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GRONSKIS
liaunas, — Kovo 16 d. va

kariniu traukiniu iš Mas
kvos 'grįžo. “Eito■ ’ direkto
rius, Ė. Turauskas.

Sykiu su juo grįžo iš Pa
nemunėlio parapijos . kilęs 
kun. Juk Gronškis, kuriam 
Sovietų- vyriausybė, Lietu 
vos vyriausybei prašant, su
tiko leisti grįžti į. Lietuvą. 

.. Tas leidimas buvo duotas be 
ryšio su kalinių pasikeitimo 
tarp SSSR ir. Lietuvos pro
tokolu, kuriuo prieš keletą 
mėnesių buvo sugrąžinta ke^ 
liolika kunigų ir pasaulie
čių.

Kun. J. Gronskį Bigoso- 
ve Sovietų vyriausybės ats
tovai perdavė p. E. Turaus
kui, kuris ir lydėjo jį į Kali 
ną. Kun. ’Gronskįs iki 1931 
m., kada jį sufįmė, buvo vi
so Rytų ir Vakarų Sibiro 

• apaštališkasis administrato
rius.

Sykiu, savo, noru, Sovietų 
Rusijos vyriausybės išleista, 
dar- grįžo Babihovičiuose, 
buv. A [ogi levo gubernijoje, 
gimusi ir augusi . lietuvaitė 
Pečiūraitė.

Jevusalem, — Krikščionys 
iŠ visų pasaulio kraštų,. Ve- 
lykn rytą, .suvažiavę meldė
si prie Kristaus karsto. 
Monsignorąs Luigi Barlass- 
ina katalikams giedojo su
mą, po kurios buvo procesi
ja aplink karstą. Daugiau 
kaip, tūkstantis amerikiečių 
dalyvavo pamaldose. ;

Maskva, — Lietuva, Lat
viu iv Ėstonia,. balandžio 4 
d., pasirašė protokolus su

‘DARBININKIŠKOS’ VAL
STYBĖS ATSTOVAS

W(iffhingtbn, — Sovietų 
ambasadorius Troyanovsky,- 
balandžio 10 d., turės įkur
tuves puošniuose ambasados 
rūmuose. Svečiais kviečia
mi Waslnngtono diplomatai

Darbininkai Rusijoj badu 
miršta, o komisarai puoš
niuose rūmuose gyvena ir 
su politikieriais puotauja.

BATSIUVIŲ DERYBOS
praiigindainos de-Į NUTRUKO

I HarcrhiU, — Balandžio 3 
m' d. buvo nrai

Šančiai metų nepuolimo su-, . : ————
tartis. \ IlavcrhilI, — Balandžio 3

Pasirašant protokolą ■ siJ d. buvo pranešta, kad bat- 
Lietuvą, Rusija dar kartą siuvi ų streikas, kur streiką- 
pabrėžė, kad Ji pripažįsta’ vo 7000 darbininkų nuo ko- 

i Lietuvos teises į Vilnių. Į vo 5 d., pasibaigęs,: ir kad
Maxim Litvinbff, kuris. darbdaviai. pasirašę . sutartį 

protokolus pasirašė Riisijos 
vąF^Utf-pčtrei^kė—kad - sovie - -kumydaiMninkn—algos pa
tai visados yra pasiruošę 
prisidėti prie bet kokio vei
ksmo, kuris palaikys taiką.

INSULlTRIĖJĘf  LIEPTO
GAL^

PRIVERTĖ LAIKYTIS NRA 
KODEKSO

kad

su unija, einant kuria,

MAŽIAI PASIRYŽĘ VISIŠ
KAI SUNAIKINTI KATALI

KŲ SPAUDĄ
Bėriui as, Duišburgo 

teismas paskelbė sprendimą, 
kuriuo duodamas smūgis vi
sai Katalikų spaudai Vokie
tijoje, Kaziai siunčia’ uni-

keliamos, iv pripažįstama m. 
nija. Bet vėliau paaiškėjo, 
kad dar galutinai.nesusitar
ta. Darbdavių ir unijos va
dai, posėdžiavę iki vidur
nakčio, balandžio 4 d., pra
neša, kad . derybos iširo ir 
streikas tęsiamas.

10,000 DARBININKU i 
NEGRĮŽO DARRAN

— Svei 
Tėvas, Pi jiis XI,- bala 
3 d. . prailgino Šventi 
.metus dai; ipetams. Ti' 
tai bus pašvęsti malda

Kielrrieiias katalikai

PASIUNTĖ ‘GIRTUOKLIU, 
SĄRAŠĄ

H'udson, — šio miestelio 
selektmanai pasiuntė vi
soms svaigalų parduotu
vėms. sąrašą, kuriame yra 

. pažymėti aštuoni ‘ ‘•gii'tuok- 
liai’’, kuriems draudžiama 
svaigalus parduoti.

nuėmTdrūjdima
RANKOMS

Xew .York, — Fęderalio 
teismo teisėjas, John C, 
Knox; kovo ,31 d, nustatę, 
kad einant NRA įstatymu 
federalė valdžia turi teisę 
nustatyti minimales kainas.

Sprendimas buvo nukrei
ptas prieš Spotless . Dry 
Cleaiisers kompaniją, kuri 
imdavo 39 it 45 centus už 
išvalymą drabužių. Einant 
NRA "sutartimi už tokį dar
bą jie privalo imti 70 ir 75 
centus.. •

Dabai* jie bus priversti 
laikytis nustatytų kainų.

Istaiibul,— Atrodo, 
Samuel Insull bus pristaty
tas Chicago teismui atsakyti 
už maiversaeiją savo įstai- 
gose. kurios bankrutavo, 
nunešdamos milijonus žmo
nių pinigų. Jis buvo nuo tei-1 
šiuo .. pasislėpęs Graikijoje. 
Amerikos valdžia prašė, 
kad graikai jį 'išduotų, bet 
šie atsisakė. Pagaliau, Ame
rikai spaudžiant, Graikijos 
vy Gausybė. 1 iepė Insultui 
apleisti Graikiją. Jis pasi
samdė prekinį laivą Maio- 
tis ir išplaukė.

Laivas Maiotis atplaukė 
čionai, ir turkų valdžia nu
tarė Insull sulaikyti. Jis 
nuo laivo buvo paimtas ir 
patalpintas, viešbutyje,, ei
nant turklį ministęrio kabi
neto nutarimu, kol teismas 
išspręs ar jį gailiną areštuo 
ti ir atiduoti Amerikos val
džiai.

griFokataūku
BAŽNYČION

KUN. COUGHLIN KALBĖ
JO APIE PRISIKĖLIMĄ
Pefroit, — Kunigas Cha r 

į les E. Coughliiu Velykų die-
1 1 ’ 1 ~ 1
tiška monologą., va .
ti.Kristaus kančią, mirtį ir 
prisikėlimą, vietoj jo pa
prastos kalbos ekonomiškai s 
klausimais^

gyventojus, kurie atsisako 
skaityti jų.-spaudą ir graši
ui mais verčia juos tą daryti.

Už tokią nešvarią konku
renciją katalikiško Nener. 
Tąg laikraščio leidėjai krei
pėsi j. teisiną, reikalaudami, 
kad tčismas nazius sudraus^ 
t<J-

Teismas savo sprendime į 
pareiškė, kad nažiai gali to-jtybeš darbdaviai 
kią konkurenciją varyti..

Tas parodo, kad naziai 
Vokietijoj yra visagaliais,

r teismus kontroliuoja^

Pairmoiint, TV. Va., —A- 
pic TO,000 mainierių negrįžo 
darban ir <50 kasykitj fajio'lės tarti jubiliejaus 
uždaryta kada kilo nešimi- 
pratimai tarpe mainieriij ir 
darbdavių dėl naujo . darbi
ninkų atlyginimo, kuris tu- 
fęjcr -ferti -galunri mo haferr- 
džio 1 d.

Mainieriai privalo dirbti 
tik. penkias dienas į savaite 
po septynias valandas už 
niinimalį atlyginimą pen- 

| kius dolerius Į dieną. Kai-
_ i ku r i e kasyk I u savi n ii i kai n e 

. įnori tų sąlygų prisilaikyti.
Pietinėje dalyje šios vals- 

šusitarė 
su darbininkais mokėti tik 
$4.60 už septynių . valandų 
darbo diena.

ną, per radio.pasakė drama- — ....
tiška monoldgą, vaįzduojan- PREZ, RDOSEVELT ATLI-

. . . . .  KO PRYČERIAUS DARBĄ

BAIGĖS! CWA DARBAI

UZDARĖ'KASYKIAS
'LąiiisviTle, Kg., — Daug 

kasyklų čia uždarė. Savinin
kai protestuoja kad jie ne
gali mokėti . inainięriams 
NRA nustatytos normos 
$4.60 už septynių valandų 
darbo diend. Pirmiau • jie 
mokėdavo tik $4.00 už . as
tuonių valandų darbo dieną,.

Šioje valstybėje yra apie 
140 kasyklų, kuriose dirba 
apie 10,000 darbininkų.

JI i am i,. — Prezidentas 
Rooseyelt Velykų dieną ant 
laivo NUUriUiihal, kuriuo jis 
yra išvažiavęs žuvauti, pats 
vedė pamaldas, nes laive ne
buvę prvčerio.

Wasliinglmi, — Kovo 31 
baigėsi (AVA dienos, kada 
1,250,000 darbininku buvo 
paliuosuoti. Manoma, kad 
visi CWA darbininkai gaus 
darbus prie kitą. valdžios? 
f in a n šuo j ai m t da rbi i.

NUSKENDO 8 ŽMONĖS
STIPRI OPOZICIJA

SIŪLO SUVARŽYTI 
DARBDAVIUS

'' Montpelier, Bankų ko- 
misionierius, Robert C.

‘ Clark, paskelbė balandžio 1 
d., kad pirmadienį 50 iš 52 
Verinont valstybės bankų 
pradės išmokėti visus žmo
nių indėlius. Metai laiko 
kaip, indėlių išmokėjimas 
buvo suvaržytas. Tas reiš
kia, kad apie 50 • milijonų 
dolerių vėl grįš. gyvento
jams. . . . *

TPashington, -— Josepli B, 
Eastman, valdžios gelžkeliu 
ko-ordinatoriuš pasiūlė kom. 
gresui priimti įstatymą, ku- 
riuomi darbdaviai / būtų 
baudžiami už kišimąsi į dar
bininkų organizacijos reika
lus. Toks įstatymas būtų 
nukreiptas • ? prieš taip vadi
namas “Koinpaniji} Uni
jas”.

TURKIJA ATIDUODA 
INSULLĄ

PAKĖLĖ AUTOMOBILIŲ 
KAINAS

Detroit, —. ’. General, Mo
tors . kompanija, balandžio 

. - ‘ 4 d., pakėlė, visų savo: išdii*- 
-. . . barnų automobilių -, kainas.

Tą patį daro ir. kitos, fir- 
l.. mos, nes pakėlus darbinin- 

kų ilgas, ir sutrumpinus ya- 
V . landas,, kompanijos turį ra- 
į ’ sti būdus, sau ’pclhą pasida- 
’r ryti; " ■ \ ’ .-

... . - . • • ■

Istgiibull, — Turkų teis
mas nutarė, kad Samuel In- 
suli būtu patalpintas kalėji
me kol jis bus perduotas A- 

• menkos- valdžios atstovams 
pargabenimui Amėrik o n, 
kur. jis turės stoti teisman 
atsakyti už maiversaeijaš, 
kuriomis jis yra kaltinamas

. Jam pasisekė per du moti! 
slapstytis nuo teismo, bot 
pagaliau priėjo liepto galą 
ir manoma, kad greit jis bus 
grąžintas Amerikon.

VASHINGTON, — Trys 
metai atgal, buvęs katalikų 
kunigas, Tėvas Pampliile 
C. Depevr, apleido katalikų 
bažnyčią ir prisidėjo -. prie 
nezaležninkų, kurie. j į pada
rė “arki-vyskupu”. Dabar 
jis grįžo prie katalikų ir 
viešai paskelbė sekančio tu
rinio atsišaukimą:—

“Aš noriu, daryti viešą 
atgailą i.r atitaisyti tą blogą 
papiktinimą, kurį aš pada
riau, kada susierzinęs, aš 
apleidau savo parapiją De
troito vyskupijoje * ir tapau 
nariu skizmatiku “Senosios 
Romos Katalikų Bažnyčios7 
Aš dabar viešai išsižadu sa
vo klaidų, ir kiek mano jė
gos leis, noriu atitaisyti tą 
skriaudą,, kurią esu padaręs 
Šventai "Motinai Bažnyčiai. 
Visų, kuriems aš buvau, 
priežastimi papiktinimo, ąš 
prašau atleidimo ir. maldau
ju, .kad jie už mane prie 
Dievo, pasimelstų^ Su atgai
la ir nužeminta, širdimi’ aš 
prašau Vienos, Šventos, Vi- 
siiotinos ir Apaštališkos Ba
žnyčios,., kad mane atgal piL 
imtų, 'Kuriai aš pasižadu 
būti ištikimas kol JiusiuLgy^ 
yaą.,:? '\ • • •• • •

PALEIDO VISAS 
MOKYTOJAS

Pittsburgh, — Stowe mie
stely, Peter Stieska, narys 
mokyklų komiai j os, pareik 
kalavo, kad 14 mokytojų, 
kurios miestelyje negyvena 
būtų paleistos ir jų vietos 
būtų atiduotos vietinėms 
mergaitėms.

Kilo trukšmas,' ir komisi
ja nutarė visas mokytojas 
paleisti. Miestelyje yra 100 
mokytojų, septynios mbkj> 
klos ir 3,650 mokinių.

GRĮŽTA kataliku 
BAŽNYČION

: Bostono miesto • maydras 
Mansfield susilaukė stiprios 
opozicijos, kada jis' pradėjo 
atleisti mažiau apmokamus 
miesto darbininkus. Jis sa
ko, tai darąs ekonomijos su
metimais,: bet opozicijos 
žmonės nurodo, kad jis 
brangiai apmokamų miesto 
tarnautojų neatleidžia. Jie 
sako, kad jam ekonomija 
nerūpi, . nes jis važinėjąs 
nauju automobiliu, kuris 
kainavęs šeši tūkstančiai 
dolerių ir buvo specialiai 
padarytas, kad tilptų jame 
fnayoras su ėilinderiu.

Iš kitų šaltinių girdėti, 
kad mayoras atleidžia dar
bininkus, kad jų. vieton ga- 

; lėtų pastatyti savo žmonės, 
ir kad ekonomija jani yra 
antraeilis dalykas. Opozici
ja siūlo, kad mayoras išsi-* 
žadėtų dalį savo algos, bet 
matyt mayoras s.u tuo pa-" 
siūlymu nesutiks.

Mansfieldas ir už tai 
smerkiamas, kad jis į geres
nius vietas skiria žmones, 
kurie net Bostone negyvena 
ir čia jokių mokesčių nemo-

Vieima, — Mgr. Josepb 
FTied, vadas Katalikų akci
jos Austrijoje praneša, kad 
nuo 1919 metų iš priežasties 
socialistų • agitacijos prieš 
katalikus, apie 300,000 aus
trų apleido bažnyčią. Bet 
šiais metais nuo vasario me
nesio pastebima reakcija. 
Laike kovo menesio ‘ apie 

-50,000 grįžti Katalikų Baž
nyčion* -.

MONTELLO, MASS.
EXTRA SUSIRINKI-

M ii ir auka e, — Potvyniai 
Wisc.onsin ir Minnesota vai 
slybėse apsėmė kelis . mieste
lius ir nuskandino.aštuonis 
gyi'entojus. .■ •

NURENGĖ IR PUSNUOGI
PALIKO ‘

dus, jei jis aplankys 
rias bažnyčias, kurias 
dys vyskupai.
.. ’ Katalikai yra_ rag
melstis už sugryžitną 
atsiskyrėlių, už Baži 
laisvę, taiką ir tikrą ,ž 
jos gerbūvi*. ’

Šventasis Tėvas Jiai 
kad Jis esąs patenkint 
muktais rezultatais 
Šventuosius, metus.

SUEIS BONU IŠMOI 
MO LAIKAS

]yashinglon, — Vali

kai ketvirtosios Laisvi 
skolos boini, . 1
tižiu 15 (L, suėjus teri

uais dvylikai .metu, su 
arba gauti pinigus už ,

Tokių bonų yra apy 
Jė. t ,()05/)0(),00i) doler'ii 
te,s.ir manoma, kad ve 
si bus pakeisti naujai.} 
nais. nors valdžia tu 
virš du milijardu d 
grynais pinigais ižde 
sudarytu sunkumų ižd 
mokėti visus bonus.

KATALIKAI KOVI 
LYGIAIS GINKLĄ

j Chicago., —7 Velykų dieną 
plėšikai sulaikė IValter ATi- 
Uer ant Michigan Avenne 
ir įvarę jį į tarpdurį iškrė
tė, ir kada jo kišenėse rado 
tiktai 60 centu, tai atėmė iš 
jo. pavasarinį paltą, nuvilko 
švarką, kelnes ir kojinės. 
Paėmę jo eilinderį pabūgo, 
palikdami jį pusnuogį.

Vatikanas, — Vai 
dabar yra svarstomas 
simaš pastatyti katalil 
diofoną šrci.cąri,],oj, 
uždavinys būtų aptai 
visam pasauly vokiečii 
telikus.

Kata! i kiškasis radic 
Šveicarijoj turės kove 
antireligine ir antikri 
niškaja rasistine prof 
da, kurią dabar. \ aro 5 
t.ijos radiofonai...

Katalikų Seime!
Lietuvių R. K. Kunigų Vienvbės posėdyj Tau 

Pa., pas kum V.Mikaitį; kovo 20 d. nutarta šiemet 
ti Scbuylkill, Northumb.erland ir'tų apylinkių sein 
kiekvienos kolonijos yra kviečiami Į susirinkimą ] 
delegatu i Mahaney City,. Pa;, lietuvių pa rupijos i 
kloj, sckina’diėnį, balandžio 8 d. 2:30 vai. po piet. 
rinkusiems delegatams įžanginę kalbą pasakys..vieto 
hunas kun. P. česna. Tame suvažiavime bus gal 
nustatyta seimelio laikas^ kalbėtojai ir programai, b 

. lis numatoma turėti Girttrdyille, Pū;, nes, vietos 
iias. kun. M.. Dau.mąivtąsr Knmgų Vienybės praš 

•,sutiko priimti tą seimą parapijinės mokyklos svet 
i Organizatorių, vardų kviečią '

,-i . : • •• I\'iiv.,. Pr. J. B. Konein,

. . TAMA<tHTA. pa.
Kunigų Vienybės posėdy j,-kovo 2(1 d., tarp kit 

kalų buvo svarstoma apie, pagerinimą Pennsyly 
įŠinių skyriaifs laikrašty “JTarbiuirikasJk Nutarta 
kiėkyięiioje. kolonijoje specialų korespondentų, .

i 'ADarbhunka;\

Vaja as Bei kalni. .
LDS. 2 kuopos susirinki’ 

mas, dėl tani tikrų ąplinky 
bįų, įvyks balandžio .10 d., j niVKV.T IVIHŲV. IVŲM'I»«,'|V,|.V V’I'K }**’>••- 
parapijos apatinėj svetainę j, kiekvieną savaitę siuntines žinias j



ięUdiiUM, Ėalandžio 6 d., i&U

n etinės žinio s!
B-

KVIETIMAS T. Žilinsko vėlę ir palaimi
nimas.

|-< Naujos Anglijos. Katalikų 
Žeimelis putarė rengti įie- 
pųvių Katalikų Dieną, lie- 
sįes 4 dieną, 1934 m. Maria- 
įįtapolio Kolegijos parke, 
pfederacijos apskričio val- 
[įlybai paliko sudaryti komi
siją. Taigi kviečiame. ger- 
r biamuosius kunigus, k Kede- 
^Wdjų skyrių valdybų atsto- 
į^vus įr visų kitų katalikiškų 
į organizacijų apskričių, ats- 
į tovus atvykti į susirinkimą, 
‘ kųrįs įvyks sekmadienį, bt> 
• landžio 8 d., 4 vak po pietų, 
:,ŠV. Petro parapijos svetai
nėje, 492 E. 7th St., South

. Boston, Mass. ’ . -------
/ K 7. Kudirka;

K, A. Ė.ederącįjos Apskričio 
pirniįninkas .

7:30 vai. vakare Marijos 
Vaikelių draugija pakartos 
teatrą ‘ ‘Saulės Vaikai

Vakaro pelnąs skildamas 
vasarinei mokyklai.“. . .

Bal. 11 d.} 7:30 vak vaka
re, parapijos salėja, septin
tos gatvės į vyksta Tėvų Ma
rijonų Rėmėjų, draugijos 
“Whist Party”.

Bąl. 13 (į,, 7.30 vąk vaktk 
re, parapijos salėje, Vyčių 
sportai rengia vyrams atle
tams ypatingą vakarą — 
“smoker”. ..

p-

r

i

ZINUTĖS
Bah 7 d., 2 vai. p. p8 įvyk

sta Columbus parke Vyriu 
įąsėball praktika. Pagei
daujama, kad į šį bandymą 
SUeitii kuodaugiausiai gabiu 
lošėju.

i • Bal. 8 d., 4 vai. p. p.; pa- 
b lapijos salėje, įvyks apylin
ke kės darbuotojų pasitarimas 
j Li'etuviii Dienos 
r ^Thompson, Čonn.

