir
f'ieuo. .

. Užregistruota 213 atstovų, 
atstovaują 39 organizacijas !

New York, — Vasario 25 
d. čia buvo suimti Merton ir 
Irving Millen ir Norma Mil
len, žmona • Merton Millen.

/ Jie visi yra kaltinami api
plėšime Needham bankos, 
kur du polici j antai buvo nu
šauti ir apie 14,000 dolerių

■ pavogta. *
Abraham Faber, kuris y- 

rą įtariamas nušovime poli
cijanto kulkosvaidžiu, tapo 
•Bostone areštuotas. Policija 
Dorcbesteryje surado gara- 
žiuje veik visus ginklus, pa
vogtus iš valstybės policijos. 
Nerado tiktai vieno kulko- 

’ r svaįdžio/ ■■
Policija mano, kad su Šiais 

• areštais jie išaiškino visus

bankų apiplėšimus, kurie y- 
ra įvykę šioje apylinkėje 
laike pereitų metų.- ...'

SKIRIA MILIJARDUS 
KABO AVIACIJAI

PARYŽIUS, — Generolas 
Victor Denain, Vasario, 23 
d., paskelbė; kad Prancūzi
ja paskyrė savo karo aviaci
jos patobulinimui ..po mili
jardą frankų (apie 65. mili
jonus dolerių) kasmet \ per 
tris metus. Ir be tos sumos 
Prancūzija šiais metais yra 
paskyrusi savo karo aviaci
jai 106,610,000 dolerių. -

New York, — Dr. Vladi- 
mir K. Zworykin, vasario 
24- d., paaiškino Amerikos 
Physical Society ir Optical 
Society atstovams Columbia 
universitete apie jo naują 
išradimą < - 
kurio pagalba bus galima 
matyti kelis kartus daug 
mažesnius daiktus, kaip da
bar matoma su pagalba sti
priausių mikroskopų. Jo iš-, 
radimas be galo naudingas 
gydytojams jų kovoje su vi
sokiomis ligomis.; ’.

: Dr. Zvvorykin yra išradė
jas aparato; kuris traukia 
fotografijas toli esančių vie
tų su rądio .pagalba. Jis 
taipgi yra išradėjas kines- 
cope ir. ičonosčope aparatų, 
kurie daug padeda išvysty
mui, televizijos. . *

mikroskopą.

MELDĖSI UŽ KABALIAUS 
VĖLĘ

New York, —Du tūkstan
čiai žmonių dalyvavo iškil
mingose gėdulos pamaldose, 
vasario 24, Šv. Patricijaus 
katedroje New Yorke, už 
mirusį belgų karalių Al- 
bęrt I.

Mišias giedojo monsįgnio- 
ras Michael J. Lavellę, ka
tedros rektorius. Pamokslą 
pasakė kun. Dr. Philip J. 
Ftirlong.

Seimeli sveikino mūsų iŠ? 
(Įvijos veteranai kun.. K, 
II rhoua virius, j r kun. Bub- •. 
lys, M. 1. (’., kun. F. Vir- • 
mauskis, kun. S. P. Kneižis, 
kun. j. Švagždys, kun. F. . 
Juras, kun. J. Vaitekūnas 
ir kiti. • . ’

Turiningą referatą, jauni
mo klausimu, skaitė p. J. 
Pili pauskas, Marianapolio ’ 
Kolegijos mokyto j a š ii*., 
‘•Studentų žodžio” redak- 
*torįųs7‘

Referatas iššaukė diskuši* 
jas/ Ypač plačiai jaunimo, 
klausimu kalbėjo kun. K, 
Urbonavičius ir kun. .Bub- 
.lys. . / ,. '/

Pranciškonų Vienuolijos I)r-ja, So. Boston, Mass.. .368| Priimta jaunimo, klatisi- 
... .. .346 jmu rezoliucija..
;.;..195I Nutarta rengti “Lietuvių'- . 
• • • •-188 !,i)ieną’’, liepos 4,'Mariana- . 
į • • • • polio Kolegijos parke, ku-

j4o rios pelną skirti pusiau Ko- ; 
135 legiją'i ir laikraščiui. “Dar- 

. ..;. .97 bininkui”.

. . . ..;91 Taipgi priimta ir keletas 

......... 91 kitu svarbių rezoliucijų, kų- / 
•••••• 8a. r i os t ii ps. k'i tarne numeryj.
.. .. .m Seimelis užsibaigė gr.ažiio-. •
■ ' je nuotaikoje apie 4:30 vaL 

66' l’° •
051 —------- --------

: STREIKIEBIAI NDGIN- . . . . D l
™l KLAYO POLICIJA ....... 5o z. 

......49 

..... 49 

....... 49 

....... .43 
...... 43

“DARBININKO” VAJUS
KONTEŠTO DALYVIŲ STOVIS 

. Kontestąntas • , . ' . . : . . BąlsJi.
^vo^e£ahtis-*' 

' .1054
.1048 
. . 669 
..669 
.,449 
. .436

Šv. Pranciškaus parapija, Laivrence, Mass...... 
Kun. J. Brūžikas, S. J.. >................. . ......... . .......
Leonardas Kumpa, Monteito, Mass.........../,....
Šv. Juozapo parapija, Loįvell, Mass.;.......... .
Šv. Jurgio parapija, Nonvood, Masš..... .... . . . 
Šv. Pranciškaus parapija, Athol, Mass.........

Kr P, Tamošiūnas- Hartford, Čonn.. ........... 
L. D. S. I Kuopa, So. Boston,. Mass... '....■.........
Marijona Kihnonyte, So. Boston, Mass.....,....
K. J. Nadzeika, Nasliua, N. II. ........... ...
F. A. Kondrotas, Phįladelphia, Pa............... 
Šv. Kazimiero parapija, Providėnce, R. I...-,......
L. D. S. 108 kuopa, Worcėster, Mass...........
L. D. S. 5-ta kuopa, Waterbury, Gonn..........
L. D. S. 71 kuopa, Rochester, N/Y.. e,.......... .
B. Mičiuniene, New Britain, Čonn....... . . ... ... . . .
L. D. S. 74 kuopa, Manchester, N/H...........: 
Juozas Kirmilas, Worcester,. Mass... /. /........ 
Domininkas Matulis, Athol, Mass................ 
Šv. Juozapo parapija, Scranton, Pa..
L. Vyčių 17 kuopa. So. Boston, Mass.............. .
Ona Banionienė, Dętroit, Mich...... . ................
J. Pundžius, Montreal,. Canada.. . ...............   /. . .
Petras Svirskas< Haverhįll, Mass..... ......... 
Stella Šejefkaitė, So. Boston, Mass......... .
L. D. S. 103 kuopa. Pliiladelphia, Pa....... .
J. A. Zavadskas, Haverhill, Mass..
Ona Romanskiutė, Bridgepiort. Conn..
M. Žukauskaite, Amsterdam, N. Y.......... . .........
Placidą Vi’leikytė, TVbrcester, Mass..’ ...............
K. J. Miglinas, Thompsonville, Conn.. \.. ....:. ..
M. Staniulis, Paterson, K U...■: 
.T. Sekyš. Hartford,' Conn............................. .
Petras Stariiiskas,- So. Boston, Mass.:.. ......... .....
L. R, K. Federacija. So. Boston, Mass....;.. . ....
L. D, S, 26 kpopa, Biimford, M'e....................... . .
šv. Petro parapijos Choras, Šo. Boston, Mass.. .

Mūsų vajus jau nusiaukelyje. Dar vis susilaukiame 
nauju darbuotoji}. Turime du mėnesiu laiko iki vajaus 
pabaigos. Tie, kurie, dar norite prisidėti, kviečiame tai-

. .37
< .37

31

Brussels, — Karalius Le
opoldas III šų karaliene As- 
trid, vasario 24 d,,: dalyvavo 
pamaldose Šv.' Gudūles ka
tedroje, kur buvo,- sugiedo
tas Tė Deųm.

Coleanor, Ala., — Vasario 
25 d. čia pribuvo keturios 
miliejos kuopos palaikyti. 
tvarką, kur streikuoja 600 
mainierių. Penktadienio va
kare streikieriai nuginklavo . 
penkiolika specialių polici- 
jaritų. • ’

50,000 BEDARBIU 
LONDONAN ‘ '

kon. . ■
G^ome sekanei.-, turinio laiškelį nuo P. K. .T. Mieli-, { A{u į.

■ '’^^hompsonnlK Conn. . . * R pasiekė 'LondoM,
“Prismneni sesis dolerius uz “Darbininko prenunie- „ ” į . MeDonaldĄ, 

ratas. Viena tai aš atnaujinau.dėl savos metams ir antra Y •? _”• j’i i. •• ■
gavau naujų skaitytoja.- kuris užsisakė metams. Mnėiau. « 4<^Satas prnm.
kad .kitose kolonijose lietuviai darbuojasi privašinėdanii ti. ^Bedųi. lai, pi^testuoja 
daugiau naujų skaitytojų ir nors- pas .mūs mažai ličiu-1 Į\rief valdžios noią suma* 
vių gyvena, bet visgi manau dar porą, naujų skili t y.(ojų!-zlJ^x 
gauti. 'Pasilieku su geriausiais dėl Tamstų linkėjimais;” . .

Mums reikia daugiau tokių talkininku kaip p. Migli - Šių 12,000 specialių polici- 
\ : )jautų .yra, sukoncentruota

London, — Pirmieji kon-

Kad apsisaugotų nuo riaur*

nas
Londone.
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VIETINES Z1NIOSI
Įneša padėka bostono

KATALIKAMS
Būdamas Bostone laike 

SpaudiOs Savaitės it Katali
kų Akcijos Vajaus, vasario 
11 16 dd., turėjau progos
pasakyti keletą pamokslų 
bažnyčioje ir taip pat da
viau kelias paskaitas '|r Lie
tuvos gyvenimo po bažnytv 
nių pamaldų salėje. Labai 
gerą įspūdį padarė į manę 
Bostono lietuviai katalikai 
taip -skaitlingai susirinkda- 
mi kaip į pamaldas, taip ir 
į paskaitas, ir taip atydžiai 
klausydami. Tat reikią pri- 
paŽinti, kad Biostono lietu- 
viai katalikai tikrai brangi- 

-ną savo religiją ir remia ka
talikų spaudą, ir tuomi jie 
žymiai prisideda prie Kata
likųAkcijos. ..

Dėka gražiam kleb. kitu. 
B* Virmatiskio. paragini
mui, Bostono lietuviai gau
siai parėmė TT. Dominiko
nų vienuolyną Lietuvoje sa
vo aukomis. Šia progą vie
šai reiškiu pagarbos ir pa
dėkos žodžius visiems auko
tojams, 
5'. Ronaventiira Pauliukas,

O.P.

•Šiuomi .vardu-valdybos ir 
Šv. Pranciškaus Seserų dė
koju Jums už taip • gražų 
pasidarbavimą jubiliejinės 
knygos išplatinime. Ta kny
gą yra ne tik gražiai padir
bta ir begalo įdomi pąsi- 
skaityti, s bet svarbu irstąs, 
kad pelnąs nuo jos einą vie
nuolyno . didinimo , tikslun 
Dėlto Jtims. ir p-lei Am. 
Majauskaitei, kuri Jums 
pagelbėjo šiame darbe tariu 
širdingą Ačių.

Money orderi sumoje $13.- 
00 pridaviau iždininkei Mo
tinai M. Dovidai. ...'

Su pagarba,
Juozas Bulevičius, 

Rėmėjų Rast.

PARAPIJOS VEIKIMO 
. . SUSIRINKIMAS. .

DARBININKŲ SUVAŽIA
VIMAS

Vaš. 23 d., vakare po pa
maldų įvyko, bažnytinėje 
salėje parapijiečių pasitari
mas apie .veikimą parapijos 
naudai. Ponui, y. Valatkai, 
ilgai uoliai vadovnimsiam 
parapijos veikime, iš kelio
likos atvejų ir rimtai atsisa
kius, parapijos veikimo ko
misijos pirmininku xden- 
balsiai išrinktas kitas uolus 
darbuotojas — ponas V. 
Širka. P-agelbininku išrink
tas J. Kasparas, raštininku 
Į). VI. Brazauskas, kasie- 
rium pasiliko p.. A. Nau
džiūnas.

yienbalsiai nutarta turėti 
£a$apijos metinį išvažiavi- 
tną, birželio 17 d., jei bus 
galima Romuvos Parke, 
Montelloje. Pasiryžta tuoj 
pradėti rengtis prie išvažia
vimo: įtraukti į darbą visas 
draugijas, biznierius, veikė
jus, jaunuomenę, ir visus.

0A<TARAl
J Lietuvis Dantistas

DR. S, A. GALVARISKI
' (GALINAtfSKAS)
Tel. So. Boston 2300

414 Broadway, 8o. Boston 
Ofisas atUunis nuo IO 4kl 12 vai, 
ryto, nuo l;3O Iki Ii:8U po pietų lt 
huo (J iki 9 1. vakare. Svbatiy fllęn^ 

pagal sūsitariiujj.

Į Tel, So, Boston 0823
| LIETUVIS DANTISTAS

| DR. M, V. GASPER
I (KASPARAVIČIUS) • ■ 
į 525 E. Broadway, S. Boston
= Ofiso ralaluloį ’ •
|Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 iki _ 
|f> |r nuo 0 iki 8. vai.. vakrtre, Ofi-j 
|sas uždarytas sukatos vakarais iri 
: nedeldiėninls, taipgi seredomis nUuš 

12-tos dieną uždarytas. i
Į Taipgi miimu ir X-Ray i

X 
i

Tel, so, Boston 2GG0

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9- ild 12, nuo 
1:30 iki .6 ir nuo 6 :3p iki 9 v. v, 
Sęredpmfs nuo 9 iki 12 y. dieną., 
Subatomis nuo 9 Iki 6 vai. vakare. 
Nedaliomis nuo 0 iki 12. vaL dieną.

(pagal sutartų

Cambridge, Mass. ĮVAIRIOS ŽINIOS
MILIJONIERIŲ SKAIČIUS SINKIANG ATSISKYRĖ 

SUMAŽĖJO NUO KINIJOS
CAMBRIDGEIUJE. MISIJOS,

Vasario 19 iki 2^, Moterų ir merginų Misijų sąvaitė. 
Vasario 26 iki kovo 4, Vyrų įr Vaikinų Misijų sąvaitė. 
Raginame vigus iki vienam lankytis į šias misijas. Tos 

dvi savaites bus nepaprastų Dievo malonių laikas, Eikį-^ 
te gerieji> kad dar botumėte geresni'. Eikite apsileidėliai 
— blogieji, kad taptumėte geri. Visiems bus Dievas.gai
lestingas. . ■ ■ .

■ Klebonas.-.
.. ’ t - • ’ t. ‘ .

Abudu .vyrukai' bus kalti- M. Pazniokaitei, T, Grąbi 
nanti O’Dpnahue užmušime, jolytei, S. Jakubauskaitei,

—.... ; )p. Jarosai iįž paskolinimą
Feliksas JaskeviČius, 60 drabužių vaidintojoms; pą^ 

metų,, gyvenantis 374 West nejgjng patarnautojoms prie 
Second St^ paslydo aut lai’ stalų: M-. Marksaitei, J, ir 

B. Račkauskaitėm, M. Kil- 
monytei. ,

Aukoto jąms-joms, kurie 
.y: . prisidėjo: Būrns Bros., są*

Koinicius daly- jungfetems V. Kohanskie-

ptų ir susižeidė nosį ir gaL 
va. ' . ./

“Al” ir “Vin”# Kališiai 
ir “Ike” f
vaus Minstrel Sho\v, South
Boston ‘ Tacht' Club, balan
džio 8 d. .

ĮaĮtftiiiiHiHiHiiHiiiHMiiiiiitHmmimuiiiiitmfniiiinHiiMpJ 

i Tel. Porter 3789

JOHN REPSHIS, M. D
| (REPAIS)

Lietuvis Gydytoja*
I 
į

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8 I
278 Haryard Street, Į 

kamp.Inman arti Central Sq,|
Oambridge, Magi. |

SUMAŽĖJO
London, — Ne tik Ameri

koje,, bet ir Anglijoje milijo
nierių skaičius pereitais me
tais sumažėjo. Anglijoje be
liko tik 333 milionierių, 127 
mažiau kaip pereitais me
tais. Matyti, kad krizė pa
lietė ne tik biėdnuomenę, 
bet ir turtuolius,

RUSŲ-JAPONU NESUSI
PRATIMAI GAL BUS 

LIKVIDUOTI

Juozas Bratėnas, 24 metų, 
gyvenantis 5 “ G’f Street 
krito be sąmonės, ant West 
Broachvay. Policija nuvežė 
jį į., namus. •*.

nei, M. Kiburienėi^j. Mar- 
księnei, M. Kilmonyfęi, V 
Slaidurienei, M. Pleilskio- 
nei, A.' Slaičiunienei,. E, 
Jankauskienei’, A. Majaus- 
kaitei, O Staniulytei,’ Auta* 
nėlienei, O. Jankienei. Jos 
ne . tik. aukavo, bet ir darba
vosi rengiant ir surengtoje

BANKIĖTAS TAMULIO 
. GARBEI.

/Sekmadienį, xmsario 18 d., 
ŠV. Petro lietimų parapijos ‘ 
gvetaįneje, So. Bostone įvy
ko Lietuvių Darbininkų Są
jungos Naujosios Anglijos 
Apskričio suvažiavimas. Da 
lyvavo 8 kuopų apie 50 ats
tovų ir nemažai svečių. Iš 
.dvasiškiu dalvvavo.šie: kun. 
P. Virmaųskis, L. D. S. 
Centro Dvasios Vadas, kun.

. J. Švagždys, L. D. S. Cent
ro pirm,,.. kun. dr. A. Bru -

"■ žns, L. D. S. org. akcijos 
-komisijos pirm, ir kun. V. 
Puidokas, 108 kp. atstovas.

Suvažiavimas buyo entu- 
ziastingas ir turiningas.

Priimtą rezoliucija “Dar- 
bininko” vajaus reikalu, 
kuria vajus užgirtas; nutar
ta rengti Gegužinę, gegužės 
30 d., Montelloj, bendrai 
su tos kolonijos parapijai 

’ pareikštas- protestas prieš
Lenkiją dėl lietuvių areštų 
Vilnijoje. ...

- 1 Kitas suxražiavimas įvyks 1 
Montelloje.

■ •Prezidiumą sudarė aps
kričio valdyba: pirm. VI.

, Paulauskas, vice-pirm. V. |
; Kudirka, rašt T. Versiąs! vaikius,, studentus ir .tai- 
“ ^ag . tie norite ir trokštate pasi-

• Rezoliucijų ir mandatu• .Wlsti į Šxentą Kazimierą, 
komisija: kun. V. Puido
kas, K- Veųčius ir D. Aver- 
ka.

s Pasibaigus posėdžiui, So, 
.. Bostono L, D. S. 1 kp. šei

mininkės, atstovus ir sve- 
čįtis, pąvaišiho skaniais už- 
kandžiais.

LABDARINGI DARBAI.
Pereitą savaitę Šv. Vin

cento labdarių draugija, ku
rios pirmininku yra darbš
tusis p. K. Šidlauskas, su
teikė, bedarbiams 460. svarų 
sviesto, 240 tuzinų kiauši
nių, 96 Manketus, 50 mai
šiukų miltų, $50.00 vertės 
avalynės ir drabužių ir, į- 
x airių patarnavimų.

ŠVENTAS KAZIMIERAS
L. . Vyčių 17ta Algirdo 

kuopa, ruošiasi iškilmingai 
minėti Švento Kazimiero 
dieną, visiems dalyvaujant 
“in corpore” bažnyčioje ir 

^.priimant šventą Komuniją.
• Kviečiame dalyvauti dau
giausia jaunimą, kaip tai: 

r Į chorą, sodalietes.. Marijos

PADĖKA
J?. Simonas Kavolius ga- 

vo Šiokio turinio padėkos 
raiškų : . . ? .

i Gerbiamas Tamsia:

BŪTI SVEIKU
JŪS VISUOMET NORIT

Ilgai įsistovėjęy kraujas, nervos, 
dusulys, odos ir įsisenėjusios ligos, 
patrūkimas, kojų . skaudėjimas, pi

lės ir votys, nuplikimas, 
nugaros skaudėjimas, 
reumatizmas, malarlą ir <5 riebumai' IšgydotaiTs- bfe 
jokio stouąmpįjr nėra 
reikalo išlikti iš darbo. 
Apžiūrėjimas dykai. Gy

duoles duoda. Mažas užmokestis. ' 

«r.Grilj,3JTŽsr£.
Valandoj: Antradieniais, ketvirta- 
dieniais ir šežtadlenialfilO—12 rf, 
te, 2-5, 7—8 takam; eeksadla* 
irtais 10-12 tiktai.

nę svetainę, o iš ten marguo
sime į Bažnyčią.

