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VISŲ ŠALIŲ KATALIKAI DARBININKAI

VIENYKITĖS! > darbininkas
AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO SĄJUNGOS ORGANAS.. . • • ;
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DARBININKIŠKAS AČIŪ
Pereitame Naujosios Anglijos 

Katalikų Seimely, p. V. Kudirka; 
LDS, Centro vice-pirm., Įdavė ku
nigui J. švagždžiui, Centro pir
mininkui, šv. Jurgio parapijos 
vardu (Norwood, Mass.) išpildy
tą kvotą $50.00 “Darbininkui”.’ 

Taipgi “Darbininko” metinis 
koncertas, kuri surengė Montello 
LDS. 2 kuopa, vadovaujant kleb. 

; kun. J.. švagždžiui, davė pelną 
$135.75; Pilnųjų Blaivininkų N. 
A. Apskritis Įteikė dovaną $25.00, 
Vis tai stambios sumos katalikiš
kam laikraščiui “Darbininkui”.

Kaip Norwoodiečių kvotos iš
pildymas, taip Montelliečių kon- 

. ~ certo/pelnas ir Blaivininkų aps
kričio dovana yra tai Įvertinimas 
LDS. ir “Darbininko” misijos.

LDS. Centras tą visą nuošir
džiai Įvertina ir visiems Rėmė
jams nuoširdžiai dčkuoja.

LDS. Centro Valdyba.

LENKAI TEBEPERSEKIO
JA LIETUVIUS

DAR VIENAS BOLŠEVIKŲ 
KANKINYS

NTTvANK INTAS AKRE
KUN. TROJGO. .

Kaip praneša lenku spau
da, paskutiniuoju laiku bol
ševikų. Rusijoj nukankintas 
dar vienas• kunigas kun.. 
Trojgo. Kun. Trojgo pirmą

• ’ kartą buvo areštuotas 19-3
m. kovo mėn. ir- išbuvo kalė
jime 2 metu. Antrą kartą jį 

. . areštavo GPU 1927 m. gruo 
džio men. šį kartą, jis buvo 
nuteistas 5 metams į Solor
kų salas. 1932 m,, liepos 5 cl, 
kun. Trojgo su kitais kųnir 
gaiš buvo nugabentas į vi
durinę: salą ir tenai nežino- 

,'niškai kankinamas, kad aG. 
sižadėlų savo, tikėjimo- ir ku

* nigystės. .Kankinimai buvo
■ taip žiaurūs, kad kun Tr'oj- 

go išėjo iš ųirbto. Liepos mė
nesio gale kun. Trojgo kar
tu su vysk. Matulioniu ir 

~ . kunigais Deiniu, Novickiu,.
Bujaiškiu ir Š’ovinskiu bu
vo pergabenti į Leningrado 
dą GPJT — kalėjimą.

Kun. Trojgo, kaip pami
šęs; buvo čia visus metus iš
laikytas atskiroj celėj. Pa
galiau jį išvežė Į sunkiųjų 

‘; darbų lagerį; kur jis pirmą 
'naktį po nukeliavimo mirė. 
Valdžia pranešė, kad kun. 
Trojgo mirė nuo nervų pai: 
rimo, bet tikroji mirties 

• ’ priežastis buvo sielos ir kūr 
no kančios, kurias niekuo 
nekaltas kunigas turėjo iŠ- 

r • kęsti per keletą metų bolše
vikų kalėjimuose. Ši kun. 
Trojgo mirtis teprimena, ka 
talikų .pasauliui, apie tas 
baisybe^, kurios vis dar te- 

..besikalto ja bolševikų Rusi
joj/. ’

, Nežiūrint vasario pabai
goje lenkų padarytų perse
kiojimų, areštų ir kratų Vi] 
niaus, krašte, paskutinių lai
ku lenkai vėl suėmė eilė 
Vilniaus krašto lietuvių vei
kėjų. Kovo ničin 13 d. Var
šuvos radio melagingai pas
kelbė, kad Vilniaus krašte 
lenkai iš kalėjimų jau palei
do visus kalinius liefuvĮuš, 
kurie buvo suimti vasario 
pabaigoje.. Tačiau fas pats 

.lenkų lacLio .prKlLLie, kad 
nors visi kalintieji paleisti, 
tačiau keturi, 'jų palikti už 
“užstatą’’.
; Šias klaidingas žinias pa

tikrinus, pasirodė, kad ne. 
Vilniuje, nė Švenčionyse a- 
pie. lietuvių paleidimus iš. 
kalėjimų, niekas nieko neži
no. Kalėjimuose dar ir da
bar tebelaikomi visi suim
tieji. Tuo tarpu lenkai, ku
rie nepriklausomoj Lietuvoj 
įmvo *'• nubausti. už nelegalų 
vaikų mokymą slaptose len
kiškose mokyklose, yra jau 
visi paleisti.. Tai dar. vienas 
įrodymas, kaip lenkai nors 
meluodami nori nuo savo 
juodu darbų išsisukinėti. .

IŠ KAUNO SU NEW YOR- 
KU KALBĖJO PER RADIO

lETUViy KLUBAS PAS-j SERGA PRALOTAS M. 
KYRĖ 50 DOLERIU ' KRUŠAS

. DOVANA . i Chicago; — J. M. monsig- 
nioras' M. Krušas, šv. Jur- 

Montello, Mass,,—Ameri- gio lietuvių parapijos kie
tos lietuvių klubas paskyrė bdhas, smarkiai persišaldė 
50 dolerių dovaną tam, ku- įr gydytojų priežiūroje, 
ris nurodys asmenis, kurie Buvo pakilusi jo tėmperatu- 
užpuolė, primušę ir apvogė ya ir paliesta plaučių plėvę, 
Steponą Stetkų. Štetkus bu- bet skubus gydymas sustab- 
yo klubo patalpų prižiūrėto-, dė ligos eigą ir jau ligonis 
jas. • jaučiasi geriau.

AMERIKoTlAKŪNAI NE- NAUJAS LIETUVIS KUNI-

MAI VALSTYBEI
.. VVashingtori,— Valstybės 
departamentas imdamas dė
mesin; kad. kai kurie Ameri-. 
kos lakūnai stoja į Colom- 
bijos karo avijaefją kaipo 
instruktoriai, paskelbė, kad 
Amerikos, valdžia tam nepri
taria. Tokiems savo pilie
čiams Amerika neteiks , jo
kios pagalbos, kol jie tar
naus svetimos valstybės ka-! 
ro tarnyboje. Amerikos, re- 
servo karininkai, įstoję tar
nauti svetimai valstybei ga
li'būti prašalinti iš Ameri
kos rezervo.

• Chicągo, ~ | Balandžio 7 
d., Jo Eminencija Kardino
las Mundėlein įšventino 50 
auklėtinių . į kunigus, jų 
tarpe vieną lietuvį, kun. V. 
P. Urbą iŠ Cicero, ’ .

Sekančią dieną, šv. Anta
no parapijos, bažnyčioje, 
kun. Urba turėjo savo pri
micijas. ..

GRASINIMU NORI IŠGAU
TI PASKOLA.

KATALIKŲ SKAIČIUS 
PADIDĖJO

ŠV. TĖVAS PRIĖMĖ 
LAIKRAŠTININKUS

•Vatikanas, — Šventasis 
Tėvas, balandžio 9 d., pri
ėmė ąudiencijon 80 Romoje 
esančius užsienių laikraščių 
korespondentus. ' Tai buvo 
pirmas įvykis, kad Vatika
ne šventasis Tėvas priimtų 
katalikus kartu.su nekatali- 
kąis.

Kiekvienas laikraštinin
kas buvo, perstatytas Popie
žiui. šventasis Tėvas kalbė
joijuęš prancūziškai, dėko-

siuntė teisingas žinias pa
sauliui ir 'daug prisidėjo 
prie sutraukimo milijoninio 
maldininku skaičiaus laike 
Šventųjų Metų..

Po kalbos Šventasis Tė
vas suteikė laikraštininkams 
palaiminimą.

KIAULĖMIS UŽSIMOKĖJO 
UŽMOKSIĄ

. Dabartinė, i Kauno radio 
stotis , yra ilgų bangų ir ne
labai stipri* Jąja toli žinių 
negalima perduoti ir susi
kalbėti. v Tačiau trumpomis 

s bangomis vienam Kauno ra
dio mėgėjui kovo . 16 d. pa
vyko . susikalbėti su Neny 
Yorko. radio mėgėju “TV2A- 
I-IČ". Kaunietis buvo nuste
bintas, kai amerildętiš j j 
prakalbino lietuviškai i “ ge
rą rytą, pirmą-.lietuvį radio 
mėgėją girdžiu”... ir t.f.

Šis radio mėgėjų pasikal
bėjimas tarp Kauno ir New 
Yorko truko, apie. 15 minu
čių. Tai buvo pinnutįnis 
transatlantinis radio įijėgėr 
jų pasikalbėjimas lietuviš
kai. Abu kalbėjusieji radio 
mėgėjai pasižadėjo parašy
ti laiškus ir dažniau susitik
ti.. • . - Tsb.—

DAR 33NSIJ0Š EKSPE
DICIJOS NARIUS IŠGEL

BĖJO

Bourbonnais, Bl.,—Homęš 
Johnson iš Petone, III., atva
žiavo stoti į Ėv. Viatoro ko
legijų. Jis atsivežė sunkve
žimiu kiaulių, kad jomis už
mokėti už mokslą. Kun. 
Christopher Marzano, C. S. 
V., kiauleš. priėmė ir davę 
Johnsonui kvitą, kad jis yra 
pilnai už mokslą, užsimokė
jęs. /

PILSUDSKIUI LINK! SU
TAIKINTI LIETUVĄ SU 

LENKIJA

Wuchow, —Kun. Bernard 
. . . F. Meyer, M. M.-, kuris buvo

■ paskirtas viršininku . Wu- 
chow misijų 1927 ' metais, 

• tai ten tebuvo. tik 200 katalu 
r ; ’kų. Dabar jų skaičius siekia 
/' 2,500 ir pats kun. Meyęr per
Į tą laiką yra pąkrikstinęs
Į 1000 atsivertėlių.-

Maskva, — Sovietai grą- 
sina sumažinimu savo už
pirkimų .Švedijoj, jei švedų 
parlamentas nesutiktų, pri
imti įstatymą, kuriuo sovie
tams būtų. suteikta 100 mi
lijonų kronų/ ilgametė pa
skola.. ,

Soyietai nujausdami, kad. 
švedų parlamentas^ dėl di
dėjančios opozicijos, gali šio 
įstatymo nepriimti, paskelbė 
savo spaudoje, kad Švedai 
gali- gauti.. sovietų užsaky
mus tik tomis y sąlygomis, 
kurias jie pasiūlo..

prezidentašOžbaigė 
atostogas;

PAVOGĖ BRANGU PAVEI
KSLĄ Iš KATEDROS

Ghent, Belgija, — Balam 
džio 11 d. iš Šv. Bavon ka
tedros buvo pavogtas senas 
ir brangus paveikslas, “Avi
nėlio garbinimas”,. pieštas 
art. Jari Van Ėyck.

Tą piktadarybę pirmas 
pastebėjo zakristijonas, ku
ris pranešė- policijai. Mano
ma, kad vagis pasislėpė ka7 
tedroje ir nakties metu pa
veikslą išvogė. .Pavėikšlas 
buvo penkių pėdų aiigščio ir 
dviejų pėdų pločio.

JĖZUITAI MINĖJO 400 
METŲ SUKAKTUVES

Balandžio 11 d. suėjo ly* 
giai 400 metų nuo įsteigimo 
Jėzuitų, ordeho,Visose Jė
zuitų bažnyčiose įvyko iš
kilmingos pamaldos tas su
kaktuves paminėti. Jėzuitų 
ordeno įsteigėju buvo Šv, 
Ignacas iš Loyolos.

kardiižaFdraudžia
KUNIGAMS REMTI 

—_HAZIUY-~
Budapest, — .Vengrijos 

katalikų bažnyčios galva, 
Kardinolas Juštinian Seredi 
išsiuntinėjo visiems kuni
gams ganytojišką laišką, 
kuriame jis draudžia kuni
gams prisidėti ar remti na- 
zius.

“Negalima katalikų kuni
gui pritarti nazių princi
pams, ir as griežtai drau
džiu bet kuriam mano kuni
gui dalyvauti šiame judėji
mą ar būti jam prielankiu.”

AMERIKOS PILIETYBĖ 
BRANGESNĖ Už TITULĄ

JUROSE RADO AUKSO

. Kasmet kovo. 19 d. visoje 
Lenkijoje labai 'iškilmingai 
minimos Lenkijos diktato* 
niaus Juozo Pilsudskio var
dinės. Šiemet, tadienaviso- 
je’Lenkijoje buvo paverstą 

, valstybine švente.' Pats Pil
sudskis savo vardinęs pra-

1 leido Vilniuje. Vilniaus Ste 
pono Batoro universitete 
kovo 19 d. buvo iškilmingas 
posėdis maršalui Pilsuds- 
kini pagerbti. Ta proga, u- 
niversiteto rektorius prof. 
Stanevičius, sveikindamas-

1 .Pilsudskį, pažymėjo: “Tė- 
. būnie Tau lemta, Pone Mar

šale, sutaikinti, mus su bro
lišką lietuvių , tauta ir pra
šalinti . tuos pasienio akme-

. nis, kurie tokią artimą 
1 mums tautą padarė tokią 
’ tolima. Linkime Tau, Pono 
5 Maršalo, kad .galėtumei ąr- 
Į tunuose • Suginčiuose stoti 
’ prie. Tavo numylėtos lųoti- 
\ noš. kapo.’ ’ (Suginčiai yra. 
• Nef > vildaUsomo j ė. L ietu vo j e,

Miąmi, Ėla., Balandžio 
12 d. prezidentas ■Roosevel- 
tas baigė savo dviejų savai
čių . atostogas* Iš šio miesto 
prezidentas, specialiu trau
kinių, išvažiavo į Washing- 
toną, kur . jis bus penktadie
nio rytą. .

RAISUSjVYKIS NOR
VEGIJOJE

Maskva, — Trys' sovietų 
lakūnai, Sletheff, Kamanių 
ir Molokov, balandžio 10 d. 
išgelbėjo dar 33 narius Che- 
linskiū ekspedicijos. Dar li
ko 28 žmonės ant byčių, bet 
manoma, kad ir juos pasi
seks išgelbėti.

■ Dr. Otto Schmidt, ekspe
dicijos vadas, buvę vienas iš 
tų, kurie buvo, išgelbėti. Jis 
norėjo pasilikti su draugais 
kok visi bus •’ išgelbėti, -bet 
lakūnai prievarta jį parve
žė, nes jis yra sergantis ir 
jo ilgesnis pasilikimas gale- 
jo baigtis mirtinu.-Jis vėžaT ?ia‘palaidota jtiozo'Vilsud’ 
irias į ĄĮaskį pas gydytojus. motina); ■ "

Oslo, — Viena, iš baisiau
sių, nelaimių,. kuri yra bet 
kada įvykusi Norvegijoje, 
nuskandino 41 gyventoją ir 
daug sužeidė.
, Dalis kalno, kelių tūkstan
čių tonų svarumo,. krito į 
juros įlanką išmušdamą- 30 
pėdų . augŠeio’vilnis, . kurios 
nakties metu staiga apsėmė 
artimus kaimus.; ?.... _
. Namai buvo nunešti ir 
laivai sudaužyti į uolas, 
Tar jord kaime, nuskendo 12

Papęete, Tahiti, —- Prane
ša, kad būrys vyrų, vienoje 
mažai žinomoje saloje, pietų 
jurose atrado 45,000,000 do
lerių vertės paslėpto aukso. 
Tas ąuksas buvęs išplėstas 
iš Perų indėlių.kada ispanai 
pirmiausiai juos užkariavo.

Prancūzijos valdžia toms 
žinios ant tiek patikėjo, kad 
toje vietoje, kur sakoma 
auksas randasi, pastatė sar
gybą. Einant. Prancūzijos į- 
statymais, valdžiai priklau
so gauti pusė tokių turtų.

Dabar gabenami įrankiai 
į tą vietą su kurių, pagalba 
turtas bus. atgautas.

DEMOKRATAI LAIMĖJO 
RINKIMUS

Washington, — Kovo 3Į 
d.,. sulaukęs. 74 metų am
žiaus, pasimirė Škotijos lor
das Novar, palikdamas savo 
titulą ir 22,00 akrų dvarą 
Škotijoje savo sūnėnui, Ro-; 
bert Ferguson/

. Bet, ..Robert Ferguson yra 
Amerikos .pilietis.. Jei jis 
priimtų titulą ir dvarą, jis 
turėtų išsižadėti savo Ame
rikos pilietybės^ Jis apsvar
stęs nutarė išsižadėti titulą 
ir dvarą, nes jam esanti.. 
brangesnė Amerikos ■' pilie
tybe,

MIRĖ NEPASAKĘS 
KALBOS

Nęw. Britain, Coim„ — 
Advokatas David L. Dunn, 
demokratas, balandžio 10 d. 
išrinktas šio miesto mayoru. 
Jis yra katalikas, buvęs 
Yale ir Fordham universi
tetų football ir. bąsketball 
žvaigždė., šis yra jo pirmas• Aurivrti ActiuLt: iluoavjluu 

moterų, 11 vyrų ir 17 vaikų. > Pjudymas politikos are- 
Artimame Fjoera kdinie 171 
nuskendo ir . tik 13 gyvento
jų išliko gyvi. .

Nuo seniau jau buvo spė
jama, kad kalnas kada nors.
gilus į jurą, bet niekas ne-1-jo 16 vietą. Pereitais me- 
sirupino tą pavojų pašaliu- tais taryboje buvo tik 10 dė
ti. • ■ . Įmokratų, \

noje.
Pirmą kartą šio miesto is

torijoj demokratai.. išrinko ‘ 
daugumą į miešto tarybą. Iš 
30 vietų, demokratai laimė-

Dubliu, —Balandžio 9 d. 
staiga pasimirė Juhgtinhf 
Valstybių ministeris Irlah- 
dijai, William Wallace Mc- 
Dowell. Jį pagerbti buvo su
ruošta pietai. Irlandijos 
prezidentas Earhon de Va- 
llera ką tik buvo , baigęs kal
bą, kurioje sveikino, p. mi- 
nistėrĮ. Ministeris ■ atsistojo 
atsakyti, bet staiga sukniu
bo. vietoje ir už kelių minu
čių mirė.

POLITINIS KLUBAS IVE- 
DĖ PAŠALPOS SKYRIŲ
Montello, Mass. — Lietu

vių politinis Frahklįn klu
bas iki šiol buvęs grynai 
Respublikonų politinis klu
bas, .pakeitė savo. tikslą, ii- 
vardą. Iš Franklin Republk 
can klubo, i Amerikos Lietu- 
vių piliečių pašalpinę drau- 
,giiUt prie kurios galės pri
klausyti demokratai ir re-, 
publikonai lygiomis teisė
mis; ’ ..

DARBININKAI LAIMĖJO 
STREIKAS ;,

Detroit, Mich. — Streikas 
5.600 darbininkų automobi
lių industrijoj, kurie privers 
tė Hudson Motor ^kompani- 
jos dirbtuvę užsidaryti ii: 
paliko 18,000 darbininkų be 
darbo, buvo baigtas balana 
džio 9 d. vakare; Darbdaviai 
sutiko darbininkams pakel
ti algos 10 nuošimčių. Dar
bininkai grįžo darban.

Susitarta po to, kada dar
bininkai atmetė automobi
lių darbo tarybos, pasiūlymą. 
Pribuvus Edward F. Me* 
Grady, NRA direktoriaus 
generolo Johnson padėjėjui, 
derybos prasidėjo iš naujo, 
Abiem pusėm nusileidus, 
susitarta Streiką baigti.

.■* ** • •*

Apie susitarimį praneša 
Wilįam Colliris, . Darbo Fe
deracijos atstovas. Jei stre^ 
kas būtų tęsėsi dar 48. .Va
landas, penkios automobilių 
dirbtuvės, . butų priverstos 
užsidaryti. •

šis susitarimas ■ neliečia 
kitos . grupės automobilių 
dalių darbininkų, kurių uni
ja nepriklauso prie ‘ Darbo 
Federacijos, Jie yra nutarę 
išeiti į streiką ketvirtadienį, 
balandžio 12 d. jei iki to-lai
ko nebus susitarta.

FAŠISTŲ VADAS NUGA
LĖJO UŽPUOLIKUS

Madrid, Ispanija,— Prie- 
ispanų fašistų vado,. Jose 
Antonio Primo De Rivera, 
metė dvi' bombas į jo auto
mobilį ir paleido į jį' kelis 
šūvius iš rėvoiverių. Jis į už
puolikus atsišaudė ir iššokęs 
jš automobili.aus juos pradė
jo vytis; Du iš jų sulaikė ir 
perdavė, policijai.
. Primo De Rivera, 32*metų 
amžiaus yra sūnus. , buvusio 
Ispanijos diktatoriaus. Jo 
vadovaujama fašistų organi
zacija turinti 100,000 narių.

TĖRA PASKYRĖ ATLYGI
NIMĄ STUDENTAMS
Burlington, Vt, — FERA

paskyrė 1860. dolerių į mė
nesį algoms už laisvu laiku 
nuo mokslo. darbą neturtin
giems studentams Vermonto 
universitete.' ...