"jpTAor

Lietuvis Dantistas

DR. S, A. GALVARISKI
. (GALINAU8KAŠ)

: Tel. Sp, Bq$tO£ ?30Q ..
414 Broadway?' So. Boston 

Ofisas atdarus nuo 10 iki 12 vai. 
ryto, nuo 1:30 Iki .5:30. po pietų ir 
nuo 6 iki 9 1. vakare, šventa dieną 

pagal susitarimų.
.-ii n|ii-im«Mi■nii.iįiĮi..... .Milu.

. DARBININKAS
■s

■M

gyi’ė . pnsižadęjo greitu I ‘ 
laiku • pradėti daibą. -.1 
, Susirinkime dalyvavo ir g 
mok. B. Galinis. Jis kalbėjo .. * 
ir . nurodė svarbą iy reilgv | 
lingunlą lietuvių kąlbos. 
Taipgi mok. P. Galinis pa
sižadėjo .paruošti planus ii ; 
mokytojauti. .

Visas lietuviškas jaiuiį- 
mąs kviečiamas iš ankstoje - .. . ..

į žiai pastoti savo prigimtą Balandžio-April 7d„ 1934 
Įkalbą, lankytis į pamokas. MUNICrpAL BUILDING SVETAINĖJE
i NeinaziaU susiiupuĮta, ii Į nroadway ‘ So. Boston, Mass,
į sportu, . \ yriu basebalio ra-j Pradžia 8 iki į2 vai vakare

. ’ Įžangti: Vyrams 40c., moterims 35c. ,
, Kviečia. Rengėjai.

Polkos ir Va|co Kontestp

. . Baiehąll’o ratelio fondui
* . i-Rengia—

ĘįetUVOsj Vypiį 174a. Algirdo Kuopa

? Šeštadienį G. Franlę Haald, kuris turi tūli 
stangius pažystahuj So. Boston 
ir b.oęliesteryje, šiomis dienoms 
buvo paskirtas pardavimo slų 
riatįs vedėju AVhitc Fųel Corpt 
ratioų..

I Tel. So. Boston 0823 - I 
| LIETUVIS DANTISTAS I 

IDA. M. V. CASPER Į
I (KASPAHAVieĮUS) 1; - ■ t v |
I 525 E. Bręadway, B..Boston |• telis per pastaruosius kelis 
f ofiso Vaianitos 11 metus labai gražiaipasižv-
f Nuo 9 Iki i2 ryte Ii- nuo 1.30 iki s I -*- - - ■ - - - * mojo, tarp kitataučių, ypa- ■ . . , , , , . , .  

tingai 1931 iii . hasebali loši J NUBAUDĖ PREZMTO‘Ž.‘£',.“l-i:.,l“?£
runose ir 1932 in. basketball. 

-if

| Ofiso Valandos

|5.ir nuo 6 iki s" vaK vakare. Ofi- 
|sšs uždarytas subatos vakarais ir 
tnedCldjenials. taipgi seredoinis nuo
| 12408 dienų uždarytąjį. |, natose ir 11M- m. oasi$eil)ąil. I OiiAllf

wm.m<imnm.iiiniiiimiiiiiiiiiiiiii»Hitntiiiiuim.iiii«iiA1 pi ulenkus, italus ii .net Į
I DB. J. LANDŽIUS

Profesorius Pr. Galinis, • I 
Vyčių prašomas, pradės moį _ 
kyti lietuvių kalbą. Pirmas | 
susirinkimas noiiličių mo
kytis savąją kalbą įvyks 3 
valandą po pietų, bąl. 8 d., 
parapijos salėje. Gali atei
ti kas tik nori pramokti ra
šyti ir kalbėti lietuviškai.

Frau-

Džiaugiasi jo draugai,, kad ji 
turėdamas kelių metų praldikt 
kuro teikime, dabar iš savo ofis 
900 Kast First St., So. Bostc 
galės dar . goriau jų kuro raikai 
vimųs aprūpinti.

P-nas Heald užtikrina savo p 
žįstamus lietuvius, kad . jis yp 
tingai, stengsis lietuviams duo 
gerų ir prfelaiikif patarnavimų.

dvokę žibalu ir jis turėjęs 
žvakę kišenėje. •

GRABO RI Al| /Lneyv’s State teinu. I Drezidento sūnus,
g- Praeitais metais vykiai sa- Hiii D. Roosevėlt, Jr., Har- 
|4vtrrratalicr uetm’ėjtirrbet pa-| vardo Universitete &tuden-| 

t .-į Į matėme didelę spragą mūsų tas buvo West Roxbury tei-
| LIE^UV^GYPYJOJAS IR j. ]jOąOnijOje. Jaunimas, kuris sme nubaustas 20 dolerių

I myli sportą nuėjo pas kitus, už tai, kad jo automobilis
. Į 'Jeigu mes norime palaikyti nebuvot šioje valstybėje re- 

! 'jaunimą prie lietuvių duo- gistruotas. Įstatymai reikti-. 
" kime jiems progą, organi

zuokime ir užlaikykime 
sporto ratelius, o tik' taip 
palaikysime jaunimą . prie

i savęs- .
i Šiais įlietais vyčiai vėl ov- 
• ganizuoja baseball ratelį-, ir 
kviečia visus ^jiorto mėgė- 

‘ jus-sportininkus priklausyti 
:prie vyčių sporto ratelio,, o 
j ypač kviečiame šį šeštadie- 
inį, balandžio 7, į Columbua 
| Rk., ten įvyks pirma prakti- 

vadovaujant gabiam
■ sportininkui p^ K;...KabalinS’ 

r- V- Pl° 
.pietų- ■ į;., j-įr
j Pūiw ■ yra

Į pasižymėj ęs sportu ir šiais
_ ■ metais pakviestas vadovauti 

q’| vyčių rateliui,
f Tikimės, kad vyčiai paši- 
’ žymės, nes turi gabų vedėją;, 
Visuomenė kviečiama tą 

i darbą įvertinti: ir. paremti. *

i

CHIRUBGĄS
X-Ray 

Tel. South Boston 2712 
534 E. Brqadway. 

South Boston, Mass.

Bal. 4 d., 'po šv. Teresės 
pamaldų įvyko susirinkimas i 
parapijos metinio. išvažiavi
mo reikalu, kurs įvyks bir
želio 17 d., Romuvos parke, i 
ilon teitoje. I

Susirinkimas nutarė išva-I 
didžiulius ■reikalu, i žia vinie turėti 

i pietus ir

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 0 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 įr nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Seredoinis nuo 9 iki 12 v. dienų. 
Subątomis nuo 9 Iki 6 Vai. vakare. 
Nedaliomis nuo 9 iki 1{J viii, dienų, 

(papui sutarti)

Talija, kad automobilis regi
struotas svetimoje valstybė
je tegali legaliai būti varto
jamas šioje valstybėje neil
giau kaip 30 dienu...

P. J. AKUNEVIČIUS 
GRABORIUS

Jau .16 metų 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. 

Tel: 4110

MARGUČIU VAKARIEN
IBšOtlAI

... . V. .J. ,iTel. Porter 3789 S ,H;
■ Pietų sunukiinųi išrinkta ’

Į. Tą dieną, 7 vai. vakare, į ponios: Markšienė, Vasilie-' 
į sv, Petro bažnyčioje bus į nė, Jogminienė, Jakimavi-1 
< kalbamas rožančius, už.kwįčlene, Autanelienė, sidlaųs-i 

J - - •. / ‘ 7 ’ kienė, žnotinienė, Vest ve-'
p; A D. VOK A T A | . ;lmnė,'ir p. p. Naudžiūnas ir į
tu _______ ■■ _ ■_ Ė KAi-ta.„v: J

&

t

>

į

JUOZAS CUNYS
< ADVOKATAS

414 Broądway, S. Boston, Mass

. ■ Tel. So. Boston 0948

GYVENIMO 
Tel. l’arkway 1S64-W

Prisiekęs Advokatas'

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi- 

. sus legalius dokumentus
317 E St. (kampas Broadtvay)

-South Boston, Mass, .
.Telefonasi Šou Boston 2732

Namų: Talbot 2474

KAZ. J. KALINAUSKAS
* ADVOKATAS

“Darbininko” Nąme
. .. (antros lubos, Room l)

366 Broadway, So, Boston.
. Tel. So. Boston 3357 

Bostono Ofisas:
60 Statė St.* Room 326 

Tel. Hubbard 9396 
Gyveninio: 33 Rosem’ont Street, 

Tek Talbot 2S78 Doreiiester, - Mass.

p 'Pq 50 MiyguČįų pikninko i 
naudai paėmė pardavinėti: 
šios draugijos: Rranciško-■ 
iiai; Bla’ndninkai, Rožanti-' 
nė, .Šv,Kazimiero Seserų’.

* Rėmėjų skyrius, Maldos A-1 
įiaštdlystės, Moterų. Sąjun-į 
ga, Lietuvos Dukterų, So- 

’ dalietės.

ĮMREPSHISrM/O>l^p«»^
į UetūVU GydyjojĮM' 
f Ofiso Valandos: .2—4 ir. 6—8 
Į : 278 Harvard Street, 
Į'kąmp. Inman arti Central Sq, 
Ė Cambridge, Maii.

' Visi So. Bostono “ Darbi- 
j įlinko’’ vajaus kontestantai!
| pavedė visus- savo balsus \ 
Prąnciškuiių. Vienuoli j o s. 
draugijai. . ,

Suvedus visus So. Bpsto-I 
niecių balsus į krūvą, . jie' 
dabar turi 1124 balsus, ir

NE VIENINTELIS 
DAKTARAS

* Bet nėra geresnio savo 
špp'nalybėjfi ’ ■

i m a., c širdies, Pigučių. 
Kepenų, tilvo^ Inkstų, SIo- 

(go§, Tatrųkimo, Reuma- 
. tizmo ir visokias “Kraujo, 

‘Nervų, Odos ir Kronikas 
abiejų lyčių ligas-

, Patarimas veltui
Pasitarimas tikrai apsaugos nuo 

nelaimių, išlaidų ir kančių.

DĮ.6railj;327JZ"»t 
įrflląĮi4Gį: Antradieniai!, ketvirto 
dieniai* Ir feštadieniaie 10—12 ry* 
te. 8-Ą 7—8 vakare; —k'nuUĮŪ- 
nlate' 10-12 tįktaL

Tel. S. B. 0441.

PR. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS 

414 Broadway, So. Boston, 
Boom 8.

Gyvoji, vieta: 8 Eloreneo St„ 

BLudson, Ma>s. 
Tel. Budson 622.

Penki gaisrai, vienas po 
kitam, kilo ant West Fourth 
ir Silver gatvės kampo. Jo
nas Mickevičius, kuris gy
vena 182 West Eourth Str. 
su žmona ir trinus vaikai^ 
turėjo Savo butą apleisti.

. John Gannon, gyvenantis 
40 West Eourth St. buvo 
sulaikytas policijos kaipo į- 
tariam^tįpad^mįtgoąė. Po-

jOSEPH W. CASPER
(KASPARAS)

G R A B O R I U S 
494.fi. Broadvvay, z 

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

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

Patarnavimas. dienų ir naktį.

Rengia Liet. Moterų A 
Įšvietos Itašelpinė Drąugij 
sekmadienį, balandžio 8 
1934. m. Lietuvių salėje, 
ii* Silver. St,, So. Boston

I . Prasidės 7:00 vai, yaka 
( ir tęsis iki vėlumos. Tiki 
j tas 50c*
i (Skelbi ina

| GERIAUSIAS PIRKINY 
; City l’oinf, arti jūrių, gražioj i 
I toj, parsiduoda 2 šeimynų, 10 kam 
' rių namas šu yaujaiisiais jLaisym: 
Kaina $3,30(1.
532 Ė. 8th St., So. Bosti

Važiuojame Visur 

i STANLEY’S RAOIO SH( 
j Stanley ir Felix Beleskas 

(Savininkai)
■ . Taisome 'Visokius Radios. Pi 
duodame Viętor Radios, Moto 

i /a Automobiliams Radio ir tt
414 W. Broadway, Rpom 1 
Tel. S. B. 0558-W

SURVILAS
, ' Š KViBTKININKAS
Padarome bukietus dėl vestu- 
r vių ii vainikus šermenims.

SKINTI
Kvietkai dėl visokių įvykių, 
Prašome pas mus užsisakyti' 
SURVILAS. THE FLORIST 

8?5 Cambridge St.
CAMBBID&E, MASS. .

Tel Uųiversity 9438

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Graborius - Balsamuotojas

Patarnavimas dienų ir naktį-

: Puneral Home ir Res..
564 East Broadway,

So. Boston, Mass.

Ė . Tel. S* B; 2805-R
I LIETUVIS

lOPTOM ET RISTA
Išegzaminuoju ak 
priskiriu akini 
kreivas "akis atiti 

• sinu- ir amblijoni 
koše (aklose) akyse sugrųžii 
šviesų tinkamu laiku.

J. L. PAŠAKABNIS, O. D 
447 Broadway, South Bostc

I DRAUGIJŲ VALDYBŲ ĮVAIBOS SKELBIMAI
ADRESAI

LDBTŪVPS DUKTERŲ DRMOS
Bp QI»OBk MOTINOS AVČ.

Į ąrminlnkč — Evą MarksįenS, 
t’ 625 E. 8th St,. So. Boston, Mass. 
[ Vicepirmininkė— Qną SiaurienČ, 

.443 Ę. Ztb St, So. Boston, .Mass.
Į ‘ Tel. So. Boston B422-R.
įpfpt Rąšt. -- Bropg Ciunienč,

Telk Park\vay 1864-}V/ ",

’33"Navarre St., Rq»tlnd*Je,'Mas«.
TeJ, Park-ivay Q568-W

dabar turi 1124 balsus, ir Toki kelionė - mūsų- jam 
stojo į- trečią vietą. . nam Telesforui patiko ir jis .

Kiek girdėti So.: BoSto- .kovo, į9 cJ-.‘vfl Savo W < 
niPČi-n mhnn Mv Pr-mCiš-'allt klto laiVo ktW° 1>adlu! mecuu inano . 1 rancisj . • At^i sveikinos1 ■ • • • - ■ , •Įerot. Kast — Brone ųiuniene,
kaus parapiją (Laivrence) ;’°Peia -111 • _ , Balandžio 13 d. advokatas r Gouidf st., w«3t tioibury, Mass,
pralenkti ir užimti antrų Įsu ?avo . e • v a1}' Wiliiam H. Ęealęy su žnio4irin.e Bas?—’Marjon* ifukoniuta 

x-ipi-Q ■ I greit grįžti Į namus nezade- _ ta. .)O .-dienu nėr ’Š3'Nayąrre st., .RQWŪnd«lė;‘iia»vietą. j? T \ envn i ,la aziuoja -u menų pci Tej, ParKway, <w-w
,JO. Bet pažadėjo ^sarp 1- yan perkasa i Ųenti-ali- smm

• : snūdžius narašvti. Lamun-1 i / 5 . T-- W w<*t oth M, s©, pofton. Mm*.jjdicisji -ljci . ... | Amerika -r-atostogų. Jie Tvarkdart — Ona MUgirdienč

. lankysis C rištbbal, /' Bal boa;
, Colombia ir Panama City. . I-! , . • , . i p.rBMgijB Bav-o BŲsipujunun jtiiip

. t . Advokatas Healey yra ve* .antrų atarnlnkų kiekvieno menesio,

dęs lietuvaitę * Ameliją . Rb- į 
I-t .v.*/ ’-ih ai .- i i- Imanaite? ' yra . Natickk 

L./Vyčių 17. Algirdo- Vėsteliu selektmimu’ir turi 
pos mėnesiais susii-iiiljunas.^^ ofls;l Bost„ue "' ' 
p-yko kpvj> 25 dienus / . iNoi-theastern U

Susirinkime įskelta daug j pasiž(,m{-.1ilnu nioksle/ I 
Svarbių ir naudingų suma- ■ , ’ .

kuru* liečia ■ ne tik • dis ad vokta uja .nuo 1921
TnnminiiM Zn<i | vyčių, bot visų lietuvių vei-. uietų.' Devynis metus buvo
Jaunuolis lelestoias Zno-j‘ Skaugę Trust banko add

NEPAPRASTAS — , - m. , „ .
— SVSIRINKiMAs\S®8 kekones, Telesforai.

' SekmatoTLlaMžio S VY6IV SUSIRINKI-1 

dieną, bažnytinėje salėje į- 
vyks Marijonų Kolegijos! 
Rėmėjų -nepaprastas - susi
rinkimas.. Kviečiame • gau
siai dalyvauti.

Valdybė

— Ona Mlzglrdlenč
Į ' 1512 Golumbla Rd., So. Boston, Mas*. 

’IKmoi Gląbėja — E. JanušonlenS
1426 Cplumbta R(L, So. Boston, Mass 

I P.ranglja sąvo suai^njciipufl’ įalkp kas 

I 7:80 vai. .vakarei pobainytinij- avė*
*j tatoM. 1 ’

V litais draugi Jo« reikalais kreipkite- 
pu protokolų raktininke.

6V, JONO EV. BL. PA6ALFINB;
DR-JOS VALDYBA •y-

Pirm.. — J. Petrauskas,
24 Thomas Papk. Sfj. Boston, Uaae 

Vice-pirnr.—y. Mėdonis,
1430 Colmnbia Rd., S. Boston, Mas* 

Prot Raštininku — J. Glineckta
5 Thomas-Pafk. So. Boston. M s* , 

Fin. llašHninlras — Alb. Nevieni 233 .
Ę; St.'So, Boston, Mass.
lidipinkas — Ą, NaudžlOOk*

885 E. Bpoadwąy, So. Boston, Mba . 
Maršalka’— O. ZalkU • ’’

7 VPJnfleld St., So. Boston, Mojm. 1 
Draugija laiko susirinkimus kas treCR Į 

- nedėldlenl kiekviena mCnesio, 2 vai |
po pietų, Parapijos salfij, 492 K. 7t> j 
St. So. Bvstori. Mam.

Telepfyone •
SO. BOSTON fli 

1058 y

BAY VIEW * 
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER IR ROCKb 
Automobilių ir Trokų

Agentūra.
Taisome visokių išdlrbysčių au 
mobilius. Taisymo ir demoustra 
mo vieta:

1 Hamlin Street 
ir E. Eighth St.

»50UTH BOSTON, MASS
Joc.Kapočiunas ir Pėtcf Trečio! 

savininkai.

?. Baigęs 
Universitetų

Tel. So. Boston 8520 : I

ADVOKATAI KALNAI
pATtBItflNKO NAME’

806 Broadway, 
. South Boston, Maįis.

MATO PASAULĮ Įn?^?

tinas, žymus radio operato į
i-ius, gavo da.rb.-j. ant..laivo/ Y-rciai lr Dvasll,s Vadas. voUUb.. 
kuris išplaukė iš :Xe\v Yor;
ko var. 6 d. Tuo laivu.apva
žiavo dalį pasaulio. . Bu vo J 
sustojęs. Gebraitoj, Mai'sei- 
lies, Mąplos, Aleksandrijoj, 
Sirijoj, Jofį'a,- TTaifa, Bei-

’Į.kum P.< Virmąuskis, liiaty-1kad • daugiau/pašvęsti laiko Į- .
|darni didelę spnįg«ą-trūku;|savo Itiientams ir dalyvauti | 
įiiią lietuvių kalbos-.mūšų jaui politiko,]e. • ■ . > I •
piinie, iškelia klausuną, kad. .. xCouft'-rešiii<>uns« Joliu VV/Įl'''
i būtų'įvesiu Lietuvių kalbos j Mdhirmack fe Bostono tad L .• 

‘ . pu paskirtas' piii-jdnW<n*k<>j | 
rut ir pro’ Genųa grįžo Bos- šitą svarbų ir nauding.ų i misijos, kuri fyii in’es ' naziųĮ į

.'Uunianymą'susirinkimas už- .veikimą Amerikoje.toliau.

kursai

■ ■ .NAUJA
GRAŽIAI ĮRENGTA

BRO A DW AY
CAFETERIA

P. MOLIS IR GEO..MAS1LI0N1S
-^Savmii įkaita. .

VALGIAI SKANŪS IR PAGAMINTI IŠ
•. . . ^VIE?IU PRODUKTŲ

TAIPGI YRA VIS0KIŲ G6RĮMV
.’ Kaina prieinama. Prašome užeiti.

377 Broadway SouthBoston, Mass. i į

JUOZAS M. mus
Įiį LAIKRODININKAS

. (j iPįarduodu įytirjausioti rūši 
į | auksinius ir sidabrinius dai 
Į Į tus. Taipgi ir pataisau.

. |' | 366 W. Broadvvay

Į . Į SO: BOSTON, MASS.
£* I <w
Į j.