Visus kxnečią L. Vyčių 
kuopa.

Daktaras Povilas Jakima
vičius, vasario 22,. tapo iš
rinktas Demokratų State 
Komiteto nariu.

DEL 15 CENTŲ UŽMUŠĖ 
ŽMOGŲ

Kaip gražu ir įspūdinga 
būtų jeigu .jaunimas organi
zuotai Sueitų Į būrį ir drau
ge tyromis širdimis pintų 
jo garbei maldų vainiką.

Šventas Kazimieras, mū
sų, mylimas .Lietuvos ir jau- 
nimo patronas. Užtat jauni
me, atmink / kovo ketvirta 
dieną; neapleisk šventų pus
ryčių, bet ateik, pagarbink 
Šventą Kazimierą.

Tikiu, kad jaunimas su
pras,. ir kovo 4 diena, 8 va
landą rytą, ateis į bažiųdi-

Lictor Klubas Bostone 
rengia bankietą, vasario 28 
.d., American House, sporti
ninką Vitą. “Lefty” Tumu
lį pagerbti. ,,,,

P-nas Tamulis yra pasi
rašęs kontraktą su Yankees 
rateliu ir greit išvažiuos iš 
Biostono. ’ ’

Banki'etas bus vakare 6:- 
30 vai.

Lietuviai, ' dalyvaukime. 
Bilieto kaina $2.00. Gauna
mi “Darbininke”.

Ledas yra toks slidus, kad 
daug vaikų Čiužinėjančių yr 
net mirtinai susižeidę. Pa
tariame vaikų mažų , visai 
neleisti, ant' ledo.

Pranelis.
MIRĖ.

Anksti, vasario 19 d., ry
tą, policija rado John J. Oi 
Donahue smarkiai sumuštą I 
ir tuščiomis kišenėmis ant ;

East Broadvvay. Jis buvo* 
nugabentas ligoninėn ir mi
rė. Jis policijai pareiškė, 
kad grįžtant namon iš reš> 
torano porą vyrų jį užpuo
lė, primuse ir atėmė iš jo1 
penk'ioliką centų, visus pi
nigus kiek' jis turėjo.

Policija suėmė Alfredi 
Melchiu, 20 metų, gyvenau-1 
t i “I” St. ir, Juozą Matuse
vičių.

Taip pat dėkojame muzi
kantams pp. V. Dragūnui, 
J. Januškevičiui, L. K.ra- 
sąuckui, kurie labai g/vai 
grojo polkutes;. jaunajaii) 
Jonui Jankui, 
daug pagelbėjo šeiminin
kėms ; “Darbininko” redak
cijai už vakarienės skelbimą-

Visiems, o visiems taria
me nuoširdų auiu.

Moterų Są^gos .13 k,p.
Valdyba

Vas. 24 d., 3:35 vai. ryte, 
Boston Sanatorijūme, Mat- 
tappen, Mass.^ mirė Edvar
das Bielkus, 57 metų, gyve
nęs. 114 W. 7th St., So. Bos
tone. Jis paėjo iš Dusmenų. 
Amerikoje pragyveno apie 
35 metus. Sirginėju porą 
metų. Sunkiai sirgo du me
nesių. Paliko brolį ’ir gimi
nių. Bažnytiškai tapo palai
dotas Naujos Kalvarijos 
kapuose, vas. 26 d.

SįJUNGIEčiy PADĖKA

Shainghai, ■— Taip toli Ty
rą Sinkiang provincija nuo 
Kinijos sostinės, ' kad ji su
žinojo apie šios provincijos 
atsiskyrimą ir pasiskelbimą 
nepriklausoma per Londoną 
iš Rusijos. Sąvaitė po to, 
kaip atėjo žinios* i| Londo
no apie sukilimą ir paskelbi
mų nepriklausomybės, šios, 
provincijos sostinė oficialiai/ 
sužinojo, kad provincija ti/ 
krai atsiskyrė nuo Kinijos/

Nuo Kinijos sostinės įjki 
šios provincijos yra 2$0O 
mylių imant tiesia linija, 
bet keliais yra- 4,000 myįių. 
žiemos metų keliai yra fto
ki blogi, kad veik negailima 
šios provincijos pasiekti .

NOUDINGAS AUGALAIS,

Daugiau, kaip Teturi penlitada- . 
liai ištiso tabako augalo, išąlirbi- 
iiic Luckįįr Strike ei garėtų, aitme- 
t ‘ ", ’ ‘ .................

. lapai naudojama Tabakas 
vienas iš . lepiausių augalų, Į kurį

Tokyo, —Atrodo, kad 
konfliktas, tarp Japonijos ir. 
Rusijos dūly Kinrečiir Rytir 
gelžkelio ir dėl japonų tei
sės žuvauti Rusijos /vande
nyse bus likviduotas. Man- 
chukub valdžia paleido še
šis rusus gelžkeliečius, ku
riuos jie buvo areštavę pe
reitą rugsėjo mėnesyje ir 
manoma,, kad pagaliau ja
ponai atpirks gelžkelį nuo' 
TUSU. Diplomatai abiejų Sū- ypatingai paveikia įvairių į 1 •’ -1 i • ’l-ll f

tuma ir tik-rinktiniai vidujiniai 
yra

[emėtl 
.! ruožtų klimatai ir dirvos skirtin
gumai. Iš priežastivs to, tabako 
yra tuzinai įvairiausią skįfrtingij 

rūsių. /
Patyrę pirkėjai, kurie m./itydami 
pažįsta get-Tj tabaką, ir kiArie žino

> ko jiems reikia, dd jūsų ĮLiUckicą 
superka tik puikiausių Itabąkų. 
Dalis šio tabako ateina. i« Jung
tinių. Amerikos Valstijų) preky
viečių, ir kita dalis iš kiltų šalių.

, Pavyzdžiui, Liickieš išdirbėjai y- 
ra didžiausi naudotojai įpili kaus. 
turkiško tabako Kur . tikgai žilti 
saulės spinduliai, derlinga žemė 
ir švelnus lietus prisideda prie 
ypatingai puikios rūšies j į ieško-, 
mo tabako užauginimo, ten „tie 
pirkliai prekiavimų laiku yra už. 
imti išrinkimu rinktiniautfo ta
bako ir atmetimu netikusio.
Net ir ne visi nuo to paths taba
ko augalo lapai pereina sunkius 
bandymus, . kurie yra pastatomi 
dėl Luekies. Viršutiniai Igpai y- 
ra nedasivystę ir todėl jis^yra at
metami, lygiai kaip ir apatiniai 
lapai, kurie yra žemesnėj koky 
hės, stambūs ir smėlėti, i 
Viduriniai lapai dėl Luekies yra 
atsargiai išrinkti, kadangi šie la
pai yra lengviausi. ir (pilnai išno-. 
kę tobulam rūkymu ii Apie 86. 
nuošimčiai, arba daugiau,. kaip 
keturi penktadaliai ifitiso augalo 
išdirbirne Lueky Striko cigarėtų 
yra atmetama. Štai kildėl Lųekiės

■ visuomet yra lengvi j ir švelnūs 
j ir lepių rūkytotojų labiau mčgia-
■ mi. Į
[Prie to. Luekies yrrę spraginti,

? dėl gerklės apsaugos, Įdel puikus-

NEW DEAL VARIEJI STORE .
Mes parduodam geros rūšies toniką. “3 didelės bon- Įtekus jums Lueky Strike, puiko

kos už 25c. Depozito nereikia mokėti už bonkas. . |snį ir grjnesnį eigai etų.
< 1 svaro keksai 11c. Pajai visokio skonio Uc. Viskas1 veitiSLinen . 

prieinamomis kainomis. Kviečiame užeiti \ i |VAIRliQ 2KF! RIMAI
275 BR0ADWAY? . SO. BOSTON, MASS. - •ĮTRIRUO . •

lių patenkinti tokių dalykų 
eiga.

, . ... Kiti smulkesnėmis auko-kuns labai; . .mis prisidėjo.
Surinktos aukos paskirtos 

pusiau: Vilniaus našlai
čiams ir Dariaus-Girėno pa
minklo fondui.

Visiems aukotojams Fe
deracijos skyrius taria ačiū.

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS MINĖ
JIME, VASARIO 11, .1934,

Lietuvių Katalikų Fede
racijos skyriui vadovaujant, 
aukų surinkta $66.39.
' Aukavo šie: ,.

Kleb. kun. F. Virmaųskis 
$5.00 ; ,kun. K. Urbonavi
čius $3.00. '

Po $1.00.
M. Kilmoiiytė, J. P. Gri-, 

ci’unaš, V.. Brazauskas,. A. 
Ašmenskąs, F. Galinis, T. 
Kybartienė, A. Nevieraitė/ 
B, Miskelytė, M. Šidlaus
kienė, M. Vestfieldienė, T. 
M. Šimkienė. K. Liaudans- 
kaitė, V: J. Jakštas, R. Kli- . 
mienė, P. Pivąriunaš, M. , 
Marcinkus.

Dėkojame grisiems, kurie 
kokiu nors būdu prisidėjo 
prie įvykusios mūsų vąka- 

| rienės, vasario 11 d, pasise- 
l kimo, o ypač kun. t K. Jen- 
|kui, kuris ne tik Sumaniai 
į vedė programą, bet. prisidė- 

17 metų, gyvenantį jo ir prie jos paįvairinimo, 
Dreser St. Jiedu prisipaži- kleb. kun. F, Viniiauskiui, 
no, kad tą vakarą užpuldi- i Tėvui Boiievent urai Paulu- 
nėjo girtus vyrus ir. atimi-(kui,. ‘kim, K. Urbonavičiui 
nėjo iš jų pinigus. Jie prisi- ’ už prakalbas ir linkėjimus, 
pažino, kad atėmę 15 centų | gerb.. pianistei ir solistėms 
ir iš O Donahue, bet jie jo p-lėms, F. Karbauskaiteų. 
neužmušę, o tik jis virsda- Grabijolytei, Jakubąūskai- 
,mas susitrenkė, galvą į gele- tei, Antąnelytei. už išpildy- 
žiuę fviorą ir.mirė. DaktarasJuią muzikalus programos; 
Leury sako, kad jis nieką- p aidinti joms, kurios labai 
dos norą matęs žmogausIgyvai it 
tąip sumušto kai]) O’Dona- komediją “Grybai’-, būtent, 
jiue. Jp-leiiis. M, Sakalauskaitei,•

gyvai it gabiai suvaidino

GRABORIAI

JOSEPH VV. CASPER
(KASPARAS)

G R A B O R I U S 
494 E. Broadway, 

South Boston, Mass.
* Tel. So. Boston 1437 J. 

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

Patarnavimas dieh$ ir naktį,

Tėl, South Boston 0815

D. A. ZAIETSKAS
Graborius - Balsamuptojas

Patarnavimas dieną ir naktį
Fuheral Home ir Res, 
564 East Broadway,

So. Boston, Mass.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS PUKTEBŲ DR-JOS 
TO GLOBk MOTINOS iVČ.

'irtnlnihkė — Eva Marksienč,
825 E. 8th St, So. Boston, Mhss. . 

Viėe-plttnlninicė— Ono Slauriėnė,
443 E. 7th St„ So. Boston, Mass;
Tel. So. Bostoii 8422-R

Prot RaSt — Bronė Ciunienė,
29 Gould St., VVest Roxbųry, Mase.

. Tel. Park,\vay 1864-W
Tla. JRakt. — Marjona Markoalatfl

83 Navarro St., Roallndale, Mass, 
Tėl. Parkway 0558-W 

lidiuink* —• Ona. Sranlullutfi
105 VVest 6th St, So. Boston, Maaa. 

Ttkrkdar* .-*• Ona -Mizgirdlanė
1512 GolurObU Bd., So. Boston, Mase. 

Rasot Globėja — K, janulonleni
1498 Colutnbln Rd., So. Boston, Ha* 

Draugij* Mvo auaįrlūklniūB laiko kas 
MMtrą utaniinką klskvleno mėnesio, 
f;30 Tai. takam, poba*nytln«j sve
tainėj).

Visata draugijos reikalais kreipkite.- 
pu Brotokolu raltlnlnk*

tV. JONO EV. BL. PAAALPINfir 
DR-JOS VALDYBA

Pirm. — J. Petrauskas,
24 Thomaa Pnrk. So. Boston, Mam 

Xrlce-pirm.—V. Mertonls.
1430 Columbia Rd., S. Boston, Moša 

Prot. RaštltUnkM — j. GHneckle“ 
.5 Thomas Park. So Bmton

Fhi. IhiStlniukiis — Ąlb. Neilem 233 
■E. St. -So. Boston, Miuss. ■
fidlniukai — A. NitudilGuaij .

885 K, Broiuhvay, So. Boston, Mum 
Martauta — J.zalkh

7 Winflekl Št., So. Boston, Mabk, ' 
Draugija laiko suslthildnuu* kas troiii 

nodčldlen] kiekvieno tn(in«iio,. 2 vai 
po plotų, ,1‘arapljo* salĮj, 492 M. 7ti 
S L, So. Bmrton, Mam,

JUOZAS M. mus I
Į LAIKRODININKAS .| 

: Parduoda įvairiausios rūšies | 
ė auksinius ir sidabrinius daili-1 
8 . . i| tus. Titipgi ir pataisau.
| 366 W. Broadway į
j SO. BOSTON. MĄSS. į

AGENTAI
K. SIDABRAS

Važiuojant lems | ii* i^I.k'iuvos .paru- : 
pinu pasportU's Ir parduodi!

■ Laivakortes.
Apdiwid?hr-linksti'*, mumis, nikiuulus ’ 

ir t t. • .
• IM2 XV. Bnnuhvuy, S.. Boston, Mass.

• Teloiontis Sinitii llostoii 170S ■

t
H



Antradienis, Vasario 27 d., 1934
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DARBININKAS

Juodai Apsirengusi Ponia
. Tąsėsi lovoje sunkių egzaminų nuvargintas studentas, 

Jo galvoje ūžė, lyg bildėtų šimtas traukinio ratų. Dar 
prieš egzaminus jis susirgo lengvu drugiu, bet dabar jo 
pądėtis visai bloga.

. ‘ Besnuduriuodamas, kai galvoje pasidarė kiek blai
viau, jis išgirdo lengvą į kambario, duris pasibeldimą.

. ■ —Koks studentas atėjo aplankyti — iškošė jis pro 
dantis. ’, . . -

Prie lango kabėjusios šviesiai melsvos užlaidos šnib
ždėjo’,: “Svečias!”

Vieniša siela, persisunkusi nuliūdimu/pradžiugo.
Vėlyvas svečias! Jo širdis suplasnojo, stipriai pla

kė, it trokšdama apleisti trapias savo kūno sisnas, iš ka
lėjimo ištrūkti į laimę. . .

Blėstanti dienos šviesos spinduliai paskutinį kartą į- 
šoko .įer .langų i kambarį ir nušvietė kreidos baltumo veL 
dą. . . • .

-L-Pone, ar. ponia, atleiskite ! Užsnūdęs, buvau, prašau 
įeik ! •

pūrų rankena pasisuko Į dešinę ir į kambarį įžengė 
nepažįstamas svečias — juodai apsirengusi ponia su pus- 
šydu ąnt veido. . ’

Studentas norėjo, pakelti ranką viešniai pasveikinti, 
■ bet bejėgė ranka krito žemyn!. Nepažįstamoji prisiartino., 
prie lovos, švelniais baltais pirštais palietė karštus jo 
smilkinius. Liūdnai palingavo galvą ir išėjo iš kambario. 
Tur būti gydytojo pakviesti..

Kas ji tokia? Iš kur jinai žinojo, kad jis serga? už
merkė ligonis akis, kad nuodugniau apmąstytų įvykį. 
Taip ir užmigo.

Negreit jaunuolis pabudo. Sėdėjo tada prie jo lovos 
juodai Apsirengusi ponia, bet tik šį. kartą bę šydo.
—Prašau išgerti šituos vaistus. Vakar buvo pas jus 

daktaras. Taip karščiu degei ir klejojai, kad jo buvimo 
nejutai.

Išsitiesė balta ranka ir prie jo lūpų pridėjo kažko
kiais vaistais stiklą. Studentas nurijo gurkšnį. •

—Ar geriau jaučiatės?
. .. * Miklūs pirštai skaitė jo pulso greitumą. Kaip gero
ji motina apklostė jį ir prašė užmigti. Bet kaip jis gali 
užmigti, kai taip švelnus sutvėrimas arti jo? Jis seką ją 
akimis ir bando išrišti klausimą, dėlko ji atėjo slaugyti?

Ponia stovėjo, prie stalo. Paėmė į rankas smuiką, 
'tyliai pradėjo groti. Ką? Eeethoveno “Mėnesienos sona
tą”.. Prieš kelis šimtmečius- pats kūrėjas skambino pia
ninu tą kurinį aklai mergaitei, o šiandien išpildo smuiki
ninkė—Artistė.

Pasigirdo liūdna ir. be galo maloni muzikos srovė. Ir 
taip iš lengvo plaukė notos, kad, tartum, kvieste kvietė 
mėnulį žerti savo auksnius spindulius. Vėl nepastebimai 
pasigreitino tempas, ir,, tartum, prašo dausų deives pa-, 
šokti. Ir tada greita “agitato finale” išsiliejusi, taip pa
slaptingai, bet ir didingai nunešė studentą plasdenančiais 
deivių sparnais...

Kai vieną dieną sveikstantis studentas atbudo, jc 
kambarys buvo pakvipęs maloniu rožių kvapu. Ant sta
lo ąsotyje užmerktas didelis rožių pluoštas. Jo žvilgsn? 
pasveikino viduryje baltos.o į Šonus nusvirusios apelšini-. 
nes rožės.- Malonus jų kvapas taip kuteno jo uoslę, kad 
apsvaigęs atitraukė ■savo akis nuo rosiu. •

—Šiandie Tamstos veidas kiek raudonesnis. Geras 
ženklas syeikstate.

Širdperšos
!. Katalikas kunigas visuo- tomobilių nelaimėse užmuš 

i met šauniai dirba apaštala-ka 30,000 žmonių. (______
į vinio darbą. Atmenate prieš 
Kalėdinę nelaimę netoli La 
gny, Prancūzijoje, — kai 
du traukinių sutrenkė, ir 
daug vaikučių buvo, įnirti 
naį sužeisti bei ant vietos 
užmušti. Nelaimingų paša- 
žiėi-ieČių skaičiu j e buvo du 
kunigu, Holtzwarth ir Na 
vet, kurie patys būdami su 
žeisti, slankioju . nuo vieno 
vaikučio prie kito, aprūpin
dami juos dvasiška pagalba. 
Kiek džiaugsmo, jiį tas dar 
bas pridavė tėvams tų vai
kučiu.

Gal kas 
pamanytų, štai dabar, dide
lis x čia daiktas — žmogus 
atsargus tai niekados nelai
mė.tokia neištiks. Taip, tai 
taip, —- bet kiodėl tie pasta
rieji žmonės negali iššisau- 
gauti nelaimių, kurios juos 
iš vidaus užgauna? Daug 
kartų tenka nukęsti skaus
mų ir širdgėlą, kurių prie
žastys paeina ir iš atsargu
mo. . • ’:

Laikraščiai nesenai pra
nešė, kad pereitų metų au- 
-—LJ—i—--—— -----S- :—,—

s;

~ “ '' ■■ I

. 2. — Saugotis nutukimo. . 
Tas galima padaryti prisi-V 
aikant krakmolinio valgio 

bei saldumynų.
. 3. — Vidurius reguliuoti , 
valgant tinkamą maistą, o 
eigų tas negalima, reikia* 
pasiteirauti pas gydytoją.

• . • r

4. — Maudytis kasdieną, ’ 
nes oda iš kūno išmeta nuo-’* 
dingus elementus.

5. Dantys turi būti šva
rūs ir sveiki. . ,,

6. - 
tinis, labai reikalingas ir 
svarbus.

7. — Užsiėmimas bei dar
bas yra naudingas, bet rei
kia vengti nuovargio.

8. Drabužiai turi būti
tinkami; dabotis susivaržys, 
inor ~- * - ------- v—-

9. —^Miegamus kamba
rius kasdieną išvėdinti ir* 
kasdieną išeiti pasivaikšioti,^ 
jeigu galima. Saule ir tyras 
oras labai geras tonikas. • ...