KOMUMLAIVI- 
NINKU KUOPOMS- w ■

-Naujos Audi jos Pil.. Blai
vininku Apskričio .metinis 
suvažiavimas Įn-ks šve. Pa
nelės Nekalto Prasidėjimo 
bažnytinėje saloje, ĄVind«or
St. (\uubri dge,; Mass., Inio 
Įandžin 29 dk pirmą valan
dą po- piety,. Raginame .vi
sas kuopas greitų laiku iš
rinkt i. dvi i'gat us i v. sųvažia- 
vinie kuoska i t.Ii n giausiai du- 
lyvauti, •

. Piy T^mulįįnti^ 
: ■ N, A, Apski\ RašL

l*
■

kartu.su


Penktadienis, žalandzio 13, 1954.
y* ----- —-------------  —----------------------

| VIETINES ŽINIOS!
Į: FEDERACIJOS SKYRIAUS .PASIDAIRIUS PO SOUTH 
Z - SUSIRINKIMAS

OAKTARAI

BOSTONU
K Beįeracijos. 3-eįojn sky-
K riaus mėnesinis susirinki- 
r^.inas' įvyks antradienį, balan
E' džio 17 d. 7 yal. vakare; baž- Znotinas yra . R^VDIO opp-
& 'iiytinėje salėj e. •
B; 'r Draugijų atstovai prašo-
ĮV mi dalyvauti šiame •šusirin-. 

kime, aptarimui svarbiu da
lykų. Susirinkimas. prasidės 
punktualiiii. : ;
,, . Kviečia VitldiĮba.

‘ PRANELIS
Balandžio JO d« gavau ųūo 

p. T. Guntino lųiškiį, P-nas

i jLiiin...u' 4il .ur-v:
bmtuvis Dantistas

Bt. S. A. GALVARI3KI
(GALINAUSKAS)

. Tek So. Boston 2300
• 414 Broadwąy, So. Boston
Ofisas atdaras nuo .16 iki 12 vai. 
ryto, ptjQ l:3Q iki 5:3i) n« piety ir 
nu® 6 ikį 9 vakare. Šventų dienų 

'pūgai sjisitarlmų.

. 1

Visų jaunimų kvįeeiąpie 
skaitlingai dalyvauti šokino 
se^ o kupė norite yęžiuotį. 
bus’ąis, praneškite būs’ų ko 
•misijai: F. Karlbiiaitėi, N. 
Ayerkaitei ir P. Antanei v- 
4et ’ ’’ ■:

«»•

-r ; PRĄKTOU
Į' Vyriu baseball’o ratelio 
t praktika ; įvyks šeštadienį, 
y balandžio 14 d.,. Columbus

ralprmm aiit laive AI. S. 
Yoindcliich i, kuris plaukia 
Pacifiku vandenynuDse.. P- 
nąs Zuotinas rąšo iš;Hava
nos, Iš ten važ-įųojąs į Ma
nilą, paskui į Shanghąi, 
Knng ĮInhg, BhdĮ^tue sa
las, atgal į ĮJmig jvmg.ir į 
San Pedroj Califnrnia. Iš 
Sąn pedrn važiuos pej: Pa
nama Canal į New York. Į 
namus jis grįš apie lippos 

. 28 d. liilnas aiažin įspūdžiu

r- : * Sporto mėgėjus kyječia 
dalyvauti.. R;

ADVOKATAI
JUOZAS CUNYSi

ir žinių, kųjiopiis žada pū’ 
sidalinti su visais . “Darbi
ninko” skaitytojais. •< -

ADVOKATAS

no • S.- Zoko autoinohilįs. Jis 
gyvenų. Harbor View, Dor-. 
dieSter,‘“Mass. 1 * . .

L.

b

N

s

414 Broadway, S. Boston, Mass

Tel.. So. Boston 0948

“ . GYVENIMO
• Tel. Piirkwiiy 18&blV

L. Vyčių baseball ratelio 
žvaigždė .pi • Mikas Marksas 
paskirtas kolektorium Šv. 
Petro lietuvių, bažnyčioje; 
Sveikiname-.

| | iliiiimtiaiitii uii.111 įtini nt n ui itii4H>iitntiQ

Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provaš. Daro vi- 

. sus legalius dokumentus , 
317 E St. (kampas Broačhvay) 

South Boston, Mass.
Telefonas:- Soti Boston 2732 

Namų: Talbot 2474 -.

KAZ. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

. • ‘‘Darbininko” Name 
(.antros lubos, Rooin 1)’

866 Broadway, So. Boston.
. ■. Tol. So. Boston 3357

Bostono Ofisas:
‘ 60 State St., Room 326

Tel. Hubbard 9396
. Gyvenimo:. 33 Boseinont .Street, 
Tėl. Tatbot 28 tS- Dorehester, Masš.

Tel. S. B. 0441.

Fl. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

414 Broadtyay, So. Boston.
Room 3-

Gyven. vieta;. -8 Florenee Št,

Hudson, Mass.
Te). Hudson 622.

. 4 Tel. So. Boston 3520

ADVOKATAI ŠALNAI
. DARBININKO NAME.

• ■ ‘ 866 Broadway(
South Boston,. Mass

2, ’liį'Fi" >1,11 ip.ii, ,i| iiiii^iit^lĮy^ggs^Įijftiii^-- , JWįi 

4}de§pės feaip 5,000 dęflprių. 
rųptams, kad patys suipažin- 
tų sąvo algas įki 4,2EįO ęlple- 
riųmetams.' J

Toks nepaprastas mayoro1 
prašymas* yra reikalingas, | 
nes mayoras neturi teises tų 
valdininkų algas mažinti. į

Jei valdininkai ’mayoro 
paklausytų, tai miestas su
taupytų 1,500,000 dolerių 
kas met.

Kol kas tąrnąutoj ai tyli, 
bet kai kurie jau yra parei
škę, kad jie nesutinka savo 
algų mažinti..

GRABORIAl CAMBIIIDGE, MASS.

R,

RAOIOPUSVALANDIS

*

......| Pereitą stkniadienį iš ste- 
LIETUVIS DANTISTAS | Į ties AVHDH \oro . bangomis 

hB M V P A Q P E D = ilietuviškos daine-, 
lllfi irli f i U A $ F L H | f lės, pranešimai ir kokios teii 

| orkestrus, neva lietuviška 
i muzika. Tai buvo taip sa
kant “kitehm orkestras : 
/Kiek laiko atgal anglų 
spauda įiašiepč lietuvius, 
kad jie yra atsilikę ir jiems 
moderniški namai nereika
lingi, kas, žinoma, yrą pa
prastas šmeižtas. Bet pašai
pa dėl radio pusvalandžio

Į (£ASPXRAVXčXrS)
i 525 E. Broadvvay, S. Boston = 
| Ctfl&o Ynlandon |
| Nuo 9 iki ,12 ryfe Ir irjip 1.30. iki | 
Ė Ir nuo 6 iki 8 vai; vakare; Ofi-| 
Įsus uždarytas suimtos vakarais ir I 
Įnėdehliėniais, taipgi semloipis nuu| 
E- f 12-tos dienų, uždarymas,
| Taipgi niurnų ir X-Ray |

IHniiiinrnU.»illl<«iuummiiiliHllnilHmli<,.i<lt»HllllOlnf«l

T B J. LANDŽIUS I 
k SBYMOUR
i LIETUVIS GYDYTOJAS IR | 

ČHIRĮT^GAS .

L Tel, South Bpston 2712 
Į 534 E. Brpadwąy. 
I ■ South Boston, Mąsg.

I

.1

LRKSA. BOSTONO APS
Įvyks balandžio 15 d., 

1934 m., Bostone, šv; Petro 
ietuvių parapijos- bažnyti
nėje salėje tuojaus po su
mos (1 vai. ) '• *_____ ' .;

P, J. AKUNEVIČIUS
, GRABORIUS

Jau.16 ipetu kaip ..lietuviam 
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

KONCERTAS IR 
OPERETĖ '

Sekmadienį, balandžio 15 ‘ ’
d.s pąyąpįjos iuokyl$lqį sve
tainėje įvyks koncertas iv. 
operetė “OonsĮlium Pacui- . 
:atis?’. Dainuos Bv. P. M. ... 
N, Prasidėjimo parapijos 
choras, vadovaujant nnrz, . 
Karbauskui; vaidins So. 
Bostono parapijos choras* 
Programa turininga, įvairi 
ir tinkama. Juokų ir rimtu- 
iiro netruks. Tad visi ąteikb

JOSEPH W. CfcSPER
(KASPARAS)

Danielius Česnulevičius, 
ką ti k grįžęs iš. CCC . kem- 
}jių, veistojo darban Šv. 
Vincento de Paulįo skyriu
je. Skyriui susiorganizavus 
jis. buvo vienas iš. veikliau
sių nariu ir sekretorių.

Šis skyrius jau du metai 
kaip gyvuoja. Per tą trum
pą laiką pasižymėjo dide
liais darbais labdarybės sri
tyje. ; ",

. Juozas, Zapustas, garsus 
baseballininkasy. Šo. Bosto- 
nietiso lošia Toledo Mud- 
hens rately j, kuris yra In
ternational lygos nariu. Vtn 
’io, Juozai..

• Antradienį, balandžio 24 
k- įvyks rinkimai. Bus ren
kami delegatai į partijų sei
mus. ■ ■
. Sd Bostone, ward 7, į dele 
2,atus ir į wardo komisijų 
lemokratų partijos sai'o 
kandidatūrą, s 
advokatas Petras J. Povi
laitis,

Jo./vardas ant baloto bus 
■iviėjose vietose. Lietuviai 
turėtume savuosius paremti 
Padėkime kryžiuką 
Peter J. Poįvilafiš.

Tėl. So. Boston. '2660
Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W* Broadwayr So. Boston
Ofiso valandoj nuo 9 iki 12, nuo 
1:30-iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v.. 
Seredomiš nuo 9; iki 12 v. dienų. 
Suimtomis nuo 0 Iki 6 vai. vakare. 
Nedėliomią nuo 9 ijri 12 vųl. diėnų.

(pagal'sutarti) . '

Tel. Porter 3789

Lietuvis tSydytojaa

i*

278 Haryard Street, 
kamp. Inman .arti Central Sq,

Oambridge, Mmi."

NE VIENINTELIS 
DAKTARAS

Bet nėra geresnio savo 
specialybėje

, Ima..c’ širdies. Plaučių 
•Kepenų, Pilvo, Inkstų, SIo-. 

L gos, Patrūkimo, Reuma
tizmo-ir visokias Kraujo, 
Nervų, Odos ir Krohiškaš 
abiejų lyčių Ilgas, ;

Patarimas veltui 
Pasitarimas tikrai apsaugos niio 

nelaimių, išlaidų ir kančių. . 
Dr.GradyiIŽJfe’i. 

FaJafitfOj; Antradieniai^ ketrirt*. 
dieniai* ir Šeštadlętiialą 10—12 ry. 
te, 2-5, 7—8 vakar*; aekmactt*. 
rdals10-12 tiktai.

Lietuvių programa per. 
radio yra reikalinga. Mes 
sveikinsime kiekviena, kuris 
tinkamai paruoš ir.išpildys 
įietuviŠku dainų ir muzikos . 
programą. Tinkamas išpil- 

i dyinas radio programos bū
tinai. reikalingas, nes jos 
klausosi ir kitataučiai.-

• Leisti kam nors čirpinti 
. slaviškas roeliodijas ubagiš
ku tonu yra nedovanotina;

i Apip. hitus to.- pusvalandžio 
Į trukumus. jatį^biivo rašyta 

ĮjįfeVeĮfos sauiitės ‘Dąrbinįn- 
Į ke’, ir dabar neverta kartoti, 

t į Pažymėsiu tik- tįėk, kad ir 
1 į pereitą sėkmadienį pakarto- 
į ta hlaįda ir trūkumai. Tokis 
: neapgalvotas, žygis, be tin- 
į kaino pasiruošimo, daro tik 
[ gėda mums tąsiems.
Į Jei" Įar^lSutų ' daroma 
Į! p. Minkaųs arba jp •' atsto- 
F' vau j ūmos ‘Tvorporacjjos’’

I.vinklu,’'.gal .Ir būtų mažino- 
. jžis, bet dabar; /‘Lithuanian 

program”, lietuvių vardu.
! Pietuvis.

Šį sekmadienį, bal. 15 d., 
; Lietuvių. ‘ svetainėje ..Įvyks 
j dainininko p. P. Rimkaus 

koncertas. '■ - '.

; GRYBU VAKARAS

IPrnt.J. K. V.ieraitis 
. Pirm. K. Lekeckfcs., 494 E. Bręadway, 

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

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

Patarmaviiąas dienų ir ąąktį.

Balandžio jo d. Oamhrid- 
ge ’io Amerikos Portugal ų 
piliečių klubas turėjo poky
lį pagerbti savo pirmininku • 
Joscph Camara. I šį pokilį; 
buvo pakviestas. . imiyo.raa 
Richard AJ. ..Rpssell, kuris 
-pats nega lodamas daly vgnt i, 
pasiuntė, savo atstovų advo
katų A. O. šalnų. . .

Pokylyje: p. . Šalna pasakė 
kalbų mayono vardu, Vėliau. . 
ątvyko iv pats mayoras. Jis . 
padėkojo p. Šahltti. už jo

SURVILAS
: KVĮETKININKAS 

Padarome bukietus dėl vestu
vių, ir vainikus šermenims, 

SKINTI. ’ .
Kvietkaį dęl visokių įvykių. 

"Prašome pas miis užsisakyti 
/SURVILAS THE FLORIST 

875 Cambfidge St.
CAMBRIDGE, MASS.

Tęi University 9438

Tel. South Boston Q815

D. A. ZALETSKAŠ
Graborius - Balsamuotojas

Patarnavimas dienų. įr naktį

Fun.eral Hom.e ir Res. 
564 East Brbądway,

So. Ęostpn, Mass.’

,Tpi kas tari ašį esąs m.al- 
(lingas ir nesuvaldo savo lie
žuvio, to inaUlingmuas. tuš
čias. . • . č?r. ,T:oki(b(im

GERIAUSIAS PIRKINYS
. ę'ity l’oint, ari i jūrių, gražioj vi<>-: 

t«».j, parsiduoda 2 Šeimynų, 1.0 kniuba- - 
fili namas su naujausiais j taisymais. 
Kąlna $3;300.‘
532 B. 8th St;, Sq. Boston

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LLK'i'U V QB PURTJKiiŲ DR-J03 y ūmia draugijos reikalais kręljjkito

PO GLOBaL MOTINOS tVČ.
Urmininke —. Eva MarkšienS,

625 E. 8th St., So. Boston; Masė. 
Vlce-pirmininkS—. Ona SiaurienS,.

.443 E. 7th St.,' So. Boston, Mąša.
Tęi. So. Boston 3422-R

Prot, RaštBronė: OiunJėnS,
29 Gould St, Vyėįt Roxbury, Mass.
Tel. Parkway 1S64-W .

rin. Baąt — Marioj Markoniutfi
'83 Navarre St., Roslindale, Mas*.

Tel. Parkway 055S-W 
iždininke. — Ona BtaniullųtC

105 West 6th St, So. Boston, Man. 
ryarkdart — Ona MizglrdlenS

1512 Gelumbių Rd., So. Boston, Mass. 
Kasos Globėja — E. JanuSonienC

1426 ColumtĮią Rd., So.43o8ton, Masu 
Draugija savo .susirinkimus laiko kas 

antra atarnirikij kiekvieno mėnesio, 
. T :80 vaL vakare, pdbažnytinSj ave- 

talpki. . •'

Važiuojame Visur.

STANLEY'S RADIO SHOP
Stanley ir Felix Beleskas 

(Savininkai)
Taisome visokius Radios., Pai’-r 

duodame Victor Radios, Motoro
la Automobiliams Radio ir tt.

' 414 W. Broajway, Room 1
.. Tel. Š. B, 0558-W

Rengia Blaivininkų. 49-ta. 
kuopa, balandžio 15. d. 4-ta 
vai. p,o. pietų, bažnytinėje

PM protokolų musininke.

iv. JOlfP ĘV. BL. PMALPINA
DR-JOS VALDYBA

Pirm. — J. Petrausltas, '
24 Thomas Park. Sb. Boston, Uav 

Vice-piriri.-—V. Medonis, .
1430 Columbia Rd.; S. Boston; Mas*

Prot. Raštiutokas — J. Gllnecki»
Ct Thomtm Park. So. Boston. Mp*

Fin. Raštininkas — Alb. Neviera 233
E. St, So. Boston, Mass.'
iždininkas ~ A. Naudžiūno

885 E. Broachvay, So; Boston,
Maršalka — J. ZalkJ*

’ 7 Wlnfleld Su, So. Boston, Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas trędi

nedčldieni kiekvieno mėnesio, .2 vai
ParaplW«il«j; 492 k TO ; | įiBkanul jaUcu. •. . • |

—-----  ...----------- - Į J. L. PAŠAKARNIS, O, D. |
D i 447 Broadway, ’ South Boston į
• ’i. . • • A
: į OJHnikifinitiuiiiHiiiuiiHi.uiiuitiHiiiiituuiiniHiiiiiiuiiiim

ii IMS SKELBIMAI

Tel. .g. BĮ 2805-R Ž 
I ■ LIETUVIS I

OPTOM ET RISTAS
■' Išegzam iriuoju akis j 

priskiriu akinius; 2 
kreivas akis atiiie-i 
šinu ir anibMjojil§-| 

koše (aklose), akyse "sugrųžinuT

J. L. PAŠAKARNIS, O. D.

. -NAUJĄ '• ■'
GRAŽIAI ĮRENGTA

BROADWAY
CAFETERIA

P. MOLIS IR GEO; MASILIONIS
—SavininkairT-

VĄLQĮAĮ S£ANŪ$ IR RĄąAMINTĮ IŠ
ŠVJPŽĮU PRODUKTŲ - \ 

JĄipcų YRĄ VISOKIŲ GĖRIMŲ 
Kąįga prięinaipa. Prašome užeiti. • .

577 Broadway South Boston, Mass.

Telephone 
SO. BOSTON 

1058

BAYVIEW
MOTOR SERVICE

STŲDĘBĄKER IR EOCENE 
/ Ąųtq.m9Wių ir Trokų 

■ , Agentūra.
Taisome visokių Išdlrbysčių auto
mobilius. Taisymo Ir demonstravl-. 
mo vieta: , •

1 Hamlin Street 
ir E. Eighth. St. ■ 

f$PŲTĘ BOSTON, MASS;
Joe. Kupočiunas Sr Peter Trečiokas 

savlniųkni

— įšalėję, So. Boston, 
stato lietuvis 10 d. nutarė prisidėti prie- Parengimas susidės iš te-

, parapijos išvažiavimo, kd- ątro, kurį suvaidins gabiau-, 
j ris įvyks birželio 17 d. Ro- įšios artistės, muzikos šokiai.
muvos parke. Montello,; • Bus skanių užkandžių su 
Mass.' grybais iš Paryžiaus.

Narės smarkiai, ruošiasi; įkalbės geri) kun. K. lTr- 
prie Whist Parį', kuri į- .■hoiiąyciųs. , . •. ; ;
vyks parapijos svetainėje,* . .^1S^ Sadsly’’ gedėsite 
Seventh St., . trečiadienio tr .matysite už 25c.. , 
vakare, bąlančio 18 i I PęlMk-skiriamas pusiau

- j ... ._ . ..y su Alanjonais.
į Kviečiame visus širdingai

B Tonis • Janušonis jau i ątsilaiikvtį. " 
sveiksta po sunkios apende- ' • * ■; ’ Peiujejai.
eito operacijos, Carnev ilgo i • • ”' / .

NUMUŠĖ SAU 
ALGį

šule

Lietuvos Dukterų • draugija 
savo susirinkime, balandžio

SURUM-BURUM
• ■ —Rengia—

ŠV. PETRO IR POVILO DRAUGIJA
. (Patrijotu. Dien.oje) .

pi jos- veikėjos, sūnus.

•’ • 'K'% —» o —- A 3—. MlllHiltollKlII.tlttKlluŪiKH.UlIMIUmiUllal.lllllUUl'OIHI

■ VAKARAS''^
pilim

Balandžio- April 19,1934
- . /y PARAPIJOS SĄLĖJE

KAS VAŽIUOJA Į Bostono mayoras Mans- 

ŠOKIUS?
492 Ę. SEVENTH ST. įŠO; BOSTON, MASS. 

■ Pradžia 6 vai. vakare. . • . . • • .
Kviečiame, visus dalyvauti, šutme nepaprastame y u-. 

jrum-Burum;' . ’ . ■ ’ ’ < ' ■. ■
. P. S. Taipgi ims priimami Nauji.nariai nuo 18 metų 

iki 25 nietų be įstojimo ir be daktaro, o nuo 25 metų iki 
. 45 metų už pušy įstojimo ir taipgibe daktaro.-.

:.v ". . . / : ■ Kviečiu visus, ’
/?r. /zi’ povių)

- / . / .. -y . rjLpmt

• fįeld, balandžio IĮ d., sutną- 
;: žino savo algą .36 nup^inb

v.. , ... j eiais. Maycjro'alga yra •.• 20,r ’
' X* 000: dpleįniį metams. Bet jau
metiniai šokiai į vyksta ha- kelinti metai kaip atskaito-, 
landžiu 10 d. °Tlie Įkiivn ^a 15 nuošimtis; Tokių bu- 
LĮouse” saloje,.; šiol ųiayoras.gaudavo |
M.ass, X .. . tik X7,OQ0 dolerhb ^abai1|

Vyčių, vietinė-.kuopa iių gaus 12,750 met^s, . ...... . ,
parapijos, elmras.'organizno- Jis .taipgi prašo visų vąL klausė-.prie ‘draugijos prisirašyti; 
ja bus’us, i šokius.. dininkų, „kurių • algos yra > •'' ; •

V ARAnRO T ■ „..... ... . -■ . , . . < . . | parduodu įvairiausios rūšie# :
. - . ‘ ■*—-RENGIĄ-----  j | auksinius ir sidabripius dW-.

