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VISŲ ŠALIŲ KATALIKAI DARBININKAI DARBININKAS ! .

E I N A A N T R A D I E N I Ą IS' IR

VIENYKITilS! • ■■'/.■; U/\rV'.CJA'l.>. . P E N K T A D I Ė N I A I LS
. . ■ ■ . ' ■ :

AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO jVOŽAPO SĄJUNGOS ORGANAS . -

EINA NUO 1915 METŲ f KAINA 5 CENTAI

MK KUM. TANAS ZUNSKAS
ISPANIJOS KATALIKAI PASIBAIGĖ ŠVENTIEJI i TRUMPINA DARBO 

ATGAUNA TEISES METAI VALANDAS
S.evill(\ — Ispanijos so- Vafican City, —Balandžio

cialistai po revoliucijos, per į 2 d. 'po iškilmingų pamaldų 
tris metus valdė kraštą. Per9 prie šventų Kristaus kan
tą , laiką jie griežtai buvo ei.os relikvijų,/Šventasis Te- 
nusistatė panaikinti tikybą, vas rankomis padėjo pirmu-

- Kaip išmanydami persekio-.tdiiias plytas, kmąenąs vėl 
jo katalikų kunigus ir pa- tapo užmūrytos Šv, Petro 
sąųlionis katalikų veikėjus. Bazilikoje Šventųjų metų 

šiame mieste jie buvo už- durys, per kurias įėjo 1,250, 
draudę iškilmingai švęsti 000 maldininkų iš viso pa- 
Didžįąją savaitę. • . šaulio pasimelsti h* gauti 

Šiais metais, socialistai šventojo Tėvo palaiminimą, 
buvo priversti leisti iškil-' . .V1 .. _• . ..*■ v Šios iškilmes oficialiaimes laikyti sulig senu pa-. • _ - , . ;•• . baigė Šventuosius Metus,prociu. Patvs marksistai L - •- -tr r • ♦ y4 ’. • C. x \ i -i;- Kiti Šventieji Metai įvykspripažįsta dabar, kad jiems, 1Arf. f * . . . t k .

nepasiseko panaikinti tiky-. .. . . ‘ .

i.ik/KOMISiųiS'REKO- 
SSS' ,S:\,/Z/MENDACIJAS IMIGRACI-

.. Waskiiigfon, — Kovo 31 
d., Hugh S. Johnsos, \RA! 
adrninisthitorius .. paskelbė] 
naujas taisykles minkštųjų; 
auglių kasyklų industii joj e;

Kinijos taisykles nustato 
septynių olandų darbo die
ną ir tuo pakelia darbinin
kų algas. . Miriimąlė. darbi
ninko dienos alga būsianti 
penki dolęriai.

NAUJASlOTASIS

šiai atstovų ir dabar socia
listų. valdžia priversta su 
katalikais skaitytis. 1

Socialistai buvo panaikinę 
dvasiškių algas. Jos dabar 
grąžinamos pavydale pensi
jų. Jie buvo priversti-išsi
žadėti jų plano panaikinti 
tikybos dėstymą mokyklose.

Dabar, užsienių rpikalų- 
minister'is, .Pila Romero 
ruošiasi važiuoti' Romon su
darai konkordatą su Vati- 

■' kanu. ’
Katalikai taipgi privertė 

socialistų valdžią, paskelbti 
amnestiją,, balandžio 14 d., 
politiniams kaliniams. Tą 
dieną bus trijų metų revo
liucijos sukaktuvės.

JOS REIKALU

DARBININKAI LAIMĖJO 
STREIKĄ

. (iardnęr, — Trečiųjų teis
mas išsprendė, kad O. W, 
Siebert kompanijos darbi
ninkams algos būtų pakeltos 
15 nuošimčių.

Apie. 200 darbininkų strei- 
;■ kavo penkias savaites, rei

kalaudami, kad algos būtų 
pakeltos 30 nuošimčių.

Streikas baigėsi kovo 20 
<d. kada streikieriąi ir darb

daviai ginčą .spręsti pūvedė 
treciųjų teismui. . -.

WASHTXGTON, — Ko
vo 24 d.; komisija suside
danti iš 48 vyrų. ir . moterų, 
kuri buvo paskirta darbo 
sekretorės Perkins, /ištirti 
imigracijos klausimą, įteikė 
savo raportą. Raporte, atsi
žvelgiant į nedarbą imigra
cijos suvaržymas . užgiriu- 
liias. Komisija tik pasiūlė, 
kad šeimos nariams, kurie 
dabar yra perskiriami imi
gracijos įstatymu būtų leis
ta Amerikon įvažiuoti..

Komisija taipgi rekomen
davo, kad tie, kurie yra ki
tose šalyse persekiojami dėl 
jų politiškų, tikybinių pa
žiūrų ar kilmės būtų įlei
džiami.

Komisija ragina, kad bū
tų vedama griežta kova 
prieš, svetimšalius krimina^ 
listus.' Vienkart rekomen
davo, kad tie svetimšaliai, 
kurie yra nelegaliai įvažia
vę, bet yra pasirodę pagei
dautinais piliečiai galėtų le
galizuoti jų buvimą Ameri
koje.

MOTERYS ATIDARĖ 
PRIEGLADDį

Vatiean City, —Velykų die
ną, akyvaizdo j e šimto .tūks
tančių inaldįninkų iš viso 
pasaulio, Romoje, Šventasis. 
Tėvas, paskelbė Šventuoju 
Don Giovamii Bose,o, kuris 
įsteigė Saližiečių ordeną 
1808 metais.. -

Don. Bošco gimė. Becclii 
miestelyje, netoli Turino 
1815 metais. Jis pagarsėjo 
po visą pasaulį amatų mo
kyklomis, kurias jis pirmu
tinis pradėjo steigti.

. Don Bosco mirė 1885 mo
tais.

PASIBAIRĖ ŠOFERIŲ 
STREIKAS

K e m Y-ork, — Taxicab Šo
ferių trijų savaičių streikas, 
baigėsi kovo 31 d. Streikiė-:. 
riai reikalavo, kad darbda-' 
viai pripažintų uniją, ” Į

Streikas prala i m ė t a. s. | 
Darbdaviai sutiko streikie-' 
rius priimti atgal darban,1 
bet 
jos.

nesutiko. pripažinti uni

A. A. KUN. TAMĄS ŽILINSKAS

J.E. Vysk. Bučys Atvyks
ta Marianapolio Kolegijom

“Darbininko” korespon
dentui teko nugirsti, kad šią 
savaitę Manaiuųndm Kale- 
gijon atvyksta. J. E. Vysku
pas- P. Bučys, Tėvų Mari jo
nu Kongregacijos Generolas 
ktiu. Čikof a . • rr A n w rik< >s

VOKIEČIAI SIELOJASI 
DEL LENKU LIETUVOJE
Berliiias, —“Berliner Bo- 

.eršeiizcitimg”, rašydamas a- 
pie Kauno Vytauto Didžio
jo Universiteto rektoriaus, 
pioL Kelnerio, per estii no-

Tėvų Marijonų PrmnncijO” 
Jas kun, J. J. Jakaitis.

TaiĮigi Į Marianapolm ko* - 
1 rgiją, l«‘t virtadi’enį vyksta 
iš Bostono provincijos ir ki
tų provincijų kui.ii.gai pasi- 
tai’ti Ta (‘tuvių Dienos ir lu
tais- reikalais. . . • . .

Kai Į) jau buvo rašyta K. 
A, Katalikų ./Seimelis yra 
nutaręs Lietuvių Dieną; 
rengti Marianapbljo Kol egi- • 

• jos parke,, liepas 4 d., Kole
gijos ir laikraščio “Darbi
ninko” naudai.

Tuo reikalu, yra šaukia- . 
nias susirinkimas So. Bos- 
Imie, balandžio 8 d., 4 vai.

PRADĖS DIRBTI
La ivren ce, — Manoma, 

kad greitu, laiku Čia pradės 
dįibti vienas iš didžiausių' 
audeklų fabrikas, kuris per’l 
dų metu buvo uždarytas, 
tai Pacific Pr'inf Works. / 

. Priruošiamieji darbai bai-j 
giami. Iš pradžių bus pa
šaukta t darban apie 2000 
darbininkii, kurie šiame fa
brike seniau dirbo.

KAUNAS, Lietuvos spauda praneša, kad Rietavo 
miestely,- kovo -14 d. š. m., mirė žymus veikėjas ir litera-

■ tas, vienas iš pirmųjų Amerikos lietuvių laikraščio .‘Dar- • 
bįninko/ ir LDS. steigėjų kun. Tarnas Žilinskas. Palaido

tas savo tėviškėje — Šunskuose.. -t . . ■ •

A. a. kun. Tanias Žilinskas daug metų gyveno Ame
rikoje. Devynis metus jis klebonavo So. Bostone šv. 
Petro lietuviu' parapijoje, tai yra nuo 1909 iki 1918 m.

Kun. F. Kemešiui (dabartiniam Dotnavos Akademi
jos profesoriui) atvykus iš Chicagoš i Bostoną organi- 

. žuoti Lietuvių Darbininkų Sąjungą a. a. kun. Žilinskas 
pirmas tai idėjai pritarė ir pats pirmas Įsirašė nariu. - 
Naujagimiai organizacijai yra suteikęs stambią finansinę 
paramą. Jo vedamoje parapijoje “Darbininkas” ir L. D.

. S. augo ir plėtėsi. - .

Be to, velionis savo darbais pasižymėjo visuose vK • 
suomenihiuose darbuose. Buvo karštas lietuvis ir patrioė 
tas. Tuoj po karo išvyko Lietuvon. Po kelių metų grįžo 
Amerikon ir laikinai buvo apsistojęs, rodos, Mt. Gamei, 
Pa.-

Bet Amerikoje nerimo. Pagyvenęs. kiek grįžo Lietu- 
von ir apsigyveno Žemaitijoj, kur ir mirė.

Velionis, gimė 1866 in. gruodžio 24 d., Domeikų kai
me. Šunskų par., Mariampolės apskr. Pradinį mokslą 
baigė žiūriu Gudeliuose ir Veiveriuose; 1879 m. Įstojo į 
Mariampolės gimnaziją;. 1885 m. į kunigų seminariją 
Seinuose. 1890 m. Įšvęstas kunigu.

Vikaro pareigas ėjo Grafaave, Visokię-Mązovieckie
: (Lomžos gub.), Kalvarijoj ii- Vilkavišky. 1908 m. atvy-

I ko Amerikon ir apsistojo Bostone.

A. a. kun. Tarnas Žilinskas yra parašęs keletą, kny- 
. gų Amerikoje ir Lietuvoje. Rašinėjo šiuose laikrasčiųo- . 

še:. ‘ ‘ Vilniaus žiniose “ Viltyje ”, ‘ ‘ šaltinyje ’ ‘ ‘ Drau
ge”, “Darbininke” ir kituose.

Antrą kartą grįžęs į Lietuvą velionis išleido savo pa- . 
rašytą knygą: “Pamokslai”., •

Liūdi Lietuvos katalikiška visuomenė ir visą katali
kiška., išeivija netekus žymaus veikėjo ir literato.

CHiCAGO, — Katalikių 
Moterų Taryba, kovo 25 d. 
čia atidarė prieglaudą 2501 
West Monroe St.. toms mo
terims 'ir merginoms,. Irnrios 
neturi namų. Spėjama, kad 

1 Č'liicagojo tokių alkanų ir 
l ~ benamiu moterų vra .apiepraneša, kad Sovietų Ruse k ’

joję suorganizuotas naujas _____ .'
vidaus reikalų komisariatas

• . Jis perims O.CfPU pareigas, 
taip pat egzistuojančios mi
licijos tarnybą. OGPIT di
džiąja 'dalim . bus paleistas, 
neš Sovietų Rusijoje jai.i-

• čiama, kad kova su vidaus 
priešais laimėta.

PALEIDŽIAAIAS GPU
NUTEISTI 30 METŲ

vidaus
reikalų- komisariatas

Jo pareigas parims

■ Maskva. — Elta. ReųterisL 
praneša, kad Sovietų Rusi-

AMNESTAV0132 POLI
TINIUSKALINIUS

Cl erei and,. — Ąlvanley 
Jolinsfon garvežių inžinie
rių unijos vadas ir O. Stir- 
l’ing Srtiith nuteisti t kalėji
mai! nuo vienu iki trisde
šimts met ų už išeikvojimą 
Standart Trust Kompanijos 
Banko 450,000 dolerių ir su
klusta vinių bankus knygių

Bankos buvo uždarytos 
du metai tani atgal. Kada 
bankos užsidaro jame buvo

ŠVEICARIJA PRIEŠ LOS, CENTRO VALDYBOS
RUSIJA

lt o mc, —ltabi valdžia Ve-’ 
lyku dieną amnestavo 132-1 unijos pinigu-apie du inili- 
politinius kalinius. . jonai dolerių.

GENEVA, — Vietiniai 
laikraščiai praneša, kad e- 
są daromi' žygiai pakviesti. 
Rusiją prisidėti prie Taniu 
Sąjungos. Šveicarija yra 
nusistačiusi išstoti iš Tautų 
Sąjungas jei Rusiją 
priimta.

Šveicariją mano, kad Ru
sijos iinkvietimas, stoti į Są-

buS!

priklausomybės švt'iilę, })a-lp<> pietų (Skaityk kvietimą1 
sakyta kalbą, pažymi, kad 
toje kalboje buvo paliestas 
ir. dabar vėl didelio susido
mėjimo. Lietuvoje lodins, 
Pabaltijo sąjungos 'klausi
mas. . ■.Laikraštis konstatpo-, 
ja, kad p'rof. Remeris pa
reiškęs, jog Pabaltijo vals
tybių sąjungos idėjai įgy
vendinti iki šiol kliudęs iic-. 
išspręstas. Vilniaus klausi-.

Imas, Reikią tikėtis, kad 
į Lenkija ^pakankamai toli 
žiūrės i ateitj tai problemai

• t.iioj išspręsti. Ją išspren- 
[dus, Lenkija galėtų priklau-
• syti. prie to valstybių bloko 

. sąjungininkių. Prie to .pra- 
] nešimo, laikraštis deda šito- 
i kia pastaba: 11 Aštrūs aiiti- 
I lenkiški išsišokimai, kurie 
paskutinėmis dienomis Lie- 
tuvoj(‘ įvyko, sudaro keistą 
prie to į Lenkiją nukreipto 
rei kai avimo akompan i men - 
tą”. •

T(‘nka pastebėti, kad 
“Berliner Boėrseiizeituug”, 
kai}) ir kiti vokiečių laikra
ščiai, su ypatingu pasigar
džiavimu pūsdami, o ne kar
tą ir pramanydami nebūtu

• antilenkiškų ekscesų Lietu
voje, ir čia, kaip ir kituose 
Lietuvą liečiančiuosė išva
džiojimuose smarkiai prasi
lenkė su tiesa. Jei galima 
pavadinti “aštriais, aiitileu-

1 kiškais-. išsišokimais” tam
sių elementų sukurstytų ke-

1 lįolikos liesubrpųdusiii jau 
nųolių —r karščiagalvių. vie
ną; kartą Įvykusį išsišoki-^ 
nią, išdaužant kelių lenkis

, kų Įstaigų langų stiklus; tat

6 pusi.)

PRITARIA DUOTI PASKO
LAS NAMU REMONTUI
WASinXGTGK, — Pre« 

zidenias Rooseveltas prie- 
lankus yra sumanymui, kad 
valdžia (luotu, mažų, namų 
savinink:m.is- paskolas jų n.a-« 
nuims remontuoti. Manoma 
taipgi duot i paskolas ;ild 
i04)00 dolerių naujai namų 
statybai. .

riits. išleido tikraiaštrų” - 
atsišauki m a i st udenl lis, 

kuriuo griežčiausiai smer-. 
k.ia ano išsišokimo kaltinin
kus. Toks išsišokimas dau
giau nę vieną kartą.. nei 
Kaune, nei bet kur kitur. 
Lietuvoje nonų kentėjo nS 
vienas lenkų tautybes gyvėtt . 
tojus. Net lenkų mokytojai, 
kurie už Įstatymams prie
šingą; veikimą savo laiku . 
buvo suimti ir nubausti ad- 
niiiiistratyviu būdu, 
rasario 1(> (L, Liet aras ne^ 
priklausomybes šventės pro* 
(/(ii buvo aiunešluoti. Visc,# 
jiems, uždėtos bausmės buvo 

anuliuotos.
Po vasario t b d., visoje ' 

Lietuvoje* nėra nė vieno su
imto ar kaip kitai}) bausmę . 
atliekančio lenkų tautybės 
mokytojo. Todėl. “Berlinev. 
Boeį’sęnzcit ung” pastaba y- 
ra. visai nė vietoję.

Susirinkimas Įvyks antradienį, 
balandžio 10. ei, 7 vai, vakare, 

į “Darbininko” redakcijos kamba-Įšįfoks išsišokimas Įvyko vie- 
Iry.. j-ną .vienintėlį kaitą Kaune.

Kun. J. švagždys, . tT<)dėl apie “aštrius aiitilcn- 
kiškus išsišokimus” netenka 
kalbeli.' •

. . Juo labiau, kad to vien i n* 
lėlį įvykusį,. Ko u ne; ix.xixolcĮ- 
niif visa lidariu visuomene 
ir spauda vienu, balsu pas
merkė^ o universiteto rikto-

pirmininkas.

jungą yra daroma, kad prb 
versti, kitas tautas pripažim 
ti Rusiją, kurios valdžia y- 
ra paremta ‘‘brUtališka jė
ga”. '

GERB. SKAITYTOJU .
DĖMESIUI

Administracijai reikalinga pe
reitų metų No.. 74, spalių 3-čios . 
dienos. .. •
Kas pirmutiųis prisius tą numerį 
gaus knygų vertes 75c.

' .. Adresas: -
. . “Darbininko” Adm.

366 Bręad\vay, 
So. Boston. Masš,.-



a

' Antr*dlenl«, balandžio Š d., 10Š4.
t

DARBININKĄ g “ &

i- VIETINĖS ŽINIOS s Vilniaus Geležinio Fondo Polkos ir Valco Kontesto

F GEDULINGOS PAMALDOS GRYBŲ VAKARAS
- GAMINAMAS

't.

ŠEŠI MILIJONAI BIED- 
NUOMENĖS ŠELPIMUI

' •{£ Sekmadienį, balandžio 8 
f- d., 7 vai. vakare, Šv, Petro 
K; lietuvių bažnyčioje įvyks 
•p. gedulingos pamaldos: — to- 

V žančius ir palaiminimas &v> 
Sakramentu už a. a. buvu- 

| do šios parapijos klebono 
g kun. Tanlo Žilinskio vėlę.

• 8 Antradienį, balandžio 10 
r d,, 9 vai. ryte, toje pačioje 

bažnyčioje, už a. a. kun. Ta- 
mo Žilinskio vėlę bus sųgie- 

K Jota egzekvijos ir atlaikyta, 
. p. šv. -mišios su ašista,

Pil. Blaivininkų 49 kp., 
savo .susirinkime, bal. 1 d., 
aptarė savo rengiamų. vaka
rų bal. 15 d., 4 viii. p. p. 
programa susidės iš prakal
bti, juokų, vaidinimo (Gry
bai), dainų ir užkandžių*

MIRĖ

Kazimieras Matas^ 5(T me
tų amžiaus, gyv. .8 Diuiliam 

. Str., So> Boston, Mass’. Mi- 
i.rė kovo 30, savo namuose.

BaIyvUus daug svečių ku-i Paėjo iš Ktb'šėnų. Ameriko- 
mgų. | j® pragyveno 27 metus. Sir-

Kleb. kun. F. Virmauskis g0 giRiiie tik' apie tris die- 
skelbia ir rūpinasi, kad Miko.žmonų Kastan-

‘ gedu^gos pamaldos už mi-'(.įj{l (šalavėjutę). Palaido- 
rūsį šios, parapijos^ buvusį . fag su mišiomis Naujos Kal- 
kleboiių butų kuoiškilmin-jvai.ijos Lapuose bal; 2 d., 9 
giaUsios 'ii- kitdr^jose daly
vautų kuodaugiausiai žmo-

t ■ .■ ■ — • - . - ■ •. - . -

■ Daug protestų šukelė, ra
portas ekonomistų Jeseph

■ Lee, Jr. ir Kendall A. 
. McLeaii, kurie tyrinėjo Bo-

stoiio lūšnas. Jie rado, kad 
blogiausia vieta visame Bos-

. tone-esanti prie C ir Silver
■ gatvių.

■ Anot, jų raporto, čia gyve- 
i . na žemiausio typo airiai, 
j. lenkai 'ir lietuviai, kurie nc- 
i įvertintų geresnių būtų, jei 
p jie būtų pastatyti.
• , Antra vieta, kur gyvenį-
į mo sąlygos esančios blogos, 
į tai Rdxbury, kur daUgiau- 
’ šiai gyvena juodukai.
; Dėl tokio, raporto griežtai 
l protestuoja tų vietų žymes- 

■! m gyventojai ir rengia ma- 
j sjnius protesto mitingus.'

r-

vai. rvte.

PASIŪLĖ NAUJU DARBU 
PROJEKTĄ

LIETUVIU RADIO 
PUSVALANDIS

. _L6čPaviemems-asmenims, ’ Po 1935 m. sausio mėn. 1! ■’ 
ierganįzacijoms ir įstaigoms, d., 
pasižymėjusiems ypatingu 
Uolumu'aukoj ant arba dir
bant Vilniaus Geležinio Fon 
do ugdymo darbų, pažymėti 
steigiama Vilniaus Geleži
nio Fondo Aukso Knyga’’ '

2 & Vilu.:• Geležinio Fondo 
Aukso Knyga .. suskirstoma 
penkiais, skyriais, į kuriuos 
atitinkamai aukų ar nuopel
nų dydžiui įrašomi asmenys,, 
organizacijos ar įstaigos.

3 & Viln. Geležinio Fondo
Aukso Knygoj yra šie sky
riai : - .

I, Vilniaus Rinktiniai.
II. Vilniaus Aušrininkai,i
III. Vilniaus Vėliavinin-

" . [kai,
IV. Vilniaus Vartininkai, 
V. Vilniaus Kovotojai.

. Baseball’o ratelio fondui 
-Rengia—- .

