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PRANCŪZIJAI IR GRASIAI ŪKININKAI NUTARĖ PA- 
; IFLACIJA SKELBTI STREIU

PARYŽIUS. — Prancū
zijos senate buvo pareikšta 
minčių, kad. Prancūzija ar-j zacijos susivažiavimas, ku
bą turi- sumažinti' valdžios I riame dalyvavo 1500 atsto- 
išlaidas, ar sulaukti įnflaci-1 yų iš 22 valstijų. .
jos. Infiacijos bijoma ypač J Susivažiavimas nutarė 
todėl, kad pasitarime tarp j paskelbti ūkininkų streiką,, 
Prancūzij os atstovo Herri- i kaip protestą prieš mažas 
ot ir Amerikos prezidento ūkio • produkto . kainas. 
Roosevelt. nepasiekta užtik-1 Streikas įjūri prasidėti ge
rinimo, kad Prancūzijos Į gūžės 13 d. ; tą dieną ūkinin- 
skolos Amerikai bris atide- | kai neparduos ir neveš mai
toj tolimesniam laikui. I sto į miestus.

J- :------- - t Susivažiavimas tęsėsi dvi:

SUDEGĖ DIL LAKŪNAI
. 1 • ; 4 . I išreiškė savo ližuojautą lo-,
ALPINE,. Texas. — Ar-į ^ininkams, kurie yra:

nujos du lą unai, Gardner į kaltinami primuši-
ir Huntley, sudegė orlaivy- me trisgjo atsisakg 
H sugedus orlaivio moto- pri^wlgti sustabdyti ūkiu 

‘ | forklozavimą. . \ ’
Lakūnai lėkė ori a i vi u į Susivažiavime buvo at-; 

manevruose, kuriuose daly-lstovautos šios valstijos: It-: 
vavo 23 orlaiviai, į linois, Wisconsin, Minneso-

. ’T ~ j ta, N. Dakota, S. Dakota,
Hansas, Nebraska, Oklaho-: 

yL/UUo Ucll Miltini*.<4 Įrna, Texas, Npv Mexieo, To- 
e > wa> ^ew York, Montana,

. Colorado, Arkansas, Wyo-
. Iming, Missouri, Utah, Ida-

—— , I ho, Mississippi ir Alabama,
kurie dėl dolerio pardavė .. .
savo brolius darbininkus. . New Y^k ristuos pie- 
Tięsiog- nemalonu ne vie- orgam^cijos va-
nam patribtingam lietuviui doyybę pareiškė, kad Jie 
prisiminti, kad- jo tautos PIltana strejkur-ir streikas 
žmonės sudaro skebiį tipus.. tas jvykd^as pieno vešioji- 

•. 1 . ‘ me, jeigu New York valsti-
IŠTEISINTAS DAR- j°Je nebys nustatyta atitin- 

BININK AS• I karna kaina pienui.

ver it.į buvo išteisintas teis- Į WOBURNODOS DIRBTU- 
ine prieš teisėją "Reeve. Jis j VĖS SUSITARĖ 
buvo apkaltintas užpuolime j _x . __
ūlo John Curtis, ■ gyv. 63 Į WOBTJRN. — Septynių 
llood st. Curtis teisme pa-1 Odos išdirbystės dirbtuvių 
reiškė, kad Skendelis nebu-1 vedėjai pasirašė sutartį su 
vo vienas iš dviejų asmenų, [naujai suorganizuota Nati- 
užpuolusią jį balandžio 29 tonai Leąfhėr Association u- 
d. Common parke. Užpuoli-fnija. / ‘ .
mo priežastimi buvo Curiis [ Unijos organizatorius Jo- 
skebavimas, rseph Massida: pareiškė, kad

M. J. A. A. [darbdaviai pripažino uniją 
-———----- - .ir pagerino darbininku at-

LOWELL DARBU s I Siame mieste streikavo

STREIKO RIAUŠĖS

HASTINGS- ON- HŪD-
* SON, N. Y. — Vaškji 2 me
tų dukrelei Elenai padary-

• toji akies operaciją; pripa
žinta pavykusi. Jai išimta 
kairioji akis,, kas išgelbėjo 
jos gyvybę.,

Tėvai griežtai priešinosi 
operacijai ir tik tada nusi
leido, kai teismas du kartu 
nusprendė, jog tėvai neturi 
teisėsMeisti savo vaikui mir
ti, kai yra priemonių gelbė
ti gyvybę. Mergaitei ope- 
TacijądaTėžymiausispecia- 
Ustai, kurie prieš metus da
rė operaciją- Siamo kara
liaus akims.

Mergaitės tėvai gauna 
šimtus laiškų iš visos Ame
rikos su užuojauta, sveiki
nimais ir linkėjimais. Tei
sėjas Smyth pradėjo fondą 
mergaites auginimo ir auk- 
klejimo reikalams.

DĖS MOINES, Iowa. - 
Čia įvyko ūkininkų orgąni-

Mirė Kan. K. Prapuolenis -
GGNMGW VIRŠININKAI MILIJONINIS GAISRAS 

MAINE

LYNN, MASS. ? į 
Praėjusios savaitės pra- 

džioje odos išdirbystės dar
bininką streikas’ Įikviduo- 

. tas, .padarius * kompromisą ■ 
. tarp streikierią ir darbda

vių. Tas susitarimas pasiek
tas posėdyje, kuriame daly
vavo streikierią 12 atstovą 
ir darbdavių atstovas advo
katas John Morgan.

Susitarimas .įvykdytas ta
da, kai Lynno mayoras 
Manning pasiūlė plahą.įr 
abi puses padarė nusileidi
mų. Manning planas sudarė 
National Leąthęr liniją, vi
są skirtingą hito National 
Shoe and Leather Workerš’ 
unijos, kuri vadovavo strei
kui. Visi streikieriai bus 
priimti į darbą. Algos padi
dinamos nuo 20 iki 50 pro
centą ir nustatytas mažiau
sią atlyginimas. Darbdaviai 

•. galės samdyti ir ne unijos 
darbininkus. Susitarimo 
planas yra moralinis laimė
jimas sfreikieriams, o darb
daviai laimėjo tai, kad at
skyrė darbininkus nuo Na
tional Shoe and Workėrs’ 
Uniom r

Daugiau kaip 6000 darbi
ninkų bus sugrąžinti į dar
bą laike trijų savaičių. Go- 
niprow Kid Co. dar nepri
pažino naujos unijos, bet ti
kimasi, kad. .nusileis. Ši 
dirbtuve turėjo “injunc- 
tion’’ ‘ prieš streikieriams 
vadovavusią liniją, tačiau 
dabar ji yra neapsaugota 
nuo piketų, nes naujoji uni
ja turi laisvą pagrindą vei
kimui.

Žiūrint atgal į streiką, 
yra nemalonu prisiminti, 
kad tarp streiklaužią-skebą 
daugiausia buvo lietuvių,

LOWELL. — Lowell ba
tą dirbtuvių streikuojantie
ji darbininkai užpuolė apie 
20 automobilių, vežančią 
streiklaužius iš Becker Bro
thers dirbtuvės. Automobi
liai buvo apmėtyti plytomis 
ir akmenimis. Vienas 
streiklaužys peršautas į] 
galvą;

Riaušes buvo numalšin
tos, įsikišus kelioms. dešim
tims policininką. Trys dar
bininkai suareštuoti.

. Lowelly streikas tęsiasi 
jau 4 savaitės. į streiką iš
ėję 3500 darbininkų. Strei
kui vadovauja Shoe Wor- 
kers Drotective unija. Dar
bininkai streikuoja, kovoda
mi ąž geresnį atlyginimą ir 
geresnes darbo sąlygas.

piame mieste streikavo 
tik dvi dirbtuvės. Streikas 
užbaigtas ir darbininkai 
grąžinami į darbą.

KATALIKAI PRIEŠ VOKIE- 
TIJOS TAUTINĘ 

BAŽNYČIĄ
BERLYNAS.” Vokieti

jos katalikų vyskupai pa
smerkė fašistą užsimojimą 
suorganizuoti tautinę pro- 
testonų . bažnyčią, sujun
giant visas protestoną tikyr- 

| bas į vieną bažnyčią, kurią 
valdytąvienas “tautinis 
vyskupas” su 10 pagelbi- 
ninką vyskupą.

Vyskupai . pareiškė, kad 
įsteigimas tokios bažnyčios 
būtą prispaudimas katali
kams, kurie taptų verčiami 
likti ‘tautinės bažnyčios” 
nariais. K

Goniprovr |Gd kompani-Į 
jos prez. A. (|oniprow (Go-‘ 
naprauskas) i prisiuntė; 
“Darbinin^oT -. redakcijai j 
iškarpas iŠ West Lynn Te-j 

‘Ingram News ir Daily Eve-u 
ning Įtein apjįe įvykusį teis-i 
mą, kuriame įtos kompani
jos viršininkai buvo kalti-; 

. .narni ąž neiniormavimą at- 
^^ttoms iš rWiliriirigtdn,i ■ 
Del. streiklaužiams apie ją; 
dirbtuvėje esimą tikrą pa-, 
dėtį ir sąlygai ir šiokio 
rinio laišką: į J

4 May 1,1933 
“To the Ėditor pf the . : 
“Darbininkas^ •' 

“In your publication of 
April. 21st and April 28th; 
yoū mentioned certain facts; 
and made statėments about 
our concem vrliich miseonš- 
true their meanings and 
purposes to tl|e piiblic.

“ As your Mįest Lyrin Re- 
poiter cannotį fully under- 
stand our efforls and can-; 
not convey his ideas to yoų 
clearly, we linįerstand your 
posilibn and are therefore,

“Lynn Item” 'whieh con- 
tains a report explaining 
fully and clearly to the- 
public' what has taken place.

“We reųuest that you 
publish this item with the 
šame prominence as your 
previoųs items concerning 
the Gohiprow Kid ’Compa- 
riy, Ine.

“W& \vould thąnk you 
vefy mueh for your oo-ope- 
ration in correcting the 
previoųs mis-statemerits.

“Vety truly yours, ' 
Goniprdw Kid. Co., Inc4 

' A. Goniprow.
“P. S. Clipping of Tėle- 

gram News enclosed.” 
. AGW AG.” 4 ■ '. ■' • 
/ Jei p. Gonapraustas dar 
kartą perskaitytų mūsų ko
respondento pranešimą apie 
jo ir kitą Goniprow Kid 
kompanijos viršininką by* 
lą, tai jis pamatytų, kad pa
našiai rašė ir anglą spauda.

Yra faktas, kaid Goni- 
prow Kid kompanijos virši
ninkams. buvo iškelta.ktirrii-' 

■ nalė byla.
Pirmadienį, gegužės 1 d. 

įvyko/ teismas ir teisėjas 
Reeve, išklausęs kaltintojo 
Brown, darbo tyrinėtojo ir 
kaltinamąją Goniproy* Kid 
kompanijos viršininką, kal
tinamuosius išteisino,

Vadinasi, Goniprow Kid 
kompanijos viršininkai tei
sėją įtikino, kad-pasamdy
tiems, iš Delaware darbi
ninkams buyo išaiškinta ti
krą padėtis ir sąlygos jų 
dirbtuvėje, z 4

Tilo byla ir užsibaigė; -

ELLŠWORTH, Me. .-s 
Gegužes 7 d. vėlai vakare; 
kilo gaisras Morang-Robin- 
son Co, krautuvės namuo-i 
Be, esančiuose pačiame mie
sto biznio centre, Mani gat
vėje. Gaisras tuojau išsi
plėtė ir apėmė keliolika na- ;

Kad įšgelbety. miesto vaL 
dybos namą, gaisriniiikai 
sąprogdino dinamitu vieną 
namą, kad pasidarytą tat-; 
pas tarp degančių namą, ta
čiau tai negelbėjo ir ugnis 
pasiekė miesto namą.

Gaisrininkai buvo sušau
kti iš 9 miestų, bet gaisri
ninkai nelabai ką galėjo pa
daryti. ' ,

Gaisras sumažėjo tik ge
gužes 8 d. anksti rytą, kai 
jau buvo sudegę per 150 
najmj, tarp kuriu dvi baž
nyčios, banko. namai, krau
tuvės ir tt. Nuostoliu ap
skaičiuojama apie milijonas 
ir "puse dolerių.

Bl]sworth. mieste gyvena 
apie 4000 gyventoju; Jc 
piritas siekia apie 70,000 ak?

Balandžio 17 d., Palango
je mirė žymus vadas kanau
ninkas Kazimieras Prapuo 
lenis. 1

Palaidotas balandžio 20d. 
Palangos kapuose. Laidotu
vėse dalyvavo Bažnyčios ir 

■ tautos atstovai ir tūkstan
čiai paprastų žmonių.

.. Kan. K. .Prapuolenis gi
mę 1858 m. kovo 1 d. Lauė- 
kiemy, Naujamiesčio para
pijoj, Suvaiką krašte. Mok-. 
sius ėjo Lietuvoje,. Lenkijo-J. 
je ir Rusijoje.

1885 m. K. Prapuolenis 
baigė dvasinę akademiją šv. 
tėdl. kandidato laipsniu Pe
trapilyje ir buvo paskirtas 
Mogilevo — Petrapilio ar
kivyskupo Gintauto kape
lionu ir jo raštinės sekreto
riaus padėjėju. 1889 m. bu-' 
vo paskirtas sekretorium ir 
tas pareigas ėjo iki 1904 m.

Kun. Prapuolenio tauti
nis veikimas nepatiko-len
kams, ir 1904 m. likęs, arki
vyskupu lenkas Šembekas, 
kari. Prapuolenį atleido iŠ 
sekretoriaus.

Iš : Petrapilio kan. pra^ 
puolenis persikėlė į Seinus 
ir ėmėsi švietimo darbą. 
Draug su kunigu Laukai
čiu ir Narjauskii "ptadėjė’ 
leisti laikraštį “Šaltinį”- ir 
kurį laiką buyo jo redakto
rium.

