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Amerikos kolegijos Romoje OT 
— studentai-kherikai įžventinftį į 

kunigus, Viri jie buvo priimti 
§y. Tėvo audiencijoje.

. ‘ ’ Vokietijoje Muo laiku yta 24,- 
235 katalikų , kunigai. Iš šio 
skaičiaus 3507 yra vienuoliai. Vi
soje Vokietijoje yra 9,804 para- 
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Olandijos premieru yra Jonk- 
, heer Charka Rnys de Beeren- 

brouck, žymus katalikas. Nors 
Olandijos katalikai sudaro gy
ventoją didelę mažumą, tačiau 
valstybes valdyme turi didelę įta
ką. Dabartinis katalikai pre
mjeras aukštose pareigose jau 
antrą* kartą. Birmą kartą jis 
išbuvo premiera vietoję nuo 1918 
metų iki 1925 metų, d dabar pa
reigas eina nuo 1929 metų..

Peabody Streikas
Nesibaigia -

> ’ . -1 . x * 1

BIDEU PASITARIMAI
WASHINGTONE .

GAYUKARSDMENĖS 
UĖSALTMJ -

* t ; • * * <

LAWRENCE. — Ka
riuomenės . Vadovybė davė 
užsakymą “Ar 1 i n g t o n 
Mills7’ dirbtuvei už 330,000 
dolerių. / Užsakymas liečia 
du šimtu tūkstančių yardų 
įvairios medžiagos drabu
žiams.

Kataliku Spaudos Savaitė
(Kun, J. Balkūno kalba per suomenės įvykius, juos na

grinėti, arba ardyti skaity
tojų dorą. Toks laikraštis 
ne Auklėja, bet biznio sume
timais demoralizuoja.

Mūšų tauta amžiais yra 
giliai religinga. Kaip isto
rija rašo, Lietuvos kuni
gaikščiai ir karai nuolatos 
kariavo dėl savo laisvės ir 
tikybos (nors buvo stab
meldžiai) , Grūmėsi' su kry
žiokais, guddis ir lenkais. 
Nuolatinės kovos užgrūdino 
juos tautiniai ir religiniai. 
Vaidinasi, mums jų ainiams 
yra įgimta kovoti už tautiš
kumą ir tikybą. Nenuosta
bu tad, kad po. kelių šimtų 
metų persekiojimo, draudi
mo, baudžiavos, mes išliko
me ištikimi lietuviškumui 
ir tikėjimui. Jbks rusini
mas, pravoslavinimas, lenki
nimas ir vokietinimas muš 
nepaltužė. Dėka tai atspa
rai mūsų tėvynė . nepriklau
soma. Ir koks mažytes 
tautos atkaklumas!. Ji iš
dalinta, perskirta, išsiblaš
kius įvairiose šalyse, bet gy
va, pasiryžusi gyventi. §tąi 
mes k tautos "įr^čialūalįs A- 
merikoje. Dėkui Dievui/ 
gyvuojam, dirbam kaip ge
ri amerikiečiai ir ištikimi 
Lietuvos sūnūs. Tik nega
lini džiaugtis gyvata nieko 
neveikdami. Darbas mūsų, 
likimas. Darbas nuolati-: 
nis, pasišventimo, pasiautom lius prįįįtaSf 
jimo, užtikrins ir tolesnį, 
mūsų.likimą.... Ir koks dar-: į 
bas, paklausite' manęs, butų- ' 
našiausias amerikiečiams i 
lietuviams, 'atsakyčiau • '
spaudos.^ Spauda pasauli
nė galybė. Prieš ją lenkia
si visokia, galybė. . Ji valdo 
tautas, pasaulį. Tai galim : 
ginusias. įrankis propagan- ; 
dai. Ir mes lietuviai gerai ' 
ją išmėginkime. Tik per 
spaudą sulaikysime'istaute- 
jimą ir subedievėjimą. Tuos 
du vėžiu ėdančių tautybės 
kūną tik gera lietuviška ka
talikiška . laikraštija gali 
kovoti. Kaip nuo “Aušros” 
laikų lietuvišką sąmonę ir 
tautinį atgijimą skiepijo 
spauda, taip ir dabar tauti
nę dorovę, patriotizmą lie
ka jai mumyse diegti. ' Tik 
nereliginga tauta, nėra' stip
ri,* ištverminga. ’ Tad spau
da Užima įvi pozicijas tau
tiškumo ir tikėjimo.

Lietuvišką išeivija Ame
rikoje plačiai išsisklaidžius. 
Šeimos nebegyvena arti vie
na kittos. Ant Long Island 
sutikau. lietuvių; (Patchę- 
gųe) nemačiusių lietuvio 
kunigo jau dvidešimts me- 
Lų; Neprįkląusą prie lietu-

’ : (tfžbaiga 8 pslp.)

T. Jėzuitų leidžiamas i&valltri* 
žurnalas “Ameiica" sulauki 25 
metų sukaktuvių, t .

radio WMBQ bal. 18 d.)
Didžiojo New Yorko Fe

deracija šioje savaitėje už
sibrėžė skleisti katalikiškos 
spaudos idėją. Draugijos 
savo susirinkimuose aiškins 
spaudos reikalingumą, rė
mimą, skaitymą. Lietuvių 
tTniversalis Biuras,paskirti 
asmenys ir kunigai uzraši- INFUARIJDSBILIUS

T * - , 'Vs

Gegužes 7 d. Neiv Yorkė bus 
iškilmingai paminėta šv. Nicho- 
laa vokiečiu parapijos 100 metą 

«. sukaktuves. Iškilmėse dalyvaus 
Nęw York kardinolas Hayes, 
Cbicago kardinolas Mundelein ii 
kiti įžymūs Bažnyčios ir .vąlsty- 

. bes vyrai. (Kardinolas Munde- 
.leiri yra gimęs toje parapijoje ir 

’ lankęs jos mokyklą. Tai pirmoji 
vokiečių katalikų bažnyčia Ame- 

. , riboje. r

. (jolortido valstijos legislatura 
priėmė 'įstatymą, kuris uždrau- 

. džia viešųjų mokyklų vedėjams 
tiesioginiai ar netiesioginiai rei- 

■ '* . kalaūti iš mokytojų vietoms kan
didatų žinių ;apiė jų tikybą. Dėl 
tokio įstatymo priėmimo daug 
kovojo katalikai. Tai jau ant- 

. ra' valstija, priėmusi panašų įs
tatymą; Anuoji ‘ buvo New 

" York, dabartiniam . prezidentui 
Roosevelt būnant • gubernatorių. 
Priimto įstatymo tikslas yra ap
saugoti įvairių tikybų žmones 
nuo bigotizmo. Kandidatai, pa- 

.* L duodami aplikaciją, turėdavo žy- 
mėti, kokiai religijai priklauso, 
Kadangi katalikai Amerikoje su
daro mažumą, tad jie labiausiai 
ir nukentėdavo ir nukenčia.

nes prenumeratas. Bažny
čiose laikomos.mišios už ka- 
tąlikij. spaudos rėmėjus ir 
skaitytojus; pamoksluose 
aiškinama spaudos svarba 
katalikų akcijoje. Šiandien 
ir ketvirtadienio vakarą per 
šią radio ■ kreipiamės prie 
klausančių lietuvių dėl lie- ’ 
tuviškų laikraščių rėmimo 
ir skaitymo.

, Šių metų koyo. mėnesy 
sukako 50 metų nuo f < Auš
ros” pasirodymo; Ji buvo 
mūsų tautos tikrąja aušra. 
Nuo jos laikų tautos gyve
nimas atbudo, lietuviškas 
susipratimas augo, plito. 
Pasirodo daugiau laikraš
čių Prūsijoje ir Amęriko? 
je^ o jau vėliau ir Lietuvoj 
(1905 m.); Laikrašti ja ug
dė tautinę sąmonę. Ji kė
lė '"tautinius pasiryžimus. 
Tikras spaudos tikslas visa
da yra išreikšti ir aiškinti 
žmonijos reikalus.* Tik. ji
nai gal būti gera ir bloga. 
Gera, jei rašo tautai nau
dingus, pamokinančius da*{ 
lykus, keliančius tautinę do
rovę, patriotizmą, tėvynei 
pasišventimą, kartu su reli
giniu susipratimu, katalf- 
kisku nujautimu. Ji bloga, 
jei nusistačius prieš tauti
nius idealus, — tikybinius, 
pratimus. Ne laikraščio rei
kalas kelti skandalingus fi-

WA3<EH€hw;
landžio 24 .d. kongrese pra
sidėjo . ginčai dėl vyriausy
bės siūlomų infliacijos bi- 
liaus, kuris ‘suteiktų prezi
dentui teisę‘ir galią per
tvarkyti Amerikos pinigų 
vertę ir jų cirkuliaciją. .Jei 
biliųš bus ^priimtas, prezi
dentas Rooąevelt galės su
mažinti doldrio parėmimą 
auksų ir išleisti popierinių 
pinigų trijų bilijonų dole
rių sumoje. Toks planas, 
žinoma, nupigins dolerį ir 
pabrangins visas prekes. 
Valdžios nuomone, toks rei
škinys bus naudingas.

, Šio bijaus priėmimui 
griėštsdr’. pntKutasr^senatof 
riai respublikonai. Jie ne
nori ’sutęikti.i prezidentui 
Rooseveltui tokios - didelės 
galios,: tačiau vyriausybės 
Šalininkai, lengvai , prana
šauja,. kad respublikonų o- 
pOzicija.nieko bereiks ir. bi-

- Ba-

KONSERVATORIŲ LAI 
MĖJIMAI ISPANIJOJ

NAUJAS KUNIGAS
New Yorke suorganizuota cen- 

’ tralinė kataliką aimanų organi
zacija su centru 120 Central 
Bark South. Organizacijos tiks
las yra religinis, lavinimosi ir sa- 
yišalpoos. Jos nariai —• katali
kai asmenys, baigę universitetus 
bei kolegijas. -

. Dubūąue, Įowoj, susiorganiza
vo, katalikų. jaunimo draugija, 
kurios tikslas bus'sujungti jau
nus vyrus bendram darbui.

Praėjusiais mokslo metais 
“ Pittsburgho vyskupijos  ̂parapiją, 

ankstesnes ir pradžios mokyklas 
lankė 85,052 mokiniai. .

Amerikos , maldininką pirmajai 
ekskursijai į Romą vadovavo ka
talikų laikraščio“ The Oommon- 
■wealt” redaktorius Micįael Wil- 

•. ’ liams.

Kanadiečių misijonięrių, dir
bančią užsienyje, yna 1595, iš

’CHICAGO, HL — Bal. 
22 d. įšventintas į kunigus 
Pranciškus Lukošius. Pir
mąsias iškilmingas Šv. mi
šias laike Dievo Apveizdos 
bažnyčioje, bal.: 23 d. Iškil-' 
mingose mišiose jaunam 
kunikui P. Lukošiui asista
vo kun. Ig. Albąvičius, tos 
parapijos klebonas, kun. P. 
Juškevičius, kun. P. Gasiū- 
nas ir klierikas S. Valuckis.

♦Primiciantas kun. P. Lu
košius yra baigęs Dievo Ap
veizdos. parapijos pradinę' 
mokyklą, j .Prirengiamąją 
Quigley seminariją baigė 
1927 m.

Tais pačiais metais, jaus
damas pašaukimą. į kuni
gus, įstojo į Šv. Marijos se
minariją, Mundelein, Iii. ir 
štai po 6 metų įšventintas į

Naujam kuniguiJPranciš- 
kurių 430 kunigų, 221 brolis ir kui Lukošiui linkime ilgiau- 
944 seieiys. šių metų! ■ .044seserys.

•M

WASHINGTON. —Pre
zidentas Roosevelt šiuo lai
ku turi didelius pasitari
mus. Kelias dienas turėjo 
pasikalbėjimus su Anglijos, 
premieru MacDonald, o ba
landžio 23 d. į Washington 
atvyko buvęs Prancūzijos 
premjeras Herriot, kurs y- 
rirt*rancūzijos vyriausybės 
Įgaliotas atstovas pasitari- 
rūąms su Roosevelt.

Roosevelt ir MacDonald 
patarėjai šiomis dienomis 
tariasi dėl nustatymo dole- 

; riui ir anglų svarui pasto
vių vertės. Jcaimp. Ar kas 
nors šiuo klausiniu nutarta, 
dar neskelbiama.
. Balandžio 24 d. Roosevelt 
turėjo pasikalbėjimą su 
Prancūzijos atstovu Her- 
rio,t. ■ ’

100,000 TARNAUTOJU 
NORIMA ATLEISTI

ŽYDŲ RABINAS KREIPĖSI 
ĮPOPIEŽIŲ

* NEW YORK. — Žydij 
rabinas Wili‘am Margolis 
pasiuntė telegramą -Popie
žiui‘Pijui XI, prašydamas 
jagąlbosVokietijos žydamšT 
kenčiantiems nuo Hitlerio 
vyriausybės griežtų įsaky
mų .

i

SUAREŠTUOTI DU PEA- 
BODY STREIKIERIAI

PEABODY. — Balad 
džio 21 d. 3500 streikųojaiS 
čių darbininkų turėjo didiS 
lę kovų. Jiė paleido akmėj 
nis, plytas ir kitokius Idails 
tus į automobilius, kuriuo^ 
buvo vežami streiklaužiai 
darbininkai.

t

MADRIDAS. — Balau-: 
džio 23 d. Ispanijoje' įvyko ■ 
rinkimai ‘į miestų ? tarybas; 
Pirmieji?:pranešimai rado,; 
jog 26 provincijose rinki- 
mus laiinęjd dabartinei ra
dikalei vyriausybei priešin
gos1 konsei’vatorių partijos. 
Vyriausybės partijos laimė
jusios tik 10 provincijų;-

SUĖMĖSTREIKIERĘ

MONTPELIER, 'Vt? - 
Granito darbininkų streikas 
vyksta visu smarkumu, y- 
pač moterys parodo didelio 
susirūpinimė.

Turėtame, susirėmime sū 
policija, .suareštuotai.dviejų 
vaikų .motina Abolini Co- 
lonne. . Policija sako, kad 
si moteriškė laike susirėmi
mo .sumušusi šerifą sų sun
kiu instrumentu. ? ..

Šios apylinkės .'granito 
darbininkai streikuoja jad 
kelias savaites, reikalauda
mi geresnio atlyginimo. t,

Neleisk viešam namui gy
vuoti tavo priyatiškam na
me.- . I ’ ' ;j.

; YTASKINGTON.— Vals
tybes biudžeto direktorius 
Douglas pasiuntė kongresui 
raštą, kuriame nurodo rei- 
kaląatieisti-nub liepos 1 d* 
iš civilės tarnybos tuos tar
nautojus, kurie' tarnyboje 
yra išbuvę 30 metą. • Ištar
navę 30 metui turi teisę gau
ti pensiją, bet turi būti su
laukęs 63 metij..

Amerikoje fedęralėj .tar
nyboje yra apie 725,000 
tarnautojų, kurių 340,000 y- 
ra pašto tarnyboje.: ■

Pagal biudžeto direkt<> 
riaus planą, iš tarnybos a- 
pie liepos 1 būtų atleista ą- 
pie 100,000 tarnautojų, ta
čiau prezidentas turėtų tei
sę palikti tarnyboje tuos as
menis, kurių tarnybos būti
nai reikalauja viešoji- gero- 

’vė.

MIRĖ ILGIAUSIŲ ISĮJ 
Y SAVININKAS

PEABODY. — Policija 
suėmė streikierius Stephen 
Kosotis, 20.metų, ir Ąntho- 
hy Santos, 42 nu,, apkaltin
tus metime akmenų į auto
mobilius, vežančius streik
laužius darbininkus. Streik
laužiai : važiavo . į 0 o x 
Leather Co. dirbtuvę.

Streikierįų vadas Jbseph 
Massidda .. pakvietė dirbtu
vių savinihkų atstovus įvie- 
.-šus /debatus. ■
dirbtuvės sutinka pasirašy
ti tokį kontraktą, kurs už- 
tikrina1 darbininkams ma
žiausia atlyginimo-$2.31. . 

. . Streikieriams vadovauja 
National Shoe and Leather 
Workers? Association, ku
rios darbdaviai nenori pri
pažinti ir. kurį nepriklauso 
Amerikos Darbo Federaci
jai- :. " \ -

Streikierįų vadas Massid
da streįkieriams pareiškė, 
kad įvairios unijos užtikri
no jiems pagalbos apie 20,- 
000 dolerių savaitei, todėl 
jie galį drąsiai kovoti dėl 
geresnių sąlygų. Darbda
vių gi šalininkai leidžia gan 
dus, kad unij ą esanti • su
bankrutavusi ir daugiau sa
vaites neišsįlaikysianti.

TOKIO. —•; Japonijoje 
niįrė lakūnų vadais genero
las Gaislii Nagaoka. Jis. 
buvo , žinomas ir kaip ii-' 
giausių ūsų savininkas, nes 
jo ū$ų ilgis siekė 20 colių iš 
kiekvienos pusės; • '

ORGANIZUOTIŪARBI- 
NINKAI REIKALAUS DI

DESNIU ATLYGINIMO
AYASHINGTON A- 

thėrikos. darbo f.edferaci jo& 
vadovybė pareiškė, jog tuo- 
jąu bus .pradėta kova, rei
kalaujant klarbininkams 
aukštesnio .^atlyginimo, ka
dangi pramatomas prekių 
pabrangimas. Prekių kai* 
ftų kitimas, lengvai^pramą- 
tomas dėl netekimo aukso 
standardo. <

KATAUKĮT SKAIČIUS 
AMERIKOJE DIDĖJA
NEW YORK — Naujau

sios statistikoj daviniai pa-; 
rodo, kad. praėjusiais me
tais Amerikos k a tai i k u 
skaičius padidėjo 32,012.

Šiuo laikų Amerikoje y? 
ra 20,268,403 katalikai; ka
talikų kunigų: yra 29,782 
(1485 daugiau negu per
nai). Katalikų bažnyčių y- 
ra 19,260, kurs skaičius 108 
didesnis, negu, anksčiau j 
klierikų 20,933 ; katalikų 
aukštesnėse mokyklose lam 
kosi 158,352 studentai, pa
rapijų mokyklose — 2,170,- 
102 mokiniai;.‘Del esamo 
krizių, katalikų* parapinių 
mookyklų mookinių skai
čius sumažėjo 107,089 moki
niais. , ./

Policija, išskląi dy m ųj 
streikienų . panaudojo W 
lias ašarines bambas, i 
kurių teko nukentėti'ir pa< 
šaliniems asmenims. *

Prie Central gatvės susįf 
grūdo stręikiėriai ir laukė: 
streiklaužių, vykstančių 
Cox Leather Co. dirbtuvėj 
Apie 100 streiklaužių vaŽw'
vo 25 automobiliais. Šie aiiV: 
tomobiliai buvo pasveikįn 
akmenimis .ir bonkom 
Tarp suareštuotųjų yra HęJ 
len Hohopolous, • Ona KalA 
lis, Arnold Woczik,. M. V 
renoczik, Šp. Katilas, L 
Bishop, J. Baptistą, Aį 
Kazlowsky ir A. Torian. '■ 
' Peabody mayoras sųda 

Ava^įnamą^ - ■ — 
kurs tarsis fsu darbdaviais3 
irdarb

RUSAI UŽDRAUDĖ ĮVEŽTL 
' ANGLŲ PREKES -

MASKVA. ' — Sovietų^ 
Rusijos komisarų vadovy^ 3 
be, atsakydama į Anglijoje j 
boikotą, uždraudė į v ę ž 11J 
prekes, iš Anglijos.' , Be toĮ S 
uždraudė anghį laivams sir S. 
Anglijos vėliava įplaukti I W 
Rusijos uostus.. . :.

•žodžiuj. šiuo laiku Sovie- ^ 
tų Rusijos ir Anglijos san- W 
tykiai beveik nutraukti. Tai 'j»;- 
įvyko dėl komisarų pasinė- JĮ j 
siiiimo nuteisti 6 anglų inži- 
hierius. Iš teistųjų irižinię- a 
rių, ’tiys deportuoti išKu^k .B 
jos, ‘du nuteisti nuo 2‘iki B S 
metų’ kalėjimu ir ^.ehaš is-. 
teisintas. Visi jie kąįtinti 3 
sabotaže ir Špionaže prieš J 
'^proletanšką valstybę.” ■;. -ft

KALĖJIME NORĖJO 1
NOSIŽODUI 1

•L Y S
SALEM. —Suimtas ir 9 

kaltinamas dėl apiplėšimo^ 3 
zklfbiisas šcuką, 22 metu. 3 
megin’o Salem kalėjime 
sižudyti. ’
(. sčukaį .kalėjimo' patais 
■nautojas padavė užkan- j 
džiains sandvičių ir bonką 3 
kavos. Pavalgęs,, ščuka 
sudattzė bonką ir su šukę 
stiklo perpiove rankos g 
lą prie alkūnės; Jis atrasi 
tas paplūdęs kraujuose ir 3 
tuoj nugabentas į Peabody ?3 
ligoninę.

ifėČtų*komitetą^

ų atstovais.
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Jmos. Is Lietuvos fasa AR JĖGA LAIMĖS? i
>

iALGIRTŠ, Čekiškės 
—- Karalgiris —- tai ap- 

įgęs krūmais trejeto šim- 
‘ t#valakii’\niekeno.neVšįl- 

lb žemes plotas. ‘ ^Nųo 
dmenamn laikų ąpylbn 8 gyventojai naudodąvosi 

ganiavai, o žiemą kirs- 
švo kurui.. Vėjiait vielos 
inkai Karalgirį ėmė savm- 

pasikvietę, matininką, 
: Tačiau apylin- 

gyventojai, neaisižifeė- 
imi į visą tai, ..važiavo ir 
rto, kaip ir seniau.-. Kilo 
ylaį kurią lenkai laimėjo, 

r dz' ' pasisavintus sklypus 
avo mokėti žemės inokes- 

^us. . Nuo. tada Karalgiry 
irMb' triobesįųC gyven-

jjų. Bet valstiečiai, nežiū- 
ĮŽdami nė teisino sprendi- , 

o, važiavo ir kirto po sę- 
oveL . Dabar lenkai atvi-;

.jau stojo ginti teismo 
^pripąąintą nuosavybę. Ne- 
fepusileido * ir valstiečiai; bi- 
? .jodami važiuoti po, vieną,—. 
lįyažhtdja partijomis ir kef-. 
Į’ ta, pvlenkamš kirviais grą- 
yko. ■ '.■■■ ' / '«■■ ,‘
V Vasario 25 d. lenkai nu- 
o važiavo Karalgirio ginti liet 
į> su policni-mku, tačiau ir .su 
< policiiiijiku lenkai turėjo B 1 įbėgti? Tq paties mėli. 27 d. 
F ir visiems trims poličinin- 
& kams :nuvažiayus ta pati is- 
| torija pas^artpjp^ęs įįvi- 

^mpM len^J^trmįsjętH. 
cininkams kariauti/ "prieš 

. pusantro šimto kirviais gin
kluotų vyrų neįmanoma.

hĮSlSTEtGĖ LIETUVOS KON- 
V BULATAS ROTERDAME- '

neraliuiu konsulu paskirtas 
p. Petras Penu, įžymus vie
tos, javų importo prekybos 
įmonės .direktorius. p. Pet
ras Penn gimė 1872 Olandi
jos mieste Do-drechte; aukš
tąjį mokslą baigė Roterda- 
mę ir ė j o’koniercinius mok
slus Edinburge ir Londone. 
Vėliau buvo; Roterdjamo 
burmistru ir prekybos rū
mų pirmininku.
; Konsulato adresas: Gon- 
SUlata General van Litauen, 
Gelderschastraat 6. (Plaii 
c), Rdttęrdam. Korespon
duojama anglų ir prancūzų 
kalbomis. . Telegramoms 
adresas: Penn-Rettordam.

pušynais apaugusius pane
lius puošia gražus piliakal-; 
nis. Ant jo dar yra buvu
sių statinių liekanų.: plytų,’ 
akinenų ir gili duobe. Jis 
turi ir gražių legendų, Pi
liakalnis visas apaugęs krū
mais ir medžiais, kuriuos 
kerta ir jį -visą šakomis'ter
šia' kam tik patinką.