. BOSTONO GEDEMINO LIET. UOSŲ VYRŲ IR- MOTERŲ D-JA į | tus Tąipgi ip p^ai^ .

Balandžio-April 14,1934 »
• ŠEŠTADIEIIY.

Lietuvių Salėje, Ę; Ą Šilver SU., ” ■ j - . • AGENTAILietuvių Salėje, Ę; Ą Šilver Sts.
SOUTH BOSTON, MAŠŠ?

Įžanga 25c. ... ’ 7^0 vak vakare, j. K. SIDABRAS
Bus vakariene, muzika ir šokiai. Taipgi tą,. vakarą bus v M ■ • . ... . . „ .• • . .. ,• . , < Ji ’ Iftžiuojantioms Į Ir IS X.Iouiv«ks patu-nauji narnu priimąim Hz pusę i^tojmm. Ląd kviečiamo, pinu imspurhm n? pąrthmdu. 
visus vyrus ir merginas atsilankyti,. ir kurie dar nepri-; \ • Laivukąptes.

• ir t; t •
r-■ 312 W.. Bro:uiwny. S. Boston."Mm. • 

hviemu ĄOilUUtUb.y Tok'foim.South-Boston 170$ .



Penktadienis, BaJandžio 13 1t!34. , , ’ DARBIXIKKAS 8. . ; *
•»■ i . • •   v ■ ■’ ■ • '   j

I PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
I ; ’ ■■■•• - • ■ ’ '■■..'-i

“DARBININKO” VAJUS

SHENANDOAH, PA.
■ GYVI NABAšNiNKAI

DililadelpĮiijos. choristai, 
. vadovaujant p. Kazimieriii, 

Konstantinui, atvyko Slie- 
naudorin ir vaidino juokiu-- 
gą veikalą pavadintą “Gyvi 
Nahašmnkai-Veikale daly

■ vayoi , Elena Raguckaito 
“.Marė”; Tekle Balčiūnaite

“Boba”; Juozas Jakštys 
— “ Kyail evičius ’ ’; Pranas 
J u rgaitis' — . “ Syl vestias ’ ’; 
Stasys Driža — ‘ Žindulysf : 
Juozas Konstantinas —‘Ta 
das*; ir Vincas • Konstanti- 

.Tnacs — “Padanžgalvys”.

_ PublikailypatipgĮiLpatK 
ko: Elena Raguckaite įžeis
ti is moteries. ro.1 e j e • J. Jak- 
šfys ir S. Driža savo lengva- 
tikvste; ir V. Konstantinas, 
savo kvailišku elgesiu.

Komediją, ‘ ‘ Amžinas Žy
das”, J. Jakšto ir S, Drižo 
suvaidinta irgi labai gerai 
ir juokino publiką; \

Greičiausiai, kad visi su- 
. tiks-, su klebi>no pareiŠldmu, 
kad šis jaunimo lankymasis 
į. kitą koloniją yra naudin 
gas, — ne tik finansinįai« 
bet ir lietuvybės atžvilgiu. 

. Lietuvių kolonijos Pomisyl- 
van i jos valstybėje, susipažn 
nę tvirčiau susivienys, nes 

. kur vienybė, ten stiprybe.

visiems

suvaidino trijų veiksmų ko-jdį 8 v. Jurgio parapijos klė- 
mediją ‘Gyvi Nebašninkai’Jbonui kunigui J., Karaliui 
Šv. Jurgio parapijiečiams/ir šio teatro ir. taip-gi už tm 
Slienaiulėah, Pa. . Atvyko kį malonų, ir gražų prieinb 
vaidintojai b ii v o ] a h a i mą.
maloniai priimti klęb/kum / Taipgi dėkojama.
J. Karaliaus 'ir vikaro kun atsilankusiems į šį. teatrą, 
A; Alausko. Žmonių . buvo Būkite užsitikrinę kleb. ku
rt įdėlis bū ris susirinkęs, km ui g. j. Karaliau ir kun. A, 
ris vaidintojus pagerbė gar- Alauskai, kad mes artistai 
siais rankų plojimais. ' ", j šio teat ro labai, labai įverti-

Šv. Kazimiero choro artis- įname jūsų tokį malonų ir 
tai nori išreikšti padėkos žo gražų priėmimą.. Ačiųt

B ■'■■■ f or-; ■ j

. Kunigo Močiute Pasimirė

.gyvenusi
Baltinio- 

balandžio 
jos. mir-

MMuIionyte; Barbutė Seniu lyto 
Ona Česnyje ;• Pranas Grybas 

— Petras čornauckas. . . •

• Ateinantį sekmadienį įvyks ki
tą uaujienybė — “Vestuvės ant 
Juokų”,. Rengėjai iš anksto pra
neša, kad visi atsilaukusieji ginu 
privalgyti, iki sričiai, ir dar. prie 
do. matys vestuves, kokią rlar nė*, 
ra matę. Įžanga tik 50e.

Paskaita — Įsigykite Pilietybę!

Sekmadienį, balandžio 22, tuoj 
po Sumos, įvyks. Katalikų Fede
racijos mėnesinis posėdis. Sąryšy 
su šiuo susirinkimu, bris Apšvie
tus Sekcijos paskaita. Advokatas 
Tomas Grajauekas kalbės apie 
Amerikos Piliėfyliės gerąsias ir 

-uei^iamasias--pu.sesr^ti'—kokiu 4>ft- 
du ją. reiMa įsigyti. : ’.

.. Žinys.

JONO KMITO EILĖS
Tai gražus mūsų išeivijos 

[d įžymaus, poeto kun. K. Ur
bonavičiaus rilių rinkinys.

$ią knygą išgyrė visa riim 
resnioji spauda. Visi garis) 
jos turiniu, gėrėsies ir Tam
sta ją įsi gyjęs. .

Knyga gražiai atsp.ausdi.n-, 
a ir turi LOT pusi. Jos kal
ia $1.50, Bet dabar “Darbi

ni n ko” spaudos vajaus me
tu,., gražiais drobes viršeliais 
kaina tik 75 centai ; popie
čio viršeluus 50 centų.

Dabar jtu geriausia^ lai
kas įsigyti šią taip brangią 
ir natidingą ęiliii .knygą.

366 W. Broadway, 
South Boston, Mašs.

• Pereitaine “Darbininko” kimo, mes negalešimė So. 
numeryje mes priskaitėmei Bostoničių balsus skaityti 
visų >So. Bostono kontestan- krūvoje.
tų balsus Pranciškonii Vie- . Atsiprašome fto. - Bosto- į 
nublijos. Draugijai^ pildant mečių.
jų ir LDS. pirmos kuopos vajuje pasidarbavę ir šiaii“ 
nutarimus; Mes tą padarė
me per neapsižiūrėjimą^ nes 
sausio įnėny 19 d, .“Darbi- Alės įietiiriine pmnirŠti, kad 
įlinkę”, buvon'io paskelbę, se-1 
kančiai;-

: - “Kont ektan gali • regis- 
. t motis.. .mganizacljos ir 

pavieniai asnieiivs.

Jie -daug yra šiamo

dien visi So. Bostono kon- 
testanfai imi 1383 halsus.

pavieniai asmenys,. bot 
. j< >ks. kontest autas negali 
savo užregistruotus hal- 

-sus pavesti kitam”.
Mes labai apgailestauja

me, kad akyvaizdojė tokio 
mūsų . anksty vešu io . pareiš-

So. Bostonan. prieš vajaus 
.paskelbimą ‘turėjo ‘.‘Darbi
ninko” vajus ir pridavė, ke
lis-šimtus prenumeratų.

T^asiti.kįirK'j kad So. Bos* 
domėčiau nepaisant to, kad 
jų, baisuj negali būti skaitm 
nii krūvoj e/paskutinėse va* 
jaus; dienose, pasidarbuos 
taip, kad palaikyti ir toliau 
jii kolonijos garbę. . t

APKALBOS IR MEILĖ
Mūsų Vyčiai vyksta' PĮii- 

ladelpbijon vaidinti veikalą 
. “Apkalbos, ir Meile”.. Iki 

šiol mūsų, vyčių dramos ra
telis šį veikalą vaidino. She 
nandoryje ir Ctirardvillej. 
ir abu kartu sutiko.didį pa .

- sisekiiną. Tikisi turėti pasi
sekimą šv. Andriejaus ii 
s v.. Kazirnih‘0 parapijose.

’ Jėva. jrilinau.skienė,’ 
4009 AVoodlea Avenuc, 
rėje, mirė trečia du nį, 
■į d. Kiek teko girdėti
ties priežastimi esą senatvė.

■ Kadangi ji buvo jauniausiu 
mūsų, kunigo, Kozirinėm -Keido- 
Šiauš močiutė,, galėjome laukti, 
kad jos laidotuvės bus nepapras 
tai iškilmingos. Ir neapsiriktą. 
Pats kun. Koidnšius atlaikė iškil- 
nihčas mišias, pirmadienį, balan
džio' 9 d. Drakonu buvo kun. Ja- 
nes Campbell . ir Stibdcakonū, 
kuri. Antanas Dubiriskas. Kirbo
ms kun. Lietuvninkas, ilgametis

vėlionios pažįstamas, pasakė įspū
dingą pamokslą. : •

Laidotuvėse dalyvavo tarp ki* 
tą, ir vienuolė; Sesuo .Gabrielė, 
irgi mirusios artima giminaite. 
Palaidota TIpTy Rėdeemęr Kapi
nėse. •. . •

Žmogus tik tiek žmogus, 
kiek jis valios turi-

#r. AugusiInas.

Telefonas; Plara 1350.

JONASGREBLIAUGKAS
Graborius ir .Balsamuotojas 

423 S. PACA STREET, 
BĄLTIMORE, MD

j i i jp aras is visur,

: ■ Mušu.vyriai savo TCgulia- 
riame susirinkime turės pro 

. gą. išgirsti Albiną Mizerą. h
Juozą šerį kalbant. Studen
tų. susirinkime; Kalbėtoju- 

. temos dar nežinomos, bet te 
kimūs, .kad interesuojančiai 
kalbūs.

Velykų atostogas praleidi 
namuose šie klerikai.: J. Šu 
keyičius, J. 4ąudinskas, J. 
Gibas ir E. Andriulionis 

. E. Andriulionis M. I. C., y-. 
. ra baigęs Romos universite

tą. “Angelieum” su phiio? 
. šopliij os • daktaratu; besimo-

■ . kalindamas pasižymėjo savo 
aukštais gabumais. Šie jau- 
ni klierikai grižo į seminare

.. jas su. geriausiais. l iuke ji 
niais nuo visų, savo draugų

Lietuviu Schuylkill ir 
Gailioji; Cbunties seime, mū
sų parapiją atstovaus J, .Na 

■■ viekas, B. Simonskis, J. Gu 
. tauskas ir j. Valukonis.

. “Pūtis’*

PHILADELPHIA, PA
ŠV. KAZIMIERO PARA-

• . . ■; PIJA.
Veikalas if(rj/vi ‘,N(ibaM)h' 
k(tif> pasisekė Sheadndodhj

Pa. ;• ’ • ■
Pereitą sėkmadienio vaka*. 

. ‘ T<ą,. balandžio/ 8-dieną, $y, 
. Kaz imi er< > ■ rlima > a rtisl ai.

• Žentas iš Amerikos

Parapijos choras suvaidino lin
ksmą • komediją “Žentas iš Ame
rikos”, pereitą sekmadienį su 
gražiu. pasisekimu. Dalyvavo .se
kantieji asmenys-: Maikis Taš
kys—: Jonas Pažnoika; Keidė 
Vaškienė, — knielija Boholiute; 
Jonas Veršis -— .Jurgis Balkaus-, v..,.., u, uuinuuo-.

kas; MarėiŠthliorait-ytū — Gigai

CHAS. 8, KUGHAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS 

ir Balsamuotojas 
637 S. Paca St. 
Bąltimore, Md;

Laidotuvėse patarnauju., gerai 
ir pigiai, .pagrobus paruošiu.

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

Pavasaris 
Lietuvoje
Reguliarus, nuolati
niai. ISplaukimai per 

COPENHAGĄ’ pato
giais turistines kle-

• sos laivais. Visi 
kambariai iš lauko,. 
su maudynėmis.
Kitas Išplaukimas
Š. S. SeANtORK 

egužės 17
Informacijų- • 

klauskite pas 
vietinį agentų 
arba

V Mana i p—švarus jumoras 
. ' taip, pat reikalingas dvasiai, 

į kaip rinitas darbas, neš žmo 
.' 'gitus gyvenimas- nejučiomis 
..ijuo įvairinamas: jumorą 

■gjindo pats gyvenimas.,

■ . i Tai jy manydamas,- pariii- 
'kau juokelių iš visų pašau-

• ilio kraštų. Stengiausi,; kad 
iiiesikartotų tai, ’ką daugelis 
esame girdėję. Norėjau Hm- 

|tienis darbo žmonėms pa-
■ 'duoti pliioštą dhr negirdėti] 

įjiTolaJip,/kuris šypsena nus-
CrOVnC Ikaidrintų veidus.. Vengiau 

inesvarunu), painokos labai 
7.- statu strcci ■ i rimtiems.-dalykams, .rankiu- 

BomoN • jąū ką mačiau gražesnio.

Arėjas Vitkauskas., z

PASAULIO
ŠYPSENOS

Kam siti eikš malonių šypgc- .L... 
niĮ —spaudžiu raukti: bū
kite gyvenimo, pilkumoje . 
bent valandėlei laimingi.

. Arėjas Vitkauskas,: 
it -X- ’ ■ ■ ■ • " ’ \

“Tai tamsta visli gerai,..kad.
tamstos?, virėja turės-, kas ją jau • 
pabars”.’ ■

“Taip,, .aš'vedu savo virėją”.
(" Ruy. Bltis”, Paris)/

“Ką .‘tamsta, brangioji gražuo
le, pasakysi, jeigu aš tamstą pa-, 
bu<”i Uosi u J” • ’ ’
..“Aš pasakysiu “Kraštutinumai 

susieina”. (“i)er / Bmnuner,”

tiktai švariy vidurinių lapy
; reshį skonį. Be to, "It's toast.ed"'— dėl 

gerklės apsaugos. Ir kiekvienas Lučky yra

“Xa, kaip gyveni su savo žmo-
' .na.”’ ’ L

.j ‘.‘ Aš .esu puikiai susitaręs su ją ..
Į dėl darbo. Rytą jį daro, ką nori,.
Į.o vakare- aš darai); ką ji nori-”..
(“Dubliu Opinion“).

t Bus daugiau) .. '■■■

Taip
APVALUS ir

ė&Ssg?*? • . • • • ■ -

4- į * -: •; įį
c... - • ••

KIETI ir PILNAI
PRIKIMŠTI

Luckies visuomet yra malonūs

jūsų gerklei

Luckies visuomet visais atžvilgiais yra . padarytas taip apvalus, taip kietas; taip 
malonūs jūsy gerklei; Nes kiekvienas Lucky pilnai prikimštas — be Kuosų galy. Štai 
yra padarytas iš rinktiniausio ishokus.ip, kodėl Luckies. užsilaiko gerai — neturi to 
Švelnaus turkiško ir naminio tabako — it. nemalonaus palinkimo išdžiūti, Uti svarbus 

turinčiŲ ge-. dėsnis kiekvienam rūkytojui. Luckies vi
suomet-visais atžvilgiais yra malonūs įūsy 
gerklei;.

“It’s toasted” ;
J. Luckies visuomet yra malonūs jūsų gerklei

Tiktai Viduriniai Lapai—Šie Yra Lengviausi Lapai
CeftjrUhi. 1B34, Tho Ąųiitlcin Tobiceo.ComDMU.

Jie turį geresni skani f*
NĘ apatiniai lapai—jmi yra mmmmm MsjUt

NĖ virimlnhtf ym —
JKe yra fiwkžtiul

IMTROPOJE DIDĖJA' 
girtybė >

. Di*. Ilurcvyč ir Zalevski • 
( ęėkosloyaidjcije. praneša į- . 
domioji* knygoje, apie alko-. • 
liziną, jog Ukrainos psicho- .

• jieurolūgiins. institutas nuš-...
i ate paskutinius alkoliztno . - 
išs’i plėtojimo Europoje skai
čius. Ukrainoje ’svaigalų 
vartojimas . nuo 1923 metų, 
kuomet, buvo suvartoti . apie 
652.000 ■ litrų 1928 metais 
pasiekė 98,4 milijonus.litrų, 
alaus suvartota pėi’ tą patį . 
laiką nuo 9,6 milijonų jąh 
77,9 milijonai litrų. Kitose 
Tarybų respublikose svaigti- •

. lų vartojimas pakilo nuo 6,4 
milijonų 1924—1927 metais

. iki 329,6 milijonų litrų, a- . 
lauš vartojimas 1923MH127 .

‘ motais nūn 89,6 milijonų t- ■' 
. ki 420,1 milijonų litrų. Vie

nam žmogui tenka Ukraino
je per nietus. 6.55 litrai svai-' 
galų. įdomūs yra . panašūs 
skaičiai, iš‘ kitų valstybių 
1923—1926 milais teko svai 
galų , vinilam žmogui, Pran- 

. eūzi joje 20,51 litrų. T talija-•
jo .15,89, Ispanijoje 15.49, 

\ ! šveieąrijųje 8.97, Belgijoje..
. 8.25, Austrijoje 5.83/ Angli

joje-5.74, Vengrijoje’ 4M4,'
. . ‘ Gėkoslovakijoje 4.45. Vokie

tijoje ir Bulgarijoje 3,66; 
fh’odijojo; Danijoje, Olandi- -

■ • •. I joje;1 Norvegijoje ir .Rumu- - 
-'uijoje 2.56 ir Kanadoje iv

••• Tarybų Rusijoje be lrkrai
nos 0,41. Ii t vii. 4 •

'• . ' Arėjas ITrit'nn.dm^ 
• *■ ‘ M

r
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NUOTRUPOS
Amerikos lietuviai, važiuo ką paveikslą parodos jau

DAR Birųjį A S
(THEWORKER)

Publiahed every Tuesday and Friday eieept Holidays such. aš 
New Year, Good. Friday, Memorial Day, Independęnce Day, 

Dabot Day, Thanksgiving and Christmaa
*-------  by —-----------

’J BAINT JOSEPH’SLITHUANIAN R* C* ASSOOIATION OF LABOR
Bafertd u sscond-claM matter Sept 12, 1915 at the post Office at Boston, 

Ma&s. under the Act of Marth 8, 1870

JL^ceptance for mailing at special rate of pogtage prėvlded for in SectlonllO3 
Act of October 8,. 1917, authorired on July 12, 1918

8UBSCRIPTION KATES:
Dbpiemtle yearly $4.00

EForeifcn yearly.,.,....,..,.... $5.00
į Domeetlc oncė per weelc'yearly $2.00 rvan. smuucjc meilum .* *w.w 
F once per week yearly. * $2.501 Užsieny 1 kart savaitėje metams $2.50

i- DARBININKAS
.- į W West Broadway South Boston, Mass.

Telephone South Boston 0620
. ———---------------- '■■■■—--•... •”---------- 1—-

■BARBARIŠKI'
i SANTYKIAI

- PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams . i........... $4.00
Užsieny metanus $5.00
Vieni). kart savaitėje metama .. $2.00

Lenkijos ministeris Be- jrankose. Pagal siūlą visUo- 
kas, kalbėdamas apie dabar
tinius lenką-lietuviiį santy? 
kilis, vadina juos barbariš-

, kais. “Nukąrąs, nū taika” 
•— toks tad nenormalus len-

’ ’; ką su lietuviais santykiavi- 
| mas. Jis tęsiasi keliolįką 
Į metą, nuo pat Vilniaus už- 
1 grobimo. Teisybę pasakiuš, 
r tai santykiavimas tarp dvie- 
£ ją tautą, visiškai . nutrauk- 
|į tas* Tokia būklė yra kietes- 
| nė net ir už karo padėtį, 
| nes karo metu priešininkai 
į pasipešę vėl paliaubai! j a ir 
f xiš karingą santykią kada 
į nors susidaro ir taika. Da- . 