. Lietuvos Vyčių 17-ta Algirdo Kuopa

Šeštadieni ,

Balandžio- April 7 d., 1934

Bostono knygynas yra pa
siūlęs ERA administracijai 
projektų, kuriuomi norima 
pertvarkyti knygyno kata
logus. Tas projektas suteik
tų darbo 709 merginoms per 
tris mėnesius ir kainuotų 
167,824 doleriai.

Jei projektas bus patvir
tintas, darbas prasidės, ant
radienį, balandžio 3 d.

Fondo Aukso Knygos ati
tinkama skyiąų asmenims, 
organizacijoms ir įstaigoms 
įrašyti nustatoma telkia 
tvarka:

Į Vila. ĘMtihijį- skyrių: 
paaukojusieji per pirmuo
sius trejus metus, t. y. iki 
1935 m. 'sausio 1 d., a) as
menys arba šeimos nema
žiau 200 litų, b):• kolektyvai 
(organizacijos arba įstai
gos) 500 litų.

DAKTARAI

PAKABTOS TEATRĄ’

Saules Vaikai”
Atari jos Vaikeliams taip 

pasisekė vaidinti naujas te
atras, bal. 1 d*, gabiai vado
vaujant kun. Jeiikui, kad 
[įrašant žmonėms ir klebo
nui jie pakartos tų vaizdų 
vakarėlį, bei. 8 d., 7 :30 vai. 
rak. Pelnas šį sykį eis vasa
rinės mokyklos fondan.

Lietuvis Dantistas -

DR, S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

. Tel. So. Boston 2300
414 Broadway, So. Boston

Ofisas atdaras nuo 10 iių- 12 vai. 
ryto, nuo 1:30 iki ^:3d’p<> pietų ir 
nuo 6 Iki 9 1. vakare, šventų dienų 

r pagal susTTarlmų/ •

: a) asmenys arba, šeimos i 
nemažiau 500 litų, b) kolek-' 
tyriu (organizacijas, įstai
gos) nemažiau 1000 litų. . .

Į II Vilniaus Ališrininkų 
skyrių — paaukojusieji- per j 
pirmuosius trejus, metus,,, t. 
y. iki 1935 ni. sausio mėn. Į 
d.: a) asmenys arba šeimos 
Įieinažiau 400 litų, b) kolek
tyvai (orgimizacijos ir įstai
gos) „nemažiau 300 litii, .

Po 1935 m. sausio 1 d.: 
a) asmenys ar'šeimos nema
žiau 300, b) kolektyvai (or
ganizacijos ir įstaigos) ne
mažiau 750 litu. Į. |/ UI Vilniaus Včli<Cri-\ ZVOTI 3 ŠVENTIEJI | 
ninku skyrių — paaukoja-1 
šieji per pirmuosius .trejus • 
metus, !, y. iki 1935 m. sau-J 
šio mėli. I d.: a) asmenys j 
jar švimps—nemažiau 75 li
tų, b) kolektyvai (įstaigos, 
organizacijos) nemažiau 200 
litų.

Po 1935 m. sausio mėn. t. 
d-: a) asmenys ar Šeimos 
nemažiau 200 litų, b) kolek
tyvai (sorgai lizaci jos, įstai
gos) įieinažiau 500 litii.

Į IV Vibiiaus Vartiriiiiki^ 
skyrių — paaukojusieji pei-j 
pirmuosius trejus metus, t.{ 
y. iki 1935 iiu sausio mėn. 1 . Klaipėdiškis .Ostsee-Beio-| 
d.: a) asmenys ar šeimos — bachter 9-ITI įsidėjo, žinių j 
nemažiau 50 litig b) kolek- Varšuvos, 
tyrai (organineijos, įstai-'maine slaptame 
gos) iiemažiaiL.150 litų. Į pasitarime su dabartiniu ir, 

, l<o 1935 m. sausio mėn. 1 l«'i kuriais buvusiais minisrj 
d.: a) asmenys ar šeimos— šeriais pirmininkais ir sciti 
nemažiau 150' litų, b) kolek- maršalu svarbiausiai bu-: 
tyrai (organizacijos, įstai-r ,n- 
gos) nemažiau 300 litų.

Į P Vilniaus kovotojų sky 
rill ~ 'i". ’ - . -
piimuosįus trejus metus, t.

MUNICIPAL BUILDINGSVETAINĖJE
Broadway * ' So, Boston, Mass.

• ■ Pradžia .8 iki 12 Vai. vakare/ . ' 
Įžanga: Vyrams 40c., moterims 30c,

Kviečia Rengėjai.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
KOVO 19. d: KANONI- pi politikai kalbą,, kad l?il- 

suilškis dabar itin, norįs su
sitaikinti su Lietuva. Tuo 

Šv. Juozapo dienų buvo j susitaikymu norima at.ida- 
pripažinti šventaisiais trys• ryti kelių Skandinavijos, ir 
palaimintieji: pal. Margari- Baltijos valstybių blokui, 
ta Redi, karmelite - vie.nuo- kuriame dalyvautų, ir Len- 
^ŪT;FI()remTjos7pat. duopkija^.Tkisai^^alskybių blokas, 
žapas Oottolengo iš Turino T ’1 J .......
ir Įial. Pompilio Pirrotti. 
Jų užtarimu padary tięj i 
stebuklai ištirti, priĮiažiiiti 
tikrais.

NEW YORK,.— Georgo 
J. Gillespie, pirmininkas 
Šv. Veiu-ento a Paulio drau-c 
gijos darybos praneša, kad 
pereitais metais Jungtinėse 
Valstybėse draugija išleido . 
•apie’- šešis milijonus dolerių 
šelpimui biednuomeiiės.

Draugija turinti .2,494 šky . 
rius Amerikoje. Yra tik de-r 
vynios valstybes, kuriose 
dar nėra draugijos‘skyrių,

Draugija per metus sušel
pė 148,303 šeimynas ir 720,- 
570 pavienių asmenų. Drau
gijos nariai padarė. 1,584,- 
570 vizitų pas šelpiamas šei
mynas ir 84,207 vizitas į- 
staigiose. Jie surado darbo 
dėl 13,844 žmonių.

nuo Ledinuotosios iki Juo
dosios jūros, lenkii nuomo
ne, būtų tvirtas, taikos Rytų 
Europoje’ laidas.' ’ ’ . . •

piesfdskis itin

L f ET V VA

N.o- 
sr

kad paskui'i-
Pilsudskio

vęs paliestas Lenkijos Lie
tuvos santykių reikalas,' '

Varšuvos gerai infbrmuo-

Jeigu aš turėčiau dvyliką 
sūnų, norėčiau, kad jie bū
tu ištikimi tėvynei.

6RAB0RIAI

NELEIDO IŠNIEKINTI 
BAŽNYČION

, MEN1CO CITY, — Gy
ventojai miestelio Colima, 
lygiai kaip lietuviai Kra
žiuose, protestuoja . prieš 
valdžios norą . paversti: jų ’ 
Seriora dė la Salud bažny^ 
šią Į klubą. Ągrai'isfai no- 
i ’ė j oi ).ažn yč ią i rž imi i, v y ra i 
apstojo bažnyčią ir jų neį
leido. Tuo metu bažnyčia 
buvo pilna besimeldžiančių 
moterų ir:vaikų,.

SESERYS PASIŽYMĖJO
HEROJIŠKA DRĄSA

ST: JOHNSBURY, VU 
— Šešios Sesutės, Labdarin
gųjų Sesučių koiigrt'gacijos, 
su pagalba kaimynu, išneša 
laimingai' penkiolika .mote
rų-ir’Vienų vyrą ligoniui iš 
St.- JohiLsbury ligoninės, ki- 

Uus gaisrui, kuris padarė 
115,000 dolerių nuostolių. .

P. J. AKUNEVIČIUS
GRABORIUS 1

Jau 16 metu kaip lietuviams 
mandagiai, sąžiningai ir priei
namomis kainomis tarnauja. 

Reikalui esant kreipkitės: 
SOUTH BOSTON 
258 W. Broadway 
Tel: S. B. 4486 

MONTELLO 
16 Intervale St.

■ Tol: 4110 ’ ’

pabojusieji per Jo Koniit^į I
•y • '• - r’ pristatydami reikalingus į-'v. iki 193u m. sausio .men, L , ’ i\ ’ v ■ i rodymus. . . . •d.: a) asmenys ar seimos — . ■- o_’r. , . , i Asmenys, organizacijos irnemažiau 25 htu, b) kolek- . „ v- J. įstaigos, apie kurias zmo | 

l" pats VGF Komitetas gali
būti įrašomi ir paties VGF.

s t . v. komiteto iniciatyva,
d.: a) •a.sinenvs ar senuos— xYnrti'i. i \ i i-i 7. & VGF, Komitetas, per- uemaziau 100 litų, b) kolek-L. _ . .V1. .1, . ... ■. z . • • 4. • \ žiūrėjęs pareiškimą, pri'sta-tvvai (organizac., istaig.) • . / v.1 ,
nemažiau 300 litu. ’ . ■

PASTABA: šiame. tvarkoje, pabaro. apu*
1 j tai nutarimą, kuriuo phsire-semia, suprantama 'tėvai ir, . . .. v. . vTZtT-, A ,.... .. . TT,. imiant įrašoma i vGr. Auk-vaikai ir jeigu ui visų Viliu. v . r.■ ,• . ; , , . . so Knvgos atitinkamą skv- pasuose arba kolektyviniam ■ •■ •

šeimos Vilu, pase bendra.
Vilu, ženklelių suma atitin-

Tel. So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS).

525 E. Broadway,.‘ S. Boston
Ofiso Valandos

Nuo 9 iki 12 ryte , ir nuo 1.30 iki 
5 ir nuo 6 iki S vai. vakare. Ofi
sas uždarytas šubatoš vakarais ir 
neflėldieniais, taipgi seredomis nuo 

12-toš dieną uždarytas.-
Taipgi nuimu ir X-Ray

tyrai (organizacijos, įstai
gos) nemažiau 100 litų. .

Po 1935 m. sausio mėn.. 1
■ DŽIAUGIASI SULAUKI
’ NAUJAGIMIŲi,. ' .  -------——

! ’.\ ;. Velykų Dienoje nuo 12 :15 
į iki 12:45 vai. po pietų, p.
j ’ . S. Minkui vadovaujant, įvy- 
i kV lietuviu radio piisvalaii-

'• dis iš stoties AVHDH.
’• -P-nas S, Minkus' buvo 

pranešėju.
' Dainavo pp. Š. Paura, 
Žilinskaitė, A. Krušas ir P. 
Petraitis, Pastarasis buvo 
Žvaigždė t.o pusvalandžio. .. j

... Paurai ir Žilinskaitei a-, 
kompanavo p-nia Minkienė.

• Q PP« Petraičiui ir Krušni
p. Petraitiene.

P-nas Paura gerai sudai
navo “ Karvelėli' ’, kitų silp- 
nokai. Duetas p. Pauros ir 
p. Žilinskaitės išėjo, jei taip 
galima pasakyti, “flat’/.

: P-lė Žilinskaite turi, ma-
; . loiių, bet silpnų balselį ir 

į jos žodžių tarmė neaiški.
į . • - Smuikininkė p-lė Zagurs- 

’ . . kaitė taip pat pasirodė silp
nokai. . Akomponuotoja p. 

i ' Petraitiene labai gerai save
\ užsirekomendavo. Ypač bu

vo galima pastebėti jos. gar 
bumus pasiklausius kitos a-

/ ’ kompahatorkos ir pianistes 
r - p. Minkienčs, nors ir pasta-j Prellunier{JP^
) roji neblogai skambino. ! Raginame visus sav,o prie 
J ’ * : Pranešėjui p. Minkųi tru

ko drąsos ir iškalbos,.
r *• Tikimės, kad ateity Radlo 
•'• pusvalandžio vykintojai į-

,. trauks naujų pajėgų ir prd- 
g1 ramų sutvarkys geriau ir

’ rūpestingiau.
Klaitsį/iajas.

LIKO TIK 20 DIENU

• y

. ‘1

“Darbininko” vajus greit 
bus -baigtas. Liko tik 20 die
nų. Vajus .nebus pratęsia
mas. Jis galutinai baigsis 
balandžio 22 d.

Dar yra laiko užsiprenu
meruoti “Darbininką” me
tams už tris dolerius ir gau
ti' dovaną- Lietuvos Albumą. 
Vajui pasibaigus prenume
ratos kaina vėl bus keturi 
doleriai, metams.

Tėvas Bružikas pereitą 
savaitę vėl sumušo tusus re
kordus, prisiųsdaraas 47 
prenumeratas/ Jonas Andri- 
liiuiaš iš Atholio prisiuntė 7 
prenumeratas, -LDS* 5-ta 
kuopa iš AVaterbury pri
siuntė 6 prenumeratas, L. 
D. S. 20-ta kuopa iš.Chica- 
gos irgi. 6. Kiti kontesto da
lyviai prisiuntė po keletą

tolius, kurie taip uoliai 
mums padėjo laike šio va
jaus nelaukti paskutinių 
dienių bet tilo j aus... sukrusti 
iv prisiųsti visas tas'prenu
meratas, kurias, numatote 
dar Tamstų kolonijoje, gan-

Tel. So. Boston- 2660 -

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broądway, So. Boston
Ofiso Valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 9:30 iki 9 v. v. 
Seredomis nuo. 9 iki 12 v. dienjj. 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakarei 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną.

. (pagal sutartį)

Tel. Porter 3789

johnrep$his,m.d:|
(RnpaYS)

Lietuvis Gydytoju
; Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

278 Harvard Street,
įkamp. Inman arti Central Są, 

Gambrldge, Masi.

NE VIENINTELIS 
DAKTARAS

Bet nėra -geresnio savo 
specialybėje .

; Ima-c Širdies, Plaučių 
Kepenų, Pilvo, Inkstų, Slo-. 
gos, Patrūkimo, Reuma
tizmo ir: visokias. .Kraujo, 

■fl^Nervų, Odos..ir Kroniškas 
abiejų lyčių ligas, 

patarimas .veltui
. Pasitarimas tikrai apsaugos mio 

nelaimių, išlaidų ir kančių. .

Dr.Grady,327 Besteni Mus. 
Valanda* • Antradieniai*, ketvirta- 
dieniai* ir ioitadleniata 19—12 ry
te, 3—5, 7—8 vakareHkaia(Ue> 
nlalt 10-12 tiktai.

t r • , i ‘ nu, pazvnnnt varčia, pavar-seimos Vim. pase bendra. , \ .
v., v y i t . L21- de, uzsiemnna n* gvvenamų. Vilu, ženkleliu suma atitm- r . . - •. . , .. V „ 7. y , ivieta; organizacijos ir ištaiką šio &-f o reikalavima.Ko .. _ , \ . gu pavadinimus. Įrašytiems 1lektvvas suprantanias, Teigti ? \ ‘ ■. : . 1 . . vi Aukso Knvga asmenims, >» kunos nors nrganizaciios arti . ■ ‘ . .. .J ...... .. . šeimoms, organizacijoms iti įstaigos turi isigijusios ko-!;,■ ■ tii • įstaigoms \GF. Komitetastiektvvmius V ilniaus pasus - v . -vi ,
. / ..... x ,-r., L . : praneša rastu ir išduoda a-ir juose ilipmtii \ iln. zenk-ti.,- '... ,■ v. „ ititmkamus pazvmejnnus.lenų suma atituiKa šio &-fo ‘ :
reikalavimų'. ' 8 & ^ukso Knyga saugo-

5 & Asmenys, orgaiiizaci-į jauia VGF. Komitete iki 
jos arba įstaigos įmokėję, ir'^ds atvaduotas A ilnius. ..Vil- 
mažesnes sumas, kaip nuro- j llių atvadavus, ji padedama 
dyta 4 &-fe gali būti įrašyti Vilniuje Muziejuje. .1 
į kurį nors skyrių, arba f

' aukštesnį' skyrių, negu yra'
i įmokėję, atskiru V; G. F,. .

Komiteto nut arimu, . jeigu į j 
jie n*a ypatingai prisidėję _ 
savo darbu prie vGh. ide-. . .

t • .■ ., ’irmlninkš —- Eva Markslenč,JOS platininio ir jo kapitalo 1 625 e. 8th St, So. Boston, Mass.
’ Vice-virmlniūkū—’ Ono Siaurlenė,

UgUĮ 1110. • . 443 E. 7th S t, So. Boston,'Mass.
PIMTIP v. Gie A‘- fny Yin- Te1, So. Boston 3422-Rj I Arvi Ana. bis ix-|<ls 1U Prbt. RaSt — Bronė Ciunlenč, 

Ip-ali būti taikomas VGF-dt) 29 Gould St., 'Vest Rosbury, Mass. į 11 DU U tąiKoiJicib y TeL Parkway i864-W

JOSEPH W. CASPER
(KASPARAS) 

GRABO 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 dieną . ir' naktį.

| Tel South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Graborius - Balsamuotojas

Patarnavimas dieną ir naktį

Fanerai Home ir Rėš. 
564 East Broadway, 

So. Boston, Mass.

MITNICH, — Nudžiugo 
•visas Kohihuhden kaimas 
: kada vienai ūkininkei gime- 
; dvynai’,. — abii sūnus. Per 
į dešimt į mol ų ši ame 150 gy- 
■ rentojų kaime gimdavo tik 
' mergaites.

Važiuojame Visur

STANLEY'S RADIO SHOP
Stanley ir Felix Beleskas 

(Sayininkai)
Taisomo visokius Radiosi Par

duodame Yictor Radios, Motoro
la Automobiliams Radio ir. tt.,

414 W. Broadway, Room 1
! Tel. S. B. 0558-W

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
DRAUGIJŲ VALDYBŲ | JUOZAS M. DILIS 

ADRESAI
!■ LljfiTU VOS PUKTEBŲ D2&JO3 visais draugijos reikalai* kreipkite

(’. . Komiteto -'Fta. RaAt. — Marjona Markoni u tfi 
. , ... j...’ 83 Navarre SL, Rosiindaie, Mase,kol jlė yl’a tų i Tel. Parįtrvay 0558-W

.1 lldlmnkū — Ona Stuniullutfi
1 105 We«t 6th st, Sa Boston. Mas*.

6 & Allie irašvma- i Vii- : Tverkdar* — Ona Miiglrdlene
• i '- L \ ‘'i - I 1512 Coiumbia Rd., So. Boston, Maee. niaus Geležinio rondo Kny-ų Kaso* Globėja t~.H. JanušonlenC

gų siunteresu<’t Pt.ii asmenys.
arganizacijos ar įstaigos pa-j
duoda Viln*. (Mėžinio Eon-

nariams tol, 
Komitetų nariais.

i 
i .

LAIKRODININKAS I
. Parduodu įvairiausios. rūšies J 
f auksinius ir sidabrinius daik-1 

*V. JONO EV; BL. PAIALPINR j tus. Taipgi ir pataisau. • į •
DR-JOS VALDYBA 

i . ■ ■ ■

Pirm, — J. Petrauskas, 
24 Thomas. Park. So. Boston, Maja į. 

Vlce-pirin.—V. Medonis, t ffl»<
1439 Coiuinbia Ril., S* Boston, Mas# ' “ . ■ n r« st x A I •

Prot Rafitlnlnkas — J.. Gllneckls A Ii F N T A I
5 Thomas Park. So. Boaton n U I- lt I H 1 •

ICin..Raštininkas — Alb. Nevierą 233 “7 — -
E. St. So.. Boston, Mass.... • K. SIDABRAS
lildlnlnkjas — a, NaudMOnu ’ „• ■• •

885 Ii Broadtvay. So. Boston, Mh* 'akuojantiems 1 ir is. I.lotuvus parų- 
Maršalka —.1. Zalkls ' • PUvu importus ir parduodu

7 W!nfleld St, So.’ Boston, Masu. . LaiVOKOrteS. ,
Draugija laiko mmtrlnklmus kas tročn Apdramlžiu baksu^. namus, rakandus 

. ncdčldlonf klokvlėno tnčhcslo, 2 vai Iv t. t.
po_»letų, Parapijos aalftj, 492 fiL Ttl t 3(2 XV. Rroiuhvay. S. Boston, Mass.
8t, So. Botrton, Uawk ’ Telefonas South Boston 17pS

. dm protokolo raitininke-

. .•. 142* Coluinblii Rd., So. Boston, Man 
‘ * i DraufUą savo susirinkimus laiko kas 

f antrą ntarninką kiekvieno mėnesio, 
1 7:90 vai. vakare, pobalnytlnfij sve

tainėj. • .

&

‘.i
366 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS. i ' 
5
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Velykų Mistika

I PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
Juozapo Marijos Šventė Viloj l PHILADELPHIA, PA.

KVIETIMAS ,
. Mos narės Šventos. Oūoš 

Draugystės; naudai Švento 
Jurgio bažnyčios, rengiamo

s

Be abejonės Velykų lai- ( Išmintingas Dievas darniai 
kas yra kulminacija arba sutvarkė reikalus: tarp-šio 
aukščiausias. ..punktas visuo-regimo pasaulio ir antgam- 
se. liturgijos/metuose. Visi (tinęs malones yra pilniati- 
kitj bažnytiniai prisimini- šia harmonija — Išganytojo; 
inai yra tarsi prisirengimas prisikėlimaseina kartu su 
šitai šventei : Adventų lau-| gamtos pabudimu. Žemė pa

sipuošė žolynais, girios me- 
tižiai atgavo savo lapus, 
paukščių chorai .. maloniai

kimas, Kolėdų džiaugsmas,! 
liūdnos Septuogintos, Gavė
nios gailestis Jir. šiurpuliu-
gas Kančios sekmadienis 'ir 
visus jaudinanti kitų nuos
tabių. įvykių grandinė, yra 
lyg Įsoda pasiekti tą Velykų 
laiką, kuri šiandien ..šven
čiame. Kas džiaugsmingai, 
meilės ir proto vedamas, 
dvasioje apmąsto tą Velykų 
misticizmą, atranda patį 
antgamtinio gyvenimo bran
duolį. ‘ Dėl šitos slėpiningos 
Velykų galios, Bažnyčia kas 
meta iš naujo ir įveda mus 
į šį laikotarpį.