Bį mūsų garsios praeities 
paminklą reikėtų pasiimti 
savo globom kuriai organi- 
‘zacijai. jį tinkamai su- 
tvarkius,- vietos gyventojai 
ii1 vasaroms čia gausiai atsi
lanką svečiai turėtų malo
nią poilsio, vietelę.
f ,----------- 1 i; j '

MIRĖ LITERATAS PETRAS 
; LAURINAITIS " '

Prano Bekampio

“MlLTfcLIŲ, MILTELIŲ”MIEGOJO

Laurinaitis: “Kas yra Jokūbai,' 
išrodai išbalęs?”- ' . .

Sakalaitiš: “Nė, buvau 'be lo
do per devynias valandas?1

Laurymitis? “Negera. Tai kas 
yra bloga su tavim?”;.
• Sakalaitis: (“Nieko miego-.
jau.” . • :. . .

Kazimieras; ‘‘Mamyte, ar yra 
būtinas reikalas,kad savo veidą 
numazgočiau.” > 1 .
t , ■ . . . ..

, Motina: “Žinoma, vaikeli, kad 
yra reikalas nusiprausti.”

Kazimieras: “O kodėl negaliu 
užsidėti miltelių, kaip mamyte ij? 
sesute daro.”

APLEISTAS PILIAKALNIS

. KARMĖLAVA, Kauno 
apskr. • -r- Ties Karmėlava

Pumpėnų miestelyje, Biržų 
apskr., mirė jaunas litera
tas ii’ laikraštininkas Pet
ras Laurinaitis. ■■■

Okupuotoje Lietuvoje

Kaukas. — .užsienių 
Reikalų ministerijos pastan

gomis nesenai įsteigtas Liė- 
t U vos garbės generalinis

konsulatas Olandijoje, Ro- 
“fterdaino mieste. Garbes ge-l

- LIETUVIŲ EKSKURSIJA

1 .Skandinavij-Amerikos Linijos
• .* -JH ‘ “

garlaivis “Upited States” išplau
kė Balaądžio 15 su . geru skaj- 

im keelivią. šis laivas yra ge- 
■feai ir plačiai žinomas Lietuviams 
(^keleiviams savo puikiais kamba- 

riais-, erdvais dękais ir patogiais 
tslieiginiais kambariais.

Sekantis šios Linijos išplauki-
- Inas, iš Netv- Yorko bus garlaiviu 

r ;. “Frederily VUI” Gegužės 4 d., 
g? Ir ąėra abejonės, kad daugelis 

JĮ* -Lietuviu pasinaudos šiuo patogiu
\ Išplaukimu atlankymui savo gim-

> tinės. šalies. ' ’ ■
? ' Lietuviams taipgi primenama,.
- kad Skandinavą-Anierikos , Lini- 

k; ja rengia didelę ekskursiją lai- 
;|d vu “Frederik VIII” ant .Birželio 

E? 3 d./ kąri progą kiekvienam 
L Lietuviui keliaut būryj saviškių 

: f-- tiesiog į Klaipėdą..
r - . Kadangi užsakymai vietų plau- 

. į? kia gana' skubiai, tai patartina 
iškreipti8 prie vietiniu agentą. ..

SKURDAS VILNIUJE ;

Šiomis dienomis Gazeta 
Warszawska paraše savo 
skiltysė straipsnelį apie tai, 
kiek yra skurstančių, ViL. 
Iiiūje. Laikraštis sako, Kad 
sulig valstybinių ,įstaigų 
-primesimu, Vilniuje dabar 
XT?ą 7000, bedarbių. - Tųčiaų 
ecnti;alinė - amatninkų sų - 
junga jų-priskaito iki 8000,- 
jies ne visi bedarbiai regis'- 
tyįrėjasi bedarbių įstaigoje, ■ 
jkijii'-visti.ek jokio darbo ne- 
cUtoda- Ta pūti sajunga'ūp- ' 
skaičiuoja, kad Vilniuje y- 
ra. .dabar apie -10 tūkstančių 
darbininkų; dirbančių ’p^r 
savaitę po. 1—2- dieni. Gi 
specialistai darbininkai dii’- 
l?.a: dažniausiai 2-^3 dienas 
per savaitę ir uždirba per 
menesį nedaugiau 60 zlotų 
Todėl, amatninkij sąjungos 
pranešimu, Vilniuje dabar 

l yrą apie 20 tūkstančių be- 
dąrbių ir pusiau bedarbių. 
Apskaitvdania gi,. kad kiek
vieno darbininko šeima vi
dutiniškai susideda iš ketu
rių narių,, toji sąjunga tvir
tina, kad.tikrai skurstančių 
žmonių Vilniuje dabar yrą 
apie 8Q . tūkstančių; ; .
TERORISTINĖ ORGANIZACI

JA VEIKIA

Pagelbėjo Ociinmai pūtikai, •
Sako Ponia Nowakowskn

HUvkA.tltf mctil turėjau tittitm- 
komai ncfcnijn ratJ: ;^.N^iivlojaifcjv.ii-

,? riut Jlninjcntm, klasterius ir nioHln.- 
, . Stačiau nieką* iici-ai;elh-'jo. Pafja- * 
., Hau„i5naU'loju.t dvi' bu.kn.i Inkaro'

Pain.Expclierio yist ttkauimal p'rany 
1:0, AŠ ilali.tr visi’Vi, sveika,.

■ ačiū stebftiti.ii.jįcrani vaistui.Palu. 
ExpcltMlui.’‘

’ S. N, 
I’hila-lclpliia, Pa,

PMPElffl

(NUDAVĖ
, ,. -y »

NEREIKIA SUTRUKDYTI

Rūstaus veido moteriške priri- 
artino prie dešimties metų ber- 
niuko, kiltis išdidingai rūkS' tib 
garėtą ii? jam tarS:
' “Klausyk vaikeli, ar tavo ma

mytė žįno, kad tu rūkai?”-
__Yaikas:“Palatd<ypotiiuteJar 
tavo yyrks žino', kAd 'tu^žkalbini 
nepažįstamus vyrūs gatvėje/r *

,, ....p-,;,, ;.r.H ; •

' GRAŽIAI PAVADINO

Tuo pat maždaug .' metu, : 
kaip rašo lenkų spaudą, Su- 
yalkų-Trakiškio geležinke- 
io linijoj vienoje' -vietoje, 
Ąrie bėgių susidūrimo buvo, 
.kaltos . geležys, dėL.-kurįu ; 
galėjo:.- nukristi nuo bėgių, 
traukinys. Pripuolamai 
pro. tą yieta ėjęs sargybinis 
pamatė įkaltas , geležis ir ar- 
tiiniausiaic. gėlęžinkelįo' stp-_. 

’ 1 |* • - '***«/ + * ’ ’ 

čiai davęs- ženklą,; prašalino 
padėtąją kliūtį... Policija tsu 
pagalba .dre^uo^ųjųifiunų 
stigąvą du . npžmpmuęsĮušf, 
kurie rengėsi-bėgti per .sie
ną į Vokietiją. . /. • .

’ .>-4- 4 « ■

-. KUN? BIELIAUSKAS Į 
> F VARĖNA '/•/

Mokinys; .Profesoriau, ar būr 
tą tai įžeidimas, jei tave pava- 
dinčiau asilu?”-"■/. •

.Profesorius r“Žinoma,, kad ne 
būtą įžeidimas.”

‘Mokinys? ‘Ir jei pavadinčiau 
ąšilą profesorium.. ar galėtum pa
vadinti tokį -išsireiškimą įžeidi- 
.npi?”.; ‘

. ..Profesorius :“Ne.J,‘
; • • ’ •* < * ' •4 * ’»

...Mokinys: “Širdingai ačiū, po-" 
nas profesoriau.” ' ’

“Kiek, nori už tą seną automo-

• bilią?” klausia žmogelis, at
ėjęs į automobiliaus Ipirkimo- san
dėlį. •

“Kiek duosi man?* atsako au
tomobilių pardavėjas. - -

Pirkėjas (kurio kalbą būyo 
šiek tiek sugadinta) linksmai aV 
sakę: “duosiu tau, penk—”

Pąrdavėjas pasidarė m r.
Pardavėjui pasidarė gaila žmo

gaus, kad jam taip sunku ištar
ti, kiek jis duosiąs už tą seną au- 
tomohilių. į palaukęs prašo: “ pen
kiolika dolerių,” •;

Pirkėjas su džiaugsmu atsako: 
“Labai gerai. Aš norėjau tau 
pasakyti, W 'duoąiu 'tau už tą 
automobilių penkias dešimtis do
lerių.” .

"DARBININKO” SKAITY-
ąiĮĮ DĖMĖSIU! J

“Darbininkas” jau priima 198Š '
.m, LUtuvos Paskolos Boną ku i 
ponus už prenumeratas ir j

1032 m "SūęonąriąBkite
r ;*^ĖĮmNKAŠ’''

, 306 Weet Brpądvvay, 
( Sp. jBofiton, Ma88.

Vilniaus lenkų spaudos ' 
žiniomis, Gardino ’ policija* 1 
gavusi žinių, kad ten prade-1 
jusi veikti slapta, priešvals
tybinė teroristinė organiza
cija. . Ji yrĄ pasiryžusi 
griauti valdiškus namus, te-, 
rdrizuoti gyventojus'ir ren
gti’ sprogdinimus geležinke
liuose,. Šiomis ‘dienomis 
esą buvo susekti du pasikė
sinimai . prieš traukinius^ 
•Tarp Mostų ir Gardiiho vie
noje vietoje buvo sugadin
tas geležinkelis: išardyti ge
ležinkelio' bėgiai ir' kitoje 
vietoj e sukrauti. Tuo. me
tu važiavo vienas garvežis p 
Gardiną ir užlėkė ant su
krautų geležų. Apie įvykį 
buvo? greitai praneštą arti- 
minusioms geležinkelio sto
tims ir sulaikyti traukiniai. 
Pasikėsintojai tuotarpu ne
surasti.

Šiomis dienomis Vaieno- 
je mirė tos parapijos klebo*

L. D. S. CONNECTIGUT 
APSKRITIES KUOPOMS
L. t). S. Coniiecticnt aps

krities pusmetinis, priėšgė-- 
gužinis ir priešseiminis su
važiavimas įvyks; 1933 me
tais, '■gegužes 21 d., 1 vai. p. 
p., Šv. Kazimiero parapijos 
salėje, 339 Green St-., -New 
Haven? Conn.

Apskrities visos kuopos- 
kviečiamos dalyvauti šiame 
suvažiavime, prisiuničiant 
atstovų su naudingais su
manymais bei patarimais.

Kadangi šis. suvažiavimas 
labai svarbus (bus svarsto
ma, kaip geriau pasirengti 
trijų organizacijų (apskričių 
išvažiavimui, įvyksiančiam 
birželio 4 dieną,: Hartford, 
Conn. ir be to aptarsim bū-: 
smibjo L. Į). S. metinio seį-. 
mo reikalus), todėl visos- 
kuopos prašomos susirūpin
ti Šiuo pranešimų, nes. laiš
kai nebus siuntinėjami; bus 
skelbiama 'tiktai organe 
“Darbininke.

Šia proga kviečiame kuo
pas pasįrengti su atitinka
mą programa įvyksiančiai 
trylypei gegužinei ir heuž- 
mi|’škite gausingai dalyvau
ti suvažiavime; .

P. TutaraUiSf.- - .
• Apskr. pirmininkas^ 
B. Mičiūniene,

* . ■

\. Raitininke.

naš kunigas‘Bula. Varėnos 
gyventojai prašė • Vilniaus 
kurijos^ kad <!-jiems - riatiją 
kleboną skirtų" vėf lietuyp 
Kaip dabąr įėnka.patirti, 'į 
V ąrėną'laikjnųip jū. tos. para
pijos valdytoju paskirtas, 
lietuviu labdarybės draugi
jos Vilniuje sekretorius įcu- 
higasz Pranas Bieliauskas. 
Ką kurija ,paskirs nuolati- 
nių^Vąrėnos, klebonų,,.hio: 
tarpu dar nežinia. , f

PANAIKINAMOS KETURIOS
VAIVADIJOS /

Tenka patriti, kad šiomis 
dienomis * lenkti valstybes 
prezidentas pasirašysiąs 
akta, kuriuo būsią .panai-' 
Įtintos esančios! dabar Len
kijoje net keturios, vaivadi
jose Kielcų, Naugardelio,- 
Stanislavovo ir Tarnapoles. 
Jų dabar užimamieji’ vaiva
dijų plotai būsią- pris- 
kirti prie Lvovo ir Varšu
vos vaivadijų, kurių sienos 
būsią žymiai pųaplestps/

KUNIGUS IMSIĄ Į KARĮUO-

uVilniaus Rytojus” pra
neša, esą sulig naujuoju 
lenkų ’. kariuomenės įsaky
mu, visi kunigai ir įvairių 
tikybų . dvasininkai busią 
imami kariuomenėn. / Šių 
nietų koyo mėn#. 14 d, ViL 
maus-Trakų storastijoję 
buvusi pirmą, tokia kuųigų 
kontrolė. / Buyo ^įvažiavę 
Imnigąi' įš visos •. apskrities 
kuri r eikalaujama iš visų 
ir atlikę, tą’ pačią: kontrolę,, 
kuri . reikąlaųjąma iš visų 
atšargitįių: surašomos visos 
reikalingos t žinios, atspau- 
džiami - pil’š/ ų Atspaudai' ir 
kita. J ' -

“Darbininko” Katalogas
Visos knygos žymiai numažinta kaina .

•Kail Šiandien Kalbama,; a- ,t 
pię'Diev^ Sielą/Religiją, Pa- 
žangą ir Sociąliznią. Paraše 
Dr.iPovilas Mira i. i.d. ,10

Visas Svietąs, žemė, kalnai, 
vanduo, upės, Žmonės, mies
tai; Sutaisė ir‘ išleido T. Mi» 
kolaihis . . . / . . , .... .10

•• ' • •: i . ■ „ 1

. MALDAKNYGĖS -
Maldą Rinkįnėlis,balta is 

viršeliais \ . 1.50 -r .90
Maldų Rinkinėlis, Juodais 

viršeliais . * 1.50 .75
Pulkim ant Kelią •— “Dar- ' 

bidnlrn” spauda.-Odds apda- 
fu .. j.; ..ti. $E50: 2.00

TEATRAI
Viehuolid Dišpūta su Rabi

nu, ' Vieno,veiksmo juokai Su-1 
lietuvino Vaidevutis, t, .... .15 
, Elgetą Gudrumas, 3-jų vei- 
k^mų komedija. Parašė $ei- 
rijų Juozukas ......... .. .25..

Giliukiiigas Vyras. 2-jų ak
tų komedija; parašė S, -Tar- ■ r ■ 
vy-ųas *.A. .. ,25 }

Ųba^į^Akadėimja ir Ubą-' '. \ ■ 
guį Baliui —c,komedijos 'po’'1’"-*?4 
1 ūktą. Parašė Seirijų .Juozu
kas :r:i ./U1;: ;. ;. ....35.■

Bniegas-nDrama 4-rią ak
tą. ’ Vertė Akelaitis ,.... .40 
' Esumas — 3-čia dalis_dra- . 
ąios‘-Gims Tautos'Genijus.” 
Parašė kun. L. Vaicekauskas 40 

Visi Geri—3rjų veiksmų y 
vaizdeli*; paraše F. V......... .. .40

Patricija, arba nešinamoji * .
kankine-i-4-rią aktų dramą..

1 Vertė Jonas Tarvydas .... .10 
; Išganymo. Apsireiškimai:— . 
atėjimas ir gyvenimas ant že- •

1 mes Jėzaus Kristaus. Vaidinį- ' 
maš su gaidomis .. . . >. >.75? 

Dramos; i) Germanas2) 
Fabiola 5-kią aktą; 3) Liur- 
do.Stebūlas 4-rių. aktų; para^- 
5ė J. Tarvydas , . . .. . .65 

Knarkia Paliepus: Komedi
ja 1-me. akte. Parašė Gineitis 

Vaiką Teatrai:, dalis I: 1) 
Pagalvok ką darai; 2) .Jono 
laime; 3) Pasakyk maųo lai
mę. Surinko S. KL,D. ir N. . .r 

Vaiką Teatrai: dalis II: 1) 
IŠtirsime paskui; 2) Antanu
kas. Surinko S.K., D. ir N. .

r v DAINOS

-<-4.
ĮVAIRlOĖ KNYGOS ‘ į

; —-.X'?..,. -1*. • . <

Auksinio Obuolio Istoriją \
(Graikų Mytologijos žiupsne 
lis) su paveikslais. Lietuvių ■- 
kalbon, išguldė Alyva .25

Trys Keleiviai Krikščio- ; 
uis, Žydas ir Turkas. Pamoki- ■ 
nanti Apysaką, Parašė T, Vyš
niauskas., Vertė P. B. . .. ... .25

Tnųnpi Skaitymėliąi—labai (
gražūs pasiskaitymai ąj>ie į-. 
vairius gyveniniu atsitikimus.
Parašė J., Tarvydas. ......L.. .25

Turto Normar—moks 1 i § k i 
pasiskaitymia. Parašė Uosis .. .25

■ J .- t.i . . . ‘
Gerumas aprašymas apie 

gerumą per Tėvą Faberą-Fi-' 
lipiką. Vertė Kun. P. L. ;45.

4abąkas—-Nuodai •—. jūky- .. r 
mo , kenksmas; pagal Dr. Ni- 
kolskį parengė S. Kaimietis • .10

Ūžkeita Mergfelę su 'Barzda 
ir Barzdaskutis apysaka.. ,1"

Kataliką Bažnyčia ir De? ,. ; 
mokrątizmas. ~ Parašė kun. 
Tarnas1 Žilinskas'. . . "..

----------------
rištinis .Kongresas., g.pąrašę j 4Gustaitis] . 
kun. Pr. Bučys, M. I. 0. .... 1.5Q

Mūsiškiai Užsienyje. Juo- ’ .
.knigas aprašymas kęlibąės Į - . ' 
Paryžių- ir atgal Mikalojaus 
ir Glapiros Ivanovų, Išguldė
Magnus Parvalkietis ;. i.... .25

Kelionė Aplink Pasaulį per 
^0 Dieną. — Apie risas de
rybas be galo įdomūs nuoti- . 
ciaĮ keliones per,įvairius kra-

; stuk. Parašė Julius Verne;
Vertimas, J. Balčikonis . *.... 1.00 
: Pramoninės Demokratijos 
Pagrindai. Parašė Uosis .... .50

Gegužes Mėnuo —r Kun. P.
Žadeilds • • •?.• .40
, Aritmetikos Uždavinynas .25 
‘ Vaiką Darbymečiui -^Rjn- • 
sįnėliš kalbos mokslui- i... .35

Petriukas -7-. }laiškas‘ vieno
vaikelio. Vertė S. Rakauskas .45

Bolševizmas — Kas tai yra 
jolŠevizinas ir jo 'vykdymas 
Rusijoje . .. .» .. .. .. *. 45

Žaidimą-Vainikas — Savy
bės vakarėliams ir ge gUži- 
nėms-.su gaidomis. Sutaisė M.
Grį’gdnis t .. ..

Laimę —• (poema). Parašė 
Vaitkūs .41 .. . > . .’

Atsargiai s^ Ugnimi, Vertė
iš lenkiško kun. K Š. ... ..

Mūsą Tikėjimas—išaiškini
mas pagrindų mūsų tikėjimo

Lietuvos Ženklai, ,-h- Išleido
J. Šeškevičius ir B-vė, Kau
nas .. ». ... .. ..

Ėinęs ir Kalbėk: Deklama
cijos, Monologai ir Dialogai. 
Parašė Juozas V> Kovas.
; .Eurharistikos Stacijos. Su

lietuvino Kun. P. Juškaitis .. 45
Dangaus Karalienė. Šurin-

kolkun. M, Galovičitts; .. . .. >50
Socializmas ir KrikščiOny-

be. ^rof. V. Jurgučio '►... ..- 40
Mdgus ir Gyvulys. Parašė

kun. Pr. Bučys , >; *. . *.
žydas Lietuvoje. Parašė Š.

w Kaimietis ;» *. 7. . ?,.
Maldos Galybė. Istoriškas

piešinys tV-to ^šimtmečio kri-
►kcionybės. Lietuvių kalbon
išguldė P. B. .* ,.15

Apsirikimą Komedija. At> .
sitakimas iš Amerikoniško gy- • 
vėfiimo.'Išguldė La p ši dus .
Vaikąs ...... .» .. .. .. .05

Jono Kmtto Ėilšs .. .. ... .75
Be apdarą .. .» ..7 i50
Lietuvos Albumas: Bu, pa

veikslais ir aprašymais .... 1.00
Dr. Vinco Pietario Raštui.

Istorijos apysaka 2 tomai . . ;50

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

M

.25

.40

.20

45

.25

Trumpa Apologetika arba ' 
Kataliką. Tikėjimo Apgyni- - r 
mas. Paraše kun, V, Žająn- . •' 
baliukas L .. V/’,.65 
• Motėryšte ir’Šeimyna. Ver
tėj. gerutis, f. ri s.