•1909 m. kan. Prapuolenis 
persikėlė į Kauną.

1911 m. išleido knygelę 
“‘Polscy : Apostolowie Lit-

wy,” kurioje nurodė, kaip w 
lenkai-, naudojo , bažnyčias 3 
lenkiųimo tikslams. Ši kny- 3 
gėlė lenkuose sukėlę didelį 3 
skandalą.

1913 nr. kan. Prapuolenis a 
išleido didelę, knygą “Pol- 1 
skie Apostolstwo w Litwie. ’ *' 3 
Šioje knygoje jis nurodę, 1 
Įdek, daug žalos yra padarę į 
lenkai lietuviams, pavers- ,1 
darni Lietuvos bažnyčias j 
lietuvių lenkinimui. J
__Be to, jis yra išleidęs, ke-

1

PAGROBTOJI MERGAITĖ 
SUGRįžINTATĖVAMS
HAB.WICH.PORT, Mass.

— Gegužės 2 d. pagrobtoji ‘ 
10 metą mergaitė . Peggy 
McMath sugrąžinta . sveika 
■jos.tėvams gegužės 5 d. po 
f to, kai jos tėvas sumokėjo ? 
pagrobėjams 60,000 dolerių, 
Įačiau p.agrobikai neilgai i 
^džiaugėsi pinigais. Polici- ■ 
įjos stropūs veiklumas pri- ‘ 
yedė prie suareštavimo ma- į 
jžos mergaitės pagrobėjo, 
kuriuomi buvo jos tėvų ar
timas kaimynas Kepneth 
Buck, 28 metą. Suimtas ’ir' 
jo brolis Cyril Buek, kurs 
kaltinamas pagelbėjime bro
liui.Per jį pagrobtos 
mergaitės tėvas sumokėjo 
60,000 dolerių.

Mergaitė buvo laikoma 
skiepe namo, esančio visai 
nętoli jos tėvą namo. Ji 
buvo laikoma visiškoje tam
sumoje per 49. valandas.

Kenneth Buek, kurs bu
vo y pagrobęs mergaitę, pa
grobimo metu buvo nusida
žęs juodai, - naudojo kaukė 
ir atrodė tikras negras. Jis 
išvežė mergaitę iŠ mokyklos, 
sakydamas esąs jos tėvo pa
siųstas. Jis savo kaltybėje 
prisipažino ir jau atiduotas 
teismo žiniai.. Jam gręsia 
kalėjimas iki 25 metą. Jo. 
brolis Cyril. neprisipažįsta 
kaltybėje-ir sakosi, jog tik 
pagelbejęs tėvams atgauti 
pagrobtąją duktrelę. Įpiiumąsi \patenldmunomis

lėtą knygų ir lietuvių kalbo
je,

1913 m. rusą vyriausybei 
pasiūlius vietą prie Šv. Sta
nislovo bažnyčios Ryme, ge
gužės 22 d. jis ten išvyksta’. 
Čia jis, greitai pramokęs 
italą kalbos, pradeda uoliai 
darbuotis italų , spaudoje: 
dedamas straipsnių apie 
Lietuvą ir mūsą santykius į
su lenkais. Daugiausia truk j
šiuo betgi sukėlė jo veikalas j
“Lenkų apaštalai Lietuve-

Ligi paskiriant Ryman , ■
pirmąjį oficialį atstovą, l
kun. Narjauską, kun. Pra- ;
puolenis visą laiką darbuo- ;
jąši Ryme, kaipo neoficialis ’ 
mūsų.atstovas. . \

; ^Sugrįžęs į Lietuvą, kurį'^3 
laiką, darbavosi tikybą deir ’ 
partamente. . ’ '

Del . sveikatos buvo pri
verstas pasitraukti " iš val
diškų pareigą ir apsigyven
ti Palangoje,.kur ir užbaigė ’
kelionę į amžinybę. ’ '

Prez. Roosevelt Kalba
:4 WASHINGTON. — Ge
gužės 7 dt vakare preziden
tas Roosevelt kalbėjo per 
radio, paaiškindamas,-ką jo 
Vyriausybė ir kongresas nu
veikė nuo kovo 4 d. ir kas 
manoma'nuveikti artimoje 
ateityje.

Prezidentas labai supran
tamai paaiškino apie išleis
tuosius ir vykdomuosius Įs
tatymus, kviesdamas gyven
tojus turėti kantrybės ir ne- 

. pasiduoti tuštiems šūkiams, 
kad gerbūvis (prosperity) 
tuojau sugrįš. Jis pažymė
jo, kad gyvenimo pagerėji
mas nepriklauso vien tik 
nuo Amerikos vidujinio su
sitvarkymo, bet tai labai 
daug pareina nuo tarptau
tinės būkles, todėl..tuo tikš
tu, jis ir turėjo, ir. dar turi 
pasikalbėjimus su kitą vals
tybių atstovais. - Pasitari
mą svarbiausiais klausimais 
buyo’: sumažinti. apsiginkla
vimą, sumažiiiti muito tari
fus, nustatymas tvirtos 
tarptautinės, pinigų valiutos 
ir geresni tarptautiniai san
tykiai.

Prezidentas pažadėjo rū

algomis darbininkams ir 
pagreitinimu sumažinime 
nedarbo. . ' ''

J

•J

r ’
I ’ ■ f '

Savo kalboje’ Roosevelt > 
tvirtino, kad laike paskutir 1 
nių dviejų mėnesių daug 1
kas pagerėjo: industrija pa- j
kilo, traukini ai. turį dau- į
gįau keleivių ir pervežimo, \
ūkio produktą kainos gėrės- 
riės, tačiau tai dar nereiš
kia, kad tuojau gerbūvis 
sugrįžtą. Dabar tik pra-: , 
džią į geresnę ateitį. • ’ ;

MIRĖ PRANCIŠKONŲ 
VIRŠININKAS

■ ?

SYRACUSE, N. Y. — 
Gegužės 4 d. mirė kum Do- 
niinic Reuter, buvęs pran
ciškonu erdono viršininkas. 
Nors buvo aklas, bet iki pat., 
m i l ties laikydavo šv. .mišias .? 
kasdien ir gerai jautėsi* 
1931 m. jis minėjo kunigys
tes SOMnetu sukaktuvės.
x Km Reuter buvo gimęs 
>56 m. grūodžįo 5 d. Ve-. 
Lidijoje; į pranciškmns 
bui o priimtas 1874 m. An*ė- 
iikoje. J kunigus įšvėhtin- . 

i tas 1881 m. •. *

Į-' ■ 

■3 ’•
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VIETINĖS ŽINIOS
i .t ...■■.

^įfl VAIKS KARAS ,ta^raSS t 

l Gegužės 4 d. 10 yal. yaka- 
fe Gplįivąn aikštė ir Adams

Dorchestery buvo mu- 
Taukas,. kuriame liejosi 
jjjas, skąpibėjo dužtaii- 

įjonkos, lakstė plytos, 
,lrąi įr kitokie mstru- 
i. Šiame mūšyje ka~ 

įivo Minot Cubs vĮiiką 
, iŠ Dorchester prieš 

įjyef■ Club' vaiką gengę iš 
ury? ? •

I. 4J)įpjose mūšio pusėse 
fcąvp po 100 #<kąriąująn- 
pą”- berniuką ir kelios de- 
fogtys inęigaįčįą, •kurįoą 
©alyvavo kaipo slaugės 
pmisęs). Kova buvo Jabąi

t Užpuolimą padarė Rox- 
dbąry gėĮĮge. Ji atvyko su 
įOO vaiįcėžą įr 30 mergįmp 
$£aį įurfe kovotojas nugrįu- 

’davo žemėn, netekęs sąmo- 
jnėSį mergina griebdavo jį 
• įtž ppčįą,, prįvilkdiĮyo prie 
artįmįąusio šulinio ir lieda- 

/yo vandenį aut g ai v o s, 
įstengdama atgaivinti šnžeL 
’^tąjį kareivį. .

Šis mūšis sulaikė apie 
tlOOO automobiliu, kurie ne- 
^.galėjo pravažiuoti, nes gat- 
Šre buvo užimtą. : Pagaliau' 
į piūŠis baigėsi tuonn, kad 20 
įpolicininku išvaikė sukvai
lėjusius vąikus su ašarinė- 
rmis bombomis. .4. vaikėzai: 
|h!7 ir18 .• metą, nugabenti į

ui)arbinįnką*,> Lauksime 
žinią, linkėdami Danieliuj 
geriausio .pasisekimo. .

DOLERIS Už 17 DOLERI!! 
SKOLOS

FederaĮ National banko 
resyvelis Pearson kreipėsi 

. £ federalį teismą nustatyti 
skolos mokestį. , Mąssachu- 
setts TraVlihg Cp. užjary-. 
tam bankui Luvo skolinga 
$87,02.6, kurią tačiau kom
panija neišsigalėjo išmokė
ti. Teismas leido resyve- 
rini priimti iš tos kompani
jos 5000 doleriu, kaip atsi- 
teisimą už visą skolą.

Uždarytas Federal- Natio
nal bankas \iž savo pasko
lintus 17 dolerhį gavo tiktai 
1 dolerį..

Toks, atsįskąįtymas aiš
kiai parodo, ko uždarytojo 
banko buvusieji; depozįto- 
riai galį tikėtis už savo įdė
tus pinigus. ‘ .

—: ——Y —

JAUNIMO DĖMESIUI I
. Šv. Petro parapijos pir
mutinis piknikas jau arti
nasi. , šįs;išvažįąvimas bus 
vienas iš svarbiausią, nes 
parapijos veikimo komisija 
kviečia visą -parapijos jau
nintą jame dalyvauti kuo 
skaitlingiausiai. Šis pikni
kas yra jaunimui skirtas. 
Taįgi, jaunintas privalo di
džiausią programos dalį' iš
pildyti.' ■
.. . Veikimo komisija šaukia 
specialą susirinkimą, šį tre
čiadienį, gegužės-10 4.> 7:3C» 
vai. vakare bažnytinėje sa
lėje, į kurį kviečia visą pa
rapijos jaunimą atsilankyti. 
Nep.amirškitį visi atvykti. .

J.MGAeL

METINE ŠVENTĖ

Gkanlai.

.Kviegįame įBostono ir a- 
pylinkes ’Įietąviuą gąąsįngąį 
atsilankyti. , . ,

. Rengimą.Koaanisij*.

ITALŲ KARO LAIVAI
Gegužės I d. po pietą i 

Charlestoym įplaukė ^Itali
jos 4 karo laivai, kurią du 
lovandeniniai. Iš Bostono 
jie plauks į IIalifax, N. C. '

Šie italą karo laivai da
ro prirengiamuosius darbus 
italą lakūnams, kurie šią 
vasarą planuoja lėkti iš Ita- 
ijo£ į Ameriką net 20 Div 
aiviii. :

Italu Mlumij. kęlione nu
matyta tokia tvarka.: Olan
dija, Škotija, Islandija^ La
bradoras, Ne\vfoundland, 
Montreal. ir Chicago, Skri
dimo Įklijoje kas 300 mylią 
bus išstatyti italu apsaugos

Boston, Mass., pabrplią Jo- , 
seph Scotį iš Maldęn, Mass,' i

Gegužės 7 d., 10:30 vai. 
rytą įvyko- Šv. Petro bažny
čioje iškilmingas šliūbas, 
panelės Onos Gendrolytės 
su Petru Tamaševięįu iš 
Nonvood, ? MJass. Jaunoji 
gyveno 86 Forest SL, Ja- 
tnaica Plain, bet dirbo Nor- 
woode. Pamerge buvo Zo
fija Gudinavičiūte, pabroliu 
■— Patrick Lonegan.

MIRĖ
Gegužės 3 cL 9 vai. vaka

re, staiga mirę . Stepas Šal
kauskas, 44 metą amžiaus, 
gyv. 22 Ėverett SL, Dor- 
clrestėr, Mass. Jis sirgulia
vo keletą savaicią šalčiu, 
kurs išsivystė į plaučįih už
degimą, nuo ko ir mirė. Pa; 
laidotas gegužes 7 d. Paįi-

JAUNAS NUSIKALTĖLIS 
NORĖJO APGAUTI 

TEISĖJį

IŠVAŽIAVO i MIŠKUS
. Gegužes 5 d. anksti rytą, 

k išv&žiavo į valdžios miškus 
‘Danielius Česnulevičius, pa- 
ĮĮapijps žinomas veikėjas; 
mišką darbe jis išbus šešis 
menesius?

ę..., Daskutiniuoju laiku D. 
Česnulevičius. daug dirbę 
LŠv. " Vincento Pauliečio dr- 
įįjos skyiiu j ė, būdamas. jo 

bauoju sekretorių ir ap- 
į^;la?nkydamas lietuvią suvar- 
B-gusįas Šeimynėles, Kurį

Suffolk aukštesniojo teis
mo teisėjas ČoNhbuvo paža- 

. dėjęs nebausti Albert Kane, 
19| pietą, ’gyv.: 12 'Beteis Slt.,' 

’s®. Boston, jei tik jisTie- 
? susidės su blogais draugais. 
. Bet jaunuoliui visą reikalą 

sugadino policininkas Bar
ter, kurs paaiškino teisėjui,' 
kad j huno nusikaltėlio tik
ra pavardė yržt Killgore, o. 
ne Kane ir kad jis jau yra 
“probation” valdininką ži
nioje. ' Tada teisėjas užsi
rūstino ir pasiuntė jaunuo
lį į pataisos namus neribo
tam laikui. r.

Lietuvos Dukterą Drau-z 
gija gegužės 21 d. 9:30 vai. 
rytą turės savo intencija šy; 
mišias, o vakare bus nepa
prastas teatras, kurio pro
gramą išpildys Lawrencę 
vaidintojai, kun. Pr. Juro 
vadovaujami.