' i i AGENTAI 
.K. SIDABRAS

. Vtt'2hloJanUpms | ir iš l.ietnyns ) 
i pinu p'aspnrlus ir- parduodu 

. laivakortes. .
, ApdraudŽiii bivkeu^, namus, raku 
f - ‘ Ir t.‘.t

. . 342 XV Bnnuhvny, . S'. -Boston, 1
.1 l TelofOUllS SOUtll BOStOll 171?į
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i PENNSYLVANIJOS ŽINIOS I
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SHENANDOAH, PA.
—VELYKOS—

Didžiosios savaitės pamal
dos, mūsų bažnyčioje, buvo 
tvarkingai laikomas ir labai 
gražios. Kętvirtadiėny, Di
džiajam Penktadieny* ir 

; Velytai ryte buvo procesijos 
bažnyčios viduje.

Sekmadienį, 6 valanda rv- 
’ te, buvo iškilmingos mišios. 
. Mūšų klebonas, kun. J. Ka- 

- ralius, buvo celebrantu • ku- 
nig. A. Alaitskas . diakonu; 
ir subdiakonu klierikas J. 
Šukevičius. Kiti klierikai, 
kurie dalyvavo c.eremonijo- 
še yra šie: J. Gaųdinskąs

dienį, bal. 18 d* vaidinti pi’r- 
m«ą kartų Pas Rojaus Var- 
tus”, Šv. Kazimiero par. 
svetainėj ę, 6:30 vai. vakare. 
Po vaidinimo bus Šokiai, va
dovaujant Jono Jurgaičio 
pj‘(4iostrai— (Diikes Ramb- 
lers). ' .■■■■/' •

Tai bus pirmas tokis įvj’-

niagisttas ceremonijų ir J. 
Gilias —- turiferarijus.

. Per šias dienas altoriai 
•buvo labai gražiai išpuošti, 

neyien gėlėmis ir žvakėmis, 
het ir Kristaus kalėjimu ir 
grabų.

Parapijos nariai prisidė
jo prie altoriaus išpuošimo, 
savo aukomis, gėlių formoj. 
Tiems, kurie taip prisidėjo 
priklauso padėkos žodis.

Nemaža padėkos priklau
so Seserims Kaziniierie- 
tems, kurios energingai ir 
nepailstančiai darbavosi pa
rapijos gerovei, šios Miner- 

. svillės Seserys atvyksta 

. Čion beveik kasdien, jei ne 
vaikus mokyti, tai altorius 
puošti arba kokį nors kitų 
darbų atlikti. Procesijų 
tvarkingumas ir gražumas, 
altorių puošnumas ir malo
numas, tai vis Seserų Kaži- 
mieriečių darbas. Beabejo 
joms už tai šehandoriečiai 
dėkingi.

ję, pareiškė padėkų, bazaro 
darbuotojams ir visiems pa
rapijiečiams, kurie parėmė 
tų pramogų.,Bazaras pasise
ko labai gerai; visi buvo pa
tenkinti pavyzdinga tvarka 
ir jei laikai gerai būtų bu
vę geresni ir oras patogus, 
tai bazaras .būtų atnešęs pel
no datig daugiau. ; kis ir už tai bus labai įdomu

. Bazarotdarbininkai nuta-imaf-Vti; _ kaip’ .gražiai tos 
re turėti ir kitų bazarį, ku- ,ncrgait<‘S yra iMaviiitos.
ris tęstųsi dvi savaites ir su-j «M vykusi op į t ų va r
daryti} didesnę sumų, kad;^ara parems gražių jauni- 
tokiu būdu galėtų mažinti; 
skola. Skola parapijai yra 
didelė naštų, nes nuošimčiai 
sudaro žymiausią .j išlaidų 
dalį. Jei parapijiečiai taip 
sutartinai darbuosis išvien 
su klebonu,; tai greitu laiku 
ta skola galės lengvai išmo
kėti. ' ' .V. ,xV

ir angliškais šokiais. O kas 
būs ištroškęs, tas galės gai
vintis gardžiu ir šaltu gėri- 
mū. Bilietai tik 35 centai...

PHILADELPHIA, PA.
AKADEMTBThSSr 

TEATRŲ
Seserų Kaziiuieriečių mo

kines iš Vilią Joseph Maria 
— Nowtown Pa., atvyksta 
Philadelphi jon — sekma •

mo Įstaiga savo nors menka 
auka, kuri bus renkama kai
po Įžanga.

Verta paremti Seseris 
Kazimierietes, nes jos. savo 
darbais yra pilnai to _ užsL 
tarnavusius, o ypač dabar, 
kuomet J os pasiaukuoda • 
mos dėl lietuvybės ir mūsų 
j aini i n ic> p rašo Jūsų daug 
mažesnio pasiaukojinio^

Nėra abejonės, kad atvy*. 
kusieji bus patenkinti., -nes 
vaidini mas. y ta labai gražus, 
gerai prireliktas ir ideališ: 
kas. Taipgi nereikia pamir
šti, kad dar visus palinks
mins, pirmos rūšies lietuviš
kas orchestras lietuviškais

APKALBOS IR 31PILĖ

Didelė grupė L. Vyčių iŠ 
Shenandoriaiis n ii esto daro 
ekstairsiją į Phila., sek., ba
landžio 15d. šū savo pasek
minga operete — “A’pkaL 
bos ir Meile’ \ Pirmiausiai 
šių operetė vaidins Šv. An
driejaus par. svetainėje, 
1:00 vai. po pietų (tuoj aus 
,po sumos).■■ Antrų kartų at
kartos Šv. Kazimiero par. 
svetainėje-7^00-val. vakare, 
kur po operetės.bus balius i- 
ki vėlumos, Šioje operetėje 
dalyvaus apie 25 parinkti 
vaidintojai.

Šioji oparefė buvo pirmą 
kaitų suvaidinta L. Vyčių 
Shenandorv,«o antra karta 
Girardvilloy, ir abu kartu 
su didžiausiomis- pasekmė
mis.. Už tai mes esame . įsiti
kinę, kad tas pats bus ir 
Philadelphi jo j. J alini ener
gingi, Shenandoriaus Vy
čiai vaidina operete, kuria

jie stačiai didžiuojasi ir no
ri parodyti visam pasauliui.

Operetė atvaizduoja Lie
tuvos kaimo gyvenimų, pri
mena savo : seniai .-.paliktus- 
namelius kaimynus, .tėvelius 
Išgirsite vėl tas daineles, tai 
rias su jaunimu dainavote, 
ir šokius, kiniuos, šokdavote 
kieme vasaros pavėsyje. Ši 
dpei’ete primins tuos karš
tus meilės žodžius, ‘ kuriuos 
išreiškėte savo motinėlei it 
tėveliui, apleidžiant savo tė
viške; Daug daugiau ką pri
mins.

Atvykite į šį operetės vai
dinimų sekmadlomo valcavę,. 
balandžio 15 d., 7'vai. ir pa
tys savo,n kimi s yisiijtąi pa
matyti. •

Bus labai- daug juokų ir 
dar kokiui. Keturi juokingi 
asmenys šioje .operetėje, o 
ypač ‘ ‘Raulas”... prijuokins 
visus. - : -

Jus meiles spatpaįs lėksi- 
te į padanges, beklausydami 
meiliškų^ Rožytės žodžių i r 
jos lakštingalos balso, dai
nuojant į savo mylimų jaiL 
nikį Jonukų. Iš viso bus 20 
dainų. Jaunimas šoks, senu

Greičiausia Kelionė i Lietuvą 
BREMEN- EUROPA

Trečiu Itlosri JS.Nėiv Yorko j Klaipiklij Ii- atfinl $18(j. ■
DKSITtĖSUpS TRAUKINYS laukia prift laivo Breiner- 

htivfinp ir užtikrina pn,fogų nuvykimą J KLAIPĖDĄ 
Arba keliaukite populiariais-ekspresiniais laivais . ■ 

HAMBūRG - DEUTSCHLAND
ALBERT BALUN - NEW YORK

Trei/lii klesti IS Ne\v Yorko j .Klaipėda ii* atgal $170,15() 
Taipgi nuolatiniai išpIiHiklmai gerai žinomais knlilnlntalš 

laivais, Trečiu klesti iš New Yorko Į Klaipėdą ir n r- 
gal $107. Patogus susisiekitUas geležinkeliais IS •

Bremeno ttr Hnrnlmrgo. '•
’ In formacijų klauskite pas vielini agentų arba

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD 
_ . 252 BOYLSTON STllEKT, BOSTON ___

kas smuikininkas ir kitas . 
armoniką pritars. Taip kaip 
kaime, Lietuvoje.

Šioji operetė “Apkalbos 
’ir Meilė’7 vra dar rankraš- 
LyUyT~^—

Taigi bus pirma ii’ viena
tinė proga, visoje Pbiladėl- 
phijnje jąją, pamatyti' ir iš-, 
girsti, balandžio 15 d. 7 vai. 
vakare.

Pradžioje bus suvaidinta 
trumpa komedija: ‘Dvi Kū
mutės’. Po viskam seks ba
lius su šokiais iki vėlai.

Įžanga visiems tik .35 cen
tai. . .

ATSISAUKIMAS
N. A. APSKRIČIO L. KČ 
LEGI JOS RĖA1ĖJ Ų VAI 

DYBOS ATSIŠAUKI
MAS į LIETUVIŠKOJ.

VISUOMENĘ

Altoriaus draugija rengia 
balių parapijos naudai. Ba- 

; . liūs įvyks balandžio 3 d.,
Mainierių svetainėje, kam- 

. -pas Main it Oak gatvių 
Šeimininkes bus"ponios: šy- 

. vienū.Metkauskienė, Pace- 
šiene ir Labaskięnė, Įžanga 
40c.

Albinas Jasinskas, taip 
vadinamas ‘hėx-killer’, nu 
žudytojas p. Mummėy,. grei
čiausiai bus rastas bepročiu. 
Komitetas, tyrinėti jo pro 
to sveikumą, jau išrinktas, 
ir vienas narys yra tas pats i 
daktaras Walter Bowers. 
kuris Albinų jau rado be- . 
ptočiu.

“Puti.v

MOUNT CARMEL, PA.
BAZARAS

Šv. Kryžiaus parapijos* ; 
bazaras, kuris įvyko nuo 
sausio 28 d. iki vasario 5 d.

~ gryno pelno davė $941.71. • 
Bazaro darbuotojai turėjo j 
Qard ir Buiięo Party, kad 
išleidus nuo bazaro likusius į 
daiktus; toji. Card Party’ 
gryno pelno davė $43.05., Iš 
viso bazaras pelno davė j 
$987.76. Iš parapijos kasos 

.kum. klebonas pridėjo $15.- ’.
24, kad sudarius vienį tūks-, 
taiitį, kuri suma yra suino-' 
keta Liberty State Bank;

P parapijos skolos sumažini-Į 
h inui. r Kun.klebonas, dr. J. Į 
| .B. Končius, Velytai dieno-j

IMMli
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NĘ viriutihiai |apal~jfr yra1 nedftVęyatt~.* 
jie yra AiurkJtū*!

. LUCKIES VISUOMET YRĄ MALONUS JŪSŲ GERKLEI

Čf Aš rukau -Luckies, kadangi puikiausias vidurinių lapų . . suvyniota apvaliai ir
... be liiiosų. galų. Štai kodčl 

Luckies užšikiko gerai/neišdžiūsta. r 
tai neviskas. Del gerkles apsaugos “It’s Luckies ? visuomet ir visais • atžvilgiais .

• toasted!”. Ilgi auksaspalviai pluoštai tiktai jTa malonūs'mano gerklei.?? ■ «

tabakas ir tiktai, švarūs viduriniai lapai kietai 
priduoda Luckies tą geresnį.skonį. Bet

Y Luckies visuomet yra malonūs jūsų gerklei

Tiktai Viduriniai Lapai Šie Yra Lengviausi Lapai

Jauniinas >Ta mūsų, tai 
tos ateitis' J is savo tėvų ii( 
užvils tik. tuomet, kuome 
jis bus tikintis, doras ir pi 
sisventes. •

. Kad .jaunimas, bežengde 
mas į realųjį gyvenini; 
nesukluptų, nepaklystų, iu 
žūtų pirmoje vietoje sai 
Bažnyčiai ir Tautai, svarb 
pi r m a sa vo gy ven i mu i i 
darbui padėti tinkamus, st 
prius pamatus. Tas stipru 
gy ven i mo j lama t as atsieki i 
mas tik mokslu, sujungtu s 
planingu ir sistemating 
auklėjimu.

Tąjį jaunimo gyvenini 
'trūkumų pastebėjo pirm'ie; 
Tėvai Marijonai.

Ėmėsi sunkaus ir atšaki 
mingo darbo, Įkurdami li( 
tuvių jaunimui mokslo i 
auklėjimo Įstaigų Kologij 
(Th()mpson, Conn.) Darbe 
pasekmingųi varomas, mok 
nia ir auklėjama ten mūs 
.Tautos išeivijai būsimic, 
vadai.

Ta sunki našta' nuvargta

RADIO VALANDA IR .
BALTUS

Philadelphijos lietuviška 
kasdieninė Radio valanda 
gana sėkmingai tęsiasi, iš 
Stoties WPEN, vadovau
jant gabiam jaunuoliui Ka
ziui Kisieliui. Reikia pažy
mėti, kad tik praeitų savai
tę pradėjo vienos valancĮos 
programą nuo 7 iki 8:00 
valandos vakare. Sekmadie
niais net valandų ir pusę: 
nuo 8.30 iki 10.00 vai. vaka
re.

Didžių j Į Penktadienį tin
kamai šventę tų brangių vi
siems katalikams dieną su a- 
tatinkamomis bažnytinėmis 
giesmėmis; Antrųjų dalį va- 
landos .paskyrė atitinka-* /_? ’ ... ....
mam'pamokslui, kuri pasa-| m_ fe kun. Petras Laun'akisJ T<‘v”,.Spu« 'T-'"’ 

mes lietuviai, tos taip grf"šv. Kazimiero parapijos vi
karas. Jo balsas 1 abai tinka
mas per. Radio. Jo pamoks
las nors ilgas, bet įdomus, ir 
visiems labai patiko.

Praeitų sekmadienio va
karų girdėjome Pono Dam
brausko orchestrų, kuri su
darė labai linksmų Vely
kų programą.

Jau artinas balandžio 18 
d., pirmutinis milžiniškas 
lietuvių balius, radio sto
ties WPEN erdvingoje ir 
išpuoštoje svetainėje.

Balius prasidės 7 vai. va
kare. .su lietuvišku radio 
programų, kuris bus leidžia
mas oro bangomis per visų 
valandų nuo 7 vai. iki 8 vai. 
Bus geriausias lietuviškas 
Radio. orchestras ir parinkt i 
Radio, artistai dainininkai. 
Be to, dar bus kontesfas ge
riausių šokikų lietuviškų 
polkų” ii* vairų. Bus laimėj ir 
mai pinigais.

Gardūs valgiai iy gėrimai 
padidins vakaro linksmu
mų.

Įžanga tik 50 centų. Pel
nas eis palaikymui lie
tuviškos valandos. . .

Girdėt, kad prisirengimo 
komisija stropiai darbuoja
si ir užtat turės būti . geros 
pasekmės.
. . ’ Tu ir.M

žios ir kultūra nešančios 
štai gos. .tinkamai nerems 
me. .

Tad nies N* Ą. Apskriet 
Kolegi jos R ėm ėjų valdyb 
kreipiamės Į lietuviškųjų v 
suomenę bendrai į pavieniu 
ir organizacijų narius į j 
Valdybas bei' Vadus ir nuc 
lankiai prašome įsteigti st 
vo kolonijose L. Kolegijų 
Rėmėjų skyrius. Jei ku 
jau tokie skvriai gpniojt 
malonėkite nustatyti sa 
darbo * planų ir kiek jėgų 
leidžia paremti tų moksl 
ir auklėjimo įstaigų—Li( 
tuvių Kolegiją. Thampsoi 
Conn.

N. A. Apskričio L. Kok 
gijos Rėmėjų valdyba tiu 
vilties, kad lietuviškoji v 
suoihenė Į šį iniisų. atsįšai 
kimų atsilieps teigiamai:

Pirmininkas
Kun. T. Puidoką 

15 Highfield RŪ.
IV orcester,Mašs.

Raštininkė
Maądalenp Deliouieiu 

. 1.0 Š^’innon Št... .
IVorcestel*, Mtiss.

P Ant. Valento vestuves 
transatlantiniam skridįmi 
sudėta 7 . ;

.. Bir .eh\.
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DAĘBI NIEKAS
* CTHI WORK0H)

Puhliahed evęry Tuesday and Friday eieept HolidayS such as 
New Yęąr, įtood Friday, Me^orial Day, Independence J)ay,

Lator Day, Thanks^iving and Ohristmaa

MINT JOSEPH’SLITHUANIAN E. O. ASSOCIATION OF LABOR
Kntęred au second-class mątter Sept. 12, 1915 ai the poat vmce at Boston, 

Mass. undor the Act of Marth 3,1870

Accęptanco for maiHag at special rato of postage provlded for in Sectlonll03
’ ' Act of October 8, 1917, authorlzod on July l2, 1018

SUBSORIPTION RATE8:
&otqMti<$ ymriy .............. $4.00 
FbrsJgn yearly......... $5.00 
Dotaeetic onc® per week yearly $2,00 
Fortlgn onc« pfir week yeurly., $2.50

PBENUMERATOS KAINA 
Amerikoje metams ..................
Užsieny metams .
Viena kart savaitėje metajns .. . 
Užsieny 1 kart savaitėje metams $2.50

uoo 
$5,00 
$2.00

DARBININKAS
186 West Broadway South Boston, Mass.

Telephone South Boston 0620

KUN. T. ŽILINSKAS

Kovo 14 d. Rietave pasimirė kun. Tarnas Žilinskas,. ’ 
gerai žinomas visoje Amerikoje, ypač . Bostone, kur iš- 
klebonavo 10. metu (1903—1918). Velionis buvo 68 me- 
ty. Palaidotas savo gimtinėj parapijoj žuziskuose.

Kun. T. Žilinskas buvo vienas žymiausių mūsų išėi . 
vijos vadų, Gan ilgų laiką buvo Amerikos Kunigų Są 
jungos pirmininkas. Savo pareigas ėjo visu rimtumų, vi
sur ieškodamas dalykų esmės—turinio, Kuriantis LDS. 
organizacijai ir jos organui “Darbininkui”, kun. žilins, 
kas dėjb daug pastangų, kad ta vienintelė Katalikų Dar 
bininkų Sąjunga susiorganizuotų tvirtais pamatais. Jis, 
kaipo vietos klebonas, tėvįškai ją . globojo ir jo vardas 
įskaitytas į pirmųjų steigėjų ir geradarių eilę. Taip pat 
vien kun. Žilinskui pasidėkojant, turime pirmą mūsų iš
eivijos statistiką. Jis ilgai ir rūpestingai rankiojo.statis
tines žinias ir nors jo paskelbto j. statistika nėra moks- 

. lišlęai tiksli, bėt vis dėlto nors apčiuopamai žinome, kiek, 
maždaug yra lietuvių Amerikoje ir, sumanydami kokį 
stambesnį visuomeninį darbą, mes Apytikriai galime ap
skaičiuoti savo pajėgas. Imtomis iš kun. Žilinskio statis-. 
tikęs žiniomis, mes jau seniai esame papratę, sakyti, kad 
lietuvių Amerikoje yra pusė milijono. Verkiant tai rei
kėtų patikrinti. Kun. Žilinskas padarė bent pradžią. 
Kur gi dingo paskesnieji mūsų statistikai? .

Kun. T. Žilinskas buvo karštas lietuvių patrijotas, 
Jam bebūnant Seinų Seminarijoj, įsikūrė tenai lietuvių 
klierikų draugija. Jos pirmieji nariai buvo toki žmonės, 
kaip dabartinis žemaičių Vyskupas J. Staugaitis (kur
sinis kun. Žilinsko draugas) > a. a. kun. A. Stasiukynas, 
Seserų Kazimieriečių įkūrėjas, kun. V. Dargia, Pažaislio 
kapelionas, kun. KrišČiukaitis, Vyskupas Petras Bučys, 
Tėvų Marijonų Provincijdlas a. a. kun. Feliksas Kudir
ka, pralotas J. Laukaitis, kun. A. Milukas, kun. V. Ma
tulaitis ir daugelis kitų paskui pasižymėjusių tautos vei
kėjų Lietuvoj ir Amerikoj. Kun. T. Žilinskui teko vado
vauti ir pirmininkauti tai pirmajai- lietuvių klierikų 
draugijai. " .

Dar toli prieš Didįjį karą, kuomet laisvos Lietuvos 
galimybė buvo tik neįmanoma svajonė, kun. T. Žilinskas . 
jau stovėjo pirmųjų kovotojų eilėse ir pirmajam Vil
niaus Seime (1905 m.) drauge su kitais patrijotais jis 
pasisakė už . Lietuvos plačiausią autonomiją su Seimu 

. Vilniuje. Po Didžiojo Karo, vos tik-ątsidarė susisieki- 
. mas su Lietuva^ kun. T. Žilinskas metė Ameriką ir nu
vyko į Vilnių, su tikslu ten apsigyventi. Deja, lenkai 
smurtu užėmė Vilnių, išvaikė iš ten lietuvius ir jų nuo
savybes sukonfiskavo, Ir kun. Žilinskui teko apsigyventi 
Aleksote, šalę Kauno. . Po kiek laiko, antru atveju atvy
kęs Amerikon, apsigyveno Hazletone, Pa., kur išklebona- 

, vo.keletą metų. Bet.Amerikoje jis neprigijo. Kvepėjo 
jam laisva Lietuvos žemelė. Ten galutinai ir sugrįžo ir 
pasimirė žemaičių krašte.