Limpamorioe Ligos ir kaip 
nuo ją išsisaugoti. •Parašytą 
negyvoji gamtai, žemė, van
duo, oras,. Parašė J, Baronas

Nauja Skaitymą .Knyga 
(Dalis llj? Su paveikslais .. 
. Vaikų KnygėlŠ - — šu pa* 
veikslais, 
’ Mano Patyrimai Didžiojoj
Karėj; 1916 ir 4919 m. Para- ’ 1 
šė kun.;J.. P? Jonaitis (Kape*. 
;lioiiss)-. . .. \ . ... . . .. .15

famkldą Vadovėlis, Staci
jos, Graudūs Verksmai. Su- 
Uarte ir išleido kum J? Konce
vičius •.>■.*;.f. i ■' ?? ...;' ». i"..-. -.10

Viepuplrne JiUOma. ; Vertė 
kun. P. .Saurusąitis .. 45

Moterystė^ Nesuardomybė. (. 
Jr.Lcėhuškiš. ’Šv. Kazimiero '' 
Dr-j oa leidinys, • Kaune - -.. ‘v. 40

Suąldąiisįais Laikais.,Rara- ?it 
šė A/Ęjibevieius". .'T? v. ’• .2ų 

Mljeile (Pd^iV’^ard^ .
, .... ‘ >•' : ji’ ' ■•!$!

l.^^Sy.iGąbrieHus..jdšleido/T^ • ų 
vag Alfonsas Maria D. P. ,. .15

*' . RELIGIJOS Mokytio” Me- ” 
todika. K. J: Skruodys '..25

teiskite > Mažučiams . .Ateiki... 
Prie Manęs* .Sutaisė kunigas. . 
Pranas L -V :25

įkūsą Dainiai, Parašė Ka
zys Puida .. - .. .. . . ; .25'

Andersono Pasakos -—su pa- ?• 
veikslėliais ;, ,. ...... . k .. 40

Malda. Svarbi Išganymo 
Priemone Šv. 'Alfonso Liguo- 
ri. Sulietuvino B, Ą. <. •* • 40

Novena. Prie §v. Pranciš
kaus Asyžiečio su trumpais 
apmąstymais apie Jo gyveni
mą. Parašė Tėvas Hugolinus 
Btroff/.O. K M. Vertė K. .. .15

Valgią Gaminimas ir Namą .. 
Prižiūrėjimas,. Sutaisė Ameri
kos Liėtiivaitę. .. .; .;., 1.00

Sveikata.arba tiesus it 
trumpas kelias į sveikatą. Su
taisė Dr; A; L, Graieiunąs v. 1-00

A Brięf LHhuanian Gram- 
mar. Lietuviškai-Anglis kas 
žodynas. Kun.’P. Saurusaitis .15

Materijos Keitimąsi. Grga- ’ 
nizmuosę ^Paskaita) L. Vai-. . 
lionis ? v'. ... .<►. .. . v ». .15

. Delegatą1 Kelione 'Lietuvon 
1916 jūv Parašę Dr. J, j. Biel
skis i; .> --L..x 45

Vadovėlis išmokti dailiai, 
mišioms tarnauti? Parūpinta . 
Seno Bažnyčios Tarno . ; . . .05

Seselei—Rūtelei, patarimai 
ir pamokyami mūsą r mergai
tėms. Iš vokiško perdirbo 
Kupranas ... .. ,, 40

Mūsą Jaunuoinenes Idealai.....
Paskaitą skaityta Ateitininką . 
Konferencijoje,. Voroneže, 5 
d., birželio, 1917 m. .. \. ... .10 

šeunyniškiėms Vakarėliams
Pramogėlė. .Svirno žvyne .. 40 
Iš Adomo Mickevičiaus Raš- :? 
tą; Mokykloms parinko SI.
Biržiška . .. ...; .30

Mūšiai prie Nemuno ir Au- 
guit&vo giriose .. ‘40

Pasakėčios. Rinkinėlis kai-.. 1 
bos mokslui'.. ,.. i . .10

‘ .“Dievo Karalystė Jumyse
Yra” ąrba apie gerumo, op? • 
rybę. Versta .iš lenką-kalbos 
ir išleista rūpinantis P?D. 40 
/ Ką Kiekvienas Katalikas 
tūri Žindti arba mokėti•/. .. -.05 
. Kovotojas dil Vilniaus Jie- 
tuvybės. Kun. J. Ambrazie- . 
jus •’* .i >05.

45

15

.25

.25

.10

.25

15

.20

.20

45

.05

jaunimo Aidai,’M? Ateivis' .10 
Strazdelio Dainos. Paririk-. 1 

tosios kun. A. Strazdo dainos .10
Švodbos Dainos . . .. . , 40 
Birutės Dainos ., .. \. 40 
Mūsą Kariuomenes Dainos.

2.0 dailią dvįems ir trims bal
sams. Parengė A. Vaičiūnas 
karo chorvedys.. .... 10-

’ ; SU GAIDOMIS
,^. r M. Petrausko . ’

’ jojau "Dieną, ...
Vai A^’įiakirsčiaū .. .. ..

- Dighpf,(Latviška). ;. ... .. 
' Už Šilingėlį ..... .

Saiilėlė taūdonu. ...
Šią ^akpiaįy (dzūkiška) ., 
Skyniau skynimėlį. ....

: • SiutUS mato motinėlė'.. 
' Ko . liūdit sveteliai t.. ♦ ..

, S^nauskio :
Blaivininką ’hyurnas . . . .

Aleksio-”. ■;
. VyČią Jiyindas .. C . .

y faB0 Kelpšos
• Liaudies dainos (choriii

Aš pas tčvelį-MoriutŠ mano 45 • 
Oi ttt, 'lakŠtingelč-VanagČ-’ 

lis tupėjo-.:? ... .» .< »>* 15
Kad buvau ntergelūlr atlč- • .

kė sakalėlis.w 45 -

.40 .
45 ' ’
.15
.25
.20
.20
45
.15
45 .'•■

40

.20 -

ilali.tr
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L. I. P. BO5VLING 
L‘AGUE ‘

. Antradienis, balandžio 25, 1938 t ORBIKiyjKAB

Moksleivių Susirinkimas

gil£s istorija
. * - • /

. Aš gimiau dideliame-miš- ras . stiebas laivui. Sunkiau- 
„ke Rodos, tada,, kai visas šia.' gyvenimo valanda. Ar 
pasaulis vadino mane gile, reikės mirtį, Vienas iš dvie- 
koks nors nuožmus priešas jų vyrų • prabilo ir sakė-:| 

. ‘' atėjęs sučiaupė motinos. gj^- 
~.“~vavimG’T~ syvus nematoma 

ranka. Ji stenėjo, bandė 
atmesti kankinančių letenų 

; . ir atgauti - josios gyvybės
.. sultis. Veltui darbas. Mo

tina paliko mane našlaite.
Ilgas liūdnas dienas ky

bau ant sauso stagaro. Ver-
< kiau motinos. Taip verkiau, 

kati suerzinau vėjų išsipūtu
siais skruostais, Jis, šoki- 

. nedarnas medžių viršūnėse, 
pasiryžo duoti, man galų. 
Kiaurų naktį jis putė visa 
jnjo jėga,- Jo šalta ranka 
nutraukė manę nuo šakos ir 
svaidė žemdp. Kritau į žė- 
ničs plyšį. Maųo giminės 
buvo visur išblaškytos. Kas 
atsitiko su mumis ?

. Rytų žemės drebėjimas. Gi. 
minės suklegsėjo. Aš mačiau 
didŽiaušiąę ; š^rp^.į|iotis.

' Traukiausi į’ juodų- - žemį.. 
Mano išgelbėjimas buvo 
siaura žemes anga ir jo žvė
riškas gobšumas kitas len
gviau prieinamas mano gi
mines suėsti. Aš drebėjau, 
jis galįs/sugrįžti ir išknis;
ii žemę ir suėsti mane. Šer
no pilvas vedė jį toliau.

Žiema apklostė mane suii: 
Iriu baltu apdangalu. Už
migau. •

Pavasarį ankstyvas lietus 
išnešė iš kalėjimo narvo. 
Upelis nešė mane per gau
ruotas. pievas bėf lankas ir 
per ilgus rausvus žemės plo
tus. Jekanti upė pagavo 
mane ir nešė — aš pats ne
žinau kur.

Turbūt, buvau užmigusi. 
Atidariusi akis, aš radausi 
tamsybėse. Jaučiau naujų 
jėgų savyje. . Aš siunčiau

.. silpnų diegelį į viršų prasi
skverbti pro tamsumas, ^a-

, , siekiau viršų. Čia turėjau 
nuolatinės kovos dėl būvio. 
Gerieji draugai padėjo

• man. Lietus gaivino su- 
džiuvusį kūnų, ir žemė davė

‘ gyvybės penų. Šit jų pagal- 
; ba išaugau į laibų medį.
' Nežinau ar trysdėšimts

• meti} turėjau, ar daugiau,
• kaip du vyru alėjo į miškų.

Jiedu pasižiūrėjo į mane, 
’ Pačiupinėjo mano kietų žie-

. ■ vęU Jie sake, jog būsiu ge>

“•Drauge, žinai, palikime $4 
žuolamiškui pagražinti.* T 
Tai bent vyras! Jiedviem 
nuėjus, aš kvėptelėjau gry
niausiu miško oru ir jau
čiau norą amžinai gyventu.

Mano istorijos bruožai ne 
daug kuo skiriasi nuo kitų 
medžių. Daug mano drau
gužių iškirto miške. Aš iš
gyvenau visus. Tik kai ka
da būna liūdna. Daugiau
siai, nakties, metu, k a i p 
kaukiąs vėjas šėlsta aplink 
mane. Jo staugimas prime
na tų nelemtų naktį, kai mo- i 
tina paliko manė našlaite.

: KazysAdna.

Balandžio 9 d., Waterbu- 
ry ’o įvyko 8 kuopos susirin
kimas. Mįųt, . darome nau
jų narių vajų. Susirinko 
pilna salė ir senų ir naujų 
moksleivių. Iš viso buvo 
daugiau kaip šimtas. Nau- 
jų narių prisirašė 25! Va
jus tebeina! Tikimės siv 
gaudyti visų lietuviškų ka> 
talikiškų mokslus einantį 
jaunimų. Šiame mieste ran
dasi keturios High Schools 
ir visose yra lietuvių

Susirinkime dalyvavo vi
sa valdyba. SveŠių-narių 
(sendraugių) irgi buvo.;< 
kaip tai: abu daktaru 
Aukštikalniai/adv.'Balan- 
da, kun. Kripas, J. Dubau
skas ir kiti. Svarstėme a- 
pių įsteigimų grynai lietu
vių studentu baseball teamo. 
Jau turime 25 lošikus vien 
iš studentų! Dabar tik rei- 

| kia sukrapštyti kiek reika 
lingų pinigų. Tai padary
sime ir turėsime gal pirmu* 
tinį visoje Amerikoje lietu-f 
vių studentų baseball tea- 
mų. 6ia labai gražiai pa
sidarbavo p. BųleviČius, ku
ris labai' rūpinasi, kad lie
tuviai turėtų nuosavų lietu
viškų. katalikiškų- studentų, 
ratelį. Išrinkta penkių as- 

I menų komisija, kuri, rūpin
sis apie tai;. Komisija su-

JAUNŲJŲ DRAUGAS
1930 mėtų pradžioje‘pra

dėtas Teisti Lietuvoje, sim
patiškas jaunesnie s i e m s I &Pie Komisija sū- 
moksleiviams skiriamas mė-l sideda iš šių asmenų: Nor- 
nesinišiliustruotas žurnalas bertas Aleksis (žinomo 
į •' “Ateities Spihdulįąii”4 J kompo^įoį^ų^AĮ^sįoM" 
rado didelio pritarimo ir A- nūs) , p. Bulevįčius, p-lės 
merikos besimokančios jau- Pauliūtė, Šūkiūtė ir kun; 
nuomėnės tarpe, nes šis žur- Kripas. Tikįmosi turėt; 
halūs dvelkia jaunatve ir šokius arba arbatėlę, ar 
optizmu ugdydamas prisiri-l 
šįma prie doros, tikybos-ir 

į tėvynes... • *2 .. Į
'Nepamirškite ir-1^33 ųxe- 

tąms gį J&įft žhmųli} uĮsį-| 
fįęhumėiįiotįi heįj pįrinųįi! Į 
mįurių šhiįtiį męĮmių Aį)Šr [ 
mokėjusiiį pr-rių; • kas ket-1 
virtas aSmiio gauk nemoka-Į 
rriat po komplektų (tris to J 
muš) įdomaus Kari May 
veikalo “Der Dykumų,^.ku
ris perkant kainuoja 8 lt.

Pr-tos kaina:., mokslei
viams met. *6 lt., pušm. 3 lt. 
(Lietuvoje,’ met. 4 lt.), ne- 
moksleiviams met. 10 lt., 
pusm. 5 lt. (Lietuvoje, met. 
8 lt.). .. . • ’

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

E. D. S. N ARIŲ-BEDARBIl 
DĖMESIUI

“Darbininko” adminis 
tracija išmokės L. D. S. na
riui 
vienų naujų mėtinę prenu 
meratą. vienų dolerį- Daug 
bedarbių naudojasi proga 
Pasinaudok ir Tamsta; Dėl 
platesnių informacijų kreip 
kis į “Darbininko” admini 
stracijų, 3,@6 W., Broadway, 
So. Boston, Mass.

į.
i

bedarbiui už kiek

Skaitytoju Dėmesiui
Pennsyyanijos žinios bus 

skelbiamos “Darbininke” 
•kiekvienų penktadienį. No
rintieji užsiprenumeruoti 

\ savaitinį “Darbininkų,” 
malonėkite kreivis į Šv. 
Andriejaus parapijos klę-

boniją, 1120 Wallace Sreet, 
Philadelphia, Pa.

Nors “Darbininkas’* išei
na dukart savaitėje, bot no
rintieji užsiprenumeruoti 
tiktai savaitinį numerį, mo
ka tiktai 2 dolerius į metus.

kortų vakarėlį, kad sukeltų 
reikalingi} pinigų- dėl basė- 
hall tymo.

Nutarta kiekviename 
Į susirinkime turėti po !dti, 
tris kalbėtojus iš pačių stu
dentų. . Kitų syk kalbės N. , 
Alękšis ir p-lė Dauliūtė. Po 
susirinkimo ; visi-os nuėjo 
pažaisti. Turėjo good tiihė.

“KOSCIUSZKO OP 
LITHtTANjA^

‘ Tokia antraštė tilpo edi- 
torijalas “Waterbury. Eve- 
ning DemoCrat,” balandžio 
10 d. laidoje Čia ištisai per
spausdiname:

Thė ąuestion of the natio- 
nality of Thaddeus Kosciu
sko, who fought so bravely 
for the American cause in 
the Revolutionary War, has 
long been a most ąuestion. 
However, it is becoming 
inore widėly kriovm that in 
reality Kosciusko was not 
the Polish patriot of our 
history and referencė books 
in fact, būt įn name. In. 
othęr words, Kosciusko per- 
fonned noble deėds of valor 
in the field of battle while 
serving in the Polish army, 
būt he was not a Pole by 
birth, breeding or ihelina- 
tion. He wa& first, lašt and 
ahvays a Lithuaniah. ‘ 3h 
Waterbury nob o d y h a a 
done more to bring this to 
the attention of the people 
tlian the Rey. John Kripas 
of St. Joseph’s Church.

On soveral,occasioiis Fa- 
ther Kripas has protested

niildly the coųpling of Ko
sciusko’s name with the ad- 
jectiye Polish. Of eoiirse, 
1 icfe was nodeliberate in4 
tent to change the nationa- Į 
lity of the great war heroj 
It was simply a confusion Į 
of faets . The average A- 
inoriean Citizen probably 
hęver khew that Kasctak Į 
was born of a noble Lithua- 
nian family. It remained 
for those interested inhiml 
to bring forth these faets I 
and to ėorrect an impressi- 
on thet had been allowed to 
exist for a centary or mote. 
For the bėnefit of all con-| 
eerned-it isonlyrighttharl 
Kosciuškoj true nationalityl 
should be strėssęd. ;

In a recent copyrighted 
pamphlet Thonias ; Šhamis 
has presented a brief lifė 
study of Taddeus Koseta- 
ko, tracing his romantic 
career from craidel to gra- į 
ve; It is an—appTeciative 
diseorse on d brave patriot 
who performed many acts 
of courage and'counselled 
wisely in thė black days of 
the Revolution. It is only 
fair today that the . United 
States to whom Kosciusko 
was such. a friend and to 
\vhom we are only now re- 
tinning thanks. for such fa-- 
vors, should recognize him 
as a Lithuąniaų ,as he deser- 

: veš to bė?,r7,į*x -
. Gerbiamieji’: Kiin. Ker
pąs, Shamis, kun. Dr. Koh- Į 
eta tų dalykų pakėlė lietu-Į 
vių ir anglų spaudoje ir gy
nė generolo Kosciuškos.lie-[ 
tuviškų kilmę. Būtų gerai, I 
kad ir kituose miestuose bei 

' : kolonijose lietuviai pradėtų 
’. tų dalykų1 viešumon kelti;

tuo reikafautų, kad Jungt. 
V.alštybės ir visi, kaip irJ 
knygos, taip ir žmonėsr su-! 
prastų ir pripažintų jo lie
tuviškų kilmę;. • Reikia svei
kinti Tanių Shamį jo 
gražių knygutę. Gražiai pa
rašyta... Bet reikėtų pusė
tinų knygų apie generolų 
Kosciuškų parašyti, kad iš
rištų tų klausimų ir lenkai 
negalėtų laiks nuo laiko A- 
merikonains ir patiems lie
tuviams kaišioti tų erzinan
tį klausimų. '

Waterb,ury’O' L. I. P. dr-1 
ja turi labai įdomų visų me- Į, 
tų veikimo programų. Jie 
turi clam hakes, bankietų, 
išvažiavimų, koncertų, bow- 

Į link league, ir įvairių kitų I 
programų - progra m ė I i ų. 
Prie šios draugijos prikĮau-1 
so beveik, visi stambieji liė-į 
tuviai biznieriai iš Water- 

rbury’o. .
; Anų dienų jų bowling se
zonas pasibaigė. Jie turėjo I 
Labai pasekmingų metų ir 
reguliariai bailino apie 60 
narių. Taip pat draugijai 
priklauso trys kunigai, ke> 
lėtas daktarų, dęntistų, Vai
stininkų, profesijonalų ir 1.1

l. VYČIŲ N. A. APSKRf- 
ČIO KUOPOMS

[ Lietuvos Vyčių Naujosios 
Anglijos apskrities metinis 
^įvažiavimas įvyksta gegm 
žes 21 id., 1933 m,? šv. Ką, 
zimiero parapijos’svetainė
je, 41 Providence St., Wori- 

[ eester, Mass.
h Suvažiavimas prasidės 
punktualiai 1 vah po pietų.
į Visos kuopos prašomos 
prisiųsti atstovų kųodau-

I giausia, kadangi Šiame su- 
l ydžiavime bus paliesta mū
sų organizacijos svarbūs 
reikalai. \ ,

I • . ’r <
Be to, pageidaujama, kad 

dalyviai patiektų suvažiavi- 
mui- naudingų sumanymų. - 
r Apskrities valdyba :

• Dvasios Vadas
I ? .
Į; Jiiras,
Į; Pirmininkas 
L P.J. iuerfcą,

Raštininke
Į, O;

> ........................
-^-Šiandien didysis laikro-i 

dis nukrito nuo lentynos ir 
pataikė į mano miegant. 

Į brolį, kuris, tuojau atsikėlė 
ir kaip tik laiku!

—Aš vis sakiau,' jog tas 
laikrodis vėluoja,

ALUMNŲ ŠOKIAI
Balandžio 29 d. Šv. Juo

zapo parapijos mokyklų 
baigę mokiniai-ės (alum- 
nai) rengia metinius šokta 
parapijos salėje. ■ Įžanga 
prieinama. Šokiams gries 
garsioji Waterbury’o mies
to orkestras—Romam Stap
les and bis Orchestra. Tai 
bus pirmieji šokiai po gavė
nios ir visi lietuviai-aitės 
turės geriausios progos pa
sišokti. Mūsų salė šokiams 
gražiausiai tinka. Lietuviai j 
turėtų džiaugtis savo įstai
ga ir ją visuomet remti. 
Tik gaila, kad tų patį vaka-' 

litų bus C. L. C. Victory
Banąuet, New , H a v e n, 
Hotel ’ Tait. Ballroom. Bet 
gerų norį lietuvių yra ga
na viename ’ Waterburyro 
mieste; jie parems abu pa- 

Į rengimu.. -Beje, girdėjau, 
kad iš Oakville ir apylinkių

į miestų ir miestelių atvyksta . . . . _
lietuviai ir į, • šokius ir į feaš kar^ phmas • įmonių 
Victbry Banąiiet; Valio I1 ^, nel Adom^ gį bu-

- H i
‘Įkalbate apie svetimtaučius.

jėzuito j. no i 
MISIJOS

Bal. 17 iki 30 pas Rev. Lj 
Kelmelį, 207 Adams St., Ne- ‘ 
wark, N. J. ?

CJeg, 1 iki 7 pas Rev. J.^i 
Bakšys, 545 Hudson Ava 

Rochester, N. V.
Geg. 8 iki 22 pas Rev. A.. 

Sinkevičių, 68 Čhesnut St.,, 
Plymouth, Pa.

Geg. 2Š iki; bir. 6 pas,j 
Rev. M, Daumantas, 320. 
Spruce St,, MinersviUe, Pa. į

Gėrimas tau nekenks, jei, 
tu negers}.

Pirmiausia aludariui, vė-{ J 
: iau gydytojui, o , paskui 
graboriui. _ ’. _ __-

"STUDENTŲ ŽODŽIO" i 
4-TAS NUMERIS

.. šeimininke bare a v o 
ęaujų tarnaitę; “Štai jau 
pirmadienis, rytoj buk ant
radienis, poryt trečiadienis 
v-vadinasi, , savaites "puse 
praėjus, o tu dar nieko ne- 
nrtzlai.Ai P’

L — Joneli, pasakyk man, 
kas buvo pirmutinis žmo
gus? • .. ■’

[ ■/. —Vytautas ! Jis buvo pir

Vįctbry
Abejose vietose, galima tikė- J J Adomas gi bu-
tis gtoikusio' lai& ■' P ■

: f II d f Ė i I 1 į . W Jog
J U U K t L I A l ‘ kalbate apie svetimtaučius.

Kapitonas: Jau laivas j į sesule, ųr.žįnųi, jog

Į mėnesius nemoka: algų ■ šavd 
■ ■. r ’ y 7 11 / .?

—Bet, Širdelėj kodėl tiek

skėsta! Kas -iš jOBę -moka RaiigalieHė jau.iiėr kelis 
melstis? ’ \
\ brųsus jaunuolis: Aš mo-jįsrnams? ~ y ; j 
fcu! '
- Kapitonas:.Na, tai mels
kis, brolau! O jūs. kiti lipki
te į laiveliiis. • ' ...

Vaitkus ir Keriošta, abu 
geri draugai, keliaudami .po’. 
Lietuvų, sustojo viename 

— viešbutyje pailsėti. Kerio-
JONOKMITO EILĖS šta tuojau užmigo ir nepa-' 

*«•■*** * * juto kaip baisus griausmas 
x 4 v nžėjo. TaČiau kitaip atsiti-

Tai gražus mūsų išeivijos | p0 su nelaimingu Vaitkų* 
įžymaus poeto kun. K. Ur- įfįs nemigo visų naktį Išbu- 
bbnavičiaus eilių rinkmys.l vo visą laikų alisis užsikiinr 

Šių knygų išgyrė visa rimų šęs. . . , '
tesnioji spauda. Visi gėrisi 
jos turiniu, gėrėsies ir Tam
sta jų įsigyju > *

Knyga gražiaiatspausdin- 
Ja ir turi 191 pusk Jos kai- 
la $1-50. Bet dabar “Darbi- 
ninko” spaudos vajaus me
tu, gražiais drobes viršeliais 
kaina tik 75 centai; popiė- 
rio viršeliais 50 centų.