Motinystė yra normalus', 
ir prigimties nuotikis mote- * 
ries gyvenime. Čia nėra ka
bi jotis, tiktai reikia tinka-*, 
mai prie to prisirengti. Mi-' 
lijonai kūdikių kasmet ge
ma ir kurių motinos sveikos;’ 
tų ir kūdikiai, geroje prie
žiūroje, išauga sveiki. Ži- 

. noma, yra ir nelaimių. Kar
tais pasitaiko, kad nežiūrintį 
ką nedarysi, visviėn kūdikis,’ 
ar motina miršta. Bet jeigu.

į viskas yra atlikta ir pada-- 
, ryta,, tai kad ir nelaimė, at

sitinka, lengviaus yra ją pa- 
nęštį.(>

Kūdikiai, kurie išauga; 
sveiki, fiziniai ir protiniai į 
vyrus bei merginas, yrą- 
naudingi sau ir tėvams su
teikia daug malonumo bei 
pagalbos*

Auginkime sveikus vai-, 
kus, o išauginsime, sveiką- 
tautą. : •

|Sveikata^Braugus Turtas
kaS,®""".............. . ........................................................    illlll>UI|||Ul...l|l|l<ll»l.........................P-U, ........... ..„..„„.„J,.........

Šį Skyrių. Veda Amerikos Lietuvių Daktarų Draugiją.

Rašo DR. J. P. POŠKA, 
Gydytojas ir chirurgas, na
rys Am. Liet. Dakt. Dr-jos.

Tūlas žmogus New Orte, 
.aus mieste, mane sau, užei
siąs i kino teatrą ir ten už- 
niiršias savo rūpesčius. Po 
kelių valandų staiga atsisto
jo ir nusišovė. Kas žin kas 
buvo rodoma ant ekrano?

Štai labai girtinas užsimo
jimas vieno garsaus laikraš
čio, kurį redaguoja katalb 
kai. — Jie savo vedamaja
me straipsnyje ragina skai-. 
tytojus boikotuoti visus te
atrus, kur rodomi negražūs 
paveikslai. Be to, jie gražiai 
priparodo katalikams, kad 
jų yra pareiga, nepirkti lai* 
kraščių bei žurnalų iš krau
tuvių, kur pardavinėjama 
žurnalai nepadoraus turinio

Dr. Lucy L. W. Wilsion, pa
garsėjusi mokytoja, vedėja 
South Pliiladeiphia . Mer
gaičių augštesniosios moky
klos. Ji buvo pirmutinė mo
teris gauti Edvvard W. Bok 
dovaną. ’ Dovana yra auksi
nis medalis ir 10,000 dolerių 
pinigais. Ji duodama kas
inei tam, kuris daugiausiai 
pasidarbuos dėl visuomenės 
Philadęl ph i j o. j apielinkėj e.

MALDAKNYGES|

Auginti ir prižiūrėti savo 
kūdikį yra daug vargo, bet. 
ir yra be galo daug ir malo
numo. Jo jaunutė gyvybė, 
jo švelnutis, minkštutis kū
nelis atiduotas į tėvų rankas 
tam, kad jie jį tinkamai iš
augintų bei išauklėtų.

Ne tik ant tėvų remiasi 
kūdikio gyvybė, priežiūra 
bei saugojimas jo pačioje 
mažutystėje, bet ir jo fizinis 
bei protinis vystymąsis taip 
pat priklauso nuo to,: kaip jį 
tėvai prižiuręs, kaip jį au
gins.

Pagrindas kūdikio' perso- 
nališkųmui susidaro iš ma
žens. Tėvai, kurie supranta 
savo šventas pareigas, žino
dami, kad kūdikio, gerovė, 
sveikata bei pati gyvybė pri
klauso nuo jų pačių, rūpini
mosi kuodaugiaūsiai supra
sti ir prižiūrėti kūdikio rei
kalus.

Ar ne keista, kad žmogus, 
kuris drąsiai statytų krūti
nę prieš kulką, negali su
kaupti drąsos pakęsti ap
kalbas, netikėlių šmeižtus, 
ir kas dar. svarbiau, jie. ne
pajėgia nugalėti savo kūno 
gašlumą.

J. G. Holland šitaip išsi
tarė apie tautybės užlaiky
mą: “Ne vieną tauta negali 
būt išnaikintą, jei dar užlai
komas doras šeimyninis gy-

venimas.” Kas mums dar 
geriau parodo, jog geras ka 
talikas turi būti geras pilie
tis. Tauta yra kaip viena 
didelė šeima. Gaila, kad yra’ 
daug mūsų brolių prisidėju
sių prie kitų tikėjimų, ge 
riau sakant — netikėjimų.

Pasukęs galvą jis pamatė ponia jūoda aksomo suk
nele. Studentas ilgai j ją žiūrėjo . :

Ji buvo juodbruvė. Veido bruožai aiškūs, lyg labai rū
pestingo artisto iš marmumo nukalti..

Oras, rodos, dvelkė vien dangišku gaivalu. Jos 
skruostai nuo jo įsibedusio žvilgsnio kiek paraudo, Ji at
sisuko pažiurūti pro langą. Studentas tada jos rankoje 
pastebėjo, raudoną, labai raudoną rožės žiedą.

—Nežinau, ponia, kaip už tokį staugimą atsidėkosiu.
—-Tai niekis. Tą krikščionišką pareigą kiekvienas len

gvai gali atlikti.
Ponia atsisveikino ir išėjo.^

. Kitą rytą studentas anksti atsikėlė. Apsirengęs jis 
aukė savo slaugės. Ir ją nustebins.

Rytas. Vakaras. Kelios dienos praėjo. O studentas 
nesulaukia savo širdies ilgesio. Kur dingo juodai apsi
rengusi ponią? Ilgai ir atydžiai įvairiose miesto gatvėse 
jis tyrinėjo praeinančią publiką. Niekur nepamato jos 
balto veido. Ji dingo. Jo galvoje liko tik neaiškus jos 
paveikslas, , ■ .

Neapsakomas širdies liūdesys. Vasarą, o ypač gegu
žės ir birželio mėnesiais* jis nuolatos sėdi rožių daržo 
\ampe. Tačiau jo mintys ne Čia, Jis mato prieš savo gy
vą jos paveikslą. Kaip gražiai ji atrodė aną kartą rau
donu rožės žiedp. rankoje. \

O meilė! Galimą sutriuškinti meilės ąsotį, bet jos 
kvapas ilgai, ilgai pasiliks. . Kazys Adna..

Katalikas turi labai svar
bių pareigą atlikti, — ne 
vien sayo sielų išganyti, bet 
ir privesti "kitus prie pažini
mo’ tikrojo tikėjimo. Reiki, 
dabar susirūpinti tuo, kad 
paskui Gerasai Teisėjas ne* 
užklaustų mūsų, kaip Jis 
užklausė Kaino: “Kur tavo 
brolis?.”.

I PASINAUDOKI NUPIGINTA MALDAKNYGIŲ KAINA į
Į TIK KĄ GAVOME SIUNTINĮ NAUJŲ MALDAKNYGIŲ J
| - . LABAI PRIEINAMA KAINA Į

‘MALDŲ RINKINĖLIS" \ j
| Kainos: . ' |

Juodais odos apdarais $1.50 (buvo $1.75) Į 
Baltais celuiloido apdarais $1.50 (buvo $1.75) « j

| Juodais paprastais apdarais .75 (buvo $1.00) I
f Baltais celuiloido apdarais >90 (buvo $1.25)

= Imant didesnį skaičių; duodame gerų nuolaidų.. .
| Knygutės labai tinkamos, dovanos, vaikučiams prie pir- | 
Į mos Komunijos ir kitoms iškilmėms. .
Į Visus užsakymus siųskite sekančiu antrašu: į
į < “DARBININKAS” . -
Į 366 Ęroadvvay, į--." So. Boston, Mass.

Kentėtojas
Mane vargas vargelis-spaudžia, 
Pasaulyj, man nėra ramiosios vietos ™ 
Vien klaidžioju, klaidžioju, aš čia 
Ir niekad nerandu ramios valandos 
Žiūrėdamas matau visur laimę — 
Tačiau, man vienam nenori ji šviesti! 
Tad aš — ubagas — vien su baime 
Galiu tik liūdėti ir josios trokšti. . >
Ar man, Dievuliau, tąip yr’ lemta — 

Vien širdies skausme per žemę keliauti? 
O rasit yr’skirtas vainikas 
Vargstantiems. Reikės džiaugsmingai kentėti!

Rautas Sakalas.

Per paskutinius keturius 
tnetus, kai plačiai užvięšpa 
tavo nedarbas, kodėl nesusi- 
organjzavo be darbo liku
sieji , katalikai, pardavinėti 
iš namo į namą mūsų , laik
raščių? Mano nuomone, to 
ksąi darbas būtų pelninges
nis negu per dienas veltui 
ieškojus darbo. Dabar kai 
yra dviejų laikraščių vajai, 
gal kas pasinaudos tąja mi
ntimi.

Leonas Lievša (L. K.)

SUGRĄŽINKITE JAUNYS
TĖS DIENAS

Nuga-Tone yra pastebėtinas 
vaistas dėl ligonių ir silpnų žmo
nių. Po to kaip jus jį vartosite 
vieną savaitę, jus pastebėsite a-, 
beiną pagerėjimą ir jeigu ir to
jaus vartosite, jus atgausite savo 
normalę sveikatą ir spėką.

Jokie kiti vaistai neturi tokią 
. pastebėtiną istoriją kąip Nuga- 

Tone. Per. 45 metus jo gyvavimo 
milijonai moterų ir vyrų. atgavo 
savo sveikatą ir spėkas. Nuga- 
Tone parduodamas visose vaištl- 
nyčiose. Žiūrėkite kad gautumė
te tikrą Nuga-Tone. Neimkite pa
vaduotojų, nes jie yra bevertes.

Kūdikio priežiūra prasi- . 
deda nuo to laiko, kuomet 
užsimezga pati jo gyvybė. 
Motina gali sužaloti kūdikį 
prieš jam, gimsiant, per de- 
vynįus menesius, taip pat 
kaip po gimimo per tą patį 
laiką. Suvariusi motina, 
kuri neturi tinkamo gyve
nimo, naudingo poilsio bei 
reikalingo maisto, negali 
duoti kūdikiui to, ko pati ne
turi, būtent; sveikatos. Iš an
tros puses, motina, gyven
dama kad ir pertekliuje, bet 
jeigū tinkamai neužsilaikys, 
gali padaryti daug žalos ir 
negimusiam kūdikiui.

Kalbėdami apie kūdikių 
sveikatą ir motinų pareigas, 
męs negalime pamirštų kad 
ir tėvasTaip pat yra atsako- 
mingas už vaikų bei jų mo
tinos sveikatą. Dažnai pasi
taiko, kad tėvas visą naštą 
suverčia ant motipo.s pečių, 
pats nei liuosomis valando
mis nesirūpina, kad namuo
se praleidus laiką ir šiuo, tuo 
pagelbėjus. Juo abu tėvai 
daugiau rūpinsis vaikų 
sveikata bei gerove, tuo 
daugiau kūdikis gaus nau
dos.

Patarimai motinoms.
Motinoms, svarbu žinoti 

laiką, nuo kurio ji tapo mo
tina, nors nevisuomet tas y- 

jra galima. Pajutus savy 
permainas, reikia kreiptis 
prie gydytojo. Šis žygis yra 
labai svarbus. Gydytojas 
apžriuės * motinos sveikatą 
ir suteiks reikalingų patari
mų. čia paduosiu keletą tai
syklių, kurių kiekviena mo
tina turi prisilaikyti.

1; — Valgyti* maistingą 
valgį, gerti nemaža pieno ir 
vandens.

Valgyti daržovių ir me
džių vaisių. . ..

Poilsis, fizinis ir pro-.

. Didžiausia. blėdimic pinigai eikvojami—girtybei.

AKIS ĘGZAMINUOJAM

NEAPLEISK

SAVO

AKIŲ
Galvos skaudėjimas, apsvaigi
mas, per daug įtempimas, tas 
viskas priparodo, kad akys rei
kalauja priežiūros... neapleisk r_ , ,. , _. . Jūsų akys yra svarbi ku- .
šių dalyku, kad paskui neken-
ktę jūsil "regėjimui. . no sauguk jas.

Priežiūroje
Dr. J. J. Zabarausko, optometristo

Nuo Sustingusių Sąnarių
Niekai# taip nepadarys lanksčiais j‘il

sų sustingusius, skaudamus sąnarius, 
kaip geras, vikrus išsitrynimas su 
ANCHOR Pain-Eapclleriū... įtrinkite 
užtenkamai I’ain-Espcllerto ir anriškite 
flaneliniu bandažu.-Pačiais bloginusiais 
atsitikimais ištrinkite Pain-Expellcriu 
vakarais ir rytais iki palengvės..

PaituE.vpcllėris. yra labai persisun
kiančiu per odą ir jus galite patirti su 

• kokiu greiiutjiU varomas skausmas lauk. 
Visose vaistinėse įtalpa' J5c. ir .200,— 
skirtingo didumo bonkutčs.

I Tiktai tikrasis ;tiirt Inkaro Vaisbaženklj.

AMERICA LARGEST CRIMI JEWELRV ORGANIZATICN Į

594 Wash, St, ; .194 Maru St.. 1509 Hancock St.
BOSTOJT BROČKTON QUINCY <

KAV
EB.►r-j

Welrycompany 
■■■■■■■■■izi

PARDUODAME AKINIUS IŠMOKĖJIMUI

50c.

PAIN-EXPELLER
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PRENUMERATOS KAINA: ’
Amerikoje metams ....... •..... $4.00 
Užsieny metams $15.00.
Vleniį kart suvaitoję metams . , $2,00 
Užsieny 1 kart savaitėje metams $2.50

- South Boston, . Mmš

Ko Lietuva Nori Iš 
Anglijos

Balučio Kalba

SUBSGRIPTION KATES; ’
Donieatlc yettrly 14.00
Forelgn yearly.t $5.00 
Dotfieetfc once pet weck yeaHy $2.00 
Forelgu otica per week yearly., $2,50

DARBININKAS 
•M West Broadway • ___ A

Telephone South: Boston 0620

N.A.KATALIKŲ SEIMAS
Pastarasis N. Anglijos Katalikų Seimelis Nonvoode 

buvo taip skaitlingas ir reikšmingas, kad jį reikia vadinti 
nebe Seimeliu, bet pilnu Seimu.- Iš eiles jis jau buvo devin
tas ir visuomet laikomas žiemos metu, vasario 22. Wa- 
shingtono gimimo dienoje, šiais metais jame dalyvavo 
virš 200 delegatų ir netolfesia tiek svečių, taip, kad . rui- 
minga šv. Jurgio parapijos svetainė kimšte buvo prikim
šta žmonių. Vienas pasireiškimas yra. ytin džiuginantis: 

. kad tame Katalikų Seime delegatų daugumą sudarė jau
nimas. Tiesa, jaunimas Seimo nevedė — tas buvo palikta 
prityrusiems veteranams, bet raštininkavo j aunimas, re
feratą skaitė jaunimo Vadas, p. J. Pilipauskas, rezoliuci
jas redagavo jaunimas drauge su veteranais. Taip ir ro
dyte.rodė, kad senesnis ir .jaunesnis išeivijos elementas 
vis daugiau vienyjasi—konsoliduojasi ir vis geriau kitą 
supranta.

Seimo tarimai nebuvo perdaug sudėtingi, bet labai 
svarbūs. Pačių svarbiausias jo uždavinys — tai. išplėsti 

. katalikiškąją akciją, paremiant spaudą ir katalikiškąją 
moksleiviją, iš kurios išeis busimieji mūsų išeivijos vadai. 
Apie tuo du dalyku ir sukosi visas seimo veikimas ir susi
koncentravo į vieną didžiulę pastangą — surengti Lietu
vių Dieną toj pačioj vietoj, tokiu pat laiku ir'tokioms pat 
sąlygoms, kaip pereitais metais, vadinasi, Marianapoly— 
liepos 4 — Kolegijai ir spaudai paremti.. Pereitųjų metų 
Lietuvių Diena sužadino visuose malonią atmintį — to 
skaitlingo žmonių. atsilankymo, nepaparsto entuziazmo, 
ir labai gražių pasekmių. Taip ir matėsi noras pakartoti 
tą iškilmingą įvykį, kilrs atkreipė dėmesį ne tik visų lie
tuvių, bet ir kitataučių?' Ypatingai seimo dalyviuose pa
sireiškė noras paremti Kolegiją. Ir nėra .ko stebėtis. 
Žmonės mato Kolegijos auklėjimo vaisius, žiūrėdami į 
tuos mandagius, tvarkingus jaunus studentus, besielgian
čius taip skirtingai nuo eilinių High School’ių mokinių, 
taisyklingai lietuviškai kalbančius, pilnus .. pagarbos tė
vams ir vyresniems,— mūsų tėveliai ir mamytės, broliu
kai ir sesutės negali tverti iš. džiaugsmo dėl kilnaus užda- 

‘ vinio, kurį Marianapolio Kolegija-atlieka.
. .. / Nemaža taip.pat seime parodyta entuziazmo katali- 

. kų spaudai paremti. Katalikiškos akcijos išjudinti, mm- 
žmonės vis daugiau ir daugiau suprąpta. kad saviškė 

katalikiška spauda tai geriausias darbininkų prietelius.
- . 'K.-

Londonas, II. 6. — Lietu
vos delegacijos pirmininkas 
B. K. Balutis, per Lietuvos 
Anglijos prekybos derybų 
atidarymą, vasario 2 d., 
kreipdamasis į anglų dele
gacijos pirmininką, pasakę 
šitokio turinio kalbą: “Savo 
ir savo lietuvių prekybos de
legacijos narių vardų, noriu 
nuoširdžiai padėkoti už ma
lonius, padrąsinamūs žo
džius, kuriuos Tamsta tei
keis pasakyti man šia proga,

Aiškus dalykas, aš su
prantu, kad mes čia atvyko
me vadovaujami geros va
lios ir nuoširdžiausio noro 
padėti • išspręsti tas įvairias 
bendras problemas, su ku
riomis galėsime susidurti, 
tvirtai pasiryžę padaryti 
viską, ką tik galime, paleng
vinti .sudaryti prekybinį su- 
šitarimą tarp mūsų šalių.

Mes nuoširdžiai viliamės, 
kad mums pavyks sudaryti 
ne tik priimtiną, bet ir abi
pusiškai geistiną ir patogų 
susitarimą. Tokio susitari
mo mes ištikrųjų trokštame, 
ne tik kuriam laikui, bet ir 
tam, kad susidarytų tvirtas 
pagrindas glaudiems ir nuo- 
latiniems prekybos ir ūkio 
santykiams ateityje.
* Mano nužeminta nuomo-

ne,— jei man bus leista ja 
išreikšti, — tokio rezultato 
galima tikėtis, tiktai jei su
sitarimas, kuris bus sudarys 
tas ši derybų pasėkoje, vė
liau pasirodys abiem pusėms 
naudingas ir abi puses pa
tenkins. Galimumo, ribose 
mes nešykštėsime savo pa
stangų tam pasisekimui pa
tikrinti.

GaL bus ne visai pro šalį 
šia . proga paminėti, kad 
Lietuvos Vyriausybė, supra
sdama tai, kas šioje šalyje 
yra vadinama “kiek anoma- 
liška anglų lietuvių preky
bos padėtimi”,. ir norėdama 
išlyginti prekybos balansą, 
kuris yra neabejotinai ne
palankus Jungtinei Karali
jai jau yra savo noru priė
musi kai kurias priemones, 
kurios yra žymiai pagerinu
sios esančią padėtį, kaip ti
kiuos, abiejų, šalių patenki
nimui. Turiu galvoje tą fak
tą, kad Lietuvos importas iš 
Jungtinės Karalijos per pa
skutinius metus padidėjo 
daugiau kaip 30 nuošimčių, 
palyginus su praėjusiais 
metais,,

Mums laabi rūpi, kad nau
jas prekybos susitarimas 
padėtų paskatinti jau mūsų 
tarpę egzistuojantį sąjūdį

kilis, dažnai randasi pavojuje. Kad apsisaugotu jie dabar 
nešioja iie perša imama ‘‘kainzelką”. Šiame pa Veiksle įma
tomo redaktorių Charles Ford ir vienas reporteri ų-foto
grafas Rioy Fdwards,

įvairenybes
• 4.. ......