Vakaras bus paįvairintas 
orkestru, pij.anistaiš ir. dai
nininkais. Todėl patartina 
iš anksto tiltietūs įsigyti. 
Pamatysite - daug ‘ įdomiią 
dalyką gegužes. 21 d.

j UAKTARAI-7"

LIETUVIŠKAS AČIŪ
Gegužės 7 d., tuoj po su

mos, įvyko blaivininką 49 
kuopos susirinkimas. Iš 
pranešimo pasirodė, kad 
nuo surengto vakarėlio gau
ta pelno. Valdyba, rengi
mo komisija .ir yįsį nariai 
išreiškė širdingą lietuvišką 
ačiū visiems, kurie prisidė
jo surengime vakarėlio u- 
visiems. atsilankiusiems.

• J. T. A. J;

<o nuliūdime žmona.

. ADVOKATAI
fe Flhjękęs ĄiJyiakitM

E JUOZAS 8. GAILIUS
Veda visokias proyas. Daro vi- 

K ijw doknmęątHS. 
K StT E St. (kampas Broadway) 
fe *7 South Boston, Hmm.

\ Tifonas: Šou Boston 2732 
® t C Namą j Talbot 2474

PRISIEKĘS ADVOKATAS

JOSEPH P. WALSH
AhVpKATAĮ.

. Etfcvar R. Coplen
'*■ Albert Adelson '

. Hąrold Aranofshy 
Benjamto Chesky

• OFISO. VBDEJĄS 
? Jonas J. Romanas

IS Temont St., Boston, Mass.
; 810 Kimball Building ■
, Telefonas:. Capitol. 9880
O t i s n. y La n d o s
‘ 9 vai iki 5 vai.

SOŲ^H -BOSTONO OFISAS
- 455 W. Broadvvay

. Nuo 5 iki 7, y/, vakare 
^teTofonas South Boston 3612 

>QĮ|' I m—sriii

MOTERŲ KALBĮĮ NEVER
TA STABDYTI

LDS. N. Anglijos Apskričio 
Kuopoms

. ' šiomis ktienoniįs yra iš
siuntinėta visoms apskričio 
ruopoms .mėtines gegužinės 
įžangos . tikietai. Tiloetą 
kaina 25 centai. Visi tikie
tai numeruoti. ' Nusipirku- 
sieji tikietą ir atvykę į tto- 
muvos paiką, gegužės 30 d., 
Montello, Mass., turės pro
gą dovanai gauti graboriaus 
A. Overkos paskirtas dova
nas: elektrinį “tea sėt” įr 
ėlektrįlcįnį *(snioking sėt, ’ \ 
Tai labai brangios ir vertin
gos dovanos. Be to, bus ir 
trečia dovana — tai. 4 sva
rai geriausios rūšies sokbr

LIETUVA MINI 100 METŲ 
SPAUDOS SUKAKTUVĖS

Gegužes 4 d. miesto ligo
ninėje mirė Ona Fountainc- 
Perekšlytėį 31 ■ m. amž;aus. 
Palaidota gegužės 7 d. Išt
iko vyrą,, tris vaikus, bro
lį, ir seserį.

Tel? So? Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. GASf ER
< MSPĄR A VI<ĮJBS .1 
gaujoje Vietoje, ' ' 

§25 Ę. Broądwayj S. Boston, 
i Ofiąo: Vafandpt:
Nup Ojtl 12 ryte Ir lipo 1:80 JM 
5 ir nuo 6 IR18 vai vakarei pfl- 

I uždaryta# subatos vakarais ir
į npdSIdlenials, taipgi seredonnia.uuu 
f 12-tos dlębų uždarytas.
! ntiiinu ir X-ra^

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

'.. Tėl. So: Boston 2300
414. Broadway, Šo. Boston , 

Ofisas- atdaras nuo • 10 iki 12 ■ vai. 
ryto, hųo’ 1:3O iki 5:3Q po pietų ir 
nuo 6 iki 9 Į. vakare, šventų dienų, 

pagal susitarimų.

MOTINOS-DIENA,

Emil Tastago, gyv. Prin
ce St., nubaustas. 10 dolerią 
už. tai, kad? jis mėgino sil-: 
.stabdyti perdaug plepėjusią 
tiilą Marie Russo. Šiai mo
teriškei daug kalbant, Tos- 
fago norėjo su ranka už
čiaupti jos. burną, kad ne
kalbėtą.. Už . tokį bandymą 
vyrutis prakišo 10 tdolerią.

Tel.’ So. Boston 2660
Lietuvis Dantistas

A. L KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo . O iki 12, nuo 
1:30 iki 6. ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Serėdoniis nuo 9 iki 12 v. diena; 
S.ubatojnis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. dienų.

(pagal sutartį)

Gegužes 14 d:,1 sekantį sek
madienį yra- Motinos Die-‘ 
na, kuri bus. atitinkamai pa
minėta vietos parapijos ri
bose.

Paminėjimo rengimui, va- 
I dovauja Lietuvos Vyčiu 17 
Algirdo kuopai ' .

9:30 vai. ryte bus šv. mi
šios, kuriu laike. Vyčiai ir 
kitos jaunimo organizacijos 
yra - pakviestos. organizuotai 
dalyvauti., ,Pq mišių, baž
nytinėj e. • svetainėje, .įvyks 
bendri pusryčiai. Tikietą 
kaina tik 25 centai. ,

J:3O vai. vakare {vyks te
atras 4 veiksmą drama 
“Aušros Sunūs,” kurią su
vaidins VyČią kuopos vai
dintojai. '

I Vyčiai pakvietė Sodalie- 
tės, Chorą, Jono - Kmito 
moksleiviu kuopą ir Mari
jos Vaikelius dalyvauti Mo
tinos, Dienos iškilmėse.

Gegįižes 7 d.10 vai. ry
tą mirė Marijona Sadaus
kiene, 42 metą, gyvenusi 49 
Tėmpleton St., Dorchesier, 
sirgusį 2 metus vėžio ,l»ga. 
Nuliūdime liko vyras Sta
nislovas ir sūnus Alfonsas.

Laidotuves iš Šv. Petro 
lietuvią bažnyčios gegužes 9 
d. 9 vai. rytą į Naujos Kal
varijos kapines. ’ Laidotu1 
vėms patarnauja grabinius 
D1. Zaletskas?’* ’ '

UŽPULTAS AL BRASAS
Praėjusį sekmadienį, ge

gužės 7 d. vakare trys neži
nomi asmenys užpuolė Ąlek- 
saiidi’ą. Brasą, ‘£ Darbinin
ko.”? skaitytoją, gyv. 132 
Gold St., Šo. Boston. ‘ Už
puolimas padarytas - apiplė
šimo tikslu. . ■• •• ’ . ’

Al. Brasas buvo sulaiky
tas prie E ir Gold: gatvią I 
jardo, parmuštas žemėn ir 
apmuštas. Iš jo ’kišėnią iš - 
traukta tik papirosai, nes 
pinigą prie savęs Brasas 
neturėjo. A, Braso balsą 
išgirdo netoli žaidę vaikai,, 
kuriuos pamatę užpuolikai 
pabėgo.

Šia proga ir Amerikos 
lietuviai tūri prisidėti suda 
ryti ^Židiniui’7 jau devinti 
metai leidžiamam literatū
ros, mokslo, visuomenės, ir 
akademiškojo gyvenimo .mė
nesiniam iliustruotam žur 
balui kuklias sąlygas tar 
nauti Lietuvos kultūros rei
kalams. \ Jeigu per 1933 me
tus “Židinio” . tiražas' pa
šoktą ligi 5,000 pr-rią, . tai 
adm-ja pasižada 1934^ me
tams žurnalo pr-tos kainą 
sumažinti per pusę ir pada 
ryti jį prieinamą kįekvie 
nam inteligentui, kuriam 
artimi savos kultūros reiica 
lai.

Prenumeratos kaina : .me 
tams 45 lt. (Lietuvoje 351i [ 

I tai), , pusm. 25 It. ‘ ŠtuJeh- 
tams ’ ir moksleiviams: inet 
30 lt., pūsm. J 5 lt (Lietu
voje 25 lt.). Adresas: “Ži
dinys,” Kaunas, Laisvės 
Al. 3.

lado saldąinįąT-
Bet štai kas. svarbiausia! 

Graborins Ą. Overka yra 
paskyręs dar vieną -dovaną 

gražią sidabrinę taurę.
šią taurę laimės tas asmuo, 
kąrsipąį'duoš daugiausia į- 
žangos tikietą priešf geguži
nę- ■.

Visos Jiuopbs prašomos 
išsijudinti. Atskiri veikė
jai raginami lenktyniuotis 
įžangos tikietą pardavinėji
me, NeužmirŠltite, j,o g 
daugiausia pardavę^ gaus 
gražią taąrę. ‘

; Renginio Komisija,

Sėi metą J lt-(Lietuvoje: 4 
lt.), Bemoksleiviams inet. 1( 
lt., pusm? 5 lt“ (Licfuvo jo 
8 lt). , . : ;

"SAULUTE.!"
“Saulutė” $ii kartus per 

mėnesi 16 pusi, duklti formato su 
spalvotu viršeliu. Kaina Lietuvoje, 
metams 12 lit, pusei metij 6 It., 
Latvijoje, . Estijoje, . Vokietijoje 
ir kitur metams 15 lit., pusei me
tą 8 lt.

Adręsas: Jurbarkas, r‘Saulutes 
Administracijai.

“ŽIDINYS”
Prot Dr. V. Mykolaičio-Putino redagua 
Jama« literatūros, mokslo, visuomenei 
Ir akademiškojo gyvenimo Hhisttuotae 
mėnesinis žurnalas yra didžiauelas, 
rimčiausias, įdomiausias ir kiekvienam 
prasilavinusiam žmogui tinkamlauslaii 
lietuvių žurnalas. Toclgl visi paskubėki- . 
te užsisakyti ‘^židinį.” .
' “židinio” kaina Lietuvoje; met.,35 1, 
ousmi 00 lt.; Amerikoje metama ' 
pusmečiui f2,50.

’ T Adr,: "židinys,” Kaunas. Lalsyfei

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

S
BEAUTY SHOPPE

LIGONINĖS
- Gegužės 3 cL apie 10 vai. 
vakare trys ginkluoti plėši
kai sugriebė Betli Israel li
gonines, 330.Bi’ookline Av?. 
Bbsbury-j . f sargą Charles 
Connolly, surišo j į ir troku 
išvežė iš ligoninės . skiepo 
100 dėžių gero likerio, kurs 
ligoninei kainavęs $4200.. .

Plėšikai, sugriebę, sargą 
ir nusivedę jį į garaldžią, 
paėmė ligonines treką’ ir 
juomi per ■ du kartu išvežė; 
likerį. :

>>•

iTef Porte? 3789 1

L JOHN REPSHIS, M. 04 
į , (BBPSTĮ5) Į
| Lletuvii GydytoįM Į 
| Ofiso Valandos: 2—4 ir T—fi Ė
| 278 Harvard,Street, |
| kamp, Inman arti Central .JScį, | 
| Uambridge, Maai. j

MIRĖ PROF, PAIMER
Gegužės 7. d. anksti rytą 

I mirė Harvardo universiteto 
profesorius;George Herbėrt 
Palmer, 9į metą amžiaus. 
Jis -buvo žinomas kaip gilus 
LJosofas. : ’ • :

. Alus prigirdo daugiau 
žmenią negu jūros.

i GRABORIAI I

BŪTI SVEIKU
JŪS VISUOMET NORIT .

, ilgai Įsisto.tfejęs’ kraujas, nervos, I 
dusulys, odos ir įsisenėjusios ligos, ! 
patrūkimas, kojų’ skaudėjimas, pl-l 

. les ir votys/nupUidmąs,! 
flb j nugaros . skaudėj imas, 
UI ..reumntisimns,' malaria iri 

riebumas Išgydomas be 
jokio skausmo.ir nėra 

’reikalo iSlikti iš darbo.
Apžiūrėjimas dykų!. Gy» 

duoles duoda. Mažas • užmokestis.

Oi,
falajt40«: Antradieniais, ketvirta 
dieniais ir HeMtadiatilala 40—19 ry* 
h, 9- 5, 7—8 vakar*; sakatiaUl*' 
nlals 10^12 tiktai * .

VESTUVĖS
Gegužės 6 d., 7 vai...v,aka- 

[ re, Šv.’ Petro klebonijoje, 
panelė Stanislava Klepec- 

Į kaitė ištekėjo už p. ,Ray- 
mond CdlKnsi- .Jaunoji gy
veno pas tėvelius 93 C Šti 

L Jaunasis gyveno Soąnner- 
Į . ‘ ‘ A**' * * « *-

villcy Mass. Pamergė ‘buto 
| Emilia Savickaitė iš South

JOSEPH W, CASPER
(KASPARAS)

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

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

Reg. 158 W.‘ 7th St.
. , ‘.Tel. So, Boston 1437 M • ’ 

Patarnavimas dieną, ir naktį.

AMERIKOS LIETUVIAI

. t Moksleiviai.
Jūs norite pamatyti t j 

kraštą, kur Jūsą tėveliai 
yra gimę ir augę. Jūs nori
te žinoti ką veikia ir kaip 

[ gyvena to krašto mokslei
viai. Tai galite lengvai at
siekti išsirašydami mokslei 
viamš skiriamus mėnesinius 
iliustruotus žurnalus: vy
resnieji — “ Ateitį,” o jau- 

. nęsniejį —- “Ateities Spin
dulius.”