Dabar yra geriausias lai
kas įsigyti šių taip, brangių 
ir naudingų eilių knygų.

''DAEBININKO” ADM.,

i-

L

v

Rytų jiems besirengiant, 
Vaitkus paklausė Kerio- 
šiaus, kaip jis galėjo miego
ti ir dar taip gardžiai, siau
čiant tokiam baisiam griau
smui. ' ‘ ’

—Argi ’i jo vąkart— pa- 
klausė Keviošius.

—Ar lijo?! AŠ nemaniau, 
jog ir gyvas išliksiu. . Taip 
Žaibavo ir griaudė!. {

--Tai, dėl Dievo meiles, 
Vankau, kodėl manęs ne’^ 
budinai? — suriko Kelio 
Šilta. — Juk tų žina\ jog aš 
niekuomet m- galiu miegoti, 
kai griaudžia,

.Praėjusių savaitę išėjo iš 1 
spaudos “Studentų žodžio” ' 
4-tąs numeris, 48 . puslapių, 
su gražiais viršeliais. ; <

šiame numeryje rašo šie 
autoriai : kūn. J. Balkūnas, J 
Jonas Kmifaš, Iz. V. Ko
vaitė, V. K. Jeskeyičta, J. 
Č. Morkūnas, . A. Naudžiū
nas, B,' Ivanauskas,- Br. 
Karpavičiūtė, J. Kundro
tas, J. Tamulynas ir kiti. 
Žurnale telpa studentų •or
ganizacijos konstitucija ir. 
žymių asmenų atsiliepimai 
aj>ię “ Studentų žodį. ”, j 
' Žurnalas gaunamas “Dar
bininko” administracijoje 
ir studentų kuopose. At- 
skiras numeris kainuoja 20 
centų. Metinė prenumera
ta $2.00. Galima išsira^ 
iytį; ^yęipianĮis į “S. Ž/’į* 
ąjį^p^sįrįcijį 366 Broad/ 
vsuft Koštąn, Mass.

dau& Synų ji laiko pasi- 
sivūMmę? -

: -—Ak; ponia Raugalierc 
tiipy jog jos yra būtina pa
reiga įamdyti tarnus kiek 
tik ji ’Jgali, norėdama šiais 
blogai^ laikais palengvinti 
takriią! \ ,

/ ’j Pranelis.

*

Už Vieną Dolerį 
jūs gausite pėr ištisus .1933 metus gerą, katalikiškų laikraštį 
žėmaiMų JtiMeiiį.”

“lemaičių Trietelimi” yra katalikiškas žemaičių laikraš. 
tis ir išeina kas savaitę žemaičių sostinėj Telšiuose, Tačiau jis 
plačiai iškaitomas.visojeJjietiivoje. ‘

“lemaičių prietemoje’’ rasite įdomiausių žinių iŠ visos 
Lietuvos, o ypač iš žemaičių'-krašto. ; _

‘‘lemaičių PrietelhcS“ deda gražių straipsnių apie tiky
bą, mokslą, hkį istoriją, sveikatą; rasite gražių apysakėlių, 
kelionės įspūdžių, įvairenybių, galvosūkių, juokų, vaikams pa- 

; sakelių ir kitų įvairiausių dalykų.. Jtte, porą numerių perskai- 
. tę, tikrai ųebenor&itė pu jUo skirtUj kaip tūkstančiai kitų 

įmonių padarė, - . • \
“l«naiČių PrieteliuB‘* atsako per laikraštį į skaitytojų 

atsiųstus teiste, sveikatos ir kitus klausimus ir uŽ tai nieko 
neimaC ' ■. ‘ •

“lemaičių Prieteįius” rašo lengvai, visiems žmonėms ste 
praptamas ir įdomūs, .■ • <

“lemaičių Prieteliuji” siunčia vieną ar porą numerių’ 
kiekvienam aūsipašlpti, kas prisiunčia savo adresą.

“ĮemaiČių PrieteliaUi“ redaktorius-leidčjas Kaiimieras
■ Seralis. ...; ' •’ \. ’ ’

“iamaiijių Pristelius’’ kaštuoja metams 3 litai/pusmečiui 
pusantro litč. hatvijoj metama 6 litai, o Amerikoj ir kitur 1 
.doleris. .. .. - = ; . . :'

Tamstos galite užsakyti ir Lietuvoje gyvenantiems gimi
nėms “lemaičių friatalių” W jiems kaštuoja tik 30 ameriko
niškų oėntiį.. v;

“lemaičių Priatelhua” adresas/Telšiai, Kalno g. 20.
. Argi tad jųi pagailštųmčt dėt tokio, gero laikraščio

VIENO DOlfBIO PER METUS?
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■ DIPLO M ATI J A IR PR A 
NAsYSTE

/ Eiifopojeinadidelišbruz- 
įjfr-dejimas. Atsižvelgdamos į

' Mūssolinio ir ypač Hitlerio 
karingus užsimojimus, Ėu- 
ropos valstybės karštligingai 

Į -buriasi į sąjungas, kad po- 
i ‘litiniai “eventualumai” ne- 

užkluptų jas neprisirengu- 
,r šias. Ypač mažesnėms vals- 

-lybėms; parūpo jų heprik- 
i lausomybė. Čekoslovakija, 

p -.Jugoslavija ir Rumunija 
L .susibūrė į tokią tamprią są- 
p jungą, kad jos sudaro be- 
r ~veik vieną fėderalę valstybę 
jį ir tai visai rimtą, skaitan

čią ape 40 milijonų gyven
tojų. Lenkiją puldinėja Šen 
ir ten. Jį iš vienos pusės 
gerinusi prie Mažosios. Am 
tautės (Čekoslovakijos/Ju
goslavijos ir Riunmnjos) ,^ 
kitos gi, ji įtartinai
Pąhaltijds sąjungos galimu
mų ir akylai daboja, kad

LIETUVIŲ KATALIKŲ; I 
VIENYBE

i '

' . ■ Pramos E. (Jalinis 

KELIONE Į LIETUVĄ 
1932SMETAIS

to Didžiojo prospektą, ap- 
lankėme garsias Kauno ka- * 
rių kapines. Mačiau labai 
daūg kryželių kariams, ku
rie žuvo už Lietuvos laisvę- 
ir jaučiaus labai liūdnai, 
skaitydamas žuvusiųjų var
dus it mirties dienak Šitose 
kapinėse netik ilsis “ dąug 
lietuvių, bet yra ir vokiečių, 

į lenki],: tusu. Gretą palai
doti du žiivę dėl meiles — 
Vailokaitis ir daktaras 
Brundza. Piję Bruiidzos . 
kapo yra pastatytas simbo- 
linis paminklas, rodąs jį: 
Žūstant nuo netikėtų šūvių. 
Lakūnų kapai labai nepa- — 
prasi!-- jų kryžiai, yra pa* 
padaryti iš orkt&ių sparnų. ; 
Yra ir civilinių piliečių ka
pų kaip prof. Būgos, prof. . 
Jauniaus ir tt. Supiltų ka
pų prieš Didįjį karą dauge
lis turi lenkiškus parašus, * 
Labai nepaprasti yra akme- . 
niniai namukai dėl turtin
gesniųjų piliečių. Prie ge
ležinės tvorelės ir vartų, ku
ri šitokį mirties namelį ap
supau yra bronzinė lentelė . 
su mirusiojo, paveikslu, 
kuomet jis ar ji buvo dar. 
pilnoje sveikatoje. Didžiau
sias šių kapinių paminklas 
tai milžiniškas, nesenai pa-

1 statytas mirusiojo kareivio 
paminklas su reikšmingais 
žodžiais?r*Žūvome-dėĮ tėvy- . ' 
nėS/ ’ Šitose kapinėse ap
siverkia daug Amerikos lie
tuvių, atjausdami auką ir 
pasišventimą dų jaunų liė^ 
tuvių, kurie žuvo, kad jų ai
niai tautiečiai galėtų sukur
ti lietuviški] gyvenimą ir 
kultūrą laisvoje, neprįklaū- . 
somoje Lietuvoje... .. .

į skrities pirmininko, tokio 
turinio laiškų: • /.'"■

Great Neck’e, L I susi
tvėrė federacijos kuopa. 
Prašau užregistruoti ir pa
siųsti jų pirmininkui ktio- 

| poš numerį.*, Apskritys 
kruta gyvai* Balandžio 16 
—23 dienomis laikysim ka
talikiškos. spaudos savaitę 
su paskaitomis, pamokslais 
ir radio (per WMBQ)> Už- 
rašinėsime prenumeratas... 
Katalikiškojo veikimo sa* 
vaite davė nelaukiamų vai
sių. Visos parapijų drau
gijos rašosi, susiorganizavo- 
Great Neckas, studentai 
(kurių dabar Brooklyne 
priklauso .apie15Q), žmonių 
katalikiškas įsisąpioninimas 

Į visai gražus. Be to, buvo 
| lai priruošiinas spaudos sa
vaitei. Darbo &ug, bet 
vaisiai žymūs.” .

Beveik tuo pačiu laiku 
sekretorijatas gavo laiškų ir 
iš p. J. Tumasonio, Didžio
jo Nek Yorko Federacijos 
sekretoriaus, kųris,> lyg pa
liudydamas pirmininko žo
džius apie apskrities dar
bus, prisiuntė šių apskrities 
draugijų metinius ■ mokes
čius: Moterų Sąjungos. 24 
kp., .Moterų Sąjungos. 29 
kp., Lietuvos Vyčių 41 kp., 
dviejų Rožančiaus . draugi
jų, LRKSA. 134 kp., Vai-

I kelio Jėzaus, Tretininkų, 
Apaštalystes Maldos, Šv. 
Vardo, Karalienės Angelų 
parapijos choro ir Katalikų 
Klubo. . Viso užmokėta už 
tryliką draugijų. •

NAUJAS FERERACI-
/ JOS SKYRIUS /

Kaip aukščiau pranešta, 
i Great Nėck, N. Y. įsisteigė 
į naujas Federacijos skyrius, 
kuriam centras paskyrė 51 
numerį. Į skyrių įsirašė a- 
pie Šimtas narių. „Valdy- 
bon išrinkti šie Asmenys: 
Jonas 'Titenis, pirm.; Povi
las Rusas, vįee-pirm.; Ona 
Kainauskaite, nut-a r i m ų 
raštininkė ; Alekas Kurti
naitis, . finansų rast.Kazys 
Radzevičius, . iždininkas;■ 
kun. P.. Lekęšls, dvasios va
das ; Pranas Titenis. ir Jo
nas Bluzonis tvarkdariai.

Centro, valdyba sveikina 
naują skyrių ir jo gerb. val
dybą, . palinkėdama ištver
mes ir pasisekimo kilniuose 

[ darbuose. Visi džiaugiamės, 
kad Great Neck’o lietuviai 
katalikai susiorganizavo pu 
garbinga Federacijos velia- 

į va,,, kuri, tiek daug yra pa
sidarbavusi Bažnyčios ir 
tautos labui. Vienybėje 

: dirbdami daug padarysite 
[savo uiy’/mai tėvynei ir pa
tiems I. iri linksmiau dirbti 
ir irgbniau gyventi, nes 
darbas bus našesnis, o gy-< 
venimaš turtinge s n i s i r 
reikšmingesnis.

Federitcijos Sekretorius..

Ai L. R. K. Federacijos Reikalai
( 2334 So, Oakley Avė., Chicago, IU. \ Į

vajus tebeeina ' :
Katalikiškojo veikimo ir menė rimtai subruzdo brga^- 

spaudos vajus tebeina; Nors nizuptis, nes suprato, kad 
daug lietuvių kolonijų jau tik vienybėje dirbant ir sm | 
savo . pareigą tuo žvilgsniu 
atliko, surengiant paskaitas ' 
ir prakalbas apie Katalikiš
kąją Akciją ir spaudą, pri
rašant draugijas prie Fede 
racijos ir vaikščiojant po 
namus spaudos reikalais, 
bet dar kai kurios kolonijos 
prie to darbo tebesirengia. 
Federacijos centrui nesvar
bu, kada tas darbas -bus 
dirbamas, bilė tik bus pada
rytas ir taip padarytas, kad 
dėl jo atlikimo veikėjų są
žinė būtų rami, šiam vajui 
buvo paskirti kovo ir balam 
džio mėnesiai. Bet jei kam 
tas laikas nebuvo patogus, 
tą darbą galima dirbti ir 
gegužės mėnesyje.

Federacijos centro valdy
ba džiaugiasi ir tuo, kas lig- 
šio! jau yra padaryta.’ Tos 
kolonijos, kurios katalikiš
kojo veikimo ir spaudos 
platinimo savaitę surengė, 
savo darbu yra patenkintos.. 
Nors ir labai sunkūs yra 
metai, tačiau daug padary
ta. Visa eilė lietuvių katą- 
likų draugijų {prie. Jeįera-- 
bijos pritraukta, Katalikiš
kosios Akcijos reikšmė 
plačiai išaiškinta,. nemažai 
knygų parduota; lietuvišku 
katalikiški]., laikraščių už
prenumeruota. ■ C ė ntrak 
džiaugiasi, kad daugelyje 
vietų apmirę Federacijos 
skyriai atsigaivino,, o kar 
kur ir nauji susiorganizavo.' 
Visur yra jaučiama, kad 
katalikiškoji lietuvių višuo-

. nors ją dažnai vartoja. Ru
sų caras niekada viešai ne
sakė, kad. gerbia, ir . užgiria 
knuto-nagaikos metodą. Net 
tamsus rusų kapralas, ar 
smulkus lenkų valdininkė
lis, kumščiuodamas. savo au
ką, kiek įmanydamas ven
gia viešumos. O čia atsi
randa viešas nagaikos advo
katas ir dar lietuvis 1 Bū- 
;ų. labai pageidaujama, kad, 
toliau dėstydamas savo at
žagarei viškas mintis, tasai 
rykštės garbintojas rašytų 
nelietuviškai.. Pasigailėki
te lietuvių kalbos 1

Įdomu, kaip jaučiasi pa
žangieji . kultūringesni tau
tininkai, turėdami toki 
^tautinės 5 lejos” skelbėją.

Liepos 14 dieną apie 6 v. 
ryte palikau KaiŠedoris ir 
važiavau per Kaunąį Ka- 
raliaučiį, Mano pusbrolis 
Juozas važiavo kartu iki 
gauna ir todėl kelione bu- 

50 įdomi, nes man kiekvie
name žingsnyje aiškino apie 
Liemvos gyvenimą, statybą, 
į progresą. Už valandos jau 
matėsi garsiu Pažaislio vie. 
nuolynas ir bažnyčia, gr.i* 
žįmišia visoje Lietuvoj e, ku
ri buvo pašte' t/a už devy
nias bačkas aukso paaukoto 
Lietuvos pono Pociaus. Da
bar yta nauja Pažaislio ge- 
lėžinkelio stotts Įy šioje vū-- 
toje gcležinkeės prisiartina 
prie Keinuno i? suteikia 
lefnui . labai repapras -ū 
gražų vaizdą. Traukinys 
tuojaus įlenda į ilgą dviejų 
kilometrų tunelį. Keleiviai 
skubinas uždaryti langus, 
kad dūmai neįeitų. Silpna 
elektros šviesa apšviečia va-, 
gOnus ir primena tamsią 
naktį. Už keletos minučių 
jau išvažiavome iš tunelio 
ir traukinys Austojo moder
niškoje Kauno stotyje. Ant 
perono (platformos) vienas 
skautų vadas sake karštą, 
patriotišką kalbą Lietuvos 
skautams, ■ kurie važiavo 1 
užsienį. . .. ■ . '

Kadangi traukinys į Ka
raliaučių palieka K a ū n ą 
2:40 vai. po pietų, tai aš tu
rėjau dar 5 valandas pra
leisti Kaune. Pirmiausia 
nuėjome į kirpyklą, ■ kurių. 
Lietuvoj e, ypač Kaune, yra 
daug. Mane apskuto.kirpė
ja — lietuvė moteris ir dar
bą atliko labai gabiai. Kai
navo tik vienas litas (10 
centų). Einant pro Vidau-

tartyje gyvenant tebus ga
lima tikėjimo ir tautybės 
brangybes išlaikyti.

Federacijos centro valdy
ba norėtų, kad tų vienybės 
reikalų gyvai pajustų visos 
mūsų parapijos, organizaci
jos, draugijos ir paskiri 
‘ ietuviai katalikai. Dėl to 
ir neprivalėtų pasilikti ne 
vienos lietuvių kolonijos, 
kurioj nebūtų, suorganizuok 
ta katalikiškojo veikimo ir 
katalikiškosios spaudos pla- 
tinimo savaitė, jei prie to 
• r , r. reikalinga pagal
bus u* kordų nors informa
cijų, arba literatūros, tuo
jau prašome kreiptis į .cėn- 

. tro raštinę, mielu noru atei
sime į pagalbų ir ko,tik-.rei
kės* visko pasiųsime.

Taigy mūsų veikimo, va
jus tebeina. • besustokime 
dirbę, neš tut darbas mums 
laimingų ateitį tegalės užti
krinti.-

tiki - pranašystėms. Mari 
Klaipėdoje dabar atsilankė 
garsi tarptautinė ^prana
šė” Terfrėna Raila, kuri, 
sakoma, išpranašavusi‘daug 
jau žinomų mums įvykių: 
Vokietijos ir Austrijos kai
zerių žlugimą, Mūssolinio ir 
Hitlerio iškilimą,, japohų- 
kinų karą, Amerikos krizį 
ir prohibicijos galą, Krue- 
gerio mirtį ir k. Dabar ji 
pranašauja štai ką: kad 
antro; pas aulinio k a- 
ro nebus; kad ekonomi
nis pasaulio krizis. baig
sis už pustrečių metų; kad 
bolševikai netrūkus Rusijoj 
susmuks, o į jų vietą iškils 
tikybinis atsigimimas ir Ru-. 
sija, vėl pražydės, bet Lie
tuva ir kitos Pabaltijos vai* 

i stybės < jau nebegrįš į seną
ją Rusiją; kad Hitleris, gal 
ir ilgai užsilaikys, bet pa- 

Lietuva jon neįeitų. Iki šio-/keis savo politiką; k a d
Dancigas su koridorium 
grįš vokiečiams, bet Klaipė
da pasiliks prie Lietuvos ir, 
kas svarbiausiai, Vilnius 
bus sugrąžintas Lietuvai 
kiek ilgiau kaip į pusę me
tui . .

Kaip matome, tos. prana
šystės grynai pro-lietuviŠ- 
kos ir, joms tikint, daugiau 
nieko nereikia — tik laukti 
rankas sudėjus, kol kepti 
karveliai įkris mums į bur
ną... Ponia Laila viešėjo 
Klaipėdoje ir Kaune. Dėl 
jos populiarumo Lietuvoj e 
netenka abejoti. Kai dėl 
tautininkų vyriausybės, tai 
jie, nors tikyboje daugiau
sia yra skeptikai, bet šiame 
atsitikime parodys daug gi
laus tikėjimo* K.

t

■ p-

fe-

lei Lenkija savo tikslą buvo 
atsiekusi. Paveikė latvius 

k it estus iki tokio laipsnio, 
/kad šie ragina Lietuvą bent 
laikinai pamiršti Vilniaus 

f-- klausimą ir dėtis prie Pa- 
i/j. baltijos sąjungos be atodai- 
V toš, nes pavojus nuo vokie- 
.-■, >. čia labai skubus.
v Tuo tarpu Lietuvos dip-
j loinatija elgiasi labai diplo-
l matiŠkaį, vadinasi, tyli ir
Į” laukia.. Mat, sakoma, ty
lį . įėjimas geriausias diploma

tas. Ar Lietuvos vyriausy
bė turi kokį savo planą, ai- 

^įįokib neturi, laukdama tik 
palankių politikos aplinky- 
bių — nežinia,- bet kad ji 
ni’eko ar beveik nieko neda- 

: fo, tai aišku. Gal laukia 
kokios netikėtos laimės ir

L , 
i

E

k-

RYKŠTES GARBINTOJAS
: fe<V-bės” . reda k t o r i uš
į džiaugiasi pasiūlęs kuni- 
[ gams rykščių. Girdi, tam 
} . sumanymui pritaria, jo ko- 
h Jlčgos ir daugelis. “V-bės” 
' -■ skaitytojų. Rykštė esanti 
į; r geriausia' priemonei privers
tą . ti kunigus būti patrijotis- 
K kais.

|ę-; Rodos, ne vienam nėra- 
jūalonu išsišokti. Gyveni
me ir spaudoje žmogui kar
tins tenka iškrypti ‘iŠ priimu 
tų kultūringumo taisyklių, 
bet kiekvienas; tai padaręs, 
stengiasi kaip nors užglos- 

; tyti; nemalonų įspūdį ’ ir 
daugiau panašių klaidų ne
daryti. Dvidešimtojo am
žiaus inteligentui skau- 
džiaurias yra nekulturingu-

Jj?

mo priekaištas. ■ jo vengia
ma kaip ugnies. Bet dabar, 
su nuostaba tenka pastebė
ti, kad Čia yra išimčių, prie 
kurių nė Vienas nenorėtų 
priklausyti, apart “V-bės” 
icdaktoriaus. Tasai rykš
tės garbintojas antru atve
ju pakartojo savo sumany
mų, nors visa kita’ spauda jį 
pasmerkia’ir stebisi dėl to
kio aziatiško nusiteikimo.

Rykšte, nagaika, ar durk
las —. apskritai, tariant, 
priespauda, yra gal laikinai 
sėkminga, bet žiauri despo
tų priemone p a v a 1 d i- 
niams teroriz ū o t i. T ą 
priemonė taip nekulta- 
ringa, kad patys despotai 

r vengia jos vardą minėti,

GRAŽUS VYSKUPO
. ŽODŽIAI

Daug mt’tū^iau yra dar
buotis, zinant^kad tas dar-, 
bas susilaukia aukštosios 
taijetoin etoin etoin n n uu. 
dvasiškos. vyriausybės pri
tarimo ir įvertinimo. Fede
racija jau susilaukė kelioli
kos . vyskupų nuoširdaus 
pritarimo ir mūsų organi
zacijos ūžgyrimo. Šiomis] 
dienomis gavome laišką iš 
J. E.. Vyškupo Eduardo F. 
Hoban’o, Roekford’o. vys-, 
kapo ir gero lietuvių prie-, 
telio, kuriame rašo:
. galėda
mas jus užtikrinti, kad nž'i 
nitoširdžidi užgiriu Lietu- 
viiį Kataliku 'Federacijcį A- 
merikgje. Aš skaičiau kon
stitucijos kopiją, kurią jūs 
man pastaruoju laiku pH- 
siuntetė. AŠ esu įsitikinęs, \ 
kad. Federacija daug pada^ 
rys Katalikiškosios Akcijos 
prapleKmiii visą. lieiuuiiĄ 
tarpe Jungtinėse. ■■ / ■ - J

Reikia tikėtis, , kad šie 
gražūs vyskupo žodžiai pa- 
raginė. mūsų veikėjus dar 
uoliau dirbti, tą darbą, prie 
’ -r~: - x 'nkia pats Šventasis 
Tr .; iv. Jairis mums yra 
reikalingas ir išganingas. '

PROGA BEDARBIAMS
Kad pagelbėti bedarbiams “Dar- 
bininko” Administracija išmokės 
bedarbiui už kiekvienų gaištų 
naujų, metinę prenumeratų vienų 
dolerį. 1 ’ ; ... •’
Gera proga bedarbiams užsidirb
ti- keletu ar . kelipiikų dolerių 
'Apsukresnieji darbininkai gali 
išsidirbti nuolatinį ir gerai ap- 

.mokamų darbų,
“DARBININKAS“

366 ;West BroadWt

RYTAI NEUŽSUKI 
DŽIA VAKARAMS ’ ‘

Lietuviai katalikai, vaka
ruose smarkiai darbuojasi 
vajaus mėtų, . Bet lytai vari 
karams neužsileidžia,-Veiki
mas eina; visu 'frontu Nau
joj Anglijoj/ Philadelphi/ 
joj, Piftsburge :? Didžiaja
me New Yoike. . .