J Kun. T. Žilinskas buvo iškalbus pamokslininkas ir 
prakalbininkas. Be to, jis daug- yra pasitarnavęs ir mū
sų literatūrai. Jo straipsniai buvo sąmojingi, tikslūs ir 

. pilnį rimto turimo. Jie tilpdavo Įvairiuose Lietuvos ir 
Arherikos laikraščiuose, ypač'“Drauge” ir “Darbinin
ke”, Prie to, jis yrą išleidęs keletą knygučių ir brošiu 
rų, tarp kurių mums daugiausiai žinoma ‘.‘Katalikų Baž- * 
nyčią ir Demokratizmas”. Nepersenai buvo atspausdin
ta jo gražūs “Pamokslai”. Neabejoju, kad mūsų laik
raštija atiduos tinkamą duoklę tam stambiam patrijotui 

ir įžymiam veikėjui. . K:.

B ARS t nago . ■■■U .Mili ai L Į KHJ L. ■I„.ĮĮIJJ.IIIJI.I ir ~ j IL IĮĮIJIP^IIIĮIIJIU.IUI

per tą laikų vokiečių pajėgos daug sumažysią, lenkų gi 
daug padidesią, nes tąį parodanti abiejų tautų vėislingu- 
mo statistika. Hitleris tai numatę ir daro kuosmarkiąu- j 
sių.pastangų vokiečių neyeislingumui sustabdyti Ret k 
daleidus, kad vokiečių skaičius per dešimtį metij suma-1 
žės, lenkų gi padidės, tai vis dėlto ne iki to laipsnio, kad! 
lenkai galėtų lygintis su vokiečiais savo tautos skaitlin- 
gumu, ’ ,

Bet svambiausia rolę čia suvanįino ne tiek kiekybe,, 
kiek kokybe.' Vokiečiai yra žinomi savo sumanumu, davb- 
stumu ir. apsukrumu. Sakoma, apgyvendink vokietį miš
ke ir už metų laiko jį rasi ten kuopuikiausiai beūkinin- 
kaujant, Kaip gi su lenkam i Lenkų krašto istorija įrodo, 
kad ūkyje, pramonėje ir šiaip jau gyvenimo praktikoje 
lenkai sumanumų nepasižymėjo. Kaip tik priešingai. Ga
lima beveik sakyti, kad pasodyk lenką geriausiam ūkyje,. 
o už metų laiko jį rasi bebankiūtuojantį. Be abejones, kuvo pavertę savo par- 
lenkai įsigyję nepriklausomybę, įgavo 'daug noro savo pJ08 Vadele, ir isten ir per 
kraštui darbuotis. Jie šį-tą išmoko, bet iki vokiečių su- |St}V0 sĮUUidą ilgą laiką tvir- 
inanumo jiems dar toli siekti. Jų politikai tai žino ir yrą visuomenę, ypač darbi- 
pasįryžę tą dešimtį metų taip sunaudoti, kad vokiečiai j^yninią. 
juos rastų susijungusius su kitoms valstybėms į tamprią Paimkime keletą clįarak- 
sąjungą. Todėl jų akys krypsta į Pabaltijo kraštą. toringit pavyzdžių. 1930, 
čįa lenkų visi bijo dėl savotiškos jų politikos, nes politi- mėn. socijalistims
kuo j antis, lenkas, Jai agresyvus propagandistas, Jis niė- jaunuorpenės žurnalas ‘Del | kabintas plakatas. — pranė* 
kadrraniiarTiesedėsutikrvisiems“ ir^visur sfengsisvUŽmesii ĮJMS^uJ^kei.JiE?ęįte?LLbm^

iuDas moterų organizacija reiką- 
i pladel von heute” (“Dabar- lauja panaikinti - tuos1 bau*

•

panelė praeities moterį pa
šiepiamai vadina “gimdymo 
mašina ” . (“ Gebarmašc h i- 
nę”) ir džiaugiasi, kad Au
strų miestą soči j alistineš sa
vivaldybės įgalino dabarties 
proletarų moteris nesirū
pinti savo vaikais, nes ūž 
pigų ’atpildą jais rūpinasi 
savivaldybinės prieglaudos.

Antrame straipsny Emma 
Baron iašo> apie “gimdymo 
misteriją” ir kursto mer
gaites prieš tėvus, kurie rei
kalauja, kad iki 10 vai. duk
terys visus reikalus miėsje 
sutvarkytų ir namie būtų. 
Ta panelė reikalauja, kad 
merginoms būtų atiduotas 
namų vartų raktas, kaip a- 
Jjiejų lyčių lygybės simbolis 
ir kad tęvai nesirūpintų, 
jei jaunai merginai malonu 
pargrįžt namo . ne 10 vai., 
bet 12, 2, 4, ar 6 iš ryto.

. Trečiame straipsny Erna 
Marberger rašo, kad prole
tarinei jaunuomenei reikią 
bandomos, “draugiškos san
tuokos” (“Kameradschaft- 
sehe”),' kuri turi būti ne
vaisinga (“kinderlos”), nes 
per. ją jauni žmonės geriau 
pažįsta vienas antrą ir tik 

Į po to sudaro sutartį, kurią 
kunigai ir valstybės valdi
ninkai vadina santuoka 
(‘^Ehe”).: •

Be to, toji pat autorė, tu
rinčioms specialybę mergi- ęėkšiialinės anarchijos sklei 

Inoms pataria iš viso vengti diiną, kaip Vienos mieste, 
šeimos ir pasitenkinti atši-4 . .—R.

Austrų Socialdeiiiokra* 
tų Savotiškumai

Austriški socįjaldemokrat 
tąi — tai gal nesimpgtiš- 
kiausią . socįjalistų rūšis. 
Nei Latvių, nei Vokiečių, 
nei Švedų, nei Anglų ar* Be
lgų socijaldęmokratai netu
ri tokia pamėgimo sekąua- 
liškai tvirkinti darbininkų 
jaunuomenę, kaip Austrų, 
kurie Vienos miesto savįyal-

IB

tikriniais lyties santykiais, 
Reikia turėti galvoj, jog, tai 
rašoma ne kokiame bulvarb 
niame laikraštyje, bet ideo
loginio socijal'istinio jauni.'’ 
ftio organe.
j “Reiefcspost” (įš 1929 m, 
gruodžio m, 27 į.) rašė, kad 
Vienos miesto savivaldybė 
jau kelinti metai kaip įstei
gė. patarimo ir propagandos 
biurus, kurie painoko, kaip 
saugotis nėštumo, išpopulia- 
vizuoja begėdiškų preventy* 
vinių priemonių vartojimų.

1929 m.: lapkričio, nu 12 d. 
prie, socijaldemokratų reda
kcijos ^‘Rępublik” buvo iš-

Pereitais metais Lietuvo- 
e- buvo įre$rtruoti Sveik. 

Dep-tp 626 medic, gydyto
jai, 390 4ąųtų gydytojų iv 
224 felčeriai. Išskaičiuoja* 
ma, kad Lietuvoje vienam 
gydyįojjui tenką 3^74 žmo
nės (Amerikoj 790 Žmonių, 
Vokietijoj 1.250, Japonijoj 
1358,’ Prąneūišijoj. 1.697, 
Pietų Slavijoj 3,568, Persi
joj 40.000) , Medic. mokslus 
dar dina arti Į0(K) studentų. 
Kąikurie Kaune gydytojai 
per metus uždirba nuo 30 i* 
ki 50.000 litų, o mažiausia 
provincijoj 400 500 litų
mėn.

APIE KĄ MERGAITĖS 

KALBA DIRBDAMOS

lenkystę.. . ; ' ■ /| paskirtas klausimui

Taigi, pasidairę aplinkui, lenkai grįžta prie lietuvių Į Ten viena
vis su tą pačia Jagęliunų idėja, vadinasi, dvilypine lenkų- > - - * •
lietuvių valstybe. Charakteringas čia lenkų naivumas, y- 
pač turint omenyje neužgyjančią Vilniaus žaizdą.., Jei 
gu lenkai ištiesų domisi lietuvių tautos pulso tvaksėjimu, 
tai jie turėtą žinoti, kad kelias į Lietuvos širdį eina tik— 
per Vilnių. .. ' • K«

‘Darbininko’ Korespon
dentą Dėmesiui

Kartais tai vienur, , tai ki
tur “Darbininko” skaityto
jai reiškia nepasitenkinimą 
korespondeneij omis \ kurios 
daugumoje telpa apie vaidi
nimus, šokius, “whist par- 
ty’s” ir. t J. Įdomesnių ^inių 
mažai.

Redakciją tą visą jaučia 
ir jai rūpi nuolatos’ gerinti 
laikraštį, kad jis visiems 
būtu įdomus ir naudingas.

Bet pati redakcija, viską 
negali padalyti- Ji negi ga
lį žinoti, kas dedasi New 
Yorkę, Pittsl)ui-ghe, Chica- 
goj ar kur kitur.

į Korespondencijas galite 
padaryti įdomesnes tik jūs, 

Į gėrb. korespondentai.
Tiesa, “Darbininkas” tu

ri kelioliką gabių, įgudusių 
korespondentų, kurie jaučia 
kokios žinios skaitytojams 
yra įdomios. Bet tų kelioli
kos . per maža. .A .

“Darbinųikui” reikalingi 
korespondentai kiekvienoje 
liętudų kolonijoje, kurie 
siųstų žinias į kiekvieną, nu
merį. Daug mažiau naudos 
iš korespondentų, kurie tik 
retkarčiais parašo, nes labai 
dažnai praleidžiami svarbūs 

Į ir įdomūs atsitikimai, o pa
rašo apie tai kas skaityto- 

J jams neįdomu, . pav., apie 
kokį nereikšmingą susirin* 
kimą, ar kokį vakarėlį. • J

Todėl redakcija nori pri
minti, gerb, koresponden
tams, kad laukia iš jų įdo
mių korespondencijų visi 
skaitytojai. Patys korespon- 

| dehtai skaito “Darbininką” 
ir žino kokios: koresponden
cijos įdomios ir kokios neį-

KUR KRYPS LENKŲ ! 

POLITIKA? 

; v
. Lenkai labai susidomėję Lietuvos politika. Seka.

-. laėkvieną lietuvių tautos pulso tvaksėjimą, kiekvieną vie
šosios nuomonės, judesį. Tai jie darą tuo tikslu, kad būk domios.
tai norį su Lietuva susitaikyti;. Pilsudskis darąsj dažnus

.. su savo ministėriais pasitarimus ir vis-.lietuvių klausimu, Į
Mūtns nūkiek nenuostabu,,, kad lenkai .galėtų tai.daryti.|
Jie turi svarbių priežasčių domėtis lietuvių politika^ 

■ . ■ ' - ,■ . ‘ • - ■ • .. ■ I O t. --- y “ : ■ *-7 ->-- a.
* Lenkija' pasirašė su vokiečiais dešimčiai metą nepiio- kasdieniniai paprasti. daly*

. lupo sutartį.* Tai reiškia, kad kiekviena pusė ląisiėųiė 0uįkaL
dešimtį metų laiko prisirengti : prie busimojo nulemta- Bęt

• čio konflikto, kurs būtinai įvyks tarp tų dviejų niirtmijlpū^jjnuosę iškeliama nauji 
priešų. .Katroji tauta’ per dešimtį metų geriau prisirengs reikšmingi .sumanyiūai, ,pą- 
bjįsimująį Uuvąį laimėtu Lenkai ramina .save tuomi; kad iyzd., apie šelpimą badau-

■i

jaučių Vilniaus krašte, Ru-. 
sijoje ir kitur, apie darbi
ninkų streikus,. varguSj dar
bus, darbo sąlygas, liūdnus 
ar linksmus įvykius, apie 
lankymąsį žymių asmenų ir 
t.t, tai jau kitas dalykas.

Korespondentui rei k i a 
lankytis į draugijų susirin
kimus, palaikyti gerus san
tykius su draugijų valdybo
mis, profesionalais, biznie
riais, darbininkų unijomis 
ir jų vadais.'

Parapijų žinių šaltinis, 
tai klebonijas. Jose, jei tik 
korespondentai bus nuošir
dūs, visuomet, gaus laikraš
čiui įdomių žinių,

Svarbiausia, kad kores
pondentas gavęs žinią tuo
jau siųstų redakcijai,’ nes 
suvėluotos žinios, kad ir ged 
riausios pasidaro nebeįdo
mios. . • .

Redakcija žino, kad išpil
dyti visus pageidavimus su
sidaro daugiau išlaidų. To
dėl redakcija yra nutarusi 
nuolatiniams koresponden
tams siųsti dykai ^Darbi
ninką”

Tad, gerb. koresponden
tai, padėkite padaryti įdo
mių laikraštį. Rašykite trinu 
paį ir aiškiai. Tik apie labai I 
svarbius įvykius parašykite 
plačiau, ’ ■

TĖVO L BRUŽIKO, S. J.
.. BSIB

Balandžio 3.— 15 d. d., 
kleb. Ėun. S. Stonio pavapi-

džiamojo kodekso straips
nius, kuriais baudžiami a- 
bortų darytojai, ir prašo 
darbo visuomenę jos reika
lavimą paremti. Socijaldc- 
mokratai labiausiai kaltina 
Austrijos baudž. statutą 
“buržuažiškuūiu” už tai, 
kad jis persekioja (bent te
oretiškai) abortų darytojus. 
Jie (soc. deim) gerai žinojo, 
kad Austrijoj nėštumų ir 
gimimų proporcija yra 44 
23 ir kad abortai yra ne tik 
žmogžudystės aktai, bet ii’ 
žalingi sveikatai toms moti
noms, kurios juos prakti
kuoja, tačiau jie iš ultrafa- 
natiškos neapykantos krikš
čionybei nesiliovė savo tau
tos ir savo partijos demoi>. 
lizuoti, tad reikia manyt, 
jog Austrų socialdemokra
tija buvo ypatingoj materi- 
jalizmo įtakoj.

Austrų soc. demokratai 
propagavo tokių šeksualinę- 
‘‘etiką”, kuri visų trum
piausiu keliu Vedą tautas į 
depopuliacijų, išsigimimų ir 
mirtį, tad už šitokios “eti
kos” skelbimų jų sukįlėlįąi 
ir jų partija labiau verti 
valstybės išdavikų bausmės, 
negu. už pučų prieš Dolifus- 
$o režimų, •

Išskyrus Rusų bolševikus, 
niekur socijaldemokratiį vei 
kimas nebuvo taip siaurai 
suredaguotas į ateizmo . ir

NUOTRUPOS
TIRIA KOLONIZACIJOS 

SĄLYGAS

' - Visi sutiksime, kad neVei*-. 
ta.plačiai aprašinėti vakarė
lių ir paprastų, nereikšmin-

. gų susįrinldmų, nes; tai-yhv

Žyhius veikėjas ir drgani- 
izatorius . kun. Br. Buinšas,. 
Už savo veiklumą labai ne
kenčiamas kairiųjų ir socia 
listų, atsidėjęs tiria lietuvių 
kolonizacijos, galimų mu s 
Brazilijoje. Tani reikalui y- 
ra sudarytas ir atitinkamas 
komitetas,

joj, Į47 Montgomėry St, __ ’^Gazėtą,Xarsza\Vška” 
Paterson;-N. J." ; . škelbia statistinių duomenų

Balandžio 30: dieną iki Ge- kpie. Varšutų 1929-33 mc- 
gužės 13 dienų pąš klebonųj.tais. Per tą laikotarpį Var* 
kiliu I. Kelmelį,.207 Adaihs, gūros gyventojų skaičius pa 
st; Nebark, K J. , • didėjo. 74,000. Šių metų sau- 

Kun. J, Bružikas inisijųLjo 1 d, Varšuvoje buvo
—. 4.00- 

bįninką” ir Lietuvos Jetadooo žydųir 800.000 krikščip- 
tų leidžiamų .“žvaigždę”, klų, .žj’dų. skaičius per tų 

Raginame užsiprenume?!
rimti,

— 400- 
GOO.žydų.ir 800,000 krikščip-

Anglijoj viename pramo* 
nes skyriuj buvo padarytas 
bandymas su 45—16 metą---- ~ •
darbininkėmis, Norėta kon
statuoti, • kurios interesą srL 
tys pasireiškia ją kalbose 
darbo motu. Tarp įvairių 
temų, pasirodė daugiausia 
kalbama apie apie vyrus —« 
42 atsitikimai, apie filmų 
artistus -- 38, apie darbo 
sąlygas — 37 (iš jų nepą- . 
tenkinančiai — 32),. įvaifioš 
skandalingos istorijos—1-į 
rimtesni vietos įvykiai —1U 
apie , rūbus — 12, apie gyve- . 
nimų — : -7,

TŪKSTANTIS ASMENŲ 
BUS BE PASTOGĖS

Dėl . sunkmečio , ir dėl sto
kos darbo Vilniuje labai 
daug šeimų negali mokėti 
nuomos už jų gyvenamus 
butus. Po kurio laiko namų 
savininkai tokiems būtų 
nuomotojams iškelia bylas 
ir juos išmeta gatvėn prie
vartos būdu, pavyzdžiui, iki 
šių metų, balandžio mėnesio 
Vilniuje bus į gatvę išmes
ta apie tūkstantis asmenų, 
jų tarpe apie 750 asmenų 
bedarbių.

PUNIOS M INKUOSE NORIMA, 
ĮSTEIGTI TAUTOS PARKĄ

kad prieš 100 pietų žydai 
sudarę tik 26% lenkų sosti
nes gyventojų, dabar jie 
daro 33,3%ž.

su-

I penkmetį žymiai pašoko, Ta 
' proga laikraštis pažymi,

DAUGPATYSTE 

SOVIETUOSE

Sovietų laikraštis ^Brav- 
da” paskelbė tokį vieno pi
liečio pareiškimą: ^Aš esu 
žmogus,. kaip ir viri kiti”.. 
Autorius, giriasi vedos 118 
kartų.. “Aš čia neprlskaitau 
tų moterų”, sako pilietis to
liau, “kurias. ;aš pamiršau, 
•Aš atsimenu 118, o. dabar 
turiu 119-tą .žmoną. Aš .ne-, 
galiu imti drauge savo žmo
nų’. iš vieno miesto į kitų 
Kas pasidarytų, .iri visos, 
mano žmonos pareikštų 
mane teisių ir su savim at
sivestų visus mano vaikus ? -’

Užsienių pavyzdžiu, ir 
Lietuvoje norima padaryti 
prieglaudų be pasigailėjimo 
naikinamiems retęsnįe m s 
žvėrims ir paukščiams. Tau
tiniu Lietuvos parku nori
ma paversti Punios. girią, 
užimančių apie 2500 hekta
rų plotų. Pati Punios giria 
yra labai graži. Joje nėra 
nei kaimų nei vienkiemių. 
Tam tikslui ji labai tinka, 
ypač, , kad girių iš visų pu- . 
šių supa Nemunas. Pirmoj. ? 
eilėj tautiniam parke nori
ma iš Nidos atgabenti ir į- 
veisti apie 8—10 briedžių^ 
Vėliau joje būtų įveisti iv 
kiti žvėrys bei paukščiai, 
kurie Lietuvoje pasitaiko.

Tsb.— '

; Pritaria, —• Paul IVilson, 
studentas Chaffey kolegi
jos, nusprendė studijuoti 
šeškų kaulų sudėtu Suradęs 
negyvų šeškų, jis parsinešė 
į namus ir pradėjo virinti 
virtuvėje. Tėvai -sugrįžę į 
namus dėl sugadinto oro tu
rėjo sudeginti sūnaus dra
bužius, sunaikinti visų mab 
stą ir pavartoti, visas prie*, 
mones,' kad šeško “kvapą 
panaikinti, bet be pasekmių. 
Namai dar vis šešku alsi- ♦ 
duoda. . . . : į •



•1 ■

J^enJęiadienifj, į&iand&o 4d.,.l&34

Bukime Ištikimi 
Savo Karaliui

GAMBRIDGE, MAS8 ainžyje Pop., Benediktas 
XIV įsteigia Romoj 4 aka
demijas. Pijus 7-tas, Deo- 
nąs. 12-asis įsteigiu istorijoj 
fizikos, botanikos įr medici
nos katedras, Popiežius Pi
jus X įsteigė Vatikane mo
kyklų dėl 1,500: mokinių. .