’ F bar gi tarp lenką ir lietimą 
f viešpatauja griežtas, kurį 
I Čias, atkaklus pasiryžimas 
i nieko bendrą su ąaviin netu- 
•/ rėti, Toks neprietelingumas 
į gali kilti tik iš dideliausios

-.j skriaudos, kurios negalima 
' j. pamiršti nei atleisti. Lenkai

į tai. vadina barbariškumu; i ZN_1 T — J n . ,
Į. pavadinta, bet kas tą'barba-, 
r-liŠkūmą iššaukė? — Barba*, 
j- Tiškas ir klastingas - Vii-

; į niaus užgrobimas. Koks dar 
• .)» bas, toks ir vaisius; kokia

I daina, toks ir aidas. Barba- i y ’ » - •' ’ ■ ■
• ;. Tiškas istorijos įvykis. . tiiy 

į karnai buvo i užrekorduotas 
k ii* barbariški dviejų tautą 
L' santykiai yra pastovi lenkų

; Į smurto paseka. .
./ Lenkams, žinoma,, 'didelė 
sarmata prieš pasaulį dėl 

■‘barbarišką” santykią su 
lietuviais, jie. gali šnekėti 
ką. tik nori, jie jgali kaltinti 
lietuviu nesukalbumą, ne
žmonišką užsispyrimą, — 
bęt. kai kas iš šalies giliau 
pažiūri į dalykus, tai no- 
roins nenoronis prieina iš
vados, kad visas nesusiprato 
mas kaip tiktai glūdi lenkų

r i

• ■ t
■ i

dami Lietuvos ar tai pasi
svečiuoti ar apsigyventi, 
dažnai vežasi visokią elek
tros prietaisu, kaip tai ra- 
dįo, prosą, dulksiurblią, ke
pimo įrankių ir t. t. Juos 
atsiveža Lietuvon, kartais 
sumoka nemažai muito ir 
atranda, kad Lietuvoje ją 
negalima vartoti, nes . elek
tros srovė Amerikoje daž
niausiai yra 110 voltą, o 
Lietuvoje su labai .maža iš
imtimi yra 220 voltą* Taigi 
amerildečįai važiuojantieji 
Lietuvon ir norintieji par
sivežti elektros įvairią prie
taisu turėtą čia pirkti to
kius, kurie yra varomi 220 
voltu,

LIETUVOS PAVEIKSLŲ 
PARODA PARYŽIUJE

met prieisi prie kamuolio, 
Nagrinėdamas lietuviu, su 
lenkais nesantaika v i m ą,
kiekvienas bešališkas žmo
gus prieis prie Vilniaus 
klausimo. Lenkai sako, kad 
“aukščiausia pasaulio tei
singumo įstaiga (Tarptau
tinis Teismas) priėmę dė
mesin, kad padėties nenor 
maltinio šaknų tenka ieško
ti teritoriniame ginče tarp 
Lietuvos ir, Lenkijos ’ ’. Ki
tais žodžiais,: Lietuva nori 
Vilniaus ir negauna, . dėlto, 
ii* pyktis ‘ir nežmoniškas už
sispyrimas. Tas tiesa, kad 
Lietuva smarkiai nepaten
kinta dėlto, kad jai išplėšta 
nuo senų senovės, jai pri-1karalių teisią arba panašią 
klausanti sostinė. Bet-lietu-Į 
viai pyksta ne vien už tai, 
Juos labiausiai erzina tas, 
kad; Lenkija pasirašė atiduo 
ti Vilnią ir tuč-tuojau tą 
valstybinę sutartį sulaužė- 

j,. Gal būt,, kad taip teisingai ir dabar tą negirdėtą istori
joj smurtą nori pateisinti ir 
derėtis su Lietuva taip ne
kaltai, tarsi jokios skriaiv 
dos nebūtu jai padariusi. 
Toks Lenkijos nusistatymas 
be galo. įžeidžia lietuvių tau
tinę sąvoką ir įkaitina jų 
jausmus. Toks lenką, poel
gis tai grynas pasityčioji
mas, o kas pasityčiojimą ga
li pakęsti ? .

: Bet patys . Vilniaus gyvem 
tojai pradeda nerimastauti, 
Jie mato, kad pas juos ba-. 
das, Lietuvoj gi yra duonos. 
Jie kreipiasi. į Pilsudskį, 
kad taikintus! su .Lietuva ir 
atidarytų sienas normaliems 
santykiams su kaimynais. 
Ką . padarys . Pilsudskis ? 
Greičiausiai, kad vėl sulos 
kokią komediją.

' '■ ■ . .. K.

t

ICodėl Amerikos Konstitucija- Yra 
f Įdomiausias Dokumentas

buvo suruoštos Skandinavi
joje, Latvijoje ir 
valstybėse. Kovo pabaigoje 
žinomas Lietuvos dailinim 
kas N. Arbitblatas -vienojo 
žymiausią Paryžiaus 'galeri 
ją atidarė savo 
parodą. Tarp tą paveikslą 
yra Kauno, Nidos, Lietuvos 
pajūrio, Lietuvos upių vai
zdų. Parodos atidaryme da
lyvavo Lietuvos įgaliotas 
ministeris Prancūzijai p. 
Klimas, daug prancūzą me
nininkių, mokslininką, rašy
toją, žurnalistą* Pažymėti
na, kad tos galerijos savi
ninkas prancūzas Vali Leer 
turi 6 genialaus . Lietuvos 
dailininko Čiurlionies, pa
veikslus, kurie pas jį pateko 
per vielią Čiurlionies pažįs
tamą.,. -

išmokėta 1933 met* 5.195.- 
281 litu.

1932 metais buvo išmokė
ta 4.493.238 litai. „ Reiškia, 
išmokamoji pensijomis ir

Mirė Škotijos Lietuvių Vadas

Lietuvos menas vis kas
kart daugiau domina Lietu
vos kaimynus ir tolemesnes 
valstybės. Lietuvos dailinin-

valdžią, kuris kad nors nesy 
kį susikirto, bet užlaikytas 
per šimtus metą,"

Aiškina valdžios tris dalis 
•— įstatymdavystinę, išpildo 
mą ir aiškinamąją —taip 
aiškiai išdėstytas, kad viena 
dalis negali paržengti kitos*

Aprūpina padarymą ir iš
pildymą įstatymu, N.e pagal

autoritetą, bet per žmonią 
atstovus, kuriuos žmonės pa 
tys išrenka. ■ ”

Duoda kiekvienam žmogui 
laisvę; duoda laisvę tikėji- 
mams, kalboms ir spaudai.

Ragina taupumą ir'darbš
tumą, duoda visiems lygybę, 
pakelia moteriškumą ir lai
ko pilietystę ir namus orga
nizuotos visuomenės .pagrin
dais.

FLIS.

nigo J. Petrausko mirtį pa- ■ 
žymi, . kad jis buvęs lietu
viams ne tik kunigas, bet ir 
advokatas, gydytojas ir pre- . 
kybos bei versle reikalą pa- 
tarėjas.; Tas pats “Glasgūvv 
Obsertver” rašydamas apie 
k a. kum Petrausko dar* 

buotę pažymi, ką’d. velionis, 
smarkiai pavargęs bedirb
damas per. Lietuvos kara
liaus šv. Kazimiero dieną ir. 
kad šv.. Kazimieras, kaip. lie. 
tuviu patronas, ją labai my
limas.

Kitas anglą laikraštis 
“The Bullėtiii” įdėjo kum 
Petrausko laidotuvių eiseną 
Mos e n d e, pažymėdamas, * 
kad Škotijos lietuviai lydi 
savo dvasios vadą. Palaido
tas šv. Patricko kapinėse, 
Nęiv Stewenstone, apie po
rą kilometrą už Mosendo* 

r^:Wn.TeTi^s7msTdręs iš 
Platelių valse. Škotijoj dir-.

■ • bo nuo 1921 metą, beveik
• niekur iš ten neišvažiuoda-_
• mas., . .

STAIG A MIRĖ ŠKOTU 
JOS LIETUVIŲ DVA
SIOS VADAS KUN. J. 

PETRAUSKAS.
ir kitosę’ P&sra4,omis suma 1933 me

Tai yra 'dėl to, kad Lietuvos ----- —
įstatymais 'einant, pripažįs- Kovo 6 d. Škotijoj, Mo- 

aus taleri- tawa vi&^ews valdininkams sende, visai netikėtai, naktį, v 
Y;nXivąinl tarnavusiems Rusijoje" ją te i grįžęs nuo ligonio įteikęs a.

tais padidėjo 702,043 litais

nąi ištarnautas laikas, ir jis švenčiausiąjį .staiga įnirę

KIEK LIETUVA IŠMOKA 
PENSIJŲ IR PAŠAĮ.PŲ

Škotijos lietuvių dvasios va- 
das, visą lietuvišką organi
zaciją, ją tarpe ir Vilniui 
Vaduoti Sąjungos skyrių 
Škotijoj, . rėmėjas, kuii J*. 
Petrauskas. Jis buvo drauge 
ir Škotijos lietuvių organo 
“Išeiną Draugas”, redakto
rius*

Mirties priežastis mums 
tuo tarpu nežinomą. Pasku
tiniu laiku jis skundėsi 
skausmais ausyse ir iš viso 
sirguliavo; nors šiaip dar vi 
siškąi jaunas, apie 41 metą, 

^Girėno- -di4yyriškur-žygii^^ 
“Lituanicos” tragedija, kad 
šitam nepaprastam įvykiui 
įamžinti rodo didelį duosnu- 
mą. Dar nebuvo nė rinito 
raginimo^ nė propagandos 
Dariaus ir Girėno pamink
lui aukoti, o jau Šiatn reika
lui yra suaukota apie 110.- 
000 litą (dabartiniu kursu 
apie 18.000 dolerių), šiais 
bepiniges bei krizes laikais 
neturtingai mūsą visuome
nei tai nėra maža suma, — 
ji sudėta aukojant po vieną 
ar keletą litą. Yra. stačiai 
•jaudinančią aukotoją, pa
vyzdžiui vienas našlaitis 
piemenėlis atsiuntė auka 8 
litiiSj .su. savo rankute rašy
tu laiškučiu, kuriame pa
reiškia, kad aukoja, viso mė
nesio savu, “algą”, kad būtą 
gražesnis ir didesnis didvy
riams lakūnams pamink
las!. ; .

Atrodo, kad tas paminklas 
tikrai turėtą būti ir didin
gas ir gražūs. Jau meninkai 
ir architektoriai yra (nemo-

skaitomas prie Lietuvoje' 
ištarnauto laiko, tuo būdu 
visi seni buvę Rusijoje, o 
dabar tarnaują Lietuvoje 
valdininkai, jau išsitarnau
ja pensijas ir valstybė turi 
jiems mokėti. Noi'S pilie
čiams ir susidaro iš to ne
menka mokesčių našta.

PAMINKLAS DARIUI IR 
GIRĖNUI

Lietuvos visuomene taip 
buvo sujaudinta Dariaus ir

1933 metą pabaigoje buvo 
3.453 pensininkai. Iš ją L- 
600 .buvo įstaigą tarnautojų, 
199 kariai, 585 Lietuvos ka
ro invalidai; 794 rusą armi
jos invalidai, 153 pasižymė
ję. asmenys, 122 buvę. Vokie
tijos tarnautojai Klaipėdos 
krašte.

iŠ pensiją ir pašalpą fon
do 1933 metais išmokėta tar 
nautojams ir kariams pensi
ją 2*868,996 litai ir pašalpą. 
760.926 litai.

Iš valstybės iždo išmokėta 
pensiją: Lietuvos karo im 
validams 524*096 litai ir tu
su armijos invalidams 394. 
497 litai, pasižymėjusiems 
asmenims 225.034 litai, bu
vusiems Vokietijos tarnau
tojams 421.732 litai. Viso 
labo iš valstybės iždo pensi
ją išmokėta 1.565.359 litai. 
O bendrai pensiją ir pašal
pą fondo ir valstybės iždo

buvo.
Anglu katalikiškoji špatu 

da, kaip *_‘Gląsgow. Obser- 
wer” ir kiti aprašydami ku-

Kryžius Kambaryj
’ F V ir (įkas I yra i'^i pagrindai,, kad nuodėmė

šlykštėtis ir jos saugotis.
Šv. Augustinas atvirai pri])ažįsta| kad kiek 

kartą turėdavo pagundas, bėgdavo j$?ie Nukry- 
. žinotojo; puldavo prie ,įo žaizdą, prie Jo šir
dies, meilės ir gailestingumo liepsnomis liepsno
jančios.. . \■

. Šv. Dominiką kitas vienuolis vieną kartą ra
do apsiašarojusi beklūpanti po kryžiuni, Už
klausė ko verkia? Šv. Dominikas atsakė:

— “Kodėl neturėčiau, verkti? ..Juk' kryžius 
yra mano knyga: jame skaitau savo kaltes ir 
ją baisumus. Matau ką pradirbau ir ką pelniau. 
Pridirbau daug nuodėmių, prasižengimų, apsi
leidimą o surinkau daug malonią, už kurias

;> ‘ Ūladstone, vienas ■ įš žy- Tarp ją buvo. George*; Wa-
: iniąušiu Aiiglijoš diplonia- shington, Benjainin Brank-
> lą* yra pasakęs apie Ameri- lih, James Madison, Alexam
7 konstituciją, . kad ji “yra der Hamįlton,. Roger Slier-
C puikiausias darbas, kuris niaiij Rtobert Morris, James

Žmogaus protu atliktas pas- Wilson ir ..Charles Pinck-
? kirtu-laiku’” ney. Gal dabar matome pri-

Atsimindami p. Gladstono žastį kūri veikė . padaryti
; žodžius, norime kreipti dė; konstituciją įdomiausiu ir
1 • įnėsį į musu konstituciją. puikiausiu dokumentu —
: • - Kodėl Jung. , Valstybių buvo darbas trijų ir pusės

konstitucija yra puikinusias mėnesių, ir darbas Ameri
kos fonaUsiii urbtu. ■H LAlvA* VC4-O į , ■

‘ Bttvo’ sutaisyta, susirinki Amerikos, konstitucija —
' kilvis sušauktas Philai . Suvienija atskiras valsti
\ delphijojj geguž. 25 d., 1787 jas į vieną tautą; tas sltVie-
f nu. ir užbaigtas rugsėjo .17. nyjinias yra dėl visą gero

d, tai pačiais, metais Gar- ves; palaiko, žtnnįą valdžią,
* šiauši to laiko ainerildečiai Nustato balnūsą tarpe fe-.
Į, buvo-to susirinkimo nariai, deralio autoriteto ir raitijų

Šv. Cliryzostomas, kurs mirėį 407 metuose, 
liudija anais laikais laėikščionis. stačius kry
žius ant altorių, jais dabinus duris,, sienas, rū
bus, šarvus ir kitokius daiktus, juos stačius 
prie kelių... . .

. Iš . aprašymo kankinimo Šv. Hipparėho . ir 
Philotejaus matyt, kad jie meldėsi po septynis 
kartus ylięnoje po krj'žium, ją kambaryje pas? 
tatytii.-Senas tas krikščioniu paprotys, statyt 
kryžius kambaryje, kuriame daugiausia šeima .
būna, yra geras ir pagirtinas, nes tuomi paio- Į Viešpačiui nebuvau dėkingas. Už mano nuode- 
do, kad šeimyna yra.krikščionišką. Įmes Viešpats . taip: baisias kančias, kentėjo ir

Kryžius visuomet skaitėsi pilnas krikščiony- 
, bes mokslo iš virsimo įrodymo ženklas, jį su
trumpintai vadindavo: “verbum crucis” tai y- 
ra kryžiaus žodis, arba Dievo žodis.; Kristų nu
kryžiuotą pažint, apie Jį. skelbt, reiškia. žinot 
ir platint krikščionišką  ją teisybę;, tikėt. Į kiu
žių reiškia priimt krikščionybę. Todėl kryžiaus 
ženklą darymas iš senovės yra pripažinta krik
ščionių tikėjimo išpažinimu, ar tai darytume 
pavieniai ar visu , susirinkimo būriu, bendrose 
pamaldose. ’ . / .

.Šeimininkas ar šeimininkė gavo troboje kry- - ..
žiu patalpina viešai prie to prisipažįsta, . kad . ■ Kryžius mus. mokina kantrybes,. Vienas*Die- 
visa‘šeima, visa ją šeimyna, turi būt tikrai vobaimingas jaunikaitis, mirties patale gulč- 
krikščionįška. Tokia-šeimyna pareiškia: “AšIdamas tarė savo Dvasios Vadui: prieš savo a* 
ir mano namai trokšt anie, tarnaut Dievui, nori- kis pasikabinau kryžių; laike sopulių, i jįžiūrė- 
me DieATiį tikėti ir su juo eiti”. . ’ jau ir taip sau galvojau: Viešpats Jėzus daą-

Antras, savo gyvenime kryžiaus, statymas vi-, g.iau kentėjo, o bttvo nekaltas 1 O gi aš juk. ūsu 
sai šeimai primena, kad .nuolatos dabotą krikš
čionišką 'dorybą ir sergėtus, nūądenies.;.lūžius 
seimai primena, kad žmonių niiddėmęs’ Viešpatį 
Kristą atvedė ir prikalė ant medžio -ki’yžiauš, 
kącl Jis ant kryžiaus kentėjo už mūsą prasižvn-. 
gimus, kad* per kryžiaus kančią užpelnė .ūnlsą: 
išganymą, mūsą nuodėmių:atleidimą..

ant kryžiaus numirė — kaipgi aš neturiu liet 
ašaras ir gailiai raudot*;.

Kryžius nuliūdimuose ramina, sielvartuose 
priduoda jėgos ir stiprybės.;.
'. šv. Ėleazaras savo žmonai Deliui j ai. taip sa
kę: — “kiek kartą kas mane apšmeižia, išpra- 
vardžiuoja, ar daro kokias kitokias, skriaudas, 
pažvelgiu į keiitanČio. Viešpaties Kristaus pa
veikslą ir savęs paklausiu: kuo. yra mano, 
skriauda, kurią kenčiu, prieš skriaudas mano 
Viešpaties ir Dievo iškentėtas? tuomet ma
no širdis.tuoj nusirainiiia”.. ,

didelis nusidėjėlis....
•.* Kitas.-šyentasiš, kurį nekaltai pasodino į ka
lėjimą, paklausė Išganytojąits ant kryžiaus: 
“Viešpatie, ką padariau, kad manę toksai smū
gis ištiko?” O Kristus Viešpats jam atsakė 
nuo kryžiaus: — “O aš ką padariau?” ‘ ’

Vienas -.Meksikos, kiuiigąiĮšŠtiš buvo diktato-

karnai) paruošę keletą pro
jektą. Kuris projektas bus įsteigti VILNIAUS krašto 
priimtas, tuo tarpu nėra ga-. 
Įritinai žinoma. Vieta . pa 
minklui jau galutinai . pa
rinkta : ant Aleksoto kalno, 
netoli aerodromo, reiškia 
ties ta vieta, kur didvyriai 
karstuose ir svetimu lėktų-, 
vu baigė savo didingąją ke
lionę. Paminklas bus mato
mas iš visu Kauno vietą ir 
tolimą apylinkių ; naktį, bus 
apšviečiamas ir kartu rodys 
lakūnams nakties skraidy
muose- nusileidimo vieta 
(aerodromą).

Paminklas bus šiemet pa
statytas ir.’ iškilmingai . pa
šventintas ' liepos 17 dieną, 
“Lituanicos” tragedijos me 

. tūlėmis sukaktuvėmis.
' Tsb.—t

riaus nubaustas sudeginti kartu su savo tarnu. 
Liepsi!ose. spirgėdamas tarnas labai dejavo. Ku
nigaikštis jam tarė: — “O ar aš ant rožių, pa-.
talo guliu? Manę taip, pat liepsnos degindamos 
čirškina..;.” Ant toį^ kunigaikščio žodžiu .tarnas • 
nutilo. f . /

i , ■ ■ • . ■ • i . ».

Šeimynoms kryžius padeda vaiką krikščio- . .
niškam auklėjimui, ypač ją pirmuosiuosė. jau
nystės metuose. Galima vaizdžiai, įtikinančiai 
kryžiaus pagalba įrodyti vaikams visą Viešpa
ties Kristaus kančią.

Vienas garsus katalikas romėnų rašytojas, 
savo kūdikystes atsiininimuose rašo: — “Mus 
vaikus tėvo. pasakymai apie . Viešpaties Kris- . 
taus kančias iki ašhrą sujaudindavo.,, o kny
gose su paveikslais.net išbadėme budeliams ti
kis.; : •_

Vįena pamaldi, motyna, savo vaikus kuomet, 
tie padarydavo ką nors tokio, kas turėdavo bent 
mažą šešėlį nuodėmės, nusivesdavo po kryžiumi. 
Ten vaikai turėdavo perprašyti Viešpatį l)ie- . 
vą už-padarytą Jo Įžeidimą,, o lik po to, vėliau, . 
motyna savo, vaikams dovanodavo ar juos tin
kamai nubausdavo, .. .

Jei kas taip elgsis, tai jau vaikai paties pa-. 
Sakymo, kad, “nemalonumą padarysi Viešpačiui 
Jėzui”, užteks kad vaiką Dievo baimė nuo 
bent kurio nemandagumo atbaidyt. .. ..

Naminėse, kasdieninese šeimyninėse painąl- 
dose, kryžius tarnauja Dievo prisiminimu. Su
kelia pagarbą ir atydą. Bendrai, vaikus pripra
tina mąstyt apie Dievo buvimą ir turi įtekmę į 
nuodėmių šergė j imasi .

Todėl tegul kryžius būna kiekvienuose krik
ščioniškuose namuose, ir tai, reginioj e, garbin
goje vietoje. Prieš jį tegul dažnai renkasi visit 
šeimyna nors tik trumpai .nialdęliai. Nuo kry
žiaus koją daug malonią ir šviesos plaukia jį 
getbiaučiiu šeiniai, ir joje viešpataus-nekaltybe, 
Dievo bainuiiguiuas, doius šugyvęuinias, kaūt- 
rybe, santaika ir visos kitos krikščioniškos mei
les dorybes; . ‘

JAU VISOJE LIETUVOJE

BADAUJANTIEMS ŠELPTI 
KOMITETAI

Vyriausias Vilniaus kraš
to badaujantiems šelpti ko< 
mitėtas galutinai, nutarė, 
kad .aukos vilniečiams bus 
priiminėjamos tik pinigais 
ir grūdais.' Auką rinkimo 
komisija ruošia atsišaukimą- . 
į valdininkus, kurie Vil
niaus krašto badaujantiems 
apsidės tam tikru mokesčiu.