Sekretorijutas . gavo iš 
kun. Jono Ejalkūno, centro 
valdybos naiįo ir Didžiojo 

oracijos ap*

Svarbi Išganymo Priemonė .
‘ 88; pusi, knygelė

“Iš visų veikalų apie mal
dą nei vienas be abejones, 
nepasirodė taip tinkamas ir 
taip rinktinis,. kaip šitas 
mažas'šv. Alfonso Ligouri 
kūrinėlis” rašo H. Neven, 
General Vikaras.

u Skaitykite šių knygelę 
ir skaitykite vife iš/ naujo.... 
Skaitykite ir rag i n k i t e 
kitus, kad ją skaitytų I... Aš 
norėčiau,; jei tat būtų gali
ma, atspausdūiti šitos kny-

gėlės tiek egzempliorių, 
kiek yra. krikščionių žemė- 
je, ir duoti kiekvienam po 
vienų.”

Karštas Šv, Alfonso troš
kimas..

Šitos knygelės kaina buvo 
25 centai.

Didelio knygų nupigini- 
mo metu parduosime tik už 
10 centų.

“DARBININKAS”

. / . 366 W. Broadway

So. Boston, Mass.

■ .Kiekviename vyno stiklė 
yra velniukas. v • 7.

kKBEISKITE ŠVIESĄ
Perikaitę Darbininkę” nonų- 

bet duokite kitiems įeį 
skaityti. Tokiu būdu tupažifi. 
dįrite kitu*. iu “Darbininku” ir 
ri D. M te wteęmiity mttiiį W 

[Jo* priMę

DIDELIS NUPIGINIMAS
*| OLietuvos Vaiz<lų--Atviru- 

ir Knygele ‘‘Mano Pa
tyrimai Didžiojoj Karėj,” 
64 pušį., Kapeliono Kun. J. 
Jonaičio labai vaizdingai 
parašyta, tik už

15 centų
Reikalaukite .

“Darbininko” Adm.
366 W. Braadway, So. Boston, Mass.
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S veikata*Brangus Turtas
NOSIES ANATOMIJA Į ViĄ turbinkauliukaį ižsiki- 

IR LIGOS Į šę nosies tuštumon, sudaro 
Rašo I)r. A. Yiiska, tarI>us vadinamus ląstomis, 

/ - ,.. I kurių yra po tris* Vilas
Pažvelgus į didelę mimą nosies vidurys yra išklotas 

žmonių, mes pamąty8^11^ gleivėta pleVele, kurioje tal- 
kad visų nosys/pamatysime, Į pinasi daug laibų kraują- 
viena į kitą, bet ; nevieno- grjgjįų lympho dūdelių ir 
kios. Tas duoda galimybei mažų ir liaukučių, kurios 
atskirti ypatas nuo, kitos irt pagamina nosinę gleivę, 
pagražina veidus..Čionai Į Sveikoje, t turbinkauliukai 
nekalbėsiu apie išlaukinę iM liesiekia petvaros; bet iš 
vaizdą/bet apie 8ubuda^oji-|prįegas{ies jįg0S nenormaii- 
mą nosies, daubų (sinus),h^i padidėję kauliukai, pa- 
korelių ir trubelių. Peltė’Į siekia petvarą ir mažiausis 
gi pirmiausiai susipažinki- įdegimas, gleivinės plėvelės 

----- -ino-sųLnosieėjmabomįja<^ I užkemša nosį. * • .
^osiės P^^

• yirsutmmi burnos kaulai. ra b &
Sopinęs sienas sutoo ir dauW
sutmiai zandakaute ir kid tabeIę

5 h grasi su. nosies ląstomis.:
, nę sieiią sudaro k o r et i vk <e.

. . Jnesakmiai galvos kaulau o įdaubą 
(Ethmoid-ir Sphmoid). O ža trubelę, kini eina žemyn 
iš pnesakmio.; W^toę.noJp^
' sies dąlį uždengia. aip va - Į . llosįes vidurines
. nąmi nosies kaulai ir krem-
žlės. Per .yiduĄ nuo pa- Į į§Vgdinti daubą ir taipgi 

s grindė -iki viršaus nosis tūli Į dauboje susidaręs gleivėtas 
pertvarą, kuri padalina tus-Į gjjystjmas išsilieja į nosį.

A AA ^dalis.. Ar Į rp^iposgi per tą trubęlę len-
. : . ■ paMūjėj; iš priešakio nosies, r pasiekia ir nosies ligų

- ^tpnię diū skilutes vadina- Į p^rai, kurie užnuodiję dau? 
. . mas ąnervėmis. Paėjus a- pagamina įdegimą, pū- 

pie suviršum du coliu į..už-sutinimą ir nepąken- 
pakalį nosies pagrindų,! gmmą viršuj akių galvos 

~ randame kitas dvi koserines Į skaudejimą. Per užtikusią 
skilutes per kurias oras Į trubeįę negalėdami, išęįtį 
ną gerklėn ir plaueiuosna. Į piliai' sudaro.. veržimą įr 
foninių siehų kaulai tūri l imitą gėlimą. iSForint pa- 
liorizantališkai priaugusius Į lįųosuoti dauboje sušidariu- 

Į sius pūlius, specialisto gy- 
dytojo pagalba reikalinga.

f Viršutiniai, žandakaūli'ai 
teiposgi turi, po vieną dido
ką daubą, kurių kiekviena 
per mažą skyliutę jungiasi 

Į su vidurine, nosies ląsta. 
[Dėlto, nosies įdegimas per 

’ [atidarą skylutę lengvai pę- 
[ reina į užnuodytą daubą ;ir 
patį žandakaulį. Aštrus į* 
degimas žandakąulio dažnai 
pasiekia šalimais esančius 

[ organus: pavyzdžiui, akys 
užraudonuoja, ašaroja . ir 
skauda. Šių daubų nuodai 
gali pasiekti vidurinę ausį 
ir net smegenis galvoje. ITž- 
pakaliniai nosies kaulai 
(Ethnoid Sphenoid) turį 
po keletą korelių ir trube
lių jungiančių su nosimi.. 
Jei koreliuose randasi chro
niškas įdegimas,Aai per už
pakalinės nosies skilutėš. į 
gerklę’ nuolatos bėga nešvą- 

. ras skystimas,, kurio erzini- 
.mas sukelia nuolatinį kosu-

lį tankiai užnuodija ger- 
dę. ' • .

■ Viduriniuose akių kam
puose randasi ašarų, liauka- 
tęs, kurios drėgnumui akies 
plėvelių nuolatos gamina 
švarų skystimą, kurios tam 
tikru kanalėliu normaliai 
nubėga į nosį* Rerkarčiais 

į įdegęs tas kanalėlis sutinsta 
ir uždaro kėlią nubegimm 
ašarų, kurios neturėdamos 
.kur pasidėti liejasi per vo- 
rijos, venos, lympho dūde
lės ir nervai. Arterijoms i'š 
širdies ateina tyras, raudo
nas ^kraujas, kuris atneša 
dėgį . (oxigen’ą)' ir asimi
liuotą maisfą. Kvėptioda- 
mi su oro dulkėmis, įtrau
kiame nuodingų, bakterijų, 
kurios pasilieka nosyje. 
Vienos iš gleivėtos plėvės 
surenka suterštų kraujų ir 
neša plauciuosna dėl išvalyk 
mo. ■ '

f

. Po visų kūnų randasi 
daug mažesnių ir didesnių 
liaukučių kurios gamina 
taip vadinamų bailųjį krau
jų arba Jymphų. Lymphos 
dūdelės išnešioja tų baltų jį 
kraujų po visų kūnų. Lym
phos ypatybėje yra, išskirs
tyti ir sunaikinti nuodus. 
Bet jei per daug nosies 
nuodų susirenka į lympho 
dūdeles, tai nu tik dūdelės 
užsinuodija, bet ir visa lųm- 
pho systema. Dėlto turėda
mi nesveikų nosį, greitai 
patemi jame gerklės skaudė
jimų, sutinusius tonsilius ir 
pažandžiuose padidėjusias 
liaukas.

P a S t a b a: Di\ A. YuŠ- 
ka yra . pagaminęs serijų 

' straipsnių aprašančių no
sies sudėtį arba anatomiją 
ir eilę paprastesnių nosies 
ligų su kuriomis kiekvie
nam reikėtų susipažinti.

. šiuomi dedame jo pirmų 
į straipsnį.

'-HeMcčinį Komisija,

Pennsylvanijos Lietuvių 
•Katalikų Seimas

Thompson, Conn.
NAUJI KANDIDATAI
Prie Velykų dienos džiau

gsmo kolegijoje. prisidėjo 
antrasis džiaugsmas, kuo
met try^ kolegijos inokL 
niai: Mykolas Šmigelskis, 
Andrius Naudžiūnas kilę iš 
Bostono -ir J uozapas Saba-V 
haliauskas, kilęs iš Lowel- 
lio, įstojo į Tėvų Marijonų 
vienuolijos bandymų sky
rių. Šie nauji kandidatai 
Liepos menesį vyksta į Chi- 

[ <'agą, kur yra Tėvų Marijo
nu naujokynas.

Šiems naujiems kandida
tams visi holėgisfai lintd 
geriausios kloties, ištvermes 
"ir'pąšisvdntaKF.~ ~

'Kun* D. Skyuodenis, M. 
■ L G., kuris studijuoja Ka
talikų Universitete Wash- 
mgtone, atvyko "į kolegiją 
praleisti savo Velykų*ato
stogas. Kun. Skruodenis 
btivo įšventintas pernai. Už
baigęs mokslą universitete, 
kun. Skruodenis žada tapti 
kolegijos fakulteto narys.

Geriausios kloties,

/A

•j
po tris korėtus kauliukus.1 - 
vadinamus turbinatais. A* j 
pie viėną katvirtą dalį colio [ 
aukščiau, nosies, pagrindo 
randasi, suviršum vieno co4: 
lio ilgumo, žemutinis turbin Į 
kauliukas priaugęs prie yir-1 
šutinio žandakaulio. . Vidu- 
rinis turbiiik a u 1 i u k a s, ’ 

. įrumpesnis už apatinį, ran-« 
dasi paraleliškai priaugęs 

' ethmoid kaulo. Viršutinis 
turbinkauliukas, mažiau
sias taiposgi paraleliškai 

. priaugęs prie ethmoid kau
lo. viršutinėje nosies dalyje,

Išvengk tą Baimę
Abejiojimy veikti taip,, kaip veikia 
tikri vyrai ir moterys — nėra reika
lo kankintis nuo įtempty nervų-xir nu
silpusios sveikatos. Didis Gydytojas 
Specialistas išrado preskripciją, kurią 

« dabar vartoja tūkstančiai. Ji parduo- 
’. dama yaistynyčiose ir vadinasi

Nuga-Tone
Kiekvienas butelis yra garantuotas — 

■vienas Doleris užmokus už mėnesio 
treatmentę. Nusipirk butelį šiandien 
•— nepraleisk vėl ’ nemiegotas naktis. 
Jeigu po priėmimui tu tabletku per 
dvidešimts dienų busite nėužganėdin-. 
tas,, jusi? pinigai. bus sugražinti—jus 
nieko nerizikuojate,

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DRJt)3 
PO GLOBx MOTINOS lVO.

Urmininke .-- Eva MarksienC,
.. 625 E. 8th SU So. Boeton, Masu.’ 

Vlce-pirminlnkO— Ono SlaurlenG, .
... 1 . 443 B. -7th Sč„ So, Boston, Masi.
. . TeL So. Boston 3422-R

J?rot BaSL .— Bronė Clunienė,
. 29 Goiild St, Węst Roibury, Mass.

Tel. Parkway 1864-W .
Fin. Rnfit. ’ Mnrjona Markonlntfl

38 Navarrs St., Rosltndale, Mass. 
TeJ. Parkway 0558-.W .

. J|dlnūik« — Oną Stimlullute , » 
v 405 West 6th St, So. Boston, Mum. 

TtarkdarB — Ona Mlxglr<Men6
1512 Columbla R<L, So. Boston, Mas*.

* - iftsoa Globėja — E. JąnuMOnlSnS
1426 CohimbiA R<L. So, Boston. Mase 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antra utartinkų klekvlono mėnealo, 
7:3Q vai vakare, pobalnytlhSJ šve-

. talngj. - ,,.s
t įšalų droniHjna rHknfatS krel^HB*

pM *rotokoi| raKlnlnkf.

[ IV. JONO įJV. BL. PAŽALPINfcl 
DR-JOS VALDYBA

I'Irm. —y. .Petrauskas, t / 
24 įhorrias Part So. Boston, Maaa

VIėfrpirin.-*y. Medonis, • ,. ' * 
1430 Columbla Rd., S. Boston, Mas*.

ProL Raitininkas — L Gllpecklt 
j.- 5 Thotnas Park, So. Boston, Maaa 
Fin. RaStlnlnkM M. Šelkia

256 E. Nlnth St., So. Boston, Maiat 
Ifdįninkąs A. NaudllftnAJB

885 E. Broadway,. So. Boatoių Maaa 
Maršalka —X Zaiklu '* •

7 WlnheId St, So. Boston, Mota .. 
Djrttuglja laiko suHtrinkimiM kai trW!<

tiOdfildJaril klekyleno tneneeio, 2 -tai 
, po piety.. ParąpĮJoa Miej, 492 Jfl. Ttfc

St.. Šb. Bueiom

Prbl'ealonalol, btanl^rlal. praniofiln- 
knt. kurle.taelbiMl "Darblylnta” tilt 
iro f verti KKRltyO'JU pAramot.

;2S J*?*?*.

Šiais metais birželio 4 d., 
[3 vai. po pietų, įvyksta lie
tuvių katalikų seįnasNev? 
Philadelphijoję, parapiji
nės mokyklos salėje. Mainų 
distriktąs ypač Reikalauja 
tokio seimo. Čia jau nuo. 
senai nėra buvę jokio seimo.1 
Bet gi gyvenimas teko savo 
vaga, daug įvairių reikalų 
išplaukia aikštėn; Tad nu
tarta šaukti katalikiška sei- • « • * 
mą,. kuriame bus gvildena^ 
ma svarbiausi šių dienų mū
sų gyvenimo klausimai. Sei
me dalyvaus draugijų ir or< 
[ganizacijų atstovai. Seimo 
dįstriktą sudaro apie 20 
parapijų sii 30,000 lietuvių, 
tad galima laukti labai gau
singo seimo. Seime bus 
skaitoma trys , referatai.- 
Pirmas referatas Svarstys 
katalikiškos akcijos reika
lingumą mūsų apylinkėje. 
Miestai dažnai surengia pa
skaitas, laiko • seimus, tuo 
tarpu maįnierių dirva kata
likiško veikimo atžvilgiu iki' 
šiam laikui lieka užžėlusiu 
dirvonu. Bet tas dar nero
do, kad mainieriams nerū
pėtų Katalikų Bažnyčios 
reikalai,, tautiniai klausimai 
ir kiti gyvenimo apsireiški* 
mai. Mainieri’ąi gyvena au
tonomiškai, kiekvenas mi’es-. 
telis tūri savo atskirą lietu* 
viską. bažnyčią; kiekvienas 
•miestelis gana tolokai nuo 
kito. Nėra tinkamo centro, 
kaine galėtų išsivystyti veį- 
\feimas, tad tai sudaro prie- 
[Žastį, įdėlko tarp mąinierių 
'nejaučiamas toks jūdėji- 
i mas,' koks yra pastebimas 
^dideliuose miestuose. Atei
tyje, manoma, veikimas su
stiprės. Sunkiausia yra pra
laužti pirmuosius ledus, 
paskiau jau veikimo. laivė-- 
liš plauks ramiau. V .

Kitas referatas svarstys 
apie ' spaudą, apibudinant 
katalikiškos spaudos reikš
mę. kasdieniniame gyveni
me. Šitas klausimas

f

gan reikšmingas lietuvių 
katalikų gyvenime. Mes tu 
rime pora didokų vienuoly
nų, keliąs dešimts parapiji
nių' mokyklų, apie 120 pa
rapijų, vienok bedieviška 
laikraštija gausingesnė už 
/katalikiškąją:iJ ‘Tad yrą ap
verktinas' mūšų tautos apsi
reiškimas. Lietuvis nenori 
ar. nemoka atskirti doro 
laikraščio nuo bedieviškų 
puvėsių. Jeigu lietuviai 
katalikai nepalaikytų bedie- 

i vįškų laikraščių, jie jau se
nai būtų sustoję ėję. Mes 
turime datigel tokių katali
kų, kurie sugrįžę iš bažny
čios tuoj griebiasi bedieviš
ko laikraščio* ir su smalsu
mu skaito burnojimus prieš 
Dievų ir tikėjimą. [ Bet lai
kai mainosi katalikų nau
dai. (4Šakių’ ’ gadyne jau 
nebegris," tik daugiau veiki / 
mo, daugiau pasišventimo ir 
tad bedieviškoji spauda ne^ 
įstengs pralaužti katalikų 
tvirtovės sienos..

Trecias referatas nušvies 
jaunimo auklėjimą ir jojo 
organizavimo reikalą kata-- 
iikiškoje ir tautinėje dirvo
je* '. ’ . .. . • ' . ' •

. . P. yaiv^ras,

VALAITIS AR TYŠLIAV

SVEČIAI
Velykų dienos vakare at

vyko kunigai svečiai: kim. 
Petrąitis, kųn. Geneika iš 
$v, Kazimiero parapijos* 
Worcester, kun. ' Vasys ir 
kun. Puidokas, iš Aušros 
Vąrtų parapijos Worce.ster, 
Sekančių dienų atvyko kun, 
Švagždys ir' kiti kolegijos 
prieteliai.

Svečių apsilankymas yra 
visuomet pageidaujamas ko
legijoje,1 nes pamatymas lco> 
legijos rūmų bei Nuosavybės 
ir pasikalbėjimas su įdiegi- 
stais visus padrąsina bei 
paskatina visuomet remti 
vienintelę lietuviij kolegijų 
Amerikoje? ■ '

- Balandžio 17~d .. kun. J. 
Navickas, M, L C., kolegi
jos direktorius išvyko į Chi- 
cagą, kur įvyksta Tėvų Ma
rijonų Vienuolijos Ameri
kos Provincijos tarybos po
sėdis. Daug, svarbių klau
sinių laukia' nusprendime. *

JĖZUITAS J. RRUŽIKAS 
DUOS MISIJAS

Nuo balandžio 17 dienos 
iki 30 d. Tėvas Brūžinąs 
diios misijas. Šv. Trejybės 
bažnyčioje, Neivarke.
’ • Šiais adresais arba nuola
tiniu adresu: Rev. J, Bru- 
žikas, J., 207 York Street, 
Brookiyn, Nk Y. galima pa- 
šiųsti Aloney Orderį atnauji
nant visus; Lietuvos kat. 
laikraščius: ^žvaigždę” ir 
“Misijas”;metams $1, (gi 5 
metams tik $4, “Varpelį” 
($1), ^žemaičių Prietelių” 
($1), “Mūsų ? Laikraštį” 
($1.20), /vaikams “žvaigž- 
ddę” ($1) ir h

Brooklyno tautininkų-ne 
žaležninkų organo rėdai 
joje eina smarki kova 
redaktoriaus. . / -
7 Tautihinkai, pasipiKti 
rykštėmis,'5 yra nusiteikę 
atleisti iŠ einamųjų pareigi^ 
Bet jis geruoju, nepasidū^ 
das. Susiradęs ir .šalti 
kų*. kurie p. Valaitį pMajiį 
ko/

Naujuoju ' redaktoriuj 
esu . pakviestas - p-as Ty&> 
liava. . Labai abejojamcTj 
kad tautiniųkų-nezaležma: 
kų organo, redakcijoje per?; 
mainos kų noi’s naujo 
geresnio jiems atneštų.

WALSH VĖL BUS KAK- 
DIDATU,-

Balandžio 15 d.' nakties 
metu įvyko sniego pūga, ku
ri kolegijos : nuosavybėje, 
sode ir miške, pabarę gan 
didelius nuostolius. Ypač 

j daug labai brangių, neįkai
nuojamų, iš, svetimų šalin 
atvežtij medžių sunaikino. ' 

' VYSKUPAS KOLE
GIJOJE

Balandžio 18 di atvyko 
Jo Ekscelencija vyskupas 
Petras Būčys, M. I. C. •

Antanas Jezulienas 
' / . (L. K.)

~ jjemokratų partijos vals-‘ 
tijos, komiteto pirmininkė 
Joseph A. Maynard praneš 
še, jog senatorius David T. J 
AValsh kitais metais, vėl bus 
kandidatu į senatorius.. >

i ■ ; • ■ , '■ .. - w

Senatorius Walsh dabar ,: 
baigia antrą terminą ir janu 

[ pranašaujamas lengvas laį- < 
mėjimas trečiajam terittl-} 
nui. ‘ •’ 1

r ■1 . 1 . ,rJ

Gėrimas pirmiausia ‘ ap-
' temdo. Paskui. apsvaigina, 
ir apmarina. Galop prakei
kia) ’■ . \ •: ‘r

Balandžio 17 d. po ilgo 
misijų maršruto gerb. mili
jonierius kun. A. Petraus
kas, M. L C. atvyko į kole
giją truputį-pailsėti. Visi 
kol egi j oš mokiniai' y patin
gai myli bei gerbia ,gerb. 
misijbnierių, kadangi jis 
per paskutines metines re
kolekcijas' visų' dvasinius 
reikalus aprūpino. Linkt-- 

. me, jog misi j onieriauš pra
leistasis laikas kolegijoje jo 
sveikatai kuonaudingiausiai 
paveiktų. , * :

Girtuoklystė išveda žmo
gų iŠ žmogaus, palikdama 
žvėrį jo name.. " •

CONNECTICUT APSKRL 
TIES IR APYLINKĖS LIE
TUVIAMS PAREIŠKIMAS

Šiuomi pranešama,, jog 
Moterų SųjungoS, L. D. S. 
ir LRKSA Connėcticut ap
skričiai rengia bendrų gegu
žinę, kurį įvyks 1933 m. bir
želio inėn. 4 d. ChaterOak 
Parke, Hartford, Connecti- 
cuti Vieta jau užimta.
. Dabai prašoma ir pagei 
daujama, kad kitos draugi* 
jos nerengtų tą dienų kiti 
išvažiavimų, o visi, kas . tik 
gyvas ir sveikas tuo laiku 
bus,. tegul malonėja atsilan
kyti į šių milžiniškų-gėguži- 
hę. - • -J / ;• ■
. Kadangi gegužinę rengia 
trys organizacijos, tai. rei
kia tikėtis, gražių pasekmių.