Prie Žmogaus Inkstų Išaugo 270 Perlų

NAUJI LEIDINIAI

J, E. Vysk. M. Reiniui 
Sukako 50 Metų

Vasario 5 d. vyskupui M. 
Reiniui, katalikiškojo lietu
sių sąjūdžio didžiajam va- 

, dui katalikiškojo jaunimo 
v protektoriui, Lietuvos Ka

talikų Universiteto Rėkto- 
tiui/ir Vytauto Didžiojo U- 
niversiteto profesoriui su
kako lygiai 50 metų.

Vysk. , M.’ Reinys gimė 
1884 m. vasario 5 d. Mada- 
gaskaros vienkiemy,. Dau
gailių. parapijoj, Utenos 

. apskr. Gimnazijoj ir Dva
sinėj . Seminarijoj mokslus 
ėjo Vilniuje.. 1905, jm įstojo į 
Peterburgo Dvasinę Aka
demiją, kurią 1909 m. baigė 
Teologijos Magistro* laips- 

... įiu. Paskui išvyko į Luveno
Universitetą Belgijoje ir čia 
.1912 metais, gavo Filosofijos 
Daktaro laipsnį. Be to, dar 
hindi javo. S trasburge iki bu^ 

. vo. paskelbtas D.. Karas. 
.Grįžęs į Lietuvą kurį laiką 
buvo vikaru prie šv.Jono 

- bažnyčios Vilniuje, o paskui 
buvo pakviestas .į Vilniaus

Dvasinę Seminariją profe
sorium. Įsibrovus bolševi
kams į Lietuvą, buvo areš
tuotas ir daug iškentė jų 
kalėjimuose. 1922 m. buvo 
pakviestas profesorium į 
Lietuvos Universiteto Teo
logijos - Filosofijos fakulte
tą. 1925 m. buvo Užsienių 
Reikalu Ministeriu. Tas pa
reigas ėjo iki 1926 m. pava
sario, kuomet buvo paskir
tas . Vilkaviškio Vyskupu 
koadjutorium.
. Vysk. Reinys mūsų išeivi
jai.yra žinomas iš jo didelių 
dąrbų Lietuvoje. Tai yra 
nenuilstamas .veikėjas ir gi
lus mokslininkas. Jis be tie
sioginių savo pareigų, kaip 
vyskupas ir. universiteto 
profesorius, labai daug, dir
ba lietuvių katalikų -organi
zacijose. Be . to, jis daug ąp-. 
lanko ir. šiaip eilinių susirin
kimų įvairiausiose Lietuvos 
vietose. Bet ypatingai vysk. 
M. Reinys yra pamėgęs jaU-

. nimą. Čia yra jo visos jėgos,

savo tėveliams. Tokiu būdu 
per vaikus naudojasi ir tė
vai. Reiškia vaikai apašta
lauja sulig Šv. Tėvo Pijaus 
XI minties. Atlieka pasau
liečių apaštalavimo . darbą 
ir kartų mpkpsi lietuvių ka
lbos, pratinasi prie skaity
mo. lietuviškų laikraščių, 
knygų. Kur taip daroma, 
pasirodo pasekmės : geros. 
Patartina užsisakyti “Pa
žangą” visose lietuvių . mo- 

Ikyklose ir pamėginti pana
šų apaštalavimo ' darbą per 
vaikus pavaryti, “Pažan
ga” kaip tik tam tikslui ge
riausiai atatinka. Kad visos 
mokyklos paremtų “Pažan
gą”., būtų galima ją žymiai 

į pagerinti ir tuo syk neštų 
dar didesnę naudą.

‘•‘PAŽANGAj’. r 1 ■

■ Mėnraštis, leidžiamas kun. 
M. J. Urbono, 15 South A- 
ve., DuBois, Pa. Metams 
$1.90. Skinamas pradinėms 
mokykloms. k

“Pažanga” eina jau ant
ri metai, šį metą pekedtė ša
šo formatą susilenkdama 
per pus. Todėl ir savo išvai
zda šiemet’ kiu* kas. gražės-, 
nū. Turinys gi taip niikliar 
pritaikintas, pradinėms .mo
kykloms, kad. nėr ką nei a- 
timti, nei pridėti — ten vis
ko rasi ir mažiems ir di
desniems,. net ir suaugu
siems’, ypač tėveliams labai 
daug įdomių ir gražių pasi
skaitymų. Kaip tik mums: 
įr trūko tokio laikraštuko, 
kurs mokyklose būtų varto- Sveikiname “Pažangos” 
j amas ir pratinami jaunuo- leidėjus ,.redaktorius ir vi
liai prie skaitymo lietuvis- sus jos bendradarbius. Jei 
kų laikraščių. Štai kaip da
roma kai kuriose mokyklo
se : laike ‘ lietuviškų pamo
kų vaikai išmoksta vieną 
kitą straipsnelį gerai pas
kaityti. Tą- straipsnelį vai
kai turi namie perskaityti

visos mintys. Savo ypatin
goj globoj, kaip. protekto
rius, jis laiko pavasarinin- 
kijos sąjūdį. Ateitininkai ir 
angelaičiai yra taip pat vie
nu svarbiausių nuolatinių 
jo rūpesčių. Nemažiau . jis 
dirba kaip Ganytojas ir 
mokslininkas. Paskutiniu 
laiku, dar išrinktas naujai 
besikuriančio Lietuvos Ka- 

■. talikų Universiteto Rekto
rium. .

:. Amerikos lietuviai katąli- 
, kai džiaugiasi šiomis J. E. 
• Vysk. Reinio sukaktuvėmis 
, ir linki ilgiausių metų! .

iikį šiol “Pažanga” padarė 
tokią1 gražią, ir naudingą 
pažangą, tai pilnai pasitiki
me, kad visuomenė parems 
ją ir kad ji. padarys dar di
desnę pažangą ir atneš di
desnę naudą mūsų mokyk
lose, kaip tikybiniu, taip ir 
tautiniu žvilgsniu...
Ivit»i 31 ag n u s J. Rasenau.

‘MAŽŲJŲ DRAUGAS

Dienraštis > * ‘ I). r auga s’ ’ 
kas savaitę duodą priedą 
f ‘Mažųj ų Draugas ’ . kurį 
redaguoja Marianapolio stu 
denfai, vadovaujant moky
tojui .kum dr. Petrui. Bis- 
kini, M. I. C. / ’ .
: ’ “Draugo" priedas labai 
įdomus ir turiningas.

Tai‘sveikintinas sumany
mas,. • ■

Oslo ligoninėje . vieiiam 
žmogui buvo padaryta ope
racija, kurio viduriuose bu
vo rasta apie 270 labai ma
žo formato perlų. Mikros
kopinis tyrimas ir įvairūs 
peršvietimai parodė, kad 
perlai yra tokios pat. struk
tūros kaip ir tikrieji Japo
nijos perlai.

Ligonis jau kurį. laiką 
skundėsi Inkstų skaudėji
mu. Buvo manoma, kad jo 
inkstuose, . bus išaugę ak
mens. Tačiau, padarius ope-

“pirkti britų prekes”, kur 
tik galima. Tai bus galima, 
jei mūsų . žmonėms bus 
duota žmoniška proga. To
dėl jaučiamės įsitikinę, kad 
aukštai išsilavinę specijali- 
stai, kuriems derybas vesti 
iš Jūsų pusės pavesta, atsi
žvelgs į ekonominį turizmą, 
kad “negalima pirkti, jei 
neleidžiama parduoti.”

Jei tai yra tiesa, bendrai 
imant, tai Lietuvos atveju 
su.jos išimtinai kėliais že
mės ūkio produktais apribo
ta eksportine prekyba, gali
mumas “parduoti, kad būtų 
galima pirkti”, yra didžiau
sios . gyvybinės reikšmės. 
Todėl turime, vilties, kad ne
same neračijonalūs, jei. sti
priau jaučiame, kad turime 
turėti patikrintą ir žmoniš
kai pakankamą rinką savo 
kelioms turimoms eksporti
nėms prekėms, kaip beko- 

l.nui ir kai kuriems pieno 
produktams, kad galėtume 
palaikyti ir praplėsti sąvo 
perkamąją galią, be kurios 
negalime tikėtis padidinti 
savo importą, iš . Jungtinės 
Karalijos, iki patenkinamo ji’

I abipusiai norimo laipsnio.
Tebūnie man leista, bai

giant šias trumpas pasta
bas,. pareikšti viltį, kad būsi
te atlaidūs ir kantrūs su 
mumis, nes jaučiamės esą 
stiprūs savo gera valia, o

TĖVO J. BROžIKO, S J. 
MISIJOS

Vasario 19 d^ iki Kovo 4 
d., klebi kun. F. Juškaičior 
parapijoj, Cambridge, Mass

Kovo 5 — 18 d.d., kleb. 
kun. J. Valanticjaus para
pijoj, Waterbiiry, Conn.

Kovo 19 25 d.d., kleb.
kun. I. Zimblio. parapijoj, 
Philūdelpliiaį Pa.

Kovo 26 d. iki balandžio
1 d., Mob. kun, J. čepukai- y 
Čio parapijoj, Phila'dejplūa, / 
Pa.' ; '■ . į

Balandžio 3. ■— 15 d. (K 
kleb. kun. S. Stonio parajjL 
joj, pateršon, N. J. 7

Kun. J. Bružikas mi/ijų 
metu platina laikraštį ‘ ‘/ar- 
bininką” h* Lietuvos Jjzui- 
tų leidžiamą “Žvaigžcl/”.

Raginame nžsiprciiunc- 
ruoti.---------------- t *

BIZMįHSF
New York,—- Fedem Re-'

raciją, paaiškėjo,, kad tai 
nebūta tikrųjų inkstų ak
menų, o visai kito, labai 
nuostabaus dalyko. Prie už
pakalines inkstų dalies bu
vo priaugę apie 270 mažą 
gabalėlių perlų, kurie buvo 
•susigrupavę viens prie kito 
piltuvėlio formoje. Mažiau
sieji perlai buvę 0,8 mili
metro didumo, o didžiausie
ji 1,4 mil.

Toks įvykis laikomas ne 
tik 'medicinos retenybė, bet 
ir chemine sensacija, nes, 
gerai patyrinėjus, paaiškė
jo, kad šių lestųjų perlų 
forma, linijos ir šviesos . 
spindulių lūžimas yra lygiai 
toks pat kaip ir tikrųjų Ja- 
ponijos perlų, 'kurių 90% 
sudaro calciumcarbidas ir 
likusią dalį kitos organiš
kos dalvs. Perlai, kurie bu- 
vo išaugę prie to žmogaus 
inkstų cąlcicmcarbido tetu
rėjo tik vieną trečdalį; ki
tas trečdalis bino fosfatų, 
kurių šiaip perluose visai 
nėra; likusis trečdalis buvo 
sudandas iš kitų organiškų 
dalių.

Dar ir iki šiol nėra išaiš
kintas klausimas, kokiu bū
du .galėjo tie perlai tame 
žmoguje susidaryti. Aiški
nama. ar jie bus kilę tuo 
būdu kad juos išaugino tam 
tikros medžiagos, ar dėl to, 
kad medžiagos negalėjo sa
vo laiku pesikeisti ir būti 
pašalintos. Taip pat įdomus 
ir tas klausimas, ar po tam 
tikro laiko perlai vėl išaugs 
nr .ne. Ligonis po operacijos 
jaučiasi puikiai.

mKMITO EILES
Tai gražūs mūsą išeivijos 

įžymaus, poeto kun.’ K. Ur 
bonaVičiaus. eilių; rinkinys

Knygą gražiai atspausdin 
a ir turi ‘191 pušį. Jos kal
ia $1.50. Bet dabar “Darbi
ninko” spaudos vajaus, me
lu,* gražiais drobės viršeliais 
kaina tik 75 centai; popie 
rio viršeliais.50 centų.

Dabar yra gėriaųsi.as lai 
j kas įsigyti šią taip brangią 

siškai pasikliąudaini tradici-Į ir naudingą, eilių kiiygiį, 

ir teisėtumo supratimu.
“R.”

Į . • •

; i mūsų ketinimai yra kuo ge
riausi, bet tik mums gali 
trūkti sugebėjimo ir mokė
jimo derėtis. Ar šiaip ar taip 
butų, pradedame šias, dery
bas giliai pasitikėdami ir vi-

iiiu anglosaksų teisingumo . ‘.'Darbininko” adm. 
366 W. Broadway, 

South Boston/ Mąss;

serve Bankas paskelb 9 kad 
šioje apylinkėje krau ;uvių 
biznis už pirmą pusę Vasa
rio mėnesio yra 15 mošim- 
čių geresnis už tą patį laiką 
pereitais metais. Provinci
joje biznis per tą patį laiką 
pagerėjęs 45 nuoš. Jej tikėti 
statistikoms, tai biznjs eina
geryn. f

Tėvų Marijonų 
Misijos

Vasario 19 — kovo 4 ’dd.
— Aušros Vartų joarap., 
Worcester, Mass.; (Kun. A. 
Cikota, M. I. C.)., ’ ,

Vasario 26 -—. kovp 4 dd,
— Athol, Masš. (Kun. A. 
Petrauskas, M. I. Op.

Kovo 1 — 6 dd. —jMtCar
inei, Pa. (Kun. J. Vaitkevi
čius, M. L C.). »

Kovo 5 — 11. dd. A-r Pro- 
videncę, R. I. (Kun.Į A. Gi- 
kota, M. I. C.)

Kovo 5 — 18 dd. 4 Pitts- 
ton, Pa. (Kun. A. yfaūblys, 
M. I. C., įr kun. A/Petraus- 
kas, M. .1 C.)„ \/ •.

. Kovo 12 — .18 cld. — Šv. 
Kazimiero parap., AVorces- 
ter, Mass. (Kun. J. Navic
kas, M. T. C. ).

Kovo 12 — 25 dd —Kin- 
gston, Pa. (Kum. A. Ciku
ta, M. I. C. ir kilti. J. Vait
kevičius, M. I. G. O

Kovo 10 — 25 dd. — Šv. 
Jurgio parap., Brooklyn, N. 
Y. (Kum A. Petrauskas,. 
M. I. C. ).

Kovo 19 -r 25 Hd. — šv. 
Jurgio parąp., j Detroif. 
Mielu
' Kovo 1!) — Bal. 1 dd. 
Brockton, Mass. (19 -r- 25 
dd. kum A. Būblys, M. K 
C. 26 — bal. 1 dd. — kūn. 
A. Petrauskas, M. t. CJ.

Kovo 25 Bal- 1. Ro- 
chester — kiin. Cikota.

. Kovo 28 — Bal. 17 dd. — 
Apreiškimo parap.. Brook- 
Įvn, N. Y. (Kun. A. Būb* 
lys. AL L C.i . ' .

Balandžio 23 —7 29 dd. -7- 
Utica, N. Y. ,.kum Cikota.

Balandžio .30 Gegužes 
13 dd. — šv. Kazimiero pa
ra p..’ Philadėl phia. Pa. 
( Kum A. Cikofm M. L C.).
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Bukime Ištikimi
Savo Karaliui

Bet ant ko turi remtis 
įmogaus dora? Ar, ant ma-

CAMBRIDGE, MASS

(tęsinys) ‘ J
Kultūra kultūrai nėra, ly- J 

gL Pavyzdžiui visi žino, 1 
kad vokiečių kultūra -augs- ' 
ciati stovi/ o rusų žemiau; J 
tai priklauso kaip kuri tau
ta toli nužengė proto ir jau
smų išsilavinime. Tautas 
yadiname nekultūringomis, 
kurios gyvena kaip lauki-’. 
.njuLgyvūnai, nemoka laukų 
išdirbti, neturi įstatymų, 
valdos! papročiais, neturi* 
nei knygų — tų vaisių žmo
gaus protui.

Vienok ir ąugšta kultūra 
gali turėti dideles ydas, sa
vo silpnas puses, jeigu ji 
tik lavina/ taip sakant“žmo 
gaus dalį, arba rūpinasi tik 
vienu dalyku žmogaus. ■ ....

- - Jeigu tik, kuri nors tau
ta rūpinasi pakilti nuderi j a- 
liaų pralobti it* į šį dalyką 
įtemps visas savo jėgas, ži
noma, Įiasieks savo tikslą: 
pakils ūkis, pramonė. Pažiū 
roję į jokią tautą . matysi
me, kad ji turtinga, soti. 
Bet jeigu tik matcrijalė 

. kultūra bus pakeltą, o dva- 
. sios, įlieto ir jausmų kultū
ra liks pamiršta, ..tai tokia 
tauta su savo niaterijale 
kultūra žlugs. Nes; besirū
pindama* patenkinti savo 
geidulius, nevaldoma sustin- 

. gūsio proto ir neistobuiintų 
jausiiių, puola iki žemiausio 
laipsnio; doriškai.

Taip buvo Su romėnais. ; 
Pas juos materijalė kultū
ra pakilo kimaukščiaušiai. 
Pralobę romėnai pasileido, 
ištvirko; jų mintys nekilo 
augštyn, jausmai- atbuko. 
Nevaldomi proto, stumiami 
pagedusių jausmų, puolė i- 
ki žemiausio laipsnio doriš
kai’. Ir tas dorinis nupuoli- 

' mas buVo priežastimi jų 
žlugimo* ' ,

Prie - tokios pagoniškos, 
panašios \ romėnų kultūrai 1 
yra linkęs ir šiandieninis 
pasaulis. Tos pagoniškos ro
mėniškos šiandieninės, kul
tūros žymė yra ta, kad ji 
kreipia žmogaus mąstymą 
ir galvojimą prie dalykų 
mažesnės vertės, kuriuos 
galima pavadinti tik tikros 
kultūros antrininkais, pe
lais.

Šiandien kaip tik ii* yra 
tokios materjalės kultūros 
viešpatavimas. Daugelis ke
lia į padanges šiandienini 
amžių su. visais jo tekniš- 
kais išradimais, kad jis su 
visokių išrastų mašinų, te
legrafų, telefonų, • orlaivių 
pagalba, palengvino žmo
noms gyvenimą, . suartino. 

. juos su viens kitu. Gi tikre
nybėje, rodos, nemato, kad 
tie visi dalykai tik atitolina 
žmones nuo viens kito* Nes 
Šios gadynės gyveninio - su-

U, praturtėti, ten apsireiš-; 
Ida ir godumas, o su godų- ; 
inu eina pavydas ir neapy- : 
kanta,) kala baisiausius gi- : 
nklus, daro _ nuodingiausias 
dująs. Kam tas viskas daro
ma'? Gal sakysite, kad tau
tos ir valstybes tą viską da
ro iŠ meiles prie viena ki
tos Aišku kiekvienam, kad 
tas viskas daroma; ka’d žu
dyti vieni kitus. Todėl bile 
kada gali užsiliepsnoti ko-, 
ta, kuri gali sunaikinti ci
vilizaciją, kuri buvo stato
ma per šimtmečius.

Jeigu, tas visuotinas su
naikinimas civilizacijos dar 
neįvyksta, bet vis dar nusi- 
tęsiay tai tik ačiū Katalikų 
Bažnyčiai^I<uriLiiUiOlątoske- 
lią savo balsą ir primena 
žmonijai, kad tokios raate- 
rijaliai, ~- tękiiines kultū
ros ilgas viešpatavimas yra 
negalimas daiktas. Kad kul
tūra turi apimti visą žmogų 
bu jo dvasios ii* kūno reika
lais. Kultūra turi šviesti 
žmogaus protą, tobulinti 
jausmus, o ne vien rūpintis 
patenkinti kūno reikalus, ir 
kad duoną, pinigas nebūtų 
žmogaus gyvenimo tilcslu, 
bet tik padėtų žmogaus dva
siai kilti augštyn. Tai min
tis Katalikų Bažnyčios.

Proto švietimui ir dvasios 
tobulinimui reikalingos yra 
mokyklos, kolegijos, univer 
sitetai. Katalikų Bažnyčią 
tnomi ir rūpinasi, ir kur tik 
galima, ten steigia parapiji
nes pradines ir aukštesnes 
mokyklas. Apie Katalikų 
Bažnyčios veikimą mokyk
lų ir mokslo srvtyję. pakal
bėsime kitais atvejais..

Man šį kartą rūpi išaiš
kinti skirtumą tarp Katali
kų Bažnyčios.steigiamų mo
kyklų ir pasaulinių — vals
tybinių.