Ligi kovo 25 d. jau visuo
se apskričią miestuose ir 
valsčiuose susiorganizavo 
komitetas badaujantiems 
.vilniečiams šelpti. Badau
jančią šelpimo darbas, viso
je'Lietuvoje varomas ypa
tingu spartumu. Tsb.—.
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! Bukime Ištikimi
Savo Karaliui

CAMMIDGE, MASS.
to neatsitiko. Visi žino, kad 
tas gėles užaugino tam tikri 
žmonės? gėlininkai floris- 
taL Kaip jie tą darbą atli- 1 
ko I Jie pastatė tam tikrus 
namus, kurių sienos 'ir sto
gas yra padarytas iš stiklo, 
Tuose namuose išvedžiojo 
dūdas, kuriomis leidžia šilu
mą. Saule šviečia per stikli
nį stogą ir sienas, iš vidaus 
leidžiama šiluma ir štai au
ga gražiausios gėles, nors 
lauke siaučia žiauriausi šab 
čiai. štai šiame darbe jau 
aiškiai pasireiškia žmogaus 
išmintis, supratimas, suma
numas, mokėjimas. Čia vi- 

. siems-aišku,- be jokio pla?
taus išvedžiojimo, kad gely^ 
no vidaus Apšildymas apsąu 
goja augalą gėlę nuo išori
nių Šalčių,. o saulės spindu-.

I liai teikia joins gyvybę ir 
! jas augina.

’ Bet kaip atrodytų pavyz- 
. džhli, jei kuris floristas 
, pradėtų sau manyti, kad jis 

gėles užaugino savo jėgo- 
; mis : išminčių, sumanumu, 

mokėjimu ir jog šaulė ir jos 
/ šviesa čia su tuonii neturėjo 
į Į nieko bendro, bet kad savo 

aštria šviesa dar net kenkė 
jo gėlėms ? Ir štai jis kur 
nors tamsiame rūšy, kur ne: 
įeina saulės spindulių ■ ban
džų užauginti gražias gėles 
Ar manote, kad tokis ban
dymas būtų pasekmingas 'i

. , Būkim Ištikimi Savo Kara:
‘ . liui.

/(Tęsinys)..-
IŠMINTIS, Išmintis tai 

pirmas Kristaus Karalijos 
ženklas, Kaip ją pažinti ‘ir 

■ . pamatyti ar žmogus ją turi i 
Pradėsim nuo materijalių 
daiktų.'

Ktai /pavyzdžiui, ateinu 
Velykų švente. Nueina baž
nyčion, kad sykiu su kitais 
tikinčiam žmonėmis pagar
binti prisikėlusi iš karsto 
Išganytojų. Koks tai gražus 

- įspūdis! Žmonių pilnutėlė 
bažnyčiai Žiuriu: taberna- 
kulas, altorius papuoštas

mis, kurios tmytum būrys 
nekaltų mergelių, pašip.uo- 

; susiu. gelšvai-žalumiįs suk- 
tūlomis lenkia savo baltas 

• galvutes ir atiduoda ' garbę
savo. Sutvėrėjui. 1

Žiūriu: į tas gražias, nėr 
•. ; kaltas gėlos ir mąstau sau;

.. .‘kaip tai galėtų būti l Lauke 
: ’ dar nematyti jokios gėlelės, 

jokio žalio lapelio. Nesenai 
dar siautė žiaurūs Šalčiai, 
kurie tarytum buvo pasiry
žę sunaikinti ant visados, 
gamtos gyvybę, o čia alto
rius papuoštas gražiausio
mis gėlėmis. Jog tos gėlės 
per vieną kitą dieną negalė-, 
jo užaugti. - .

Jeigu nežinotum kaip tas 
atsitiko, tai manytum,- kad

Aišku, kad ne. Kiekvienas 
pamanytų, kad tas floristaa 

; *ra pamišęs, kad jo protas 
yra nesveikas, nes visi žino, 
iad jok'is augalas negali au
gti be saulės šviesos.

Jeigu kas dąro klaidų ma- 
terijaliuose dalykuose, tai 
mes tą greit pastebime, lai- 
<ome tą žmogų neišmintin
gu ir jo kvailo elgesio nese
kame. Bet jeigu, kas darų 
vlaidas ir elgiasi, neišmin* 
tingai dvasiniuose dalykuo
se, tai mes to nematome ii’ 
dažnai nenorime matyti,, bet 
dar kartais aklai sekame 
paskui juos darydami . tas 
pačias klaidas.

Gėlininkas — floristas au
gina gėles su tikslu, kad, 
jas kam nors parduoti ir tu
rėtų iš to sau pelno. Jeigu 
pas ji atvykęs kokis garsus, 
turtingas ponas, šalies pre
zidentas ar karalius nupirk
tų jp užaugintų gelių, kad

1 Cauno Potograpija, Kaimo Aparate

LOS. Kuopų Susirinkimai
BROOKLYN, N; Y.

■ LDS. 12 kp. mėnesinis susirin
kimas Įyyks balandžio 15 d., 6:30 
vai. v., Karalienės Angelą, para
pijos svetainėje,, kampas Kobling

• • _ ir So. Ath gatvią..
Taigi malonėkite visi susirink-

• y ' ti h*' užsimokėti duokles, kuriė e-
sate-skolingi. KepamirŠkito ir 
naują nariu- .atsivesti prirašyti;
prie niūsų brangios organizacijos J Rėj 

. . • ’ • • ’ j čLr
‘ C BROOKLYN N Y ’ m-simoketą duokles. Parodykime

Balandžio. 15; tuoj po sumos į-
/ vyks LŪS. 10 kuopos- .susirinki

mas. Taigi kviečiame visus nariui*
' atsilankyti i ši susirinkimą. ir už-, 
simokūti mėnesines.,.Atsiveskite 
ir savo draugus, prirašyti.

landai,. Kviečiame gausiai sueiti, 
lies turime keletą svarbių suma
nymų. Atsiveskite Ir savo drąu- 
gus(es)'- prirašyti.

PROVIDENCE, R. Į.

IjDS.- 11 kp. menesims susirin- 
Įkimas įvyks sekmadienį - balan- 

■j džjo 15, tuoj po sumos, bažnyti- 
Į nėj svetainėj. • Svarbu, kad visi 
i šiame susirinkime dalyvautų ir

gražų pavyzdį, kitiems;

WESTFIELD> MĄŠS.

. LDS. 111 kuopos susirinkimas 
•įvyks • sekmadienį; . balandžio 15 
d., tuoj po sumos,' Šv. Kazimiero 
parapijos salėje.; Kviečiami visi 
nariai ateitu ' '.Taipgi atsiveskite 
savo draugus prirašyti prie šios 
kilnios organizacijos.

t

LAWRENCE, MASS.
LDS. 70 kp. susirinkimas Įvyks 

balandžio 15 d., tuoj po 12 va-

Visa Kelione Juriomis
Į JŪSŲ TAUTINĘ KLAIPĖDĄ 

(Ppr CopeniiagiĮ)
IŠPLAUKIMAI Iš SEW YOltKO 

S/ S. FRĖDĖRIK VIII Balandžio 21 .
• S. S. VNITBD STATES.' Gegužės BĮ . .
. . S. S. FREDERIK VIII

. S. S. UNITED STATES
S. S. FREDERIK. VIII

Gegiižės 26 '•
Birželio. 16
Birželio 30

DIDELE EKSKURSIJA
• Po priežiūra Lietuvių Agentų Draugijos

■ ■ '■ laivu ‘UNITED STATĖS” .
. -. ■ Iš New' Turko Gegužes 12 d.

VrjsIdokHt' prie ■vloiiiiitolės ofidalės Ekskursijos' i..TAIĮPTAU- 
TINf EUi'nARlSTLNf KONGRESĄ, .vadovaujantį A. L. RY K.', 
Federądjoš. teplauks laivu S. S. “FREDERIK VIII" iš New

Ynrko Gegužės'26 d, '■ . • ' . ..' •

DIDĖLE VASARINE EKSKURSIJA
• .j'iHittškiu vadovaujamu Juoža Jnnush’o, JT,

• . ' laivu “FREDERIK Vili’’ ' •
Iš Ne\V Yorko Birželio 30 d. .

. • Arba.įiiK Kitus mib>rtziiūlus dietos aKenlus, arba

Scandinavian American Line
•2|S AViišliingtuii’ Si./ ■ 27 VURiIiiill St.\ - 13u N. Lnsailo St. 

į Boitiąb Massi. Šinv N. Y. , • i’hlvagtylll..

sakykime ar tas floristas^ 
nejaustų savyje džiaugsmo, 
iŠdydumo Bet, jeigu floris
tas užauginęs gėles tyčia 
niekam sjų neparduotų* bet 
išmestų jas į mėšlyną, arba 
sudegintų? Tada taipgi 
kiekvienas palaikytų jį už. 
kvailą, neišmintingą.

Kaip šį gėlių auginimo 
pavyzdį ‘ pritaikinti prie to 
dvasinio žmogaus .gyveni
mo ? Pirma reikia žinoti tą: 
kuomi saulė yra augalams 
ir gyvūnams, ir kad be jos 
šviesos jokis augalas bei gy
vūnas negali, gyvuoti, tuo- 
mi . Dievas yra žmogaus dva
siai ir, kad be Jo šviesos 
žmogaus dvasia negali gy
vuoti.

Įsivaizdinkime it supras
kime sau taip, kad žmogaus 
kūnas yra lig .tas namas, 
kuriame auginama gėlės 
Protas yra lig tas langas, 
per kurį įeina Amžinosios 
Išminties. Dievo šviesa; Šir
dis yra toji dirva; o. mųsų 
dvasia tai tas gėlininkas —. 
floristas,. kuris jaučiasi ta
mepilnu šeimininku. Tas 
šeimininkas mūsų dvasia tu
ri laisvą valią, jis gali į h; 
dirvą. — širdį paėmęs Die; 
yb' žodžio, sėklelę pasėti -ir 
užauginęs kiblių darbų . gė: 
les parduoti jas tam pačiam 
Dievui, ir. gauti už tai gau
sų atlyginimą. Arba jis gali 
laikyti tą dirvą tuščia, au
ginti blogų darbų — piktžo
les. '

Jeigu kurios nors valsty
bes valdžia išdalina savo pi
liečiams, žemę,. tai ji nori 
taipgi, kad piliečiai tą žemę 
tinkamai sunaudotų, o ne
laikytų ją -.dirvonams* Daž
nai pasitaiko, jeigu kur ūki
ninkai nesimaudo j a savo 
žemės, jos nedirba, tai, val
džia nuo jų žemę atima ir:a- 
tiduoda. kitiems, norintiems 
dirbti.. . -

Taipgi turime žinoti, kat 
ir Dievas mus sutvėrė ir da
vęs niųins.širdį, protą, dva-. 
šią, ir apšvįetęs mus Savo 
Išmiųtimi, nori,, kad mes 
dirbtumėm ir. išduotumėm 
gerų darbų vaišius. Net ir 
Evangelijoje yra pasalijla 
■‘Medis, kuris neišduoda.ge: 
rii vaišių bus Iškirstas ir i 
ugnį įmestas.'’ •
/' Bet gal kas pasakys ši 
taip: "Kadangi Išiiiintis ,y- 
ra šventosios Dvasios lova 
na, tad, kad' įrodyti, • jog, 
žmogus turi išminti, šis ge- 
lių. augalinio' pavyzdys visįu

ą

1

Laikinoj sostinėj Kaune,, /k 
Kai kas gauna vietą šaunią,’ •. ■
.Pinigais jam sninga, krinta,.

. Kol .aps’rengęs nebejauta. •
Čia teatrai, restoranai, - . ’’

..Čia viliokai, "prošepanai”, —
Plečkaičių sekta kovoja 
Čia Adolpiškai saikuoja.

Stambios firmos likviduotos . '. 1
Lig Šarkejaus nuboksuotos, 
Tik komunos neišnyksta
"Svečių" Sindikatai dygsta.

Čia Vokiškieji spartakai, 
, ’ Rengias Lietuvių atakai, .

Prieš Klaipėdų .‘‘MėmeĮandas'’,
Girdėt iltis jau galandąs. •••■’. : 

Kad ir Nemunas užšalo, • 
“Patrijotus-’ tauta valo, 
Narius lig šepečiais šveičia, .
Įstatus taip jau perkeičia.

Jau visi kaimiečiai žino, 
Kad Kaune lig Palestinoj. ' . '
R'amansįškiais mirgėt-mirga, 
Jų žargonas spirget-spįrga., .

4------Dekorlete^^^ -- - ——- — -
Aferų — aferos dygsta, ; . • •
Daug ką tvenkiu oru vaišiu, 
Daug kam .reiktų,, gero “šmaišin”. \ 

Tie, kur stato.kaminyčias, 
Jau nutolę nuo bažnyčios 
Raudonspalvė ant jų bokšto 
Rodo, ko tie. ponai trokšta.

Milžininiai Kauno, rūmai, ■
Tai kaimų nemalonumai, 
Toms statyboms nėra litų, 
Kraunam karves vieton plytų/

Gal dėl pigintos degtinės, 
Nuolat skamba varžytines, . . . 
'Lietūkis spaudž’ir neveplas, 
Už devintų -mėtų sėklas. .

Gelast bekonai h* pieninės, .
Tik kaii toros Centralinės .̂ '
Mažai ir negreitai moka.
Gi mums visiems litų stoka.

. Tas Lapenas šešeaukštis — . .
•. Per Europą kaip tas paukštis, 

Vėl kiaušinių, toli .skrį^o, . ,. 
Sako taktų gal suklydo?

1 Kauno gatvės meksfaltuotos . 
Kauno ponios dekoltuotos, ; ... 

..Vyrai' kasas ir nešioja — • -..
Bankų indelius pešioja....

. Gana Kauną kritikuoti, .
Vien juodai, potdgrapuoti,- \ ....

• . ■ • ' Juk ir kaimas ne be ydų, ;
Jų čia plinta sėkla žydų. ; ’

. Mat marksizmas davęs pradžių, •/ 
Veda žioplius už pavadžio, .

- Plačiu keliu nitrilizmo, • '. ’ • 
Prie raudono Komunizmo. . • .

Vienok kaimas jau atkiunta, 
' Draugus—priešus jau supranta, 
Savi pas savuosius eina-į 
Laikas- nuomones permaino. . • ' "

■ 1 • Lietuviiį patarlė sako, . \
. kšalvn svetimus nuo tako!

Jei nenori apsigauti
Neik su kipšu oboliauti.

Kriaiičittks.,

Lietuvių Diena
Naujoje Anglijoje - Marianapolyje

• • Naujosios, Anglijos Fedemeijos Apskrities .Seimelis,. ; 
lutarė ruošti Lietuvių Dienų Mariaiiapolio kolegijos so- . 
uosc Liepos .4 Dienų. Šiam nutarimui pritarė N. A. Ko-.

legijos Rėmėjų seimas ii kitų, oyganizaęijų seimeliai ir . 
suvažiavimai. Tokiu būdu, kaip pernai, taip ir šįmet 
LIETUVIŲ DI-ĖN.A įvyks LIEPOS 4 DIENĄ, MA* . . 
RIANAPOLYJ E, Tlioinpsoii, Conn. 7 •

Einant liitnėtų organizacijų seimelių nutarimu, pra* 
dėta rūpintis Lietuvių Dienos ruošiniu, šiuo tikslu įvyko 
du pasitarimai: Conit. darbuotoju įvyko balau-
džio 5 d* Mariauapolio kolegijoje, kuriame dalyvauta ats
tovų ir kitų valstybių., ‘kaip Mass. ir R. I. Antras pasita
rimas Maus, valstybės darbuotojų įvyko balandžio 8 d. So," '. 
Boston, Masu, dalyvaujant ir Conn, valstybes atstovams.

Tokiu būdu xn'eliininariniai pasitari! uai įvyko. Juo
se išrinktos Lietuvių Dienos valdybos, komisijos ir pada
ryti svarbiausi nutarimai, kaip tinkamiau prie tos Dienos . 
priširuošus. . •• . .

* . - . I ■ ’ -t • ■ • / 1

LIETUVIŲ DIENOS VALDYBA: . ’

- ,VIČIUS ęMass,) ir KUN. JONAS;AMBOTAS " 
.■ (Conn.j, ■.

Veikiančioji Valdyba;. pirmiiimkas — p. ANTANAS :
KNEIŽYŠ, Canton, Mass. .
pavaduotoju ‘ p* KATRINA VOtiYLlENE,...
Boston, Mass, • f.-.
raštininkas — p. J ONAŠ DILIPAŲ 8KA»S, Mą- 
liąnapolis, Conn. ;
iždininkas. — KŲN. JONAS NAV1CKAS,. Ma- ’..

. riimapolis,. Coim. .....
. iždo globėjai — ’pp. S* ČEIKAŲSKzVS, Liuvrcių 

ęe, . Mass. ir A. NAUDŽIŪNAS, So. Boston, 
Mass.

SUiniinycsniani: darbo rarynuti sudaryt a,, daug koiuk . 
sijų, būtent: •' -

1. KVIETIMŲ — KUN. J, ŠVAGŽDYS, KUN. I\ ..
JUŠKAITIS, KUN. J. NAVICKAS.

. 2, TRANSPORTACJJ OS — KUN. E. GRADEC- .
KIS, KUN. P. KARLONAS ir. p. A. KNEIŽYS.. . •

3.,MUZIKOS ir DAINOS — KUN. J. BAKANAS,.
p. A. ALEf<SIS jr p; M. KAĖBAUSKAS. ■ . .. .
S ■■ 4. SPORTO — KUN. E. GRAD.ECKIS, p.
LISAUSKAS ir p. T. SŲČKUS. ■ / ' .

5. SPAUDOS — KUN. K. URBONAVIČIUS, KU- 
NIGAS J. KRIPAS ir p. .1. PILIPAUSKAS.

6. BIZNIO — KUN. J. NAVICKAS, KUN. V. ..
I’UIDOKAS ir KUN. J. PETRAUSKAS.

■ j .'Atskirais dalykais rūpi] įsi s ši ėasu lenys: .
.Ženkleliai — Kun., J. Petrauskas. .. • ■

• Apdrauda nuo lietaus — Kun. J. švagždys.. .' :
• Filmavimu — Kun. P. J.uškaitis.

Garsiakalbiais — Kun. A. Morkūnas. .

netikintis bedievis. . Tad ir 
jie yra apdovanoti. Švento
sios dvasios IšnūntimiLKąš 
nors paklaus;

Bus daugiaus.

' GERB. KLEBONU IR 
MUZIKU DĖMESIUI

Šią savaitę išeis iš spaudos 
nauja-.. . ' • •

KOMP. A. ALEKSIO 
parašyta, keturieins.balsąms

GIESMĖ Į SV. JUOZAPA
■■■ KAINA 10 CENTŲ 
Chorams perkant. didesnia: 
me skaičiuje duodame 50% 
nuolaidos.-, ;. : . , /'■

“DMBINIIilAŠ,,
• ’ 366 W.: B roadwny, 
Sq. Boston,. • ' Mass.

VĖLUVOS IR ORGANIZA
CIJŲ ŽENKLAI

tai musų specialybe Ir ilgi; metų 
praktika. Darbas artistiškus. Kniuba 
žemos. ‘ ‘ ’

M. A, NORKŪNAS
P. O. Bos 371, Lawrence, Mass.

KVIETIMAS
( ■ ‘Tik'iTi- lietuvišku: nuoširdumu kviečiame Į .
į ; Naujosios Aiiglij()s LIETUVIŲ DIENĄ Ma- 
! rianapolyje. visus. Gerb. Dvasios Vadus, Visuo- 
j -' menės Darbuotojus, i’rofesijunalus, Biznierius, 
i Chorus, Org:uiizacijas-Draugijas-Kuopaš ir vi

są plačiąją Visuomenę, kad toji DIENA būtų
! . pilnas Naujosios rkiiglijos Lietuvių tautinio su-
' sipratiino, kūltūHii'ib subrendimo ir sutartino 

veikimo pasireiškiitias, -stiprinąs mūsų TAU
TOS kūrybines galias ir laiduojąs šviesią ateiti!

Kvietinio Komisija:
•' Kalu-. Jonas šrayzdys,

L, Darbininkų Sąjungos• Pirmininkas^ ■ 
K uit. Pranas Jnsl^iitis, ' '

. Blaivininkų Sus-mo Pirmininkas.
'.Kini. Jonas X a viekas, ■■ 
Marįanapolio Kolegijos. Rektorius.-

KRAUKIME K U LTŪROJS TURTUS. ' 
savo tautai,: nes jie yra stipriausias.ii?;pat'variausias tau
tos buvimą.pagrindas. Jau dešimti .metai leidžiamas lite-.' 
raturos mokslu, visuomenes ir akademiškojo gyvenimo ‘ ■ 
iliustruotas žurnalas .• y

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

.‘‘DARBININKAS.’’
366 West Broadway,

■ So. Boston, Mass,

ėiiiųs kas ineiiuo susiuvimais po 96 — 112 pusk, yra ver
tingiausias kultūros turtų aruodas.- iš kurio turi semtis' 
kiekvienas, be profesijos, skirtumo, Lietuvos inteligentas 
—^šviesuolis; Juo turi susidomėti ir. Amerikos lietuviai 
inteligentai. • ... "'.»••

. Laikas, tad užsisakyti "ŽIDINĮ" 1034 melamkl- /’•
Prmiumerat’os kaina: metams 4o 1L pušim 25 lų.