Visų:. šių organiz a c i j ų 
kuopos ir atskiri nariai pra
šomi stropiai rengtis.

Rengtai,

Buvęs Mari 
Marks

t Lietuvos universiteto stm 
dentų leidžiamas laikraštis 
“Lietuvos Studentas” gavo 
iš Latvijoj gyvenančio stū-: 
dentd, buvusio . socialisto 
marksisto, Pr. Kasperavi
čiaus laišką, kurį minėtas 
laikraštis patalpino savo 

; skiltyse. .. To laiško įdomės^- 
nes ištraukas čia paduoda
me: " J ? _• *.■

“Kolegos! —- Gyvename 
[įdomiausias pasaulio suju
dimo dienas. Verda, trąs- 

.ka, dreba visuose kontinen
tuose. ’ • ; ■

Nenustabu, kad „kartais 
mes įsijungę į tą pasaulio 
persimainymo ritmą neten
kame įygsvaros,. praranda
me patys save ir metamės į 
baisius devyngalvio slibino 
nasrus — į marksizmą. Lai
mingas tas, kurį mažutį tė
vai auklėjo Dievo ir Tėvy- 
neš meilėje. Del jo yra dau
giau vilties,' kad jis išsilais- 
vinš, išliks, bent gyvas, nors

įsistas 
lizmą •

kardą prieš Dieviškąjį pa
saulio kultūros kelią, prie? 
ramų kūrybinį tautų darbą 
Dabar jie pasiekė savo pra
žūtingo darbo1 r kulminącm 
punktą. Bet ir niekada ne 
buvo taip aišku, kaip dabar 
kad prisiartino teismo die 
na jiems, kad jie žengia 
pačių padirbtą grabą, kur 
sukalė Dievo žmonijai!
. Marksizmas — Štai tikrs 
sis pasaulio krįzis 1 Jį tun 
me nugalėti! Tenebūna n 
vieno, kuris tai nesuprasti 
— 0 jei.suprantame — vii 
nykime tautiškas * jėga 
brandinkime jas kovai! <

Kolegos!—
Įsijunkime-į vieningą k 

vą prieš Lietuvos ir paša 
lio nuodus — markšizm 
bedieviškumą, •

Paminėkime prideranči 
Marksą ‘atidengdai
prieš jį visokiaropą ska 
čiai galingą idealizmo u 
niJLJ-;” y. . ;• • ;j|

ir sužeistas!
■ Turėjau >’ nelaimes .sirgti 

tuo sielos maru, bet ir lai
mes pasveikti 1—

. Antireliginiai ir antinaci- 
bnaliniaį • gaivalai pakėlė

Kiekviena 
utralūmaš yi 
mas kataliki 
Kiekvienas 
gus vaidina 
nį. ; :

s tikybinis i 
L*a kovos skel 
Škai tiesi 
neutralus žn 
Piloto vaidn

72. Jfaed

Į LIETUVĄ t■F?R HAMBŪBGA 1
Maūerninls. patogus lir kitą iuMršUamas vU 1 

šose kiasčad patnmaviniua. Savaitiniai išplauki- 1 
. mat 18 New Yorko, Patogus k gveltas .gvležln- ’ 
• ■ keliu Biisisiekiinas 18 Hamburgo. .. •
’ : ‘ .. VIDUTINĖS. kAXNOS. > > J

Informacijų klauskite pM vietini agentu arba 

HAMBURG-AMtitlCAN LINK
■ ’ * BOYt-STO* STttTOf, BOSTON -

I Hpr. 
Į fV G

I
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KAS GIRDĖTI.LIETUVIUI 
KOLONIJOSE

' SUSIRŪPINO SVETI
MOMIS BĖDOMS

į. “Darbininko? ’ No. 25 
valgas apibudindamas vie- 
S- ląįsyųjųj^darbuotę tarp 

Ūtko rašo kaip pas vieną 
gleivinį susirinkę keletas 
Iriavųjų^ padarė diskusijų 
taktikų ir ten . jie,' ~anot 
Ivalgo, praktikavo girtybę, 
įol vienas , iš jų išgrūdęs 
įmgą; d taip .atsitikus esą 
išsinešdino pas kitą tokį pat 
įraugą, vadinasi keleivinį.
į Man rodos, kad pilietis 
^valgas'susirūpino svetimo- 

isbėdorpįs.
Pirma, ar langą išmušti 
iri būtinai girtas, ar ne

girtam tas padaryti nepasi
taiko? Antra, ar savo lan
gų išmušti yra kokia nuo- 
dėmė?; Juk langas, tai ne 
'motina.

Trečia, p*. Ž. ’ langai Auo 
■ to neuųkentej'O. O jei ir ge- 

ėt? ' ' . ■ ■ •
' Lavintis diskusuoti nėra 
hiogas dalykas. . Be to, to- 
jje puotoje buvo ir gerų ka- 
į tulikų (? Rdd.). . ' 
f Kad mes. netekę lango iš
sinešdinome pas^ kitų tokį, 
inot p. Ž., draugų (suprask 

rs keleivinį), Jai jau čia 
ai nepataikinta į cielių.

IŠtįknijų, mes nuvykome ir. 
.nusinešėme plokštelių (re- 
kordų) visai ne pas keleivi?

bet atsakyti paliekame pa
čiam p. Žvalgui. Red.).

P. Žvalgas, nei iš šio, nei 
iš to krikštų sulygina su 
laisvamanių kautynėmis. 
Jis rašo, kad “pruseikinis 
apkrikštyno bimbinį suduo- 
damas per yalgomųjųiš kur 
ir kraujas pasirodęs. ’?

Kautynes, vaidinti krikš
tu tik'laisvamanis galėtų. 
Teisybė, kad svetainėjs yie< 
has' kitam uždavė, bet abu 
buvo laisvamaniai. Ar p. 
Ž. pagailo ir laisvamaniškų 
.snukių ? (Doras ir kultūrin
gas žmogus smerkia nekul- 
turingų elgesį kas jį nepa
darytų: laisvamanis, bolše
vikas ar katalikas. Red.). 
Juk juo laisvieji daugiau 
pridarys klaidų, tai . leng
viau bus katalikams atrem
ti jų puolimų ,ant katalikų. 
(Laisvamanių - įlaidoš . ir 
nekultūringi darbai yra na
šta visiems susipratusiemš 
žmonėms, ypač katalikams, 
liek jie tvirkina silpnesniuo- 
siuš žmones. * Iš ‘kur mūšų 
tautoj, atsirado laisvama
niai, socialistai', bolševikai 
ir kitokį ikai. ar ne iš tų 
pačių žmonių!? Red.)., Ir 
kaip neimsi p. Ž. korespon
dencijų. vistiek pasirodo, 
kad jis kų pridavė “Darbi
ninkui” visai neapgalvojęs 
ir nesitikėjęs susilaukti kri- 

. tikos,,- - \ ■ : ■ .
Vienas iš ty“pijokų”

Be to, p. Ž. visaip išnie
kina laisvamanių parengi- 
mus.. Ir aš jų negiriu ir 
negirsiu* Bet, rodos, kani 

į eiti ten kur negražu ir ne
švaru. Berods, p. Ž. pata
ria kitiems katalikams ne- 

. silankyti į laisvųjų paren- 
' gimus. (Taip daro kiekvie- 
įnas ’ susipratęs katalikas. 
įTamsta taip pat, jei negiri 
|įaisvarnanių\ parengimų, tu- 
Itetum patarti neremti ir ne- 
|lankyti. Red.), bet pats tai 
faankosi. (Mes labai abejo 
Kame, kad šio atsakymo ra
ižytojas pataikė į cielių,”

CHORO PRAMOGA
Parapijos choras balan

džio 21 d. Norwood Junior 
High Salėje surengė di
delį pasilinksminimą — šo
kius. Į smagių pramogų at-. 
silankė per 3.00 Jaunųjų. Iš 
atsilankiusių svečių buvo 
adv. B. Sykes su žmona, A. 
P. Knėižys, Pr. E. , Galinis; 
L. Vyčių NUAhglijos aps
krities pirmininkas. D. J. 
Averka, grab. J. Kasparas 
ir kiti. Jaunimo matėsi iš 
Providence, Lynn, So. Bos
ton, Walpole ir kitur, ne
kalbant apie Korwo<rtL

1Ji

rį

Pasilinksminimas praėjo 
labai jaukioje nuotaikoje. 
Tvarka buvo stebėtinai gra
ži. Kprvoold choras žengia 
vis. pirmyn. Jau turi per 
90 narių. Geriausio pasise
kimo. Br.

Čia norėčiau iš širdies iš
reikšti savo ir draugų nuo
širdžią užuojautų mūsų ko
lonijos darbininkų veikėjui, 
L. D. S. nariui, A. Eedul, 
ištiktam didelės nelaimės ir 
esančiam South BtainĮree 
ligoninėje. . . ,

A. Pėdas buvo i vienas iš 
žymesnių veikėjų. Per pa-# 
skutimus įtelerių metus jis 
buvo L. D. S. 3-čios kuopos 
fiiiafisų raštininku. Kų pa
darysi, kad toks likimas.. 
Dievas, leisdamas žmones į 
pasaulį, visiems davė įvai
rių kryželių, kuriuos reikia 
kantriai nešti. .

7 *

nybeje dirba. Būtų geras, 
dalykas, jei choras sureng
tų koncertų per radio. Lie
tuviam# ir kitataučiams bir
tų progą pasiklausyti lietu
vių liaudies dainelių.

Be choro, Čia gyvuoja vi
sa eile katalikiškų draugijų 

Šv. Kazimiero ir Šv. Jo- 
no palaipinės, $v. Elzbietos 
h Šv. Onos moterų pašaipi
uos dr-jos ir tt Smarkiai 
dirba Šv, Teresės jaunimo 
draugija, kuri daug, vei- 

i kia kultūrinė j e srityjo, „su-.

rengdama vai dd n im u s. 
Draugijai vadovauja smar
kus vadas Bačys. Girdėti, 
jog draugija organizuoja 
ekskursijų į Quebec aplan
kyti Šv. Onos . stebuklingų 
vietų. Bravo jaunimui, kad 
juda. Iš jaunimo tarpo yra 
kelios lietuvaitės mokyto
jos, kurios ne tiktai auklė
ju vaikučius lietuviškoje 
dvasioje, bet ir aktingai da
lyvauja visuomenini ame 
veikime. > '

Iš Didžiojo New Yorko 
ir New Jersey

aiZABETH, N. J.
■ " ___v_

WORCESTER. MASS.
PARDAVIMAS

Šv. Onos, moterų draugi • 
ja rengia vadinamų “food 
sale” įvairių’valgių parda
vinėjimų, įvyksiantį balan
džio 27 d., ketvirtadienį, 
Bamard and Putnam krau- 
iuveje, Maįn gatvėje. -, • .

Pelnas šy. Kazimiero baž
nyčiai. Širdingai kviečia

\ Rengėjos.

Vargo Vaikas.

Balandžio 30 dienų, sek
madienyje, veikliojo jauni
mo grupė, senesniųjų, re
miama, rengia “Card Par- 
ty’f parapijos naudai su už
kandžiais ir laimėjimais. 
Įžanga vos ‘ 35e. Rengėjai 

kviečia lankytis, kad gražiai 
laikų praleidusi Pradžia 8 
vai. vakare. ’ z

GREAT NECK, L. I„ N. Y

MALDAKNYGES
■ v ■' ■■ ■' •" ■' i

PASINAUDOKIT NUPIGINTA MALDAKNYGIŲ KAINA | 
TIK KĄ GAVOME SIUNTINĮ NAUJŲ MALDAKNYGIŲ |

LABAI PRIEINAMA KAINA

, “MALDŲ RINKINĖLIS" ’
Kainoa: , J •’

... • Juodais odos apdarais $1.50 (buvo‘$1.75)
Baltais celuiloido apdarais $1.50 (buvo $l‘75) ^
Juodais paprastais apdarais ,75 (buvo $1.00)
Baltais celuiloido apdarais .90 . (buvo ^1.25)

Imant didesnį skaičių duodame gerą nuolaidą,

Knygutės labai tinkamoj dovanos vaikučiams prie pir-
J-mos Komunijos ir kitoms iškilm&ns. * 1 -

Visus užsakymus siųskite sekančiu ąntraiu:
- *‘D AR B I N INK A 8”

866 Broadway, — So. Boston, Mass.

i

TORONTO, CANAOA
: ATSISAKO DIRBTI
' Netoli Toronto, Oshowoi 
apylinkėje, buvo valdžios 
užlaikomas butas,. kuriame 
tilpo apie 100 nevedusių be
darbių. Valdžia, duodavo 
jiems valgį, butų ir drabu
žius. . ‘ '■

Atėjus pavasariui atsira
do darbų: Kanados valdžia, 
pareikalavo, kad iš minėto 
būto 50 darbininkų stotų į 
darbą prie statomos orlai
viams stoties darbą. Raudo
nųjų sukurstyti darbininkai 
atsisakė eiti į darbų. (5 rau
donukai buvo suimti, :o li
kusioji ai-inija be .generolų^ 
nuėjo įjdarbų. Reikėtų at
sargesniems. būti su raudo? 
nukų pavojingais kursty
mais.

MONTREAL, CANAD#
Šiame mieste gerai gyvuo

ja lietuvių parapija, kuriai 
sumaniai vadovauja kun. J. 
Bobinas. . Balandžio 9 die
nų klebonas pranešė, kad 
praėjusiais metais parapi
jos skolų išmokėta 2000 do
lerių. Jei lietuviai paro
dys dar daugiau vienybės 
darbe, tai parapija dar ge
riau klestės. .. Parapijos 
choras, vargonininko , K. 
židžiūno vedamas, gerai iš
lavintas iy sutartinoje yic

MARGUČIŲ BALIAUS 
. .f. PASEKMES; .;

[ Daugybė žmonių atsilan- 
Ite į.Šv..Vardo Draugijos 
suruoštų Velykinį balių. 
Buvo konkursas '■ išrinkti 
gražiausius parapijoj tris 
Margučius; pirmų, dovanų 
Už dailinusį ypškųotų Mar
gutį laimėjo^na Švelnieng, 

;už akustinį Olga Lukoše- 
vičiūtė; už nutapytų —Ona 
Petkienė.. . ■*

Dovanas/ už gražiausiai 
atliktus šokius gavo: už 
Lietuvišką Polką: Korkevi- 
Sūtė Leonora ’ ir Nbrkevi- 
Čiųs Jonas įbrolis ir.se- 
Moį ; už Amerikiečių Val-

Sakevicįus Vyncas ir

Lingerman Helen įžangos 
dovanų — Gustaičiūtė ■ Mil
da.* . ‘.

Alus ' prigirdo daugiau 
žmonių, negu . jūros.

• Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai. kurie skelbiasi “Darbininke,*’ tik 
ral verti skaitytojų paramos.

Vist. garsinkitčs “Darbininke.” *

Jei keliausite į Lietuvik; kreip-

JUęZO ALEKNAVIČIAUS 
'301 So; Fnemont Avė.į 

BALTIMORE, MD.
7 ■ ’ Teh Cal 1915

Telefonas; ihaza 1350. /

JUNKS GREBLIAUGKAS
Graborius ir. Balsamuotojas 
•i m S. BACA STREET,

BALTIMORE,-MD:

kitos prie au

'301 So. Fnemont Avė., v ■ ■

- ................................. •- . ~ - >•< .... . .

AMERIKOS t. K. STUDENTŲ ORGANIZACIJOS ŽURNALAS, 
Jd LIETUVYBSS IR KATALIKYBŽS NAUJAS GYNĖJAS. - .

Metams pfenfimetata $2.00. Į užsienį $3.00 Atskiro lium, kaina 20c;

i “STUDENTU ŽODIS"
866 W. BROADWAY, ‘ SQ. BOSTON, MASSi

i

PASIRINKI SAU GERIAUSIA 
DRAUGĄ

• , . Geras laikraštis yra kiekvieno žmogaus geriau- 
Į sias ir tikriausias draugas. * į .
| ' Dabar visi pripažįsta, J<ad laikraštis “DARBI j

NINKAS” vertas kiekvieno lietuvio tikro draugo Į 
. vardo* ■'.. ■' • ’ •

“DARBININKAS” išeiną du kartu kiekvieną Į 
L savaitę—antradieniais ir penktadieniais. Jame ra- i 

si naujausias ir teisingiausiai žinias, gražiausius 
pasiskaitymus.. Jis turi jaunimui skyrių. Būna ir 

, gražiui jųokū. Plačiausios žinios iš nepriklausomos
Lietuvos ir Vilniaus krašto. ■ ' ... j

“Darbininkas”metams. J...
K “Darbininkas” pusmečiui .

Jei imsi tik vienų kartą į savaitę.... $2.00 * 
GAM UŽKASYTI SAVO GIMINĖMS

Į LIETUVĄ
Metams. *... i., ./. y:..,'......;.... .$5.00

*- '• Pusmečiui ............■;...U,.... .$2.50 
SPAUDA YRA DIDŽIAUSIA PASAULY GALYBĖ, TAD

• ' IR NAUDOKIS JA •_

uDARB1MINK0”SPAUSTUaEJE
ATLIEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBUS 

'^PRIEINAMOMIS KAINOMIS
L Reikale kreipkitės pas

“DARBININKAS”
80. BOSTON, MASS. i

T*l. So. Borton 06M .

t

866 W. BR0ADWAY

...A.00

...$2.00

svajonės išsipildė...
(Iš mano dienraščio)

Gerai aš tai atsimenu, 
' nors ta^ buvo beveik prieš 
: metus, bet kas greit užmirš
ta džiaugsmo valandėles?

: Buvo graži rudens diena. 
Jaučiausi kiek nuvargęs po 
sunkaus darbo. Grįžau į 
namus. Kambaryje .ant sta
liuko radau “Darbininką.” 
Visuomet su įdomumu aš: tų 
laikraštį skaitau. Pamatęs 
naują numerį, tiesiog degu 
su nekantrumu, ir kol ne- 
permetu akimis ^smulkiai 
primargintų jo skilčių, nie
kas negauna “Darbininko/’. 
Kaip paprastai • . varčiau 
‘ ‘Darbininkų” ir. jo dider 
liuose puslapiuose ieškojau 
žinių apie mūsų, lietuvių ko
lonijų į— Great Neck. Ir 
laimė 1Jas rądąul' Tai bu
vo pranešimas, kad kun. P. 
Lekešis šiais metais laikys 
rekolekcijas. “■ Ši; žinia žai
bo, greitumu nuaidėjo per 
visų Great Neck ir apylin
kę. . Daugumas lietuvių 
džiaugėsi, bet buvo ir tokių? 
kuriems kunigo vardas bai- 
šusi '

Laikas bėga. Mano patir
tas džiaugsmas buvo nuslo
pintas: Bet štai; vienų gra
žią dienų kun. P. LękeŠis 
aplanko mūs. Vėl atsinau
jino senieji jprisiminimai:..
’ Rekolekcijos praėjo su 
geriausiu pasisekimu'. Žmo
nių atsilankė pilnutėlė baž
nyčią. Prie Šv. Komunijos 
priėjo apie trys šimtai žmo-

Laikui bėgant, kun. P.* 
Lekešis neužmiršdavo mū
sų- dažnai atlankydavo su 
prakalbomis. Paskutinis jo 
atsilankymas mums paliko 
geriausių atmintį, tai A. L7 
R. K. Ęederaėijos skyrių,

Turime savo skyrių,, turi
mo ir dirbti j kad parodyti 
Great Neck’o lietuviams to 
skyriaus, reikalingumų. Gal 
dažnai mums, ■kątulikhms, 
šiurkščiai prikišama, kad 
mes esame iŠ tų žmonių, km 
rie tik pradžioje užsidega 
skaidria liepsnų, o toliau

ima smilkti. Mes turime 
tokių nuomonę apie mus pa
keisti, u tų galime padaryti 
tik sutartinu darbu. Mes 
turime dirbti. Visa Great 
Neck’o lietuviiį. kolonija tu
ri; susiburti į tų garbingą 
darbų. Darbas tikrai bus 
sėkmingas, tik nereikia nu
sigąsti pirmais sunkiais 
žingsniais, nereikia nustoti 
pasitikėjimo savimi, nerei
kiamaiiyti, kad mūsų liep-. 
mojančios krūtinės nieko 
negali padaryti.. Tad pir
myn I Mūsų skyrius mū
sų darbas. ,Tas ohalsis, ku
ris gimė pradžioje ir temirs 
tada, kai mūsų - širdys nu
stos plakti ir akys "užsi
merks. ■ ’ . .

• A.Al-na

SUSIRINKIMAS
T. Kosciuškos Lietuvių le 

giono posto 1, New Tori 
City, susirinkimas įvyks į 
Kosmavičiaus r svetainėje 
262 Humįolit ’St,. Broot 
lyn, N. "fc, gegužės 11 d. 
m. ir kiti susirinkimai 
vyks kas antrų ketvirtadi 
nį kiekvieno mėnesio..
' Kviečiame į šį susirink 
mą- ateiti ir nepriklausą 
Čiųs prie. šio posto vetei 
mis, kurie tarnavo Ame: 
kos, Lietuvos ir kitų vaisi 
bių kariuomenėse, prisi]

KATALIKU AKCIJOS
SPAUDOSSAVAITĖ

NEW JERSEY
Bayonne, N. J. — bal 

džio 24, pirmadienį, po i 
parų kalba kun.. J. Ba’ 
nas- ir p.‘ Vilniškis. . •

BROLIAI IŠEIVIAI
TOvyn&B likimas, jos lalmSJImai 

laimės, jos sielvartai ir bėdos Jui 
šiems, be abejojimo, rupi. Junii 
pat : rupi, kad T&vynSje taurai 
klestStų telsStumaiš ir laisve. Jų 
pat niekinat priespaudos nevalia 
ribota sauvaliavimą su Švenčiau 
žmon.iij teisSmia ir laisve. Jus 
kad ir toli budami, kad ir plačiu; 
rių atskirti, pažinti TSvyneš bixv 
jis tikrumoj yra. — Sitais vis 
Žvilgiais Jums labai yra prava 
llraifarti

DARBININKAS” Ugdo tie 
laisves meilę,

“DARBININKAS” moko ne 
priespaudos smurto ir niekinti 
du veidmainyste

“DARBININKUI” visur |r 
rupi darbo žmonių reikalai.

“DARBININKAS” turi labai 
savo “RADIO ŠYPSENAS.”

“DARBININKĄ” redaguoja | 
rius PR. DOVYDAITIS.

SfcuWWtekad iiiinayti “DAA 
K4” paii/s (r iJraipiHte H *aj

I4etut>oje. ‘ , 
. Amerikoje “Darbininkės’1 1 

11.20, o Ustuvoj tik 00 amerl 
teitu. .