1933 metams šie žurnalai 
skiria ir dovaną: “Atei- 

. ties” pirmąją keturią šim
tą metiniu apsimokėjusiu 
prenumeratorią. kas antras 
asmuo gaus nemokamai, po 
1 egz. Putino veikalo “Val- 

J dovas,” -kurio kaina per- 
' kant yra 4 lt., o “At. Spiu- 
I dūlią” , pirmąjį! kęturįą 
Į| Šimtą metinią ąbsiiuokūju- 
| šią pr-riu kas ketvirtas as-

Kampas L ir 6th Sts., 
So. Boston, Mass.

Tel. So. Boston 4G15-R 
Atdara nuo 9 v. iki S v. 

OAROLINĘ CASPER, Savininke 
Eugene Permanei Wave $5.00 
Victory. •” .
(Phanta System) 
Einger Wave .. . 
Marcei Wave .. ..

$3.50 |
curl 10c . |
.. 35c =

5 _____  ,_______ ... ........35c Ė

Į JUOZAS M. MIS Į
I LAIKRODININKAS | 

i. Parduodu. įvairiausios rūšies I 
Ė auksinius ir sidabrinius daik- f 
j tus. Taipgi ir pataisau. |
| 366 W. Broadway I
I SO. BOSTON, MASS. 1

AGENTAI

D. A, ZALETSKAS
GRABORIUS IR 

BALSAMŲOTOJAS
877 Cambridge St., 

Ofiimbridge, Mass.
Bes. 564 Kast Broadway •

So. Boston, Mass..'
.. TclopĮiono S. Boston 0816 .

INSURANCE |
Apdrausk namus, rakandui 

autoiųoblllus pas j
J, S. MEŠLĮS.

j 455 W. Br’oadway, Šo. Boston „
Tel. So. Boston 3'612 . I

5 į

I
S

muo, gaus veltui, po konip- 
plektą (tris tomus) įdo
maus Kari 'May veilmlo 
4 4 Per Dykumą,1’. kurs per* 
kant kaštuoja 8 lt

Į “Ateities”, pr-tos kaina: 
moksleiviams met 10 lt, pu
sei metą 5 lt (Lietuvoje: 6 
lt.), nęmoksleiviams-mot.‘20 
lt., pusnį. 10 lt (Lietuvoje: 
15 lt).

. Adresas abieju žurnąlą-: 
Kaimas-, Laisves AL 3.

“At.. ..Spinduliu'* . Laimi: 
Bmoksleiviams mei\ 6 lt., pu.

PRANEŠIMAS
_ .Kurie manote, keliauti į Lietuvį 

,rv" į nėra skirtiiino kur gyvenate, plr- 
minusiai', reikalaukite kelionės 
khygdin. sū informacijomis. Vi
siems duodame dykai.

K. SIDABRAS,
342 W. Broadway, t 
So. Boston, Mass.

_ S~Q. Bostono 1798

I INSURANCE
‘ . APDRAUDŽIA VISKĄ.

K, J. VIESULĄ,
866 West Broadvvay, 

So. Boston, Mass.
TeL 8o. Boston, 0620

I.t

i. .■ •r • i
4 Vi. X»VMVĮI.> VllfcM . S

El>)ituuinninuuiuiitotnuutmtiUiutnuuuu«u<t,»iuu*Q.



MUSŲ MOTINA

•. Kas yra mums. brangiau- , 
sias asmuo pasaulyje? l£as i 
nekartą vargsta ir apsima
rina kuomi nors, kad tik 
geriau būtų mums? r Bran
giausias asmuo, kuris ne
kartą vargsta ir dirba mū- 

. są naudai Jai mūsą mo- 
’ tina. - ■ ....

,Vi$a šeimyna tebemiega 
ryte, o ji jau atsikėlusi, ruo- 
šia pusryčius. Prikelia tė
vą. ^Mielai išleidžia? į * darbą. 
Tada aprengia ir pasotina 
vaikus. Juos irgi išleidžia 
mokyklon. Didesnieji vaikai 
nueina vieni. Ji, kaipo ge
roji motina, palydi mažu
čius į mokyklą, kad apsam 
goti juos nuo nelaimės.

Vaikui susirgus, kas, jei 
ne motina išsėdi’ prie 18vos 
per ištisas naktis? Ji taųipą 
slaugė ir išgydo vaiką savo 
geru ir rūpestingu prižiū- 

.. įėjimu. ’ ■ v. .
Jeigu vaikas prasikalsta, 

• ji atitinkamai baudžia'jįjį.
Daugiausiai, ji pamoko sū
nų arba dukterį-. Nekartą 
ne vienas geros motinos pa
mokinimas pasilieka vaiko 

■ galvoje.. . ■'
' Vaikas, išaugęs į vyrą, ga

li sunkiaiprasikalsti.: Jis 
. visą tampa apleistas. Ta

čiau motina negali apleisti

(o. Ji viena ramina ir pa
guodžia nusikaltėlį. Ne ste
bėtina, kad motina yra visą 
tpylimiausias asmuo. < 
j Sūnūs arba dukterys iš
važiuoja iš namų. Gal jie 
važiuoja j tolimą kelionę, 
arba mokyklą. Kas mie- 
iausiai atsisveikina bei ver
kia graudžiausiai, jei ne 
mūsą motina. Išlydėdama 
mus, ji nors apkrauna mus 
gerais patarimais, .

. , Ji grįžta namon. Kant
riai laukia, kol gaus laiške
lį. Gavusi laišką ji meiliai 
skaito ne vieną kartą, bet 
du ir tris kartus. Nuo tos 
dienos, svečias visuomet pa
matys tą laišką su motinos 
sūnaus pagyrimais.

Dažnai prisiminkime mūr 
są motinos vargus ir stenki
mės jai gera padaryti, kada 
tiktai gauname progos., Ji 
yra verta didelės pagarbos 
ir mes niekad negalime at
lyginti jai už visą, ką ji su
teikė mums jaunystėje. Ji 
daug išvargo ir iškentėjo 
vien mūsų naudai. Raginki
me viens kitą neįžeisti savo 
motinos nei žodžiu nei dar
bu, nei mintimi. Nuolatos 
melskimės už motiną.

r . J. Gudanamčius, 
Lietuvių Kolegija.

SAPNAS
' ' f

Žiema. Šalta lauke. Atsi- 
/ gulęs-vakare lovoje, užšį- 

klojau šilta paklodė. Miego 
nenorėdamas, pradėjau mą
styti apie praleistą dieną* 
Mintys'lakstė... Staiga su
staugė vilkas baisiu balsu 
tris kartus. Ten toli, toli, 
lyg už kokių kalnų, trinkte
lėjo patrankos, vieną, kitą 
ir trecią kartą.

Žeme sudrebėjo. t€Litwi- 
ni! Literini!” pasigundo len
kiškas balsas. Aš išbėgau į 
gatvę. Didelė panika gatvė
je. Žmonės su kareiviais su
simaišė, lakstė, kaip sumišę, 

. . į visas puses. Vieni grobė 
savo daiktus ir .dėjo, vertė į 
vežimus, kiti išsigandę, ne- 

J žinodami ką. bedaryti, šaukė 
ne savo balsu, rankas iškėlę 
į dangų. Prašė Viešpaties 
Dievo ^apgynimo ir pagal
bos. r ''

Virš miesto namų suurz
gė keletas dešimčių lėktiiyų.

-i

šu-Lietuvos šaulių kryžiumi 
ant ją uodegos ir. sparną.
1 'Prašvilpė sviediniai virš 
Stogą. Pasigirdo b-a i s ū s 
sprogimai, ‘vienas po Into, 
be pertraukos. Ištiko baisi 
kova. Patrankos baubė, lėk
tuvai barstė bombas, kulko
svaidžiai tratėjo. Žmonės, 
kaip lapai rudens mėtų, kri
to negyvi" gatvėje. Baisus 
vaizdas. : .

Po geros valandėlės kovu 
garsai truputį nutilo.. Bet 
gyventojai, vis daį? neapsi
malšinę, lakstė iš namo į 
namą. •
' Tik štai sudundėjo žemė! 
Puolėsi . žmonės, pamatę 
galvas, į šalis, kampus,s da
rydami nežinomiems kelią. 
Kaip viesulas prašvilpė lie
tuvių gusąrą pulkas, giliai į 
miestą vydamiesi grobikus 
lenkus. Po pirmoj o raiteliu 
pulko pasirodymo pradėjo 
žygiuoti ir kiti raitelių ir.

pėstininką pulkai. Žiąonės 
pamatė, kad nauji miesto 
seimininkai nėra tokie jau 
žiaurūs, kaip kad buvo kal
bama. Atstūmę lenkus, jie 
nepuolė krautuvių . plėšt, 
žmones Žudyti! kaip, kad len 
kų paprėtyš yra, bet žygia
vo sau ramiai, su šypsena 
veiduose sveikino vietos gy
ventojus.

Nustebo žmonės-iš pra* *' 
džių. Nežinojo ką daryti. Ąr Z 
juos priimti kaipo atvaduo
to jus, savo brolius, ar kaip 
priešus, kurie, pagrobę šalį, 
teriedami kraštą kankins” 
nekaltus žmones! ; ",

Suprato. vėliau. Ir jie, 
vietoje slėptis namuose; iš
ėjo į gatves, su pilnu džiau
gsmu širdyje, žiūrėjo į ilgą, 
ilgą, galo nematančio trau
kiantį būrį Lietuvos gynė-, 
jų. .

Lenkai buvo’ sumušti ir 
atstumti toli už Vilniaus 
miesto. Bet vis dar buvo 
girdėti, kaip sunkiosios pa
trankos griaudžia be persto- 
jimo. Vadinasi; ten dar ei
na smarkios kautynes. Lie
tuvis są lenku piaunas. Už 
savo skaudžią vargo dalį 
Vilniuje dar neatsilygino su 
lenkais. Lieja kraują sū
nus Lietuvos...

Vilnius lietuvių rankose.. 
Vilnius laisvas. Troškimai, 
m ūsą •išsipildė. Miesto gy
ventojai ramūs. Rinkoje ju
dėjimas didžiausias. Vieni 
■perka, kiti parduoda; kiti 
dar mainauja; žodžiu, visi 
užimti kasdieniniais idavbais 
kruta ir juda.

.Staiga pasirodė lenką 
lėktuvas virs miesto ir“metė 
bombą tiesiai į narinis, kur 
ūš žiūrėjau galvą iškišęs 
pro langą į lėktuvą. Bomba 

. sprogo!. Aš išlėkiau Su na- 
, mą skeveldromis į padan

gės. Paskui pradėjau kristi 
žemyn. Nusigandęs surė
kiau ne. savo ■ balsu. Pabu
dau. Bąvb, sapnas..,.

J. 3taMts, L. K.

Gerk kaip žuvis vis tik 
vandenį:

L VYčiy N, A.APM 
ČIO KUOPOMS

i
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1

Gegužes Menuo
. Gegužinėms pamaldoms vadovėlis.

’ Pagal vokiškuosius rašytojus spaudon prirengė Kun.
. Pranciškus Žadeikių. Knyga 184 pūsi.< Joje telpa grat" 

žūs skaitymai kiekvienai dienai per visą gegužės mėnesi.
Kainą. 25 centai -

/. .: Šią gražią ir naudingą knygą turėtu įsigyti visi.
- “DARBININKAS”

866 W. Broadvvay, So, Boston, Mass

v

i

HJMI.I įlĮiimilIlMi’IlhĮB LW*!Bir

ROŽES IR LELIJOS

. Pašo zl. M., Aritarnas Į 
DIENYNO LA PELIS.

4.(Šisai raštelis buvo ras
tas, lyg išplėštas iš dienyi o 
. jokios tai merginos. Pra
džia šio raštelio buvo ną- 
plyšta ii dėl kelią eilučių po 

c buvo negalima jo suskai
tyti. Dėl jo įvairumo jį pa
duodu.)'

...auksas ir sidabras,, tur
tai ir žemės gerumai, yra 
irėkąi, palyginus su džiaug
smu, paeinančiu iš pažini-! 
mo ir mylėjimo Motmos 
Švenčiausios, mano Moti
nos. Ji man šiuo laiku yra, 
ir visados bus — viskas. 
Yra visa litanija Jos pava
dinimų, bet man geriausiai I (G«dką Mytologijoa žiupsie

i J, t’ Irn) su paveikslais., Lietuva
patinka uAIotina.n Ji pa- kalbon išguldė Alyva .... 
S^^^Lpaa^Lj^kai as Įįū(^m, |7 Trys Keleiviai—- Krikšoio— 
Ji džiaugiąsi su manimi, Į ris, Žydas ir Turkas. Pamoki- 
kai aš linksma. Nepaisant .25
to, kad daug kartu aš joje TrUffipi skąityni81iaL-Mai 
Šukelių rūpestį ir net Ja UŽ- Į gražūs pasiskaitymai apie 
.gaunu, ji visuomet man ai-fe 

leidžia, kai pasakau^ kad TultQ:Nonaa_mok9Uški . 
gailiuos ir kad vėl busiu pa- pasfekaitymia. Parašė Uosis. ; .25 
klusni. Bandymo ir paguli-1 . Gerumas —; aprašymas apie 
dų metu randu Ja didžiau- gerumą per Tėvą.Faberą Fi-

. -.j k r Upiną. Vertė Kun. P. L. j . - • -15šią mano paguodą ir pastip-Į / .
I Tabaka&^-Nuodai — rūky- rintoją. Kad n visi mane Į m0 kenksmas j pagal Dr. Ni- 

apleidžia,. Ji—niekados ir I kolškį parengė S. Kaimietis .10 
dažniausia Ji lieka mano] Užkeįta Mergelė sų Barzda ■ 
vienintelė viltis. O pasiekti I Barzdaskutis —apysaka.. .15 
Jėzų ir sielos tobulybę,. Ma-1 Kataliką Bažnyčia ir De- 
.. *• imokratizmas. — P.arašė kun.

rija man pagelbės nemažu Į Tarnas Žilinskas .. ...... 
būdu.