. . Adr. "Židinys", Kaunas,/ Laisvės, ak-3. ** ?

■1



Penktadienis. Balandžio 13. 1934.

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

MISIJOS
F _ *WESTFIELD, MASS, — Balandžio mėn. 15 d. šv. 
Kazimiero parapijoje, Včėstfield, Mass. prasidės šy, ini- 

* sijos, kurias skelbs pragarsėjęs iškalbingais pamokslais 
kini. A. Petrauskas,.M. J, C. Jo pamokslu dėka, daugelis

; per ilgus metus atsiskyrę nuo Motinos Bažnyčios, velsu- 
'■graudinta širdimi ir apgailėję savo .neapgalvotas klaidas 

grįžo prie Dievo. ’ • ■ . . ■ ' ■
Kadangi Velykinis laikas yra laikąs ypatingų V. 

.Dievo malonių, tat karšta širdimi ir kviečiu ne tik visus 
parapijiečius — didėlius ir mažus — bet taipgi lietuvius 

„iš apylinkės miestelių, kur nėra lietuvių .kunigo pasinau- 
cloti ta brangia progą. Šv. Misijos užsibaigs balandžio, 
mėli. 22 dieną, su mišparais ir atsisveikinimo pamokslu—

. ... Jūsų Kristuje
Kilu. S. J. Vemlfrč, l’lelronas.

UMEIL MASS.

DDL '
Bal. 3 d. nyko uG-audea- 

mus”, bažnj'tineje svetainė- 
‘je. Dalyvavo didysis ir ma
žasis choras. l’aip pat . buvo 

; atėję katekizmo dėstytojos 
* ir pinigų rinkėjai. Nors 
programa buvo ilga, . .bet į- 
domi.;.

. Abu chorai parodė- savo

SYKES & SYKES
P. A. Sykes ir B. G. Sykes 
LIETUVIAI ADVOKATAI 

Ofisas *
SANBORN BLOCK 
681 Washington St. 
N0RW00D, MASS. 
Tel. Noryvodd 0330

Gyvenimo vieta:
32 Walnut Ave. ..

.. .. Tel. Nonvood .1020

gabumus kalbėtojai savo 
užmugsmą — solistai savo 
muzikalius talentus, o klam 
Wfojai^avoDuhfą“pastten^ 
kiminą. •

įžanginę kalbą pasakė 
kleb., kun. ’ P. Strakauškas. 
Jis ragino visus . vienytis, 
stiprėti ir tą . gražų vardą 
LIETUVIS visados nešio
ti, ji gerbti. Klebonui užbai
gus kalbą, jauni niąs .pilnas 
entuziazmo . ir .pasiryžimo 
prižadėjo. palaik>*ti ir gerbti 
lietuvybę. ■

Bravo. Lmvellio jaunime'
. Pačiani koLespoiidentūi. 

teko ten dalyvauti tat. sek
siu jaunimo kiekvieną žing
sni — sii juo. veiksiu,- , neš 
“kur vienybė ton stiprybė”, 
nuveikti, viską, yra galimy
bė !

NAUJA VALDYBĄ I
- s v. Juozapo Draugija sa
vo susirinkime, bal. 8 d., iš
rinko naują valdybą.; Pirm; ■ 
išrinko Igiiotą . Ramanec.ką; ; 
sekr. R. Stamulįiinis; iždi- (
ninku, — K* Bomilą; kasos ’
globėjais: Stasys Kučinskas ------—— *
ir M, Andriuškevičius: .•.Balandžiu 4. d.. vakaras 
tvarkdarys — J. Karštokas, parai»ijos naudai buvo taip

Naujoji vaidyba 
pradėjo. darbuot is. 
komisiją, kuriai pavesta su
rengti Visokius į>ą religinius.

PAGALBA
Išgirdę Vilniečių šauksmą

— vietines l?ederacijos, sky
rius tuojau pradėjo ieškoti 
būdų kaip tipins savo nelai- 
niingiems broliams pagelbė- 1 
ti, -Nutarė surengti vakarei 
lį, kuriame bus rodomi 
krutami paveikslai. Visą 
pelną siųs Lietuvos Raudo
na jam Kryžiui *
.. Gražus, darbas.

Detroito Žinios
■ • 6.

komiteto. narių. Velijant 
jaiii greito pasveikimo.

1 =
WILLUM KURSIS, JR.|

. ‘ ' ADVOKATAS j

148 Merrimack St., t
HAVERHILL, MASS. i 

ijRoom 2, Telefonas: 6080Į 

[351 Essex St., Lawrence, Mąss.i 
[ Room 38, Gleason Bldg. . |

. Tel: 26137 į 
[■luiiHiUiiiuuiiimtHUfiniitmtnHuHii'tHuitnnMHtHfjHiĮM],

Tel. Ofiso Dial 2—2100 
Gyvenimo Dial ė—8384.

DR. A. J. KARPAVIČIUS
Dantistas

nuimn ir X—ray :
14 Vernon St., Worcester, 

Mass,.

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

ŠV. PETRO PARAPIJA \

Mėnesinė. Sodalicijos -(Irau 
gijos komunija įvyks balau- . 
džk) 15 d. Visos nares susi- ' 
rinks, prieš mišias į bažnyti
nę svetainę ir iš ten tvarkiai 
eis į bažnyčią. Choristės eis 
prie .choro, o jaunesniosios 
eis į savo paprastą vietą, 
I k i m iš i ų bus t1 itm 1 >as | m- 
mokslas. --.

liūtų gal geriau negu pomir- uždėjo ant mašinos karštą
v geležį jąrištem.pė. ir ant ne

laimės .mašina sprogo ir gel
žgalis pataite jam į galvą 
ir vietoje užmuštas. .

Gaila Barauskų, m‘s velio
nis keletą inrtų iiedi.rbor sfė 
mis nedirba ir žmona sergą.

Laidotmeš buvo iškilmin.-l 
gos su trejomis šv. mišioniis 
šv. Petro bažnyčioje. Palai
dotas Švš Kryžiaus kapuo
se. Mišias prie visų trijų al
torių laike kunigai: Masi'vi- 
čius, Cižauškas ir Valaitis.

• Klebonas gerai įrižinęs 
jaunikaiti, ramino tėvus

> galėdamas. •
• Velykų . dienos žodžiais 

“Jis prisikėlė" pasakė gra:
tą Tiiergaitę perspėjo. Dabar žų pamokslą. Grandu tv- 
išrodo, kad viskas Ims gerai.' vams i r giminėms, -. nes jis 
Senas priežodis. sako t- “Pa-j buvo geras, darbštus ir ma- 
sakyk man su kuo tu draų-jlonus jamiikaitįs. Jis. dirbo, 
..."j: ’—v ----- stėTojosi, kad užlaikyti, na-

i mis i r tęvus. Amžiną -<it i Įsi 
suteik jam Viešpatie’

line draugijose.

Vharlottė Michelutė, kttvi 
būvu pabėgus ir fų)ie dairią 

tuojau jKiseku.uigas, kokio mes.no- jan [)UVo rašyta,, grąžinta į. 
Išianko turėjome per daugelį mėtų, mumis. . Gal dabarį apsira?

Vos ..nulojome sūtalpinti tmns gavus lekciją. Bet te- 
žmones, kurie atėjo, Vist vai turėtų žiūrėti sn kuo jų 
praleido labai linksmai ir 1 vaikai draūgauįa, ir laiku 
naudingai laiką, 'Faip ture-.'] 
tų būti visados. Žmonės to- ] 
kiliose susirinkfnniose pasi-jj 
linksmina ir suteikia naudą 
rengėjams. . ;

To vakaro rengimo komi
siją slinki ai dirbo i r užtat .

isa PnVŪ<o. Valio jai!
. Laimėjusiems lošime įteik 

tos dovanos buvo, brangios 
jr naudingos. Dovanas do- ;

. .' vanojo Monico Beautv
_   — --  ------------ ------ =—2—- 
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MONTEUO, MASS. ■. ’ polskibnč . ir Oiia jfoskihs- 
' . , ■ ■■' •; iiž ką mes jiems esame dė-

MERGAIČIŲ OPERETE Užkandžius, pristato 
Sekmadieni, balandžio 15?”‘ Pagamino: Ona Šėryklas,

^ 7:30 vai. vak. Liet. Taut.! Vąsilimiskaitė, Oūa Gri- 
Namo S vet, Sv. Roko a Juozapai te. Be 
galėm choras vaidins naują e^let . Magde Ziemute, 
operetę “ Aklų Lėmimų pa. Ona Jloskins, Anele Brains- 
saulis", kurią išvertė iš an- kaitė ir J. Grigas..
glų kalbos parapijos vargo- (da miisų jaunimas, .savo 
ninkas Petrėj Petraitis.. ' pasidarbavimu užsipelnė, vi-

Vaidins apie 70 mergai- SU Tingviamn ir padėkos, 
šių. Veikale yra gražių ' šo- .Toks. iamnmas yra pavyz- 
dų, dainų'chorui,' solo ir Tižiu kitoms, kolonijoms, 

duetui. Kostiumus, ir šokius ■ ■ TU”?- .
sukūrė ponia IMraitiehė. ; Balandžio .Į8 d; nanmino 
' Režisuoja p. Petras ^karėlj. Bus
bą-^s. • . kailiukų ritimas ir korfavi--

; _■ mas. Nepraieiskimo neatėję
Mergaites labai poliai re- į -.j jaunimo ]>arengimą. .' , 

peluoja, kad pavyktų vaka- -Mes savo ./gausiu atsilam 
ras. Nors jos • jaunos; ^dar kymlj. priduosime jaunimui 
nei viena nebaigus augstes--fiaugrau energijos nT ■ uorė 
lies mokyklos, bet gabumai darbuotis... Begalo svarbu,, 
neįiaprasti, kokių ir reikia kaj jaunimas darbuojasi 
tokiam dideliam veikalui) parapijoje,, neš tada nies..ži- 
atlikti, nomę, kad mūsų jaunimas

/1 1 » • praleidžia laika su savais-Gerb. Skaitytoją ais

DeiiieSlUi ■. šv. Petro., draugijos susi- 
Gerb; skaitytojų !ir pHėtelią, riniJmaš perkeltas iš balair- 

nuoširdžiai prasime .remti Anos; ažio s (L. f balaiKlžio. j5 a> . 
profesionalus ir bizniems, kūne; . 
skelbiasi “Darbininke.’- Nuėję Valdyba prašo visų narių 
daryti, kokį biznį pasakykite, kad tą dieną į susirinkimą atei- 
matėte jo skelbimu * Darbiniu- ' iiec vro kpletn- hp’onin- 
keJ” ToHu bū*f MrtntaĮ dar]4^.'^itarin)^ api‘p. 
geriau supras, kad skelbtis Dar-1 . ,
toto-apsimoka. . '■ vakarėlio pągęl-
_____ -j_____________ ■______ beti nariams užsimokėti mė-

pastebėti negerumai ir gėv 
ras, žodis gali išvengti ašarų 
ir širdies skausmo, .

Štai turiu laišką moters, 
kuri nėra kataliko, bet. ji 
nužiūrėjo, kad viena jnor- 
gaiTė draugauja su kita, ne
tinkama mergaite. Tuojau Į kaip 
pranešiau ir parodžiau tą į.. ’r 
laišku jos mokytojai, kuri!

gauji ir aš -pasakysiu kas e?
si.”- '■ ■' •' ■ ..... . .

t

c

I.^rUšTAS JAUNTKAT-
■ :• TTS .

Pereitą pėnkta<liėnį,.8 vai. 
vakare Tietroit Tnhe.. kom
panijos dirbtuvėje užmuš
tas Jonas Barauskas, gyv. 
Cicotte Ąve,, Lincoln Park;.
Buvę taip: Jis dirbdamas vienas i

Kazys Lubekis, kuris bu
vo sužeistas. jau beveik1 vi 
siškai pasveiko. . •Neužilgo 
mes ji vėl. matysime katali
kiškame - visųonieminia m ę 
velkinu4.' P-n aš Lubekis yra 

pirmųjų jiarapijos

>< Vasiliauskas, savin i n- 
kas ' idiamberlain Baking 
Co., bekrenkindamas auto-. . 
mobili susilaužė sau raukt 
dvejose vietose. Gydytojai 
sutvarstė kaulus, bet už ke- 
dių dienų yėl kita .nelaime 
atsitiko. Tą pačią ranką vėl 
susilaužė. Tai didielė iielai- 
ni« žnmgiįk neš.jis turi.sam
dyti į savo vietą kitą darbi-, 
mnką. Tąš dar mažmožis, . 
bet jis būdamas minkštos . 
širdies, labai :daug yra išda
vęs bar gan, Dabar yra ge
riausias laikas su juo atsiįv-. • 
gint i. j is. pagelbėjo ki t rems, 
tai kiti dabar jo turėtų ne
užmiršti. . ■ .

Dėkoj ame > Jurgiui Bra- 
zinskiui už paąuko j imągra
ži ą pintiniu. Tie daiktai. Inu • 
vo jau seniai reikalingi. P- . 
nas. Jurgis- tai...matydamas 
tuoj pristatė. Ačiū jatn! *

ĮŠveikata^Braingils Turtas)
,. ŠĮ Skyrių Veda Amerikos Lietuvių Daktarų Draugija.

GRAŽI PROGRAMA *

, Bal. 8 d., 7 ;3() vai. vakare 
baž. svetainėje įvyko labai 
graži programa. .Susirinko, 
.žmonių pilna svetainė.

Programo tvarka būvi 
šitokia; -

L .Bostoniečių c-hoto .dalis 
sudainavo tris daineles ‘‘Ža
lioj Laukoj", (‘Ąš mergyte’ 
ir “Grybai”.

2. Duetas — Antanina 
Grabioliutė ir Žofįja Jaku
bauskaitė. Dainavo “Šalta 
žiemužė" ir ‘Trys Sesutes’.

3. Solo.— Juozas Antanė
lis, tikrai artistiškai sūdai-, 
navo dainą ‘ fMeiIė ” ..

4. Lowellio choras sudai- 
“ Tykiai Nemunėlis 
ir “O kad. aš jojau”.

T

VAIKU KADUKAS

Rašo D r. zl. L. Yuška,. 
gydytojas ir chirurgas, 

. Cliicago, UI.

didesni vaikai nėt iki 5 me
tu ir senesni.

Priežasčių, niio kurių vai
kai suserga, yra daug. Kai- 
kurie vaikai turi silpnus ne
rvus iš prigimimo. Jei vie
nas iš tėvų yra sirgęs reu
matizmu,'. džiova- limpančio- 
mis ligomis,.arba kurie yra

navo. 
teka"

5. Bostoniečiai suvaidino 
veikalą . ‘/Consilium Eacul- 
tatis". Vaidintojui sekantiė 
ji: ■ ■ ■ ; ■

Gasparas; Bulbickis — J o- 
nas Zulonas, Margarita, jo. 
pati —. Zofiją Jakubauskai
tė; Onutė, j.n duktė 'An
tanina .Grabioliutė; Zdzisįo-. 
vas Murickis — Juozas An
tanėlis ; Ladisloyas Šusk'ią 
— Mamertas Karbauskas 
Jy.Daktaras Rėškiš.—■■ Jo
nas Grigaliūnas; Joana — 
tarnaitė — Ona Vaįeekaite: 
Valentukas, tarnas —Danie: 
liūs Avėrka. . .

Publika entuziasti. n g a i 
reiškė Loštbniečianis pagyri
mą įiž gražų veidinimą!

I r nėyėltui, nes sunkūs vėl 
kalas buvo tikini prof esi jo- 

i ital iškai at liktas. Ypač pasi-

• Petrais Bartkevičius parduoda 
laivakortes ant didžiąją ir grei
tąją? laivą. Siunčią pinigus dole-

« risis į Lietuvą ir į Lenkiją. Tvir
tina .dokumentus,, nes jis yra no- 

. taras.
Šiemet per jo agentūrą yra at- 

. važiavę. į Ameriką daug lietuvių, 
ir lenką. Bartkevičius tikras yra 
kad ateinanti pavasarį daug lie-

■ tuvių važiuos į Lietuvą ir jau 
pradėjo keliones . dokumentus 
tvarkyti.iŠ anksto, . ; „ . ■ »

United.States .Linija turi di-‘žymejo •. Dantelius Averka, 
delius laivus.ir gerai patarnauja. Alamertas Karbauskas ir J< 

Antanėlis. Bostonįečia m 
i pi’iklauso nuoširdžiausi a 
į lietuviškas ačiū. . Visas pe. 
Inas skirtas talijų fondam

PETRAS BARTKEVIČIUS
American Dfy Gopds Store 

.678 No., Main Street, 
’< ■ ; Montelto, Masš..

H
S

1^1 I . i nesimuš mokesčius. Tai jau- 
i • .1111110 .sumanymas.. Pasidar-

AMERIKOS -'“ii”-*™
-s LINIJA i Fordo dirbtuvėse neblo- 

vi ginusiai, dirba. Tik negali- 
į KLAIPĖDĄ' nia suprasti dęlko-pe palei- 

yPąrGothenburgį do šuvirš šešis tūkstančius 
GREITA darbiiiinluj.

____ _ Skelionė Vienus, paleidžia, kitu? 
ptlĘTŲVĄper ŠVEDIJĄ priima, bet tas‘.labai apsuu- 

Tiesiogine Ekskursija 
Rengtaiha' .

Liet, L. A. Šąj, Amei^ikoje
Modernišku baltu motorlaiviu

. “GRIPSHOLM”
' Išplaukia iš Nėw Ybrko

TIESIOG Į KLAIPĖDĄ
Bo Persėdimo ' 

KITI IšPLxltTKIMAI

. Vaikas, jau taip perdaug- 
kratomas ligos;'jo nervai i- 
tempti. Mažiausis triukš
mas šūkavimas ar baladoji- ... : 
mas .yra kenksminga. Deltoj . . 
reikia, vaiką . apitamsiam 
kambary -.ramiai. paguldyti.
Į burną nepilti jokių gyduo-.' 
lių, nes ligonis,.būdamas bu 
sąmonės, gali įtraukti į plati ... 
■eitis i r .užtrokšti,. Reikia, pą- 
taisyti vieną kvortą šilto 
vandens, įdėti mažą, šauks- ■■■ 

. i ūką. .valgom<)S druskos ii* 
išplauti vidurius. Paskiau 
greitai priruošti valią Iš šil- ’. 
to vandens, į kurį galima’e . 
dėti šaukštą garstyčių iv pa- . ; 
lengva įdėti ligonį į šitokią .. 
vaną. Kada vaikas pradeda 
sušilti, ant galvos dėti šaltas 
skaras, kad n.eUžkaistii sme
genys. Kada traukimas ap
rimsta, įvyilinti į šlapią, šil
tą drobulę ir ramiai pagul
dyti, tokia pirmą suteikus 
kreiptis gydytojo patarimo.

Apsaugojimo.: patarimai, 
kad . vaikai nesusirgtų. Ma-. 
žumoje vaikai .suserga -nuo 
staigiu, užkrečiamų j ųi ligų. 
Tokiuose atsitikimuose- mo
tinos negali pagelbėti. Bet . 
daugumoje vaikai serga dėl 
nesuvirškinto, valgio, ’ kuris 
pūva viduriuose ir nuodija . 
jaunus ir. silpnus kūdikio . 
nervus. Taigi, prieš einant 
gulti vaikui neduoti sunkių 
valgių, k. t. mėsos, kopūstų,- 
raugintų agurkų, saldainių 
ir t. t. .: -.' .

Vaikų maistas turi būti . 
sutaisytas iš pieno, kiauši
nių daržovių ir vaisių. Val
gydinti : nedarniau kaip 3 
vai. ir daboti, kad neužkic-' . . 
tūtų viduriai. Vaikaiiis yra 
nesveika, volai :cįt.i gulti, jie. 
turėtų’ pakankamai miegoti. 
Bendrai, veikia pavartoti 
paprastą supratimo šansą, 
Tai.pagelbės išvengti kadiy ‘ s 
ko ir daug visokių kitų Ii . Ą

• f

Vaikui .susirgus pasirodo, 
kokie nors ženklai: k,.t, švai- 
girnas, galvos,., pakilimas 
karščio, širdies plakimas,i 'pavartoję daug tvirtų gėri
kai Kurių sąnarių skaudėj i-. raij, tos ligos gali pereiti anl 
mas, yėmiinas, o, retkar- jų ainių arba gentkarčių, 
ciais, kąda šinarkesni1 liga Vaikai ..paliegę suniinkštej i - 
veikia ant nervų, tai ir kom jimį kaulų ( rik(4s) ar Idto- 
Vulsija arba kadukas. TuoSį.kjon)įs ligomis, greitai pasi
įvairins .apsireiškimus, mes Juoda kaduko..' fraūkiiinū. 
vadiname simptomais. čiO“, Taipgi .netiesioginiai kokiu 
nai aš kalbesiu apie vieną inors imdu suerzinti nervai, 
svarhiausį simptomą, t. y4k, 4. pilnai ne sugrumuliuo- 
.vaikų konvulsiją arba kądu- tas valgis, kirminai žarnose,.

nešvarumas' šlapinimo orga
nų, nosyse adenoidai, dygi
mas ar gedimas dantų, iš
gąstis,. nuovargis ir skaus
mai kur nors sąnariuose.