Didelis Dievo gerumas 
pasirodo žmonėms katalikiš
kų Velykų švenčių paslap
tyje. Prisiminkime, kad žar
dai irgi turi savotiškas Ve
lykas. Jiems duota simbo
liai, mums —jų reikšmė, 
jiems tiesos ženklai, mums 
-— tiesos turinys. Reikėjo 
tiksliai nurodyti senų sim
bolių išsipildymą Velykų 
tiesa. Mozės įstatymo prie
blanda pakeista Evangelijos 
diena, čia. ne vietoje būtų 
įrodyti- Senojo įstatymo iš
sipildymas: tik prišinnnti- 
na, kad šitos iškilmės.beveik 
jau du tūkstančiai metų 
kaip kartojasi ir kas-met 
kartosis iki Angelo bal
sui sušaukus: “Daugiau ne
bebus 1 aiko (Apr. ■ 10,. 6). 
Amžinybė prasidės. ,

Tikrosios Velykos yra am
žina laimė. Todėl, šį švenčių 
šventė žemėje yra tarsi men 
kas atvaizdavimas anos 
nesibaigiančios šventes dan
guje. Žmonija mirusi baus
me,' kuri laikė ją karste pa
virsta dulkėmis, ir gyveni
mo vartai jai buvo uždary
ti. Bet štai, Dievo Sūnus 

atveria 
vartus.

. išeina iš karsto ir, 
amžino gyvenimo 
Jis ne vienas, kuris nemirs 
daugiau; jo apaštalai moki- 

. ha ? “ Pirmgiminis numiinp 
šiųjų tarpe (Kolas 1, 1$) 
Mes mirsime, bet kaip Išga
nytojas prisikelsime amži
nam gyvenimui, šitos pen
kios dešimtys dienų Velykų 
džiaugsmo, yra amžinos lei- 
mes atvaizdavimas (nors: 

: tik šešėlis palyginus su tik
rais dangaus džiaugsmais). 
Visas laikas pašvęstas džiau

. gsmui, ir jam išreikšti Baž
nyčia* nežino tinkamesnių 
Žodžių, kaip “Aleliuja!” 
Per. šešias savaitės buvome 
paskendę, nuliūdime, reikė- 

•. jo mirti su Kristumi, mūsų 
. kankiniu, bet dabar draug

• 4 ' • - * . • ■

su jlio kėlėmės. iš karsto.
Aleliuja yra mūsų! .

pragydo ir saulė siunčia 
šviesos spindulius atgimu
siai, žemei. Į šitą naują gy
venimą ragina, mus giesmės 
žodžiai: “ Kelkis, sicubinkis, 
mano prioteli... nes žiema 
jau. praėjo;, lietus, paliovė 
ir nuėjo; mūsų žemėje, pasi
rodė gelių.”

Kalėdų lytą viena tik 
žvaigždė siunčia savo stip
riausią šviesą į sustingusį 
pasaulį nušnesti Atpirkėjo 
prakartėlę. O šiandie gali
ma kalbėti su Šv. Luku: 
“Štai du vyru žibančiais 
rūbais atsistojo prie jų... 
Kam ieškote gyvojo tarp 
mirusių? Jo nėra čia; jis 
atsikėlė. (Luk. 7, 4-6).

Dievo Sūnus prisikėlė se
kmadienį. Tačiau ne vien 
Velykų šventės yra garbiu-. 
g*am Jo prisikėlimui prisi
minti. Kas savaitę sekma
dienį yra irgi “Velykos” 
Žydai garbindami Dievą, 
švenčia Subatą minėdami 
Sutvėrėjo poilsį po šešių 
dienų darbo. Mūsų Bažny
čia garbindama Išganytojo 
prisikėlimą, irgi paskyrė 
dieną — sekmadienį. Jam 
atminti.’ Ji praleidžią šeš- 
tądien į, dieną, kurią Jo.s 
Sužadėtinis praleido nykia
me kape, iv sužavėta Prisi
kėlimo pergale, atminimui 
Ji pašvenčia pirmą savaitės 
dieną. Kaip saulės šviesa 
peršviečia gamtą, taip Jo 
šviesa peršviečia gyvenimo 
kiaurynes: “Aš pasaulio 
šviesa.” (Jon. 8, 12).

Katalikams yra reikalin
ga aštunta diena, kuri ne
matuojama laiku. Mums rei 
kia amžinybės . džiaugsmų,, 
dienos, visuomet šviesios, be 
mato, be j i bu, be. galo. Taip 
sako, šventieji Bažnyčios 
Mokytojai, kada jie kalba 
apie sekmadienio džiaugs
mą. ir panaikintą krikščip- 
tiims izraelitų Sąbbatą. Ge
rai buvo žmogui skirti savo 
dvasios , ir kūno džiaugmui 
ir poilsiui- ■ tą dieną,. kurią 
pasaulio Kūrėjas skyrė save 
atilsiui, bet tai tik žemės 
sukūrimo atminimas. Die
vas — Žodis pasirodė savo 
sukurtame pasaulyje, su?
dievybe slepiančiu šydu — 

mūsų kūnų. Dievas atėjo į- 
vykinti pranašysčių: kentė? 
jo,, mirė, atsikėlė gyvenimu? 
ir' atidavė dangaus. karalys- 

1 tę. Rupertas sako:. “Palik 
žydams, šito’pasaulio ponio- 

. gių vergams, džiaugtis savo

. Dėkojame visiems už pri- 
siųstuš sveikinimus ir dova
nėles.

Gražiai mums dieną ••pra
dėjo’ kun. Juozapas Ilala- 
burda, atlaikydamas iškil 
mingas- ^v. Mišias su pageL 
ba kun. J. Martuseyičiaus 
ir kun. P. Laumakio. Dėka 
jame Tėveliams už pasi
šventimą mums.

Šventei pritaikintą pamo
kslą pasakė kuh.J.Hala- 
burda. Studentes gražiai su ( 
giedojo Šv. Mišias, po Mišių j rekolekcijas. Pamokslai bu- 
pasveikino šv. Juozapą, Vi- į va įspūdingi ir turiningi; jlelphijiis; kai|> ir apylinkė- 
los globėją, giesmele.: . j užbaigė su šv. valanda ir, je gyvenančus, ąįsilankyti į

Pagerbimui kun. Juozapo Į palaimininiiĮ Šv. Sakyainen-jfają btūsiį pramogą įr savo 
Halaburdos kun. Juozapai tu. ... /
Čėpukaičib ir Seselės Juo 
zapoš; Vilos V ėdė jos, stu
dentės . surengė tinkamą 
šventei progrąmėlį. \

Svečių dalyvavo — Kun. 
J. čėpukaitis klebonas Šv. 
Andriejaus parapijos, Phi 
la. Pa.,, kun. I. Valančiunąs, 
klebonas šv. Kazimiero pa

rapij.es, Phila., Pa., kun. 
I)r. L. Mendelis iš Baltinio’ 
rėš, Md., kun. P.Launiakis 
iŠ Phila., kun. j, Martusovi-. 
ems is Phila; i r kun. J. Km y - 
dįrka. KOPUST UVAKARIENĘ

Celebrantai ir svečiai kai- siį šokiais 
boję iškėlė ..reikalingumą lie. švento Jurgi b par. svetaine 
tuviškų aukštesnių mokyk 
lu. Linkėjo Vilai auginio ir 
pasisekimo.

Svečiavosi, pas mumis ku- 
nig. Dr. L.. Mendelis. Stu- 

■- dentėms davė vienos dienos

KOPŪSTE VAKARIENĘ 
sū. šokiais, 11 balandžio,

je, prie Salmon ir Venango 
gatvim Kopusių Vakariene, 
užtikriname bns pulki ir tie, 
kurie pasižymės Šokiais, 
gaus j miklus “prizus” — 
dovanas. Todėl meldžiamo 
visų viengenčių, taip Phila-

Sesutes ir Studentės dė-į 
kingos kun. L. Mendeliui 
už suteiktą; Dvasišką Puotą.

Nuoširdžiai esame dėkin
gos visiems, kurie atminė 
•Vilą Šv. Juozapo Šventėje.

Seserys Kazimiero
■ IŠ ■

Vilus Juozapo Marijos.

;, atsilankymu paremti mūsų, 
pagelbos Tcikalmijančią, ba
žnytėlę.

•’ ......... Kev f/ėjos.

kulias skelbė visiems gerai 
žinomas vimniolis-jezuitaš, 
Tėvas Bružikas. .Misijas 
drąsiai galima vadinti pa- 
sėkmingomis, . nes pavyz
džiui : verbų sekmadienį, 
laike rytmetiniu šviiitu mi
šių priėmė, komuniją su virs jos nariai nužudė net vieną 

šios draugą, norėdami jį apiplė
šti. • 4

. —-Kokias, Ekscelencija, 
siūlytumėte nutiesti ’ auklė
jimo gairei Lietuvos jauni
mui. ’

----Jaunimas yra labai jau
trus. Norėdami jį auklėti, 
visų pirma reikia pamilti ir 
linkėti jiems gero. Prie jau
nimo reikia eiti ne šūkau- 

. jaiit, bet šviečiant gražiu 
- pavyzdžiu. Jiems reik tik iš 
H šalies padėti.f p jie teguhpa- 

tys imasi iniciatyvos veikti, 
tada išmoks savarankišku
mo ir bus daug naudingiau..

Prie liaudies jaunimo rei
kia eiti iš kito šono. Kurię 
atsitolinę nuo religijos, reik 
ne pamokslais tuoj šaukti į 
bažnyčią, bet nejučiomis 
juos patraukti j padorius 
pasilinksminimus tarp reli-. 
gingų draugų, pakviesti į 
katalikiško jaunimo vaka
rus ir panašiais pavyzdžiais. 
Tas jiems gali padaryti ge
ros įtakos ir. jie duosis ar- 

įčiau prieiti prie savo sielos. 
| —Koks bendras įspūdis iš 
1 Lietuvos jaunimo ir ką ti
kėtis iš jo ateityje?

Man ir mano grįžusiems 
draugams Lietuvos jaunį-.’ 
imas ir toliau eis tokiais ke
liais, tai laukia šviesi atei
tis. Jaunimas —tautos vil
tis’. Kokiais idealais gyvena 
jaunimas, ‘tokiais ir. tauta. 
Seminarijos dabartinis jau
nimas, kaip matau, labai 
skiriasi nuo mano laikų jau
nimo. Bendras iš jų; įspūdis 
—-gerai išsilavinę ir manda
gūs. • Juos ne kokia karjię? 
fa čia atviliojo, bet pasišven
timas dirbti Bažnyčiai ir 
Tėvynei. Ištiktųjų dvasiš-

jaunimas jau iš savęs imasi 
keisti veikimo kryptį.

Yra slaptų, organizacijų, 
kurių tikslas —. plėšikavi
mas. Ir Petrapily buvo įsi-, 
karusi tokia gimnazistų or
ganizacija. šios prganizaci-

b()(); žmonių; tai sulig i 
parapijos skaičiaus pampi/ 
jiečių, labai daug! Vakare, 
mačiau. kaip Toro Bružiko 
paragint i 50 jaunų vyrului 
tapo na r ia is (Iraugi jos š vei i 
to Vardo. Talkininkaujant 
Antosei Valickaifęi, Petrei 
Zaleekaitei, Onutei šėloms? 
kaitėi i r Antosei Pet rul to
na it oi, Tėvas Bružikūs pas
kleidė tarp jurgiočių . dik 
eiai katalikiškos Iii o ra turo.- 

-■— knygų i r žrrrna 1 ųmėm 
rašalų. ir apie. 50 prenumų 

Įratoriii —. nuolatinių. skai- 
ir 

ra-
PASEKMI NGOS .ŠVEN 

TOS MISIJOS -
Verbų sekmadienį vakaro, 

užsibaigė šventos . misijos, 
Švento. Jurgio bažnyčioje,-

Ką Sako J. E. Vysk. Matulio
nis Apie Rusijos Jaunimą

Pasibeldžiu... Duryse pa
sirodo aukšta figūra, persi
sunkusiu vidinės ramybės 
ramybės veidu, užgaubtu 
nlalonios šypsenos tinklu,.gi 
iai žvelgiančiom akim —tai 
pats Ekscelencija. Sutiko, 
nuoširdžiausiai pasveikino 
ir pradėjome pasikalbėjimą.

Subata, tik . primenančią 
medžiaginį pasaulio tvėri
mą. Nes perimti žemiškais 
daiktais, jie nepaiso Išgany
tojo, pasaulio Kūrėjo; jie 
nenorėjo matyti Jame — 
Savo Karaliaus. Kodėl? Jis 
sakė: “Palaiminti betur
čiai!” Mūsų Subata yra aš
tunta diena, kuri tuo pačiu 
yra ir pirma savaitės dieną. 
Mūsų džiaugsmas nekyla 
iš to, kad pasaulis yra 
sukurtas, bet iš to, kad pa
saulis yra atpirktas.”

Yra dti reikšmingi daly
kai Velykų metu: nuolatinis 
kartojimas “Aleliuja” ir 
balti bažnytiniai rūbai. Bal
ta spalva primena mums 
Atsikėlimo paslaptį, amži
nos šviesos paslaptį, sviesos 
be šešėlio, be dėmės. Sieloms 
nuoširdžiai. ją apmąstan- 
čioms, jį atneša nekaltybės 
džiaugsmą ir leidžia pajusti 
laimę, visuomet didėjančią. 
Išganytojo prisikėlimas y: 
ra nuostabus dalykas mūsiį 
protams. Ir ne vien mums, 
bet ir pačioms dangiškoms 
dvasioms, ką išreiškia ir 
šventa Bažnyčia vienoje ve
lykinėje giesmėje: “Ange
lai yra baimingi, sujaudinti, 
matydaini ‘ ‘revoliuciją ’ į- 
vykusią žmogaus priginity- 
j e.. Kūnas misi dėjo, ir. tas 
pats kūnas apvalytas; Die
vas atėjo karaliauti ir. jame 
kūnas susijungė su di’evy- 

. be.” ’ •’ k’ /

Karys Aclna,

—Kaip, Ekscelencija, vai
zduojate Lietuvos ir Rusijos . 
jaunimą?

—Rusijos“jaunimas visai 
skirtingas nuo Lietuvos jau
nimo. Jie atrodo susinešio- 
ję, išsisėmę, veidai išblyš
kę, kuriuose kilnumo, ne
kaltybės nei šešėlio ne
gali matyti. Viso to prie
žastys glūdi tame, kad jie. 
dažniausiai nedavalgę, išba
dėję, išvargę.... Mandagumo 
nepripažįsta jokio, elgiasi 
šiurkščiai, švelnumo jaus
mus sunaikino ištvirkavi
mas, Vidaus nerimas reiš
kiasi jų ir išorėj. Tuo tarpu 
Lietuvos jaunimas pilnas 
ėntuziazmo, energijos, man
dagumo, linksmumo, malo
nus ir sveikas. - . ~'

Rusijos jaunimas sumanu
mo ir išsilavinimo žvilgsniu 
stovi žemiau už Lietuvos 
jaunimą.

Be to, jiems trūksta apsi
skaitymo. Baigusį vidurinę 
mokyklą užklausus, ką jis 
žino apie Puškiną - 
ko:, kto tako j Puškin?

. Mergaičių ’ ir berniukų 
santykiai labai blogi. Ber
niukai nedžęntelmenai; mer
gaitės stačiokės, ; tuščios. 
Koketuojančios mergaitės 
turi didesnį pasisekimą vy
rų tarpe, kaip kilnesnės sie
los mergaitės, dėl supranta
mų. priežasčių. Doresnės 
mergaitės, turi iš jų tarpo 
šalintis. Jom nėr. vietos jų 
klūbuose, pramogose./u

—Kokie Rusijos jaunosios 
ir senosios, kartos santy
kiai?

—Santykiai nekokį. Jau
noji karta žiūri į senąją, 
kaip į atgyvenusią. Jos ne
gerbia. žinoma (Ekscelen
cija nusišypso), senoji karta 
jiems taip pat moka atsily
ginti,

Dažnai maži vaikai senus

' atsa-

lyl.djn “Darbininko” 
ir daug, daug kitų! Jis 
gino būti blaiviais.

Todėl:
“ Beklausant pamokslų

? Vienuolio Bružiko, 
Didelė atmaina 
Manyje Įvyko.’ .
Jo žodžiai pamokslų
Manę įtikino, 
Kad gerti nereikia
No . “ šna'pso ’ ’, nė vyno

Protą apšvitini na

vyrus, moteris vadina “ta-. 
varišč”, o seniems tas nepa
tinka. Tėvai nusiskundžia, 
kad vaikų mokykloj heišati- 
klėja. Mokykloj moko, ’ kad 
vaikai nesektų senų pavyz
džiais ir jų nepasisavintų.. 
Su kultūros pažanga prog
resuoja jaunoji karta, se
nieji jiems tik duoda tona ir 
nukreipia jų veiksmus. kul
tūros. sritim -.

Žmogų i purvyną;

Mokindamas, bara, . 
Lai suteikia Dievas 
Jam aukso tijarą.. . 
Lai tampa Vadovu

. Lygiai pasauliečiu, 
Kaip ir kunigijos.”

■ Jiiryicli

kiančių organizacijų, kurios
. . , . _ . 1 labai priešingos'šiam rėži-

-— Kokiomis priemonėmis muį įr norį - yra
Rusijos jaunimą..butų gali- stu(jentu^ kurie priklauso 
jna prikelti is to religinio le
targo?

?astėbėjau, kad di-im^ įurj skleisti bolševizmo 
dėlė dalis jaunimo domisi j^jas. Žinoma, tą daro ne. 
dvasiškais reikalais. Toji tu-j įg ^pdies, bet iš reikalo —jei 
štuma jų nepate^ w
kažko. trūksta. Kad atsimąi-, gygaDizacijos pašalintas.

Ę^’pas ir būtų gali-:. jįę gausiai apginkluojami ir 
ma arčiau prie jaunimo pn-Įg^ r-gies litęrat(lra, 
eiti, tada viskas kitaip virs- į _ studentų medžiagi- 
tų. Labiausiai gali juos pa-būkle pakenčiama?

“komsomolų” organizacL 
jom, tai jie parvažiavę .į kai-

veikti prie dvasinio atgimi
mo kunigai. Priemonės: mu
zika, dainos, chorai, pamili- 
mas jų, uždegimas, jų pa
mokslais ir 1.1.

Kun. Praųckietis vedė 
chorus ir turėjo didelį pasi
sekimą jaunimo tarpe. Mat 
jie tuo domisi. O su jaunimu 
nuoširdžiai bendraudamas 
tuo pačiu jam darai geros 
įtakos.

Betę dabar kunigai labai 
mažai teturi galios pratarti 
į jaunimą, nes kiekviename 
žingsnyje sekami ir. tiriami.

—Ar dvasioje Rusijos jau
nimas susigyvenęs su dabar
tinėm bolševizmo skleidžia
mom idėjom, ar jas tik aklai 
seka ir realizuoja.

—Seka tik aklai. Kur vė
jas pučia, ten ir linksta. Ka
dangi toks rėžimas, tai bijo 
ir pasipriešinti, jei kas. pasi
priešintų iŠ moksleivių—at
imtų pašalpas; nubaustų įr 
nebeišsigalėtų toliau moky
tis.. Tiesa, yra slaptai ' vei

—Studentų medžiaginė 
būklė labai sunki. Butais ne
aprūpinti. Kartais reikia 
mokytis neturint kėdės atsi
sėsti. Mėnesiui teduoda 50 
rublių. Praeitą vasarą, Sibi
ro viename universitete, ne
pamenu ar tai Tomske ar Ir- 
kutsky, studentai net kėlė 
maištą dėl nepakenčiamos 
medžiaginės būklės.

—Kokios Rusijoj jaunimo 
organizacijos, kas jom va
dovauja ir kokie jų. tikslai?

—-Svarbiausios . organi-J • 
zacijos: “pionieriai’* (mūsų y 
angeliukai) ir “komsomo- 'į 
lai”. . ;

“Komsomolains” vadovau- 
ja centralinis komitetas Ma
skvoj. Man teko kalbėti su 
jų centralinio komiteto na
riu apie organizacijos.’ rei- . ‘ 
kalūs, tai jis pabrėžė,’ kad • 
dorovės žvilgsniu jie. jau 
kyla. Jei taip eis toliau; jie 
patys šioj organizacijoj ne
beras vietos. žymib kad pats į '

kiems tėveliams* reikia dirb
ti, dirbki ir dirbti. Tad už a- 
teiti Bažnyčios ir Tėvynės 

. galime būti drąsūs. .
Ekscelencija nuoširdžiais 

žvilgsniais išlydėdamas pri
dūrė, kad labai esą malonu 
pasikalbėti Įvairiais klausi
mais ir priminė dar kai ka
da aplankyti.

Nuoširdžiausiai dėkoju 
už visas patiektas mintis.

K. ŽIRGULIS.
G oriausias vaistas yru 

blaivybe. .

Pavasaris 
Lietuvoje
' Bėquliarus, ' nuolatU;

Jiiai išplaukimai per 
COPENIlAG.y. pato- 
siais turistinės kln* 
sos laivais/ Visi 
kambariai iš lauko, 
su maritlynėmis. ■ ;

Maistas- goras.
luformavi.hj klau

skite1 pas .viotb 
•nj msontsj arba 

To Stato S\. 
Boston. Masu, ;

.»*«'<** 
Jsc*'*TIC
■ai MtVVOtK

rapij.es
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Dotneatic yearly ..........  $4.00
[-.fotelgn yearly.,,$5.00 
įl Domestic once per week yearly .$2.00 
J Toreign once per .week yearly., $2,50

Įspūdingas Dominiko
nų Tretininkų Kon

gresas Romoje

$4.00
$5.00
$2.00

1 DARBI KINKAS
L ** West Broadway , ■ ’ South Boston, Mass.

Telephone South Boston 0620

PttENUMERATOS KAINA 
Amerikoje metams ........... 
Užsieny metams .......................  <
Viena kart savaitėje metams . 
Užsieny 1 kart savaitėje metams .$2,50

Kaip jau mūsų skaityto-1 
j aras žinoma, kovo m. nuo 3 
iki 7 d. Romoje įvyko visų 
kraštų dominikonų treti
ninku kongresas, į kurį su- 
važiąvo iš visų pasaulio kra
štų 4.000 atstovų.