Kaip as paaukoji! mano 
širdį, sielą, ir visą, ką turiu, Į 
Marijai/ aš tikrai žinau, banga? aprašymas kelionės į 

, ' i • j. iii Paryžių -ir atgal Mikalojaus
Kad. Ji sunąudąja tą aukelę hr Giapiros Ivanovų. 'Išguldė 
didesnei Dievo garbei tokiu Magnus Parvalkietis ....... .! 
būdu, kokis tinka Aukščiau- LjmSS 1“
šioj o Šventai Valiai. Aš ne-|rybaš be galo įdomūs'nuoti- 
drįštu dažniausiai prašyti kelionės per įvairius kra- 
Dievo priimti mano maldą; Vertimas, J. Balčikonis .. ..1.00 
tai tada aš Jos prašau leidi- Pramoninės Demokratijos . 
mo siųsti maldąs Aukščiau-1: MSaao _ Kun p. ..
siajam. Aš Motinai paša J žadeikis  __ ..
kau,. ko mano neverta šir- Į Aritmetikos Uždavinynas 
dis trokšta dč! savęs ir dėl 
sielų, kurias Ji myli, o Ji Petriukas — laiškas vieno

. Lietuvos Vyčių Naujosios 
Anglijos apskrities metinis 
suvažiavimas įvyksta gegu
žes 21 id., 1933 m., Šv. Ka-. 
zimiero parapijos svetainė
je, 41 providence St«, Wor- 
cester, Mass.

Suvažiavimas prasidės 
punktualiai 1 vaL po pietą.

Visos kuopos prašomos 
prisiųsti atstoviu kuodau- 
giaušia, kadangi šiame su^ 
važiavime bus paliesta mū- 

. są organizacijos svarbūs 
reikalai. ' . * •

Be to, pageidaujama, kad 
dalyviai patiektų suvažiavi
mui naudingų sumanymų.

Apskrities valdyba: 
. Dvasios Vadas

Kun. Pr. Juras, 
Pirmininkas

D.J^AVerka,.
: Raštininke

. O. TalentukevjSiūt^

• 3“,

, Profesionalai. biznieriai, prnmonln 
kai kurie skelbiasi “Darbiatinke,’* tik 
rtil verti skaitytoju paramos.

Ylai «arainWt6a '‘Darbininke?

lutos ir Motina Mari ja tai 
žino. Dabar Meileš liepsne
lei užsidegus, - dalysiu visų 
jėgą pastangas, kad ji ku- 
rentųsi. Marija išmelš man 
malonę ugnies, tai yra .Mei
lės, vis didesnės ir didesnes; 
...(čionai vėl buvo neaišku.) 
ir Jos didele Motinos Meilė 
mane laikys apglėbtą, ne
paisant kokį luomą aš pasi
rinksiu?

Marija, Išmelsk man ma
lonią nuo Jėzaus.

-Marija, Aukok mane Jė
zui. . ... f

Mają ja, Pažadėk Jėzui, 
kad aš būsiu Jo.

Marijos Dukrele Ma/ryte”

TĖVU MARIJONŲ
MISIJOS

Gegužes 8 —* 21 d. d. Am- 
sterdam, N. Y. (kilti. A. 
Petrauskas, M. I, C.). y.

Gegužes 21 —r,28 d. d.

švČ. Marijos Kolegija (ku- rl 
nigasZA. Petrauskas, M. L a 
c;), < • ji 
; Liepos 8 — 16 d. d. Ma-r jj 
riaiK Hills, UI. (kun. A. fl 
Petrauskas, M. I. O.).

Liepos^—26 d. d. Sv. O- | 

nos Novena Dievo Apveiz-. J 
dos parapijoj, Uliičago, III. * j 
(kun. A. Petrauskas, M, I. J

Neleisk raudonuoti tavo j 
nosiai dėl nuodėmių gavo 
burnos. . J

Stiklas po stiklo:’ Jurgis 
tapogirtu. - .

“Darbininko” Katalogas
Visos knygos žymiai numažinta kaina

. ĮVAIRIOS KNYGOS

Auksinio Obuolio Istorija

lis) su paveikslais.. Lietuvių
.25

Ažuoląs. A, Vienuolis , . .10
Kas Šiandien Kalbama; o-

Pievą, Sielą, Wlglją, Pa
augą ir Socializmu, ParaSS 
Dr. Povilas Mira ,. v .. ., ZZ 

Visas Svietas, žemė, kalnai,' 
vanduo, upBs, žmon&i, mta-— 
tai. Sutaisė ir ifileido P. Ml- ' < 
Ifolainiš., .. .10

MALDAKNYGaS
Maldą RinklaBlįs, baltaxs 

viršeliais 1.5,0 .90
' Maldą RiplrinliU, Juodais, 

viršeliais .. ..1.50 J5'..
: Pulkim imt Kbtią— “Par- < (, 
blninko ” spauda. Odos apda
ru .. J. į. .. |1.50 2.00

'TEATRAI
■ Vienuolio Disputo su Rabi-' 
nu. Vieno veiksmo juokai Su-. 
lietuvino Vaidevuti .. .. .. .15

; Elgetą tudrumM, 3-ją vei- ■

ri ją Juozukas'

Trumpa Apologetika arba 
Katalikų Tikėjimų Apgyni- ' 
mąs. Parašė kun. V, Zajan- 
Čauskas .. .1 /I .. .. .. .35-į

Moterystė ir Šeimyna. Ver
tėj. Gerutis .;. ... ... ... *.. .25 ,

Limpamosios Ligos ir kaip ’ “7 
nuo jų^ išsisaugoti. .Patašyta. 
negyvoji gamta: žemė, van
duo, oras. Parašė J. Baronas .25

Nauja Skaitymą Knyga — . 
(Dalis H). SU paveikslais ., .40

Vaiką Knygelė su pa-, 
veikslais .. .. .. ,, .. .. .20

Mano Patyrimai Didžiojoj 
Karėj, 1916 ir 1919 m. Para
šė kuh. J. F. Jonaitis (Kape
lionas) .... .... .... . .■ .15

Pamaldų Vadovėlis, Staci
jos, Graudūs Verksmai. Sur . 
darė ir išleido kun. J. Konce
vičius .. .. .. .. .. ..10

Vienuolinė Luomą. Vertė' 
kun. P. Sauruealtis .. .. .. .15

Moterystės Ėesuardomybė.
J. Lesauskis, Šv. Kazimiero .
Dr-jos leidinys, Kaune .. .. .10 

Sunkiausiais Laikais. Para
šo A. Rucevičius .......; .20

Meile (Poęma). Parašė M. . .
Gustaitis ............  .. '.10

Šv. Gabrieiius. Išleido Tė
vas Alfonsą* Maria O. P. .. .15

RELIGIJOS Mokymo Me
todika. K. J. Skruodyi .. ..
• Leiskite Maiušiamii Ateiti
Prie Manęs. Sutaisė kunigas 
Pranas .. ............ ... ‘. .25

Mūsą Dainiai. Parašė Ka
zys Puida .... .. .. .. .. .25

Andersono Pasakos —su pa- 
rvėikslėliais .. .. .. .> .. ... .10

Malda. Svarbi Išganymo 
Priemenė ŠV. Alfonso Liguo- 
:ri. Sulietuvino B. Ą.;. . . . .> .10

i TNovena. Prie flv. Praneiš- 
. kaus Asyžiečio su trumpais 
' apmąstymais apie Jo gyveni- 
, mą. Parašė Tėvas Hugolinus 
( Stroff Q, F;.M. Vertė K. .... .15

' Valgią Gaminimas ir Mamą 
Prižiūrėjimas, Sutaisė Ameri
kos Lietuvaite .. ... .. .. i. 1.00
• Sveikata arba t i ė s u s i a 
trumpas kelias . į-sveikatą. 8h> 
taisė Dr. A, L. Graičiunas .' .,1.00

A Brief Dthuantan Gram- 
mar, Lietuvišk&i-Angliš kas 
žodynas, Kun. P. Saurusaatis Z 

Materijos Keitimąsi Orga
nizmuose (Paskaita) L. Vair 

. liojiis .. .; r. .. ------- - .:
Į Delegatą Keliai! Lietuvon 

J1916 m. Purašė Dr. J. J. BieL
skis .. .. .. ___ _ Z .15

Vadovais išmokti daili• i . 
mišioms tarnauti. Parūpinta 
Seno. Bažnyčios Tarno... .05

Seselei—Rūtelei, patarimai 
ir pamokyami mūsų mergai- • 
tėms. IŠ vokiško perdirbo 
Kupranas .. .. ..’ų . ... .. .10

Mūsą JatmuomeMh Italai.. -.
Paskaita skaityta Ateitininką ' 
konferencijoje, Voroneže, S 
d.į birželio, 1917 ta. . y . < .. .10 

šeimyniškiams VakaiMtams
Pramogėlė. Svirno Mvynft .. .10 
Iš Adomo Miokerištotti Raš
tą. Mokykloms parinko M.
Biržiška >. ;. .. .. .. .... .30

Mūšiai prie Nemuno Ir Au
gustavo giriose ., ...... .10

Pasakėčios. - Rinkinėlis kal
bos mokslui ... t. .. .10

* ‘Dievo Karalystė Jumyse 
Yra1* arba apie gerumo do
rybę. Versta iš lenkų kalbos .
ir iŠlejsta rūpinantis P.. L. .. .10 

K% Kiekvienas Katalikas .
turi žinoti arba- mokėti .. •/.. .05 

Kovotojas dėl Vilniaus lie
tuvybės. Kun. J. Amhrarie- 
jus .. .. .. . / ... .. ... .05

.25

.25
XXIX Tarptautinis Eucha

ristinis Kongresas. Paraše 
loin. Pr. Bučys, M. I. O. ..1.50

Mūsiškiai Užsienyje. Juo-

Pąryžių ir atgal Mikalojaus -

.25

.40

.25

.35 

prieina prie Karaliaujančio Į yer^5 & 1R,akauskas .15 
T_ '..-r-- _ T_ Bolševizmas — Kas tai yra: .

Jėzaus ir Jo paprašo; Je-Į bolševizmas ir jo vykdymas , 
žus, Jo Motinai prašant, iš- Rusijoje .. . . .. .. .. .15 
klauso Jos meldimo. MarijaLj vSS’fc'gTffM' 

gali Jam aiškinti daug aiš- Įuėms su gaidomis. Sutaisė M., 
kiau, kaip aš galiu, kodėl aš pagonis ... . . • • • •■•• -

- i , - z- I Laimė — (poema). Parašė
noriu gauti kokią ypatingą Vaitkus .. ... .. .. .25
malonę ar dovanėlę. Ji pa* I Atsargiai su Ugnimi. Vertė , 
rodo Jam kiek gero toji ma- ZZ-'Z
Lonė padarys man, O po tolmas pagrindą mūsą tikėjimo .25 
Mielasis Jėzus dar greičiau Lietuvos ženklai. — Išleido

Į J. Šeškevičius ir B-vė, Kau
nas .. .. .. ... ..20

Bmęs ir Kalbėk: Deklama-- 
ęijos, Monologai ir Dialogai. 
Parašė Juozas V. Kovas ... .20

Eurharistikos Stacijos.-Su- ' 
lietuvino Kun. P. juškaitis .. .15

. Dangaus Karalienė. Surin
ko kun. M. Galeviėius; . .■. .50 

I Socializmas ir Krikščiony- : 
be. Prof. V. JurguČio .. .... .10 

Žmogus ir .Gyvulys. Parašė
kun. Pr. Bucys .. ... .. .15 

Žydas Lietuvoje.. Parašė S.
Kaimietis .. ... ... ... ... .05

Maldos Galybė, istoriškas 
piešinys IV-tb šimtmečio kri- ..

įkčionybės. Lietuvių kalbon .
i išguldė P., B. .fc .. .... .; .15 

Apsirikimą. Komedija. At
sitikimas iŠ Amerikoniško gy
venimo. Išguldė L a p Šia u s ’ 
Vaikas .. .. .. ... ..

I Jono Kmito Eilės ..
Be apdarų .. ..........

veikslais ir aprašymais.
pr. Vinco Pietario Raštai.

Istorijos apysaka 2 tomai . . .€_

suteikia malonę ir dar gaų- I 
siąu apdovano ja mane sielai 
reikalingomis dovanomis.

Prisirengiant prie priė
mimo Jėzaus Šventoje Ko
munijoje, į mano širdį, aš 
prašau Palaimintosios Mo
tinėlės prirengti Jam -soste*- 
lį ir tinkamą, vietelę mano 
širdyje, nes Ji žino gerų ge
riausia, ką Jėzus myli. Tam 
atėjus, kad ir atsirastą ko
kis nemalonumas mano šir
dies karalystėje, Jėzūs vis 
trumpai pasiliktą, nes Ma
rija tenai. Tik "Vėliau Jisai 
pasakytą Marijai, kas Jam 
nepatiko; aš.tuo jaus sužino
čiau, nes mano Mieliausia 
Motina su manimi.
Atsižvelgdama,. matau me

tus, kuriuos veltui pralei
dau, kaip mažai • padariau 
mylėti Dievą. Aš už tai gai-

. .06 
. .. ;75

... ..... .... ....................... 4 .50
Lietuvos Albumas. Su pa- 
........... ‘ •' .. ..1,00

.50

15

.15

10

/»

.15
j l |. I JĮJĮI V ’ W*"

ksmą komedija. ‘ Parašė Sei- . 
riją Juozukas . .. .... .. .25

GiliukūgM Vyra#. 2-jų ak- , 
tą komedija; parašo S. Ter- / • 
vydas .. .. ..J. .. .. .25

Ubagu Akademija ir Uba
gą Baliui — komedijos po 

ką#. ... .. ..'... .. 
: Sniegas--Drama 4-rią ak
tą. VertS Akelaitis .. . .
' ’ IPpunuąi 8-č!a. dalis dra*" 
mok ‘‘Ghna Tauto# Genijus,” 
Parašo kun. L. Vaicekauskas*

W Gert - ;
vaizdeli* ; parefia P. V 

kankiftO -^?4-rią. aktą drama. 
Verto gorias .Tarvydas:

Išgadino Apsirriiklm&i -r- 
atSjiįnafcIr gyveidmas-ant že- 
mOs46MŪ* Kristaus. Vaidini- 
toai' .. .. t, ..