Kaip Lietuvoje buvo su 
mokslu pėra daug žinių, bet 
žinoma, kad 1530 metais Jo- 
niškės klebonas -Morkus 
Lančkis . įsteigia ir išlaiko 
mokyklų; Jurbarke įsteigė 
mokyklų kuu. Hermanavi- 
čįus1616 metais’ jezujitas 
Kražiuose pradėjo mokyti 
vaikus. Šioje jezujitų mo
kykloje mokindavusi po 30.0 
in daugiaus vaikiu Daugeliai 
jų gaudavo ir maistų. ‘Vys
kupas Jurgis Tiškevičius 
pakvietė į Žemaičių vysku
pijų dominikonus ir karme
litus vaikamš mokinti. Kle
bonams įsako steigti moky
klas ir išlaikyti jas. Lenki] 
te Lietuvių vyskupai. Lan- 
čicos II susirinkime nutarė, 
kad prie kiekvienos parūpi' 
jos bažnyčios būtų vaikams 
mokyklos. • . .

Vyskupas M. Valančius į- 
sakė, kad kunigai parapijo
se steigtų, mokyklas ir, jose 
mokytų vaikus tikėjimo tie- 

. sų. Apie mokyklų steigimą 
ir jų stovį vyskupas kasmet 
liepdavo pranešti jam. Že- 

. maitijos kunigai noriai tuos 
paliepimus pildė, nes kaip
gi pasirodysi vyskupui Mo
tiejui’ su tuščiomis '. ranko
mis, be mokyklos, lie moki
nių. ’

' Vyskupas liepė kunigams 
paraginti ‘įr suaugusius mo
kintis skaityti. Ir štai visa 
Žemaitija, ’ suaugusieji ir 
vaikai, mokinasi skaityti.

. Vyskupas įsakęs žmonėms 
mokiiitis, patsai ima į rankų 
plunksna ir ' rašo knygas. 
Parašęs. duoda atspausdinti 
ir paskui platina tarp žmoL' 
nių. .

Matė vyskupas, kad vier 
nas nejauk parašys, ■ tode. 

. ragina ir... kunigus. rašyti. 
Nužiurę j ęs gabesnius, rašy
davo jiems laiškus, raginda- 

. tnas rašvti knygeles^ Vvšku- u»* opctijHjuv jį- ugų merų . i.-.' ■
. .. praktika. Darbiu artistiškas. Kainos pas MotlėlŪS. SUradeS gera 

žemos. .••••• f \
M. Ą. NORKŪNAS knygą svetimoje, kalboje, 

P. Q. Boi: 371, tavynąice, Mags. tuoj ieškodavo . žmogaus,

BuKW IŠTIKIMI SĄ-.
vo karaliui.

■ Istorijos Kaktai Afii^ 
Motyklas 4r Mokslą. ( 

Studentų skaičius garses
niuose universitetuose, bm 
vo neįtikėtinas, kartais siek
davo 15 tūkstančių, o Pary
žiuje net ikį 40 tūkstančių. 
Muhler rašo, kad pabaigoje 
12 amžiaus Paryžiuje buvo 
daugiaus studentų, negu gy-, 

. ventojų.
Mokytųsi juose teologijos, 

filosofijos, tpisių ir vėliaus 
gamtos mokslų. Nebuvo tai 

.. taip tamsūs amžiai, nes tų 
laikų mokslo vyrų ir Šian
dien su pasigėrėjimu skaito* 

. mi rastai. Jeigu tik prisi-* 
minsime tokius, kaip šv. 
Tomų Akvinietį, Albertų 
Didįjį, kurie Šiandien po 7 

- ‘ amžių dar šviečia pasauliu!
. ’ ąavo mokslu. Apie Albertų. 

Didįjį štai kų kalba Meyer: 
“Nuo Aristotelio laikų iki 
Alberto botanikos, mokslas 
kas kart žemyn puolė, nuo 
Alberto gi, pakilo kaip brau 
gumynas iš pelenų. Pirmu
tinis Albertas bando apra
šyti Europos florų ir suras- 

.. ti įstatymus augalų- sudėji
mo, Nemažus nuopelnus jis 
įgijo ii* chemijos ir fįzijolo- 
gijos moksĮuose. Albertų pa
sekė kiti, kaip. Bacon,.

Popiežiai ne filrfaį^'vidtiri- 
niuoše amžiuose, rūpinosi'ir 

. palaikė mokslo įstaigas, bet 
. tai dar iki' mūsų laikų. 18

VĖLIAVOS IR OHGANIZA- 
CIJŲ ŽENKLAI

kad išvertus jų į lietuvių 
kalb^. Jo laikuose: Seinuo
se, Virbąliuje buvo domini
konų mokyklos. Marijampo; 
ly ir Slabadoje marijonų, 
Smalūnuose reformatų, Tur 
būti nebuvo tai blogos pra
dinės mokyklos, jeigu prn 
rengdavo, vaikus j antrų ir 
trečių giimiazijog klesę. r

Be to/daugelis .kunigif su
kvietę iš parapijos vaikus ir 
suaugusį, jaunimų pas savę 
mokydavo juos/ rašyti ir 
įkaityti, nors ir neturėdavo 
tikros -mokyklos, kol rusų 
valdžia neuždraudė kam 
nors nemokykloje mokyti.

Taip šelpiant mokslų Baž
nyčiai, nemažai atsirasdavo 
iŠ kunigų . ir mokslininkų ; 
Kaip va garsus astronomas 
Koperiiinkas, Ktecher, išra
dęs paganinį žibintuvų, Vie
nuolis Gassendį, kometų, ty- 
mėtojus, kum Pieard 
mieravo Pietų laipsnius. 
Gusmae išradęs orlaivį, Be
nediktinas Valentin pirmu
tinis sunaudojo chemijos 
mokslų, prie gydymo, TeatL

nąs Piazzį atradęs pirmų 
mažų planetų ir šimtai kitų, 
kuriuos jeigu aprašyti, tai 
prisieitų prirašyti . storas 
knygas. Nes kas kokius mo
kslus tyrinėjo ir nuveikė, 
ne viskas būtų ir supranta
ma šių straipsnių skaityto
jams. •

Taigi matome, kad Baž
nyčia piiTnufinė steigė mo
kyklas, universitetus, sau
gojo ir globojo mokslų ir 
šiandie tų patį daro. Pąvyz- 
džhii čionai Amerikoje,.kur 
Bažnyčia turi laisvę prie 
jos didesnes parapijos, ma
tome katalikų mokyklas. O 
kiek aukštesnių mdl<yklų, 
Kolegijų ii- universitetų?.! 
Apie tai nematau reikalo tiį 
syti, nes visiems- tas yra ge
rai, žinoma. Daugelyje kata
likų kolegijų it universite^ 
tuose mokinasi ne vieni ka-

- iafrkųrvatkaVbet- taipgi ir 
žydų, protestonų ir Idtokių 
tikėjimų. Iš tikro, stebėtina! 
O katalikai daugelis igno
ruoja savas mokyklas. Ko
dėl taip yra? B.

Arėjas Vitkauskas.

Gyvas Palai
dotas

BLAIVININKŲ SUSIVIENYK O CENTBO ’
VALDYBA j

Kun. J. J. Jafailtis-^-rdvas. vadas; Kūn, Pr,. J. Juškaitis—pirmr J 
ir redaktorius/ 432 IVIndsor St., Canribridge, Mass.-;. pr. Maukus— . ! 

. I-as vice-pirni.; J. Baltrušaitis—II-as vice-pirm.; V. J. Blavackas 
—ražt, 7. Moti St.,. Woreester, Masg., O. Sidabriene—ižd,, G Com- 
monwealth Avė,, Worcester, Mass., K. Rainys ir A. Zavetskas—iž-

•. do globėjai. " ■ • V\ '

i

(K smukles užrašų),-.

Statkus smuklės vidų. ži> 
įlojo, kaip savo penkis pir . 
štus, Dažnai šįtų pilietį .tek’ 
davo Abramčikūi - išnešti 
lauk, nors ir stačių — bei 
jis tuojau ūž diirų sutirp
davo,. . Talį) pat nebuvo 
nauj įima, kad jis lyg tebegy 
veno pirmas įsiinylėjihi<'> 
dienas: dažnai matydavosi; 
kaip ji vesdavosi Mpo rain 
ka” pati namo. Gali būti, 
kitaip jis ir neitų ten..,.

: Kartų penias Statkus pri- 
-srsveČfavo Abraničiko smii- 
Idoje tiel<, kad priėjo laikas 
smuklę uždaryti, ir nėbiivo 
kut Statkus dėti. Žydelis tų 
vakarį buvo nesveikas ii 
negalėjo su mieluoju svečiu 
tampytis. Teko, jį sudorot) 
viduje.

Kad, neįv)rktų kokio nors 
triukšmo, kai Statkus nu
bus, .Abraničikąs. sugalvojo 
įgrūsti jį į stalo spintų. Tai 
padaręs žydelis nuėjo gulti;

Visi tie pęrgyveniniai, ga
lų gale, dar nieko, jeigu ne. 
tas, kad. gerklė baisiai iš
džiūvo.. . Taip būtų, gera 
prieš patekimų į pragarų 
pavilgyti keiksmų išvagotų, 
burnų.

N ebei št verdamas , S t ai kits 
kas bus, kas nebus iš 

visos jėgos suriko;
. —Abramčik,. duok degti

nės!., ’

. Vargšas Statkus suriko; 
tiktai tikslu paskutinį kartų 

; pasiklausyti, kaip skambu,. 
įprastas jo šūksnis.

Bet... tuo .laiku, kai Stat
kus gulėjo stalo spintoje 
(ne karste), pats Abramči- 
kas sukinėjosi smuklėje,, ką 
tiktai atidarįnęjęs langus*
jis sutėiltė.didžiausių Sta

tkui laimę: kai ši$ buvo pa- . 
siruošęs^ pasiduoti • kirmė- 
tėhis’i r su apmirusia šTrdŽm 
klaiisesi ausyb’e pasKUtimo ? 
savo šūksnio aidų, jis-išgir
do. k j toj o “ kartdj) ’ ’ ųnise je;

—Tuojau, atnešu!..
Statkų žydelis paleiįojj 

tuo lyg iš numirusių jį prD \ 
keldamas... ]

O, Vilniaus nepamiršk, lietuvi I 
Čia nv tik tavo praeitis, . 
Čia tavo ir ateitis.

Maironis.

N ' .

* ■’
ii.

m*1:

1 5bro*dvay,new Y0U *

Pavasaris 
Lietuvoje
Reguliarus, nuolati
niai išplaukimai per 

. KOPENHAGĄ pato?
glftta turistinės' kits ' 
sos laivais.. . Visi. 
kambariai iš lauko,- 
su maudynėm Ib..

MįiIsIbh getas.
Informacijų klau

skite pas vieti
nį agentų urbti 

75 State St., . 
Boston, Mass;

irinrninnlĮįnTŲTTĘninnnnn^iHiii-iBigrų:

Laikas Susiprasti

N AUJOS RŪSIBS

RADIO

*

f

tai mugu specialybė ir ilgų inetų

M. A. NORKŪNAS

DIDELE EKSKURSIJA
Po priežiūrų Lietuvių Agentų Draugijos 

..laivu “UNITED STATES” 
. Iš Neiv Yorko Gegužes 12 d,

Prisidėkite prie vienintelės oficialūs Ekskursijos i TA1U‘TAU< 
TINI EUCLL\RISTlNl KONGRESĄ, viuiov.iįUjanių A. U R. K- 
.Federacijos^ Išplauks laivu S. S. “FREDERIK VIII” iš New

'■ . Yorko Gegužės 20 df. -

• Ai‘Ih| ,p>is- kilus nutorįziiptiis v.Jetus agentus. urbti.

Scandinavian American Line
118 iViisldngton St, ’ 1 • 27’ IVbilPliull SL, UM.l N. Ltisiillo SU, ■

: DIDELE VASARINĖ EKSKURSIJA
yDUtlškui vadovaujama Juozo JanusFo, Jr. . 

. 'laivu' "FimDElUK VHI“ •
• iš Nevv Yorko Birelio: 30 d. . ■

■k

(Per Copeuhagųk .
ISPIJLCKZJUI 14 N&y yąiiKU

S. S. FREDERIK VIII Balandžio 21
• S. S. UNITED STATES Gegužės 12

S. S. FREDERIK VIII Gegužės. 20 
.S. S. UNITED STATES Birželio 10 :
S. S. FREDERIK VIII. Birželio 30
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Visa Kelione įtariomis
Į JŪSŲ TAUTINĘ KLAIPĖDĄ

( Referatas skaitytas . Ma-.iniciatyva žydų smuklės pra 
rianapolio Blaivininkų kuo- dėjo pulti žemyn. Žydai jau 
pos susiiiukhne). . negalėjo taip lengvai pagau- .

ti lietuvių .(^ėntų. Vieton 
gerti degtinę,.įįętuviai pra
dėjo taupyti sąvo centelius,, 
kad kokia gražių knygų nm 
sipirktų; Galima sakyti tai 
buvo. pirmutinė lietuviško
sios spaudos pradžia. Šalia 
vyskupo Valančiaus turimu. 
ir kitą garbingų asmenį Si
mona Daukantų.

Jisai yra 'pirmasis'žynius 
lietuvių istorikas. Daug, dir
bo, liaudžiai ypač blaivinimo 
darbe. Sirguliuodamas sun
kiai dirbo, kad palengvintų 
žmonių būklę.’ <’ Nenuostabu, 
kad kum. Vaišvilas pavadi
no jį-vargo pele.

Mielas jaunuoli! šitie du 
pavyzdžiai parodo mums 
kaip, tiedu gyveną tokiose 
sunkiose gyveninio sąlygose. 
Mūsų gyvenimas jua didelė 
kova. Laikas, jau susiprasti. 
Didelis priešas’ mūs jau bai
gia smaugti ir taikosi palai
doti. Ar Jumyse nėra arti
mo meiles? xAr leisime žūti 
mūšų broliams prieš mūsų 
akis, jei galinio juos išgelbė
ti? Atsiminkite! Reikės duo 
ti apyskaita paskutiniame 
-teisme. Subruskime,.. patar
kime mūsų broliams, kad 
išmoktų susivaldyti..

z Blaivybės susivienijimas 
nėra ^draugija,* kuri , priverk 
čia -žmogų negerti. Palieka 
žmogui laisvą valių. Jį duo
da patarimus, kad. žmogus 
suprastų, .jog gėrimas yra 
kenksmingas. Veda žmoniją 

; tais keliais, kuriais.-, lengva 
išganyti sielas, irgyventi 

. krikščioniška i. V alkai . gra
ižini išauklėti’. yra viltis.-kad 

tėveli ai- sula tikš pagrn >dos 
senatvėje.

Gerbiamieji busimieji va
dai, susirfipinlsiine šiuo 
kjąūsimii. Jis yra svarbūs, 
nes kas nesusivaĮdo neiš- 
augs į didelius'žmones, ’ y-

. Žmonės dažnai nesupran
ta, neapinųsto kas tai yra ; 
susitvarkymo dorybė. Jų ' 
manymu dorybė yra. išpildo/ 
ma tik tada, kai nėra to da
lyko. Negalima sakyti, kad 
žmogus yra doras, kurs ne-, 
prityręspagundų. Karo lau 
kuose tas pasižymi , savo 
drąsumu,. kuris stato savo 
gyvybę už savo tėvynės lai
svę; o ne tas. kurs slapstosi 
po žeme; tas,. kuris. aukoja 
savo gyvybę artimui galima 
vadinti didvyriu. Galima 
vadinti išgama ta, kuris lei
džia savo broliui žūti. Šitie 
pavyzdžiai rodo, kad žmo
gus turi nugalėti save, jei 
nori kų gerų pasiekti. Ir 
jaunuolis, kuris , daug laiko 
pašvenčia mokslo įsigijimui 
galima tikėtis, kad iš jo bus 
naudingas asmuo visuome
nei. Jojo gyvenime gal ne 
sykį buvo progos praleisti 
laikų lėbavimui.

.. Jis- susiturėjo, nepaisė 
draugų pajuokų, pašiepimų 
bet .dirbo dar sparčiau..

Paaugėjęs jisai stovi vi
suomenės priešakyje ir veda 

• jų į šviesesnę ateitį.,. Gyve
nimas jam neįkirus. Susi
tvarko save visuose daly
kuose. Taiso gyvenimo tru- 
kuinus. Jis nėra parazitu, 
kurs čiulpia visuomenės sy? 
vus, bet jis duoda, kiek jis 
turi ; lengvina žmonių būk
lę. Istorijoje inatome, kiek 
yra gero . padarę žmonėms 
tie,, kurie suprato susivaldy
mo ir prisimąrininio dovy-, 
bes.- Iš Lietuvos istorijos 
matome Vyskupų- Valančių,, 
kuris daug pasidarbavo žino 
hįjat jis Tašė iv platino lie
tuviškas knygas ,, liaudies 
tarpę. Jojo blaivinimo dar
bas daug paveikė lietuvių 
tautų, Vyskupo Valančiaus

Ponas i Statkus nubudo 
saip karste. Buvo be galo 
siaura ir tamsu. Kai tiktai 
grįžo sąmonė, jo nugaros, vi- 
Sioniis kryptimis nuėjo pa
būtomis šilti ir šalti vėjai... 
Vadinasi, pats to.ne pastebė
jo,, jis mirė ir buvo palaido-’ 
■;as.. ‘ z .

Bai'siki suspaudė širdį,. 
Statkui pamanius, kad dai 
toli iki to, ko] iš akiui, ims 
lįsti kŪTDčlėš.. . Visų tų lai
ką, kol 4■ imsikap,< >rys ’ teks 
gyventi karste be Šviesos ir, 
kas svarbiausia, be išėjimo' 
durų...

Darydamas sąžinės apys
kaitą, Statkus niūriai. gal
voja: ' • . . •• . -. •

—Žmona verkė. praver
kė... vaikai verkė— pra
verkė... o aš jau palaidotas 
gulim... . •

Ir vėl šimtai audrų paki
li > j;o. krūtinėj ė, ir viesulas 
nudūmė per - nugarų. .

Mano sau Statkus:
—Dabar, žalty,, tau galas 

atėjo! Kehelaksi daugiau:..

patingai Šiais laikais, kai 
žmonės, labai daug geria. 
Gražiuoju . prikalbę k i m e, 
kad stotų į blaivybės dram 
giją. Blaivybė. yra gyveni
mo ramybė! Blaivybe yra 
didelė dorybė! Blaivybe mo
ko /mus išlaikyti skaisčią 
sielą. Atsiminkime Hektoro 
atsisveikinimo žodžius su 
Ąndvomacha. jojo motina. 
Kilnusis Hektoras / atsako 
savo, motinai:

t /“Vyno gardaus- man tu- 
gerti neduok .mylimoji, mo
čiute! -<lali jis susilpnint 
.mane!” • ■ • . '

. Apie Šv. J oiią Krikš-t'yt o- 
ją, Kristus yra’ pasakęs: 
“Nėi-a žnu'gaus gimusio iš 
moteriškes didesnio už- J b- 
ną' \ Tad matome, • kad sųsi-

’-valilynu)-- dorybė ‘ yra 'reika
linga. Dabar yra laikas su-

•• siprasti. • Vyrai stokime- i. 
talką. Praplatinkime; ., blaį-

> vykęs draugiją> .Atneškiine 
, laimės ir džiaugsmo kiek

vienailietuvi u šeimai. . y
■ ■■■'■ . • r ūsaitis f (L, KĄ

APARATAS

fe

RCAVICTOR
R ANK AI POILSIO RADIO 

KARUI IR NAMUOSE
Joks kitas radio aparatas neduos Tamstai tiek pa
tarnavimo kiek sis nepaprastas, Portette, — jis ly
giai gerai veikia Tamstos automobilyje, >— iš auto
mobilio akųmulatorįb arba Tamstos namuose iš e- 
lektros sroves. Jis įjungiamas , ir. išjungiamas ino- 

.'/ . mentaliai. Patogus pernešti iš vietos į vietą.
Tai yra . vėliausios mados radio, — penkių lem-. 

. . pučių superheterodyne su elektro—dynamic garsia
kalbiu ir . tokiais moderniškai patobulinimais- kaip 

. ’ automatiška jėgos kontrole ir nustatomu tonu. .
. Puikioje metalinėje dežutėje. Pasižiūrėti, klau
sytis jo yra tai patraukimas jį Įsigyti.

• Leisk mums jį Tamstai pademonstruoti. • -

Stanley's Radio Shop
(Stanley M. Beleskas) 
(Elektros Inžinierius)

414 Broadvvay, So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 0558 W.

s”
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KAS GIRDĖTI LIETUVIUI 
KOLONIJOSE

LRKSA. BOSTONO APS- 
Kftlč, SUVAŽIAVIMAS
f Vyks balandžio 15 d-, 

1934 nu. Bostone/ šv. Petro 
lietuvių parapijos bažnyti
nėje salėje tuo jaus' po su
mos (I vai.). Vieta yra ži
noma vijoms aplinkinėms 
kuopoms. Visos kuopos, ma
lonėkit prišiųst atstovų kuo- 
daugiausiai, nes yra daug 
svarbių reikalų aplaidi.

Šis . .suvažiavimas yrą 
priešsoiminis ir tuomi svar
bus dėl mūsų pačių naudos.

Rast. J. M. Vieraitisi 
~. ft)K Kriukų ckrast

čia didelė laimė šv. Kazi
miero parapijiečiams, kad 
jų klebono kun. A. Petrai
čio rūpesčių buyb pakvies
tas misijas laikyti Mariana- 
napolio Kolegijos direkto
rius kun, Dr. K M. Navic
kas, AL I. >S. Laike misijų 
buvo ir kunigų svečių, ku
rie vakarais klausė išpažin
čių. Todėl tūkstančiai žmo
nių susitaikė su Dievu prieš 
Velykų švente.