Kovo 3 d. vakarą didžiu
lėj dominikonų Minervos 
bazilikoje įvyko kongreso a- 
tidarymas. Po giedotų iškil
mingų kompletų. ir po' Venį 

Į [ Creator grėsmės, Dominiko-
1 nų Orderio Magistras Gene- 
y-olas, Tėv. M. S. Gillet O. 
; P, perskaitė prakalbą pran-

są pasaulį, ir .savo pamoks
luose, iuiiversitetų katedro
se, konferencijose, 'paskai
tose ir kasdieniniame gyve
nime žodžiu ir -darbu skelb
tų Kristaus. Išganytoją', 
remdamiesi Šv. Tomo Akvi- 
hiečio mokslu. Čia : Popie
žius pranešė, jog Jis yta pa-

ĮVAIRENYBES
IŠRADIMAI

DVASINE POPIEŽIŲ 
PAJĖGA

ėjas mašinas, bet išradėjai 
nenustojo veikę ir ištobuli- 
.no mašinas kurios dirba be
veik be darbininkų ir pada
ro daug .daugiau darbo.

Šios mašinos labai patiko 
dirbtuvių savininkams. Bet 
paaiškėjo kad mašinos, ku
rios be . darbininkų dirba, 
neuždirba nieko, . nes darbi-* 
įlinkai likę be. pinigų neturi 
už ką pirkti jų mašinų - ga
minamas prekes.-ir mašinos 
sustojo.

Bu ihokslu, išradimais ko-; 
voti nepritinka, bet pasiro- . 
Jo kad ir išradimai priėjo 
laipsnį kur turėjo susikirsti 
jų gerumas ir tobulumas su 
naudi ilgumu*

Išradimai reiškia žmoni
jos pažangą.

Vieni išradimai žmonijai 
buvo reikalingi ir prisidėjo 
prie gyvenimo pagerinimo, 
pavyzdžiui garlaiviai, kurie 
vėliau pradėti daryti iš 
plieno, Išrasti, traukiniai, 
automobiliai’ ir paskiausia 
orlaiviai. Žmogus gali pa
siekti reikalingą vietą į pa
lą, o. seniau reikdavo dvi 
savaites važiuoti arkliai.

Daug kitų pagerinimų iš
rasta, bet jie neąpsistojo.

Prie seniau išrastų dauge
lio dalykų, kurie turi ir pra 
žūt fugą puse (parakas, gin
klai ir fh), šiais laikais la-Į 
hai prasiplėtė išradimai vi-1 
šokių mašinų, kurios pradė
jo užimti darbininkų vietas.

Kai išrasta siuvama maši
na, siuvėjai smarkiai prieš 

ją■Tcovojo’Ar ilgai nenorėjo 
prisiimti, nors ji buvo dar
bą palengvinanti t reikmenis. 
Bet buvo žmonės dar tam
sūs f prieš šimtą, metų) .šių 
laikų tyli- žmonės prieš to-, 
kiųs išradimus, kurie nepa- 

. lengvina jų darbą, bėt dar
bą visai atima.

Jau kelios dešimtys metų 
kaip dirbtuves turėjo viso
kiausias darbą paleilgvinan-

gvardijos, ir savo dvariškių
\ydimas priėjo abžiūreti rengęs naują Encikliką, A- 
Jam dom. ordino skirtų do- j paštališką Laišką Domini- 
vanų: įvairių bažnytinių, Ii- ■ kciiių Ordinui su kovo 6 
turginių rūbų, papuošalų ir d. data. (Salėje didžiausiai 
jąžnytinių indų. Šypsoda- rankų plojimas) 
mas atsisėdo į sostą 'ir - pir
miausia išklausė trumpos
Mag. Generolo sveikinimo spaudai. Er. R.) Priminęs 
kalbos. Po to prabilo į susi-: dar kelias mintis apie mal- 
rinkusius italų kalba. ' Po-Idą ir darbą, Popiežius iš* 
piežiaus kalba buvo tranz-1 kilmingai. palaimino susi- 
liuojatiia per iadio, taip rinkusius ir visus tuos, ku- 
kad . ne tik toliau esantieji Iriuos Čia susmilkusieji tu- 
galėjo viską aiškiai supras-.rėjo omenyje: gimdytojus, 
ii, bet ir visa Italija ir už-•! brolius, seseris, draugus ir 
sienis. Džiaugdamasis ir de-! pažįstamus. Popiežiaus kal- 
kodamas kongreso rengė-’(ba truko lygiai vieną Valan- 
j aiiis už tokį skaitlingą susi-jdą. .. . .
rinkimą Tėvo namuose, Po ! Po to įsėdo nešamon kė- 
piežius priminė, kad jam e- dėn ir laimindamas kiy-

r — (Grei
tu laiku šio Apaštališko 
Laiško vertimą patieksiu

KAIP DIRBAMI
VEIDRODŽIAI

cttzų> italų ir vokiečių kal
ba. Po jo tą pačią prakalbą 

[anglų kalba skaitė Lietuvos 
Į dominikonų Proyinėįjona- 
i las, Tėv. Gardas O. P. Po 
to sekė palaiminimas Švenč. 
Sakmmėntu, duotas dom. 
Magistro Generolo . 6 v. do
minikonų dvasinėj akade
mijoj “Angelicum”r įvykt* 
visų dom. tretininkų direk
torių ir lnmigii posėdis, ku
riame buvo ‘aptarta eina
mieji’ reikalai ir nustatytos 
gaires .tolimesniam produk. 

[ tingam veikimui.
j Kitą dieną, sekmadienį yi- 

; vi tretininkai turėjo gražią 
i progą pamatyti naujos šven 
j tosios, Marijos, Michėlęs ka
nonizaciją, .išvyksti gal ir 
i pirmą kartą Popiežių Pijų 
[XI, ir atlikti dalį Šv. Metų 
[ Jubiliejaus. Po pietų ap.lan- 
’ kė įvairias žymesnes Romos i ■ *• : "
; vietas, bazilikas ir katakom
bas, io vakare buvo apvaikš 
čioti Kiyžiaus Kėliai Koli- 

‘ t- Koliziejaus arena 
sunkiai talpino visus treti-.' 

_ įlinkus, nors be jų buvo di
delis būrvš Ispanijos maldi
ninkų. ■

' Pirmadieni,, kovo 5 d. ly
tą buvo padaryti jubilieji- 
niai vizitai į keturias Ro
mos bazilikas, o . vakare di
džioje ‘‘Ąngeiicuni^. audito
rijoje Tėv. M; Righi O. P. 

[laike paskaitą su projekci- 
Ji įsikūrė [ Jomis apie Šv. Dominik.?

r. ■ Šventiems metams- baigiantis, visų akys nukreiptos]
Ū į Romų, kur senolis Popiežius, neturį s. jokios pasaulinės [ zie'iu;*]e;

■| galybės, taria savo žodi. Nežiūrint, kaip kas tą Popie-: 101
[ žiaus žodį bepriimtų — palankiai, ar neprietelingai — 
L bet niekas jo neignor.uoja ir net tvirčiausi pasaulio ga- 
j- liūnai su juo skaitosi, šiandien prie'Vatikano yra net 37 
> Valstybių atstovai. Jie ten laikomi nebereikalo, nes kiek-

, Į.. viena valsty-bė nori palaikyti saiiMdųs su šv. Tėvu. Jau 
į' tik tas faktas, kad silpna, nieko nesverianti Vatikano 

valstybėlė yra viso pasaulio dėmėsiu centru, — parodo, 
. f kad čia yra kažkas tokio nepaprasto. Tas reiškinys įrodo 

neišmatuojamą Katalikų Bažnyčios dvasios galybę. Kas 
į tai bešališkai pažiūri, tas turi susimąstyti.

Kadaise Popiežiai turėjo savo valstybe. _ t .
V 764 metais is karaliaus Pepiiio Trumpojo sudovanotų i kartą Bolonijoje.
i Bažnyčiai žemių. Ihilaipsniui ta valstybe augo ir paga- j. Antradienį, &V. Sabinos 
' liau apėmė visą centralinę Italiją nuo Adriatiko ligi Vi-, dominikonų bazilikoje Ma- 

duramžio marių ir turėjo ploto, virš 15 tūkstančių ket- igistras.Geiįenolas atlaikėiš- 
r. .yirtainių mylių ir virš 3 milijonų gyventojų. Ta Popie-i kilmingas Mišias, į kurias 
[ . žiaus valstybė išsilaikė virš 1100 metų, vadinasi, ligi rug-.i susirinko visi tretininkai ir 
:į piučio 1870 m., kuomet francūzų kariuomenė, atėjusi Po- [daugelis Romos gy-ventojų, 
i; pie.žiui pagelbon/pasitraukė iš Roinos. Tada Suvienytos į Mišias “de A ii gelis” chora- 
L Italijos karalius Viktoras Emanuelis užėmę. Romą ir pa-Hniu tonu giedojo didžioji 
i liko Popiežiui tik.vieną Vatikaną, kuriame jis apsigynė- dominikonų “scholo canto- 
Į. no kaipo belaisvis; “Pasibaigė Popiežiaus valstybė, pasi-. rum” ir patys treti n inkai 

- j baigs ir jo galybė", taip pranašavo daugelis tų dienų | U11isonu. Po mišių “ Angelė 
J politikų. Tr*iau jie apsivy-Io. V alstybe, tiesa, buvo panai-jeun]lM susirinko yisi treti- 

j* kinta, bet dvasine galybė uri^sismiiū. Kaip tik priešingai, ninkai direktoriai ir kunį-

L

są ypatingai malonų priimi 
ti tiek to garbingojo ordino 
narių kaip tik Šv. Tomo A- 
cviniečio šventės 'išvakarėse, 
nes jis buvo ir yra iie tik 
dominikonų ordino garbė ir 
šviesa, bet ir visos Rymo. 
Kat. Bažnyčios Mokytojas 
ir pasididžiavimas. Kadan
gi pirmasis kongreso tiks
las buvo paihinėti Šv. Domu 
nikė- 700 metų jubiliejų, tai 
Jis gražiai apibudino visus 
to didžiojo šventojo ir Apa
štalo nuopelnus Bažnyčiai 
ir pasauliui. Kaip jis su sa
vo ordino broliais apgynė 
Kat. Bažnyčią nuo Jai grę- 
siančios skiziųbs Albigiečių 
sektos pąvydale ir sutaikino 
daugelį Europos kraštų vab 
dovų. Išdėstęs visus ordino 
nuopelnus amžių bėgyje, 
priminė apie šių Šventų j ų 
Metų reikšmę dominikonų 
ordinui. Kad visi dominiko
nai ir jų tretininkai, sekda
mi savo garbingojo .įsteigė
jo pėdomis kovotų Kristaus 
kovą su dabartine protestai! 
tižino, idealizmo ir moder
nizmo bangą, užplūdusia vi-

žiaus zenklūTiiunii^jids Svei
kinamas įvairiais šūkiais ir 
rankų plojimu apleido salę. 
Ilgai visi atmįnsim tokį 
nuoširdų Tėvo priėmimą ir 
pamokinimus.

Paskutinę kongreso dieną,. 
Šv. Tomo Akv. šventę, Mi
nervos bazilikoje rytą buvo 
.Mag.. Generolo atlaikytos 
iškilmingos “bendrosios ko 
munijos” Ali šios. Visi kon
greso dalyvai priėmė iš 
Mag. Generolo rankų Šven
čiausi Sakramentą. 9.30 v. 
toje paeitoje- bazilikoje buvo 
atlaikytos ponti f įkalinės Mi 
šios, kurias atnašavo Kar-

I 7
dinolų Kolegijos Dekanas, 
Kard. Granito Pignatelli 
di; Belmonte. Nors tos Mi
šios • buvo specialiai skiria
mos Šv. Tomui Akv. pami
nėti, kaipo visų katalikiškų
jų mokyklų globėjo,. tačiau 
jose, be visų Romos kat. u- 
niversitetij, institutų,,' semi
narijų, gimnazijų ir moky’k- 
lų studentų ir mokinių, bu
vo. žyini dalis ir dom. treti
ninkų.

4 v. v. visi tretininkai su-

V ilniaus Krašte Badauja 
Arti 100,000 Žmonių

Pereitais metais javai len-. 
kų Okupuotame Vilniaus 
krašte užderėjo labai blogai. 
Daugely vietų nęt nieko ne
buvo galima imti nuo laukų. 
Žemė tenai ir . šiaip jau ne
derlinga, bet ištikus dar blo 
gai vasarai, ūkininkai atsi
dūrė nepaprastoje padėty
je. Javu ištekliai išseko. 
Keleto apskričių gyvento
jai pradėjo badauti.

Iš pradžių tani niekas ne
norėjo tikėti.. Tačiau diena 
iš dienos pradėjo girdėtis 
vis liūdnesnių ir liūdnesnių 
žinių, Tuo talpų turimais

Kad padirbti veidrodį, i- 
ma stiklinė lentą, lygina

‘ (poliruoja) ją stropiai iš a- 
bi’ejų pusių ir. deda ant 
visiškai lygaus tvirtai sto
vinčio, daugiausiai akmeni- \ 
nio skobnies, kuris, kaip bi
lijardo (tokio žaidimo) sko
bnis, turi aplinkui kraštus. 
Paskui lentų apdengia ala 
vo vadinama’ taiga,, kurią 
pritvirtina ant stiklo atsar
giu spaudimu, ir sutepa gy
vuoju sidabru, tuojau pat 
pavirstančiu, nauge su fol- 
ga, į smalgumą. • 
Po to kai Į) atliekamas, gyva
sis sidabras nubėga šalin, 
ant tuo sidabru apsidabrin- 
tos pusės deda audeklą ir 
spaudžia jį keturkampiais 
svoriais tuo būdu, kai kiek
vienas ketvirtainiškas. colis 
būtų po svarų spaudimu. 
Praėjus parai, svoriai ir 
audeklas, nuimami ir stiklas 
dedamas ant medinio skob- 
nies su pakeliama lenta, ku
rią padaro iš. pradžios šiek 
tiek (mažiausiai’ palenkta). 
Tas palenkimas palaipsniui 
didinama iki to laiko, kol 
nenubėgs likušįs skystus gy
vasis sidabras ir ant stiklo 
pasilieka tiktai kietas smal- 
gėno sluoksnis. Kad padirh- ■ 
ti veidrodį šiokio arba tokio 
didumo,, reikalinga nuo 18 , 
iki 30 dienų..

Arėjas Vitkauskai,

sirinko. apžiūrėti dominiko
nų dvasinę akademiją “An- 
gelicum”. Kad ir moterys 
galėtų įeiti į vienuolyno 
chorą,. didįjį koridorių, so
dą ir daržą, Mag. Generolui 
prašant, Popiežius tai die
nai buvo nuėmęs nUo tų vie
tų savo kliauzurą. Didžiaja
me vienuolyno koridoriuje 
buvo paruoštas altorius, 
nuo kurio . Mag. Generolas 
pasakė , pamokslą. Po te bu
vo. suteiktas palaiminimas 
Švenč. Sakramentu. Po pa
maldų; visi išsiskirstė. p.o 
vienuolyno sodą, daržą, baž
nyčią ir chorą. Moterys sku
bėjo ką nors pasiimti atmi
nimui iš kliauzuros vietos, 
kur jų koja paprastai nie
kuomet negali. įžengti, tai 
skynė . apelsinus, citrinas, 
mandarinus ir visokias gė-‘ 
les, o ypač gražiąsias kame
lijas, kurios lygy tyčia gra
žiai raudonai ir baltai žydė
jo. Prie kitų koridorių du
rų, kiir buvo kliauzura, vi
sur stovėjo vienuoliai, ir 
aiškiai buvo užrašyta ‘Clau- 
sura’, kad kokia moteris ne
tyčia neįsibrausiu ir nebū
tų ekskomunikuota.

Taip apvaikščioję ir ab- 
žiūrėję dominikonų Atenč- 
tų, kur studijuoja apie 600 
[vairių ordinų ir kongrega
cijų studentai, kurių, tarpe 
yra ir 22 lietuviai, mūsų 
tretininkai linksmi ir pa*

Laisvosios Lietuvos gy
ventojai, esant tokiai būklei 
tenai, negi galėjo pasilikti 
ramūs. Lietuvos Raudonasis 
Kry'žius vos tik išgirdo, kad 
Vilniaus .krašte siaučia ne
laimes, pasiryžo suteikti 
galimos pagalbos. Tuo rei
kalu jis . kreipėsi i tarptau
tinį Raudonąjį Kryžių, pra 
šydanias tarpininkauti. Tar
ptautinis Raudonasis Kiy- 
žius pranešė lenkams, kad 
nori badaujantiems pagal
bos suteikti lietuviai. Šio
mis dienomis Lietuvos Rau
donasis Kryžius gavo. rij (enkinti (o ypač buvo pa-

taip pranašavo daugelis tų dienų j unisonu. Po mišių “Angeli- 
j politikų. Takiau jie apsivydū. V alstybė, tiesa, buvo panai-jCum” susirinko yris! treti- 
j* kinta, bet dvasinė galybė uerisisomč. Kaip tik priešingai, ninkai direktoriai ir kuilį- 
| dar labiau sustiprėjo. Leonas XIII, pirmas "V atikano ka- ‘g.aį antram plenumo uose-
| .hnys, -.suspindėjo visa gvnijauy pajėmiyJo enciklika, ri-(džiui?/kuriame pirmininką-

- j šanti darbininkų klausimą, , praskambėjo po visą pasauli i vo Lietuvos dominikonų 
) ir nustebino ekoiioniistus savo aiškiu ir drąsiu darbiniu-: provincijoiialas, Tėv. Gar- 
J ku klasės užtaravimu. Kai kurie tik dabar pradeda su-

» ' ’ t vttt n.-.c-i-n; i-oi-?-1 davimais Vilniaus krašteprasti pranasinea Looito XIII doktriną.. BasKiu toki* _ . ,. ; • .... . . .
! ' garsūs-Eopiežiiu'kaip Pijus X. Benediktas XV ir dabarj Vakare y1Si tretjmnka! « badauja jau arti 100.000 

. •imis Pijus XI -tai vis Vatikano 'kaliniai., bet' vai^; dommdmnai gavo ' specialu nmomy. Pw sies nelaimes
; virš 30() milijonn kataliku iv .moka nustebintiJiekatali- ?aS PopI-ezn!' .P1'181^? dar kita, dėmėto-

kiška paimli savo sumanvnm kihuunti,. iškeltųjų klausi- Didz.mle Sosto salų vos su- sros-siltmės epidemija, kuri
■' mū būtinumu, žinotu jos ligų atspėjiniii ir- tinkamų vais- talpino visus I-ojo ir III-o-, bado pabostose vietose die-

tnpasiulvnm Visi stebisi ir imroms-neįioroms turi pasft- jo Ordino, narius.. Popiežius, tia iš dienos;vis. smarkiau elgį sunku suprasti. Patys
1 ‘ kvti: ■ "čia k;lš mus uesupranbUna iria n-a daugiau negu i buvo iškilmingai įneštas.ne- .siautėja. Gyventojai.prade- 

’. J j? . . ir--., m- i i .r,; d i .u;™ imi 1 šąmoj e kėdėje. Ji čia -yusiti* -jo šaūkti lenku vyriausybės•i šio pasaulio gaiviu* . Tiesu, dabartinis popiežius jau ne- d . ..J - ,. ., ..L . • . - - • v;-, „ , -t . j .'ko begalines ovacijos ir ap-1 pagalboj tačiau ta paziure-
-V. priklausomas, bet, jo . valstybėlė 1aip mazuik(>, kad .ir yal-j ’ - - ■ • - ; ‘ • ' !

štybeS vardo beveik iieiižsipeilio. Dvasine gi jo pajėga
) siekia visur. Kaip 1ai, išalšldnti.r * Kitaip negalima, kaip

• . tik žodžiais, kad “Šventoji Dvasia valdo Dievo Bažny-
f.' ; čia?. ... ’ .. •. ' ■ .

virš 300 milijonų katalikų ii*, moką 
kišką pasaulį savo sumanymų ... .
mų būtinumu, žmonijos ligų atspėjimu ir .tinkamų vais-

! lodisnientai. Bažnyčios Gal-1jo' i viską per daugi lengvai 
va laimindamas dešinėje ir j ir tik mimo j o ranka. Bado 
kairėje sustojusius garbiu- ir ligos ištikti žmonės pail
gojo oydino. narius; Magist- ko ir dar dabar tebėra Die
no G enerolo, Kilmingosios. vo; valioj e.

VEL STUMBRIAI 
PASIRODĖ

Bąltbokščio (Bielaviežo)- 
girios (okupuotoje Lietuvo

je) buvo vienintelės, kurio
se buvo užsilikę Stumbriai. 
Karo laiku jie visi buvo iš
šaudyti ar išdvėsė. Prieš 
kurį laiką buvo atgabenti , 
iš užsienio keli Stumbriai.

Dabar jie susilaukė prie- 
augliąus. Manoma, kad jų 
daugiau prisivaisins. Miško 
administracijai ’ į s a k y tu 
Stumbriais rūpintis. Bus už
drausta vaikštinėti po miš
ką, kur Stumbriai laikosi.

Ar. Vilk.

f Tikrą draugą per sielvar-. 
sodų), SkirstėsiJnąmo ir jau; pažinsi. .. ? Elnius, 

v i). “Geras kataliidškas laik- 
Leiikų šitokį žodžiais po--Miestą, kur pamate visą P^-"Įrastis vra nuolatįiiė■ misi- 

-.1 •    1   . -1 • ■'TY-*. 4* "* ** "* * .L'L<x u
... A w . ■ - - -< - - - u ---- — <

badaujančių ir mirštančių krikščionybės . -.didybę* .dai- 
žinonįų negelbedamii nelei
džia pagalbos suteikti ir ki- 
tieiiis.' Nesinori tikėti, kad 
lenkai Okupuotą Lietuvos 
dali ryžtųsi paversti dyku
mą, nusėtą kryžiais!

o-

Tarptautinio Kryžiaus pra-Į įakintos hioterys, mat jos’ ^b 
nešimą, kuriame sakoma, (|)eveik kiekviena nešėsi po! _ 
kad lenkai įs Lietuvos Ph* [ atminimą iš mūsų'daržų ir į 
galbą badau,]autiems teikti1 
neleisiąi' rengėsi apleisti Amžinąjį

peitų. ir dabartinių amžių' ja”-- *
. v .’j Popiežius Leoiias XIII, 

les, meno ir gamtos grožy-;——r—?—————--——— 
be ir jaute saAvje lyg kokią [ Darbininku ntnu-

. tąi nąūją dvasią, kuri juos 
stiprins i v guos gyvenimo 

;keįv. . • . • . .
. • Fr..Z?. —

Tsb.^- Romu; 193WII-1O- . f

Popiežius Leonas XIII.

Bijūnas.

meskite, bet duokite kitiems pa- 
skaityti,• Tokiu būdu supažin- 
Uisite kitus šu ’’Darbininku v’ Ir 
1 D. S. ir atremaite mūsų ide. 
jos priešų propagandą.