. Tiesioginiai nuodai, line 
pančios staigios ligos, k. t. 
nugarkaulio ir sniegenų už
degimas, škarletina,. tymą] 

! arba jadra ir. plaučių užde- 
Dėlto, bile kokis' smarku, R>™»s C t.. .■

kutenirhas1 nervų galfiniii pa Aišku visiems, jogei kom
siekia nugarkaulio ir galvos' vulsija yra; pavojingas sinv 
smegenis, o, iš ten kitais! ptomas. Ai* susirgęs vaikas? 
dirksniais' pasielgia skiitin-' išgys- ar mirs, priklauso nuo 
gus raumenis, ir . pasirodo ko koki:.priežastis pagamina 

kaduko pirmieji ženklai. traukimą. Tik- atsargiai ir 
A- nuodugniai su laboratorijos 

įmegb.. pašoksta, -dreba,, koji] j Išmonėmis išegzamina ves 

ir rankų raumenys trūkčios 
ja. Veidas pabalą, tąso veni-, 
ti, hlakstėnas lupas į šalis 
sukinėja', galvą aūgŠtyn: per 
verčia, ant lupų, pasirodo 
putos, visas kūnas pamėly
nuoja, suštirsta, vaikas -lie< 
ka be sąmonės. Toki s' trau
kimas tęsiasi maždaug'5 mi
nimas. Vėlinu ta pati veik-’ 
mė gali atsikartoti ir .t t. ' 

Kariuku ..serga, mažyčiai 
vos’keliu dienu kūdikiai i C

ką.
- * į

Kaduko traukimas pats, 
per save nėra liga,, o parodo 
mums, kad ligonio, nervai .y- Į 

ra smarkiai suerzinti, ko
kios nors ligos perais, prieš 
•kuriuos negali atsilaikyti, 
neš jaunų vaikučių . nervai 
yra opūs ir lengvai pasidūo 
da visokioms ligoms.. ■'

' kiną. darbininkus. Daug
■ ! žmoiiių '-gauna • pašalpą iš

I miesto.; Gavę darba. atsako

... i įmesto . pašalpą, bet kąda 
j juos vėl paleidžia'- iš darbo, 

.CtegužeC(May>"28C'1934 m. tie darbininkai lieką be
. į nieko. Tai begalo sunkį, bu-.

. . | klė senesnio darbinįuko.. Pa-
X; ..GripshSm? Wwdžio ^‘vyzdžiui J5 melu ar .senes-
1. Kungsholm gegužes 71 uis darbininkas negali gau-

M.
M.
S.S. Drottninghplm, gegužės . 18; 
•JiT. L.’ Kungsholm, birželio. 4‘ 
•Nūrį kart u .kvl iattt. krcliikltės ,Į I.LASA’ I 

Jiiii-j, arba.-| liet kuri auturlzAiotn ' I 
• - • ■ •’ kMoią-g. . • 
mVEplKH AMERĮCAK line .

10 STATE STm . -BOSTON, ItfASSL

Kungsholm gegužes 7inis darbininkas negali ga.u- 
j (i . darbo .dirbtuvėse. Pagoi- 
j daujaiiia, .kad organizacijos, 
j ypač. ’ lietuvių -.Darbininku 
Sąjunga įvestų'.skyrių, šelp
ti senesnius <larbiniųkuss kji 
rie. jau negauną darbo. Tai

Vaikas būna neraniųs; iš

ligonį gydytojas gali spręsti 
jo. padėtį.

1 kita r im a i mo t i m aus .• An f 
lainieš, susirgimai kaduku 
nė ra jau-.t a ip dažnus;; bet. 
kada suserga, (ai labai grei
tai ‘ir smarkiai.’. Nera kada 
mąstyti, užtat motiną’vaiką 
pagriebusi purto, krato.'ir 
trauko, lig norėdama pervi’r 
šyli ana konvulsijos traūki- 
’iną. Tokia pagalba yra visai 
kliti<1 iuga ir* pavojinga.



Penktadienis, Balandžio 13, 1934.

Žinios Iš Lietuvos
LIETUVOS CAMTA PA

VASARIUI ATĖJUS
Išnykus sniegui, prasieiti- 

- jo spalgenų. (spanguolių) 
: rinkimas. Iš artimų Kau

linį vietų jų daug randama 
Žuvįntos ir Amalvs- ežerų 
pakyaseiuse, Ežeriety, bet 

. daug daugiau Šiaulių ir E- 
žerėnų raistuose. Dabar* pa 
togiausiaš laikas jos rinkti, 
nes pašalas nėra išėjęs, ir 
raistas gerai kelia žmogų, 

‘ ■'•NiOrs1•uždarbis nekoks, bet
moterėles po ilgos žiemos 
pasiilgo uogavimo ir mielo 

. - noru keliauna į raistus, nors 
per dienų vos begali uždįrly 
t i koki pusantro lito.

J au vasario mėn. raistuo-.

turės būti tuoktuvių cent- 
ras.

Sniegenos jau nebeilgai 
viešes pėjs mus. ir paniažėli 
ruošiasi išskristi į savo šia u 
rėš gimtinę. Pas jas matosi 
jau pavasario nuotaika: ma 
žais pulkeliais jos tūpi įsaU-. 
Iv medžiu viršūnėse ir gieda 
savo nesudėtingą čirškencią 
giesmelę.. Jų mėgemiausias 
maistas dabar tai* subrinku
sios klevų sėklos, kurių nė
ra jų šiaurės tėvynėje. To
dėl sniegenų dažniausiai pa^ 
matysi dabar besikapstant 
tarp supuvusiu lapų ir ieš
kant šio gardumyno.

Kurapkų, kūliai jau šenįai 
pakriko poromis, ir. dažnai 
naktį girdimi jų.balsai.

BELGUOS KARALIAUS AL-

VOS STUDENTUI.

žiema šįmet buvo nepairas-;

. sniegui, -gyvates-, iššliaužia 
iš kupstų, kur žiemojo. Jos 
tuomet būna sustingusios ir 
labai nevikrios, Įdomu., pa
žymėtų kad pirmos .pasiro
džiusios gyvates esti, vien 

; tik. patinai. Patelės pasiro
do daug vėliau, Gyvatės su
daro papildomų uždarbį 
spalgenų rinkėjoms. . Gertu 
pasisekus, viena uogautoja 
kartais parsinešiu namo pen 
kias, o kartais ir dešimts gy 
varių.’ Jos patenka į miestų 
turgus, kur. už jas gerai mo
ka. Kauno turguje nuo. pat 
pavasario gyvačių, .apyvarta

. yra gana didelė. Už vienų 
. gyvatę mokoma 1.50—2 litų. 
Iš jų mūsų Žmonės dirba 
vaitus sau gydytis, užpilant

. jas degtine, bet dar daugiau 
vartoja jas kiaulėms gydyti.

Kovo .mėli, pirmomis die
nomis pasirodė kovų, varnė
nų (špokų) ir ve versiu. Ko
vo mėn. 10 d. veVersių -buvo 

v jau labai daug, ir visur, bu- 
. vo girdimos jų linksmos 

giesmelės. Pradėjo giedoti 
„startos, zylės, bulaičiai. Pra 

. . dėjo burbuliuoti tetervinai.
Kol -kas tai tik bandymas.

• . Pradžią padaro seiii' pati
nai, o . jaunikliai , laukia, kad 
seniai įsismagintų. Pirmie
ji nustato vietą, kur šįmet 
turės vykti, tuoktuvės. Kur 
seniai ims burbuliuoti ten

-Prieš porą metų Belgijos. 
Aukštojoje prekybos moky
kloje ėjo nipkslus vienas lie
tuvis p. . K. p. K. negauda
mas’ Teikiamų pragyvenimui 
lėšų iš tėvjriiėš ir neturėda
mas vietoje pažįstamų, iš. 
kurių būtų galėjęs pasiskųs 
linti, atsidūrė dideliam var
ge. Kurį tai rytą suskaites 
pinigus,, jie pamato, kad tu
ri jų vos tik tiek,, kiek rei? 
kia užsimokėti už kambarį. 
Nerasdamas jokios išeities, 
jis nutarė .grįžti į Lietuvą. 
Bet kuriuo būdut Geležin
keliais, kad ir nefurtiiigiau- 
sias žmogus veltui juk nega
li pasinaudoti. Matydamas, 
kad. nepasinaudos šia pato
gia priemone, p. K. pasiry
žo eiti, pėsčias. .

Susirišęs į ryšulėlį trupu
tį skalbinių,' p. K. jau norė
jo atsisveikinti su šeiminin
ku, bet prieš tai dar žvilgte
lėjo į laikraštį. Laikrašty 
netikėtai rado straipsnį, ku
riame buvo pasakojama a- 
pie belgų karaliaus Alberto 
I .geraširdingumą. Perskai
čius’ straipsnį, p. K. stata 
atėjo į galvą drąsi mintis— 
kreiptis pagalbos ieškant 
pas jį, pas Belgijos aųks? 
čiausią žmogų. Nieko ne
laukdamas. jis- parašė Al
bertui I laišką, išdėstyda
mas savo bedas ir prašyda
mas paskolinti porą šimtų

frankų. Pasiuntęs laišką, įj 
K. pradėjo laukti. Lauke 
vieną dieną — niekp^ lauke 
kitą dįpną — vęl niek©- Tra
čios dienos pytą, jąų nete
kus jokios vilties, kažkaą 
pasibeldė į j,o kambario du
ris, p. K, iš karto pamanėm 
kad atėjo Šeiipįpįnkąg 
sti jį iš buto<,Kų4mhies 
atidarė duris įp pusfehu — 
prie slenksčio 
armijos kariniųkus.

Ar tamstą pąį ppnąs 
K.? — paklausė ątėjuris.

— Taip, tąį aš? ~ atsąfcfį 
T- K. . .

— Jo Didenybė BHgį.W 
karalius įsakė įųaų pPPdU©' 
ti tamstai šį ląjįįkę.. -

P. K. drebąnPtol# Rlk 
komis paėmė pąppąstą yų- 
ką, atplėšė įp ppąųpįkfl 
iš džiaugsmų. Vnjįp bUVfl 
1000 frankų įy pąį.į^ kfW 
liaus Alberto Į pąnką inšy- 
tas laiškas, kįipį^lliejfi W 
škė džiaugsme,' kąd ląįūl 
progos pagelbėti vąpgp ąt&į- 
dūrusiam maloųanS 
Lietuvos žmoguj. -

“VELYKŲ STALAS“ 
BADAUJANTIEMS

Veltui

Veltui džiūgąuja priešas lankąs,
Veltui pasaųlįs galanda kardą ;
Kas ginklu kovoja, tas yi* menkas, . <
Tas visui praranda laisvės vardą. -

Naumiestis, 1924-NII-15 d. ’ .

Thompson, Conn.

■Ai. <
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Visa Lietuvos visuomene 
nepaprastai sujaudintą dėl 
Vilniaus krašto gyventojus 
ištikusio badą. ĮMlg' įąs 
patys kelias dienas badaują, 
o sutaupytus pĮųjgųs siun
čia vilniečiams, štąį, Pąnę- 
vėžio apski!., .Ęągųyos mies
telio gyventoją! atjaųsdąmi 
Vilniaus krašto, badaujan
čiu sunkią padėtį, 
Šiais metais Velykų stalų 
neruošti ir iš to susidariu
sias sutaupąs . pąąųkųotj 
Vilniaus krašto bąįąųjau
tiems, Iš viso . rągųvieČiąi 
suaukojo nemažą sumą pi
nigų.

STATYS CEliTĘĄyNg
PIENINĘ. . ‘

1 ‘Pienoeentm’* valdyboje, 
seniai buvo Įrifeš £Ūmapy- 
maš pastatyti 
centralinę pieųĮųę, kuri ga
lėtų patenkinti visus Kami') 
miesto gyventojus., Šį pava? 
sarį tokia pieninė jau prade 
tą statyti. Žemės sklypas 
jau nupirktas. Pieninėje 
bus. sandėlis pienui, sviestui, 
sūriui, kiaušiniams, medui 
ir obuoliams laikyti. Tokios 
pieninės pastatymas kaštuos 
apie 650.000 litų. “Pieno
centras” tam dalykui tikisi 
gauti pašalpos, iš Kauno 
miesto savivaldybes 100.000 
litų ir iš valstybės iždo 200.- 
000 litų. ‘ . Tsb.—

KLAIRbDŲS BURjąiSTRO 
rinkimų Darbeliai vyr.

TRIBUNOLE

1931 metais Klaipėdos bu
rmistras Grabovas išvyk© į 
Vokietiją ir buvo renkamas 
naujas burmistras. Vienas 
kandidatų į burmistrus. ta
rėsi su dar|)jnįnkų •grupe, 
kad darbininkais savo bal
sus už pinigus, parduotu. •

Buvo neva susitarta ir 
30.000 litų padėta, pas nota
rą ir advokatą Mejerį. Bet. 
prieš pat rinkimus šis keis
tas . susitarimas išėjo." • aikš
tėn* ir policija iš Mejeiio 
tuos. lįO.OOO. litų atėmė, Tas 
kandidatus bimųistru nebu
vo’ išrinktus, o. įŠrinktą^ 
Briiullmg.evis. Bp to, Kląį; 
įiędns tpjsinąs tiios ,-30.000 Ii -

, .j)
ĮJ^}hwp’.Velykų atostu- 

gos- Sugrilfl dudentai. Vėl 
prįe ųormaĮąųs gyvpnįmo; 
prie imįsĮft’ Kers tas ųioks- 
[aš smikųs ii- žmogus mie
tai uekąrių jį paūiesri, bet! 
įųr jaunuolis Šiandįgų ĮHP 
sįdėtų be mokslo, tąjgį lie
kasi tik vieną išeitis^ moky
tis, mokjdis ir inokytįs.

gorėjau Šioje, kęrespop- 
depmjoje paminėti tų var
dus, kurie ypatingų būdų 
moksle pasižymėjo pereita- 
Ipą semestre, bet kolegijos 
vądoryhe dar nficįąli'aį jų 
ųęnįiiiėju. Kuomet peskelbs, 
tuoj pranešiu. • . . .

Pereitą sąvaitę, ketvirta
dieny, kolegijoje susirinko 
didelis skaičius kolegijos 
prietelių. . Beveik kiekviena. 
Naujos Anglijos parapija 
bw atstovąu jąma šįame 
ųęformąlįąme: suvažiavime, 
kurio tįksįais buvo aptarti. 
šių mta ^Kiptuvių Dieną’’ 
kuri taip giliai paritą ma 
tą pavyko- tekantieji,, kolm 
ĮĮįjų. vądab dalyvavo. Geyb; 
Kmiigah PiKopavičius, Am 
botas, Hvag^dys,' Jųškaįtįs, 
Vaitekūnas,. Kripas, Puido
kas, Pakaitas,;. pelraųskąs? 
Gradeekis Ir Karlonas. Tai
pogi . dalyvavo kompozito' 
rįus. Aleksis-

.Po platų, gerbiami sinčiai 
dalyvavo bendrame, posėdy? 
jei Apayt .svečių dalyvavo 
kolegijos vedėjas kuų. pr. 
Navickas AL Į. O.,, kta A- 
Petrauskas AĮ. Į. u. ir kole
gijos mokytojačkųų- dv- Bi- 
skįs.M? I. c./ kta ą. -Mor* 
kųuas M? K Q- U* p- J? Pili- 
pąuskas.

Posėdyje daug įnešimų 
bei nutarimų padaryta. Tik
rai šlti metų “Lietūrių Die^ 
na” bus didžiausias, pasise- 
kimas. Ypač kad parapijų 
jaunieji .dvasios vadąĮ šiani 

' iširi hn'ingam išvažiavimui
pritarė, ir pažadėjo dirbti 
vieningai, kad visa kuoge-

( rįaųsi.ai pasisektų/
i Kolegijos studentai ypač. 
. nori . padėkoti nuoširdžiai 
. atvykusioms svečiams už at-

- • ■ ____________ . .>

tų konfiskavo. Afejeiiui bu? 
vo iškelta drausmės . byla. 
Mejeris teisinosi, kad apie 
sutartį jis iiieko nežinojo, 
kad tie pinigai esą jo ir t,t.. 
Tais motyvais .pagrįstą Ale-. 
jeris ... padavė . apeliacijos 
skundą ir vyriausias' tribu
nolas jau buvo, pradėjęs Ale 
jerio sklindą svarstytų-, bet 
posėdžio metu jis pareiškė, 
kad jis savo skundą atsii- 
mąs. Vadinas^ pats save 
pripažino kaltu. . -

Klaipėdos krašte ne . vie
nas dalykus, gal būt, už li< 
tus būdavę .padaromas, y* 
pąč. už tuos litus, kuinu šal- 
tiniąi tįk spėliojimo stadijom 
je. Gal su-laiku pųaiškėš ir 
daug kas’ tokio, kas dabai* 
neąišku ir paslapties šydų 
apgaubta- »Tsb.—

siląnkymą prie darbo, kurio 
peilio dalis, prisidės prie 
užlaikymo vienintelės lietu
vių kolonijos.

Kolegijos studentai viešai 
dėkoja: ĮVbĮ'cesterh Šventu 
Kąsjimieyo parapijos Tėvų. 
Marijonų Skyriui ųž suren
gimą (( wfet party”, kurios 
pelnas . skyriajnas, sušelpi- 
muį neturtingą . studentų.

Ekscelencija pas mus atvy
ko, kad apsigyventų.

Kolegijos leidžiamas laik
raštis “"Mažųjų Draugas'’; 
dar vis . sparčiai gyvuoja. 
Paprastai visuomet naujas 
laikraštėlis ar žurnalas po 
savo pirmųjų niimerų pra- 
dedą šlųbųfirii bet iki šiol 
dąr tas ųėątsįtįko su.ilMa
žų jų Draugų”. Laikraštėlio 
pąžąųga daug, paeina nuo 
re.daktoriaųš, kųn. Dx\ Bis- 
kio. Iki. šiol, sprendžiant iš 
laiškų, ir pareikštų nūomo* 
nįų, laikraštėli s yra . labai 
populiarus ir / visų . mėgia
mas.' .

Hyaidinin ratelis jau for
muojamas. Kaųdidatų daug; 
Hekantįeji pereitų metų ra
telio ųai’iaį raportavo.: Iva- 
nąuskas, Į)irs©? Baltrušai
tis, KacevieĮųs įr kiti* . •

Sprendžiant iš naujų jėgų 
■ kurių gana “daiigtyrarkofe-- 
giją atstovaus .stipins rate
lis.

S vaidinio ratelio .žaidimų 
maršrutas, jau beveik . pri
pildytas, b©t dar oficialiai 
nepaskelbtas... ■.•

S vaidinio ratelį formuoja

TĖVŪ J. BRUŽIKO, S. J. 
. MISIJOS
Balandžio 3 — Į5 d. d., 

klek. kup. Stonio parapi
joj, 147 Montgomery Stj. 
Paterson, N. J, ’

Balandžio 30 iki Oe< 
gūžės 13 dieną pas kleboną 
mn. Į. Kehnęlį, 207 Adams, 
St. Newarkj K- J*-

Kūn. J. jBružikas misijų 
metų platiną laikraštį ‘‘Dar
bininką” it Lietuvos Jėzui
tų leidžiamą “Žvaigždę”.

Raginame užsiprenume
ruoti, •'

-i

sterio kolegijos prietėliąi to: 
kį vakarėlį sureų^č, kad f i* 
ųaųsiniai pagelbėjus kolegi-. 
jos vadovybę, toliau varyti 
prądetą kilnų darbą šiuo 
depresijos metu. ’

Dar kartą tariame tikrą t __
lietuviška ačiū .visiems,'ir mankština naujas fakul- 
tiems, ypač- vaidybai, kiiriekcto narys p.. Jonas Pakaus- 
prisidėjo prie šio patehgL 
mo. ...

kris. Iki šiol kolegija neturė
jo ' tikro 14coacli”. P. J. Ra
kauskas yra žaidęs su Šv. 
Prancjškauš kolegija svai- 
dmlo IT futbolo rateliais. 
Savo sporto gabumų dėka 
p.- Rakauskas Ir galėjo iše.h I r.. i ■ i • • • iii

. Pereitą savaitę atvyko ko- 
legįjon Jo Ekscelencija Vy
skupas P. Būčys. Jau daug 
kartų J o Ekscelencija' aplan 
kė mūsų kolegiją, bet tik' įi kolegijos uml^lus^. 
koletai dienų- Šį kartą Jo Autma (L, K

S p ori a s

LIETUVIAI SPORTININKAI
• Bū' BOSTON, AlASS.
giąįs metais, Steponui Ką 

balįnskui vadovaujant, Lie
tuvos Vyčių 17-tos Algirdo 
kuopos nariai steigia. base- 
ballininkų komandą. Kaiku- 
rie -į tas pastangas dar žiūri 
skeptiškaines jie mano-, 
kad lietuvių, tarpe nerti pa
kankamai gerų sportininkių 
kurie gelėtų stiprią koman
dą sudaryti. Jie klysta taip 
manydami. Mes lietuviai tu
rime .apsčiai. gerų prityru
sių sportininkų na tik kito
se kolonijose, bet ir čia Bos
tone. •. . '. ’ ' /

Steponas Kabalinskas, ko
mandos vadas ir mokytojas 
buvo South Boston Iligh 
School (fs footbair komandos 
žvaigždę ir 1925 metais, ..bū- 
mojo savo, sportiškais gabu
mais. Vėliau jis lošė, su Pe
re Marųuettę f ootball ko- 
danias nariu Boston College 
fbotball komandos, pasižy- 
mandą. •: • • .