Neįsileisdami į platų aiš- 
{kinimą, pasakysiu trumpa i 
Pasaulinė mokykla supažiin 
dina savo mokinius, sakysi
me, su Skaitlinėmis, kaip 
išrišti įvairias matematiš
kas problemas ;• išmoko tai- 
sykliškai vartoti . vienos ar 
kitos tautos kalbąišaiškina 
įvairias kitokias mokslo ša
kas. kurios liečia grynai 
materijalius dalykus, bet 
nieku būdu neužsimena a- 
pie žmogaus dvasią, tartum, 
žmogus visai jos ir neturėtu

ių, ar chemijos, ar kitos ko
kios mokslo šakos ? Susigin
čyk su kuriuo nors pasauli
nes mokyklos auklėtiniu. 
Bandyk jam nurodyti visas 
neteisybes, kurios tarpe 
žmonių papildomos, tai tnų.j 
išgirsi: “Tas viskas dedasi 
dėlto, kad žmonėms stoka* 
apš vietos, kultūros. Kuo- 
meį girdi, žmones* bus la
binus apsišvietę, kultūrin
gi, tada ir visos neteisybės 
pranyks/",.
Bet paklausk:, kokia moks
lo šaka padaro žmogų tei
singu ii apsišvietusiu, kul
tūringu, tai išsižioja ir ne
žino ką atsakyti.

Tikrai apsišvietęs ir kul
tūringas žmogus yra tas, 
Įnirs yra teisingas ir moka 
suvaldyti savo žemus geidu-

1. Jlanką prie;New Roęhellė, N; V, laike šalčių. 2. Ko inisiją susidedanti iŠ gene
rolo Frėderick Coleirian, M’.ĮL B taneli, generolo ii. D. Poulpis ir Eugene Vidai ty
rinėja. Amerikos aviacijos industriją. 3. Arkitekto piešinys Warni Springs Foun
dation, Georgia valstybėje. Sausio mėn. 30. d. visojo Amerikoje įvyko baliai pa
gerbti prezidentą Roosevelt jo giminto dienoje Visas šių balių pelnas buvo paskir
tas statybai Šios įstaigos. , . ■ . .

kur tas'šaltinėlis yra?” — kad jie mano, jog kokios 
klausia žydas. Einam aš ten fleperkos žydelkaitės, 
tau parodysiu.” Bet žydas1 ar protestantes,, “publiško- 
pamatęs, kad tenai, arti sto*! je” mokykloje išauklės ge- 
vi kryžius, pradėjo trauktis riaus jų vaikučius, negu pa

siaukavusios Dievui tarnau
ti lietuvaites vienuolės. Pa
klausiau viena kito vaiko : 
kodėl neini lietuviškon nuk 
kyklon'? Tai, girdi,. lietimų 
mokyklos vaikai yra ne
mandagūs.. Bet ar žydukai 
ir kitokie yra .mandagesni tai.pirm£į p.lsiro.cb.kite, į,, 
tau'už lietuvius? — paklau- 1 - - - ,z-
siau. “Parapijinėje mokyk- 
įloję labai sunku, nes reikia 
/Imin- T>1 z viri 111 i o' nnl’A riiriirn

d.
■ Vytauto' Didžiojo Muzie
jus tikrai įra didžiulis pa
statas, vienas didžiausių 
Pabaltijo valstybėse. Jo tal
pumas 36,000 kubinių met- . 
rų. Lėšas muziejaus staty
bai sudarė vyriausybės skir- . 
toji pašalpa ~ 650,000 litų 
ir visuomenės aukos. Nuo 
1929 metų iki šiol visuomenė 
Vytauto Didžiojo Muziejaus 
statybai suaukojo 879,476 
litus. Iš šios sumos apie

■ 20,000 litųaukojo užsieniuo-
- še gyvenų lietuviai.

Visa Vytauto Didžiojo 
Muziejaus statyba ir įrengi-' 
mas. kaštuos arti dviejų mi
lijonų litų, kiek mažiau, ne
gu buvo numatyta. Iki šiol 
statybai jau išleista apie 
1,234,000 litų. Kaip jau mi
nėta, statybai galutinai už
baigti reikės dar apie 600,- 
000 litų.

Tikėsimės, kad, Lietuvos 
visuomenės ir užjūrių mūsų 
brolių ’duosnumo dėka, šis 
didžiulis Vytauto Didžiojo. 
.garbei prieš keletu metų 
pradėtas statyti paminklas 
šiemet pagaliau bus baigtas..

• . ■' . <• —1Tsb,

vo išrinkti ponais būti, kad 
ii’ jų vaikai, tai. kokie po
naičiai, ir kaip čia. mano 
vaikelis su tokiais prasčio
kų lietuvių vaikais sykiu 
mokinsiu ^tebč tina/ kad to- - — 
kie žmonės dar norėtų vado
vauti katalikų veikime, or
ganizacijose..

Broliai) jeigu. tikrai nori
te susilaukti pagarbos ir 
pasitikėjimo katalikų tarpe, 

. . ‘g 
turite pakankamai proto. 
Neardykite savo įstaigų, bet 

, įleiskite įon savo vaikelius
mokintis apie T)iev5.”į XebijoKite> kad jie 1)el,iaug 

a ša vri man. į išmoks apie Dievą. Neišmo-
Žinoma, vaikai pasako te- - ko perdaug S v. Augustinas, 

vų mintis. Teko nugirsti irišv. Tanias Akvinietis, kurie 
iš.pačių motinų panašių iš-{po kiek šimtmečių šviečia 
sireiškimų. Pasirodo, kad Į pasauliui savo mokslu, 
ir musų laikais yra žmonių, Iš vieš kojiai pasaulis stovės, 
kurie- kaip tie žydai mano!Tad neišmoks perdaug 
sau . kad jie yra kokio Die* I jūsų vaikai, ■

vadiname dora. Kadangi 
dora išteka iŠ religijos) .. ir 
sadangi katalikiškos moky
tos,, šalę visų kitų mokslų, 
moko ir, relegijos, doros, tai 
čia ir yra visas skirtumas 
tarp pasaulinės ir. katalikiš-. 
<os mokyklos.

Kalbėkis su kuo nori, su 
žy.dū, protestantu, ar kata
liku, insi sutinka, kad blogi 
laikai, kad visa žmonija, ro
dos, serga kokia tai nesan 
taikos, keršto liga. Bet nie
kas vienok nenori pagalvo
ti ir surasti tų negerumų 
priežastis. Niekas neieško 
tai ligai gydyti vaistų. Nes 
tai yra dvasios liga.

Jeigu žmones užsikrečia 
kokia kūno liga ir jeigu su
žino, kur tokį gydytoją, ku
ris tą ligą gali pagydyti, tai 
būriais bėga pas jį, kad pa
sigydytų.

Čia man prisimena vienas 
dalykas, kuris man teko pa
tyri! dar gyVėiiaiit Lietuvo
je. Buiro taip: Per vieną j ^ellklu, prie kurio kryžiuo-

• X1-r-Al-i r< ZV-n-lri i. ’ _ M i J« « 1*1 V

davo kriminalistus, žmogžu
džius, tai žydai prikryžiuo- 
dami Kristų manė Jį tuomi 
išniekinti. Bet ir čia apsivy
lė, nes kryžius nito to laiko 
virto didžiausiu pagarbos 
ženklu.

Mes katalikai turime ne
mažai A’iėtų, kurias lanko 
kasmet milijonai žmonių, 
ieškodami sveikatos įvai
riems kūno nesveikumams. 
Bet kuomet žmonės serga 
dvasios liga, tada visai nesi
rūpina, kad nuo tos ligos 
.išsigydyti. • • .

. Pavyzdžiui ir mes cambrr 
džiečiai turime toki šaltinė-

Ūkininkas, kuris buvo ne-Pb kuii° •vla pastatytas 
biednas, sumanė ir pastatė! kl‘-vžius“ Tuoim šaltinėliu y-

I ra parapij inė moky. k 1 ą.
;Nors ji yra nedidelė, kaip 
itas mažas .šaltinėlis, bet ji 
turi tą" stebuklingą gydymo 
galią, kuri nušviečia proto 
ir sielos akis vaikučiams, 
kurie ją lanko,. Ačiū Dievui 
netrūksta ir žmonių,, kurie 

į supranta tos moky kielės 
; vertę ir siunčia jon savo 
'vaikučius, kad jie praustų

vęzunąn nuvažiavo.
Suprantamą, kodėl žydas . 

nebandė to vandens, nes tai 
būtų buvęs atsižadėjimas 
savo tikėjimo. Nes visiems 
yra žinoma, kad žydai kry
žiaus nemyli) nes. kryžius 
primena jiems jų sentėvių 
žiaurumą. Mat. žydai, kaipo 
Dievo išrinktoji tauta, mą-l 
nė, jog jiems yra skirta bū
ti viso pasaulio ponais ir jį 
valdyti. Todėl jie laukė to
kio Mesijio, kuris jie mane 
užkariaus visą pasaulį, pa
dalys juos. pasaulio valdo
vais, ir visos tautos • turės 
.jiems, vergauti.

Bet kadangi Kristus pasi
rinko užvaldymui pasaulio 
kitokį kelią, o ne. tokį, kokį 
norėjo Žydai, fdl jie ant. Jo 
supyko 'ir prikalė prie kry
žiaus. Žydai,, matydami, kati 
daugelis žmonių tiki į Kris
tų ir klauso Jo mokslo, ir 
kadangi kryžius tais laikais 
buvo didžiausiu paniekos

kaimą ėjo vieškelis, Skersai 
jo per lauką bėgo mažas u-, 
peliš, prie kurio kranto ne
toli kelio gyveno ūkininkas. 
Prie pat vieškelio iš upelio 
pakrantės tfiško mažas šal
tinėlis su labai tyru, švariu 
vandeniu. Žmonės, keliau
ninkai, dažnai sustodavo 
prie to šaltinėlio, atsigerdą- 
vo vandens, kiti nusiplau
davo akis ir kai kurie pra
dėjo sakyti, kad to šaltinė
lio vanduo turi kokios tai 
ardančios galios, nes kaiku- 
rie, turinti silpnas akis, nu
siprausę tuo vandeniu, sa
kydavo kad jų akys pasida
riusios šviesesnės.

kury žmonės nebeturi laiko i AUce G. Caru pasaulinio 
i- karo slaugė, ji pirmą kartą 

laike 12 metų grįžo Ne\v 
Yorkąii iŠ Athehs,. Graiki
jos,, kur ji. yrą vedėja Nėar 
Rast. founjatioiL Nuo 1923 
metų ta Įstaigą aprūpino 
L25OJ)(X) pabėgėlių iš Smir
nos: .

pamąstyti. apie savo arti- 
niuŠA Todėl santykiai tarp 

.. žmonių, tautų ir valstybių 
. kasdien vis eina blogyn.

Tautos, valstybės, kad ap- 
.’ ginti savo mat-erijaliųs inte

resus, t žinok i m tą, kur yra 
tikslas inatęrijaliai pralob-

MOUNT CARMEL, PA.
REKOLEKCIJOS — MI
SIJOS IR 40 VAL. AT

LAIDAI.'
Iškalbingas misi j onierius, 

ProL. kun. Dr. Vaitkevi-. 
čius,; Šv. Kryžiaus bažnyčio
je sakys pamokslus prade* 
d ant vasario 27 dieną, pa
mokslai bus sakomi kasdie
ną; 8 vai. ryte ir 7 vai. va
kare. Kadangi Jubiliejaus 
metai (1900 nuo Kristaus 
mirimo ant kryžiaus) dar 

. tebesitęsia, tai visi. Mount 
iCarmelio ir. apylinkės lietu

vėms paminėti, didžiulį pa- pasinaudokite toms Mį- 
minklą — Muziejų kilo dar J r ateikite pasiklau- 
1929 metais. 1930 Vytauto/N-* Pamokslų, ir eikite.daž- 
Didžio jo ■■ metų lapkričionai prie šv. Sakramentų, 
mėn. 23 d. buvo pastatytas Misijos užsibaigs 40 vai. at* 
būsimam muziejui kertinis'laidais, kurie. prasidės, Šv. 
akmuo. Gražų impozanti-jKazimie.ro dienoj — kovo 4 
škam muziejui projektą pa- ■ Keturiasdešimts valandų ąt 
ruošė a. a. prof. architekto- j laidų laike, pamokslus irgi 
rius Dubeneckis. Muziejaus 'sakys Tėvas Marijonas, ku- 
statyba buvo pradėta, pasi- j nig.Dr, Vaitkevičius, 
rašius sutartį su rangovais, ! J. B . K.

u

n*
B.

Vytauto Didžiojo Muziejaus Statyba 
Bus Baigta Šiemet

priė to šaltinėlio .gražų kry-i 
žiu. Tada tas šaltinėlis, ro-i 
dos įgyjo dar didesnės svar
bos ir visados prie jo matė 
si žmonių. Sykį pas tą ūki
ninką atvažiavo žydas. Ūki
ninkas,. kuris nudėdavo pa- 
šposąut’i,. pastebėjęs, kad žy- ’ 
do akys raudonos ir ašaro-Į 
tos, paklausė: “Ickau, ko-1verTC ir sluncia jon savo 
dėl tavo akys pilnos aSawj;raikllf''Us’ k,,d ?ie P^ustli 
ar tau kokia nelaimė atsiti- s®'° PK°t'> iv. sielos akutės 
ko?" “Oi nę, man jokia ne- tuo tyru, vandenėliu.
laime nepatiko, tik man a- Vienok skaudu pasakyti, 
kis skauda*’. “Jei taip,' tai 
gali pasigydyti. Čia pakal
nėje yra. šaltinėlis, žmonės, 
kuriems akis skauda,, sako, 
kad misi pratisus tuo vande
niu akys pasveiksta.“. “Tat,

tuo tyru vandenėliu.

kad randasi’ nemažai ir to- 
kįų. žmonelių, kurie .nors ir 
galėtų ieisti jbn savo vąį.kii- 
eius- bet tyčia, neleidžia. 
Kodėl?. Bandžiau sužinoti 
to viso priežastį. Supratau.

Dėl ekonominės krizės, 
kaip kitur, taip ir Lietuvoje, 
nukrito įvairių gaminių kai
nos. Gerokai atpigo ir sta- 

. tyboš medžiaga. Šį aplinky
bė duoda progos Vytauto 
Didžiojo Muziejaus statybų 
užbaigti pigiau, negu buvo 
numatytų. Kiek teko pa
tirti, Vytauto Didžiojo Ko
mitetas yra nusistatęs šias 
palankias sąlygas išnaudoti 
ir Muziejaus statybą užbai
gti dar šiais metais.

Muziejaus statybai užbai
gti reikia dar daugiau kaip 
600,000 lt. Vytauto Didžiojo 
Komiteto kasoje šitokios su
mos nėra, todėl rūmų staty
bą norima baigti kreditan, 
kurį tikimasi išsirūpinti i 
trims metams. Komitetas; 
reiškia viltį, kad Lietuvos; 
visuomenė ir. užjūrių bro-; 
liai parems komiteto nusi
statymą galimai greičiau 
užbaigit Muziejaus statybą 
ir per tą laiką savo aukomis 
padės grąžinti užtrauktą 
paskolą. . .

Šiuo metu Vytauto Di-* 
džiojo Muziejaus statybai 
jau eina prie galo. Muzie
jaus dalis, kurioj numatyta 
patalpinti dabartinis Karo 
Muziejus, jau įrengta. Bai
giamą įrengti ir elektros ar
matūrą muziejaus patal
poms apšviesti. <

Vytauto Didžiojo Muzie
jų, tikrai galimą pavadinti 
muziejų muziejum, jame 
tilps Karo Muziejus, Kauno 
miesto Muziejus, Čiurlio- 
nięs galerija ir kiti.smuike- 
sni Kauno muziejai.

Sumanymas pastatyt Vy
tauto Didžiojo garbei, jo 
500 metų mirties sukaktu-
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Įkas girdėti lietuvių
KOLONIJOSE

S. ■. . Artinasi lietuviškoji katalikiško jaunimo šventė. Už 
E kelių savaičių Katalikų Bažnyčia minės Lietuvos, patrono, ; 
K šv. Kazimiero dieną. Ta dieną lietuviams, ypač jaunimui ■. 
K yra brangi.. Ypatingu būdu jis mylėjo mūsų tėvų žemę,;

Lietuvą, ir dar jaunas būdamas buvo pašauktas Viešpa-1 
f ties apturėti garbė vainiką už jaunystės dienas, paauko*

tas vien Dievo garbei. •
F Daug kartų garbiname įvairius tautos didvyrius,! 
E kurie skirtingu būdu yra savo pasišventimu.. iškėlę savo ■ 
K tautos vardą pasaulyje. Siunčiame jiems linkėjimus, nė- 
t-. šame jiems aukas, keliame tyankietus jų . pagerbimui. To- 
R kiais ženklais išreiškiame mūsų pagarbą, bei meilę tiems, 
t kurie savo darbais yra jos užsitarnavę. • ’ ’ ’
i Šventasis Kazimieras yra ir pątrijotas, kuris giliai 
į mylėjo savo .šalį, ir karžygis, kuris drąsiai kovojo su šie- 
r los priešais ir galutinai sėkmingai pergalėjo juos. Jis^ 
g . nuo mūsų yra ištiktųjų užsitarnavęs pagarbos. Jo vardas 
f ir jo darbai yra užrašyti ne vien pasaulinėse istorijų: 
į knygose, bet ir bažnyčios šventųjų tomuose.* Kur tik jo 

F: vardas bus garbinamas, ten bus žinoma ir gerbiama mūsų 
tėvynė kaipo žemelė, kuri užaugino Dievui mylimą kar-

į žygį. ■ ' .?.•■■. ■■ ' į
Vienatinė pagarbos puota, kuri pilnučiąusiai paten-

; kins mūsų brangų patroną tai ta, kuri mūsų katalikiškam1W 
jaunimui mažiausiai.kainuoja materialiai. Jai nereika-; If nįvmi

» linga didelių iškaščių, -tiktai geros valios , ir nužemintos - < yvH| IVUOpiĮ 
skaisčios širdies. Tai puota, kuriai mūsų Išganytojas.
Pats pristato saVo. švenčiausiąjį kūną kaipo maistą. Tai; ■ IzCItlCSIlll

i. - puota vienatinė į kuria mės galime asmeniškai užkviesti į . ------ -——
patį Šventą Kazimierą ir jis su .džiaugsmu pribus. AtsL j N* A. APSKRIČIO VYČIŲ 
lankys ųe tik jis vienas, bet drauge su savim atsives du OR(^NIZACIJOS KUO- 
tauras begalo mylimus asmenis - Viešpatį Jėzų ir Šven- GerbĮįmiejl Vyčiai! Atši- 
ciausiąją Mariją ir didžiuodamasis rodys Jiems savo nu- gerbiamas jaunime, 
mylėtąjį lietuvišką jaunimą. kovo 4dieną,kuri tavo šir-

Kasmet Lietuvos Vyčių organizacija po visą Ameri? džiai .ypatingai turi būti 
ką. viešai apvaikščiodavo tą savo patrono‘šventę. Visose ' Tą diena yra šv Kązimie- 

. kolonijose, kur tik gyvavo Vyčių kuopos ar apskričiai, visi į ro Vyčių organizacijos glo- 
organizącijos nariai priėję išpažinties “in ęorpore” pri?bėjo šventę. Butų pasigerė- 

’imdavo Šventą Komuniją. Dvasios vadai pasakydavo tina, kad: tą dieną N. A. 
jaunimui pritaikintus pamokslus, šįmet Vyčiai ruošiasi1 Ąpškričio Vyčių kuopų na- 
prie panašaus apvaikščiojimo. Neužilgo pamatysite laik-1 iškilmingaL per sv.. mi- 
raščiuose, kur ir kokiose bažnyčiose Įvyks šitos iškilmės. į ^stlloLri mt^v K 
Prašome visti narių, kad jie įsidėmėtų, kur bus laikomos (munįją? Nes be Dievo pa- 
dvasinės puotos, kad nei vienas heužsiliktų nesuteikęs sa< jaimos, jūs žinote, kad nie

ko gero nenuveiksime.
Taipgi, jei kurios kuopos

mylėtąjį lietuvišką jaunimą.

vo dalelės mūsų patronui.'

L-.U1Ū;

PHILADELPHIA, PA.
VISŲ DĖMESIUI, 

. Kas no'ritė. užsirašyti, ar
ba atnąujiiiti laikraštį .

„DARBININKU”, 
prašome atsilankyti arba 
atvirute parašydami man, <> 
aš nuėjęs į namus užrašysiu 
arba atnaujinsiu jums.

Kreipkitės • pas ... •
F. M. Kundrotas 

1700’ E. Moyaniensing Avė.
Phila., Pa.