■ .* ■
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■ S veikata-Brangus Turtas]
šį Skyrių Veda Amerikos Lietuvių Daktarų Draugija.

DANTIES SKAUSMAS
1 Rašo Dr. Č. K. Kliauga, 

dentistas, Chicago. III.;

Turbūt, nėra žmogaus, ku 
riš nebūtų turėjęs patyrimo, 
kas yra danties skaudėji
mas.- Neveltui žmonijos isto
rija, dailioji literatūra ir 
tapyba nuo seniausių laikų 
pažymi įvairiausio pobūdžio 
dantų skaudėjimo žmogaus 
emocinius kentėjimo reiški
nius. ’ .

Dantų skaudėjimas savai
me tai nėra liga, bet ženklas 
bei selqhės esdhių* arba pasi
reiškiančių dantų ligų* . .

Kaip viskas, taip ir dantų 
skaudėjimai ne atsitinką be 
priežasties. ,Todėl; be abejo
nės, vertėtų arčiau pažinti 
priežastis ir lailm prašalin
ti arba visai apsisaugoti nuo 
negeistinų ir itin dažnai 
kenksmingų apsireiškimų su 
dantų skaudėjimais. i.

Danties skaudėjimas yra 
; gana įkyrus ir kartais sim- 

.. kiai pakenčiamas apsireiš
kimas; Dantų skaudėjimai 
turi savotiškas ypatybes ir 
yra net kelių rūšių. Dėl aiš
kumo, čia prisieina suminė
ti danties sudėti. Dantis y- 
ra sudarytas, pamatiniai, iš 
trijų dalių: . dentiną, kuri 
sudaro beveik visą dantį ir 
turi nervų jausmo; aname- 
liūs, kuris dengia paviršių, 
tai yra kiečiausia danties 
dalis ir neturi nervų jutimo 
ir vidujinė, trečioji danties 
dalis, tai yra tuštuma, ku
rioje randasi nervai, . krau 
jo, lymphos takai ir kiti 
audiniai. Kitaip sakant, tai 
yra ranties gyvoms, per ku
rią veikia nervų j austumas 
arba skaudėjimas.

Skaudėjimai bendrai pa
eina dėl susidariusių iritaci- 
jų .bei spaudimo į dantų, ne
rvus sekamais būdais, pa
vyzdžiui, kuomet dantis gen 
da ir puvimas gilinasi ar
čiau danties nervų, tuojau 
pajuntama šilumos ir šalčio 
temperatūra, . kuri sudaro 
erzinimą į nervus ir tuo su
kelia kartais net aštriausius. 

. dantį} skaudėjmus. Be to, 
pūvančių dantų mikrobų to
ksinai ir burnos sultys ga
miną chemiškas rūgštis, ku
rių iritacija užgauna 
vus ir sukelia aštrius 
ties gėlimus.

Prie to reikia žinoti, kad. 
skaudėjimas paeina nė vien 
iš priežasties pūvančių dan- 

; . . tų, bet taipgi’ir sveiki dau-. 
tvs sali skaudėti. Kuomet

danties anamelias viršuti
nioji dalis dėl kramtymo ar 
kitų priežasčių tampa padi- 
lusi, tai’ skaudėjimas gali 
būti, jaučiamas ir, kartais 
gaila aštrus.

Kitos rūšies dantų skau- 
dėjimai gali būti dėl pato
loginių įdegimų apie dantų 
šaknis, tai yra smegenų li
ga, vadinama škorbutu, py* 
orrheja ir tt.

Pasikartojantis^ arba nuo
latinis/ sniegenų • įdegimas, 
tai yra kuomet smegenis y- 
ra raudonos, kraujuotos it 
skaudžios dažniausiai išvys
to gana pavojingo pobūdžio 
pasekmes. *

Kur peridentinė plėvelė 
apie dantų šaknis dalinai, 
arba visai yra sunaikinama, 
tai šiame. atsitikime dantys 
atrodo ištyrę, baugus, nere
tai dantų gėlimas esti ne pa
kenčiamas ir net galvos 
skaudėjimas kartais iŠ to 
paeina. Bet gi patys dantys 
atrodo kaip kad būtų sveiki.

Kad išvengus tų visų nes
magumų bent laikinai gali

mi, 1920 m. Dancigas vėl 
paskelbtas laisnt1 miestu ir 
pavestas Tautų Sąjungos 
protektoratui. Tai buvo sa
votiškas kompromisas tarp 
suinteresuotų valstybių.

Kai kurios valstybės norė
jo Dancigą pavesti LenkL 
jai, kad davus, jai galimy
bės išeiti į jūrą. Tam pasiū
lymui griežtai pasipriešino 
Anglija. ... . ;

Didelė. Dancigo gyvento-’ 
jų dauguma. į laisvo ir auto
nomiško miesto įkūrimą pa
žiūrėjo su nepasitenkinimu 
ir skaitė save Vokietijos pi
liečiais, pareiškę, kad prieš 
juos naudojama prievartą. 
Pradžioje Lenkijos santy
kiai su Dancigu buvo labai 
įtempti. Įvyko daug kom- 
fliktų. Lenkai nutarė staty
ti savo uostą, kuris žinomas

ma sulaikyti skausmą var
tojant atitinkamus vaistus. 
Bet geriausias būdas yra, 
tai prašalinti esamas skau
dėjimų priežastis^ kaip tai; 
Užtaisant bei išgydant dan
tį, kol ne vėlu. : .

Jeigu gi tas nedaroma, vė
liau danties nervas niirštą 
ir tampa užkrėstu. Po to ži
noma seka veido ir žandų 
tinimai ir kitos komplika? 
ėijos. Skaudėjimas šiuo at
žvilgiu ir gi yra jau kitokio 
pobūdžio, kurio reikia ven
gti iš anksto.

paprastai žmonės nusis
kundžia dantį} skaudėjimu, 
kuris gali paeiti ne vien dėl 
pūvaiįvių dantų bet, ir nuo varatt Gdynia. 
Užsikrėtusių dantų ir taipgi 
nuo ligotų smegenų, apie 
dantų šaknis. Nėra abejo
nės, kad viršminėti skdu- 
danoių dantų ženktai^ir .jų 
pasekmės nemažai priside
da prie sveikatos sunegalė- 
,-jiiho. Kol ne vėlu, įn-isilai- 
kant. prophylaktikos ir hi
gienos/ priemonių užlaikymė 
burnos švarumo • galima 
daug nesmagumų ’ir pavo
jingų dantų ligų išvengti.

Laisvas Dancigo 
Miestas
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nėr- 
dan-

sako Florian E. Sokolov, y- šimtmečio pabaigoje Danci
gą vienas gražiausių pašau- gas turėjo politinę ir ekono- 
lio miestų.

Senovėje jis buvo labai 
svarbus. Jis — prie Balti
jos jūros, “gintarų pakran-. 
tėję”. Pusiauraeiu Dancigą 
apsupą gražūs kalneliai, 
mieste yra senovės bažnyčių 
ir bokštų bei gražių namu
kų.. Moderniški trobesiai da
linai. tik gadina bendrą mie
što vaizdą. .

Dancigo istorija sena. 
Vienuoliktojo šimtmečio to
je vietoje, kur. dabar mies
tas , atsirado žvejų kaimas 
ir apsigyveno slavų kilmės 
žmonės, kašubai’ (kašzuby). 
Dvyliktame ir tryliktame 
Šimtmečiuose Dancigas pri
klausė Pomeranijos slavų 
kunigaikščiams.

Vėliau jiš keletą kartų. ė- 
jo iš rankų į rankas, tačiau 
ir blogiausiose apystovose 
jis įstengė likti’ nepriklauso
mu. Tik nuo 1793 iki 1929 
m. priklausė Vokietijai. 
Per penkis Šimtus metų 
Dancigas tvarkėsi savaram 
kiai., 1 .

Nuo 1454 iii. iki Lenkijos 
padalinimo aštuonioliktoj o

Sukūrimas laisvos valsty
bės, kad davus Lenkijai ga
limybės išeiti į jūrą, sukeli 
daug nesusipratiimi, kurie 
nėra dar nei šiandien išly
ginti. Ro ilgo knzio 1927 m. 
santykiai tarp Lenkijos ii 
Dancigo . žymiai. pagerėjo, 
nors ir dabar jie dar nėra 
tokie, kokie turėtų būti.

Stambiausia Lenkijos eks
porto dalis eina per Danci
gą, nors Gdynia per metus 
galės aprūpinti 10.000.000 
tonų išvežimą.

Versalės sutartimi, lais? 
vas Dancigo miestas taikos 

i ir karo metu pavedamas 
Tautų Sąjungos protektora
tui. Jokia svetima valstybe 
negali Dancige laikyti savo 
kariuomenę. Lenkija veda 
Dancigo užsienių . reikalus, 
bet tam tikruose atsitiki
muose prie Lenkijos konsu
latų Dancigas gali turėti sa 
vo atstovus.

Nuomonės skiriasi dėl 
Dancigo nepriklausomybės. 
Lėnkija tvirtina, kad Dan
cigo padarytos sutartys ne
turi tarptautinės . reikšmės, 
o Tautų Sąjungos komisio- 
nieriai laikosi kaip tik prie
šingos nuomonės.

Lenkija kontroliuoja Dan
cigo geležinkelius ir tūri be
sąlyginę, teisę naudoti uos
tą, kurį tvarko taryba, iš 
vienodo lenkų ir dancigie-.

MALDAKNYGES Į 
PASINAUDOKIT NUPIGINTA MALDAKNYGIŲ KAINA I’ 
TIK KĄ GAVOME SIUNTINĮ NAUJŲ MALDAKNYGIŲ ?

LABAI PRIEINAMA KAINA Į

“MALDŲ RINKINĖLIS: j
.. Kainos: ' . . . ■ I

Juodais odos apdarais $1.50 (buvo $1.75) į
Baltais celuiloido apdarais $1.50 (buvo $1-75) |
juodais paprastais apdarais .75 (buvo $1.00) i 
B&ltais celuiloido apdarais ?90 (buvo $1.25) . |
Imant didesnį skaičių duodame gerą nuolaidu. j 

Knygutės labai tinkanios, dovanos vaikučiams prie pit- j 
.. mos Komunijos ir kįtOnrs iškilmėms. į

Visus Užsakymus siųskite sekančiu antrašu: |
“į AB B ĮNINK A S”

306 Broadway, . Bo. Boston, Mmi. j

minę autonomiją lenkų pro
tekcijoje. Autonomija buvo 
tiek plati, kad Dancigas ga
lėjo svetimose valstybėse tm 
rėti savo atstovybę-ir, reika
le, skelbti karą. Dėl Danci
go santykių su Lenkija isto
rikų tarpe eina ginčai: vo
kiečiu istorikai tvirtina, 
kad tai buvusi* “asmeninė 
unija” su Lenkijos kara
liais,. o lenkų istorikai sako, 
j(og tai buvo tikra unija su 
Lenkijos valstybe.

Per 340 metų Dancigas 
buvo lenkų protektorate,. 
Tai sakoma, buvęs gal ge
riausias laikotarpis miesto? mų skaičiaus bei įieitralaus 
istorijoje. Dancigas• .visuo- j pirmininko. Lenkų respub- 
met buvo ir tebėra . grynai, [į]^ Dancige atstovauja tam 
vokiškas miestas. ’ tikras komisionierius, o ki.-

Prekybps atžvilgiu Danei-1 tas valstybes konsulai, ku- 
gas buvo aukščiausiai iški-11 iii paskyrimą tvirtina. 1 en. 
lęs septynioliktojo šimtine-'kų vyriausybe. Visokius ne- 
čio pradžioje. Miškas ir. grtt susipratimus tarp Dancige* 
dąi iŠ Lenkijos, Lietuvos it; ir Lenkijos sprendžia Tau 
Ukrainos buvo eksportuoja
ma per Dancigą į Olandiją,.
Angliją, Prancūziją, Ispa-jar kita pusė jo nuospren 
niją. ir kitas šalis. Dancigo 
archyvuose galima rasti su
tarčių beveik su visomis (Tarybą 
Europos valstybėmis.
rodo,, jog tuo laiku Danci
gas buvo vienas žymiausių 
prekybos centrų.

Kai Dancigą užėmė Prū
sija, tai jis pasidarė netaip 
žynius — pasidarė aūtraei-! narių, kuriuos : gyventojai 
liu Vokietijos uostu. Jį toli 
pralenkė Hamburgas, B re- 
menas ir Stotinas, tačiau ,,.t „ _ .
Dancigas daug laimėjo ki-Į turi nemažiau, kaip 20 me
tais atžvilgiais, pradėjo ne-| 
paprastai augti kaip pra-Į 
hionėš centras, pasidarę' 
švarus iy tvarkingas.. ’ Ben- 
di’ai.imaiif.- susidėjimas riūyTa .išrenkami 4 
Prūsija atnešė daugiau, blė- tlUUS' stidain vi-riaus.vl>ę. 
dįes, negu naųclos. ! Vicepinnįninkąs ir 13 seiia-

Einant Versalės sutarti-*torių renkami neribotam

laikui. Valdžioje jie užima 
antraeiles vietas, parlamen
tas tūri teisės pi-iversti se
natorius atsistatydinti. Seš 
natas ne tik kooperuoja, su 
parlamentu įvairių : įstaty
mų leidime, bet yra ir vy
riausiu laisvojo miesto au
toritetu. ...

Laisvasis Dancigo, miestas 
kartu su Žoppot (Baltijos 
Mentę. Carlo),. Oliva, Ląng- 
fuhr ir. jų apylinkemiš uži
ma .1.888 kefvirtainišlviį : ki
lometrų iv turi 390.000 gy
ventojų (62% .protestam, 
34% katalikų). Pats Danci
go miestas turi virš '200,000 
gyventojų. . .

Be miško ir anglių, lenkai 
per Dancigą ėkspoi-tuoja 
cukrų, naftą, grūdus, ce
mentą ir tt. Importas susi
deda iš žemes ūkio masinu, 
miltų, trąšų, odų, silkių, .'mokslingieji. naudojantis 
Dancigas yra nonas ‘svaP j protėvių galvočių — išmin- 
biaūsių centrų silkių pręky-|čių. atsįėktius pažinimo re- 
boje. ’ ■ziiltatais, sugeba pažengti

-Audringasis perrodas-san--' 
tykiuose tarp Lenkijos ir 
Dancigo,. kaip ir pradėjo: 
per paskutinius kelis metus 
Tautų Sąjungai beveik ne- 
beieikė j o svarstyti Danei - 
go: nesusipratimų. Didelę 
■dancigiečių dauguma tebėra 
karšti Vokietijos patriotai. 
Jie gal aršesni nacionalistai 
už Vokietijos gyvento jus^ 
Kai kurie jų ir dabar tebe
garbina kaizerį ir yra įsiti
kinę, kad laisvo miesto die
nos suskait.vtos. Bet bendrai 
nacionalistų partija (“Deu 
tschnat ionale Volkspartei ’ ’) 
žymiai nustojo savo įtakos,

Ekonomiški. reikalai ]ira- 
deda imti viršų. Dauguma 
gyventojų supranta, jog tuo 
atžvilgiu Dancigui nepaly
ginamai geriau likti dabar
tinėje būklėje, kaip susidė
ti su’ Vokietija. Dancigo 
uoste judėjimas dabar ketu- 

. rius kartus didesnis,- kaip 
prieš, karą. Todėl pradėjo 
sparčiai vystytis’prekyba ir| 'Balandžio 3 — 15 d. d., 
pramone. j kleb. kun. S. Stonio parap'i-

Lenkija nesikiša į laisvo‘J0^ ... . .
miesto vidujinę tvarką, Jei-: PatersoUpN*. J. 
gu neskaityti panašių daly-* .....
kų, kaip savo pašto dėžių 
primetimą miestui. • Danci- 
gieČiai vysto vokišką kultū
rą. Prieš kiek laiko į Dan
cigą buvo atsilankęs Lenki
jos pTemjieras ir dancigie- 
čįai pasitiko jį gana . prie
lankiai.

Atpasakojo Ar. Vitkausk,.

tų Sujungus komisionierius. 
gyvenąs Dancige. Jei viena

'.dzin yra nepatenkinta, gali 
i apeliuoti į Tautų Sąjungos

Tas; Laisvojo miesto kostituci- 
ja' kuri .paskelbta 1922 m. 
liepos 12 d; numato dvi le- 
gisliatyves įstaigas Volksta 
gą ('parlamentą) ir senatą. 
Parlamentas susideda iš 120

renka. slaptu ir. visuotinu 
balsavimu. Balsuoti gali •a- 
bie.jų lyčių piliečiai, kurie

tų amžiaus. Senatas turi 22 
atstovus, kuriuos išrenka 
parlamentas. •

Pirmininkas 'ir 7 senato-, 
: nie-

Atsišaukimas Į Visuomenę
Maria iiapolio Kolegijos

Kiekviena mokslo įstaiga, 
kad suteiktų galimybes įei
ti į plačiąsias pažinimo erd
ves, yra priversta, kurti di
delius knygynus. Mokslus 
jaunimas, kuris mokyklos, 
suole įgyjamas žinias pra
platina tinkamų, knygų skar 
tymu* išauga į šviesuomenės 
vyrus ir tampa tautos Švy
turiais, .

Aktualių mokslinių kny
gų skaitymas gelbsti rišti 
painius gyvenimo klausi
mus ir tinkamai nustatyt! 
pasauli ūži tirą. Knygose su
krautos žmogaus proto išda
vos ir mokslo pažanga tiktai 
ir galima,, kad mūsų laikų

4-rrmiym^——
Lietuvių Kolegija,/Mari:a- 

napol.is, negali atsilikti nuo 
kitų mokslo. įstaigų knygy
no kūrime. Jai. vądoi'aujan- 
tieji norėdami palaikyti gy
vybę jaunuose, mokslingumo 
dieguose . ir išū^člyti busi
muosius tautos minties švy
turius, mato, jog be knygy
no tai vargiai įmanoma.

Marianapolis Kolegija y- 
ra jauiiutėlč, todėl ir jos 
knygynas jaunai, nedidelis, 
jame šiuo laiku įvairiose 
kalbose, yra keli tūkstan
čiai knygų, kuomet tos rū
šies mokslo įstaigai reika
linga turėti kelios dešimts 

nvtrrsiKMjr
MISIJOS

Kovo 26 d. iki: balandžio 
1 d., kleb. kun. J. Čepųkai- 
čio parapijoj, 1120 Waįlace 

;,Št.y Philadelphia, Pa.

147 Montgomėry. St.,

tūkstančių. Naujam knygyy 
nui yra pavesta du didžiu* 
liai kambariai su didžiau*' 
šiomis knygynui lentynomis "* 
Kolegija nuolat ryžtasi šj 
knygyną išauginti ligi reix 
kalingo skaičiaus. Būtina- / 
jam knygų- skaičiui įsigyti* 
reikės, kad lietuvių vistio* 
mene, kuri įkūrė Lietuvių 
Kolegiją, dabar sukrustų 
joje įkurti tinkamą Įmygy*’ 
na. Todėl, šiuomi ir kviečia-- 
me. visuomenę, neatidelio*. 
jaut ateiti to. knygyno vedė
jams į pagalbą . ii* atsiusti 
jam tinkamų knygų ar pa
šalpos joms įsigyti. ~

Visų, kurie tik gali kokiu 
nors būdu prisidėti prie ~ 
Kolegijos knygyno i'Šaugi- 
nimo, prašomo tuo jaus turi
mas vertingas atliekamas 
knygas atsiųsti. Kiekvieną 
gera tinkama ar tai būtų 
pasakos/ai' istorijos, geo
grafijos, asketilvos, kalboty
ros, apologetikos,, t, t., buš. 
maloniai priimta; Senos v 
knygos ir. laikraščių kom- 
pletai -yra Kolegijai ir ver
tingi.

. Knygynui tinka Visų kal
inį knygos, neš knygos ver-. 
te priklauso no tiek nuo kal
bos, kiek nuo turinio. Kole
gijos knygynas yra skiria- , 
mas profesoriams ir studen
tams. Todėl, kalbos įvairu
mas yra čionai didelis ne,- 
tik knygose, bet ir skaityto
juose.

Š i uo re i kalu ne pirmą : 
kartą kreipiamės į bendruo
menę, tačiau jai norime, nuo 
lat priminti, jog šis reikalas, 
vis gi begalo svarbus, būti- •< 
nas ir juonii reikia kuogrei- 
čiausia susirūpinti. Todėl, 
prašome ir kviečiame visus 
į talką prie šio svarbaus ' 
darbo. .

Kolegijos Knygininkas
Visas Kolegijai skiriamas 

knygas malonėkite siųsti a- 
dresu: Marianapolis Colle- ” 
ge, Thompson, Comi. .

Balandžio 30 diena iki Ge
gužės 13 dieną pas kleboną 
kun. T. Kelmelį, 207 Adams, 
Št. Nęyvai’k, N. J;.

Kun. J. Bružikas misijų 
metu platina laikraštį “Dar
bininką” ir Lietuvos Jėzui
tų leidžiamą “Žvaigždę”. .

Raginame užsiprenume
ruoti.

“Žinokite, kiekvienas kata- .... 
likas, kurs be reikalo perka,1 
skaito, namuose laiko blogą 
laikraštį ar knygą, ne tik 
nusideda -Bažnyčios įsaky
mams ir turi per išpažintį 
.nuodėmę pasisakyti, bet ir 
patampa katalikybės reika
lų išdavėjas, didinąs priešų ■ 
jėgas.”—
Panevėžio vysk. Paltarokas,

Profesionalai, bitnlerl*!. prtmūnln* 
kai. kurie skelbiasi “Darbininke,” tik
rai verti skaitytojų paramom 

visi earalnkitfes “Darbininke.”