Fahii
do SU™ 
£0.

1 aktą. Parašė Seirijų JuožU-
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“DARBININKAS”
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KAN K. PRAPUOLENIS
J Atėjo žinia, kad per ^e- 
lykas pasimirė Falangoje 

Luhinkas Kazimieras 
rapuolenis,, išgyvenęs 75 

Dėtus, Jis buvo plačiai 
įgarsėjęs kaipo uolus, ko 
votojas už lietuvybę ir tai 

jais laikais^kM^iętuvitr 
klausimas mažai kam teiū- 

tpėjo. Ilgiausias kanaunin-. 
įo Prapuolenio darbuotės 
^laikotarpis buvo Peterbur- 
'gą, jam esant Mohilevo Kū~ 
t rijos sekretorium prie arki- 
. vyskupo Gintauto 1889 • 
f 1904 m. Tą svarbią pozicL 

j«ų jis užėmė 'neveltui, nes 
^/daug gero yra padaręs Pe- 
’ terburgo1 ir apylinkių lietu- 
> vių kolonij oms. Jo pastaii- 
^ gomis buvo įvesti lietuvių 

kalba pamokslai ir giedaji- 
?mai Jamburgo, N a r v-o s, 

? Petrapily Šv. Kotrynos ir 
į katedros bažnyčiose. Jo 

skatinamas Mohilevo arki-, 
vyskupijos; valdytojas pre- 

Rlatas Daugėlą-1890 m. įteikė 
į Rusi jos vidaus reikalų^mį- 

msterfui raštą, kur i a m e
* prašė lietuviams . grąžinti 
įspaudą. 1892 m. kan. K.

L Prapuolenis, paded amas 
; Antanavičiaus, Brazdžionio 

ir Matulaičio, įkūrė pirmą- 
ją Peterburge lietuvių or-,

1 ganizaciją. — Labdaringą; 
į. Lietuvių-ŽemaiČių Draugi-

M- "'Z
Žinoma, toks karštas -lic * 

tuvis negalėjo įsigyti lenkų 
ęeudekų simpatijos. .Jie vi
sokiais būdais mėgino jo iš- 
ĮSibodėti, bet prie'■••••lietuvio, 
htkivyskupo Gintauto nieko 

i negalėjo padaryti. Tačiau 
1904 m, užstojus naujam ar- 

K kivyskupui graf. įembekui, 
K-kan. Prapolenis tapo iš kū- 
ĮLrijos atleistas. Jis ūpsigy-

* veno Seinuose ir čia drauge 
įsu kun. Laukaičiu, Ifaįįaų- 

J^sku ir. Dambrausku įkūrė 
laikraštį “Šaltinį,” kurio 

! irvbuvo pirmuoju rėdakto- 
rriumi. šiuo darpu jis uo- 
įliai studijava Bažnyčios is- 
e tori ją Vilniaus krašte ir pą- 
^rašė lenkiškai du veikalu:
“Poley Apostolowiė Lity 
v?y” ir Polskie Apostols- 
two w Litwie,” -lamuose 

i atvaizduoja lenkų <fapašttv- 
■ UvimąV. Lietuvoje. .

atstovo pareigas prie Vati
kano. ‘ • .

. Būdamas Romoje,. kanau
ninkas Prapuolenis parode 
daug veiklumo lietuvių min
dai. Jis dažnai rašinėdavo 
į italų laikraščius, įrodyda- 
mas- lenkų perseki^įmiuš L’ 
šmeižtus prieš lietu v i u S; 
Buvo' tai . labai Lritingas, 
momentas. Lietuvos, vals • 
tybe buvo^ voš susikūrusi; 
Jos pirmieji žingsniai buvo

"akylai lenini dabojami, ne
palankiai komentuojami ir 
visos, kad ir mažiausios 
klaidos išpučiamos užsie
nių spaudoj* Lenkam-* ypač 
rūpėjo perstatjdi lietuvius 
kaipo silpnus ir abejot imis 
katalikus ir jų tariamų, pa
lankumų bolševizmui. Kan. 
Prapuolenis tuoj įminate 

: momento svarbumų ir krei: 
peši į mūsų Tautos Fondų, 
kad jam- padėtų finansuoti 
straipsnius'į italų spaudą, 
kuriuose, buvo atremiami 
lenkų, šmeižtai. Tų straips
nių italai.veltui net ai pino 
ir už juos reikėją sūriai 
mokėti. Tautos Fondas, ži- 
noma, neatsisakė ir gan il
gų laikų renio lietuviu rei
kalus italų spaudoj- Tas 
labai. teigiamai atsiliepė į 
Lietuvos' rcputucij ų ^užsie
ny. ■ <J ' ;•■' . /

Kan. Kaz: Prapuolenis 
-vra-vieHas-4ų beveik neži^ 
namų tautos veikėjų, kūnų 
vardai nebuvo? garsinami, 
bet visų savo energiją yni 
pašventą Lietuvos laisvei ir 
gerovei. . . K.

Jų, kuri kaip tik rūpinasi į 
ta apaštalavimo . darbų įt
raukti ne tik visas lietuvių 
katalikų draugijas, bet ir 
atskirus žmones. Tam tiks
lui ir vedame katalikiškojo 
veikimo ir katalikiškosios 
.spaudos vajų. Del to nieks 
nepagirs tų kolonijų, kurios 
galėdamos neįstėigs >Feder’ 
racijos skyriaus, nėsuorga- 
iiizuos atitinkamų paskaitų 
ir prakalbų, nepasistengs 
praplatinti lietuvių katali
kų spaudų. _ Nepagirs ir tų 
veikėjų, kurie dek savo ap
sileidimo ar dėl kokių as-1 
meniškumų prie tų aktua
liausių Amerikos lietuvių 
katalikų darbų neprisideda.

Marijai geriau įtiksime, 
jei ją ne tik lūpomis gar-, 
bi tįsime, bet ir savo kilniais 
darbais . jos .garbų žemėje 
didinsime..

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
VIENYBE ■

A. L. R. K. Federacijos Reikalai
2334 So. Oakley Avė., Chicago, III.

IL0CUESTER10 VlzS-_ 
KOTO laiškas;

Federacijos centras, gavo 
dar vieno vyskupo laišką J 
kuriame užgiriu mūsų orga
nizacijos. konstituciją ii* jos. 
veikimą. J. K Rochester, 
N. Y.’ Vyskupas Joim Fran
cis O’IIorn rašo:

“Leiskite man pranešti 
apie gavimą jūsų laiško iš 
kovo 23 dienos, į kurį dabar

N. A. APSKRIČIO L D. S. 
KUOPOMS

-- - ‘ ' pTws F. balinis: ’

KELIONE ŲLIETUVĄ
| 1932 METAIS

stovėjo prie Gilijos kranto 
ir jame sėdėjo moteris ir 
priminėjo didelius glėbius 
šieno. Tiek buvo šieno prL 
krauta; kad užtektų dvie- 
jiėms Lietuvos vežimams.
Moterėlė drąęiai ant šieno 
prie pat krašto sėdėjo ir 
sau ramiai žiūrėjo į. nepa
prastai gilų juodą Gilijos 
vandenį, . . .

Laikas greit prabėgo ir 
neužilgo įvažiavau į Gilijos, 
miestelį, kuris svarbiausia 
gatvė yra gili Gilijos upė. 
Per kokias 2 ąmerikomškas 
mylias prie abiejų krantų 
stovi lietuvių žvejų sody
bos.. Kiekviena sodyba turi 
savo prieplauką ir kokius 5 
laivelius pagal išgalę ir tur* 
Tą Prie prieplaukos’~3rra 
šienui ir žolėj daržinė, kur 
yra ir karvių. Tarp daržL 
nių ir - gyvenamųjų namų 
eina žeme siaura gatvė vie
noj pusėje ir kitoje pusėje 
upės. Gyvenamieji namai, 
pusėtinai gražiai atrodo. 
Sienos baltai iš lauko nuda
žytos, o riduryje ' atrodo 
kaip ir amerikiečių namai. 
Pečiai labai švarūs ir iš ly
gių baltų akmenų pagamin
ti. Bot priemenėje didelės 
klumpės priminė man musų 
Žemaitiją.

Laivas, kuris mane čia 
atvežė iš Labguvos, sustojo 
kairėje miestelio dalyje, bet 
kadangi kitas keleivis neiš
lipo, tai tuomet laivas pa
suko į „dešinę miestelio pusę 
ir išleido paskutinius du ke
leivius. Vokietis keleivis ne
tikėtai praspruko iš akių ir 
aš atsidūriau vienų vienas 
vandens šalyje, kur vienin
telis susisiėkimo būdas yra: 
laivas. Pradėjau klausinėti 
lietuviškai ir prašyti nak
vynės, Viena lietuvė vedinė
jo mane pas kokius penkius 
Žvejus, prašydama, kad ma
ne priimtų, bet nei vienas 
nesutiko. Paskui nuvedė 
pas lietuvį Bražiulaitį 
(Broszuleit)kuris mane 
priėmė kaipo’tikras tėvas. 
Vėliau paaiškėjo, kad kiti 
atsisakė priimti, nes nebuvo 
toki turtingi kaip Broszu
leit ir neturėjo tokįų pato
gių kambayių.

, (Bus daugiau)

JONO KMIIITEILS

‘L. D. S. kuopos kviečia
mos į bendrų taikų, Kadan
gi mėtinėje gegužinėje, ge- 
aužės 30 d. sporto progra
ma bus labai įvairi: base- 
r iii, virves'traukimas, įvai- • 

rios lenktynes, tenisasjr tt. 
ir . visam tam reikės Idaug 
dovanų, tad kviečiu kuopas, 
pasirūpinti atsivežti įvairių 
dovanų.

Kas paskirs .gegužinei do- 
vąnas, prašau užrašyti do
vanojusių vardus, kurie bus 
paskelbti organe “Darbi
ninke,” išreiškiant padėkų.

Gegužines Seimininke

Visi keleiviai susirinko, i 
užėmė vietas. Laivas sušvil
pė, virves, nuo krantų stul
pų paliuosavo ir pradėjome 
nepaprastą kelionę į Giliją. 
Važiavonie giliu perkasu 
(kanalu), kuris jungia Lab
guvą ant Deimės upės su 
Gilija arba vokiškai Gilge 
upe. Keleiviai kalbėjo vo 
kiškai ir atrodė labai suvar
gę ii\ nepatenkinti sunkia 
ekonomine būlde<Prie per
kaso teko matyti pusėtinai 
puikius vokiečių valdžios 
pagalba statytus ūkininkų, 
namus su raudonais stogais. 
Supuvusių namelių, lūšnų 
nebuvo. Beveik kiekvieno 
namo stogą / puošė gandro 
lizdai ir niekados;tiek daug 

fendim nesu, matęs. Dvi vo - 
Įkįetės inteligentės nespėjo 
visus gandrus nufotogra- 

[fuoti.
Šaulė slinko žemyn ir jau 

pasiekė upės vandenį kaip 
sustojo laivas . Nemonieii 

I (Nemunyne), labai . syar- 
] biame upių susisiekimo cery 
tre. Iš Nemunyno galimą ti
pams važiuoti į astuonias 
skirtingas puses ir pasiekti. 
Klaipėdą, Kar a 1 į a u č i ų, 
Labguvą, Tilžę, Insrutį, 
Katiną ir tt. Šitame mieste
lyj .laivas sustojo ir išleido, 
apie 8 keleivius. . Už kokių 
10 minučių■' vykome toliau 
ir privažiavome Morien- 
bi’uch miestelį, kur. perka
sas sueina su Gilijos upe. 
Čia išlipo- beveik' visi kelei
viai. Gilijos upė pas'žymi 
savo nepaprastu gilumu ir 
vandens tyrumu. Prie kran
tų auga aukštos nendrės ir 
kit os nepaprastos žolės. 
Saulė jau buvo visiškai nu
sileidus, bet dar buvo ilgai 
šviesu ir teko matyti nepa
prastą reginį. Mažas lotelis

KO NT ESTAS
Visoms L. D. S.'. Naujo

sios Anglijos apskričio kuo-, 
poms išsiųsti įžangos tikie- . 
tai metinės gegužines, įvyk- 
•siąnčios Romuvos’ parke, 
gegužės 30 d.

Išsiųstieji tildetai duoda 
teisę ne tik įeiti į parką, bet 
įr laimėti .vieną iš trijų do
vanų eleetnc tea sėt, smok- 
ing Sėt ir 4 svarai, šokolado 
saldainių. Dovanų . įteiki
mas įvyks 5 vai. vakare. Jos 
bus laimimos tokia tvarka: 
Įeinant į parką nuplėšiama 
tikieto atkarpa ir 5_ vai. va
kare maža graži mergytė iŠ- 
i rauks laimes, iikietą.

. Šių įžangos tikįetų pla
tintojams — pardavinėto
jams paskirta dovana.— si
dabro taurė už didžiausį 
skaiČių'^išparduotų1 tikintų/ 
£tai ii? yra kontestas: kits 
daugiausia įžangos tikietų 
parduos, tas laimes sidabro 
taurę.

Kuopos• priv-do pnduhū 
ueišparduotus tikietųs ’ki 
gegužės 30 d. i0-val. ryto; o. 
už parduotus pristatyti pi
nigus. Be to, pranešt/'., kiek 
kuris pardavėjas para.'ė, 

. kad tuo jaus būtų galima ži- 
iiGli/kąs daugiausia ti kieti C • 
pardavė.. Visa tai priduoti 
parke gegužinės šeiminin
kui Jonui Kumpai arba iŠ 
•mksto. prisiųsti jam adresų 
121 Bellevue avė., Mdnh.i’a. . . 
Mtlss. Šiuo adresu, prašome 
kreiptis visais gegužines 
veikalais.