; VELYKŲ RYTAS
Šv. Kazimiyro bažnyčioje 

piinnos Prisikėlimo Šv. mi
šios su iškilminga procesija 
prasidėjo 6 vai, iš ryto. Pro

WORCESTER,MASS.
MIŠIJOS

Šv.. Kazimiero bažnyčioje 
šv. misijos prasidėjo kovų 
12 dieną, kurios iškilmingai 
baigėsi kovo 18 d. Kaip mo
terys, taip ir vyrai gausiai 
dalyvavo klausytis garsaus 
pamokslininko pamokslų.

| SYKES & SYKES 
P. A. Sykes ir B. Sykei 
UBTUVIAI ADVOKATAI 

Ofisas: 
SANBORN BLOCK 
681 Washington St. 
NORWOOD, MASS.

. Tėl. Nonvodd 0330 
.Gyvenimo vieta: 
32 Walnut Avė.

■ TeL Noinvood 1020

knčib naudai rengiamų se-jsv kad kuodaugiausiai. tildo 
mi-fobnalin Šokių, kurio L tų išpardmitų ii’ . padarytų 
vyks šio ineįiesio, balandžio šitą *AVhist Party” pąsek- 
19-tą d., “The Totvn House, mingiausia. Sodalietės taip 
34 Elm St., Woręester’yjo.'pat.rengiasii minėti 10 m, 
Jau. padaryta pbrengįamie- sukaktuves, nepaprastu bū- 
ji darbai, išsiuntinėta pa- dm 
kvietiniai kaip kaimynėms- 
kuopoms, taip ir. parapijų Pri 
choramspaimtas. didžiau- a itcimobiliais nelaimės. I)r. J 
sias ir geriausias orkestras. C/ J< Mikolaitis, važiuoda- 
Sale yra viena iš naujausiri .nias iš Ha verki U susimušė

----------------- ----------- -------- ------------ ------- . ............ .--------- ------------------- IIIM «----------------------------------------------------------- ------ | I !■

Detroito Žinios
ŠV. PETRO PARAPIJA

NELAIMES / 
Velykas atsitiko dvįj.

cesijoje. dalyvavo šv. .Kaži?, 
niięro mokyklos. įyaįrių sky- 
ri i j mokinės-niai.. .Vi eiiuoli ų 
Boselių išlavinti jie savo ei
sena, darė malonų įspūdį. 
Po. iškilmingos procesijos 
prasidėjo, iškilmingos šv.' 
mišios su asista, kurias at
našavo klebonas kun. A. Pe
traitis./Di j akonu kun. A. 
Morkūnas, M. I. C., Šūbdia- 
komi kūn, J. J. Bakanas, 
Tą dieną kleb. kun. A. Pet
raitis laike visų šv.. mišių 
pasakė labai gražius 'pa
mokslus.

WILUAM KIAUŠIS, JR.| 
, ADVOKATAS . j 

148 Merrimack St., i
HĄVERHILL, MASS. į

i Ruonį 2, Telefonas; 60801
?351 Esser St, Lawrenoe, Mass,|

Room 38, Gleason Bldg. Į 
e , . TeU 26137 / I

Tel. Ofiso Dial 2—2100 
: Gyvenimo Dial 4—8384 

DR. A. J. KARPAVIČIUS
Dantistas • 

. nuima ir X—ray -
14 Vernon St., Worcester, 

Mass..

I ALTORIŲ PUOŠNUMAS
Kasmet parapijiečiai gau

siai aukuoją nupirkimui gė
lių, kuriomis puošiama al
toriai ir Kristaus karstas. 

J j Šį įnetą turtingai karstas ir 
/į- didysis altorius buvo papuo: 

šias baltomis lelijomis, ku
rias taip sumaniai sutvarkė 
Vienuolės. Joms pagelbsti 
darbštus šy Jono aukštosios 
mokyklos mokinys J. Raga-

1 » 1 C * ’ e

liauskaš; Jis yra baigęs pa
rapijos mokyklą. Todėl lai
ke Kalėdų ir Velykų šven
čių dalyvauja puošime alto
rių. Prie to mūsų choras ir. 
lietuvių benas Audovaųjant 
muz... J. Žemaičiui, išpildė 
gražią bažnytinę • muziką 
Velvtei šventės iškilmėse, .

Velykos mūsų kolonijoje 
buvo nepaprastai gražios ir 

(i ški T m i ngos. Visi >s I jažny či< >s 
.......... ( ___ pnivi) pihios-maldininkų, ir 

ir puikiausių visame- AVor- su dviem marinom. Daktaro/, vim rimtoje nuotaikoje. Bu- 
ėestery. AVoreesier’io ’ Vy- mašina.apsivertė, ir būtų nujv<) labai/daug- ir metiniij, ku 
čiai tikrai turėjo laimę gan- bedėjus į Merrimac upę,. be tik . didešinose šventes'’ 
iti šitą selę ir tai bus pirmti-^bet. laiku sustojo. Kiti va-jateina į bažnyčią. Pradžioje 
tinį kartą lietuvių vartoja-'žinodami parvežė daktarą į Didžiosios Savaitės oras bu
rna, Tad. gražiai pasirodyk! - namus. Liko lengvai sužeis-•, va labai audiūigas. Sniego
me, . tas. .. ./buvo prisnigta per dešimtį

Sekantis komitetas vado- Jonas Pinas, važiuodamas colių- Bet Velykų Dienojo 
vaujant kuopos pirm, T. parsivežti Savo sesutės atos-į oras buvo labai gražus, 
Lėikui rūpestingai darinio- togoms susidūrė su mokyk- \sv. T'"’ " ‘
jasi šokių pasi sekimui i los autobusu.- Sužeidimų ne-

L. Totilaite, N/ Snarsky- buvo, : 
te, M. Pigagiutė, M. platu-1 apdaužė.- . 
kytė,T.Bielams, Steš-Tr 
kris, A, Manasai T. Gudū-' . 
/kas. '/ "j

Kadangi šie/šoldiii rengia-1 . 
mi apskričio. naudai, tai1 
kiėkbena Vyčių kuopa;, aps į 
kinčio rybose, turėtų jausti 
priedermę paremti. -

Taipgi nepasilikite ir jūs; į 
eliorai ir kitos jaunimo pr- 
ganįzacij os. Visus kviečia
me bendrai dalyvauti, o nž- 
tikbnam, kad smagiai pra- 
tlte^V^il^ kdlo iPers^tė -doros’ katalikiškos i b; <Q. ypatingai, -deku pp. 

reikme, . V. Zimnickįeiiei, A. Brazai- 
: tienei, Pongonieniai ir Jo- 
nuškienei už apšvarini mą 
bažnyčios. Jos nepaisė nei 
blogo ori), *nei savo sveika
tos, atėjo ir labai nuošir
džiai dirbo. Klebonas i r • vi
sa parą] )i j a'yra visiems de-

Šv. Petro įietu.vių parapi
jos. bažnyčioje šv. Velykų 

nors inašiiią gerokai pamaldos, buvo labai iŠkil- 
,r . . niingos. Prisikėlimo proce-

kad garsina, bedievių susi
jaukimus. Tokiems plakatų 
dalinto j ams prie bažnyčios 
nėra vietos, nes. jie ją nieki
na ir neapkenčia. Klebonas 
tūri" žinoti k<iki? plabatai 
bus dalinami prie bažnyčios 
iš anksto. By klebono žinios 
plakatai yra draudžiama da 
linti. Taigi viešai perspėja? 
me plakatų dalintojus, kad 
be klebono, žinios jokių pla
katų. nedalintumete. Klebo
nas nedraus dalinti plaka
tus, garsinančius gerus susi
rinkimus ar vakarus, bet jis 
turi, matyti juos prieš dali-; 
nimą. Be leidimo, .dalintojai 
gali turėti nemalonumų.

Misijoms pasibaigus, šv. 
Jurgio par. svetainėje įvyko 
D. K. S. Rėmėjų susirinki
mas, kuriame dalyvavo ir 
kalbėjo misi j emerius kun. 
MačiuU'onis,‘Draugn” ■ ad
ministratoriui, apie katali
kišką spaudą. Visiems, jo ’{ 
kalbą, o. ypač pamokslai pa
tiko, ir dėt roit iečiai jį Ilgai . 
atsimins, Linki jain goriau- . 
sios sveikatos.

Atvelyki, balandžio 8 d., 
Av- Jurgio parapijos choras,./ 
nniz, J. čižausdmi. vadovau
jant, vaidins operete “Uon- 
sihu.m Paeultąti'sP. Progra
ma prasidėt 5:30 vai. po pie 
(ų, sv. ./Jurgio parapijos

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
/ 1'B \ i
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LABDARIŲ DARBUOTE
Vietinės labdarių draugi

jos nariai pas lietuvius biz
nierius rinko aukas, kuinas 
kovo 30 . dieną išdalijo su
vergusiems. Tai buvo gra
žus dalbas paguosti varg
šus Velykų metu. Prie to, 
buvo surengtos prakalbos 
kovo 25 dieną. Kalbėjo kun. 
A. Petraitis ir adv. A. Mi-' 
lėi’iš. '’

Aukų surinkta apie $20.-. 
00, kurios tapo išdalintos, 
vargšams. ... /..

. ~ ■ ■■ tmo. Procesijos, ir šv, mišiųATHOL MASS. metu giedojo didysis ęhoras.
_ ■ , * ‘ . . 8 vai mišių metu giedojo.

t-t y y y> r -v . jaunesnvsis ėhoras; 10. vai.K1 eb; kun, P. J ura lei oi >a- i . v. . t -i - y. r Tv/f d t - imsiąs laiko svečias kum:■ raina ir LDK. 4 kp.. ,nanų.v
’ pasidarbavimų “Darbini-m * “ . .

. . kas” • i»asiplatino-. liauta: . Garbp 'Padėka priklauso 
'daug naujii narių ir j įremi-d-vyrams, kurie per naktį 
meratoriu. ' .prie Karsto stovėjo;.' moti-

Kiek laiko atiral. kleb. ku- > '»>»». kurios savo dukteris, 
nigas P. Juraitis iš .sakyk-'.prirengė procesijai; .ąbięiti 

leisite laikg.. Apart to; skai-; toa labai Rėžiai iv vaizdžiai/wram, .. kurie gražiui gię- 
tlingai aaivvaujančiai kol,o-;‘•"/r:;......../// .......
ni.jai bus suteikta graži pa- "fipauĄiisj-eifenif..
minėjimo dovanėlė. Kam ji Taipgi kluono rūpestm-| 
teks? Atvažiuokite,.gal bus SU1™kovo. 20 d. i- f.
•Tusu laimė.. Šokiai bus nuog/*-. kun.
8:30 vakare l»'2:00 rvto.- k-Vasys. kun. A.-Bėtvaitis

Airiui «• Ą .
• Apie tas prakalbas jau

' buvo rašyta kito korespon-: ....
dento. ' . !ki.nga.- '

Kiek laiko atgal kuopa iš-' ... : '
2 rinko 4 narius, kurie lanko-'; J., Garletauskas, gyv. 7244. 

d., Šv.. Roko bažnyčioje su- si: i namus ūžrašinedaini i Cahalan St., šv. Petro drau 
situokė p-lė A. .-M, jarmala- “Darbininką”-, tai >ra: K.iSŲūs narys .sunkiai susirgo, 
vičiutė su Daktaru Juozu Ąįnoris,.. 1/Lūkinskas, , pJHs gavo plaučių uždegimą. 
Paulionių iš Brooklyn. . N. Strepiakas ir. J. Aiidriliu- Jis yra vedęs su nekatalikė, 
Y. ’ • nas, bet savo tikybos nepametė.

Ponia Paūloniehę • yra Gyriausi -pasisekimą ture ?as jį buvo kunigas ir ąp- 
Montello gimusi ir augusi, jo ir daug cįarbštumo;.paTo- 
Ji baigė Brdękton High. dė J. Andriliunas ir P.
School 1924 metais ir Bos- Strepiakas/ 
to universitetu 1928 metaiS: visi.tDSi 4 kp.'. 1Mlriai 
Pabaigusi mokslus p mete., užshnok5jo visus rtietug 

ir yra labai patenkinti gra
žiomis “Darbininko” dova
nomis. J

Lai gyvuoja . “ Darbinin
kassu savo su Savo gražia 
ir kilnia idėja: Jis užsiter- 

Jaunavedžįai išvažiavo ke'naŪia "'ūsų pa-ramos.^ 
lioins. dienoms į South Ca- 
rolina. Sugrįžę apsigyvens 
Brooklyn, N. Ar.

MONTELLO,MASS.
Pirmadienį, balandžio

mokytojavo Brockton High 
Sehool ir penkis metus mo
kė prancūzų kalbą Wliit- 
man High Shool. . ‘ .

Dr. Banionis yra. Brpok- 
lyne žinomas kaipo vaikų 
ligų specialistas,

.Berželis

NASHUA, N, H.

Šią savaitę surengtas di
delis vakaras parapijos narį 
dai. ; Norime paminėti biz
nierius’ ir protesianalus, ku
rie tą vakarą nuoširdžiai rė
me, būtent: adv. Kundrotą, 
agentas Povilas Molis; Dr, 
Burba, Cha.mberlain Bake- 
ry, graboriūs S. Kokas.

rūpino 'sakramentais. Taip 
ir turėtu būti; Kas ant . ne
laimės apsiveda su nekatali- 
ka.is,. • tai turėtų' susitarti, 
kad jo tikėj imųi . nedarytų 
klinčių.

j. Lenkaičio duktė, kuri; 
dirba; pas Stankų, susirgo. 
Nors liga ir nepavojinga, 
bet sunkį. Vel i jam greit* j 
pasveikimo.. ■

skiriamas parapijai. .
Kapsų Afjma.

ŠV. ANTANO PARAPIJA

Balandžįo 8. d. įvyks Sil
si vienijimo susirinkimas, 
Ijąžnytiiioje. saloje. Taipgi 
visos draugijos . savo susi
rinkimus nukils savaitei 
vėliaus, tik Motorų draugi
jos susirinkimas paiirastn 
laiku.

Balandžio 8 d., šv. Gabri- 
elraus svetainėje, vakare Į- 
vyks prakalbos. Kalbės Šv. 
Petro parapijos klebonas 
kūn. V. Maševičius;’ taipgi 
balandžio 9 dk Kivvanis 
(’hib. Clark Avė;,

ŠV. JURGIO PARAPIJA
MISIJOS

Šv. Juigio parapijos baž
nyčioje įvyko ■ inisijos;. ku
rios, tęsėsi visą savaitę. Bai
gėsi kovo 25 d. Misijas skel
bę Tėvas Mačiui i onis, M. I,

- Petras Bartkevičius parduoda 
laivakortes ant didžiųjų ir grei
tųjų laivų. Siunčia pinigus dole
riais į Lietuvą ir į Lenkiją. Tvir
tina dokumentus, nes jis yra no
taras, ’

Šiemet per jo agentūrą yra at
važiavę j Ameriką daug lietuvių 
ir lenkų. Bartkevičius tikras yra 
kad ateinanti pavasari daug lie
tuvių važiuos į Lietuvą įr jau 
pradėjo kelionės- dokumentus 
tvarkyti iš anksto. . ... '

United States Linija luri di
delius laivus ir gerai patarnauja.

PETRAS BARTKEVIČIUS 
, American Dry Goods Store 

678 No. Maih Street, 
Mdntello, Mass..

LawrenCe Apgar, kuris gv. KAZIMIERO.DIENA 
sveęiavosi pas. pęnus .Pet- gfos .kolonij6s -auniraaB 
meius ir dalyvavo‘‘Itarbi-Idar lliėkad . • ne. 
jnpko- toicerte, išvažiavo pagirod. gv. Kazim^ro die.. 
į Durham, N. v.; kur jis uz-, •. ,/. / .* ’ - ’ - . J .. , no.] e, kaip šįmet. Per ketu:.

irias dienas prieš šventę mū- 
T,. TT. /’sū klebonas ktin. dr. A.,Bru- 

. Baigusi ^ Brocktou Highh. taįijollieriuS T?ras 
Sehpol hipelio menesęe p- iaskaitas
le» Julia Grigaite susituoks . .. ... J ’x . . ,. ... minui. • .su Juozu A.-.Miglinu, radio . • r . •• ,. ,
specialistu. ' Šv. Kazimiero dienoje ar

Miglinas yra baigęs Na-1 pie 200 mergini} ir vaikinu 
- :“in corporė”'dalyvavo šv.

ims vargoninko vietą

. C. Elauskas sveiksta ir 
greit bus paleistas, iš ligoni
nės. Sužeidimas jam nieko 
nekenks jo užsiėmimui., A- 
teinančią vasarą jis vėl ga
lės balTia žaisti. Jis yrA žy
mus‘lietuvių sportininkas’.

PAŠALPOS SKYRIUS
Labdarybės draugija su

manė įvesti pašalpos skyrių
Draugija turi didelę nuo

savybę -. Maironio parką 
su namais, kuriuomi nariai 
naudojasi vasaros metu.. Se- tįohąl Radio Institute, Wa- , corpaiV dajyvavd ,sv. 
kančiame teūsiriiikime bus shington, D. (V turi savo nušioso ir priėmė sv^konni- 
skaitomą nauja konstituėi-. trumpų bangų radio. Stotį;niIVnn* Bružas pa-

WIAZL-.ir radio krautuvę,1?^ jaunimui • labai * gražų, 
Ames St;

ja,
Dusm e triškis

SU. WORCESTER, MASS,
. . LYNĄ. APSKRIČIO 

■NAUDAI ŠOKIAI 
Liet. Vyčių 1164A kuopa,

South Worcester, Mass., 
smarkiai ruošiasi prie Aps-

IAWRENCE, MASS. ■

Labai dažnai prie Šv. Pet
ro bažnyčios dalinami pla
katai be klebono žinios. Pa
vyzdžiui gavėnios metu gar
sino šokius, arba pasitaiko.

• CHORAS
~ Balandžio 14 d. įvyks Šv. 

.Kazimiero parapijos choro 
šokiai. Taipgi rengiasi su
vaidini i operetę “ Ku]notas 
Oželis0. \

[ ir. turiningą pamokslą..- Po 
i imsiu įvyko svetainėje ben
dri pusryčiai.

/ PASKAITA ; /
“IVliist Pąrty’J . | Kovo 18 d» įvyko paskai-

Penktadienį, balandžio 1’3 į ta, kuri buvo paįvairinta 
d. .SodąTietės rengia, nepa- paveikslais. .Skaitė , kun.. dr. 
prastą “Wliisf Party;’. Vi- Bružas.., 5žfnonių buvo apie 
įjos nares^sunkiai darliuojn- 200/’ :. •• ?

“IVhist Party’J .

DARBAI
Kaip pasiklausai, tai, To- 

doš,. visose, dirbtuvėse dirba 
ir priima darbininkus, bet 
bedarbių vis dar netrūksta. 
Visose. • dirbtuvėse’ dabar 
taip sutvarkyta, kad vienas 
darbininkas turi padalyti 
dž. kelius,. . ■ ’

’. . Dzūkelis

. ’Misijo.nier'ius savo iškal
bingais pamokslais jaudino 
klausytojus ir traukė., prie 
Dievo,

Misijų metu mūsų klebo
nui, kun, J. čižaū.skui į tal
ką. buvo atvykę Šie kunigai: 
Valaitis, Masęvičiuš, Kučas 
ir Sylvius. Parapijiečiai y- 
ra labai dėkingi savo klebo
nui, kad jis visuomet pasi
kviečia sau į talką daug sve
čių kunigii,

Žmones, gausiai lankėsi į 
bažnyčią ir klausė aiydžiai 
pamokslų ir priėmė .komu- 
mją- . . ' . '

V e rbų šekmąd i eny : buvo 
užbaigimas misi jų ir 40 va
landų atlaidų. Tą dieną, su
mą laikė kun. Valaitis. Lai
ke mišių labai gražiai gie
dojo vyrų ’ choras^ pj). muz. 
Čižauskai sugiedo j o duet ą, 
giedojo., kvartetas ir groji* 
smuiko solo. Choras giedojo 
Mozarto mišias. Garbė muz. 
CižauskŪi; kad: jis taip rū
pestingai surengė bažnyti
nes niuzikoxS ir giedojimo, 
programą,.

. . (AVost Sido).
Mūsų kolonijoj veikimas .. 

gana žymiis. Kovo 18 d,, šv. 
Antaiio parapija iškilmių-, 
gaij miniu ėjo Kražių sker
dynės 40 motų sukaktuves, 
Suvaidinta .“Šv. Elžbieta’’, 
istoriška, 4 veiksnių drama.