JONO KMIIO EILĖS
Tai gražus mūsų išeivijos 

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

Šią knygą išgyrė visa rim
tesnieji spauda. Visi garis!

i jos turiniu, gėrėsies ir Tam- 
. sta ją įsigyjęs. '

Knyga gražiai atspausdin- 
1 a ir turi 191 pusi, Jos kai- 
j ia $1.50. Bet dabar “Darbi- 
jiinko” spaudos vajaus me- 

. . t v, , tu, gražiais drobės viršeliais
KaĮitoriiijos moks.hnęiąi daro bandymus antinėlio, ku-■ kaitįa" tik 75 centai; popie- 
h jie buvo numarinę ir po kelių niinucių v.el atgaivino.. v^eliais 50 centu. 
Jie džiaugiasi, kad jų baiidvniui pasiseko.. Vienas šunelis,; h . A , .
kuris buvo numarintas^ p<> dešimties minučių darbo, bino ”
atgaivintas. Ito • pusketvirtos/ valandos šuo atrodo norma
lus, bet už dviejų valandų vėliau intdvėse. Ar tai buvo 
nauja gyvybe suteikta ? Visai ne. Tie bandymai parodo 
tą kas seniai y ra žinoma -apie žmogri, kad gyvyliė tuojaus 
kūno neapleidžia ši ėdžiai, sustojus plakus1;

mas įsigyti šia taip brangiu 
ir naudingų eilių knygų.

/‘DARBININKO” ADM,, : 
366’,W. Broadvvay, i

South Boston, Mm. •’ ’■ •



Antradienis, Balandžio 3 d., 1934. ‘ .

|KAS girdėti lietuvių 
KOLONIJOSE
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KVIETIMAS
. Naujos Anglijos Katalikų 
Seimelis nutarė rengti Lie
tuvių Katalikų . Dieną, lie
pos 4 dieną, 1934 m. Marią- 
napolio Kolegijos parke. 

. Federacijos apskričio val
dybai paliko sudaryti komi
siją. Taigi kviečiame .ger
biamuosius kunigus, Fede- 
.raeijų skyrių valdybų atsto
vus ir visų kitą katalikiškų 
organizaciją apskričių ats
tovus atvykti į susirinkimąj 
kuris įvyks sekmadienį, ba
landžio 8 d., 4 vai. po pietą, 
Šv. Petro parapijos svetai
nėje,. 492 E. 7th St., South 
Boston, Masė*

Ypatingai kviečiame ats
tovę, ar atstovus iš Maria- 
napoljo Kolegijos ir visą N. 

’A. Federacijos apskričio 
valdybą atvykti ir dalyvau
ti susirinkime.

K. J. Kudirka
N. A.. Federacijos Apskričio 

pirmininkas

dienio -. vakare, gegužės 
dienąį rengia pasaulinio tiir 
rinio dainą koncertą* Cho
ras rengiasi prie koncerto 
su nepaprastu uolumu. Ma
nau, kad šis koncertas turės 
pasisekimo, nors choras ne
labai didelis,<bei galima sa
kyti rinktinis ir žiūrint į 
choristą nuoširdų darbą, 
reikia tikėtis, kad kūrimą 
išpildymas bus. geras ir. ver
tas atsilankymo.

Teko nugirsti, kad tą.pa
čią dieną kada Marianapo^ 
lis studentu beisbolo tymas 
rengiasi žaisti su La Salio 
studentą tymu, manau, kad 
prie, progos Mariąnapolįo 
studentą vyrą choras neat- 
snsakvsJdalyvanti konėmte^ 

Proyidencįetin.

SO. WORCESTER, MASS,

WORCESTER, MASS.

Velykų šventes mūsą biz
nieriai, rengia “dešrą vaka
rienę” parapijos naudai. 
Praeitame sezone, įvairins 
draugijos ir net pavieniai 
asmenys, įrengė daug įvai
rią pramogą parapijos nau
dai, tad ir mūsą biznieriai

GEGUŽINES REIKALAI
^iatne extro susirinkime 

bus svarstoma apie, tradici
nę metinę “Darbininko’1 
“Gegužinę”.—.

be jojame, kad šioje yakarie- 
neje bus užtenkamai "‘deš
rų”, ir taip pat valgytoją. 
Valio mūsti biznieriams !

Taipgi , bus svarstoma a- 
pie Šv. Juozapo, mūstj orga 
ąizacijos Globėjo šventę, 
kuri bus iškilmingai mini- 
nia 15 d. balandžio, su švein 

[tomis mišiomisv 
Į Valdi/b.fi..

AUŠROS VARTŲ . 
PARAPIJA

“ Deeenša^o Mergelė”
Verbą sekmadienį,, kovo 

25, Mergaičių Sbdalięija ir 
Marijos Vaikeliu draugijos 
vaidino triveiksinę religinę 
dramą: “Decenzano Merge
le”. Vakaras visais žvilgs- 
niais kuopuikiausiai pasise
ko. Žmonių prisirinko pilna 
svetainė; vaidinimas taip-gi 
išėjo gražiai. Pats veikalas, 
nors savo turiniu gana silp-

Verbą sekmadieni, vado- 
. vaąjanf: vietos vargoninkui 

p. Juozui Žemaičiui, įvyko 
bažnytinis koncertas. Ypa
tingo pažymėjimo yra verti 
šie artistai, būtent: p. M. 
Paruliutė ir, p. I, Žemaitis. • nas, tačiaus papildytas gra- 
P. Paruliutė koloraturinisĮžiomis giesmelęinis ir gyvu 

vaįdiniinu padarė į žiūrėto
jus labai gerą įspūdį, ką liu
dijo gausūs aplodismentai.

šis vaidinimas atidengė 
keletą nepaprastai talentuo
tą mergaičių. Reikia stebė
tis, kad mūsą 'jaunuomenė, 
neturėdama savo mokyklos, 
sugeba taip gražiai vartoti, 
lietuviu kalbą,, ir taip rini
tai įsigilinti į vaidinamą rę- 
lę. Vaidino Phillys Zikarai
tė. Ši rolė, nors savyje netu
ri nieko ypatingo, tačiaus 
p-lė Zakąraitė savo . tyra 
kalba, giliu supratimu rolės, 
ir gyvai atjausta ekspresija, 
sutvėrė žavėjan.tį idėalistės- 
šventosios typą. Labai daug 

[įgimto gabumo ir talento 
parodė pirmą kartą pasiro
danti scenoje jaunutė Rita 
Tamulipnytė — Ritos rolė
je.; Juzė Kašėtaitė, savo ai
škia, lėta kalba labai gyvai 
vaidino aristokratės Bian- 
ėozi rolę. Labai įspūdingai 
vaidino vargingos “ubagai
tės” rolę jauna Elena Kati- 
naite.

žodžiu, visos mergaitės 
mokėjo savo roles, ir vaidi
no labai gyvai. Žinoma, kai- 
kuriu mergaičių silpniems 
augantiemš balsams sunku 
buvo pripildyti mūsą di
džiulę svetainę,, bet Čia ne 
ją kalte.

Vaidinimo metu, jaunąją 
choras • sutartinai giedojo 
gražias giesmeles, kas. darė 
labai inaloną įspūdį...

Garbė ir ačiū Worėėsterio 
jaunuolėms už grąžą vaka
rą. (Urbė mūsą kleh.kun. 
K. Vasini ir J. Balsiui, ku
rie ypatingai daug pastangą 
dėjo Šio va karo pasisekimui.

P. Paruliutė koloratūrinis | 
Soprano, kas yra retenybė 
ne tik lietuviuose, bet ii; 
svetimtaučiuose; ji išpildė

go įspūdžio darė “Salve Re
giną” ir “O Salufaris Hos- 
t'ia”, nes p. Parulintė suge
bėjo gražiai su daugeliu ni
uansą — veikalus interpre
tuoti. P. J. Žemaitis, dra
matinis baritonas, išpildo 
“Pieta Signore”. Gražiai

• skambėjo; tik gal ypač baž?
• nytjhė . giesmė reikalauja 
daugiau lyringumo, o» p. Že-

: maičįo išpildymas dąredau« 
giau pasaulinio įspūdžio.

Choras didelis ir geras; 
matyt daug darbo įdėta ne 
tik mokinant bet ir ot'gąni- 

, . zuojant. Garbė p. Žemaičiui 
ir choristams, kad dirbti 
taip naudingą darbą; Lauk
sime daugiau panašią kon
certu. Gražu pamokslą apie 
muziką pasakė klebonas ku
nigas Jonas 'VaiteĮumas, 
providenčietis. . .

' . SERGA
Sunkiai slisirgt) Sviklienė 

Benigna, gyr.i 7 Pitt St.T 
kuriai daktaras pripažysta 
plaučiu uždegimą,.

Kuogreičiausiai buvo nu
vežta i šv. Vincento ligoni- 
nę. Dedamos visos . pastan-;^ 
gos ligonei pagelbėti. Dabar] 
jaučias kiek geriau. j

Antanavičienė •. PetroneJ.
100 So. Lu-dlov’ Rd., atvežta 
į šv. Vincento ligoninę be-; 

:velk“be sąm; onės. ' t
Šio mėnesio 26 d. mirė. Į 

Daktarai pripažinę širdies|- 
ligą, .' •_

Jonienė Agota, 5 Gart- 
field St., jau seniai serga. 
Paskutiniu laiku ligos skau
smai' padidėjo. Nugabenta 
miesto ligoninėn.

Savickas Zigmas, 3 Me 
Gili St., automobilio nelai
mėje tapo sunkiai sužeistas.. 
Paguldytas Memorial ligo- 
ninėje. Laikomas ypatingo
je daktaro priežiūroje.

Skerniškis, 234 Vernon, 
automobilio nelaimėje pada
ryta kelios žaizdos galvoje, 
b jo draugui Čirui sužalotos 
kojos. Abu randasi miesto 
ligoninėje.

Vincą ir Valeriją Vi ėrai
čius, 13 Louise St., “ Gar
nys” apdovanojo tokia do
vana. kuri labai juodu pra
džiugino. Taip pat džiaugia
si ir sykiu sveikina jauni
mo organizaciją nariai, nes 
jiedu yra. daug nusipelnę 
savo, darbais visam jauni
mui.. . .

Sviklienė Autose, 83^ 
Ward ;St., seniai jau yra 
varginama paralyžiaus ligos 
Dabartiniu laiku dar liga 
prasiplėtė, bet, reikia tikė
tis, kad.pavasario saulele iš^

Į Šv, Roko par. bažnyčią 
■jbalandžio 17. d. 2 vai. p. p,, 

atvyksta Vyskupas Spelb 
man, suteikti. Sutvirtinimo 
Sakramentą. ■ .

Ruošiama prie Sutvirtink 
m.o Sakrmnehto apie 290 

[vaiką. .

Choras rengiasi visu stro
pumu šokiams, . kurie Įvyks 
balandžio <> d., Canton Hali.

I.OWEI L, MASS.
Aiisur Užbaiga

Kovo 25 d., su iškilmingo- 
mis pamaldomis ir paskuti
niu pamokslu, niisijoineriiis 
kun. Pranas Aukštikalnis, 
S. J. užbaigė misijas.

Kits vakarą.bažnytėlė bu
vo pilna susirinkusią išliki
mu Dievui žmonių.’ Džiau
gėsi klebonas — dar dau
giau džiaugėsi misijom erius 
— džiaugėsi ir. žmonės; Ir 
neveltui!! Nes šios misijos 
buvo gražiausios ir Įdo
miausios.

Toki įspūdį padarė many
je, jog maniau, kad atėjau 
į . bažnyčią ne . Ameri k< j j e, 
bet... Lietuvos bažnytėlėn!!

Išklausę pamokslo —. visi, 
choras ir žmones gieda lie
tuviškas giesmes,. Kaip ma
lonu. .. '

Tikiuosi, kad Loveli ie
čiai ilgai, ilgai širdyse lai- 
ikys gavusius iš šią misiją 
pamokinimus.
LIETUVIŠKOS P AMO

K.OS .. ■
• ‘.‘Ką jaunystėje įprasi, .tą 

senatvėje’ turėsi” — taip 
skamba .išminčių žodžiai. 
Norėdamas,; kad Lovvellio 
jaunimas būt vertas vardo 
lietuvis —
Strakauskas ragina visą

‘ NUPTR KO VELYKINĘ 
DOVANĄ

Didžiojo choro nariai ne
pamiršo savo mylimos drau
gės p-les Onos Vyšniauskai? 
lūs, kuri dar vis tebeguli li
gonine jė, sunkioj ir pavo 
jiiigoj padėtyje. Susirinkę 
bažnyčios svetainėje nutarė 
susidėti' ir nupirkti jai do
vanėlę. Gražus, ją smnany- 
rnąs išsipildė. Kiekvienas 
narys-nai'ė davė, po cle-. 
šimtuką. Surinktais pini
gais nupirkta gražus bukie
tas rožių.. Valio didžiojo 
eliore» nariams -2 nąroms 
už ją tokį grąžą darbą!.!

Girdėjau kad ir Sodaliė- 
tes.taip pat ketina nupirkti, 
Onutei kokią, ten gražią do
vaną. Taigi išvada gauni to
kią, kad tarp mūsą jaunimo 
yrą., artimi -ryšiai i r randasi 
daug gerą širdžių, kurios 
draugą(ę) imliudiino, . bei 
oiclaimeje——nepamirštą----

. MAŽASIS CHORAS 
' SPARČIAI ŽENGIA 

PIRMYN
. • Stebėtina, kad mūsą ma
žasis (-boras nenori pasiduo
ti didžiajam chorui!! Vaidi
na veikalus, lavinasi giedo- 

[jime, rengia vakarėlius,...
ir daug, daug veikia! Didy- 
sj s ch< iras, reiki a pripažint i, 
pasirodo silpnesnis .... jis 
veikia kaip tik atžagariai. 
Ateina nariai į praktikas, 
sugieda ir viskas. Karts nuo 
karto *išrodo, kad iš to “le
targo” kada nors atsikels.

Aną dieną girdėjau kal
bant, kad “žinai, ir mes tu
rime ką nors padaryti., .ne
turime pasiduoti mažajam 
chorui“! A, a, iš to išeina, 
kad tarp didžiojo choro’ ir 
mažo j<> bus lenktynes... ka
žin kas. laimės?! Mano nuo
monė .. . laimėtojai bus di
džiojo choro nariai.

Pažiūrėsi Ine vėliau kaip 
viskas išeis z tada galėsimo 
sužinoti kas stipresnis.

Tėvų Marijonų 
Misijos

Kovo 28 — Bal. 17 dd.
- klebonas kun. P. Apreiškimo parap., Bronį

......
. MONTELLO, MASS. ' atsiiankytij w

PROVIDENCE, R. I.
Vadovaujant Broliui’ Jo

nui . Baniui, ProvidenčeV» 
Bažnytinis choras sekma

Telefonas; Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotoju 

423 S. ’PACA STREET, 
BĄLTIMORE, MD.

CHAS. I. KUCHAUSKAS
LIETUVIS graborius 

‘ ir Balsamuotojas 
637 S. Pača St. •. 
Bąltimore, Md.

I&idotiivė&e patarnauju gerai 
ir pigiai. Pagrabus paruošiu.

Nuo 76—100—150 ir aukščiau.
Tol. — South 0083

‘DEŠRŲ VAKARIENĖ“
Nugirdau, kad praleidę

ĘXTRA.SrŠIRIXKI- 
n.\s

Vajaus Rcilalai.
LDS. 2 kuopos susirinki

mas, dėl tam tikru aplinky
bių, įvyks balandžio 10 d., 
parapijos apatinėj svetainėj

Taigi gerb. nariai ir pre- 
numerątoriai, nepamirškite, 
kad šis susirinkimas bus pa
skutinis vajaus metu.

‘ Yajaus beliko tik 19 die: 
ną. Kas- ateis į šį susirinki; 
mą ir užsimokės už laikraš
tį .“Darbininką”. už .Šiuos 
pietus, tas gilūs tą gražią.' 
Įmygą Lietuvos Albumą vi 
sai dovanai.

Užsimokėję dabar, 
sutaupysite piningą ir 
■site tą puikią Įmygą. .

Va jiii pasibaigus vėl bus 
kaip seniau .buvo, $4.0(1 do- 

, leriąi metams ir knygos ne
gausite.

Taigi Visi ateikite į šį su
sirinkimų ir pasinaudokite, 
proga..

jus
gau-

viskas pamokas, pažinti sa
vo tėvą kalbą, kad. užaugę 
būtu tinkamai ir pasiruošę 
vadai tarp lietuviu. Jauni
mas gražiai pasirodė, T šias 
painokas atsilankė per 80 
vaikų. Pamokos duoda var
goninkas Emilijus Šlapelis.

Keletą metu atgal sunku 
biivo susikalbėti lietuviškai 
su mūsą jaunimu — dabar 
ačiū klebonui ir vargonin
kui, tas kėl)1 u mas į įrašai In
tas.

' ' TIAI? B.\ f'

Patarčiau nevažiuoti dar
bo ieškoti Lovvellvje.. I)ar- 
.bai visur menkai eina, — 
yĮiae vilnonės ii* batą dirb
tuvės.. Seniesiems darbas 
gauti, sunku,, nes šituose suu 
kiliose laikuose1 jaunimas 
priimamas daug greičiau, 
negu senesnieji. Dejuoja 
žmoneliai ir skundžiasi, dėl 
tokio, likimo. Kur yra dar
bo, ten visos vietos užindos, 
bet; dėja, darbo valandos 
ilgos — algos, mažos. .

Tad, • nevažiuok it<‘ iš kitur 
darbo ieškoti.

“DARBININKO” VAJUS
KO NTESTO DALYVIŲ STOVIS

Kovo 31 d. Kontėsto dalyvių stovis, buvo sekantis:

Kontcstantaš ■ .
Kun. J.-Bružikas, S. J.-• •.
Šv. Pranciškaus parapija, Tjavvi^nye, Alass.. 
Šv. Juozapo parapija, Lowęįl, Mass.. i...... 
Leonardas Kumpa, Alontello, Mass.,....... 
Šy. Pranciškaus parapija, Athol, Mass.... 
Šv. Jurgio parapija, Norwood, Mass.*. ... •.
K. P. Tamošiūnas, JlartGord, Conn.... \ . 
Pranciškoną Vienuolijos Dr-ja, So. Boston,
L, IK S. T Kuopa;, So* Boston, Mass.....,. ,
K. J.■ Nadzeika,.’Nashuty N. IL . . . , . 
Marijona Kilmonytė, So. įBoston^.MhsS;. ’..
L. D. S. 5;ta kuopa, Wąterbury, Conn.,,
L. D.- S.. 8 kuopa,: Cambridge, Mass;......... .

šv. Kaziinii'ro parapijai Providonce, RUL .. 
L. D. S. 108 kuopa, Worcester, Mass... . 
P- A. Kundrotas, Philadėlphia, Pa-------....
L. D. Sfc. 74 kuopa, AUnchester, N. IT— .... 
Šv. Juozapo parapija, Scranton, Pa....... 
L. T), S. 71 kuopa, Rocliestcr, N. Y.,.. . ....... .
B. Mičninicnū, New Britain, (hmm . ....... :'.
L. D. ,S. 24-ta .kuopą,’AV. Lynu, Mass, .. . .. 
Dmv Bamemienė^ Pčlroit, Mteh-.—- .-v 
L. V.včiii 17 kuopą. So. Boston, Mass........ 
Juozas kirmilas, Worcoster, Mass... ... . ... 
Petras Svirskas, TTaverhill, Mass......
L, D. S. 1.03 kuopa, Phi ladelphi a, Pa. : 
Doinininkas Matulis. Athol, Mass.......... 
Ona Romanskienė, Bridgeport, Conn. .. ..
J. .Pundžius. Montreal. Canada... .........
L. D. S. 20 Kuopa, Chicago, III.
StėlTa Šejėfkaitė, So. Boston, Mass...........
Placidą Viloikytė, Worcesier. Mass.. .... 
T. A. Zayądskąs, TTavorhill, Mass......... 
AL Žukauskaitė, Amsterdam. N, Y. .... ...
L. D. S. 56 kuopa, TTndson, Mflssr-r-... . ..
K. J. Miglinas,, Thompsonville, Conn......
M. Staniulis, Paterson. N. J.:.’....... . . .. .
L. D. S. 14-ta kuona. Newark, N. J. .. .. .
T. Sekys. Hart ford. Conn. ............................
Petras Stnrinskas. So. Boston, Mass..........
L. R. Ik. Federacija. So. Boston, Mass.......
L. D. S. 26 kuopa; Rumford, Mo.?......... 
V. J. Blnvackas, Woreesfor, Mass, . .;... 
J. Mišeikis, Novr TTavon, Conn.,........ .. 
Šv. Petro'parapijos Choras, Šo. Boston, Mass......

• . . . Vajaus Vedėjas.

lyn, N. Y. (Kuli. A. Bub- 
lys, M. L C.).

Balandžio 23 — 29 dd. — 
Ųtica, N. Y. , kun. Cikota.

Balandžio 30 ~ Gegužes 
13 dd. — šv. Kazimiero pa
rap., Philadelpliia, Pa. 
(Kim. A. Cikota, M. L C.).

Ar Jus Esate Supančiotas
Ir su “suirusiais” nervais. — jaučia
tės silpnas ir pavargęs — tik pusiau 
žmogus. .Teigti taip, štai geras toni
kas. suteikiantis geresnes, dienas__

Nuža-Tone

Balsu 
........ .3314 

....... 1391 
76p 

........751

..... >, 51: 
....... 46< 
Mass. .44 

...41!
■ 28!

. 20'
...... .,19' 
;. 4. .,18' 
. .......17 
............. 16

.14

... 10 
.. ,9 
...9 
.. 9

. ^8

. r .7
...7 
...7

.7 
..... 7 
.. . .6 
... ,6

6

. .4
... 4
...4
.’. 4
...4

LDS. Kuopų Susirinkimą
MONTELLO, MASS.

LDS. 2 kp._ susirinkimas įvyks 
balandžio 3, Šv. Roko parap, sve
tainėje. Viši nariai prašomi atei
ti j šį susirinkimų ir užsimokėti 
senai .užtrauktas mėnesines duo
kles. . ■ ’ ■ •

yra už.vardinimas TONIKŲ’, kutų. Gy
dytojas Specialistas . išrado, ir kuris 
dabar parduodamas visose vaistyti}’, 
t'iose. NT’GA-TQNB yi'tv kombinacija 
tam tikri} toniką alterativų,. kuriuos 
stimuliuoja, atgpivina visus organus, 
duoda naują, gyvenimą ir energiją. 
Jąs valgysite gepiaus, miegosite 
saldžiuus. Tuksti.inčiams vyrą ir ino- 
terą tapo pagelbėta. Trisdešimties die
ną treatnientas už Vieną Dokui — 
gaukite tikrąjį — garantuotas.