. Jonus Kuvi'i}uif 
L/D. S. Gegužinės 

§eimiiiinkas.

(CAš. skaičiau nuoširdų Jo 
Ekscelencijos, / Pittsburgh’o 
Vyskupo- užgyrimą Ameri
kos Lietuvių Romos Katali
kų Federacijos konstituci
jos, kurios kopiją malonėjo
te man prishįsti.-. ■ Įštikrųjų 
šis sąjūdis tarp gerų lietu
vių katalikų žmonių pildo 

: mūsų. Šventojo Tėvo, Pijaus 
XI, troškimus plėsti Kata
likiškąją Akciją ir, be abe
jojimo, Dievui .• padedant, 
vykdyinaš to. plano tarp jū
sų kunigų ir žmonių plačiu 
mastu visam krašte, visiems 
atnės naudos ir ■ palaimos, 
jūsų konstituci ja ' yra išti
sai katalikiška ir joje at
spindi ’tikriaūsi ir geriausi 
Katalikiškosios Akcijos 
principai, . kuri uos nurodo 
pati Roma ir kuriam tikslui 
ir mūsų Jungtinėse Valsty
bėse’- yra ' susiorganizavusi Į 
Nacionalė Katalikų Gero-, 
vės Taryba.

“Dėlto su dideliu malo- 
i nuniu mes duodame jūsų 
, organizacijai užgyrimą ir i 
. kreipiamės prie nitisų šy.

Jurgio lietuvių parapijos, 
per kleboną ir jos žmones,

VAJUS PRATĘSIAMAS.- yra ne tik pamaldus, bet ir 
■ Kafalikišk-rtin vpilnmn ir vcfldus. Jis visada jra p.asi- 

rengęs savo artimui padėti, 
jam patarnauti ir kad savo-. 
gerais darbais ne žmonėms, 
bėt Dievui įtikti. Sąmonin
gas katalikas žino ir tą, kad 
reikia būti ištikimu ir kovo
jančiu Kristaus kareiviu. 
Ypač šiais laikais,., kada 
Kristaus Bažnyčia tiek 
daug priešų, turi, kurie, ją 
norėtų. sugriauti. . Menkas 
yra kareivis, kuris, matyda
mas savo tėvynei .pavojų, 
galvą apsiklojęs miegotų. 
Menkas yra ir katalikas', 
•kuris, žinodamas Bažnyčios 
priešų tikslus naikinti kas 
geroį gražu ir reikalinga,, 
rainiai Žiūrėtų it nęsistem 
gįa ginti;

Dėl to Popiežius, Kris
taus Vietininkas, ir kviečia 
mus būti ne iš vardo,, bet 
veikliais, kovojančiais, są- 
nfiningais katalikais. Šven
tasis Tėvas kviečia visus 
pasauliečius .. apaštalauti. 
Tam šventam darbui reikia 
gerai pasiruoštu susiorga-- 
tuzuoti.. Amerikos lietuviai

. katalikai turime Federaci- kad ji būtų pilnai mžihtėre-

Katalikiškojo veikimo ir 
spaudos vajus ėjo. kovo ir 
balandžio mėnesiais. Taigi 
oficialiai jis turėtų būti, už
sibaigęs. Tačiau darbai taip, 
buvo • įsisiūbavęs,, kad kalt 
.kurie' Federacijos apskri-, 
čiai ir skyriai, centro prašė 
vajų pratęsti. Centro valdy
ba, nenorėdama gražaus dar
bo trukdyti,-šiuomi ir skel
bia, kad Federacijos vajus 
eis ir gegužės mėnesyj. Tuo 
būdu yra duodama proga 
visomš toms .kolonijoms, ku
rios dėl kokių nors priežas
čių negalėjo • surengti pra
kalbų ir. paskaitų^Katalikiš- 
kosios Akcijos ir katalikų 
skaudos reikalais, tai pada
ryti ir savo pareigą .atlikti.

Gegužės mėnuo yra reikš
mingas laikas keliais atžril- 
giais. Jis yra pašvęstas Šv. 
Paneles, garbei. Be' to gegu
žės menuo—gražiausias pa
vasario laikas. Visa gamta 
pasipuošia ^gražiausiu rūbu, 
viskas atsigaivina, žydi ir 
ypatingu būdu Sutvėrėją 
garbina. Tas laikas iššaukia 
mumyse ypatingo, pasigerė
jimą jausmus, sukelia nau
jų vilčių, paskatina būti dė
kingais Aukščiausiam už; 
visą tą, ką turime ir. ką ap
link save matome.' Tai nau
jos gyvybės ir ypatingo vei
klumo laikas, kurį kiekvie- 

■- nas doras ir protingas žmo-. 
Tos Sus sunaudoja ir savo nau- 

į knygos sukėlė daug neri- . žmonių gerovei ir 
■ ’ - • " - - - - Dievo garbei . , ’

Susipratusieji ir .organi
zuotieji lietuviai katalikai, 
begarbindami Mari ją, Die
vo Motiną, Šiame, gražiame 
mėnesyje, nepamirš: vieno 
svarbaus dalyko,-kad tikėji
mas be gerų darbų yra mi- 
rįšf kad ir pamaldumo ne
užtenka riekhniiį. ainžinoįn 
išganymu, • Tikintis žmogus

* mastavimo lenkų tarpe ir 
.įie visaip mėgino apjuodin- 
:ti tų knygų autorių ne f ik 
namie, bet ir Romoje. Bet 

K. jų pastangos nuėjo niekais,
E/nes 1^13 m. kan. Prapuole- 
yis^ūvo paskirtas kupelio-

5 nuv prie1 šk Stanislovo baž- 
r nycios Romoje. . Drauge jis 
r ėjo ir neoficialaus Lietuvos

DIDELIS NUPIGINIMAS
*g irt Lietuvos Vaizdų--Atviru- JL čių ir Knygele “Mano Pa

tyrimai Didžiojoj Karėj,”
■ ■ 64 pusi., Kapeliono Kun. J. 

Jonaičio: labai vaizdingai 
parašyta, tik už

15 centų
Reikalaukite. .

: “Darbininko” Adm.
366 W. Broadway, So. Boston, Mass,

su-ota šią Šaunią programą ’ 
padarytų realybe.

“Linkėdamas Jums ir 
J ūsų pagalbininkams Dievo 
palaimos ir su asmeniškais 
nuoširdžiais linkę j i m a i s, 
lieku”....

Šį laišką J. E. Rockęste- . 
Į rio Vyskupas paraše kun.
M* Kazėnui, • Federacij os 
centro iždininkui, kuris 
daug ir nuoširdžiai darbuo- 

. ja si mūsų organizacijai. Tie 
nuoširdūs Amerikos vysku- 

Į pų. žodžiai ir jų pritarimas 
Federacijos darbų progra
mai mus lietuvius katalikus- 
turėtų išjudinti daug dides
ne energija darbuotis Dievo 
garbei ir savo tėvynes geio- 
yei. '■■■-•' •’

Į Ta pačia proga reikia- 
primintų kad Fittsbui-gh'o 
apylinkėse prasidėjo smar
kus vajus, Jniris • išjudino 
Ii ctuyių katalikų draugi jas 
į darbą Organizuojasi Fe-, 
deracijos skyriau platina' 
ma lietuvių katalikų laik
raščiai ir knygos, rengiamos 
prakalbos, šaukiami spėria? 
lįai susirinkimai. Linkėtina 
pittsbui‘gh-0 veikėjams ge
riausio pasisekimo kilniuo- ' 
se: darbuose. :

Federacijos Sekretai \us..

L D, S. NABIŲ-BEOABBIĮ
•Tai gražus mūsų išeivijos 

įžymaus poeto kun. K. Ur
bonavičiaus eilių rinkinys.

Šių knygų išgyrė visa rim- 
tęsnioji spauda. Visi gėrisi 
jos turiniu, gėrėsis ir Tam
sta,'jų įsigyjęs.

„Knyga gražiai atspausdin
ta ir turi 191 pusk Jos kai- 
la $1.50. .Bet dabar “Darbi
ninko” spaudos vajaus me
tu, gražiais drobes viršeliais, 
kaina tik 75 centai ; , popie- 
rio viršeliais 50 centų*

Dabar yra geriausias lai
kas įsigyti šių taip, brangią 
ii* naudinga eilių knygą.

“DARBININKO” ADM., 
366 W. Broadw&y, 
South Boston, Maai.

“Darbininko”’ adminis 
trąeija išmokės L, D; S. na
riui —• bedarbiui už kiek 
vienų naujų metinį prentt 
meratų vienų dolerį. Daug 
bedarbių naudojasi proga 
Pasinaudok ir Tamsta. Del 
platesnių informacijų kreip 
kis į “Darbininko’? admini 
stracijų, 366 Broadvvay, 
So. Boston, Mass.

SKLEISKITE BVIES4
Perskaitę “Darbininką” hėri.w 
meskite, „bet duokite kitiems pa- 
.skaityti, Tokiu būdu supažin*. 
disite kitus su ‘'Darbininku" ir 
t. D. S. ir atremsite mūsų.idė
jos priešų propagandą.

ii mii .

>
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Tautininku Nekultūringi Darbai
Liškiavoje! "

du po 50Q litų, o kitus po 25: 
litus, arba atsėdėti atatin
kamų laikotarpį arešto.

Sužįnoj ę apie tai, Vilkav. 
Vyskupai pasiuntė komisi
jų ištirti viso Šio. ‘ dalyko. 
Pasiroddė, kad policija Ša
liškai pravedė tarįymų: ne
leido tardomiems užrašyti- 

i protokolan tai, ką jie norė
jo pažymėti ir kas visam 
dalykui galęjo turėti svar- 
bos etc. . „ * 

Į Nubaustieji padavę skun- 
Į įą prieš ąpskr. viršininko 
pabauda ir policijos Šališ
kumų p. Vidaus Reikalų 
Ministeriui. Bar nęra žinių 
kuo šis skundas baigsis.

Tilo tarpu jaunalietuviai 
veikia prieš pavasarininkus 
IT toliau: jie apmuša juos 
lazdomis, smarkiau buvo 
apmuštos dvi pavasariniu- 
kės M. Šimkonytė ir T. Va- 
lentukėvičiūtė. . •

Š. m. vasario 28 (L per 
užgavėnes . pavasarininkai 
padarė šeimyninį pasivaisi-. 
nimų (žinoma su policijos 

|leidimu). Sužinoję apie tai 
jaunalietuviai taikėsi jiems 
kailį, išpilti, būtent kada jie 
skirstysią namo. Belaukda
mi progos, jaunalietuviai 
susirinko kitur “apsišilti” 
[ir pasiuntė savo žvalgų, kad 
pranešti! kada pavasariniu- 
kai skirstysis.

Pavasarininkai, nujaus
dami kas čia darosi, iŠsi- 
.skirątė kiek lanksčiau, visai 
nepastebimi Savo idėjinių 
priešų, Aniefns pasidarė 
pikta, kad taip atsitiko ir

^Draugo” ^koresponden
tas praneša iš Lietuvos apie 
tautininkų jaunalietuvių ne 
kultūringus darbus. .

Rašo:
r. Liškiavoj ntio daugelio 
metų yra ’ pavasarininkai 
‘(kutai, jaunimo organizaci
ja). Neseniai čia įsikūrė 
tūutminkiškos krypties or- 
ganizac. “Jaunoji Lietu-] 
ya,^ kurie yra vadinami 
jaunalietuviais.. •

1933 im sausio 29 d. pa
vasarininkai turėjo savo su
sirinkimų su meno dalimi, 
t y. deklamacijomis, tauti
niais žaislais ir tt. Pasibai
gus susirinkimui ir prasidė
jus meno daliai, pranyko 
kur tai policininkas, .kuris 
dalyvavo ligšiol. Į snsirin- 

- kinio salę įsiveržė 6 jauna
lietuviai ir pradėjo trinks- Į 
mauti. Susirinkimo rengė
jai, nuėjo ieškoti policinin
ko, kad pašalintų nekvies
tus trįukšmadarius, bet jo 

. (policininko) negalėjo su
rasti. Tada pavasarininkai, 
nuorėdami,, kad kiltų 
triukšmas, uždarė susirinki- ■ 
mų ir išsiskirstė.

'Jaunalietuviai padavę šį 
įsiveržimų Su tikslu sukelti 
susirinkime triukšmų, kad 
administracija uždarytų pa
vasarininkų draugijų ir kad 
pagalios jie vieni galėtų] 
laisviau veikti. Tai jie pa
darė susitarę su policiją. . Į 

■... - Minėtas pavasarin i n,k ų 
susiiįnkima& įvyko parapi
jos salėj* vienuolyno patal
pose. Pavasarininkai išėjo į 
karidorin ir čia vaikštinėjo. 
Jaunalietuviai nesiliovė gra 
sinę jiems. Vienas net pa
leido akmenį ir. pataikė 
pav-kui 1?. Vilkeliui į petį.

Jau prieš Susirinkimą bu
vo leidžiami gandai po mie
stelį,/ kad jaunalietuviai 
‘“duosią pavasarininkams,” 
kad “varysią ’pavasarinin- 
kes .pėr šei*engų.”. j

Kada pasibaigė susirinki
mas buvo 18 vai., lauke jau 
tamsu. . Kadangi pasidarę 
tokia kerštinga nuotaika, 
tai pavasarininkams, ypač 
mergaitėms baugu buvo eiti 
namon. Tada kum V. Jon- 
kaitis, j vietos vikaras ir pa
vasarininkų globėjas už
kvietė apie 30 pavasarinin
kų, pas save. Čia vieni kal
bėjosi, kiti žaidė.- .