Vytautas Tanmlis, paeina 
iš South Bostono, dabar yra 
nariu Yankees bascball. ko
mandos ir lošia kartu su to
kiomis baseball žvaigždėmis 
kaip Babe Rįitln’ 1 *

Kitas South Bostonietis, 
J m >za s Zapūst as buvo >. 
Boston. J1 igh Krhool buše
liai! komandos žvaigžde, q 

’ vėlinu tapo, pordbaiu kole-

gijos baseball . komandos 
kapitonu.

Ignacas Amteli s . iš Dor- 
chesterio, buvo žymus Iloly 
Cross kolegijos sportinin
kas, kitris užsitarnavo Ali 
American garbės paminė j i- . 
mo.

Steponąs Dajinis, buvo 
Lątin High Šchool baseball 
komandos kapitonas ir da/ 
bar yrą .Annąpolis jūrų ka
rininkų mokyklos baseball 
komandos kapitonu.

Juozas Karpavičius-Carp. 
South Bostonietis, narys Il
linois universiteto football 
komandos, tapo skirtas AU 
American komandos nariu;

Antanas Planskis irgi iŠ 
South Bostono lošė football 
rū Georgetmvn universiteto 
komanda ir. vėliai su Giants 
profesionalų football komai) 
da. Kartu su juo toje ko
mandoje lošė garsusis fopt- 
bąllistas ‘ ‘ Red ’} Grangė.

Apart tų visų dar mes So. 
Bostone turime garsius- ir 
prityrusius sekančius lošė
jus; Pranas Lukoševičius, 
Al. Bųšpianąs,.. Vladas Šicl- 

. lauskas ir daug kitų.
Iš artimesnių lietuvių mes 

turime pagarsėjusių sporii- 
ūinkių Jų tarpe yra.: Jonas 
Di'rsa (Drioii) iš Ndrvvoeri, 
Mass., Petras Česnulevičius 
iš Nashūa, ,N.: H., Al Vyš-; 
niauskas CAVestern), Juo* 
zas Staųkėvičius (Stah- 
cook) iš. AVaiėrbury, Conn.

Iš to trumpo sąrašo maty- 
smu\ kad- mums-lietuviams 
spo r t i iųi iki i liet i'ūkst a..

Vyčiu hasebal i komandos 
pratybos'. įvyks šeštadienį, 
antrą valandą po pietų, Co-‘ 

. .lumbuš ŪarkC' ' ''

Tėvų Marijonų 
Misijos

Kovo 28 — Bąh 17 dd. - j 
Apreiškimo parap., Brook- < 
lyų, N- Y. (Kun. A. Būb' i , 
lys,M.I C.). ‘ ' ’ .V

Balandžio 23 — 29 dd. ~ i 
Utica, N. Y; , kųn. Cikota.’ j

Balandžio 30 —; Gegužes • ■ 
13 dd. — šv. Kazimiero pa- į
ra])., Philadelphia, Pat į 
(Kum A. Cikota, M D Čk). • į

TĖVO B. M. PAULIUKO 
0,KMISIJ0$

Balandžio 8 15 dd., Šv^ ‘
Antano Bažnyčioje,. Detroit, 
Mich: J

Balandžio 16 — 22 dd., 
Šv. Pranciškaus Bažhyčio- 
je, Wilkes-Bąrre, Pa. .

MOKSLAS IR APSAUGA
Šią: laiką civilizacijoj svarbiau
sias mokslo vaidmuo, tai apsau
ga. Jig ištiesia apsaugoj ančių ’ 
ranką visiems. Pavyzdžiui, net ir 
pienas šiandien, dd . didesnės Šva
ros ir grynumo remiasi mokslu. .. 
Pieno paštėŲi’izavimas yra vienas 
iš didžiausuj mokslo išvystymą, . 
gi jo pąnaudojiinas . pieno tiks- . ’ 
lams, suteikė naudos milijonams 
žmonią visame pasaulyje.
Mokslas netik yra žmonią sargu, 
bet daugely atveją ir ją'sūrainin- 
tojas. Uigarėtą jšdirbimas patie- _. 
kia ’ įdomų pavyzdį,. kaip mokias 
prisideda apsaugai ir patenkini
mui rūkytoją. Išdirbimui pūikes- ; 
uiiĮ ir geresnių cigaretą, liucky .• . 
Strike cigaretą išdirbėjai pan.au- 
doja irgi mokshį. Jie įvedė spra- 
ginimo procesą gerklės; apsaugai • 
ir geresniam skoniui. Daugelis 
nešvarumų,. kurie randasi - kiek- 
viename, tabako lape sp.raginihut 
yrą prašalinami, kas taipgi prį- . 
duoda Luekies skonį, kokio lepūs 
rūkytojai reikalauja.

Išdirbipie Luekies tildai vidurį- . 
niai puikiausio tapąko lapai yra. 
naudojama, šis tabakas yra .rū
pestingai žinovų išrenkamas. Tik
tai rinktįniausias. turkų ir narni-! 
nis tabakas, superkamas ir iš Jo 
dar geriausias išrenkamas. Tiesa . 
pasakius, beveik 86 nuošimčiai iš
tiso tabako augalo yra atmetama, 
kadangi nei. prastos kokybės, 
stambūs ir smėlėti .apatiniai la- s 
pai, nei nedašivystę, šiurkštūs 
viršutiniai lupai Luekies : nenau
dojama. Vien tik lengviausi vi
duriniai -.Įąpai naudojama. Šio . vi-. .’ 
dūriniai riap<i yni vieninteliai • ■ 
naudojainį. Įšjirbimc Luekies, tai. 
gamtos dovana, šiam popularįš- 
•kam eigarėtiiL . . ’

Be to, ° It‘s toasted0. Spragini- - ' , 
nio procesus yra išimtinai išrastas. . 
Lueky Striku dgarėlums. ‘ Tat 
lųųkšlo dovana;. ĮAiekieš . eįgarS*

' tąms. Tai iv neabejotina. jog' 
‘^Limkieš visupiųd yra malonūs 
jūsų gerldei’V. ęAdvortisemeut).
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Penktadienis, Balandžio 13,1934. D ARBUIKKAS

■ Rytinių Valstybių Žinios
DAINŲ DIENA

JJartfovdį (Jonu.—Balan
džio 15 d,, Šv. Trejybės paiv 
mokyklos svetainėje įvyks 
bendras 3 chorą (AVaterbu- 
ri.o, Bridgeporlo ir Hart
fordo) • koncertas. Koncerto 
programa, susideda iš vaidi- 
nimo 2 aktą komediją,. *Šte- 
farti jos Vestuves, ku ri at- 
vaidiiis Vraterburio šv? Juo 
zapo [>ar. Vyri u ’ choras, va
dovaujant komp. A. Alek
siui. . Bridgeportt) šv. Jur
gio par. choras, vadovau
jantGei'b. S. SinioĮiaičįui, 
išpildys vis, eilę nauju dai
ną, solą ir duetą? Bendras 
Choras, Gerb.* komp. A. A- 
Uksiui diriguojant, sūdai-j 
huos sekančias dainas: ..
; Mes Sveikinąine Visus — 
Aleksio;

• .Jaunimo. Daina. Nauja
lio; . ■ •

1 e

i
n.

Pranešimas ir Kvietimas
LDS. Connecticiit valsty- Kuopos prašomos paga-. 

bes apskričio pusmetinis su-. nunti įnešimu ir įduot i atš- 
važiavimas ivvkš gegužės 6 lovams,..;
d., S. m, š? jurg? pnrap? Prinjennnie kad Bridge-

U- i 4 poi.tę LDS. 39 kp, ta dama.jos saloje, 443 Park Avė., ' , J . ■k - r > z. rengia vakarą. Tai bus go-
. iit gepoi , Conm Kyiecia- proga visiems tą vakarą 
mo Gerb. LDS. Conn. aps-; pamatyti ir išgii sti niinjie* 
kričio kuopas išrmkti atsto- nyhių. .
vus dalyvauti suvažziamo, . ’ Kviečiame
nes turinio svarbią reikalą LDŠ. Conn. Apskričio 
išspręsti. Svarbiausia gal ■ . Valdyba
tai Gegužinės ir orgamzaci 
jiniai reikalai.

C. BROOKLYN, N.YY

Pirm. J. MuiičiĮŪiąs 
Rast./?. jViciffnienč.

' Šią Naktelę . Gruodžio ;. 
' Ei Lietuvi — Paulausko į 

- T Vilnią — Navicko.; , 
’ Mes Grįšim Ten — Alck-

- šio; '
Lietuva .Tėvynė Mūsą, 

hinmąs. ' ■ . •
Dainą Diena jau buvo 

AValerbury iv Bridgeporte. 
Žmonės tą koloniją buvo la
bai nustebinti tekiu spekta
kliu, Tad llartrordięčįai ir
gi’ turės progą pirnią kartą 
pamatyti ir pasiklausyti 
.bendro iš triją chorą chorą.

Po koncerto bus šokiai.
(Iros-Jaunuolių Orkestras 

iš A^hiterburio/vad. Noi bor
tui Aleksiui. Visi?. į Dainų 
Dienos iškilnios...

. Kont.spoiuh nlaa

. JVATERBURIO ŠV? JUOZAPO LIETUVIŲ PARAPIJOS CHORAS, kuris va- ’ • 
dovaujant Gerb. komp. A. Aleksiui, dalyvaus dainą dienos programoje, balau-. 
džio 15 d.? šv. Trejybės parapijos mokyklos svetainėj<>, Capitol Avė., Hartford, 
Cpnn. Komp.. Aleksiš vadovaus savo chorui ir taip pat diriguos bendrą, iš trijų 
chorą chorą. . .. ’, :

HARRISON-KĘARNY, N j
• STAGT MIRTIS
Jonas Šernas, 58 metą, 

gyveno 136 lloyt. Str. Keąr- 
ny,.staiga mirė atėjęs.į baž
nyčią, kovo 22: d.? laike at
laidą; . nors tą .dieną buvo 
talka kunigu, bet nesuspėjo 
velionį išklausyti, tik sutei
kė paskutinį patepimą. At
neštas- į kleboniją tlar. roelė 
gyvybę, bet už 2 minučių 
mirė. Liko dideliame nulifv 

. dinie žmona... Magdalena ir

, HARTFORDO ŠV? TREJ YBES PARAPIJOS ŠV: CECILIJOS CHOR AS, 
' . vadovaujant muzikui V. J. Burduliui, taip.pat dalyvaus dainą dienos programoje.

BRIDGEPORTO PĄRAPljOxS CHORO klišės rengėjai neprisiiuitė, bet reikia 
pažymėti, kad ir jis bris tal-koje ir savo dainomis hartf ordiečiuš palinksmins. Tri- .. 
lypio choro koncertas, Hari-f orele,, balandžio 15 d. bus. Įdomus. Gausiai dalyvauki- : 
me.•’.' . ■ • ’ • '

= ’ Teleplione Stagg 2—4-109 ’
Ė NOTARY PUBLIC .

jALEKS. RADZEVIČIUS
.. | G R A B 0 R IV S '.

t . 402 Metropolitan Avė. . 
j BROOKLYN, N. Y.
| Priešais Apreiškimo parapijos

. |. ..'Bažnyčią "■
/ iParsamdau, Automobilius Ves- 

•| tuvėms, Krikštynoms, ir- viso- 
= kiems pokyliams,

NOTARY . Telefonas:
PUBLIC . STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAlSNIUOTAS 

GRABORIUŠ

660 Grand Street,
‘ BKOOKLYN, K Y. :. 

Puikiai įrengtos dvi koplyčios •.duo
damos mylimiems. įnSnrvotl do
vanai. Nuliūdimo Valdinio.) kreip
kitės pas raus. Patarnavimas yra 
užtikrintas; ir už -prieinamų/kalni).

vienturtis sūnus. Taipgi li
ko velionio 2 seserys: R. 
Dapkiene ir E. Kazlauskie
nė. • Velionis pasižymėjo ra
miu pūdu ir buvo geros šir
dies žmogus. Laidotuvės bu
vo iškilmingos; ' •

j ■ Lai būna .< lengva jam Šio 
krašto pilka žemelė.’

PARAPIJA GERAM 
STOVY,. ‘

Pereitą sekmadienį klebo
nas kun. R; Vaiciekauskas 
paskelbė, kad šiais metais 
parapijos skolą atmokėta 
$1.700.00 ir liko vos tik 
$700 skolos, tai kaip , niekis 
Dabar: renkama, aukos nau
jiems vargonams. Klebonas 
ragino biznierius, *. kad au
kautą tam tikslui nomažiat 
$50.()(L - Iš..choro išrinkti 
tam. tikri žmones,.kurie eini 
per stabas'rinkdami aukas 
Reikia tikėtis, kad pavapi- 
ji ertai atjaus šį svarbą rei 
kalą, nes tai ją pačiu nau 
dai. Oįa vargonai jau sena

reikalingi, choras yra heblo-1 
gas, o turint, gerus vargo
nus, daug būtu malonia u 
patiems .parapijiečiams atė
jus į bažnyčią, nes negirdė
tą girgždėjimo, kuri dabar 
girdi..

per keliolika metą darbuo
jasi energinga p-lė Marijo
na Jokubaitė. Tai nepapras
tą gabumą ir iškalbos dar
buotoja. Jį. su pagalba kleb. 
kun, V. P. Karkaųsko išju
dino. jaunimą. Garbė jai už

> ■ . ■. • ■ ■
NEW HAVENj CONN. ‘ Štai pereitą 

turėjome, prog
sekmadienį

\ą pamatyti

Pereitą savaite buvau .at
vykęs į šią lietuviu koloniją, 
it labai nustebau, pamatęs

5 lietuvių .Veiklumą. .
’ Šios kolonijos. klebonų y- 
l ra darbštus kun. V. P, Kar- 
r katiskas, kuris yra didis jau 
3 nimo rėmėjas ir . prietelis., 
' Jis taip .pat labai sėkmingai 
3 veda parapijos reikalus.

jaunimo vaidin 
dino. komediją 
su’\ kuri Hsus

Svarbiausias 
šie-asmenys:

Tarnaitės u 
; Jurkštienė; Ef 

*— M. Šiinolion 
A, Zaromskis;. 
K. Žaroniskis; 

■— A. Giedrina

imą. Su vai- 
'“Gaila, Ū- 
prijuokino.- 

roles vaidino.

51 ėję — B. 
nilijos. duktė, 
ytė; Tėvas— 
jaunikis 
Senas.našly s 
s; Tanias.—

Lietiniai, savo, veiklutnu 
T ir susipratimu įsigyju .gerą 

vardą- ir • kitataučiuose. . Y- 
pač jaunimas —sportinin- 
kai tuii gerą vardą. .

- G-rįšiu prie to kas mane
- privertė.. šią korcspondenci- 
j] ją. parašyti. New Ęavenc

S. Kraipaviein 
. Komedija, lai 
pradžios iki ga 
tingai patiko 
levų vaidiniina 
rodė ‘ nepaprat 
Kiek man teko 
A, Zaromskis

4. ■ . ■
ai įdomi: nuo. 
lo, Man ypa- 

• tarnaitės ir. 
s, iieš jie pa? 
Ją' talentą, 
sužinoti, tai. 
yra .veiklus

jaunikaitis . ir pasižymėjęs

po vaidinimo sekė solo 
dainos.. Dainavo . p-lės M 
Šimoliony te, A.. Kraįpavi- 
čiutė ir A. Šidlauskaitė.

Duetą sudainavo M. Šimo-, 
lionytė ir E. Valiukevičiūtė, 
Piano solo atliko. Cecilija 
Stasevičiutė, ’ vargoninko 
StaševiČiaus duktė; Ji taip
gi akompanavo visoms dai
nininkėms.

Baigiant, programą Šv, 
Kazimiero parapijos cho
ras, vadovaujant varg..Sta- 
sevičiui, sudainavo tris lin
ksmas daineles, kurios, vi
siems patiko.

. Vakaras užbaigtas šokiais 
šio vakaro programa ir jos 
išpildymas pasiliks ilgojo 
atmintyje.

Reikia pasidžiaugti jauni
mu , kuris dalyvauja mūsą 
parengimuose. Lauks i m o 
daugiau panašią vakarėlių.

■ . ' Smalsuolis,

Sąjungi et ės paaukavo $5.00 : .
VYČIŲ 49-TOS KUOPOM UŽP'^'

,.“IHT,SLIŲ.’’ BALIUS I
Jau artinosi-Lietuvos Vi? 

čią 49-os kuopos rimtai ruo
šiamas. “Šešėliu ir Pūslių” 
balius, kuris įvyksta šv. Jui 
gio parapijos salėje, 207 
York, Str., Brooklyn, balan
džio 22 d.

*Brooklyno ir apylinkės 
jaunimas turės gerą progą 
dalvvauti linksmame Vvčiu 
vakarėly.-.

Kiekvienas, kuris yrą da
lyvavęs 'Vyčių parengiamo-1 
se, ypatingai .“Kauliuką”, < 
“Snmv bąli” . ir. apskričio 
“ Monliglit ir Pretzel” ba-1 
liuose, žibo kaip, linksmai’ 
vakarėlį praleido. . ‘

Ši syk. 49-ta kuopa, vol už
tikrina, kiekvienam kuolink 
smiausj laika’ šiame inilžini- 
škamo 4Sbadow ir „Balionu ’ 
vakafėlyj.
.. jaunimas yra kviečiamas 
atvykti ir susipažinti su to- 
limosn’ią- kuopiu nariais, ku- 
Tie žada skaitlingai dalyvąn 
ti. iš TTarrišon, Petorson, 
Jersėy City8, Bayonne, Cliff 
side, TAnden. Maspeth, New 
York,, ir Wi]liamsburg? :

Gerai žinomas Buster 
Hari ir jo.Rhythm Kings 
.orkestras gros moderniškus 
angliškus ir lietini skus šp- 
Idus.

Salė bus tinkamai išpuoš- y; šiais veikalais Vy
ta. Rengimo komitetas, už- fiai atlankė, beveik visas a. 
tikrina užtektinai šešėliu. pylinkes kolonijas ir visur

Viskas kas . reikalinga gįe perstatymai pasisekė. . 
šiam vakarėliui jau parūpiu į Nors kąikiiriose.. vietose ir 
ta: Šviesos Čspotlights)/nu- neatlsilankė . tiek visuome- 
,slčš? šešėliai, puošimai. Jau-ąė^ Liek buvo tikėtasis, bet 
iš parduotą tikietą skai-jpats yaidininias patiko vi- 
čiaus žinoma, kad. bus pilna siems.
salė jaunimo. j j^ajalIgį šis yra paskuti-

Bilietą dar galima Įsigyti nįą įįų veikalą perstatymas, 
.pas .kuopos narius. Perkant tai Vyčiai deda pastangas ..
‘iš anksto., bilietu karna 40 j padaryti jį kiek galint iškil- 
centą, — prie durą 50 cen-Į mingesniu ir įdomesniu. Tai 
tu. > . [gi ir vaidinimui užsibaigus.

Taigi nepamirškite: Įgauta geras orkestras; kuris
Rengimas: “ ŠTTAD.OIV! P‘ieš lietu) išbus i r ameriko- •

IR BALLOON” BALTUS 
• Rengėjai: Lietuvos. Vyčiu 

49 ja kuopa.

šv. mišias už a.a. kun. Ko-. • 
(Iž'io vėlę, pmikią metą su
kaktuvėse nuo.jomirties.

Šv. mišios įvyks balandžio 
18 d., š. m.į .8 vai. ryte.

Visos sąjungi(‘tės kviečia
mos dalyvauti- mišiose,

Komisijios išdavė raportus . 
iš įvykusią parengimą? P p. 
U. Cižauskieiiė ir K. Zankię. 
ne .. pranešė, kad uBnnco 
’Pariy” 'davė pedno.

"Motinos Dienoj sąjungie- • 
itčs rengia vakarą, .Suvai- 
|dins-5 veiksnią dramą “Gy- 
! venimo Verpete’’. Tildei us 
| gal i ma gaut i pas .kuo] >os na -
ros. : ■ ■

Kitas sąjuiigicČiii susirin- 
kima.š įvyks balandžio .18 d., -. 
8. vali vakaro. Susirinkiinas 
svarbus. Dalyvaukite visos.

■ SaJ u n (į i et o.

NEW YORKCITY, N. Y
PASKUTINIS .‘ PASIRO
DYMAS SU 4’ATGAILA”

. Po Vaidinimo tfokitti .
Šekmadienį,. balandžio 15 

d. Lietuvos Vyčių N.- Y. ir 
;N. J.„ "aprkritis paskutinį 
kartą suvaidins “Atgailą’1 
ir “The Red Lamp”, Auš
ros V artu para pi j os sal ė j e, 
568 Broome S t. , New York,

iš anksto., bilietą kaina 40 j padaryti jį kiek galint iškil-

Įėjo
207 York SL Brooklyn, 

Diena BALANDŽIO 22 d.
R.

BROOKLYN, N. Y.
SUSIRINKIMAS ,

• Kovo 21 d. įvyko Motorą 
Sąjungos 29 kuopos, mėnesi
nis susiriniurnas.. kurį ati
darė pirm, p. U. Mikulskio-

niškūs šokius. TokiuHudu: • 
visi .atsilanko galės gerai pa 
sišoktį i r.taipgi gerą ir na,u-.. 
dingą vaidinimą pamatyti.

įžanga tik 35 centai.: •• •
Perstatymo pradžia lygiai

Kviečia. visus rengėjai.. ’ . .

Tikrą draugą per siolvar- 
tą pažinsi/

u G eras kaluli laiškas laik^ 
rastis, yra nuolatine inisy 
jnY— • ’

• . Popicčuis Lboimk XIII.
Dvasia daro kūną turtui” • 

gtū >; 'Šekspyras.
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