Nuo Muskulu Skaudėjimo
Skaudami,' paikų ir persidirbę mus- 

l.ulųi i;r.pinami į normali g vvųinų ir 
ištvermę'ištrinant juos AaLHOR r.’un-

b. Kuomet jūsų muskulai yra skauda
mi,. kuomet jūsų visas kūnas pilnas 
skaudžių, trūkčiojimų ir gėlimų nu> 
p.’rdidiitii fizinio išsitcmpimOį gerai iš- 
•iirylikite su Pain-Kxpclleriu «• atsigul- 
I nė. t< alumis, daiktas. Kad vienu tokiu- 
iš.irj vnttnii jmsieksit.paleuRvinimo ken
tėjimų. Viso c vaistinėse kaina J5c. ir- 
I*itc. skirtingo didumo bnnkutės. t* 
liktai tikra is turi Inkaro vaisbaženklį.

PAIN-EIPELLE

DAYTON, OHIO
LDS. 69 kp. susirinkimas įvy 

sekmadieni,, balandžio 8 d., bi 
nytinėj svetainėj tuoj po sum

• .'Kuopos rast. Z. Gudei

ĖLIŽABETH, N. J. .
LDS. 16 kp: susirinkimas įvyks' 

balandžio 4 <li<‘bą 7-tą valandą 
vakare;. bažnytinėje, svetainėje., 
NTariai kviečiam? gausiai .ateiti ir! 
atsivesti savo draugus(es) prira
šyti. '

BRIGHTON, MASS.
LDS. 22 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, balandžio 6 d, 7:30 v. 
vąk., Lincoln Svetainėj, 26 
eolu St. Ateikite visi.

Lin ■

HARTFORD, CONN.
LDS. 6 kp. susirinkimas įvy 

balandžio ’8, tuoj po sumos • b: 
nytinėj svetainėj, 41 Capitol 
venūe; Malonėkite visi, nariai 
teiti, nes yra svarbių reikalų t 
kuopos naudos. .

Taipgi malonėkite užsimok 
kurių yra užsilikę mėnesinės, d i 
klės. .

CLEVELAND, OHIO.
Balandžio 6 d., 8 valandą vaka

re, Lietuvių ScĮėj įvyks LDS. 51 
kp. mėnesinis susirinkimas. Ger
biami nariai prašomi susirinkti. .

NORWOOD, MASS.
LDS. 3-čios kuopos svarbus ! 

sirinkimas įvyks, balandžio 8, 
!šv. Jurgio parap. svetainėje h 
[po sumos. Visi ..nariai yra pra 
*mi pribūti. į. susirinkimą, i 
daug- yra svarbių reikalų.

ATHOL, MASS.
LDS. y kp; mėnesinis susirinki

mas įvyks balandžio 8, tuoj po 
mišparų, šv. Pranciškaus parapi
jos salėj. Kviečiami visi nariai 
atsilankyti ir užsimokėti mėnesi
nes mokestis. - Taipgi atsiveskite 
savo clraugus ir drauges prirašy-

HARRISON-KEARNĘY, N. J
LDS! 15 kuopos susirinkimą* 

vyks balandžio 10 dieną’, para 
jos svetainėje, 6 Davis Avė. \ 
nariai kviečiami atsilankyti.

L,0WELL, MASS.
LDS. 97 kp. susirinkhkas įvj 

ketvirtadienį, balandžio 12-tą. c 
ną vakare. Ateikite visi, G< 
proga darbininkams prisiraš

ii prie šios. kilnios, organizacijos. prjp vienintelės. darbininkų or

OAMBRIDGE, MASS. .
LDS. 8 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks sekmadienį, ba
landžio 8, tuoj po sumos. Lietu-’ 
viii...bažnytinėj svetainėj; Visi na
riai malonėkite atsilankyti ir, už
simokėti, užvilktus 'mokesčius.

nizacijos.

NEWARK, N. J.
j LDS. 14 kp. mėnesinis susii
kiinas Įvyks penktadienį^ bal 
džio 13. d., 8 v, V., šv. Jurgio 
jos sve.t., 180 Nexy York A*

DETROIT, MICH.

. LDS. .72 kp. susirinkimas Įvyks 
sekiuądiohį, balandžio 8 d., tuoj 
po pamaldų, šv. Jurgio parapijos 
mokykloje. Visi kuopos narini y- 
ra kviečiami atsilankyti į šį susi- 
rinkimų.

•wi‘ atsilankyti;

WATERBURY, CONN.

Balandžio 22 d., 1 vai. po į 
įvyks LDS. 5 Kuopos susini 
inas senos mokyklos k:nnb;i 
Conįircss Avė. Ateikite .visi.

Valdi/b.fi
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Antradienis, Balandžio L1934. ’
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Zmio’s Iš Lietuvo's
KALĖJIMU APMOKĖJO 

VEKSELĮ

ADIPLEŠE ELGETĄ

Vekselio savininką uždare 
į kamarą, o patys į kale- 

, . • •'...' jimą.
Vilkijos miestelio gyven

toja Ona Mikalauskaitė' tu
rėjo paskolinus pinigų savo 
kaimynui Jurgiui Samoškai 
Norėdama tą skolą atgauti, 
ji pasiėmė J. Samoškos ve
kselį 500 litų, ir atėjo. į jo 

. namus. Pareikalavus ■grą
žinti skolą,. J. Samoška str 
savo žmona ir sūnum puo
lė Mikalauskaitę, parsiver 
(ė ant grindų, atėmė tą vek* 
sėlį,, o ją pačią įmetė į ka
marą,

Mikalauskaitė pra d ėjo 
daužyti kamaros langus, ir 
saukti. Triukšmą išgirdo 
kaimynai, pranešė policijai

Visi trys Samoškai are- 
štuoti, byla perduota teis-

pasyvus. Todėl jie ir. iškėlė 
reikalavimą^ kad ir Lietuva 
arba daugiau pirkti} prekių 
Anglijoj, arba jos bekono 
ir sviesto kontingentus būtų 
sumažintas. Lietuva jau iŠ 
seniau rūpinasi padidinti 
pirkimų skaičių Anglijoj, 
todėl šiuo atžvilgiu nesuta- 
rimą neturėtų būti.

Tačiau lyg ir atsiranda 
dar viena netikėta kliūtis. 
Pasirodo, kad i Lietuvos be
kono gamybą gali jaučiamai 
atsiliepti... prohibicijos pa
naikinimas Amerikoj! • *

Sprendžiant iš pasaulinės 
spaudos žinių, Anglija pra
dėjo gabenti į Ameriką 
daug visokią alkoholinių gė
rimų — džino ir visky. A- 
merika, esą, kaipo kompen
sacija, ėmusi reikalauti, kad 
į Angliją būtų leidžiama į- 
vožti amerikoniško bekono 
ir. sviesto. Jei Amerika

Šią meti} vasario men. 22 
d. senelis elgeta buvo užpul
tas dvieju jauną vyruką ir 
apiplėštas. Senelis ■ ėlgetam 
dainas vaikščiojo po kaimus 
ii< vienoje tokią j o - kelionių 
prie Laižuvos ant kelio su
tiko du vyrukus, kurie, nuo 
jo atėmė ne tik suelgętaūtus 
produktus, bet ir ubagišką 
tarbii. Apiplėšė seneli liepė 
jam eit nesidairant ir dar 
nuramino, kad jis vėl galė
siąs prisielgętauti. Tokiu 
nebūtų plėšimu žmonės la-t 
bai pasipiktinę ir užjausda
mi duosniau šelpti senelį 
tuo. tarpu policija deda pas- 

. tangu surasti užpuolėjus.

STEIGIAMA DARBE 
NINKU ATSTOVYBĖ

Katulo miesto darbo ins
pektorius p. Liutermoza va
sario 18 d. buvo sušaukęs į- 
vaii'iii Įmonių darbininką

2. Atstovauti Lietuvos
darbininkus tarptautiniuose 
Kongresuose; .

3. Sekti visus pakitėji
mus, įvykstančius laikui bė
gant darbininkų gyvenimo 
sąlygomis, turėti juos galvo
je ir aiškinti priežastis, dėl 
kurių jie įvyko; .

4. Reikšti savo nuomonę 
ir duoti projektą valdžiai 
ir savivaldybei pareikalavus 
socialiais, politikos ir kitais 
klausimais ir sumanymais, 
tiesiog, liečiančius darbinin
kų reikalus.; . '_

5. Rengti darbdaviams ir
darbininkams pasiūlymus, 
turint galvoje ji} ekonominę 
gerovę ir savitarpių sugyve
nimą; .
6. Ti rfi,. kurios priemones 

yra pageidaujamos kovoti 
su nedarbu;

,t 7. Organizuoti parengimą 
specialistų kadro atskiroms 
gamybos šakoms, atsižvel-

no jo miesto ir Aleksoto vie-1 
tas.,'. j

Jei ii- Nėris pradėtą eiti, 
tai potvynis būtą neišven
giamas, nes vanduo jau 'da
bar stovi tik 70 centimetrų 
žemiau negu buvo 1931 m. 
.potvynio metu. Apsemtose 
vietose žmonės jau važinėja 
laiveliais gatvėse, Vyriau
sybe ir miesto savivaldybė 
imasi iš anksto ..apsaugos 
priemonių pohynio' pavojui 
sumažinti. Viskas; dabai, 
priklausys nuo artinuausių 
dienų pro. Tsb.—-

Kruvina Medžioklė
Šiurpitragedija Indijos
' ■ džiingiėse
Iš Indijos gauta žinių a- 

pie baisią nelaimę; • įvykusią 
per tigrų medžioklę Nepalo 
džiugiose/ Himalajų kalnų 
papėdėje. .

Indijos vicekąraliaus pa
vaduoto  j as maharadža J od- 
ho .Shumshore surengė iš
taigingą tigii} medžioklę, 
kurioj dalyvauti buvo pa
kviesta visą eile, žymią In
dijos asmenų. Medžiotojai 
išjojo į džungles . ant 300 
dramblių, o tigiums baidyti

mąs, įkritęs į tokią duobę, 
žūdavo, nes ji perverdavo 
aštrus lazdą smaigaliai.

Ir štai įvyko baisi, nelai
mė. Tuo momentu, kai dL 
desnė dalis varovų buvo tir
ti viii<adu.obią lauko, vieno 
medžiotojo buvo sužeistas 
didelis, stiprus tigras. Su
erzintas žvėris staiga pasi
rodė iš džiunglių tankumy
no ii* puolė varovus. Šie, 
ginkluoti, vien „tik lazdomis 
ir durklais, panikoje : išsi
sklaidė į visas puses ir, pa
mušę bet kurį atsargumą, 
pateko į vilkaduobių = sritį. 
Apie Šimtas indusų varovą 
sugriuvo į duobes ir susi; 
smeigė aut išstatytų aštrią

KAUNE - LIKVIDUOTAS
DAR VIENAS KOMU

NISTINIS LIZDAS

. . Jau šernai saugumo poli-i . c^lul^d tankumynų bu- 
cija turėjo žinių apie esa-ivb pasiųsta apie 300 indusų 
mos Kaune komunistų parū| varovų.
ti jos. nors ir silpną veikimą. Iš pradžios viskas sekėsi į kuolą.
Pagaliau vasario 26 d. sau- puikiausiai. Varovai baidė; Nelaimės vietoje buvo šiu- 

girdę-

t i

.nitu,
Dabar Viįkijoj visi labai 

atsargūs su vekseliais pasi-
• : darė. \

KEISTAS RYŠYS TARP 
AMERIKOS PROHTBT-.

ČtJOS IR LIETUVOS 
BEKONŲ

; Pereitų metų pabaigoj ir 
šių motų pradžioj Lietuvos 
vyriausybė atkreipė ypatin
gą dėmesį i ekonominių savu 
tykių tvarkymą su kitomis

. valstybėmis. Buvo, pradėtos 
dervbos prekybos sutartims, 
sudaryti su keliomis valsty
bėmis. Su Latvija ir Estija 
derybos laimingai buvo bai
gtos ir naujos prekybos su
tartys su jomis jau pasira
šytos. Pradėtos buvo dery
bos ir su Vokietija, bet dėl 
pareikštų iš vokiečių pusės 
politinių reikalai imti, nieko 
bendro’neturinčių su ekono-

- miniais klausimais, liko lai* 
kinai nutrauktos be vaisių. 
Su V okiėt i j a dabar eii la sa- 

s votiškus ekonominis karas.
' nes vokiečiai, sulaužė • seną 

■ . sutartį , ir varžo . įvežimą iŠ
■ Lietuvos., Tuo tarpu dar ne- 

. aišku, kaip galų galę daly
kai su Vokietija pasibaigs 
Vokietija savo varžymų po
litika verčia Lietuvą smar-

. kinu susirūpinti tolimesnė
mis užsienių rinkomis, kad j1 - 
nebūtų ekonominiu atžvil- ’. 
giu . perdaug priklausoma 
nuo vokiečių.

Paskutiniaisiais

ti,. tai anglams tektų suma
žinti kontingentus Europos 
valstybėms. Tada tektų nu
kentėti iv Lietuvos ūkinin
kui, Išęitti taip* kad ameri
kiečiai gėrisi, o. Lietuvos ū- 
kininkas kenčia, ir kad. A- 
merikos prohibieija Lietu
vai' , iš. tiesų, turėjo didelės 
reikšmės, nors, ji buvo kraš
te, nutolusiam nuo Lietuvos valstybę 
per tūkstančius kilometrų ! mosiose įstaigose; q taip pat

priimti tokius steigiamos 
darbiiiinkų atstovybes įsta
tus; . ' ' ’
Lietuvos daribininką gene
ralines atstovybės ir suvie

nytos sąjungos įstatai.
Tikslas;-. . : .
1. Atstovauti darbininkus 

ir rūpintis ji} reikalais prieš.
.įstatymų leidžia-

mus.
Šie įstatai priimti ir tame 

pačiame susirinkime išrink- 
ia įr generaline darbininką 
atstovybe iŠ įvairių sričių 
darbininkų,* kuri sudaryta 
iš 18 asmenų.

KAUNO PADĖTIS IR 
POTVYNIŲ PAVOJAI

tijos. nors ir silpną veikimą.
Pagaliau vasario 26 d. sau- puikinusiai.
gumo.policija suome, komu-;tigrus, kurių ne vienas pa-'rpi scena, Iš duobiu 
nistą Vulfą Sajątayičių, pas įteko po .medžiotojų šūviu;! josi klaikūs sunkiai sužeistų 
IciirĮ kratos metu rasta 565 i keturi dideli Bengalijos t i- varo vii aimanavimai.. Malia* .

-u,™- vienas radža, žinoma, tuojau įsako* 
medžioklę sustabdyti ir pra
dėti gelbėjimo akciją, Deja, 

vai pateko į pavojinga sritį,'fa1 Wv<> per vėlu. -NęlaL 
:k'i kur žvėrinis gaudyti ‘ buvo tingieji varovai, patekę į . 

./vilkaduobės, taip sunkiai 
ijmvluhči mv giriai , 7 . • . b • •

leptų vilkaduobių, DU()bes(;iŲlt4’^ak>'i0’ bad ne vįeiias is 
aštriu;Ė1 neišliko gyvas.

Pas..Bulavieno —- Myko- j|jambuko lazdų, taip kad1 šį uolaiĮnč.yra. pirmutinė 
aitytę \ andą, be nelegalios Į<įęj<vienas gyvas sutveri--tokia medžiokles istorijoje;

egz. komunistų laikraščio !grai bematant buvo 
“Tiesa”. Tą pat naktį būvo[ po kito nukauti.
padaryta visa eilė kratų, Į- Bet Uiko varo-
per kurias rasta daug ko- Į • • '
mumstines literatūros, laik- j
raščiii bei atsišaukimu, kuU.v, i 1- ‘ • . . y J ; .iškasta daugybe gerai pas
rims kurstoma prieš Lietu-*
vos valdžia. 1 * ‘ 4. - buvo prismaigyta

Tsb. savivaldybėse;

LIETUVOJE*
NŲ SPORTAS”

•'■ TA '

SMEGE- visą eilę pirmaeilių šachma: 
TARPS- tų meisterių.

Atsiradus Mikėnui-,’ Lietu
vos šachmatininkai bema- 

Nors per 15 nepriklauso-1 tant atkiuto: ruošiami. tur
ine j o gyvenimo metą lietu- nyrai, matčai ne vien Kati- 
viai padarė didelę pažangą Ine, bet ir provincijoje. Lič
iu sporto srity, tačiau lygiu-' tuvos šachmatininką šeima 

1 sparčiai auga., šachmatais 
vis daugiau, pradeda domė
tis ir kaimo jaunimas, iš
stumdamas' kortavimą, vŪ- 
karuškas ir kitas, žalingas 
pramogas.

Šią mėtą kovo mėn. 3 ir 
4 d. Kūune įvyko tarpvals- 
tybines šachmatų riingtyiiės 
Lietuva Latvija, kurios 
pasibaigė gražiu • lietuvių 
laimėjimu 10,5 : .7,5. Tai 
jau trečias lietuvių laimėji
mas. prieš latvius. O dar, ro
dos, taip neseniai . latviai 
šachmatuose buvo lietuvių 
mokytojai. Šiandien moki
niai savo mokytojus jau 
pralenkė.

Lietuvos šachmatai — tas 
sveikas “smegenų sportas” 
— sparčiai, tarpsta ir gal 
netoli tas laikas, kada Lie
tuva šachmatuose užims pir 
mą vietą pasauly.

. . Tsb.—
• — OOO—

Pavasariui atėjus sporto 
mėgėjų mintys, atkreiptos į 
beisbolą. Imant visus, spor
tus bendrai, galima tvirtai 
sakyti, kad beisbolas yra A- 
merikos mėgiamiausias spor 
tas. Mat, beisbolas yra pa

nčios Amerikos padalinys. 
Todėl kaip savas dalykas ir 
yra daugiau mėgiamas.

tis ir. konkuruoti .su senais 
sportininkais dar toli gražu 
negali. Išimtį sudaro . tik 
viena savotiška sporto šaka 
— ?smegenų sportas”. 
šachmatai. Šachmatuošo lie
tuviai per palyginti trumpą 
laiką, per penketą metų pa
darė tokią milžinišką pa/ 
žangų, kad šiandien Lietu
vos šachmatininkai j au. 'drą
siai galį konkuruoti su pir
maeiliais pasaulio šaclima- 
tų galiūnais.

Lietuvos šachmatu lygis 
į| staiga pakilo, kaip į Lietu

mi vą sugrįžo iš Estijos jaunas 
[gabus šachmatininkas,' da- 

. 1He“ns bartinis Lietuvos Šachmatų 
Lietui os ekonominiai inte- ^empi()lias Vladas. Mikėnas, 
lesai pradėjo }pač krypti J šachmatininkas “iš prigim- 
Anglijos i>usę. Anglijoj buT j.įes>? yi. Mikėnas puikiai 
vo . įasta geriausia rinka atstovavo Lietuvą tarptauti- 
niiisų svarbiausiems žemes šachmatų olimpiadose 
ūkio gaminiams — bekonui, j)eį tarpvalstvbinėse ningtv- 
ir syiestuL . ūkininkai suge- i n-se .

■\ bėjo greitu laiku pęrtvarkv-! A .
■ ti savo ūkius, pereinant nuo Į Antai, dar 1929 metais,, 

grūdų į bekoną ir pieną, ku
rie produktai daugiausiai iv 
buvo gabenami į Angliją. 
Atsirado todėl reikalo per- 

• žiūrėt i .ekonomimils. santy
kius' su Anglija .ir pagrįsti 
juos nauja prekybos-sutar
timi. šių metų pradžioj pra-' 
siilūjo Londone prekybos j 
derybos su anglais,, Bet pa- j 

■■ si rodė, kad derybos nėra P 
lengvos; Anglija dėl ėkono- 

. • .minių sunkumą yra' įvędusi 
, ■ bekonų ir sviesto kontingen

tus ir'stengiasi taip tvarky- 
• . Ii, kad iirekybinis balansas 

f su užsieiiiaiš nebūtų jiems.

čempionas Vladas. Mikėnas, 
’ Šachmatininkas “iš prigim-

kai Mikčių > Lietuvoj e nebu
vo, Lietuva Hamburgo p- 
įimpiadoje užėmė vos ket
virtą vietą... iš galo. 1931 
metais, dalyvau j ant. IEi kū
li ui. Prahos; olimpiadoje, 
Lietuva jau pasiekė gražių 
rezultatų, užimdama’ vieną 

tiš- vidurinių vietą.. Mikėnas 
įšioj .olimpiadoj, pasirodo 
'vienas geriausią pasaulio, 
šachmatininkų; . . . ■

1933 metais Eolkensteno 
olimpiadoj Lietuvą- siigebe* 
jo užimti jau vieną pirmąją 
vietų. Ir čia Mikėnas pui
kiai pasirodę, supliekdamas

“Darbininkas” priima 1934 dl 
Lietuvos Paskolos Bonų kuponus 
už prenumeratas ir. knygas už. 
pilną jų vertę. Nukirpę 1934 m. 
kuponą. siųskite

“DARBININKAS”
366 West Broadway, . 

So. Boston, Mass.

Kaunas yra vienas ir gra- ' 
žiausių savo, padėtimi mies- 
:ų Europoj, nes Europoj : 
nėra' daugiau -tokių miestų, 
uirie būtu dvieju didėlių 
upių santakoj. Nemunas ir 
Nėris suteikia nepaprasto 
gražumo. Kaunui, kurs yra 
'išsimėtęs abiejų upių pa
krantėse. Aukšt i upių kal
nai supa Kauną iš visų pu
sių, taip kad miesto beveik 
nematyti, jei važiuoti tenka 
plentais • ar geležinkeliu. 
Miestas, pasirodo visu pla-. 
tumu tik” sustojus ant Ne
muno : ar Neries krantų.

Kaimo miestas užima 
• beveik 2.000. ha . ploto,, 
tai yra 20 kchirtainiii kilo
metrą. Miestas skirstosi i ■ ; • s *■
senąjį miestą, naująjį mies
tą ir priemiesčius: Vilijam- 

“ polę arba S labadą, Žalią j i 
Kaina, Šančius, Aukštąją 
Fredą, Žemutinę Fredą, 
Aukštąją Panemunę, .Alek
sotą ir Marvelę. Kaunas 
smarkiai statosi ir jo cen
tras jau daro tikro didmies
čio įspūdį.