Pranas Kudirka paeina 
iš Lietuvos, Suvalkijos, Ša
uti ąpskr.. Barzdų valšč., 
Žilių kaimo. Jo žmona Ve
ronika, po tėvais Survilaitė, 
paeina iš Kauno, Batakių 
valšč., Balciškių kaimo. A^ 
nVėrikon atvyko 30 m. atgal 
tiesiog į Nonvoodą, kur ir 
Šiandien tebegyvena. Turi 
gražu, vienos šeimviios, na- 
mėlį su kitais trobesiais ir 
dideliu sodu.

Per tuos 25 m. išaugino, 
gražią šeimynėlę: tris šil
inis, Pradą,.Vincą ir Juozą 
ir dvi dukreles? Bronislavą 
ir Eleną. :

P.-nai Kudirkai paeina iš 
gefų tėvii, ’ katalikiškai ir 
dorai išauklėti ir po šiai 
dienai yra pavyzdingi kata
likai ir lietuviai.

Pranas Kudirka yra kuk
lus ir nenuilstantis veikėjau 
parapijoje ir visuomeninia
me darbe. Jis parapijoje ir 
jos. draugijose daug dirbo 
ir tebedirba. Aukomis taip 
pat yra visur prisidėjęs.

Be te, p. Kudirka yra 
tvirčiausias • blaivininkas, 
nes jis visai nevartoja svai 
ginamųjų gėrimų".

Jo brolis Vincas taip pat 
turi savo gražų nanią su pa-

gražiai ir broliškai sugyve 
na.

N0RW00D, MASS.

Tr *• • -i . - • v.. j * • i-aipgi, jei Kurios Kuopos< • Vyčiai norėdami žymiau pagerbti savo Vadą ir.su- .jsgigalėŲj, butų labai gražu 
teikti, jam didesni meilės bukietą, kniečia savo tąrpan vi- turėti po bažnytinių iškil
ią. lietuviškąjį jaunimą dalyvauti drauge su jais prie mių bendrus užkandžius, 

• Dievo stalo. Mūsų tarpe randasi ir Švento Vardo bernai-! ar ką nors panašaus, pąsi- 
čių draugijų ir Panelės Švenčiausios mergaitės sodalie-: kviečiant svečių ir kalbėto- 
tės, Alumnų ir kitokių jaunimo, organizacijų. Kaip gra- -BI, kurie apibudiptų tos dię- 

. žu ir įspūdinga būtų jei jos visos susirinktų į didelius bū nos reikšmę Vyčiams. ■» 
N. A. Apskričio Vyčių

Kun. V. Puidokas..

SIDABRINĖS VESTU
. . VĖS '

PRIERAŠAS. P-nas Pra
nas ir Vincas Kudirkai yra. 
vieni iš pirmųjų L. D, S. 
nariui ir-korporatoriai.. Jų 
pavardės , yra įrašytos, anl 
L. D. S. org. čarterio.

Taigi gerb. p. Kudirkąm, 
jubiliejatam. linkime ilgiau
sių metų!

BPM0NTJ1

rius ir drauge‘garbintų šventąjį Kazimierą, Lietuvos. ir rjyasios vadas, 
jaunimo Patroną. Jei pats Išganytojas i r jo Brangi Mo-: 
tiiia dalyvaus puotoje ir palaimins, ją, nejaugi atsiras' .
nors vienas jaunikaitis ar meragitė, kurie patingės arba' UlflRRF^TFR 
gėdysis prisidėti prie tokios garbingos iškilmės. " IIU , Uį.u lLilij IVlnuai

\ Lietuviškas Amerikos jaunime jau nebetoli Kovo. 4;- Vasario T3 d. .mirė Motie- 
diena. Kad esi katalikas, .nęsiginsi, nesigėdyk savos ! jus Pauliukonis, L. D. S. 7 
tėvynės ir pamylėk herojus, kuriuos ji išauklėjo. Kovo*^ narys, “Darbininko’ 
mėnesio pirmame sekmadienyje .jį rengia pagarbos puotą i kaityto jas. Sirgo 6 mene 
vienam iš savo mylimųjų pasižymėjusiųjų sūnų ir kvie-j sįus? •’

. čia, kad tu dalyvautumei drauge su - tūkstančiais kitų [ •_ pTįe.L D S. priklausė *L11 
jaunikaičių ir mergaičių. Kur būsi Kpvo .4 dieną? Jei; nio ' . p
prie Dievo stalo būsi ir pats laimingas ir kitus pradžių-[ velionio nrtinūesienm On. gyvenimo^ 25 m, sukaktuves, 
ginsi, o.Dievui ir šventam Kazimierui suteiksi tokią pa/mjn?ms užuojau-! ~
garbų, kurios jie amžinai neužmirš. " ;ta

. ' KUN. A. VALANČIUS, ’ '‘
Vyčių Centro Dv. Vadas.

prie Dievo stalo būsi ir pats laimingas ir

LAWRENCElMASS?
Sekmadienį, vasario 4 d. 

^netikėtai pakliuvau i lais- 
kūr 

“ba-
trvs daktarai ir dur.

/—Kaip atleidimas yra kilnios dvasios ženklas; taip;, 
kerštas yra žvėriškos dvasios ženklas.

?< Pitakas.
 jvamanių prakalbas, 

—Gyvenimo taureMaptų kaili ild aitrumo, jei i ją kalbėjo nezaležninkas 
neįkristų keletas karčių ašarų. Jtiuška

J advokatai ir k'iti.
■ Kalbos buvo labai riebios 
į ir jų žodžiai švariam “Dar 
i bininkui” netinka.
1 Vienas daktaras išniekino
I • ♦ V* “ i * * 1

į savo tautiečius lietuvius. Jis 
' pasirodė gatviniu, burnoto.- 
jlu’- .

Jo kalbos klausėsi ir mo- 
įterys, luinos turėjo rausti 
i įš gėdos dėl tokios kalbos. 
Buvo ir vaikų. :

Taigi tokios prakalbos tik 
tvirkina žmones, . o ypač 
iaunimą; .

Šiame mieste tik vienoj 
šapo j gerai dirba. Daug- 
žmonių be darbo.

Pitagoras.

čia gy vuoj a S. L. A. kuo
pa.. Jos valdyba Susideda 
daugiausiai iš katalikams 
nepalankių ir kartais net 
priešingų žmonių.

W.G. McGLINCHEY

Pirmutinis Graborius

Lietuviams

Montello, Mass.

Dėl Moterų Patarnauja

Moteris.

Tel. 1308-R.

jietė. Taipgi .serga p. Savei- 
kienė. Ji yra Sliamokin 
State ligoninėje. ' ■

Linkimo jom pasveikti.
M AI.

Lieiit. Tliomas J. Ilamilton,
buvęs garsiu footbąllis.tas

karo laivyno
paskirias pilė 
inokyklciš, An-

napolis vešli jų foothall ra-
lėlį. ’*

P8OV1DENCE, R. I,

' . 6. '

geru: i. D. S. KUOPŲ, 
VALDYBŲ DFMESIUI.

1 Nedarbas. diVr neišnyko. 
Dnite^ darbininkų tebėra 
prispausti, vargo ir skurdo.

“Diirbininko” redakcija . 
'neturi tikrų žinių1 kiek yrii 
! narių be darbo, kiek , laiko, ■ ■ ' 
kaip bedarbiauja ir. kokiose 

Isąlygose L.-I). S., nariai'— 
'bedarbiai gyvena. .

Tokioš ir kitos žinios i 
kalingos Centrui;

Gerb. kuopų valdybos, 
(los , labai lengvai galėtų 
kias žinias sulinkti iv p 
siųsti redakcijai. Prašot 

ve pelno $135.00, nors įž 
iga buvo tik 35 centai.

Programai baigiant įsĮklt? 
bonas kini. J. Vaitellunas 
visiems padėkojo ir tuo už
baigė programą. /

D. Kapinis','

i1 Vasario 13 d. š. m.. pp.. 
Pranas ir Veronikai Kudir- 

[kai minėjo savo vedybinio

Tą dieną, ryte, gerb. jubi- 
liejatų intencijai kleb. kun. 
S. P. Kneižis atlaikė šv. 
mišias.

Vakare gi p. Kudirkų na
muose jų artimieji draugai 
surengė bankietą. Rengime 
daugiausiai pasidarbavo pp. 
Kuriene ir Kavaliati-skiene. 

j Dalyvavo brolis ir brolie- 
|nė V?. A, Kudirkai, pp. A. 
Kūrai, K. S. Akstinai, J. ir 

1 A. Kavaliauskai, Bataitiė- 
<u nė, M. Balutiene, B. Ado- 

. maitienė,’ ir J. Verseckas. 
: ■ i Gardžiai pavalgė, sudai- is ' ■ * ■ ? .y •' ' Davę, tostniasteriu išrinko 

p. K. Akstiną, kuris labai 
gabiai perstatinėjo dalyvius 

Visi dalyviai linkėjo jubi- 
liejatam. p. Kudirkąm su
laukti auksinių sukaktuvių.

Baigiant jųogramą kulbė-.

Vasa r i o 11 d. • į vyko {ia ru
pijos vakarienė su įvairia 
programa;

Klcb. .kum J. Vaitekūnas 
p i rini a ris i a sukalbėjo maldą

Sumanių šeimininkių vai- 
gini buvo skaniai pagamin 
ti. .

Žmonių buvo pilnutėlė sa
le. Daug turėjo, grįžti į na
mus, nes.netilpo.

Kleb.. kun. J. Vaitekūnas 
savio kalboje*, džiaugėsi, kad 
tiek daug parapijiečių atė
jo, bet kartu ir apgailesta- 
\ o, kad. visi negali sutilpti. 
Jis sako,.“Gal Dievas duos, 
neužilgo turėsime tokią sve
tainę, kurioje visi galės su
tilpti”, . \

. Dalyvavo apie 400 žmonių
Pž šios „vakarienės suren

gimą garbė pirm. pp. J. Ba- 
ikonienoi. M,. Bužinskienei 
ir pageli), p. Tamašauskie
nei ir kitoms, kurios taip 
nuoširdžiai prigelbėjo ir au
kavo.

Jau rengiąmės prie Cent- 
i alini ų O rgai i izaci jų 4 kuo
pų sudėtines (l-egužiibs, bu- 
1 cnt: Susivienyjimo p. Ka
talikų 89 kp., Moterų Są^ 
jungos 17 kp., Lictuyps Vy
čių 0 kp. ir L. D. Sč kp.

Turėta porą ' susi rinkimų. 
Labai. sutartinai veikiama? 
Beiidron valdybon įeina: S. 
šrupša — pirm., Ty. Braš
kes — virė-pirm.,/p-lč. V. 
Labėskaitė — rašt.Į, A. Ma
zutas — įžd. t

Geguž i n ė į vyks liepos 15 
d., 1934, Lietuvių| Darže, 
Glastonbury. .Todęl prašo-. . 
me. kitų draugijų tą dieną 
nieko nerengti, betį atsilan
kyti į keturlypę Gegužinę.

L. I), S. vajus eina smar
kiai. P. K. Tamošiųnas, na
ktimis sapnuojąs, lį:ad esąs 
ant laivo ir .važiuojąs į Lie
tuvą. Ta's gali išsipildyti,. , 
jeigu tik jam ir toj 
seksis, kaip iki š’iio^ 

| Lūck to vėli! ?

atp 
j.o. i

Mano nuomone geram ka- Mūsų duonkepiam ačiū už
t atikui nei neverta palaiky
ti. laisvamanių veikimo, nes 
laisvamaniai eina ten, kur 
vėjas .pučia.

Labai dažnai jie ir su bol
ševikais susidėję pučia į viė 
ną dūdą.

.Metiniame tos kuopos su
sirinkime įvyko Pildomo 
sios Tarybos nominavimas. 
Kuopos valdyba susirinko 
balsus, bet jų į Centrą ne
siuntė.. GaP ir dabar tebene
šioja kepurėje.

Bolševikai giriasi, kad S 
LA 241 kp. vadyba gali. už 
stiklelį ir pas patį 
ri'u nuvesti.

liucipc-
J. L.

MIRĖ.
Povilas Počys, 42 

žiaus mirė it iškilmingai 
palaidotas vasario (Į d., su 
dvejomis iškilmingomis šv«. 
mišiomis, kurias laikė Imi. 
J. B. Končius ir kun. J. 
Klimas, ,Š v. Kryžiaus ka
puose. .

m. am.

pnionte 15 motų. Jis. atvyko 
iš Šhenandoah 1919. ni.

jo patys to. vakarę .kaltiniu.- Paliko . nuliūdinu žmoną
kai.' pp., Kudirkai. Jie .d.ėko- Oną, tris podukras ir 2 po-
ju savo draugams už lihkė-. 
jiniuš ir surengimą bankie;

sųniu.

to. Po to, dar .pašoko sukti- SERGA.
n į ir visi išsiskirstė linksmi Pmin Daunienė sunkiai
į namus. : serga. Ji■ 7 yriį žymi pa ra pi-

WASHINGTON tlEPOT, 
CONN.'

paaukuotą duoną.'•
Vakarienės programoje, 

dalyvavo vaikučiai ir, pašo
ko “Noriu Miego”. ■

Mergaitės ir berniukai šie:
Ęm, Al ikonytė, A., Džeke vi- 
ė lutė, L. Klimavičiūtė, EI. 
Zydeckaitė, J. Vaitekūnas. 
V. Dzekevičius, J. Banevi
čius, V. Macevičius.

Duetas: Juzė ir Aleksan
dras Vitkunai sudainavo 
kkPlaukia Nemunėlis.”

J. Kuprevičius, operos ar 
.. j. : -»r •• m v • arnz.rauft jsviivii.u, tvui 10 nitui tįstas ir Mariiiona Tamosau-r .v, , , .. .v, ■ _ T-i i • pareiškė, kad iip neatmenąsskieiie pasalu* dealoga apie P. . . , .. . V , . . ‘ „i . . . c I šioje kolonijoje jokio nedar-mergeles ir bernelius. Jiedu 
prijuokino publiką.

• Kvartetas: Ona Juškaite
Ona Lukšytė.
ir A ineaą Ratsavicius sūdai-1 šaltis pridarė daug nuos- 
navo gražią dainelę. Akom-į bubu 
ponavo Brolis Jonas Banys. !. '

Duetas: M. ir A. Avižim-I, sku"llz,i^'- M ?
tės sudaina.ro “Turtingas' darzov^ sustt,°-
berneliu.” I P.lumberiains ir automobi-

Solo dainavo p-le Vilimai-; ini taisytojams tikra: rūgin
te.

Maža .mergaite
.įlietų, gražiai pašoko. . !.ras biznis, nėš daug žnionių

Birute (’iocytū pasakė ei- nušalo ausis, rankas.• kojas. , : 
les.. • . ’ ’ , •

r . • y/.: i < Krautuvininkas sako, .Labai gražiai, sudainavo. , v. * •, 
vt ’■ v i- i • : \ ! kad šia žiema pardavės dau- . Marianapolio Kolegijos. ' ..
i < 4 i t, ' i ginusia pirštiniu, o tojikvartetas su kher. Tvatinus-1 1 . ' . .
, ■ . „",. -krautuvė gvvuoja jau Ui tu,
kuj.riesaky. . . . .. . . Su kum'(as p;it, < .

Ši vakarienė parapijai da- į A. Zk KnfrAČunhis..

Nedarbas vargina ir šio 
miestelio darbininkus. Ūki
ninkai nebesamdo darbinin
kų, o turtuoliai taip pat at
leidinėja. Dirbtuvių, čia nė
ra/C WA priėmė nemažai 

į darbininkų, bėt ir bedarbiui 
i liko.
| Man teko kalbėti su 84 m. 
'amžiaus seneliu, kuris man

Žiema sunki irį tas dar la- 
A. Vaitkumis Hdau vargina bedarbius.

Šaltis pridarė daug nuos-

i {liūte.
rodos, 4.i Gyxl?i.ojanis taip pat

•i

sudaina.ro


Antradieniu Vasaria 27 d., 1934

Kražiai Ir Jų Didvyriai
Lapkričio 21 d., 1933 sukako-40-metų; kaip rusų val

džia, su gubernatorium Klingenbergu priešaky, panaikino 
Kražių vienuolių mergaičių benediktinių vienuolyną ir 
uždare jam priklausančią bažnyčią. Tos bažnyčios už
darymo skandalas ir kruvinos - skerdynės . yra viena iŠ 
charakteringiausių rusų vergovės laikų iliustracija.

■ » Kražiai stovi dešinėj Kražantės upės pusėj. Kražių 
miestelis labai senas jr minimas senovės raštuose jau be- 

. V niaz nuo 700 metų. 'Pirmoji apie Kražius žinia yra iš Lie- 
tuvos karaliaus Mindaugo, laikų.

1333 metais vokiečių kardininkų ordeno magistras 
^inrikis įpuolė į. Viduklės ir Kražių žemes, ir per aštuo- 
it jas dienas žudynėmis ir gaisrais viską nuteriojo. Tiktai 

. ka\i kunigaikštis Vytautas antrą kartą pas kryžiuočius 
pabėgęs, su jų pagalba ėjo kovoti už savo tėviškę su Jo
gaila,, su Vytautu išvien' ėjo ir Kražių atstovai, ir buvo 
narsūs kariai.

Ilgą laiką Kražiai garsėjo ir darė stiprios įtakos į visą 
Žemaitiją. Čia buvo net trys bažnyčios. Rusų valdžia, 
varydama nutautinimo politiką Lietuvoje, panoro iš vie
nos Kražių bažnyčios padaryti cerkvę ir atimti bažnyčiai 

. ptiklaujsančias žemes. Kaf vietinis pristavas norėjo tai 
įvykdinti, kražiškiai pasipriešino. Pasipriešinimo garsas 

- -- daejo-įlfi Kauno, gubernatoriaus, vokiečių kihnės ruso 
Klingenbergo. ' . ’

' Kliijigenbergas su kazokų pagelba 1893 metais 21 
lapkričiu atsirado Kražių miestely. Žmonių buvo, pilna 
bažnyčia. Ir kai gubernatorius klastingu būdu norėda
mas žmones iš bažnyčios išvesti ir ją uždaryti, to. pada
ryti negalėjo, nes žmonės nepaklausė, jis įsakė, kad kle
bonas jUr pamokslą žmonėms įsakytų išeiti Klebonas 
nors su'ašaromis ir pranešė, kad žmonės valdžios paklau- 

. sytų, tačiau bažnyčia nejudėjo me išvietes. Tada įpuolė 
būrys kązokų į bažnyčią ir pradėjo nagaikomis, kardais 
kapoti. ■ ’ . • . .

Daug buvo sužeistų, o dar daugiau suimtų ir nuvary
tų į kalėjimus. Taip pat buvo ir.nužudytų. Kražių skerdy^ 
nėse nukentėjo apie 540 žmonių. Apie 30 mirė nuo šalčio, 
nes buvo suavryti į upelį, 300 išvesti į Šiaulius, Tauragės 
ir. kitus kalėjimus, o likusieji sužeisti ir užmušti.

Skardžiu aidu nuaidėjo Kražių skerdynės nė tik ru
sų, bet ir .pasaulio spaudoj. Ypatingai apie tą Įvykį rašė 
anglų spauda. Visi jie gyrė lietuvių drąsą ir prisirišimą 
prie savo tikybos bei tautos. . .. :

Kalbama, kad rusų caras, sužinojęs, kad tiek daug 
lietuvių nukentėjo, išsišaukė tuolaikinį tikybos departa
mento direktorių ir skėlė jam į ausį. Gubernatorių Klin- 
genberą atšaukė iš Kauno ir iškėlė į Sibirą, kur vis dėlto 
jis gavo didesnę guberniją ir medalį,

ti draugija, norėdama supa
žindinti Lietuvos visuomenę 
su' savo veikimų ir užsie
niuose gyvenančių mūsų 
brolių gyvenimu, jau yra iš
leidusi keletą propagandi
nių leidinių.

Greta šios literatūros, 
draugija, sutrumpintai va
dinama ■ ‘DULR”, rengiasi 
leisti metraštį, kuriame 
smulkiai bus gvildenami 
draugijos tikslai, programa, 
darbai ir kita. Metrašty bus 
gvildenamas taip pat savo 
žemes ūkio kolonijų Užjūrių 
kraštuose steigimo reikalas, 
Bendradarbiauti metrašty 
pakviesti žymiausi mūsų is- 
eivybės ir kolonijų organi
zavimo žinovai, jų tarpe 
Lietuvos pasiuntinys Pietų 
Amerikai gen. T. Daukan
tas, V. D. Universiteto geo
grafijos profesorius K,. Pak
štas, Argentinos lietuvių ra
šytojas Ryšelis ir kiti. Tsb.