* * Dsrbininkas, * ’
“DARBININKO” admos.' 

uis, Kaunas. Neprlklausomybi

IŠSIflENDAV
.4 kambariai Yra elektr 
ir maud^vnča. Antras auk 
Anddver St., arti Fiijld 
SauĮellė Avė. Prie Dougl 
tuyČs, Montello, Mm
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VIETINES ŽINIOS
PENUI! DIENI) DARBO 

SAVAITĖ

LOS. PIRMAI KUOPAI

programai. pasibaigus, 
parapijos svetainėje svečiai, 
pavaišinti^ rūpestingai pa
rengta * vakariene, kurios

Bostono mayoras Curley, 
visai netikėtai įsteigė Bos
tone miesto departamentuo
se penkią dieną darbo sa
vaitę. Ši penkią darbo die
ną savaitė nelies tik gaisri
ninką, policijos ir ligoninhp 
Tuo pačiu laiku jis sumaži
no miesto 18,537 tarnauto
jams algas nuo 5 iki 15 pro
centą, kas šiais metais su
taupys miestui apie 3 ir pu-

- sę milijono dolerią— ____
. . Ųž penkias darbo dienas 
ąiiėsto tarnautojams bus 

. mokama pilnos savaitės ak 
ga, bet, žinoma, alga dabar 
bus mažesnė, nes sumažinta,' 
tik ’ piliečiai šeštadieniais 
negaus: patarnavimo-visliose 
departamentuose. Atdara 
bus gimimo ir vedybą regis
tracija, miesto sekretoriaus 
ofisas ir kiti.1

■ Be vto, may.oras Ctirlcy 
turėjo pasitarimus su ban- 

, kieriais dėl palengvinimo 
. už miesto skolas.

’ ' r J t
•Algos numažintas tokia 

tvarka : visiems tarnauto
jams, kurie'gaudavo mažiau 
100 doleriiį numažinta 5 
proc.; nuo 1000 iki 16C0 do
lerią — 10 proc.' ir Jiems, 
kurie gauną daugiau 1.600,

iį * l*” . -4. Į JĮ.jj.klnrei L a ’%doleriiį lą proeeiiuj-

kalbelėmis. Po vakarienės 
svečiai turėjo progos pasi
linksminti, dalyvaujant ke
liolikai vietmią vyčitį.-

BUVO NORWOODE

LDS. Pirmos kuopos mė
nesinis susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, hal. 27 die
ną, 7:30 vaL vak. parapijos 
svetainėje, E. 7th St.

Visi nariai prašomi gau
singai atsilankyti,

»m$[TARTAS 
PLĖŠIKAS

Juokų Vakaras!
•; Vaidins-

■' So. Bostono Sodalietgs
Balandžio 30 d., 1933

Pradžia 7:80 yal. vakare

bažnytinėj svetainėj
BOtriH BOSTOH, MASB.

Vakaras įdomus įr juokingas. Kviečiame visus

L. D. S. Kuopoms |
Pranešimas 4I

SVEČIAI Iš PROVIDENCE
Praėjusį sekmadienį, ba< 

landžiu 23 d., So. Bostone 
lankėsi; Providence, R. Į.. 
vyČią. kuopos vaidintoju 

. grupė, ir bažnytinėje salėje 
išpildė turininga programa 
Suvaidinta dvi komedijos 
“Kurčias Žentas” ir “Nesi
priešink,” sudainuota kele
tas daimįK Pertrauku metu 
vietos klebonas kiin. P. Vir- 
mauskis ir Providence kle
bonas kun. J. Vaitekūnas 
pasakė po trumpą kalbą a- 
pie reikalą lietuvią koloni
ją bendradarbiavimo ir vie
ningo kataliką veikimo.

Smagu buvo mūsą Soda- 
lietėme grįžti namon iš 
Nonyoodo balandžio 23 dįe- 
ną vakare. Jos jautėsi at- 
likusios grąžą darbą, nes 
atliko savo programą ir la
bai palinksmino norwoodie- 
čius. Kelionė buvo jauki ir 
ūpas kuolinksmiausias, tur 
būt dėl gražaus oro ir pato
gaus peivežimo, kurį 
Jūm$ maloniai suteikė'kum 
K. Urbonavičius/ , vietiniai 
graboriąi Zaįetskai, p-lė 
Smilgytė iš Norwoodo ir pi 
Jmiūškeyieįus.

Mūsą Sodalietės žino, 
kad reikia taupyt savo pa
jėgas būsimam blaivininką 
vakarui, kurs įvyks ,Šv. 
Petrę parapijos svetainėje, 
sekmadienį, balandžio 30 d. 
Ištroškusi publika linksmą 
ir gražią parengimą gausim; 
gai atsilankys.. Tai yra ŽL 
noma, nes Sodaliečią vąidi- 

. mmas visados pasižymi su- e= k. įt_ /f *iA
manuimi ir gyvumu. Blai
vininkai ypač tikisi pama
tyti daug jaunimo, kuris 
blaivybėj turėtą kuolabiau- 
siai žydėti. ???

VIENINGAS VEIKIMAS

Balandžio M d, du polic- 
monai, važiuodami autdmo- 
biliu, pastebėjo prie 53 
Summer St. krautuvės Ju 
įtariamus asmenis, mėgi

nančius įeiti į vidą. Polic- 
nionai sustabdė automobilią 
ir nore jo ištirti knu;0daly
ką s. Nežinomieji, asmenys 
srtko į savo auto mobilią ir 
p/dėjo, greitai lekth Po- 
licmonai šoko vytia Poliu- 
monas A. K. Adaįr paleido 
lenkins šūvius, nušaiida- 
inas vieną ir sužeisdamas 
dtą .iš bėglią. Nušautasis 
yra James E. Johnson, 30 
metą, gyv. 6i Pieree Avė., 
Dorchester -' jo. ? sužeistasis' 
draugas —- Coolęman GK 
Foley, 30 m., gyv. .15 Bran? 

’ ton S t., Dorchester.’ Eoley, 
sunkiai sužeistas, paguldy-. 
tas. miesto ligoninėj e ; Kai 
pasveiks, jo lauks teismas, 

} DAKTARAI ~j

Tel Šo. BqatQtt 0e?3 \
. LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. V. GASI’ER 
{KASPARAVIČIUS 
Naujoje Vietoje, ' 

525 E. Broadway, S. Boston. 
Ofito Ya^ahiot: .

Nuo 9 iki .12 ryte ii? nu© 1:80 Iki 
.5 ir nuo 6 iki 8 yal. vakare. Ofi
sas uždarytas Bubatoe vakarais Ir 
oedSldienlaia, taipgi seredomis nue 

12-tos dleoį uždarytas.
Taipgi nuimu ir X-raįf

kuriame jis bus kaltinama^ 
penkiais punktais: už mėgi
nimu nušauti policmoną,. 
pavojingą vairavimą. auto- 
mobiliaus, turėjimą plėšiku 
instrumentą, m^inimą įsi
laužti ir įeiti į krautuvę.

jaunaFvaikinas Iš-
GELBĖJO SKĘSTANČIA
' PraėjUsioszaavaitėg • gale, 

dėl patvinuši<fe Me^vimack 
upės, į patvynio sukUrį pa
teko tūla Nina Smith 21 m. ; 
amžiaūs,, tik ką vedusi. Ją 
esančią pavojuj^ ». pamatė 
Kaymond. Butler, 17 metu 
vaikinas. UElgaf’hėlaūkda- 
mas, jis šoko nuo Haverhill 
tilto į puto jančįaį lipę ir iš
gelbėjo skęstančią, ihoteris- 
kę; ; į...

Mrs. Smith btįvo viena iš 
didelės., minios, buvusios 
prie patvinusios upes kran
tą. Ji pasviro ‘ir pateko į 
potvynio sukūrį.^ Minia nu
sigando ir nežino jo. ką Ida-

NAUJAS VIEŠKELIS 
PLANUOJAMAS

' Bostono mayoras-. Curley 
pasiūlė padalyti iš Chelsea 
gatvės, Ch.erlestowne, viėš- 
kej ir įrengti naują tiltą 
vietoj dabar esamo^Cliarles- 
toyui North tilto. ’. Tuomi 
lui’ėtą rūpintis valstija it 
tas pertvarkymo darbas ka
štuotą $1,300,000. Be to, 
Curley pasiūlė įrengti Hun- 
lin'gfon .Ave. požeminį trau
kinį, kas suteiktą 1500 dąr- 
bininką darbo dvejiems me
tams.

■ *. • ’

Tarp kitą Curley planą,, 
jis. pareiškė, jog. tuojau 
kreipsis į gubernaforią Ely, 
prašydamas, kad valstijos 
pinigais būtą ištaisytas ir 
pagražintas4 South Boston 
kelias’ŲCastle1 salą ir jos 
apylinkė ir kad būtą ištai-, 
šyįas Pleąsūfe bay. ' *

■vuntbrup sausras
y • vi». t *.'».■ n > i < , •

Įer žinojo , ką’ daryti; ‘ Ir 
jam pasisekė.^ j'' 1

"siRžaiO 13 PROHIBICI
JOS BALSAVIMAS

ADVOKATAI
Prisiekęs Advokatas.

JUOZAS B. GAIUUS
Veda visokias provas. Daro vi- 

sus legalius dokumentas.
817 R St. (kampas Broadway>. 

' ■. South Boston, Masr..
Telefonas: Šou Boston 2732

Namą; Tslbot 2474 i:./

* Balandžio. 18. d. įvyko K. 
Eederacijos 3:čio skyriaus 
mėnesinis susirinkimas, ku
riame pasitarta apie vienin
gą veikimą.

Skyrius nutarė turėti sa
vo korespondentus, kurie 
aprašinėtii vietos . lietuvią 
kataliką draugiją veikimą. 
Korespondentais išrinkti A. 
J. Jurgelaitis ir J. P. Ta- 
mulynas.

Po to tuojau įvyko para-, 
pi jos veikėją komisi j os po
sėdis, kuriame aptarti būsi
mo parapij os išvažiavime 
reikalai. ' Nutarta, trečia
dienį, balandžio 26 d., turė
ti jaunimo susirinkimą, ka
mine jalinieji išsijudins iš
važiavimo renkime. Jauni
mo komisijos priešakyje J. 
Kasparas ir D. J. Averka.

PASILINKSMINO

lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVAR1SK!
(GALINAUSKAS)

Tėl. So. Boston 2300 .
414 Broadway, So. Boston;

Ofisas atdarąs nuo. 10 iki 12 vai 
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po pietą ir 
nuo 6 iki 9 1 vakare, šventą dieną 

pagal susitarimą.

‘ Tel. So. Boston: 2660 '
• ■ er

Lietuvis Dantistas .

A. L KAPOČIUS
251 W. Broadway, Sp. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30-iki 6 ir nuo 6 :30 iki 9 v. y.. 
Seredomis nuo O iki 12 y. dieną, 
Subatoinis nuo 9 iki 6 vai vakare.; 
Nedeliomis nuo 9 iki 12 vai dienę.

.’ (pagal sutarti).

iTeL Porter^3789

i JOHN REPSHIS, M. D.
j (MHP8TĮ3)
Į Lietuvis Gydytoju
| Ofiso Valandom: 2-4 ir T—0
j 278 Harvard Street, *
Į kamp, Inman arti Central Sq, 
| Oąmbridge, Mmi,

Gubernatonaus taryba 
paskyrė birželio 13 d. išrin
kimui delegatą į: Massachu- 
setts konstitucinę konvenci
ją; kurioje bus pasisakoma 
už ar ; prieš panaikinimą 
prohibicijds'įstatymo.

Rinkimams bus išstatyta 
du sąrašai kandidatą—r- šla
pią ir sausą; Abiejuose są
rašuose bus ;po 45 kandida-' 
tus—po 3 iš kiekvieno kon
gresinio distrikto. Balsuo
tojams reikės balsuoti už 
vieną sąrašą — “sausąją” 
ar‘slapiąją ” ;Išrinktieji 
kandidatai sudarys konsti
tucinę konvenciją ir valsti-’ 
jos vardu padarys nutari
mą prohibicijos įstatymo 
atšaukimo reikalu.

MIRĖ ŽYMIOS MOTERYS
■5

’ METINI ŠVENTEI' •
> K D. *S. organizacijos 

metinė Šventė Šiemet yiu 
gegužės 7 d. (trecias sek
madienis po Velyką). Ta 
proga* visos kuopos prašo-’ 
mos metinę šventę tinkamai 
paminėti! Visos kuopos

NANTASKET LAIVŲ 
KOMPANIJA BANKROTE

Nantasket laivą kompa
nijos kreditoriai kreipėsi 
teisman, kad buitį paskirtas 
^reGyVeris/’ kurs apsaugo^-

je< n es * ji nebeišmoka sko
lą. Didžiausiu kreditorių 
yra Bethlėhem laivą staty
mo korporacija, kuriai 
Nantasket laivty kompanija 
esanti skolinga apie 473,- 
000 dolerią. .

(VAIRŪS SKELBIMAI
lūiiupimiiiM,•tiuli, 

f LIEtUVISKA I

| BEAUTY SftftpPĮĖJ f
f (L Street* Bėauty Shop) Į
t . Kampas L ir 6th Šts., f 
Į . So. Boston, Mass. |
i < Tol So, Boston 4645-R =
1 Atdai-a nuo. 9 v. Iki 8 v. Š
.= aiROLlNE CĄSPER, Savininkę I 
= • Eugeno Permanei Wave $5.00 -B 
| . Victory ” $3.50 |
2 (phanta System). čurl 'lOc =
| .Finger VVave ... s. .. .. 35e = 
| Marcei Wąve .. ,. 35e =

i* Sekmadienio, '■ balandžio. 
23 diena, naktį kilo gaisras. 
St. Denis; namo butuose,; 9 
Oliff Avė., Winthrop. Nuo
toliu padaryta apie Š0/)b9 
dolerią. ■ 6 asmenys ‘sužeis
ti. Jie ištraukti pro langus. 
Labiausiai sužeista viena? 
senutė, 70 metą, kuri buvo 
atvykusį į svečius* pas savo 
giminiečius,/ _■ ■■ • : ,

JUOKĮI VAKARAS
' Balandžio '3(1 vd., 7:30 vai. 

vakare, bažnytinėje švė- 
taįnėje įvyksta didelis juo
ką vakaras, kurį rengia 
Blaivininką 49 kuopa. Vai
dins So. Bostono Sodalie- 
tės. Vaidiuimąs juokingas, 
įdomus, viliojantis. ;

ATSHMKITEKNVGAS

n.... ...........  •

j. AR SERGI?... i
| Skilvys nedirba, liežuvis bal-| 
.jtas, sunkus, kvapas, viduriai! 
Įužkietėję, pilnas gazą ir rukšj 
| ties,: neramiai miegi.... Jei nori į 
| pagyti—vartok vaistus Son-1 
= gosil—$1,00 bonką, kurie\prą-t 
isdlina tuos visus nesmagumus.? 
l lždUbą Aptiekoriuš p. GIEDVILA,! 
f 1016 Cambridge St. prie IVebsterš 
= Avė., Cambridge, Mass. PrishinČiul 
= visokius. vaistus per paStą. Reiktt- = 
| lauk katalogo Dr. Giedvllo Gyduolių =

] JUOZAS M. DlUS Į
| LAIKRODININKAS Į 

| Parduodu įvairiausios rūšies i 
į auksinius, ir sidabrinius daik- I 
Į tus. Taipgi. ir pataisau. Į 
| 366 W. Broadway j |

| ŠO. BOSTON, MASS.
• I

' 1prašomos tą dieną išklausy- 
ti L. D. S. organizacijoj in- ,.į 
tenciją užprašytą mišią, or- 
ganizuotai dalyvauti pamal- -f 
’dbse, priimti! Švč. Sakr«^ į 
mėntą. • ; : į

■■ * ■' ., • “*?

Po pamaldą, kur galima, 
surengti bendrus pusryčius i 
ii' jaukioje dvasinėje nuo- 
taikoje giežiai praleisti lai
ką. Vakdre ar po pietą bū
tą gera turėti kokį parengi-; 
mą-vaidinimą^ koncertėlį ar 
prakalbas. Ta proga butą > 
•naudinga turėti kalbėtoją, 
iš savo tai^po ar pasikviesti, '; 
.kurs pakalbėtą apie L. D» 
-S. reikalus. —-------- r—-«

Visos kuopos prašomos ' 
pagal vietos aplinkybes a- m 
tltinkamai paminėti mūšį ” 
organizacijos metinę šventu
_ ‘ ’ < --------- ---— ' . .g.,

■ NAUJŲ' NARIŲ. VAJUS *« 
Šiuo laiku Cęntrb Valįy \ 

bos nutarimu eina naują L... 
D. Sį narią va jūs. Šį ba
landžio menesį, kartu yra 
Kataliką Federacijos cent
ro skelbiamas katalikiškos 
akcijos vajus. Kuopą val
dybos . prašomos ir ragina- 
mos Šį» mėnesį išnaudoti;1 
naują narią gavimui. Va-..’ 
jaus proga panaikinamas'' 
įstojimo mokestis. Vadina
si, nauji nariai priimami be* 
įstojimo mokesčio. Šį įiau-i 
ją narią vają prašome; tęsti 
pej balandžio, ir gegužes 
menesius. Apie naujai gau
tuosius narius tuojau pra
nešti Centrui.

V . ' * i

DOVANOS NARIAMS " ‘ ■ '1
Centro Valdyba yra nuta

rusi. duoti dovaną visiems 
L. ‘Di Š. nariams, gerai at- 
siskąičiusiems su kuopomis 
ir Centru, ’ Tomis dovano-

1 mis bus knygos. Kuopą 
sekretoriai prašomi praneš-- 
ti Centrui, kuriam skaičiui.' 
ilarią Centras turėtą pąsią- 
sti knygas. Knygos bus 

' siunčiamos kuopą sekreto-( 
. rią vardu, o sekretoriai laL 

ke susirinkimą ar kitokia 
proga tas knygas išdalins 
nariams.

PRISIEKĘS ADVOKATAS

JOSEPO P, WALSH
A D V 0 K A T A I

• Echvar R. Coplėn 
Albert Adelson •

Harold Aranofsky
• Bėnjamin Chesky

OFISO VEDĖJAS
Jonu J. Romanaa

18 Temont St., Boston, Mosi.
810 Bimbai!

/ Telefonas; Capltol 9880
Ofiso v »i *n 41 i"

9 Vai. iki 5 Vii.
SOUTH BOSTONO OFISAS

455 W. Broa4way
Nuo 5 iki 7 v. vakare , 

Telefonas South Boston 3612

Patriotą, dienoje parapi
jos saleje įvyko veikėją, ko
misijos , surengtas balius. 
D.alyvią buvo apie 250. Šei
mininkės vos suskubo ga
minti skubius, valgius išal- 
kusiems dalyviams.

Po sėkmingo baliaus da
bar laukiama parapijos vei
kimo komisijos , rengiamo 
•pikniko, įyykBialĮČio birže
lio mėnesį.,' , *

Pranelis.

BOTI SVEIKU
JŪS VISUOMET NORIT

. Ilgai . įslštovSjes kraujas, jiervos,

. diiBUlys, odos ir įsisenėjusios ligos, 
patrūkimas, kojų -skaudėjimas, pi

lės ir votys, nuplikimas, 
nugaros, akaudejlmas, 

: reumatizmas,, inalaria it ♦ 
riebumas Išgydomas be 
lokio skausmo' Ir' nėra 
reikalo išlikti 18 'darbo.

. Apžiūrėjimas dykai. Gy
duoles duoda. Malas Užmokestis, 
ūr.Gtlll),327&!'i 

FdidMOti Antrfldlsnill^ kįfylrtų- 
AlanUl* ir MHdlaulnU 10—12 ir- 
t^ 2-. 5, 7-8 rakArt;

. Praėjusią savaitę mirė ir 
buvo iškilmingai palaidotos 
Bostono policijos viršinin
ko M. H. Črovrley ir miru
sio generolo L. J. Logan 
žmonos. Gen. Logan našlė 
mirė Didįjį Pėnktadienį, o 
Orowley žmona — Velyką 
sekmadienį. ;

\ Generolo Logan našle iš
kilmingai palaidota balam 
džįo 17 d. iš Dangaus Var
tą parapijos hažpyčiės, kai’ 
gedulingas pamaldas atlai
kė velionės sūnus kun. Lėo;

L,. D. S. pirmos kuopos 
susirinkime bus išdalintos 
L. * D,:. S. centro dovanotos 
kiiygosr tiems nariams, ku
rie yra atsiskaitę su mokes
čiais*' . Be to, susirinkime 
bus pasitarta, kaip pasiren
gti metinfbšventeū

Susirinkimas įvyks ket
virtadienį,, hal. 27 d. 7:3Ov. 
vakare. . ’k .».. • ■ . ’

j AGENTAl
RĮHH>»in»j>»iMi«i.iluii<nū.nA.limilunliimini>«mi»iln,Įi.  

| INSURANCE Į

| Apkrausi namas,, rakandus | 
j automobilius pas * į 
| J. S.MESUS į 
}455 W. Broadway, So. Bostdnį

Tel. So. Boston 3612 j I

I GRABORIAI

Šiomis dienomis į “Dar* 
biniilko” .administraciją’ y- 
ra atėję iš Lietuvos keli 
siuntiniai knygą šv. Kaži-, 
tniero draugijos nariams* 
Šie asmenys prašotni atsuk. 
Stas J knygas pasiimti: > M* 
Aūsik’aite,: K»- Valiulienė, 
M* Staniuliene, J» Šimkie
nė, G/Grabi jolieneį A. Kai* 
pis.

JOSEPH W.CASPEB
(KASPARAS)

GRAB O RIU S
1 494* E. Broadway,:

South Boston, Mass..
. Tel. So. Boston 1437 į:

Res.158 W. 7th St
Tol, So. Boston 1437 M.

Patarnavimas diena ir naktį,

0. A. ZALETSKAS
GRABORIUs'lR

BALSAMtiOTOJAS / 
fcTT CamMdtfe (Si/ ’

OambrMffftį Mala. - ■' 
Rea. 564 Kasi Broadway

So. Boston, Man.
* Tclephone S. Boston 0816

BEDARBIŲ REIKALAI 
i Centrą pasiekiu vis dau
giau ii’ daugiau laišką iš. L. 
D. S. narią, kurie nusiskun
džia. skurdžia gyvenimo 
būkle dėl nedarbo, tačiau 
pareiškia didelį norą nesi
skirti su ją numylėtu L. D 
S. organu <<Darbininfctt»,.; 
Kadangi Centrui irgi ne
lengva su finansais,. todėl 
kuopos prašomos daugiai 
susirūpinti . savo nariais 
reikalingais būtinos pasai 
pos. purenkite ar atitinka 
mus parengimus ar iš kuo 
poš iždo paskirkite kokli 
sumą užmokėti už ją mo 
kesčius. Tie nariai bus idi 
džiai dėkingi .ir, laikams pi 
gerėjus, širdingai atsilygin 
už padarytą gerą dari 
jiems ėsapt sunkioje gyv 
ninlo būklėje. \

. Centro Sekretorių

a > fljftfitiiiih;, 111 <!