Būdamas dviejų didelių 
upių santakoj, Kaunas pa
vasariais kasmet pergyvena 
potvynio pavoją. Esant po- 
tvjmiui, daugiausia nuken
čia senasis miestas, Alekso
tas, Vilijampolė ir Marvelė, 
Didžiausi potvyniai po karo 
buvo 1926 ir 1931 metais. 
Tada vanduo padarė milijo
ninių nuostolių, apsemda- 
mas daug gyvenamu namų 
ir prekių sandeliu. Potvy
niai kyla, jei žemiau Kaimo 
susikemša ledai. Ypač pavo
jinga xTa, .jei ledus prade
da nešti Nemunas, ir Neris 
kartu. Šiemet Nemunas pa
sijudino ties Kaunu tisai 

. netikėtai labai anksti, bū
tent naktį į vasario 28 d., 
tuo . tarpu kai paprastai Ne
munas išeina tik kovo inčiu 
vidury... Ledai, susigrūdo Ų) 
kilometrų zemiair Kauno ii 
todėl vanduo žymiai pakilo; 
apsvuidanuiįs kai kurias še-

iteratūros, rastas, dar
žiai kombinuotas su slėptu- rusu lakūnai paskraidyti, ma pilna ir lenkai 
yeims stalas. Pas M. Šerpe Beskl4idant vieno lėktuvo kompaktine — 
joną ilikonių kaime prip:sng(l(Į() motoras (o motorai Kaune, su jais dėl švietimo 

e^z' ;tada buvo dar nekokie). Lė; rhesusipratinių nėra. Tačiau 
“Tiesos laikraščio. Pas . , . , i , , L . .....

1 - i ■

Joną Grigonį Kaune, rastai 
garsioji komunistų spaustu' 
vėlė ‘ ‘ Spartakas ”, kurioj e 
)Uvo spausdinami komunis
tiniai atsišaukimai ir laik
raštėlis “Tiesa”, Ryšy su 
padarytomis kratomis buvo 
sūinitą apie 35 asmenys, iš 
kurių, pravedąs kvotą, apie 
15. paleistų, likusieji paso
dinti į Kauno kalėjimą. 
Reikia pasakyti, jog Lietu
vos komunistai dideliu vei
klumų nepasižymėjo ir toks

abį ktuva.s lyg akmuo pasileido 
į žemyn ir. nukrito Vaišvida- 
! vos dvaro laukuose, sutru- 
Ipėdamas į skeveldras* La
kūnas mirtinai ližsimušė. 
Žuvęs lakūnas buvo palai
dotas Panemunės kapinėse. 
Ant jo kapo stovi dar ir da
bar akmuo su užrašu, bet: 
pavardės įskaityti jau nebe-! 
galima. Tas lakūnas buvo, 
pats pirmasis, kuris žuvo 

I beskraidydamas Lietuv b s 
| padangoje. Tsb.~

didelis smūgis tikrai susta-1 LENKŲ ŠVIETIMO LIE
TUVOJ NESKRIAU

DŽIA
bilys ilgam jų veikimą ir 
užtikrins bent 'iŠ komunistų 
pusės, ramumą kraštui. ,A- 
pie 80 ’ procentą suimtųjų

gyvena
mase. pav._,

susektąsias slaptas m-lay 
. Li et. švietimo vadovybė lai-. . 
ko jokiu būdu neleistinas* 
Palyginti su kitomis mažu
momis (rusais), lenkai turi ' 
net privilegijų.

UŽDARĖ ‘TAUTOS BAL

Lietuvoj yrą. 15 grynai.
Į lenkiškų r mokyklą su .20 

: ! komplektu,. Iš ją 13 m-lų 
’ į 17 komplektų Išlaikomos

i lenkų draugiją. Be to, yra 
r u mišrios lenkiškos — lietu- 
.įvijos m-los SU. ISkompl, 

. 1 vaiku darželiai’. Lenku Lie-
-Rusai Kauno tvirtovę ,, .. rmnn, . .. . . T t tuvoi vra 66.000.laike viena is genauSm. Jai į ; . .

stiprinti negailėdavo nieko/ Lenkų pnv. mokyklų hek 
1914 metais nutarė, priskirti ttauS ?’ra de4,t<’’ kad 
ir keletą lėktuvu. Daug lėkdestis netrukdoma. Pagal 
tuvu tvirtovei priskirti „ru-' įstatymus, m-la galinh būt. 
sai ‘negalėjo, nes ir iš viSo>'tldarŪa> Jel. -vra 32 mokp 
jų tada Rusijoje uekiek- te-1 m-l°s .^one, bet is k.- 
buvo.' Nebūtu gal priskvit; 'ięt’j luobiniai i mo<j k- 
ir tu kelių, jei nė tvirtovės H no™ai . nustatyti. negali 
komendantas generolas Gri-'.^1 suvezanil. Kur ta nov 
goriėvas, kuris, vyriausybę Į a-m
įtikino, kad be lėktuvų tvir- J 
tovėS stiprumas nėra pilnas, i |

Tie.lėktuvai; priskirti tvįri | 
tovei, buvo patys pirmieji,.! I 
kuriuos kauniečiai, pamate, j j 
Jie sukėlė gyventųjų tarpej | 
didelio susidomėjimo. Mūši-11 
uos. laisvai nardančios erti-;j 
ve je, . tada juk buvo liepa-1' 
prastas dalykas. Daug kas j 
'norėjo paskraidyti, tačiau’ 
veltui -—nišai lėktuvus' sau

komunistų yra žydai.

PIRMASIS LAKŪNAS, 
. KURIS ŽUVO BE- 
SKRAIDYDAMAS LIE 

TUVOS PADANGĖJE

kad ir kaip Juos brangino, 
ndrukiis vieno neteko.

I .
i ■ ■I

i ■
s

. Ketum as. -1 Voldemaij nin
ku organas ‘Tautos Balsas* 
už straipsnį ‘Likimo kelia’, 
kuriuo skleidžiamos prama-. 
iiytos. ir tendencingos žinios 
apie valstybės įstaigų, veiki
mą ete’’ Kauno kom. hutą- . 
rimu uždarytas visam karo 
stovio, metui.

TĖVO B. M. PAULIUKO 
0. P. MISIJOS

Kovo 30 — ■ Balandžio 6 
dd., Šv. Onos Bažnyčioje, 
Jersey City, N. J.

Balandžio 8.— 15 dd., Šv. 
Antano Bažnyčioje, Detroit, . 
Mich.

Balandžio 16 — 22 dd«,. 
•Šv. Pranciškaus Bažnyčio-y 
je, Wilkeš-Barre? Pa.

O, Vilniaus nepamiršk, lietuvi!
Čia ne tik tavo praeitis, 
Čia tavo ir ateitis.

Maironis.

VERTI PARĖMIMO
. PROFESIONALAI, ' ’ 

PRAMONININKAI, BIZNIERIAI 
KURIE SKELBIASI 
“DARBININKE”

i" TIKRAI VERTI SKAITYTOJŲ 
PARAMOS. ■ . ’ .

. VISI ŲARSINKITĖS 
“DARBININKE”

. ADMINISTRACIJA.

š

£ •
3 .E

■ i

I



j Antradienis, Balandžio .3 d., 1934.

r

8.

Rytinių Valstybių Žinios
Y

j ATSISAUKIMAS
E N. A. APSKRIČIO p, KO- 
T LEGI.JOS RĖMĖJU VAL- 

į DYBOS ATSIŠAUKI
> MAS f LIETUVIŠKIJ.J

. E VISUOMENĘ

į jaunimas yra. mūsų tau-
. Į: tos ateitis. Jis savo tėvų ne-

I*' užvi Is t i k tu< >met-, km nnet
i " .......... ' ‘

L

jis bus tikintis, donas ir pa* 
sišvcntęs. .

Kad jaunimas, bežengda
mas Į realųjį gyvenimą, 
iiesilkluptų, nypa klystu, ne
žūtų pirmoje vietoje sau,

piima savo gyvenimui ir 
”. darbui padėti tinkamus, sti- 

Ų pelus pamatus. Tas stiprus 
gyveninio pa matas atsieiną- 
mas tik mokslu, sujungtusu 
planingu.* ir sistemai i ngu 
auklėjimu.

Tąjį jaunimo gyvenime. 
i trūkumą pastebėjo pirmieji 

Tyrai Alarij.oUai. .
Ėmėsi sunkaus ii* atsako- 

ming.o darbo, Įkurdami lie
tuvių jaunimui mokslo ir 
'auklėjimo Įstaigą Kolegiją 
(Thompson, Uoim.) Darbas 
pasekmingai varomas, moko 
mą ir auklėjama ten mūsų 
Tautos išeivijai būvimieji 
vadai.

Ta sunki našta nuvargins 
“ Tėvų Alai’ijonų pečius, jei 
, mes lietuviai tos taip, gra- 
Į " žios, ir kultūrą nešančios į- 
į staigos. tinkamai neremsi- 
‘ die.
> .• Tad mes N. A. Apskričio 

‘ Kolegi jos Rėmėjų. valdyba 
krei pi a mūs Į Ii et u v,i šką ją vi - 
sūninenę bendrai Į panenius 
iv organizacijų narius Į jų 
Valdybas bei Abi dus ir nuo
lankiai '■ prašome įsteigti sa
vo kolonijose /L. Kolegijos

- ‘Rėmėjų skyrius. Jei kur 
. jau tokie, skyriai gyvuoją;, 

malonėkite nustatyti . sau 
darbo planą ir kiek jėgos 

. leidžia pai’eįidi tą. mokslo 
• ’ ir auklėjimo įstaigą—Lie

tuvių. Kolegiją. Thampson, 
Conn,

N. A. Ąi^kričio L. Kole- 
gijos Rėmėjų valdyba turi 
vilties, kad lietuviškoji vi
suomenė i ši mūsų atsišau
kimą atsilieps teigiamai:.

NEW RRITAIN, CONN. Į”™™'^““ au?1'Be to, bus svarstoma api'e 
aukštesnių ji l niuksiu, einan
čiųjų .dabartinę padėtį. Tė
vai bus raginami prisidėti 
prie šio garbingo bei didelio 
darbo įvairiais būdais, kaip.; 
raginti savo vaikus prisira- 
švti prie studentu kiniuos, 
su «IV0 ,™k™ ,’r't “ ,»,!terra ir dlt vvrafc [sint- 
kalbiu .hetuvbfcu, rąg-tnil ■. Wo i5ki|m?s
s«5 o sūnūs bei rtįikfrris (liir Vllj.,l)1(|a jlo pfpfy, lĖnrfas 
lyviuiti. visuose parapijos hnk- kun. A; VasMis 
jauuinio paremtiinuose.ir .t.-- . Mal()n„-į)UVj( „1{dyf že]V 

gimt naują būrelį sekti ke- 
Perskaitę šį pranešimą,: liūs ,šv. Pranciškaus, treti* 

praneškite- ir savo' kaimy
nams, . ypač ,jaui ii mui. Tai - 
gi,, dalyvaukime visi kaip 
vienas, studentų masiniame 
susfimikime. Aušros Vartų 
parapijiečiai, pi’Tpildyldmo 
pilnai bažnytinė salę, paro- 
dykinie .kit/>nis lietuvių ko
lonijoms,, jog Nęw York’n 
lietuviai dar tebegyvuoja!

Taigi, padarykime vieną, 
pasiryžimą — visi, seni ir 
jauni, Į Studentų rengiamą 
masinį susi linkimą!

N (ir Tarifo V//t aut o 

kuopos vardiji)'!.

1 > AT) ID Ė J () ’’ TR ET T N IN 
KF KUOPELĖ

. Kovo 25 d., Verbų dieno
je., padidėjo Tretininku 
kuopele. Prisirašė astuoni 
nauji: nariai, būtent: Šešios

, . K< i v< i 25 d.' šy. An di n e j aus 
salėjo Įvyko smrbus susi
rinkimas busiančios trily
pės Gegužines reikalu, kuri. 

**’*! įvyks 10 d. birželio 1934 rm 
Qtiartelle (jub parke.

Nutarta daug, svarbių rei*. 
kalų, ir komisija paskirsty*. 
ta i vairiems reikalams.

Sekantis susirinkiinaS į-
■ vyks 10 d. b-d., 8 vai. vaka
re, p-lės P. Blažaiiškaitės 
namuose, 70 Fairvuvv Str.

Nutarta narašyt viešas 
pakvietimas , k p. nėr orga
nus .skaitlingai- dalyvauti, 
prisidedant su .Įvairiais pro-

Sunkų globėjo.

MĖT TN E V AK AR TEN E

Šy. Andriejaus. jaunimo
- kluhas^rei^imūattnia- ^ū«uljęi’amaK‘^IjOgiižmūs^jagražb 

rienę,.. paminėjimui trijų 
metų klubo gyvavimo, . ba
landžio 14 d. 8 vai. vakare.
Minėto klubo kainbanuošc 
parapijos salėje’. Prie šio

minui.
Tad ir kviečiamo, ~ visas. 

LDŠ. kp., LRKSA. kp. ir

P RRnnifl YN M Y “Gerai, tik klausyk'! Aš | rengiamą' Briioklj-tie, 1 
Ur DnŲURUnj Hi h tikiu; kad tamsta esi girdė- dow ir Balloon” balių

LRKMS. Conneetięid vals*. nms, ne's mat čia išeina taip 
. , >» I kaip sakoma:.‘Kiti apie fa-

klubo yra susibūręs rinkti- minėta Gegužine, kviečiant ve daugiau žino,negu pats 
nįaušis NeW Britaiho kata- savo kolonijose chorus bei apie save.;/’ Paaiškink Juo- 
likiškas jaunimas, kuriam įvairius sporto mėgėjus, kas gi naujo.”

šioj e žyn ii ir i  ------- =—-~r.-------- -------- —-------------

o rgan i zac i j 11 Geguži n ė j e.
Pageidaujamą, kad kp. 

parengi - turėdamos kokius pranėši-

pirmininkauja, 
Algirdas Povilaitis. Patam, 
t ina visiems, kiek galiu t, 
paremti jaunimo 
mus.

tjdiėje, iš anksto rengtis.

advokatas ji mt daly vuiną

mus Gegužines reikalu ma-

jos, kad vietinėje parapijo
je gyvuoja labai sėkminga 
Lietuvos Vyčių 49 kuopa”, 

erai !” ‘‘Na. tai

“Šha- 
dow ir Balionu” balių.

Tikrai •*. lietuviskiu išver- 
tus, reiškia “šešėlių ir. -pūs
lių”- balių. Tai. matai, Mikli- • 
t i, kas nau jo pas jumis. ’ ’ .

Vi eini žodžiu, Juozuk, 
aš suprantu, kad Ėv; Jurgio

VYČIU 49.K P. BALIUS
“Laba diena, Mikuti. Kas 

gi ,.p:as jus nau jo U’ . • ”. j u Ar fa|p { (h,
. “Naujo,?. Nieko, Juozukj^ kuopa, pereitame susirin- 
senos iiaujii'iios... Kas jų j<ime nutarė sumigti jnilži^ 
eta y^iam B-rooldyno krašte njškus, galima sakyt, tris J parapijos1 ..Vyčių 49 k’iiopa. 
gali atsitikti naujo?” syk Biilžimškcsnius šokius,

U E, brolelį, matyt, kad,^v Jurgio parapijos salėja, 
tamsta negirdėjai naujienų. 207 York Street, Brookly- 
Aš matai,, visai iš. kitos ;ko- ^balandžio,.22 d. \
lonijos, ir tai jau girdėjau| (( 
kas bus Central BuookĮvne,j 
o tamsta, gyvendamas čio
nai, nežinai, Tur būti'Miku
ti, abi ausis turėjai užsiki
šęs, kad negirdėjai šios ne
paprastos naujiendš”,

“Ar gi taip gali būti. Na 
tai pasakyk, Juozuk, kas tai 
tokios per naujienos čia, pas.

Į bilietų kreiptis šiuo adresu : 
j B. Mieiuniene.
| 74 Bclden Str.
r Ne\v Britam, Coliu.

Atsiprašau, Juozuk, bot 
man. numerai visados ken
kia. Tamsta man paaiškyk, 
ar tai toji, pati kuopa, kuri 
taip ' įspūdingai surengė 
“ Kaulukų” šokius, “Šno\v- 
ball” -b-fd-i u, iv-- -pavyzdingai 
pagelbėjo: New Vark ir Nevi* 
Jersey apskričiui surengti 

milžinišką “Moonliglit ir 
Pridzel” balių?” . ■’ 7”‘

‘ ‘ Ta i gi, M i kut i, toj. ] iat i 
kuopa. Tr klausyk dauginiu 

, ši. kuopa gerai, supranta, 
kad jaunimas mėgsta . įvai
rių naujiėiiybių. Taigi ko
mitetas, gerai sugalvojęs, 
nutarė pavyzdingai sureng
ti nepaprastą, pirmą karią.

rengia milžiniškus “ŠeŠelių . 
ir Pūslių*’ baliui parapijos 
svetainėj,. 207 York -Street,' 
Braoklynoj balandžio 22 ,d< 
Ar taip?”.

“Taip, Mikuti, ir pasi
klausyk daugiau. Vyčiai, 
kad užsitikrintų milžinišką 
publika, nutarė pasamdyt, 
tikrai žymiausi orchestrą, 
jayjyra“Buster TIart ir jo 
Rhythrn Kings”, kuri labai

Pirmininkas
Kiūj.’-T> Puidokas

15 Tlighfield Rd.
AVorėester, Mass.

Raštininkė .
.Mufjdalcna Dcliouicn"

10 Sliaiinon St.
. AVorcester, Mass.

NEW YORK CITY, N. Y
“ klasinis Slirfcnlų. S u ši r i n- 
. ... kiniaP-' ; • ’

Ne\v Vork’o, ■‘Amerikos 
. Lietuvių Katalikų Studentų 
Organizacijos, Vytauto kuo
pa,. nutarė, laikyti “masinį

■ susirinkimą'', balandžio 5 
d., Aušros Vartų parapijos 
^Įvtaiiieje, 7-tą valandą va- 

y . kare, Imriąme dalyvautų vi- 
- ■’ si • Aušros Vartų parapijos

■ studentai .bei tėvai. Tikslas 
‘ šio masinio sųs.iiĮnkimo, su*

■ organizuoti 'V'.isųs.studentus.

i

APLINK ŠIO PUIKAUS

nes kainos—kadangi viduriniai lapai 
yra lengviausi lapai—jie turi geresni 
skoni* — be to, — ‘"It’s toasted” — dėl 
gerklės apsaugos; Ir kiekvienas Lucky 
yra pilnai prikimštas su šiuo rinktiniu 
tabaku— padarytas ’apvajus ir kietas— 

. ................................... . . 1 
beje — auga arti prie žeines ir yra Luckies neišdžiūsta. Luckies visuomet 
purvini, stambūs; smėlėti. Mes išren-. ir visais atvejais yra malonūs jūsų 

gerklei.

Šie yra
Viduriniai Lapai—Lengviausi

Lapai —Lucky Strike Širdis
Kaip jūs galite-iš šio paveikslo matyti- 
—Luckies puiki, švelni kokybe, nėra

’ tiktai atšitiktina—kadangi mes naudo
jame tiktai, vidurinius lapus! Ne

. viršutinius lapus, kadangi anie yra
nedasitystę1—nehunokę. Ne apatinius
lapus, kadangi tie yra prastesni koky- . laisvas nuo liuosų galų — štai kodėl 

auga arti prie žeines ir ■ yra

kaine tiktai vidurinius lapus — už 
kūrinos ūkininkams modama aukštos-

APIBREZK SKRITULĮ

taip ir lietuviškus’ šokius. 
Bet klausyk Mikuti, man 
reik jau bėgti, nes kol pais . 
važiuosiu tai ir bus vėlu.”

'“Gerai. Tai ačiū, Juozuk, 
kad .man’ , taip, draugiškai 
paaiškinai apie.Vyčių pava
sarinį’ parengimą. Aš jei 
tik galėsiu stengsiuos .daly
vauti, nes atmenu koki link
sma laiką praleidžiau anuo
se šokiuose.”

“Na, tai ik'i balandžio 22 
d., Vyčių “Seselių ir Pūs
lių” balių, Mikuti”.

“Taigi, Juozuk.”
Ir jūs, jūs, ir jūs brangūs - 

skaitytojai, neužmirškite los 
ypatingos dienos.. Ii. .

įgE IMS?

TABAKO AUGALO ŠIRDĮc
KARO KNYGOS PRENU

MERATORIAMS
Nesenai išspausdini o j i. 

kari) knyga “Dieve, pasigai
lėk mūsų!” jau aptaisyta 
ir parengta išsiuntinėti vi
siems, kurie . ją iš anksto 
f p r i eš i š 1 e i džiaut) užsi) j i -e- 
nūmeravo ir kurie dabar 
nori ją įsigyti. Visi, kurie 
prisidėjo prie šios knygos 
išleidimo, gaus ją' ('nemoka
mai), ir-jų pavardes išspau
sdintos knygoj. Kadangi 
kai kurių adresai gal pasi
keitė, tad jie visi prašomi 
atviruku pranešti dabartį-* 
i.j adresą f P. Jurgūla, 6908 
Šo. Artesian Avė., Chieago.
TU.)

“It’s toasted”
y Ltickieš visuomet ir visais atžvilgiais yra malonūs jūsų gerklei

Tiktai Viduriniai Lapai—Sie Yra Lengviausi Lapai .
- Cdtorriiht, 1934,TUuAni»rIcinToli»eooCo«npuir.

NE viršutiniai lapai—jie yra 
jie yra iiurkttūf! .

NE «pntiniai lapai—j?e )rė Semetnei lci>kybet 
ttambut'ir Įmylėti!

geresnį skoni ,f^~

L-..

; Telephone Stagg 2—1109
i NOTARY PUBLIC.

ALEKS. RADZEVIČIUS
G R AB O R I U S

402 Metropolitan Avė.
BROOKLYN, N. Y.

Į Priešais Apreiškimo - parapijos
Į Bažnyčią
; Parsamdau Automobilius Ves- 
Į tiivūms, Krikštynoms ir viso 
i kienis pokyliams.

NOTARY .Telefonas:
PUBLIC , ■ STagff-2-5043

MATTHEW P. RAILAS
(BIELIAUSKAS.) .

LAISNIUOTAS

QRABORIUS

t 660 Grand Street,

BROOKLYN., N. V. •
Vuikiui jroiuittoa dvi kupljėlos duo- 
dainoR tų.vlhuibnis pašarvoti dii- 
viniai. Nuiiudiipu \ulaudoj kreiįb 
Ritės pijs.iuuK. Pidnnuii turas- yra 
iptikrintns ir u?, privlmuny kainu.
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