PLEOKAITININKO BY
LA KARIUOMENĖS 

TEISME.

KAUNAS, — Kariuome
nės teisinas svarstė plečkai- 
tininko Juozo Slavinsko by
lą. Jis buvo kaltinamas tuo, 
kad 1929 metų birželio mėn. 
7 d. granata nužudė Uteno
je policijos valdininką

Slavinską teismas nuteisė 
"kalėti sunk, darbų kalėjime 
. iki • gyvos galvos.

KLAIPĖDOS NAUJIE
NOS.

• Nedarbas Mažėja.

Žinios Iš Lietuvos
GERA METŲ PRADŽIA nas įdomus reiškinys. Dar 

■ • KLAIPĖDOS UOSTUI

- . -1932 mėtai Klaipėdos uos
tui buvo rekordiniai’ metai 
laivų judėjimo atžvilgių.

. . Tais metais Klaipėdos uostą 
aplankė daugiau kaip tuks-

. tąntis laivų. Tokio gausaus 
laivų, judėjitno Klaipėdos 
uoste nebuvo i nuo pereitojo 
šimtmečio pabaigos, kada 
per Klaipėdą įėjo gyva miš
ko prekyba, (

Pereitieji 1933 metai 
vėl buvo rekordiniai ne tik 
laivų skaičiukui, bet ir pre
kių apyvartoj atžvilgiu. To
kios prekių apyvartos, kaip.

■ pernai, Klaipėdos uostas 
dar nėra turėjęs.

Šių metų pradžia Klaipė- 
' dos uostui taip pat lemia

daug gero, Laivų ir prekių 
< judėjimas' šiemet dar dides

nis, negu praėjusiais rekor
diniais metais tuo pat lai-

; ku. Per šių metų sausio mėn. 
į Klaipėdos uostą 5 įplaukė 
55 laivai, kuriais atgabenta, 

i 31,500 tonų įvairių prekių.
(Pernai sausio mėn. įplau
kė 46 laivai su 24,900 tonų 
prekių.).

Išplaukė š. m., sausio 
; . mėn. 53 laivai su 15,700 to

nų prekių: Taigi, šie metai 
tiek laivų skaičiumi, tiek 
prekių apyvarta, toli prašo- 

u. ; ka pernykščius.
į Kalbant apie Klaipėdos. 

■■ • uosto.iaiv.ų ir prekių apy- 
vartą, metasi į akis dar vie-

prieš keletą metų, mūsų uo
ste vyravo vokiečių laivai; 
kitų tautų laivai uoste būda
vo palyginti retenybė. Visas 
ėjęs per Klaipėdos uostą į- 
vežimas ir išvežimas buvo 
didesnėj daly vokiečių ran-. 
.koše.

Paskutiniu laiku vaizdas 
iš pagrindų pasikeitęs. Šve
dų ir anglų laivai, anksčiau, 
gana retai užklysdavo į 
Klaipėdos uostą, . šiandien 
jau beveik kasdieniniai sve
čiai. Taip, šių metų Sausio 
mėn. švedų ir vokiečių lai
vų atplaukė po lygiai, o ant
roj vietoj eina anglų laivai.

Be to, vis daugiau atplau
kia ’ olandų, belgų ir kitų 
tolimesnių valstybių laivų.
. Iš. to matome, kad, pagy
vėjus prekybai su Anglija ir 
kitomis valstybėmis, tų val
stybių-laivai išstumia iš 
Klaipėdos uosto iki šiol vy
ravusius vokiečių laivus. Tai. 
sumažėjimo . prekybos su 
Vokietija paseka.

Padidėjo paskutinių me
tų bėgy ir keleivių judėji
mas per Klaipėdą. Per Klai
pėdą daug keleivių atvyksta 
iš Amerikos“, 'Anglijos, Šve
dijos ir Idtų krąšM . Tsb.

UŽSIENIŲ LIETUVIAMS 
REMTI DRAUGIJA LEIS

SAVO METRAŠTĮ. .

Bedarbių skaičius Klaipė
doje po truputį mažėja. Da
bar Klaipėdoje yra dar apie 
1.680 registruotų bedarbių. 
Bedarbių pašalpomis nau
dojasi apie 1.000 žmonių.

AUTOMATAIS LOŠTI 
DRAUDŽIAMA

. Įsisteigusi prieš porą me
tu užsienių lietuviams rem-

t> A fe B1fe -I fe fe £8 • ~

. Prieš porą metų iš kažin 
kur buvo atvykę į Lietuvą 
du svetimšaliai ir kreipėsi 
į vieną labdaringą organiza
ciją prašydama leisti jps 
vardu automatinius lošimus 
Įrengti. Gavę sutikimą, . jie 
visose kavinėse, restoranuo
se bei smuklėse pristatė, au
tomatų lošti pinigais. . Už 
pasinaudojimą vardu labda
ringai organizacijai jie pas
kyrė tam tikrą. nuošimtį 
nuo gaunamo pelno. Žmonės'' 
pradėjo, mėginti laimę. Ži
noma, visi pralošinejo, kar
tais net paskutinius centus. 
Tų .automatų žala buvo aišt' 
ki. Abu svetimšaliai per 
trumpą laiką praturtėjo, 
nes automatai davė., labai 
gražų pelną. Vidaus reika
lų ininisteris, turėdamas, 
galvoj tokių automatų žino-* 
nėms daromą žalą; jais loš
ti uždraudė.

.PAPILE, Šiaulių dpskr..

Keleivinis laivas Presidėnt Taft, pakelyj iš San Ėrančis- 
(•o, susiclurė su milžiniška bangžuye. Šis paveikslas iiiitiiš 
tuojaūspo susidūrimo.

Auksakasiai Lietuvoje
Iš senų laikų eina kalbos, kad Rambyno kalne yra tiž- 

kasta daug^aukso. Vieni salto, kad senovės lietuviai ja
me paslėpė šventyklos, kuri čia stovėjo, auksinius indus, 
kiti teigia, kad 1812 metais bėgdamas iš Rusijos Napoleo
nas užkasė dėžę pinigų, treti vėl dar kai ką prasimano. 
Tos kalbos, matyt, sugundė lengvai įgyjamų turtų trokš
tančius vokiečius, kurie atvykę ir pradėjo jų ieškoti.

Ne taip sau vokiečiai pradėjo Rambyne ieškoti auk- 
ŠO. Jie buvo atsivežę kažkokį mokslininką, kuris apžiū
rėjęs vietą, pabadęs su sidabrine lazdele ir pasta
tęs dar vėl kokius tai instrumentus gulintiems žemėse 
metalams surasti. Ilgai dar. “mokslininkas” galvojo, kol 
pasako galų gale, kad 16 metrų gilumoje esanti apie 2,80 
i’ietr. ilgumo ir 1,20 irietro platumo skrynia aukso. Vo
kiečiai toje vietoje pradėjo kasti didžiulę duobę. Gar
sas, kad atvažiavo aukso ieškoti, pasklido, po visą kraštą. 
Iš apylinkių-pradėjo plūsti minios žmonių pasižiūrėti, 
kiek milijonų :bus iškelta į žemės paviršių. Pamatyti ta
čiau niekas nieko negavo, Kasėjai iš tolo prie duobės nie
ko neprileidžia,, apsitvėrę spygliuotomis vielomis.

Darbas ėjo dienomis ir naktimis. Aukso ieškotojai 
prakaitavo dvi: savaites. Atrodė -kartą, kad auksas jau 
čia pat, nes kastuvai, atsimušę į kažką kietą sužvangėjo, 
Pasirodė tąčiauj kad tai nė geležinė skrynia, o didžiulis 
ikm uo. Daug vargo teko padėti, kol šį akmneį išrito 
laukan. Išritę, ieškotojai vėl įnyko kasti, skverbtis gi
lyn; Ir galų gale į viską spiovė, padėję daug vargo ir iš
leidędaug pinigų.

Taip aukso ieškojimas ir pasibaigė. Žinia apie kasi
nėjimus Rambyno kalne pateko į užsienių spaudą, kur ji 
buvo taip išpūsta, kad juokas ėmė. Antai, prancūzai pa
rašė, kad Lietuvoje, Rambyno provincijoj, tapo užtiktos 
aukso gyslos jr kad. aukso kasti plaukia. 4š viso krašto 
tūkstančiai žmonių.. . Pirmieji aukso transportai esą pa
siųsti į sostinę. Kaip matome tačiau, tai tik muilo bur
bulai irdaugiaunieko. « ,

Rambyno kalnas, senovės lietuvių šventovė, yra ant. 
Nemuno kranto Klaipėdos krašte. Nuo kalno matyti ant
roj Nemuno pusėj Ragainė ir Tilžė. Tsb.

Keistas laiškas iš Sovietų 
Rusijos.

Nesenai Papilės valsčiaus 
savivaldybe gavo iš Mas
kvos laišką,, užadresūotą 
“Miėst. P.opieliany, šavelst 
ki uiezd, Kovehskoj guli., 
sėlskomu sovietu ”. Laiške 
kažkoks “Mosstroisojųz’’ 
Arcdiit. Stroif. Technikam 
klausia .apie tovariščio kib 

iit neatimtos bnlšavinio
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Linksmi ir Liūdni Dalykai 
Tarp Panemunes ir Tilžės
Kaip žinome, vokiečiai,1 prisipažino, kad tokiu būdu \ 

atsakydami j teisėją mūsų jam pavyko prašmugęliuoti i
reikalii gynimą Klaipėdos karti centnerio sviesto. Kita ; 
krašto, suvaržė ir vadina-'moteris sviestą buvo paslė-.
mą . mažąjį pasienio'susisie-Į pusi kūdikio vystikluose,. - ■ 

(for kitą pirštinėse.
Daugelis pasieniečių tal

kos suorganizavo Šunis# Iš
mokinę šunis nešioti ryšu
lius, jie ateina į mūsų pusę, 
prisiperka gerokai maisto 
produktų, pariša juos šu
nims po kaklu ai* tarp kojų 
ir paleidžia. Patys ramūs ei
na per piltą, perėję, randa.-, 
šunis su produktais jaū na- J 
muoše. ■ ;

Už kiekvieną tokį susėk- . i 
tą nusižengimą vokiečiai de
da smarkias pabaudas. Ta* 
čiau žmonių neatbaido nė 
pabaudos, nė šiaip jokie sun- _ 
kūmai, nes badas yra galin
gesnis už visokius pavojus.

Taigi, tuo tarpu Luizės 
tiltas yra linksmiausia vie- .. 
ta visam Vokietijos pasie
ny, Iš kitos pusės betgi čia 
daugiausia, žmonės patiria 
vargo.' šaltis, sniegas lie
tus, kelių valandų stovėji
mas neatbaido tačiau žmo
nių, Visi-veržiasi, visi, nes 
tai pragyvenimo reikalas.

Tsb.

teisės, kokios jo tėvų politi
nės pažiūros. Žinias reika
lauja kuo skubiausiai pris
tatyti aukščiau minėtai. į- 

‘staigai..
Valsčiaus savivaldybe, ga

vusi šį laišką, nemažai nus
tebo, kad Sovietai ligi šiol 
nežino, j og Lietuva ne So
vietų Rusijos ribose ir jog 
Lietuvoje nėra jokių sovie
tų. ' ’

IŠTREMTAS Iš LIETU
VOS VOKIETININKAS.

Klaipėdos. krašto guber 
natoriaūs dr. Navako įsaky
mu, atleistas iš tarnybos 
Vokietijos pilietis dr. J. Ži- 
nder, kaipo pa vėjingas val
stybės saugumui ir nsuo* 
menės ramumui asmuo, iš- 
trenitas is Lietuvos.

REIKALAUJA LIETUVIŠ- 
KŲ VARDU LAIVAMS.

Susisiekimui tarp Klaipė- 
dęs miesto ir užmario (Smil
tynes) palaikyti plaukioja 
keltai-laivai: “Sąndkrtf g”,

kimą. Pasienio gyventojai, < 
■anksčiau galėję ateiti mais
to produktų - nusipirkti į 
mūsų pusę laisvai, dabar y- 
ra trukdomi visokiais bū
dais. Jiems kad ir pavyksta 
Įsigyti korteles sienai perei
ti,7 maisto parsinešti, betgi 
gauna visiškai mažai. Ry
šium su šituo, pasieny nepa- >. 
prastai padidėjo maisto pro
duktų kontrabanda, ir patys 
gyventojai, norėdami mais
to parsigabenti,, griebiasi 
įvairiausių priemonių.

Luizėš tiltas, kuriuo vyk
sta susisiekimas tarp. Tilžės. 
ift Panemunės, dabar virto 
kasdieninių komedijų vieta.. 
Ir ko tik čia negalima pa
matyti. Nuo ryto ligi vaka
ro žmonės grūdasi virtinė
mis lyg į kokius atlaidus. 
Tiltas nėra jau taip platus, 
o be to skersai stovi dar 
žandarų ir muitininkų už
tvaros. Jie kiekvieną apžiū
ri, patikriną ar nesineša 
kurių maisto produktų dau
giau, kaip leista. Ligi vie
nas . žmogus pro muitinę 
praeina, praslenka kelias 
minutes, o tų žmonių tūks
tančiai. Susidaro dėl to mil
žiniškos virtinės, kurios pri
verstos išstovėti šalty, snie
ge po, keletą ar kelioliką va
landų. .

Nežiūrint tačiau to, žmo
nes eina ir vargsta,. nes 
maisto produktai mūsų pu
sėje daug pigesni.

Teko matyti neseniai vie
ną senyvą moterį. Ji .turėjo 
krepšely pusę- kilogramo 
sviesto, ir truputį. dešros. 
Stovėdama eilėje, . ji dejavo 
ir skundėsi, ' kad silpstanti. 
Kiti žmonės matė, kad iš- 
tikrųjų reikia jai pagalbos 
— ji turėjo netrukus gim
dyti. Užjausdami, jie pralei
do ją pirmyn, kad greičiaiT 
atliktų formalumus muiti
nėje. Kai muitininkai pra
dėjo ją kratyti, ji staiga 
susvyravo, išbalo ir suklupo. 
Tuo pačiu momentų ji gero
kai suplonėjo. Pasirodo, kad 
ji po drabužiais buvo apsi
rišusi porą nupeštų žąsų, 
kurias ji norėjo parsinešti 
kontrabandos keliu.

Pasitaiko, kad panašių 
gudruolių patenka -bent po 
kelis per valandą.' Antai, 
viena mergaitė nešėsi krep
šy kelioliką runkelių. Run- 

i keliai iš pažiūros atrodė 
| kaip ir visi kiti. Muitininkas 
i jau norėjo ją praleisti, ta
čiau vienas užsimanė runke
liais pasigrožėti. Paėmęs 
kurį tai į rankas, jis nuste
bo — runkelis, buvo lengvas. 
Arčiau pažiūrėjęs, pastebė
jo, kad šis. ir, kiti runkeliai 
sulipdyti iŠ dviejų pusių. Pa
tikrinus rasta, kad runkelių 
viduriai išgręžti, o tuštumos 
prikimštos, sviesto.

Stengdamiesi sviestą pra- 
Šmugelįuoti, žmonės jį sle
pia. drabužiuose, krauna; į

KNYGOS 
NUPIGINTA KAINA

UKININKYSTĖ, kaip geriau- . 
šia ūkę vesti, sėti ir apginti nuo .: 
visokią kirminą.ir vabalą. Kny
ga didelio formato 6x9. Kai- . 
na z... J..... $1.00

ARITMETIKA suaugusiems ir 
savamoksliam išomkti rokuoti, di
delė knyga _____......... 50c«

MOKYKIMĖS RAŠYTI pa
čiam per save .....................  30ė.

8 ISTORIJOS ir visokie pa
mokinimai ..........  25c.

Kas per ši" mėnesį užsisakys 
šias knygas, gaus visas už $1.00.

Pinigus siuskite. Money Orde
rį ir 3c markę. ....... ...... . ’

POVILAS MIKALAUSKAS' 
248 W. 4th St., So. Bostos, Mass.

“Štadt MemeI” ir “Neh- 
rung”, o' susisiekimą su 
Juodkrante ir Nida aptar
nauja laivas - “Kurisches 
Haff”. Visi šie laivai turi 
vien tik. vokiškus vardus.

. Neseniai Klaipėdos uosto 
valdyba, kurios žinioje yra 
susisiekimas.. Kuršių mario
mis, pareikalavo iš Klaipė
dos magistrato, kad ant vi
sų aukščiau išvardintų laivų 
būtų uždėti lietuviški para
šai .paliekant greta ir voki
škuosius:.' Jeigu Klaipėdos 
magistratas atsisakytų tai 
••padarytį. Klaipėdos uosto 
valdyba nusistačiusi neduoti 
tiems laivams leidimų susi
siekimui.

■ Laikas būtų • Klaipėdos i 
miesto- valdybai pagaliau, 
susiprasti ir .pripažinti abie
jų kalbų — lietuvių ir vokie
čių.—r lygybę netik teorijo- 
je, 'bet ir praktikoje. Iki šiol L . 
Klaipėdos:miesto įstaigose kepures* Vienas vokietis bu*, 
vyi’avo tik vokiečių kalba, vo išsimanęs susukti sviestą 
Su valdininkais miesto įstąi-j plonu sluoksniu. į ilgus dra
gos. net susikalbėti lietuvis.-: bes rėžius ir jais apsivynioti 
įai negalimą. . . '• Tsb.I-apie kojų blauzdas..Jis.pats

vyravo tik vokipeiij 1

Pavasaris Lietuvoj 
^Praleiskite Velykas 

Tėvynėje 
Reguliarus, nuolatk 

. niai išplaukimai per 
COPĖNHAGĄ pato
giais turistinės kle- 
sos laivais. - Visi 
kambariai iš lauko, 
>U maudynėmis.

Maistas . geras.
Informacijų klau

skite pas vieti
nį agentų arba 

75 State St., 
Boston, Mass/

UH*
S 58ROADUV, NEWYO»K

CHAS. B. KUCHAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

ir Balsamuotojas
637 S. Paca* St. .

• Baltiniore, Md.
Laidotuvėse patarnauju gerbi
ir pigiai. Pagrabūs paruošiu.

Nuo 75—100—150 ir aukščiau.
Tel. —. South 0083

Telefonas; Plasm 1350.;

JONAS G8EBLIAUGKAS 
draborius ir BalsnmuotojM • 
, 428 S.- PACA STREET, 

BALTIMORE, MD.
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Rytinių Valstybių Žinios
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Thompson,Conn.
Kandidatų Priėmimas Į gal pasaulio jungas per . sti- 
Marij&ną Vienuoliją*’ . prus. Taip, daug minčių)

į

Afarianapolio . kolegijoje, 
kaip ir kitose "kolegijose, 
randasi studentai kurie, tu
ri įvairių užsimojimu, bei į- 
vairių pašaukimų., Tiirp į-

į vairių pašaukimų yra pai- siojo,

perbėgo studentuose. Gali 
net keletas padare pasižadėl 
jimus. Dieve -duok, kad ge
rus. Baigiasi Kongregacijos 
Vii’šininko pamokslas..

Vėl maldos prie Aukščiau- 
kad Jis suteiktų iš-

šaukimas į vienuolių luomą. Į tvermės naujiems bandy* 
Šį pašaukimą supratę, 'duįniamš. Baigiasi pirmoji da- 
studentu ir vienas mokyto-

į / jąs įstojo, vasario 17 d., į
į Alarijouų vienuolijos bandę
k nius . Sektinas tai pavizdys.

• r

lis šių sujaudinančių iškil
mių.

Grįžta celebrantas su asi- 
sta į zakristijų, persirėdytr 
dėl Šventų Mišių. ---- —

Vėl pasirodo celebrantasc šiū studentų priėmimas į ’
.. Marijionų vienuolijų . Kok'sĮsu agįsta. Mišios prasideda. 
r . tai buvo gražus vaizdas, Ala- j Celėbraiitas Kun. A. Ci-
r rianapolio kolegijos koply-. - : - -

čioje tų rytą. Septintą va
landą, pasirodo eisena: kle;

t rikai, busiantieji bandymai, 
kurių, laimingoji valanda

1 jau arti, kun. J. Navickas, 
kolegijos, direktorius, ir ce
lebrantas kum A. Cikota, 
Mari jonu Kongregac i j o s 
Generolas, . kuris atvyko į 
Ameriką penktadi e n y j e.