. Vaidyloš gana gerai atsi
žymėjo, P-iė» M. . Andriliu-. 
naitė vaidino, šv. Elžbietos 
role, J. Kdįkauskas— Lili’ 
dviko,.Elena. Baihokaitė — 
Konrado, J, Kapetškas — 
1 Tonriko, • p-]ė J, Adomaitė • •
— Tzentrudos F. Stankus— 
Roberto, J, AndruškeviČius
— Varilio,, P. Vcrmokas/-* 
Elgetos, J. žvirgždėnas — ’

.jo sūnaus.'
■ Pats .veikalas “Šv, Elžbie

ta ” ’yra gražūs. ir jausmin- '• 
gas. -

Vaidinimas padarė gerą 
įspūdį į publiką,

. Kun. I. F. Boreišis pa
sakė ilgą prakalbą apie Kra 
žity kruviną įvykį. Jis vaiz
dingai nupiešė rusų žiauru
mą. Taipgi kalbėjo dar vii” 
nas anglas advokatas. Žmo
nių buvo daug. - :’

MISIJOS
Bal. 8 d., šv. Antano baž

nyčios prasidės misijos ir 
baigsis bal 15 d. Misijas 
skelbs kūn. B- Pauliukas, 
Dominikonas, įžymus pa- ‘ 
mokslininkas, fką tik iš Lie
tuvos atvažiavęs. Begalo 
svarbių kad tikintieji pasi
naudotų tomis misijomis.

Pro f, kaii. F. Kemėšis 
prisiuntė laišką kun, I. Bo- 
reisini, kuriamo, praneša,. .
kad balandžio pabaigoje'iš
važiuojąs iš Lietuvos Ame-, 
rikon.. Kartu sii juo atva
žiuoja pasižymėję pralralbi- 
ninkai literatai p. B. ViL 
kuš, p. P. Babickas. Kūn, 
T. Boroišis sudarys komite
tą. kuris/surengtų vakarą.,

Kiekviena susipratusi šeį- 
nivna’ skaito ■’ katalikiškus- r. - I ■" . • • ....

programą’.. ilaikraščius ir juos platina.
Alisijoniūrius atsisveik imĮTodel^Defroit katalikai pa-. y 

damas 'su .šios .. parapijas 
žmoneniis dėkojo klebonui 
kini. J. Cižaiuskui, niuz. CL 
žaiiskui ir chorui už palai
kymą taip grąžios bažiiytn 
nes muzikos. .

i‘odvkiinci tą susipratimą;
užsisakykime nors vieną ka- ;
tel (kišką laikrnštį iv. kalbin
kime kitus. Atlikime- kil- / 
niausi darbą., .. ’ į

Di&iukaSi

<



Eęnįi&dienis, balandžio 6 i, 1934

Žinios Įš Lietuvoj
KAIP LIETUVOS ffĖM-

.. NAS PRITAIKINTAS
CHORUI

Lietuvos operos dirigem 
tas M. Bukša labai artimai 
bičiuliavo su a. a. Česlovu 
Sasnausku. Kartu jiedu

{nogėsi Pętrapilip konservą- 
tbrįjoje, kuri pą$įikųs ir su* 
artino.

AI. Bukša papasakojo Dįe 
nos bendradarbiui kaiku- 
riuos tos bičulystės ępizcn 
dus. Vienas ypač įdomus, 
kur kalbama apie Lietuvos

VĖLIAUSIEJI BOFROS ŽYGIAI Visi dėlto ir už . tolų Įąimčjipį^ 
reikią jį pa&veikiątir Nebiįtų tv 
kėję žmonės prieš bąį^ąvimus, 
kad esama 4^ ssmenų ĖąUimopė- 
je, kurie dnr už jį keltų rmAn8- 
Jeigu Valdyba biitų parlamenti
nes tvarkos, prašydama šėrinipkų 
ar ui»rįnkti" ar -patvirtlpti’1 
sąstatų, ji būtų išdėjusi bent vie
ną ar du daugiau negu, reikįa, 
tuo H<įn duodama vimiumenpi 
bent tięk laisvės pasirinkti sųil 
atstovus. ■

Reikia, tikėti, jog Komisija į 
toki žmonių nusistatymų atkreips 
dėmesį ateityje, nes ir visuonienė 
turi savo teises, kurių jos vadai 
neprivalo užmiršti.

--------- ■'Savo visnatrmnnv^nshinHnie,-’
•. pereitą antradienį; Bofros . šeri- 

lunkai patvirtino naują Vadovy., 
bpą žingsnį atstatyti Bendrovę. .

Seniai visiems aišku, kad Re* 
ceįveris daro4 nuostolio šūrinih*

. kams, ir tik jį nuėmus bus gali- 
,• ma persitvarkyti.- Tam tikslui, 

reikia, surinkti visų šėrininką 
parašus, prašant Teismo nuimti, 
Repeiverįt ir įgalioti Komisiją tų 
prašymą pristatyti Teisėjui.

Į šį prašymą visi susirinkusio-
: ji palaiikiai reagavo. Panašiai ir

• į Komisiją. Buvo sudaryta iš 
dvylikos, narių, kuriu šeši pri-.
klausė Naujajai ir šeši Senajai 
Direkcijai. Sekanti buvo susirin.
Irimo patvirtinti į Komisijos są-

. statą:- Kun. L/ Mehdelis, V.
Dranginas; Matūlauckas, Gurins- 
kas, Bladžiunas,’ A. JMandravic-.
kjis. Pečiulis, 'Kilikcyičius,. Urla- 
kis, ililinavičitis, J. .Vasiliauskas,

. ir Žydulis. •
Kiek teko patirti, buyo apis

150. žmonių Salėje, jįr už yįsus 
kandidatus, su vieną, išimtimi, 
kuone vienbalsiai atsistojo. Toji 
viena. išimtis įvyko kuomet Juo
zo Vasiliausko, pavardė buvo iš-

■ statytą patvirtinimui. Iš 150 as- f
. hienų, vos — 40 pakėlė, raukas’■ i vau jaut šv. Vardo Draųgijąi, j- 

Ir tai. nežiūrint kaistu raginimų p ?’1-; ------iA- ..”■-1-
iš J Valdybos, ^nesipriešinti”, Iantrą . dieną. Dovanas gavo, se- 
‘•'užmiršti praeitį”, ‘‘drauge dar 
buotis”, ir panašiai.

Politinis Klubas Jsįkųrė..
Pastaruoju laiku Baltiuiorpjp, 

kaip paprastai prieš riukiiniis, 
susiorganizavo . naujas pplitįuig 
Klubas, vardu Amerikos įietių-iy 
Respublikonų. Klubas. Sekantieji 
yra Valdybos nariai: PĮvniinin- 

Įkas Walter Stapk, Vicę-pirininim 
’ kai, E. Benderius ir Juozas Qel- 
Ii-‘ Raštininkas j Kilibgvipiųs, 

‘iždininkas, Antanas Vaitekūnas.,

Telefonas; Plaza 1350.

JONAS GREBLIAiiCKAS
Graboriųs ir Balsamuotojas ■ 

423 S. PACA STREET, 
BALTIMORE. MD

Margučių Balius..
■Metilus. Margučių Dalias, vado- 

į i 
vyko pereitų pirmadienį, Velykų

/• 

kautieji:
Už margučius,
Mari Anckaitienč r—l.-ipų dov.;
Viktorija Šumakiutė -—2-rą

■Marija Norkiene —3-čių dov.
Už šokius: '
—Ponai Pledai.

įimnų, kaip jis buvo pritai- 1 
kytas chorui* .

—Kurtu 1801, — pasako
ja Ęųkša, — jau baigus 
konservatorijų,■ atyąžiayaų 
Petrapiliu ir užėjau pas Sa
snauską. Sasnauskas pada
vė man viena melodijų ir 
papasakojo, tų melodijų 
jam atnešęs vienas poetas 
ir prašęs paruošti ją chorui.

kad jis laib mm 
toje srityje labiau prityrm 
siu, paprašo mane tų darbų 
padaryti, Sutikta ir tų me
lodijų parašiau botųriems 
balsams? Pmmmusia jį buvo 
išpildytą Kotrynos baž
nyčioje. Prąpjo apie 5 me
tui, kai ųš vėl susitikau Sa- 
snausta U’ tądą jiė manpa- 
ptaalRta tad tų melodiją 
jam buvo įteikęs v; Kudir
ka k kad ji tapusi Lietuvos 
himnu. Ir atvytas Lietuvos 
nustebau, kai patyriau, tad 
Lietuvos yra tas 
pąts, kurį man tekę paruo
šti. choruį* —-

Bųkša sako, Rusijoje U- 
tasiame jo arkive tebesąs 
to darpp juodraštį^; Apję tų 
atsitikimų, sako, ^asaans- 
kės esąs pasakojęs TgĮląL 
Kelpšai. f

V* Kudirka mirė Į$99 me
tais, tad Sasnauskas, , jei jis 
gavo melodijų Lukšos nu
rodytais, būtent, 1901 mė-. 
tais,, tai gavo jau ne iš. pa’ 
ties Kudirkos, o iš kokio ki
to asmens.

Jei Sasnauskas gavo me- 
lediju iš paties Kudirkos? 
tai, žinomų, prieš 1899 me
tus*

Tai nęnųueigiami Lukšos 
papasakotieji faktai, C. Sa
snauskas? kaip žinoma, ap
sikrovęs darbais, galėjo ne
suspėti tuoj melodija susi* 
Į’ūpįptį. ; .. .. •

II'MU.'I ĮihJiyityi 

DAR DVI DIDELĖS 
OUDYBĖS-v .

Šakių ųpskr., Vilkayiškhį 
kaime kovo {7 d. -Nušautas 
dvarininkas ir iššaudyta vi
sa šeima naktį apie* \ 11 vai. 
buvo * sudeginti ' Juoz,o'. Vil 
činskio' visi, trobesiai. Taip 
pat nušauta jų žmona Ona 
ir tarnaitė, o* šūviais smar
kiai sužeisti pats VilČipskas 
ir jo samdinys. Įvykis stro
piai tiriamas. Piktadariai 
jau susekti.

Kovo 6 d. Panevėžio aps- 
krit., Subačiaus v*, Peleinių 
dvare raštas, negyvas to dva 
rq savininkas, Ant* Sankau- 
skas. Jis rastas užmuštas 
kluone. Galvoj yra 2 žaiz
dos, padarytos revolverio 

r ...... šūviais* - Taip buvo įsceni-
-©AHfiKAUSlAl MIrė žmonių ^^tą^mgžudybėrbeiūį^ta 

ĮJJ®UVOJE- . .tyrę organai išaĮškino, kac 
—— ----  ' tai. y ra pikta valia padaryta

žmogžudybe.

Sies numeriuose 2 puslapyje 
pirmoje vietoje, įdėjęs i‘Dol* 
Ifuss fųėr Zusammeparbeil 
irnit Itąlįen ųųd Uųgarn”, 
p kitų numerių toje pat vie
toje įdėtas “Ltauens: kalte* 
Putseh gegenTJemel’k An
ksčiau sakytas straipsnis iš* 
imtas ir įdėtas pirmame pu
slapyje. Kaip jąu iš kiti? 'vo
kiečių spaudos organų buvo 
matytį,. taip ir w Kiefuvą 
liečiąs straipsnis yrą vienų 
pymimaųymib todėl savai
me aiškų? tad jo cenzūra 
nepaleistų* Tačiau numeris 
bp Lietuvą lipčųmčįo strąip- 

pateikiamas cenzūrai) 
tuo tarpų tai nnmariai su 
straipsniu siųntinmami ta- 
ndevolėmią prenumera 10- 
liams Klaipėdos krašte.

JOKIOMIS ĮJGOMIS BWAI

LIETUVOJE.

Praeitais metais Lietuvo
je iš viso .mirė 32.749 žmo
nės. .. . "

Nuo tųberkųjiozo (džio
vos) mirė — 2.445 žni.; W 
kitų infekcijos ligų mįrė — 
2.156 žln.; nuo vėžio iv kitų 
navikų -r- Į.120 žm. : nuo re
umato, tinįmo įr kitų bend
rų. ligų mirė 40(5 žm.: 
nuo nervų sistemos ligų 
rė 1.756 žm,;nuo kraujota- 
kos organų ligų—2.199 žm.; 
nuo kvėpuojamų organų li
gų (be tiįhęykųlio^o) 
2.39į ^įįl; pųo šlapumo ir 
genįtfiliųįų organų ligų ml- 
#• 642 ž)ji.; ųųo nėštumo ir

SULAUKĖ 105. M ETOS.

^.1 J.U1ĮUM.IĮ,11.Iiliąlj ninum!^H.IŪIII lili!lįlĮiiIĮĮ UĮNili,i<|« •

Zapyškis Po Vandeniu
Tokio potvynio įau minavo 

' 9A metai.
Potvynio pavojus Kaunui 

jau.-praėjo. Tačiau daug di
desnis, negu buvo galimą ti
kėtis, pasidarė Kąčergįųės 
— Zapiškio rajone, kur,, su- 
sikjmšųs ledams, vanduo iš
silieja iš krantų ir apsėmė 
labai didelius plotus.

Kovo 17 ir 18 d. d. visas 
Zapyškis buvo po vandeniu.

Pasižiūrėjus, atrodo tie- 
^iok šiurpus vaizdas. Mažes
nės trobelės ledų apverstos, 
kai kurių išdaužytos sienos: 
Susisiekti telefonu su paštu 
galima tik per policiją. Vi- 
Sos įstaigos ir gyventojai iš 
žemesnių vietų viską palikę 
turėjo skubiai išsikelti auk- 
šČiau. Tačiau kai kurie iš jų

turėjo ngfcvoti tįesieg lauke 
ųrba kluonuose. -

Įvažiuoti Į Zapyškį nega- . 
Įima. Susisiekimas palaiko
mas tik laivukais. Tačiau iŠ 
tos Vęųccįjos žmopėins męn 
ka nauda.' Gyventojai yra 
at$įdūrę labai didelėj bėdoj.

Vandens, horizontas, Ka
čerginės Zapyškio rajone y- 
ra pakilęs iki 7 metrų.

Kovo 18 d. buvo apsemtos 
kai kurios naujos viętos įr 
arčiau prie-Kėmuno esam 
tieji Kulautuvos kurorto 
vasarnamiak Vakar j potvy* -. 
nio vietų, iš Kauno buvo U? 
vykusi* speciali komisija, 
Kauno apskr. valdybos gais
rininkų atstovai, policija ir 
K Kukentėjusiems šelpti ii* 
padėti imamasi skubių žjr- ; 
gių.< C"' • ;

Prekyba Žmonėmis Sovietų 
Rusijoje

Kovo 13, Įnirę B. Braziu- 
lienę. Grazdžių valse., Lau- 
makių k. .gyventoja, .sulau
kusi 105. m. amžiaus.

VĖL NORI PASIKEISTI 
SU LIETUVIAIS KALU

NAMAIS SSSR. ■

CHAS, B.KUCHAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS 

ir' Balsamuotojas 
r . 637 S. Paca St.

Baliiinore, Md.
Laidotuvėse patarnauju gerai 
ir pigiai. Pagrąbuš paruošiu.

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

Kun. Dr. Končius Lankėsi.
Garsus rašytoją^ ir inqks|imn 

kas, kun? Dr. J-. Ępnrius Mt» 
Carinei, Pa\ laukeli Baltinifirejy 
per Velykas. Važįąvp į IVnshijig- 
toną dalyvauti Kataliku wvpb 
sitete ruošiamojė Tarptautinėje 
Taikos Konferencijoje. Pakely 
užsuko, pas. vietos kunigus.

Kum Juozas Giedra irgi buvo 
Baltimorėjc pereitų- sekmadienį 
Velykų šventėms iš Wpstemport 
parvažiavęs.

CENZŪROJ NEBRALEL. 
STŲ LAIKĘAŠPIŲ ŠMŪ- 

. GELĮ^ ,■..

šimiąs dieųomiš. ’pąstęhėy 
tą, kąd W feąi'įe Vffečių 
ląįjipąščįąi, j§ ąnksto žįįm 
darni, W 4ėl jų

ppįesihgė 
ųehųs * isįiąįdzįgpų, .sudarei 
tupi tikrus nekalto tųripią 
nųmęrįųs, tuo Įaipų kųi 
bbųęųtąms gįuntinėjąmį 
šai kito turinio tos dienos 
numeriai. Pavyzdžiui, Deu
tsche . Allgemeine Zeitung 
82—83 Nr. tos pačios dienoj 
ir visai tos pačios laidos tu
rinį Lietuvos atžvilgiu visai 
pekeitęs. Būtent, vienos rū-

2

Ė

i

Mūsų įmone padirba visokios rūšies žvakes,.ir altoriaus ,J)ėi zakristijos reik? 
menus. Pas mus galima gauti geriausio bičių , vaško, taipgi ir. styginių žy^a-

. kių, aukojamųjų lempelių ir žvakelių, smilkalo bei smilkymo angliii. Ger
biamiems klebonams ir visiems įdomaujantiems, mielai prį§iunčiame pilną

• • • • ■ ■■■ • ‘ "i'

mūsų dirbinių katalogą. I

nuo ędns jr kaulų ligų — 
TTHflbi W prigimtinių 
trūkumų įr naujagimių li
gų r- L778 žm.; mm senat
vės. —.5*238.žm-; prievartos 
mirtimi — Lūss žip.; įr nuo 
pęmiStatytų. prįęžasČių — 
OsMiii-

PaJygmųs- §ų 1932 metais, 
gyventojų mirtjnguĮims pa
didėjo : vėžio ir kitais' navi
kais 1351%, įraujotųkos or- 
gųmi lįgoniis 4,8%.,. kvėpuo
jamųjų organų „ligomis 
0,4%, nęstumo ir gimdymo 
ligomis 6,4 % ir senatve 
2,9%5. o sumažėjo: ’ 
tubei'įmliožjų 9,2%, kitomis 
įnfekcįpėmis ligomis 28,17c, 
reumatu ir kitomis bendro
mis ligomis. 15,1%, nervų 
sistemos ligomis 5,7%, virš
kinamųjų organų ligomis 
28,1%, šlapumo ir genitali- 
nių organų ligomis 7,8%, 0- 
dos ir kaulų ligomis 18,0%, 
prigimtaisiais trūkumais ir 
naujagimių ligomis 21,6%,’ 
prievartos mirtimi 10,4% įr 
nenustaty tomis • mirti mis 
15,9%:

Iš to aiškiai. matosi, kai 
Lietuvoje limpamoms li
gonis užduotas gana . skau
dus smūgis, su j bmis kovo
jant, žymiai sumažintas nuo 
jų mirtingumas. .

Tsb.—

Kaunas, —: Kadangi So*. 
vietų. kalėj imuose . dar yia 
nemaža lietuvių kalinių, ku
rių padėjimas yra nepaprar 
štai sunkus, tai. norima pa
daryti antrųjį su Sovietais 
kalinių pasikeitimų. Mano
ma, kad susidęf etir pavyks. 
Kaliniams per. bažnyčias, 
organizacijas ir šiaip, atski
rus ..asmenis renkama aukų, 
kurios j'iėms, kai tik bus ga
liniu, ir bus-pasiųstos.

VAŽIUOS T PALESTINĄ 
ATSTOVAUTI

LIETUVĄ

.. Kaunas,. — Prekybos ir 
Pramonės Rūmų referentas 
BraudėJ' žada vykti į žydų 
pasaulinę parodą Palestinoj 
ir. ten atstovauti Lietuvą. 
Toj parodoj savo gaminius 
ir prekių pavyzdžius išsta- 
tys apie 10 Lietuvos fifnių.

u Žinokite, kiekvienas kata
likas, kurs be reikalo perka, 
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 išdavėjus,, didinąs priešų 
jėgas.’’— . . ' ■
Panevėžio vysti. Paltarokas;

štiš paduoda šitokį charak 
teringą pavyzdį. Į vienų SO’ 
vietų, konsulatų Mandžiūri- 
joj atėjo kažkoks rusų erni-. 
gruntas įr pasisakė norįs iš-, 
pirkti Rusijoj palikusį savą.’ '• • • 
tėvų. Konsulas pareikalavo \ 
1000 rublių, emigrantas gi 
tepasiūlė tik 200 rublių, nu- . 
rodydamas, kad jo tėvas jau 
esąs senas ir dėl to neužilgo ' 
turįs. mirti. Jeigu konsulas 
nepasiskubinsiųs biznio ptv 
daryti, tėvas galįs numirti 
įr tųcla viskam galas. Po to
kių derybų pagaliau susita* 
rs>: ••■emigrantas užmokėjo 
500 rublių ir tėvų išpirko. 
Tačiau kitais atsitikimais 
nereikia nė tiek brangiai- . 
mokėti — pakanka ir 100 
rublių. ‘ e . •* .

. Vadinasi, tokia prekyba 
žmonėms vyksta matant vai 
stybės valdžiai, kuri tarp 
tautinės teisės atžvilgiu lai- / 
koma teisėta. . •

Štai kur nuėjo taip į pa
dangės keliama 20 šimtine* . 
čio kultūrai Štai soeijaliz* 
mo .tiek žadėtoji laimė I . ’ •.

1

A. Gross Candle Co. Ine. ]
ŽVAKIŲ DIRBĖJĄ! JfUO 1837 METŲ

Baltimęrp, Md.
NEW YORK’Ė ATSTOVAS: CHANIN ELĘG.
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KUA1PIKEVIČIUS 
GAUS TARPTAUT. LA
KŪNO vArda IR 1000

■ LITI? - •’

Kaimas,.:-r- Lakūnui p. 
Kumpikevičiui ; norima. sm 
teikti '•tarptautinio civ. lakū
no vardų. Tai- bus pirmasis 
lietuvis lakūnas, kuriam 
duodamas toks titulas. Be 
to, jam Aero Kjūbaš skiria 
1,000 litų' piniginę dovanų.