Mes ypatuigai raginai 
remti tuos biznierius ir P* 
fesionaluą kurie skelbia 
^Darbininkei”

i



[ Katalikų Spaudos Savaite <

asatfMRpiMša
. Antradienis, balandžio 25, 1983
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IŠ DIDŽIOJO NEW YORKO IR NEW JERSEY
(Pradžia 1 pslpi)

| viškų . draugijų, ‘nukaitą 
; lietuviškų laikraščių, jie ne

gali išlikti tautiškai gyvi, 
t Kiti dėlto metę tikėjimų.

Vėl Čia Brooklyne gyvenan
čių ir suąimaišusių su sve- 

. timtaučiais ir nelankančių 
lietuviškų bažnyčių šeimos 
nariai tautiniai mirę. Mdto- 

<' ii, kad tautybė su tikyba ar
timai riŠasi. Tuodu nega- 

į lirne atskirti. Vadinasi, 
į laikraščio misija •, tampa 
e - dvlype—tautiškumo ir ^e- 
Į. ligijps. • ' ■

Kreipiuosi todėl prie Jū- 
sų garbingi klausytojai, 
kviesdamas į šventų ir pra
kilnų darbų. . Į darbą tau
tai ir Bažnyčiai . Jį dirbą 
katalikiški laik r a Š č i a i: 
dienraštis “Draugas,n sa
vaitraštis “"Garsas/ ’ du 

r kart savaitėje “Darbinin
kas” ir k. Ypačiai raginu 

? skaityti “Darbininką,’ ’ ku
ris yra mūsų organas. 

‘^Darbininkai” yr,a darbo 
į Žmonių leidžiamas įaikraš-.

į tis katalikiškoje dvasioje.
Jame telpa mūsų apylinkės 

•į . žinios. Kaina nebrangi ir 
galįpaa užsisakyti kartą ar
ba du kartu Sava i t ė j e.

‘Darbininkas’ ’ šį ir gegu
lės menesy apylinkėje yra 

L žymiai nupigęs. Atsiklaus
kite Lithuanian 'Universal 
Bureau, 423 Graiid St., pas 
savo klebonus ar į šį stotį. 
Kas prisius savo adresą 

/ šiai-stočiai gaus porą “Dar- 
\ V bininko ” numerių sųsipa- 

. lindinti dovanai. Kiekvie- 
no susipratusio lietuvio na- 

b mai privalo turėti “Darbi- 
B- ninku,” arba kitą kataiikiš- 
P.... ką laikraštį. Kaip minėjau 
| spaudos rėmimas ir platinl- 
I" tnas yra šventas tautos dar-: 
f įias. . Rašykite jai žinias, 
į-- straipsnius; skaitykite tik 
v gerus tautinius katalikų 
*' laikraščius. Jūsų doleris 
L-, išleistas spaudos palaiky- 
| niui, išleistas gyvam patrio- 
f ‘ tiškam reikalui. Tas ne

(patriotas, kuris neturi na- 
B mudse lietuviško laikraščio; 
E. ?tas nesusipratęs katalikas,

kuris neskaito ir neremia 
katalikiškos.spaudos.

Štai dėlko paruošėme Šių 
spaudos-savaitę. Mes nori
me įprašyti kiekvienų pa
vienį lietuvį užsisakyti laik
raštį. Jei vien Brooklyne 
rišos lietuviškos šeimos už
siprenumeruotų laikraštį, 
lietuviškas gyvenimas par 
kiltą, tautinis judėjimas 
padidėtų, tautinė sąmonė, 
religinis susipratimas įsi- 
šaknėtų mumyse. \ 
—^AtsįšaukįHrįr44Ąs’4totu^ 
likišką sąmonę, gerbiamieji. 
Juk spauda gali būti gera 
ir bloga, Ką daryti su blo? 
guja spauda? Ar ir 
remti, skaityti? Kaip .ka
talikiškas veikimas privalo 
reaguoti į tokių spaudų? 
Katalikui rūpi Dievo garbė 
ir artimo gerovė, o ypač sa< 
vo sielos išganymas.. Blo
goji spauda tad yra jo di
džiausias priešas/ Kovoti 
prieš tą spaudą yra būtina; 
ir geriausias kataliko įran- ■ 
kis yra gerų. raštų platini-' 
m,aš. “Prieš blogas knygas, ; 
mes turime pastatyti geras- 
knygas; prieš klaidą;. staty-; 
kime teisybę; prieš/blogų ž 
rašjų nuodus, męs privalo* 
me pastatyti gerų raštų yąi- 
stūs f prieš, blogos pakraipos, 
laikraščius, mes turime’ pat j 
statyti aukštos doros laikra-: 
ščius’ ’' (Pop. Pijus t X); i 

, “Mūsų laikais rėikalhages- i 
ui yra tiesos apgynėjai su 
plunksna, negu tiesos skeli 
bėjai sakykloje., pęįto priĮ 
valo kliudyti blogąją spaųl 
dą ir platinti gerąją kiekį 
vienas krikščionis, kuridnįį 
brangus yra jo paties ir kĮį 
tų išganymas. Ypatinga 
ta priedermė yra Uždėtą ąn 
tų, kuriems yra pavestą] 
ginti tikėjimą sakykloje, 
Kiekvieno kataliko, yrą 
šventa priedermė pareihtlį 
katalikiškųjų spaudą ir jąj 
kuopląčiausiai paskleisti; 
tarp žmonių* Geri laikraš-: 
Čiai yra naudingiausiu ‘dai
ktu ir vertu didžiausio už- 
mokęsnio...”’ (Pijus IX). 
“Mūsų priedermė yra blo
gus laikraščius pakeisti ge-

rais. Jei mes norime pasek--Į kapuose. Nabašninko žmo- 
mingaį skleisti tiesų, jei no-f na Barbora yra darbšti Mo- 
rime iškovoti , šven t ą j a i Į terų Sąjungos ir kabį kata* 
Bažnyčiai priderančias tei- likiškų draugijų narė. Reiš- 
sesr jei norime, kad Jėzaus kiame1užuojautos.
Kristaus ^religija viešpatau- SVEČIAVOSI STU- 
tų draugijoj ir viešame gy- l DENTAI 
vonime, jei atlikti tikrą pat- Į
riotiška ‘darbų ir sumažinti] Velykų, atostogoms sVę- 
)avojų gręsiantį mietai mCt- Į eiavosi namuose studentai: 
sų tėvynei) mes turime pasl-Į K. Masaitis, J. Varnaitis, 
šjrengti, kad katalikiškoji J• Pinkus, Jį Masulis, Gar- 
špauda augtų ii ‘ klestėtų” dinauskąs, A. Petrauskas, 
(Linzo vysk. Doppelbaue^ J- Kruzas. Jisi lanko auk- 
1886 m.\ Tad ar galime ptųsias mokyklas.
laikyti nanuis’ be -katalikiŠ-L MOKSLEIVIŲ SUSI- 
<o laikraščio? Ar galime Į ; RINKIMAS 
iaipo lietuviai katalikai ne- . *. , • \ \ •

pratintiriartždflriškosr
dosr -Ife? Mūsų pareiga msaeijos kuopos laiko regu. 
skaityti^iriptatintikatalikid^81 ; O.
skus laikraščius.

. nizacijos kuopos laiko regu-7 
^Mariai susirinkimus. C.

Brooklyne moksleiviai ren
kasipirmadieniais kas są* RAAsnio vaite, ’ o Wiįiramsburgh’e POSĖDIS Į antrų mėnesio penktadienį 
(vakarais). BrooktyniėČiai 
moksleiviai prašomi įsira
šyti į šią vienintelę organi
zacijų visiems katalikams. 
Moksleiviai galį pasirinkti 
sau patogių, kuopų. Priima
mi visi,p^,T)pirmų .metų 
highschoolės.

irDidžiojo New Yorko 
Netv Jersey Lietuvių Die
nos Rengimo Komisijos ne
paprastas posėdis; įvyksta 
sekmadienį, balandžio :30 d., 
4 vai., pd pietų, Karalienės 
Angelų parapijos svetainė
je, kampas So. 4th ir Eoeb-
liiig gatvių, ^Rrooklyn, N. šv- parapijos cho- 
Y. • . Abiejų valstijų senieji [ras rengia balandžio 30 d., 
ię naujieji komisijos^ na- 1933 mi koiwertg ir šokius, 
riai prašomi- būtinai dalyr Įrarnpijes^ ęetamejė.^Pra  ̂
vauti.

J

” diža 6 vai. vakarę. Pelnas
{i^niShi^ Sėkr. slririamas nusiau su parapi- 

. fe ..
¥ I' M II T C 1 i Pkoras^ jmęčįą; visus at-

, ArllU I tu Isilankyti.^^Išgirsite naujų
/- . dainų ir pasilinksminsite..

f Vyskupas Petras BūČys; | Taipgi paręmste parapją ir 
M. L C, / lankėsi rytuose. chorą., . .f .
Lietuvos laikraščiai prane- •, • v \ 
šė, kad balandžio 1 id. J. Ę. j ■. .v, Ų7 _

San Prahcišco užplaukėEželės ŠvČ. 
jąpohijbn/ kame įšventins į parapijos ,draugijų sąryšys, 
vieną lieįūyį kunigą į vys-j(M^y) 3 d., 1933 
kupUsC Tiesa, vyskupas R. į metalą, parapijos salėje ren- 
Būčys ruošėsi’ vykti į rytų gta margumynų *va k a i ą.. 
Aziją, tik kitokį reikalai visoki^ ^omybių ir Šo- 
laikinai sukliudo v ’ . kiai; visų prašome dalyvau-

. 1 ~ ti. Tikietai tik 25c. * ,
’ f‘Motin^ės” moksleivių j . . ; . . Rengef^-.
šelpimo ’ draugijos centro Į : .■ • •

K! of a kotelyje baV 19 dl įtaigos .ėkskuršija per 
Ein'ansiniai reikalai galūti- Lietuvių Dniversalį Biurą 
nai sutvarkyti. Vėl pradą-1 i Lietuvą išvažiuoja: B. Ži* 
da šelpti- studentus. Metinis 
seimas įvyks Lietuvių Die-|
ną, Chicagoje (parodos me- j 
tu). * i

i

Visiems, Visiems!
Nuoširdus Ačiū Gerbiamiems apylinkės ‘ 

Kunigams-Klebonams ir Katalikiškoms Drau- 
’ gijoms už visokeriopą rėmimą ir.spaudos dar

bus; • • ” . . ' j . - •
Daug laimės ir džiaugsmo visiems per mū- 

sų biurą keliaujantiems į seną Tėvynę Lietuvą.
| LIETUVIŲ DNIVERSALIS BIURAS 

Atsilankę į Brooklyh įvairiausia prbga ne- ’ 
. -• pamirškite užeiti pas mus ir pasikviesti į savo

namus lietuvių prietelių ir patarėją'—laikraštį 
♦4Darbininką.” Jei* Jumyse kils graži, rnintis 
švenčių progą įsigyti ar savo prietelįams pado
vanoti naują maldaknygę, rožančių ar grąžią •

. stovylėlę, užeikite —* J ūsų visuomet Jaukiame. 
LIETUVIŲ UNIVERSALIS BIURAS, Ine.

Bflvusi“VYTAUTO SPAUSTUVE”
423 GranU St. Erooklyn, N. Y.

lionis rengėsi keliauti ir ap
sigyventi. B’et Štai po trum
pos ligos išvyko į amžinų 
tėvynę. Brooklyno lietu
viai ilgai minės a; a. Simo
ną, nes jis buvo gerbs Šir-Į^į 
dies žmogus/ištikimas savo 
tautai ir Bažnyčiai. Paliko 
nuliūdime žmoną Margare- 
tą, sūnų Antaną ir dukterį 
Marijoną ir brolius — Igną 
ir Juozapų Lietuvoje, Anta-^ 
ną' Chicagoje, Joną Pitts- 
burghe, Zigmą (neŽine kur 
yra), ir sesutes Mari jo-1 ___
ną Stimburįenę ir Karoliną Lr pradeda atgaivinti tikėji- 
Kulevienę Lietuvoje ir pus- ir doros dvasią. Geriau- 
brolį Raimundų Pociūną, sįos kloties iri toliau žengtf 
Central Brooklyne. Lai bū-jjpįrnįyn. * •

a^SiaoniriKgya 
ramu ilsėtis amžinybėje. w

• Laidotuvių apeigomis rū-1 . P^O^A^ > ,

pinosi graborius Antanas J. į Patersono parapijos cho* 
Valantieįus. reyrageiųbalsiĮirnebĮo-

-. h . - RapĮ. | gai pralavintas. Nuo Nau* 

 

; • . Į jų Metų chorui vadovauja

Šv. Jurgio lietuvių bažny- Į Ruz, V. Justas. Nors jis 
čioje Velykų šventė praėjo dar jaunas ir nedaug turi; 
labai iškilmingai. Art j. patyrimo, vienok savo darb- 
Babravičius giedojo Solo, štumu ir gabumais chorą 
X. Strumskis varg o n a i s I gerai lavina ir naujų daly* 
grojo, J; Brųndza dirigavo kų išmokina . Štai per Ve- 
chorą. Taip pat giedojo so- Dykas choras pasirodė šū 
lo p. Strūmskienė ir kiti Į naujomis mišiomis. Nors 
solistai. . .

Šv. mišios ir Velykinės ^ 
gesmės artistiškai sugiedo
tos. Garbė p. J. Bruridzai, 
kad jis sugebėjo taip gra
žiai sutvarkyti 'inuzikalę 
programą: ’
Po šv. mišių art. J, Babra-.

< kričius, p. p. Strumškiai ir 
Įriti buvo pakviesti , pas p. 
Brundzus pietautų. Sve
čiai linksmai daužė margu
čius ir valgė gardžius val

gius, kuriuos pagamino ga
bi šeimininkė p. Brundzįe- 
nė.

T*Uphon«: 8TAGG »*-0TOfl 2 V Ap ANUOS :
I IIID DI AVIA^ y VCAIfMllfr ryto, 2-S vak.|UNl ULAUAu Al VlIiuIUu Jm*aa<eniai« atariu

b-AN TISUOS < GBAMD 8TMET 
y- P 4 y * • (kampas Union Aro.)’

Narni) Telefonai:MicMtan 2—427p, .3R0 0A1TM, N.Y..

-t’. ri./‘ r -* j ’.'-i ' ‘7 • ./....... , ' 17 ■" ■ ’i-

dabar progresuoja, tai Pa
tersono lietuvių parapiją 
gali visai aukštai pakilti. 
Yra tai nuopelnas yietiriio 
klebono kun. S. Stonio, ku; 
ris tik antri metai darbuo- 
damasta Šioje parapijoje, 
daug jai pddarė, daug nau
jų žmonių jojoh patraukė

Ten Buvus,

PATERSON, H. J.

- NEWARK, N. J.
Vėrių sekmadienį Pater-' 

Bono'; choras,’ vadovaujant1 
■kum Stoniui, suvaidino gra
žų veikai# “Sąžinė? Vai
dintojai labai sgerai suvaidi
no.. .? * i , 

. • DARBAI '
Darbų nėra. Daug ir lie

tuvių šeimynų neboturi'kuc 
gyventi.' ' . 1

(Gegužės 8 .d,, laivu Kung 
šholip, . išvyksta į Lietūv 
bruzdelninkas Juozas Sc 
reika, A, Matijošaitis ■ s 
žmona. ir A. Burždžius s 
duktere, Laimingos keli< 
nes.- ; ’ Roj

valdyba turėjo savo posėdi r Su ALRK. Vargonininkų 
Ž’ of C. kotelyje bal. 19 dl Sąjungos .ėksjmršija per 
finansiniai reikalai galūti- Į Lietuvių Universalį Biurą

linškienę, M. Girdauskiūtė 
ir K. Laucius. Visi iŠ Cen
tral Brookljtho.. Visi mano 
apsigyventi Lietuvoje, 
" LAIDOTUVES ,

Balandžio 17 dienų, apie 
5 valandų po pietų, mirė a. 
a. Simonas Pociūnas, 56 na. 
amžiaus, gyv. 127. GrancL Si. 
Palaidotas balandžio 20 a. 
su gedulio pamaldomis, 10 
valandų ryte, iŠ Apreiškimo. 
Paneles. Švenčiausios parą* 
pijos bažnyčios Šv. Jono 
kapuose.

Vėlioms paėjo iš Užulo-' 
Įnių kaimo, Taujėnų vals- 
I čiaus, sūnus Zigmo ir Juzės 
Pociūnų, šioje šalyje gy
veno 30 metų. Buvo .įsigi
jęs nejudomo turto Ameri
koje ir Lietuvoje. Tūrėjo 
Čeveiykų krautuvę. Porų 
mėtį atgal žmona ir du vai
ku. išvyko į Lietuvą prižiū- 

Į rėti stambių tikę, kur ir ve-

Kunigų Vienybes- Centras 
laikė savo posėdį K. of C. 
kotelyje bal. 19 & ‘ Svarbus 
reikalai ‘ buvo aptariami, 
tarp kurių, Lietuviškos En
ciklopedijos, vAmer. <Kat. 
Enciklopedijos, Pasaulionių 
apaštalavimas, iriįt; Sei-d 
mas bus sušauktas Lietuviu 
Dienų.Chicagoje. ;

0 • .

t Kun. Jonas Kartavičius 
išvyko trumpam laikui gy; 
dytis aldų į John Hopkins 
ligoninę, Baltimore, Md.

j pirmą kartą dar vienur kb 

 

T.ft |tųr buvo klaidi}, bet bend
rai labai gerai išėjo ir gerą 
įspūdį sudarė. > Tai yra, di- . 
dėlė garbė chorui ir p. V., 
Justui, kurį.per .ne pilhuą 
keturis ,< mėnesius , ■ suspėjo 
netik susipažinti su choru, 
bet net išmokinti naujas mi- - 
šias ir šiaip bažnytinįj giės-« 
mįų. Girdėti, kad choru lr 
muziku' patenkinti ir klębo/ 

nas {r parąpijonys? . j

SVĖIKING KLEBONĄJ- 
Ratersono parapijos cho-j 

ras Velykų, . šyėnčįų proga 
šVeikiną f savo* mylimą irį 
gerbiamų į kleboną kun. S*, i 
Stonį; Gražu savo Dvasios; 
Vadus gerbti.. . ’

1 / , . ’ . Beporlcns.\
* i it •.*/■-♦---* * Z w . , y:

BROOMO FED. APSK. 
OR-JŲPRAMOGOS

Tel. Stoge 2—<5041 Notary Pnbll<

M. P. RAILAS K
BIELIAUSKAS

Uraborius irEnlaamuotojai
660 Grand 31, Br&oklyn, N.l

—— —...  “V—— —-----------

Į KLASČIĄUS

Į CLINTON PARKAS
Į: pjknlkaias. 'bąliamo, koncertai 
į ięidania iią, šiokiems paalllnlnHūĮ, 
1 *aąm*r.. * Meta" ’
1 lyne-Maipetha. JatĮ laikas, užsi 
į kytl salę žiemos Bęzonpi.
I kamp jįiipetį Ir Beita A1 
| JONAS KLASČIUS, Sav. 
J . • • Maspeth, N. Y.r—

■ ’Tsl.-.Ęvergr^liHįiO'-
JOSEPHOyj
■'-t-- i-. .. ■ ’ **; <r.; t'f.

VELYKŲ IŠKILMES
Kristaus atsikėlimo . iš 

mirties šventė praėjo labai 
iškilmingai. Altoriai buvo 
paskendę gėlėse ir skonin- 
gai-papuosti. Choras labai I Gegužes 14 d. Mot. Sąjungos 
įspūdingai giedojo Velykų. Į 29 kp. stato yeįkalą ' . • \SiwicP* Armnialrimn y\o
giesmes ir naujas misiąs.. 
Ypač labai gražiai. atrodė

I * Birželio .18 d. Šv. Ražančiaus vaikučiai procesijoje,, kurių (Apreiškimo- parap.) išva- 
buvo beveik 60. Jų tvarkos “ * 
prižiūrėjo PE j Baltuškaitė Į

■ / . • 1'.^^ VFKJ. -JUjĮ J»;.ViVUV> A

ir S, Miernįkaitė. Vaiku- Liepos 2 d, Mot. Sąj 29 kp. 
Čių išmokinimui ir jų pri- PoI?sl PaAe';T. :

; m. i Liepos 4 d. Nevr Yorko ir New
ruošimui Kpne procesijos. Įjersey valstijų LIETUVIŲ DIE- 
daiig pasidarbavo M. Giau- NA KlasČiausParke^Maspethe.

• i- - -H -i \ Liepos 9 d, Šv. Raž. dr-ja (Ap-
niauskiene. 1 Puikų pąmok- IreiąinTno par.) Forest Parker 
slų pasakė klebonas kun. S. Liepos ;16 d., Vaik. jėz. dr-jos 
Stonis.' 'Na, tai viskas su4N%į0S 23 a. Mot. 8$ 35 kp. 
darė Idbai didingų įspūdį ir (piknikas Forest Parko.
visą širdis kale prie « 
lūšio Kristaus. Ypač malo-įForest Park ; -
nu buvo matyti daug einant ■ 
prie Dievo Stalo, kurių tar
pe daug matėsi jaunimo. 
Negalima lygiai nepastebė
ti, kad . žmonių atsilankė 
šiais metais labai daug. Pri
kimšti buvo suolai ir nema
žai stovinčiųjų. Seniai Pa- 
tęrsopas matė tiek žmonių 
savo bažnyčioje. Jei. taip 
parapija progresuos, kaip

j “Motinos 
Širdis” Apreiškimo par. sajėje. 
: Birželio 11 d. Mot. Sąj. 29 kp. 
išvažiavimas į Forest Parką. •. 

Į * Birželio .18 d. Šv. Ražančiaus

žiavimas i Forest Parką. •
■Birželio 25. d? Vaik. Jėz. drau
gijos . W. 1, Forest. Parke.

Rugp.27 d,, V. Jez. dr-jos No>
1 |L (ApreiŠk, par.) išvažiavimas j 

Forest Park.' . , J
, Rūgp. 27 d. D. P. & 10 kp.
važiavimas į Forest Parka

Rugsėjo-3 d> Mot. Sųj. 29 kp. 
ifivaŽ. Forest Park.

»... >■ n Ii.i-t.h. ■■Iiri.rį UiMKi.iįi

TeL Mtata S—0788 Cfotary Pt
«ioB

'GKABOIUB
107 Union Avė., BtooMyių

. . Telephone Stota 1-440# 
NOTARY PUBLIC

ALEKS. RADZEVIt
402 Metropolitan Av 

1BOOKLYM, N. Y 
Priešais Apreiškimo pan 

Bažnyčią 
Parsamdau Automobilius 
tuvima, Krikštynoms ir 

kiėmą. pokyliams

Tel. Newtown 9—44

W.l VAIANDE
\ GRABOR1ŪS I

BALSAMUOTOL
■ •. Apdraudė VUoie finko

K Motery* (hibiie
■/ W41 - 72-ndStre

irti GraudSt ’
MASPETH, U N. !

STogg 2-2133

? Mal. 18 d;. įnirę ‘ Kajeto
nas Radzevičius ir palaido
tas bal. 21 diėną Trejybes

BUDOM, N. Y.
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