.į Taip Susijaudiną žmogaus 
širdis, žiūrint į tuos jauni
kaičius, besiartinančius prie 

. pasiaukojimo altoriaus.. Ar- 
/ ’tinasi prie altoriaus pasau- 
:■ ’ liečiai, įsitikinę . -.apleisti šį 

nuodėmingų pasaulį. Taip 
į pasaulis vartoja daug vilio-

I jaričių priemonių, bet jos
nevilioja šių trokštančių ta
pti bandymais.

Jie drąsiai artinasi prie 
pasiaukojimo aukuro. Lai: 
mingi.. . ... •.

Prisiartino eisena prie al- 
į, toriaus. Pasigirsta koply- 
t Čioję gaisus celebranto bal- 
s sas: “Vieni Creatdr Spįri- 

• tus” : choras sugieda sekah- 
. čius verstis. Pasibaigia gie

dojimas, . celebranto maldos, 
atsiklaupia visi koplyčioje 

( esantieji, pasigirsta vėl ce
lebranto. balsas: “Ko nori
te broliai”? Ir pasigirsta 
jaunikaičių pasiaukojimo 

’• - atsakymas, štai- jaudinan
tis momentas. . Jauni, jau- _ v . . . . - -. 
nystės kupini jaunuoliai,J PD0S bažnytiniai chorai su- 
atsižada šio pasaulio, trokš- Amerikos ir Lietu- 
ta visai atsiduoti Dievui'.
.. Pamokslas. Kalba Gerb. 

' Generolas. Aiškina vienuoli-.) 
jos esmę, tikslų. Aiškina) 

j .tris apžadus, kuriuos kiek-
i , vienas vienuolijos narys da- 
! ro savo Aukščiausiajam.
į Peržiūri studentii veidus, Į*lietu.vi-s ir katalikas daktą-

visi susimąsto, atidžiai kla.uii as Ę°kley “. Aukštakalnis.
•Jisai karštais žodžiais pri
minė lietuviams jųjų patri
otiškas pareigas ir ragino 
neužmiršti Lietuvos nei Jos 
opiųjų reikalų. Daktaras 
Aukštakalnis tikrai užsipel
nė karštų ir gausių katučių,, 
nes jisai neatsisako niekuo
met. dalyvauti tai Darbinin
kų, tai. studentų,. tai vyčių, 
tai visų Idfų susirinkimuo
se. Tikrai šviesus, aukštos 
inteligentijos žmogus...

Vėliaus pakviesta gėrį 
lietuvių bei . Lietuvos prie- 
te.lka, gerbiamoji p-lė EIž-

kota, diakbnu — kun. -P. 
BiskiS, sub.-diakonu -r- klie
rikas E. Andriulionis; ma
gistras — klierikas — M. 
Jodka, smilkinio  jas — .klie
rikas Ji Kamandulis, akcin
iai ■— J. Praleika, K, Sta- 
dalninkas. Per ofertorijų 
choras sugiedojai‘Avė Ma
ria”, kuria parašė vienas 
Marijonas kunigas. Mišių 
eiga. Komunijos laikas. Vi
si kaip vienas artinasi, prie

Dievo Stalo priimti tikrąjį 
Kūlių ir Kraujų mūsų Išga
nytojo. Groja vargonai “Jė
zau prie manęs ateiki”... 
Baigiasi šventos mišios. .

į Palaiminimas švenčiau- 
jsiuojū Sakramentu. Dievas^ 
visus laimina, ypač naujus 
banchmius. “O Salutaris’k 
choras. Duetas: klierikas B, 
Ivanauskas ir J. Kuprevi
čius — “ Avė Veriim”; Vėl 
choras “Taiitttm Ergo”. 
Palaiminimų švenčiausiuo
ju Sakramentu teikia Mari- 
j onų Kongregacij os Genero
las. “Garbinkime švenčiam 
siųjį Sakramentų” gieda vi- 
si susirinkusieji. Baigiasi 
Šios, iškilmingos iškilmės. 
Rodos, butum per amžius 
šiose iškilmėse jeigu, galė
tum. Taip graži nuotaika. 
Baigiasi visų maldos pra
šančios Dievo suteikti, nau
jiems bandymams ištvermės 
savo pirmame žingsnyje, 
kurį šiandien tokiose gra
žiose iškilmėse yra padarę*

Naujiems bandymams visi 
"kolegijos broliai Marijonai 
bei studentai linki klioge- 
riausio pasisekimo savo pa
siryžime;

Antanas Mažukna L. K.

Waterbury, Conn.
VASARIO 16 WATER- bieta Kirk. Ji paeina iš 

BŪRY' . Škotijos ainių. Pernai va- 
—------— ' sara ji su daktaru ir ponia

Vasario 16 d., vakare, Stanislovaičiais keliavo per 
Švento Juozapo par.’Naujo- Lietuvą ir tenais išbuvo a- 
je Salėje įvyko nepaprastas pie penkias savaites. Ji taip 
Lietuvos Nepriklausomybės: pat yra buvus Iceland, Gre- 
Šventės minėjimas. Salė bu
vo. beveik pilnutė ir progra
mas prasidėjo pp pamaldų, 
8 vai. Klebonas kunigas Va- 
lantięjus prakalbėjo trum
pai į žmones, primindamas, 
kad visame Dievas'yra su' 

I mūsų Motute Lietuva ir jei
gu mes lietuviai laikysimės 
Dievo, tai Lietuvos laisvė 
bus apsaugota. Paskui , per- 

j statė kunigų . Kripų būti
10 programos vedėju.

Abudu Šv. Juozapo para-

•rViktoras Čekanauskas. Ji
sai trumpai kalbėjo apie 
Lietuvos Laistę, kaip ji at
gauta, ir kad šiandiena lie
tu viii v šventa pareiga ją 
sveikų j išlaikyti. Kalbėjo

-daugiausiai apie Vilnių. Iš* 
gyrė Waterbury’o lietuvius, 
o ypatingai jųjų vadus: ku
nigą Valantieji! ir kitus, 
kurie tokių milžinišką salę 
bei parapijos nuosavybę pa? 
jėgė įsigyti. Jo kalba labai 
patiko žmonėms. Dėkojam 
gerbiamam . Čekanauskui, 
kuris dovanai iš Hartfordo 
pas mus atvyko. TVaterbii- 
riečiai linki jaunam čeką-' 
iiauškui visolmrifUK)sJvl<ities_ 

..Trumpai kalbėjo kunigas 
Kripas, kuris priminė, kad 
lietuvių tauta, nors ir ma
ža gali daug kišo didžiuotis.

Galutinai gęrh. profeso*- 
rius ir kompozitorius Alek-. 
sis, kuris vadovavo koncer
tinei ir muzikalei ' progra
mai, trumpai, ragindamas 
neužmiršti Tėvynės, bet riš
tis prie Jos ir Jos reikalų. 
Ragino žmones pirkti ViL 
niatis pasus ir knygas bei 
raštus apie*Lietuvą ir Vii-, 
nių. ,<J .

Vakaro programa ir pa
rengimas bųVo Vilniaus Va
duoti Sąjungos vadovybėje.

Minėjime • dalyvavo ir į- 
žymiii žmonitį, kaip tai: še
rifas Jenušaitis, detektyvų 
leitenahtaš nMataš Balanda 
su žmona, ktmigai Ražaitis 
ir Gauronskas, ‘daktaras 
Stanislovaitiš, biznierius Gi 
bųlskis, Bernotas ir kiti., 
kurie stropiai darbuojasi 
Vilniaus Vaduoti reikalais 
Vienu žodžiti vakaras buvo 
labai nusisekęs, Angliškuo
se laikraščiuose tilpo gražūs 
aprašymai.

į vos himnus. Dainavo duetai 
Andrikiutė ir Adomaičiutė, 

j p-lė Plangiutė, mišrūs cho - 
Irai,- Radvila ir jo duktė Ra
dvilaitė gražiai pianu skam
bino. .

Perstatytas kalbėti geras

I so Kristaus Tarno žodžių, 
Kas žino, gal daugelio šir- 

į dyše šiuo momentu pasigir-
j do Kristaus Balsas. Dauge-
r. lis troško būti tarpe naujų- 
? jų bandymų. Bet .kas žino,

- i
S T.cl; Bryaiit 9-7763
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enland, Azijoje, ■ Afrikoje, 
visoj e Europoj e ir vienu žo
džiu beveik visame pasauly
je. Ji norėjo ypatingai lie
tuviams visur,ne tik Wate- 
rbūryj, pasakyti,, kad iš vi
sų žmonių lietuviai Lietuvo
je jai buvo kuomaloniausi.

Iš Lietuvos “parsivežus 
daug brangių gintarinių 
daiktų. Kalbėjo apie-valam 
dą laiko. Lietuva daranti 
nepaprastą progresų. Ji pa
tarė lietuviams ten apsilan
kyti, nes sako, kas lanko sa
vo tėvų žemę, tas labiau my
li savo kilmę, ji sutikus 
Lietuvos prezidentų ir kal
bėjus per Lietuvos radio, 
kuri buvo perduota visoje 
Europoje.

Ji labai džiaugėsi, kad tu
rėjo progų . kalbėti lietu
viams. Gausūs aplodismen
tai lydėjo jos įdomių kalbų.

Kadangi p-nia Stanislo- 
vaitienė jų supažindino su 
Lietuva ir padarė ja Lietu
vos bei lietuvių prietelka, 
tai jai reikėjo pasiaiškinti, 
kaip ji su Miss Kirk ten 
nuvyko ir taip toliaus. Po
nia Stanislovaitienė trum
pai, bet labai patriotingai 
kalbėjo, ypatingai jauni
mui’, kad jisai laikytųsi 
kuoilgiausiaį liet u v i š k o s 
dvasios ir lietuvybės..

Paskui buvo vėl choro] 
dainos ir muzika. Po toj Trumpa bet gyvai kalbė- 
kalbėjo Hartfordo lietuvis) jo mūsų, vikaras kun,. Ed,

HARTFORD, CūNN.
Gražiai paminėjo 16-tas 

Lietuvos N ep'i'Mausomttbės
■ sukaktuves.,

Vietos lietuviai skaitlin
game masiniame susirinki
me minėjo Lietuvos nepri
klausomybės 16-tas sukak
tuves. Vakare, sekmadienį, 
liet. parp. mokyklos salėj 
susirinko virš keturi Šimtai 
žmonių — pilnutėlė salė.

Vakaro vedėja, pirm. V- 
VS skyriaus, p-lė E. Povi
laityte pradėjo programų, 
pareikšdama’, kad nepriklau 
somybės paminėjimui inici- 
jatyva iškėlė VVS skyrius, 
bet bendrai parapija ir 
draugijos prisidėjo prie V- 
VS skyriaus šio tikslo.

Pirmiausia ji perstatė 
parapijos Šv. Cecilijos Cho
rą dainuoti, kuris sudaina
vo gražiai Amerikos ir Lie
tuvos himnus, porų dainų: 
“Ei. Lietuvi” ir “Jaunimo 
giesmę”, gi vyrų choras su
dainavo gražiai “Sveiki 
broliai Vilniečiai”- ir “Ulo
nai”. , . . . _

Kalbas pasako.

Gradeckis. Po jojo kalbos 
buvo, perstatytas Coimecti- 
eut sostinės burihistiio atst., 
Aldermonų Tarybos Pirm, 
p. Robert Eisher, kuris ofi- 
ciališkai pareiškė - sveikini
mus lietuviams tautos šven
tėje. Jis kalbėjo neilgai. 
Trečiu kalbėtoju buvo VYS 
Amer. sk. organiz. ir infor. 
k-to pirm. p. V. M. Čeką* 
naliskas. > Jis ilgoje kalbo
je gyvai atvaizdavo Lietu
vos kritiškus momentus ko
voje dėl nepriklausomybės 
ir priminė klausytojams, 
kad trečdalis Lietuvos že
mių ir sostinė Vilnius tebė
ra lenkų naguose. Jis ragi
no būt pasiryžusiais aiva-? 
duoti sostinę Vilnių ir pa
vergtus kraštus.

Solistai'gražiai pasirodė.
Tai’pe kalbų buvo pamar- 

gininiai — dainos. Dainavo 
solistės Lietuvos Operos ar
tistė p-lė. Ona Katkauskai- 
tė kontra alto “Mano gimti
nė” —Kačanausko ir ^Lie
tuva -brangi” — Vanagai
čio. Taipgi angliškai “Love 
of the Merchant”. Solistė 
tapo palydėta gausiais ap
lodismentais. P-lė Valerija 
Kaunietytė, kontra alto, su
dainavo : “Kur.bakūžė sama 
nota” —. Šimkaus ir “Aš ’ 
mergytė ” Vanagaičįo. 
Publika ‘iššaukė jų antru 
kartu, ■' bet ji . nepakartoj o. 
Ponia Alice Šimanskienė, 
soprano sudainavo labai 
gražiai ‘ ‘ Gaila man jaunys- 
tės ’ ’ — Žilevičiaus; ponai 
M. Kripas ir S. Zavadskas. 
gražiai sudainavio porų due
tų: “Ar tu žinai mano bro-: 
lį” ir “Ar aš'tau sese nesa
kiau”.

Vaikučiu Choras.
Liet, mokyklos vaikučių 

choras ir . šokikės labai pui
kiai. pasižymėjo, Garbė jų
jų mokytojoms Seserims, 
kurios taip rūpestingai ir 
gražiai prirengė mūsų j au- 
nuolius. Mokinių choras su
dainavo: “Ei pasauli mes 
be Vilniaus nenurimsim’ 
“Te gyvuoja Lietuva”, ‘Vi
lija Lietuvos motyna’. Vai
kai ir mergaitės dėvėjo tau
tiškus kostiumus, gražiai 
pasirodė šokiuose: “Ged.e- 
mino Marše”, “Suktiny”, 
“La Grace” ir k. P-lė Kas- 
monaitė pašoko “Tap dan- 
ce”. Žodžiu, mokiniai pub
likų žavėjo savo dainelėmis 
ir šokiais. . , ”
Kleb. kun, J. Amboto k-alb.a

Vietos liet. kleb. kun. Jo
nas Ambotas kalbėjo prog- 
ramo pabaigoje. Jo kalba 
buvo įspūdinga, labai pa- 
triotinga. Jis reiškė pasige
rėjimą Lietuvos progresu 
per ,16-kų nepriklausomų

BROOKLYN, N. Y. lų parapijos choras sudai
navo Č. Sasnauskb ■— “Su- 
žadinkim Lietuvą’;’; Antano 
Vaičiūno — “Kritusioms / 
Šauliams” ir t‘Gaila Lietu- z 
vos”, kurios žodžius parašę 
p-lė O* Bačkeviraitė, mhz 
ką parašė varg. p. A. Dij 
kė< ir 
tės” - 
čiaus, žod. J. Steponą 
Baigiant Lietuvos

KARALIENES angelę 
PARAPIJOS CHORAS

, Sėkmadienį, vasario 18 d, 
Karalienės Angelų parapi
jos choras dalyvavo Lietu
vos Nepriklausomybės die- 
noje,; Klasčiaus svetainėje 
su sekančia programa:

J. Jankui, Apreišk'inio 
Panelės parapijos vargo- 
ninkui diriguojant ir P, A. 
Dulkei, Karalienės Angelų mylimos sostinės '(Jainele 
parapijos vargoniiiltui skani i “ Vilnius” 
binant pianu, abu chorai a-j Kad geriau pažymėti niū- 
tidarė Lietuvos ?“ 
somybės dienų su Lietuvos siu- šios daineles 
Himnu.

Toliau ,Karalienės Ange-1 P. A. Dulkės:

“Mes Broliai SejBu- 
muz. J.: Gud/ivi

CIO, 
pri

klausomybes dienos aįJvaik- 

 

ščiojimą siidninavom Į mūsų

Nepriklau-isų choro prisidčjimj pridė- 
*- T>|ocWius, 

į parašytus mūsų, varponinko

■. tatmtngatšjAUSKnrs.
Laimingais jauskim’s,. mes lietuviai, 
Kad jau sulaukėm savos valdžios; .
Pančiai vergi jos nur ūdijo,
Spauda brangiausia mums atgijo.

Tautų dabina, sielų gaiviu
Jei kurie, giųžšinij džiaugsmų rasim 
Tėviškėj savo ii.uosi būsim,
Vargus pamiršę tuomet būsi i n.

Suėjus čionai, prisimen ’ mums, 
Vilnius gražiausias — Sostinė mūs’ 
Lai Gedomino kalnas žaliuoj’ 
Ant jo vėliava, lai plėvesuoj’.

Parašė P. Al Dulkė.

Pereitame susirinkime šio choro: P-lė Adelėj Starkiuie, 
’ ir p-nai B. Krist.opoms (ga
bus smuikininkas) ir V. 
Radzevičius. Linlkime ilgų 
metų mūsų tarpe jir laukia
me susipažinti . si j dar dąu-. 
giau naujų narių. I

Taipgi noriu priminti ir 
padūkuoti mūsų Jh.oristems 
už jų apsi rėdymų1

nauji nariai prisirašė prie

lietuvius ir linkėjo Lietuvai 
gyvuoti ir reiškė lietuviams 
ukrainiečių draugingumų. 
Programa visais atžvilgiais 
pavyko ir publikai patiko.

S. B, Pikturna.

MASPĖTH, L. L, N, Y.
Atsimainiimb Viešpaties Jč- 
. gaus Parapija.. .

Vasario 9 d. choras, vado
vaujant varg. T; F. Tamo^ 
šalčiui, turėjo mėnesinį su
sirinkimą. Pirm. Juozas 
Augustinas pradėjo susirin
kimą. ..

Šių metų nauja valdyba 
parūpino chorui konstituc i - 
ją su pagalba Dvasios Va
do kun.. J. Aleksiuno, kurią 
choras priėmė. Nutarta baž
nyčioje prie vargonų įtaisy
ti naujus suolus. Tam rei
kalui choristui pasiaukojo 
patys padaryti, Kasininkas 
A. Tamošauskas išdavė ra
portą iš pereitų 1933 metų. 
Choras gerai darbuojasi.

Šiame susirinkime prisi
rašė nauji cho no nariai: 
Jean Sink'iutč ir Julius 
Kleiza.. Sveikiname... Choro 
pamokos laikomos antradie
niais merginoms, ketvirta
dieniais vyrams, penktadie
niais 'visiems bendrai nuo 8 
vai. vakaro.

Choristas-c.
metų ir ragino kiekvienų A-" 
nięrikos lietuvį nepamiršti^ 
Vilniaus, rūpintis Vilniaus- 
ir pavergtų kraštų išvada; 
vimu. Bendrai, jo kalba pu
blikai patiko. Greta . |<leb. 
Amboto, kalbėjo i/ ukrai
niečių atstovas kun. dr. P. 
Gulyn trumpai, jis sveikino

VIETA TINKAMAM

VARGflNINKU!
; BRIDGEFORT, CONN..

Daug gėriau šeimoje .tris va* 
gis turėti negu vienų girtuo
klį. . . : Rnm; StriOpas..

tautiškais
rūbais Lietuvos Kepriklau-
somybės ‘dienoje. Buvo la-
bai gražu ir įspūdinga.. .

jięijos i- .
vyksta . kas antriilieni, vy
rams kas trečiadifnį. Ben
dra repeticija įyyksta kas 
penktadienį /

Choras gieda pamaldas 
per gavėnių kas trečiadieni 
ir penktadienį.

Mėnesinis susirinkimas į- 
vyks penktadieni, kovo 9 d.. 
parapijos svetainėje.

J. Avižonis.
Choro Korespondentas.

Merginoms rep

NOTARY Telefonus:
PUBLIC ' 8Tagg 2-5043

MATTHEW F. SALIAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS

GRAB0RIUS

660 Grand Street,

BROOKLYN, N. Y. > 
Puikiai Įrengtos dvi koplyčios- duo
damos mylimiems pašarvoti do- 
vanal.- Nuliitdimo valandoj kreip-’ 
RitPs pas mus. Patarnavimas yra 
užtikrintas ir už prieinam:} kuinu.

« Telėphuiu1 ’ Suiffg. 2—4109 i
Š ’ . NOTARV PUBLIC f

ALEKS. RADZEVIČIUS !
Į G R ABORIU S i
I . 402 Metropolitan Avė. . L
I BROOKLYN,.N. Y. j :

| Priešais Apreiškimo pampijOa-!’ ■ .
| Ba’Jny.č'ią . |
jPiU’satndau Autoiuobilius Veš-j .
j tuvetns, KriliŠtynonis. ir viso- | .
|’„ kkms pokyliams, | .
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