Tikrą draugą per sielvar
tu .pažinsi* Ennius..
.<žGeras, katalikiškas laik

raštis yra. nuolatinė misi
ja”.— ;. /

Popiežius Leonas XIII,

TĖVO B. M. PAULIUKO 
0. P. MISIJOS

Kovo 30 — • Balandžio 6 
dd», Šv, ‘ Onos Bažnyčioje, 
Jer'sęy'Cify, N. J,

Balandžio .8 15 dd., Šv.
Antano - Bažnyčioje, Detuoit, 
.Mich. ’

Balandžio 16 —- 22 dd*? 
šv. Pranciškaus Bažnyčio* 
je, TOlkes-Sarrė, Ihu * . /

“Osservątore Romano” iŠ i 
Paryžiaus praneša, kad ne
seniai vienas Charbine išei
nąs laikraštis paskelbė dė- , 
mesio vertą pranešimą apie 1 
“gimimų prekybą”., kurią, 
sovietų vyriausybė ypač pla 
čiu mastu varo Tolimuose 
Rytuose.

Maždaug prieš metus Ma- 
škvos. valdžia suteikė užsie
nių reikalų liaudies komisą- 
rijatui teisę išduoti užsienio 
pasą visiems sovietų pilie
čiams, kurie tik galės sumo
kėti apie 20.000 litų. Ka
dangi nė vienas sovietų pi
lietis tokios . sumos neturi, 
gi turtingiems, komisarams 
emigruoti visiškai nėra , rei
kalo, tai šitos teisės užsie
nių reikalų komisarijatui 
suteikimas tegalėjo . turėti 
vieną tikslą -- paraginti už
sieny gyvenančius, sovietų 
piliečių gimines, kad jie ši
tą sumą išmokėtų. -

Kitaip tariant, reikalas 
eina apie netiesioginį sovie
tų kreipimąsi į užsieny gy
venančius sovietų valstybės 
pavaldinių gimines, kad jie, 
u išpirktų” savo artimuo
sius, vargstančius bolševikų 
“rojuje”.

Sovietų Rusijos konsula
tai ir “Inturisto” (susisie
kimo su užsieniu) valdiiūm. 
kai, • kurių yra visuose dide
sniuose Europos ir Užeuro- 
pio miestuose,, yra įgalioti 
priimti išpirkimo pinigus ir 
duoti leidimą taip “išpirk 
tiems” sovietų pavaldi
niams išvažiuoti^ Tačiau dėl 
nepaprastai aukštos “išper
kamosios karnos” tepasisiū4 
te labai mažai pirkikų.; mat, 
labai didele rusų emigrantų 
dalis ..yra . netekę savo turto 
žmonės, užtat įr turėdami 
geriausius norus .nepajėgia 
sumokėti tokių sumų už sa*. 
vo gimines, palikusius So
vietų, Rusijoje.

Užtat sovietų galvos, ne- 
. norėdami, kad jų numatytas 

■ biznis taip visiškai vėjais 
nueitų, nusprendė “išperka* 
inąją kalną”, tani, t ikrais at
sitikimais sumažinti net iki.

1 jos penktadalio, tikrumoj
1 (įabar z tas . “išpirkimas”, ... .

veik tiiekada neapsieita -Darbiniu* •
, taylnjdėl.įsMtaujtoja-tai-: kp... Toįju ’S“
‘ uos‘, • • \ • . ;• .^erhu supras, kad skel^h “D<r-.

įĮįpįmąs Ltarbita laitai Mainke^ ^primota ’

JONO KMITO EILĖS
Tai gražus mūsų išeivijos 

įžymąuš poeto kun. K* Urr. 
bonavičiaus eilių rinkinys.

Šią Įmygą išgyrė visa riin- . 
tesnioji spauda. Visi gėrisi 
jos turiniu, gėrėsies ir Tam
sta ją įsigyjęs.

Knyga gražiai atspaųsdin- . 
ja įr turį 191 pusi. Jos kal
ia $1.50. Bet dabar “Darbi
ninko” spaudos vajaus me- T 7 
tų? graziąĮs drobes viršeliais < 
kainą tik. 7§ * eęntdi». popie- 
rio vh’Šeliąiš 50 centų.

Dabar yra geriausias lai
kas įsigyti šią“ taip brangią 
ir nąudingą eilių bnygą. ?

“DARBININKO” ApM„ 
368 W.
South Boston, Mus.

Gerb.Skaitytojų 
Dėmesiui

Gerb.? skaitytoją ir prietelią ■ 
nuoiirdžiai praiome remti tuos 
proferiou^lus ir bUnįęrius, kurie 

' skeltyta ' “l>arbįnuita?‘.
.................. . lsnį RAB^kykUe, kad ■ . t



Penktadienis, Balandžio 6 d., 1934 DARBININKAS 8.

I Rytinių Valstybių Žinios
■ i';.

G. BRŪOKLYN, N, Y. rio dar mokosi katalikiškojeriu... Jis vaidins Rusteikos] 
mokykloje.

Kovo 28 d. įvyko gedulin 
gos pam aklos S v. J urgio 
lietuvių bažnyčioje i p iš ten, 
palaidotas tos parapijos ka* 
puošė.

Tebunie jam lengva Ame
rikos žemelė.

Parapijietis.

rolėje.
Kitas žymus vaidintojas

tai ' '•

Worcesteris-Rochesterin

HARTFORD, CONN.

Šv. Jurgio parapijoj Ve
lykines apeigos buvo iškil 
nringos. Velykų rytą-"buvo 
minimą Kristaus Prisikėli
mas su iškilminga procesija. 
Mažos >Sodalietės dalyvavo 
su savo vėliava ir nešė lėlį - 
jas rankose. Gėles barstė 
mažesnes mergaites, , Nešė
vėliavas. Šv. Rožančiaus ir' 
Šv. Vardo Jūzaiis Draugi-1 
jos Aihiriai įniro ,papnošti;į • Uartfovd’o ir Xew Bri- 
brangiorrns gėlėmis. Klrl>o-'(lailfo kol(,nfj1} lietuviai Ki
nas kun.. Pakalnis '^^rrės . progį susipažinti, su.

— Pmikėlimo mišias o- vika-Jutoto parūpi 
ras kun. Lauiinaitis pasakė; (C. BrooUwi”x. Y.) “Vai- 
graži) pamokslą, sveikinda
mas- vardu klebimo ir. nuo 
savęs, linkėdamas . linksmų 
.švenčių.

Buvo pilna bažnyčia žmo
nių ’ir matėsi daug stovinčių

> Choras, naujai išmokęs, gra 
šiai sugiedojo “Per Tavo 
Šv. prisilmlimą”.
jų, ką tik. naujo varg. P. 
Sakas’.ištnokina chorą tai 

. verčia -klausytis ir gėrėtis 
giedojimu.

■Visur, skambėjo linksnių 
. /Aleliuja, Aleliuja! .

' Vainikas.

YARUŪcIU BALIUS 
-• Balandžio 8 d., bažnytinė 
je salėje įvyks Sąjųngiečių 
balius. Be to, Sąjungietėsj 
turės savo privatišką vąka-i 
rienę 5:30 vai. po pietų, , n! 
nuo 7:30 vai. prasidės šokiai 
Didelis sujudimas visur, nes 
visi stengiasi gražiau ir ne
paprasčiau numarginti sa
vo margučius, kad laimėjus 
dovaną. Tad rengėjos kvie
čia* visus į tą Vakarą, gau
siai ateiti ir atsinešti , mar
gučius. Bus ir kitokių į vai-į 
rūmų. - j

Kvieslys

ro” ratelio vaidintojais, še-, 
štadienį, balandžio 7 d., š. 
m., 7 . vai. vakaro, Šv. Trejy
bės parapijos mokyklos sve
tainėje, 339 Clapitol Avę, 
Jlart fbrd ir sekmadienį,. ba
landžio 8 d., 2 vab po pietų, 

; Lietuvių, salėje, 354 Park 
IstYkrų-, Ęritaine. Vaidins

istorinį veikalą.”/Aušros Sū- 
jnusk ■ ....

. Šv. Jurgio parapija (C. 
•Broklyn, N, Y.) yra pla
čiai žinoma, nes jos. klebonu 
yra didis lietuvis .patrijotas 
ir mūšų .išeivijos veikė jas 
kun, N. Pakalnis. “Vairas” 
yi a žinomas nė tik Brooklv-. 
ne, bet. ir visoje ' Naujoje 

’ /Anglijoje. Prie jo priklauso 
j žymūs vaidintojai ir daini
ninkai'.

K. BALČIŪNAS
Jaunas veikėjas. Dirba 

bankoje. Jis ‘‘Aušros Sū
nus’’. vaidinimo vaidins Jut 
gio rolėje.

Tame vaidinime taipgi 
dalyvaus, šie veikėjai:. O. 
Raugalaitė, A. J.anukenaitė- 
Pakinkienė, J. Antanavi
čius, M. Seriiskevičiutė, A. i 
Rovukas, P. Raugalas, M.! 
Antanavičius ir M. Baras - j 
rievičius.. ,

Tad kviečiame visus daly- - 
vauti .ir pamatyti gražų. 
patrijotinį veikalą ir gerai,, 
vaidinant. .

. Kr-Korespovd.

So. fforeesler (Mass.) Ads ros Varta Parapijos Katalikų Studentų Basketbalį ra? 
telis. ■■■ •

IJTICA. N. Y.
.PARAPIJOS' GLOBĖJO

< DIENA
Balandžio 23 d. bus Šv. 

.. Jurgio diena. Kadangi lie-i 
tuvių parapija turi pasirin
kus Š vi Jurgį, savo globėju, 
tai tą dieną prasidės iškilt 
mingai misijos ir tęsis „iki 
balandžio 29 d.

Misijas skelbs Tėvas (?iko- 
ta, Tėvų Marijonų Kongre- 
gacįjos Generolas.

Visus parapijiečius Ųti- 
cos ir. iš apylinkių miestukų 
ir ūkininkus.kviečiu atvykti 

. ir pasinaudoti Dievo, malo
nėmis. Mes tvirtu- tikėjimu 
ir karšta meile .maldaukime. 
Sutvertojo, kad Jis praša
linti) vargą h* skurdą, o mū
šų prašymas buš tikrai iš-, 
•klausytas, •
.. Klebonas, kun. /t. peksnis.

DR. M. MIKOLAINIS '
baigęs medicinos mokslus 

Columbia universitete. Da
bartiniu laiku praktikuoja 
St. Francis ligoninėje, Bart 
lorde. .Jis nuo pat’ “ Vairo1’ 
sušiorgaiiizavimo yra jo na-

Ė ’ Telephone Stagg- 2—4409 
Ė NOTARY. PUBLIC 

IALEKS. RADZEVIČIUS
I G RABORIUS .'
| 402 Metropolitan Avė. .
į BROOKLYN, N. Y.
į Priešais Apreiškimo parapijos 
Į . ’ ■ ‘ ■ Bažnyčią 
ĮPatsaindau Automobilius .Ves- 
l.tuyems, Krikštynoms ir viso- 
I. ;. kiemš pokyliams.

Šios kolonijos lietuviai 
apgailestauja Stanislovo. Ja 
nušo* kuris važiuojant auto- ' 
mobiliu tapo kito sužeistas' 
ir trečioje dienoje mirė . IK 
goniriėje. Jis. buvo .vienas, iš

• stambesnių; mūsų biznierių, 
pavyzdingu parapijiečiu,.

■ ries. parapiją visados rėmė 
ir joje darbavosi. ■

Paliko dideliame nuliudį- 
mė žmoną , ir du šūiiųs?’ ku-

NOTARY Telefonast
PUBLIC . STagg 2-5043

MAnHEW P. RAILAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS

GRABORIUS

660 Grand Street,

BROOKLYN, N. Y.
Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos. mylimiems pašarvoti • <Įo- 
vanail Nulludlnio valandoj kreip
kitės pus mus. i’atariuiviinas yra 
užtikrintas Ir už prieinamą kaina*

NAUJAS KLUBAS
Šv. Trejybės parapijoj su-| 

siorganizavo nauj as klubas.! 
Kovo 25 d. įvyko to klubo; 
vien vyrų susirinkimas, ku -1. 
riame išrinkta valdyba, ir 
duotas klubui vardas.

Laikinoji valdyba atidarė 
susirinkimą. Pirm. V. Bur- 
dulis pasakė, įžanginę kalbą, 
rast. „V. ŠeigiS'. užrašinėjo 
nutarimus. Tame susirinki
me perskaityta ir priimta 
konstitucija.

Klubui duotas vardas: Šv, 
Trejybės Parapijos Klubas. 
Valdybon išrinkti šie: ;Pir- 
ininink. K. Šimkus/ vįcė- 
pirmininku P. Morkus, pro- 
ttokolų rast., y. Šeigis, ižd. 
J. Ostrauskas, f iri. rast. L. 
Mazotas. Patarėju kun. E. 
Gradeckis.

Parengimų komisija: A.. 
Strazdas, S. Ostrauskas, J.. 
Pagirskis, J. GauČis, A. J. • 
Kaimietis.

Kontrolės komisija: L. 
MazotaSj V. Burdulis, A. J. 
Mazotas, Sr., kun. E. Gra- 
deckis. Tvarkdarys P. Mi
kalauskas, korespondentas 
A, J. Kaimietis; '

Naujų narių prisirašė 65. 
Dar tik pradžia.. Visas jau
nimas nuo 18 metų amžiaus 

••yra priiriiamas . Priimama’ 
ir senesnieji. Alėti nė mokes
tis $1.00.

Nutartą susirinkimai lai- 
kyli kas inėnuo paškutiriia- 
.mę antradieny. Neprisirašę 
kviečiami ateiti ir prįsira/ 

• syti. •;
Korešpondentds

Rochester (X. Y.) Šv. Jur gioParapijos Katalikų Studentų Basketbalį ratelis.

- Rochester, X. Y., — Gau
tas .telegramas iš YVorcestėr 
'(315 myliu nuo • Rochestė-- 
rio), kuriame pranešama, 
kad Worcė$tęr Aušros Var
tų parapijos Lietuvių Stu
dentų kuopos basketbalį 

i teąm atvažiuoja į Rochester 
žaisti su Rochester šv. Jur
gio. parapijos Lietuvių Siu ; tinai. Ateikime visi ir pri

meti šias runktynes', Įr su
teikti mūsų kolonijai ir pa
rapijai didelę garbę. Bran
gus' Rochesterio lietuviai, 
būtinai. visi dalyvaukime 
šiose rungtynėse ir. pakvies-. 
kiine visus, savo draugus ir 
pažįstamus,; kad jie ateitų, 
nes visiems bus vietos užtek

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

.^DARBININKAS”
366 West Broadvvay, 

Bo; Boston, Mass.

dentų kuopfjš . basketball) duokime mūsų . lietuviams 
team<

. šis .žaidimas parodys ku: ' 
ris lietuvių7kolonijos jauni
mas yra smarkiaus išsilavb 
neš. .AVorcesterieČiai lietu-, 
viai studentai yra . laimėję 
Naujosios Anglijos pirmė- 
nybę,.-’ir jei- jie galės “su
pliekti” musĮškiųš, tai jie 
'bus; ‘ ‘ Amerikos . Lietuvių 
Katalikų Studentų Qrgani-; 
žarijos” čeriipijonai. Roehe*. 
stori učiai lietuviai studentai' 
basketlmllirii nkąi. yra' ta ipgi 
smarkūs, ir.jie;dabar dar 
smarkiaus ruošiasi ir. moki
nasi , vado.vąū j ant. gab iani 
vadui —

sakydami', kad tai tik jauni-, 
muk. Ne, - brangūs tėveliai, 
mes širdingai prašome Jūs 
visus ir mes džiaugiamės, 
kuomet jūs dalyvaujate’ su ' 
murins. Sies ’ir dabar tikri 
tnėSj kad jūs skaitlingai'da
lyvausite šokiuose.., . Mos 
visi išsiilgę. lauksime jūsų 
visų, Ligi pasimatymo šo.š- 
adienio vakare, balandžio 
4 d.

Benędiklets

BBOOKLYN, N. Y.
SUTVIRTfNfMO

Balandžio 8 d., 4 vai. po 
notij, Apreiškimo parapi- 
jos Ija.žnyčib jo ;jt E. Vysku
pas Thomas E. Molloy. Ik . 
D. suteiks Sutvirtinimo Sa-.. 
{ramentą mūsų. parapijoj 
jaunimui. Patartina visiems 
gerai priširongti, kad išlai
dus mūsų parapijos garbę.

NEWARK, N. 1
Velykos mūsą parapijoje 

praėjo labai iškilmingai.. 
Žinomu buvo pilna bažnyčia 
T uriniri gą pamoksi ą pasakę 
klcb. kun. Tg. Kelmelis

ŠOKIŲ Ą' AKARAS
tekančią dieną, šeštadie

nį, balandžio. 14 d., musų Šv. 
Jurgio parapi j os svetainėj e 
įvyks nepaprastai didelis ir 
įspūdingas • pasilinksmi ni- 
mo vakarėlis —‘šokiais kur 
dalyvaus daugel senų ;ir jau 
nų. Taipgi, NVoręesteriečiai 
bus garbės svečiais, šiuos 
šokius rengia Šv. Jurgio pa
rapijos . Studentų kuopa. 
Jus visi žjnote,, kad kųoriiet 
studentai/ surengia ką nors j 
tai tikrai būna gražu ir vėr- 

(ta, lieti brangus lietuviai; šį 
į kartą nmšų parapijos . stu-

•___ 7 i ...

. ■ Mūsų bažnyčioje, balan
džio 30 d. prasidės šv. misi
jos, kurias skelbti atvyksta 
Tėvas J. Bružikas, Š. J.. . 
Klebonas kun. Tg. Kelmelis 
nuoširdžiai ragina visus lie
tuvius pasinaudoti Dievo 
malonėmis.

Tėvas Bružikas yra liepa- ’ 
prastas patrinksi įninka s. Jo 
pamokslai sutraukia tūks
tančius žmonių, ir šimtais t. 
atšalėlių grįžta Katalikų 
Bažnyčion. Tai. nepaprastas ’ 
Dievo apdovanotas gabu
mais pamoksi įninkąs. Jis 
kur tik skelbia misijas, ten 
užbaigęs palieka šimtus n nu. 
jų katalikiškos spaudos a-. 
paštalų. Jis yrą surinkęs, 
tūkstančius ‘‘Darbininkui”,. . 
“žvaigždei.” ir kitiems lai
kraščiams prenumeratų. Tė
vo Bružiko laukia ir neivar- 
kiečiai. •

Balandžio 8 d, niūsų para* . 
pi jos priaugantis choras' ren 
gi a šokius su pamargini- 
nr.is, parapijos salėje. Jau
nimas kviečiamas gausiai 
ateiti. ’ . ,

. Į sportininkams, ypač : Wor■ 
cesteriečiam.s svečiams, kuo- 
didžiaųsią energiją ir karš
tą pasiryžimo dvasią. Abie
juose rateliuose žaidžia lie
tuviai studentai.

šie įdomūs -aidimai /Vj/AKdentija rengia tokius gta- 
Coreordia-Aljo , riall9 „(’K/'-pžius ir ‘įspūdinguš šokius, 
Jord ’.4rc., Pęnkįadiėių, kokių dar niekados uėra.bu* 
JdndHo ( April.) 13 d. Netiž-
mirškite šios- įdėtos ir die-, iš didžiausių m g 
nes/ 1 Virinas žaidimas prasi-1 Rochešteno? orkestrų.

tiktai. 15 centų. Būt imu-pa
remkime mūši) tautos gra
žinusį žiodą K. lietuviškąją

- Coach Vytautui studentiją, jūsų . buvimas 
Baltrušaičiui, jie tikisi lai- parodys jūsų paramą.

vę. Yra pasamdytas vienas 
gražiausi ij 

Mes 
trokštame- ir nėri me, kad vi
si Kėehesterm lietuviai; visi 
seni ir. jauni. būt Inai daly
vauki šiame šokių vakarėly 
jė.;. 1 hi prasta i mūsų, tėve
liai. nenori ateiti į šokiu#

Jaunimas jau rengiasi mi
nėti iškilmingai N lotinos 
Dieną. Bus suvaidintas gra
žus ir įdomus veikalas. .

Darbai gerųja ir kąikurio . 
jau; gauna - darbus. Bet dar 
daug yra ir bedarbiu. ..

Balandžio 7 d., musų salė
je. įvyksta apylinkes chorų 
susipažinimo vakaraė. Bus . 
šokiai ir užkandžių^ Valio, . 
jaunimas! ■ *

.  ■■ Ktifprd(s,
Perskaitę ‘'Darbininką’4 nenu- 
meskite,, bet. duokite kitiems pa
skaityt^ Tokiu būdu supažin- 
disįte kitus su "Darbininku” ir. 
L D. S. ir atremsite mftsū fde- 
]oą priešų propagandą.
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