• . Tik štai atėjo policinin- 
.. kai (dabar atsirado pats,

net du) ir sustatė protoko
lų, kad tai esąs. nelegalus

• susirinkimas.
Remdamasis šiuo proto

kolu Alytaus apskr. virši
ninkas nubaudė 28 asmenis :, 
kum jonkaitį ir stud..-Sve- 

• tūlevičių po 1000 litų* dar. 

HAMBURG-AMERICAN LINE 
mmr> 80 Boylston-St.; Bostpn, Mass.*^*“ •

ET U V O N 
PER HAMBURGĄ

. Mus nesuptumi laivai suteikia. progą! pa- 
k togial keliauti, by fcuriuo Wą sezonu. 
B I. Abi pusi, New JorUs-tjiyn 50 
r r Ęaūnag, trečia Klase * ■ <*. •’
r ’ Savaitlbiąt ISplauklmal. Patogus gele-. 
’ , žlnkeliaia susįslejdmas i& .Hamburgo^ 

luformuciju kreipkitės l vietinius
’■■ -• agentus arba

savo kerštų sumanė išlieti 
ant vienos šeimos, iš kurios 
uvo du pavasarininkai. 

Tat buvo Aleksom^, šeima.
Apie vidurnaktį (23 vai. 

30 min.) jie atėjo prie Alek 
sonįiĮ namų, ir pradėjo 
triukšmauti, tvoras laužyti. 
Šeimininkas išėjęs paklau
sė, ko jie nori. Jie jam grų- 

o ieškoti policijos į pagal
ių. Tada užpuolikai prade- 1 
jo rėkti -prra” ir šaudyti. 
I šeimininkė, manydama, kad 

• v • *jau muša jos vyrų, paragi
no savo sūnų. Petrų įr duk
terį Katuli jų eiti gipti tėvo. 
Juosius, beeinančius iš grį* 
čios, užpuolė triukšmada
riai ir visus tris sumušė: 
motinai pagaliu perkirto 
kaktų (daug’ kraujo nubė
go), dukteriai kirto kuolu 
per galvų ir ta sukrito ap
svaigus; su sūnum susikibo 
tusytis ir pagalios geležga
liu prakuto galvų taip 
smarkiai, kad rodėsi gyvy
bei pavojus. . ..

Tuo. tarpu' sugrįžo tėvas 
su policininku. Subėgo kai
mynai pažiūrėti, kas čia at
sitiko, Policija nerado rei
kalo Šiuo įvykiu tinkamai 
susidomėti ir užvesti bylų 
kur reikia prieš užpuoli
kus. _ ••• ’

Šis įvyk'įs parodo, kaip 
sunkų veikti katalikams ■or
ganizacijose, kada iš admi
nistracijos pusės reiškiama 
tiek šališkumo. Apie šį įvy
kį buvo ' bandyta skelbti 
Lietuvos spaudoj, bet cen
zūra nepraleido;, tik vienų 
sykį praspruko kelios min
tys, iš kurių, ir susigaudyti 
sunku, kas tenai atsitiko.

Žinios Iš Lietuvos
PIRMO BALANDŽIO BYLA 

LIETUVOJE BRANGIAI
KAINAVO

Pirmų balandžio visi mėg
sta iškrėsti pažįstamiems ir 
net nepažįstamiems -kokį 
nors šposų, juos pri*uti. 
Tas paprotys prigijęs be
veik visose tautose ir kai 
kada būna labai apverkti
nas. Yrą daug atsitikimų, 
kad dėl .neatsargaus pirmo
jo balandžio žmogus nusto
ja turto ir net gyvybes.

Šiemet Ruonių, kaime Ko
kas Strikis. sugalvojo ap
gauti savo kaimynų Puo
džių. Kokių, čia‘“apgavys
tę” sugalvojus, kad Puo
džius tikrai pirmų balan
džio pajaustų, — laužė sau 
galva Strikis, nes turėjo ant 
Puodžiaus gerų iltį,.. Turint 
gerų galvų, nesunku ir su
galvoti. Iš ryto Strikis jam 
nieko nesakė, bet apie pie
tus uždusęs įbėgo jis į Puo
džiaus butų ir suriko: '/-Pa
skendo . vaikas, . vaikas.!? ’

Puodžius su žmona galva
trūkčiais išbėgo į sodų, kur 
buvo kūdra ir, neradę savo 

■ sūnaus, griebės karčių, ir 
ėmė vandenį maišyti... Kar
tis kliuvo už kažkokio ryšu
lio, bet reikėjo viso pusva-: 
landžio, kol tas ryšulys bu
vo ištrauktas. Įr kas pasiro
dė. į .maišų buvo įvyniotas 
naujagimis, dar visai svei
kas. Piiodžienė apalpo. Puo 
džius taip pat ' išsigando, 
bet greit susigriebė ir pa
matė, kad čiia ne jo sūnus, 
bet kažkoks pamestinukas.

Kųaidėjo garsas per visų 
kaimų. Tas garsas buvo bai
sus, nes Puodžięnė iš susi
jaudinimo išėjo iš proto, 
nors jos sūnus ir nebuvo 
nuskendęs, o pamestinuko 
motina visai pripuolamai 
buvo surasta. Pasirodo, kac. 

: tai buvę Puodžiaus tikroji 
sesuo, gtrikįs ir pats liž 
galvos griebės, nežinoda-. 

i; rnas kaip galėjo toks keis
tas supuolimas atsitikti, be: 
laiko buvo maža. Reikėjo 
rengtis į teismų. Mat, Puo- 
džiūnaitę Už kūdikio prigir- 
dymų paėmė kalėjiman, o 
Puodžius iš keršto’patiuiikė 

. Štrikį teismo atsakomybėn 
už balandžio šposų.

—Ar tamsta^ šaukei, kač 
. .Puodžiaus- sūnus prigėrė 

^klausė Strildo. teisė jas.
—bešaukiau, bet įėjau

grįšiu ii* pasakinu. Juk tai 
iuvo pirmo apriliaus...

-—Geras aprilius, jei ma
no žmona iš proto išėjo...— 
atsikirto Puodžius.
* —Kvaila tavo žmona, to-. 
dėl ir iš proto išėjo. Prie 
ruskio aš patį.\pTistavų pri- 
gąvau ir tai jis nieko. Dar 
gi rublį davė!

—ĮJž tai dabar jie ruskiai, 
—kalbėjo Puodžius. Išmo
kėk man išlaidas'už dalcta- 
rus ir patupėk kalėjime — 
vot ko aš noriu>.. Tada žino
si balandžius...

Teisėjas klausinėjo toi 
liau;

—Ar tamsta žinojai, kad 
kažkoks kūdikis buvo kūd
roje?

: —Ne». ■ '
’ —Tai melavai šposauda- 

mas.... •
—Taigi... Juk ir Kaune 

taip dai’oma... 'Tačiau vis- 
7 tiek ten kūdikis buvo.,. Ma- 
! tyt, pats Dievas mane pa- 
/ kuse.;. Juk kitaip niekas ne

būtų: nįekd žinojęs...
. i’ ’ ■

Teisėjas padare pertriui- 
ir po keletos valandų pa

skelbė sprendimą, kuriuo 
Štrikis tui’ėš sumokėti Puo
džiui visas gydymosi. išlai
das ir dar mėnesį kalėjime 
patupėti.

—Pirmų balandžio gali
ma žmogų prigaudinėti, bet 
tik tokiu būdu, kad jis dėl 
to neišeitų iš proto, — pa
reiškė teisėjas.

I ‘

i

KAUNO ARKIVYSKUPAS 
METROPOLITAS ĮŠVENTINO 

40 NAUJŲ KUNIGŲ

Bat. 1 d. Kauno Arkivys
kupas Metropolitas įšventi
no, šiuos 40 naujus kunigus:

Armonaą J., Bahiionis 
VI., Baltrušaitis J., Baužys 
Ž., BūdaVas St., Burnėika 
Jw Celiešius P.., Dubnikas. 
J., Jasukaitis J., Juodis M., 
Kamarauskas J., Karaška 
J;, Kazlauskas J.^ Klimavi
čius J., Lapė A., Liepa P., 
Liesins' A., - Liutkus P., 
Lųnskis P., Markūnas S., 
Morkvėnas J., Pelešynas 
St., Pranskūnas P., Putei
kis K., Bacevičius P., Rmla < 
.&, Ramanauskas St,,* Rei- 
čiūnas V., Sakalauskas Br., 
Stanevičius A., Stankūnas 
J., Statkevičius K., Straz
das P., Šablevičius E?., Šaų- 
čiūnaš Igii.; Šiugžda P., 
Tamošiūnas K., . Tuminas 

, P. ir Vaičiūnas J;

SOCIALISTŲ TĖTUŠIS VĖL 
BURMISTRU

1

Palanga. — Bal. 1 d{ įvy
ko miešto tarybos posėdis. 
Praėjusiam, posėdy socialis
tų - laisvamanių tėvas dr. 
Šliupas buvo atsistatydinęs 
iŠ burmistro pareigu. Jo at
sistatydinimas buVo susijęs 
su buto klausimu. Taryba 
buvo nutarus iškelti, raštinę, 
iš Šliupo namų. Šliupai , bu
vo labai užsirūstinęs ir dėl 
to buVo atsistatydinęs. ' 

• Kadangi' Šliupas .nusilei
do iki 50 litų Ulėm nuomos 
už butų, tai tarybų nutarė 
raštinę, palikti Šliupo, na
muose ir tuo pačiu su Šliu
pą burmistru; . z y \

LDS. Kuopų Susimlwail 
. • ' kui? I inlrriZta Ina Ir hKrlnc. .Yrimą

NEWARK, N. J.
L. D. S. 14 kp. mėnesinis susi

rinkimas ' įvyks penktadienį ge
gužes 12 d./$ v. v., Šv. Jurgio 
dr-jos svet., 180 New York Avė., 
Nėwark, N. J, Visi nariai pra
šomi atsilankyti. Valdyba.,

DAYTON, ORIO

LDS. 6’9 kp: susirinkimas įvykt 
sekmadienį, gegužes 14 bažny
tinėj svetainėj tuoj po sumai

Kuopos rait.. Z. Gudeli?.

DETRO1T, MICH. '
LDS. 72 kp. susirnilimas įvyks 

sekmadienj, gegužes. 14, tuoj po 
pamudų, žv. Jurgio parapijos mo 
kykloje. Visi kuopos nariai, yra 
kviąČiainĮ atsilankyti į gj susina 
kimą. " ’ ų '

’ Valdyba

PROVĮDENCE, R. L
LDS, 11 kp; mčnesinis susirinki' 

mas. įvyks solnuadicnį, geg, 14 d., 
tuoj po suih°s, bažnytinėj svetai
nėj;. Svarbu, kad visi Siame susi 
rinkime dalyvautų jf užsniiokėtą 
diiek les. PapodykijfnfDgražų payya 
iii kitiems.

CAMBRIDGE, MASS. <
LDS, 8 kuopos mčneaims susi- 

rinldmas’ įvyks s o k m a d. i e ų į,, 
geg, 14 d., tuoj po sumos, Lie
tuviu bažnytinėj svet. Visi nariai 
nthlonūk'įte atsilankyti ir užsimo
kėti užvilktus mokesčius. ■ Vald.

♦ ATHOL, MASS. ,
LDS. 4 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks gegužės 14 d., tuoj po 
mišparų, šv. Pranciškaus parapi
jos salėj. Kviečiami visi nariai at
silankyti ir užsimokėti mėnesine* 
mokestis; Taipgi atsiveskite save 
draugus ir drauges prirašyti prie 
šios kilnios organizacijos-

Kviečia Valdyba

HARTFORD, CONN.
LDS. 6 kp. susirinkimas įvykt 

geg. 14 d„ tuoj po sumos bažny
tinėj svetainėj, 4L Capitol Avenue 
Malonėkite vis nariai ateiti, nes y- 
ra svambių reikalų dėl kuopos nau 
dos. , ■

Taipgi.malonėkite užsimokėti ku 
rių yra užsilikę mčnešmča duok 

jčs. LDS 6 kp rašt

Lietuva moka nugalėti, bet ne keršyti.
• J). Tj, K. K.ęsMis.

JONO KMITO EILES
Labai graži knyga audeklo apdarais, 192 pus

lapių, tik už .75 centus. 1 ‘Darbininkui” prisiuntęs. 
75 centus gausi . Jono Kmito gražias eiles.

Jomas Kmitas vienintelis Amerikoj lietuvis po
etas. Jo eil7$ pilnos pati i j.otiŠku jausmų.

• ■ Siųsk užsakymą,į

“DARBININKĄ”
866 West Bfoadway South Boston, Mass.

Už Vieną Dolerį
jūs ■ gausite per ištisus 1933 metus gerą, katalikišką laikrašti, 
žemaičių Prietelių.“ •

“Žemaičių .Prietelius” yra katalikiškas žemaičių laikraš
tis ir išeina kas savaitė žemaičių sostinėj Telžiuose. Tačiau jis 
plačiai skaitomas visoje Lietuvoje.

“Žemaičių Prieteliuje” rasite įdomiausių 'žinią iš visos 
Lietuvos, o ypač, iš žemaičių krašto.. -

-“Žemaičių Prietelius^ deda gražių straipsnių apie tiky
bą, mokslą, ūkį, istoriją, sveikatą; rasite gražių apysakeliij, 
kelionės įspūdžių, įvairenybių, galvosūkių, juokų, vaikams pa
sakėlių ir kitų įvairiausių dalykų, jūs, porą numerių perskai
tę, tikrai nebenorėsite su juo skirtis, kaip tūkstančiai kitų 
žmonių padare. ’ f

“Žemaičių Prietelius“ atsako per laikraštį į skaitytojų 
atsiųstus. teisės, sveikatos ir kitus klausimus ir už tai nieko 
neima.'

“Žemaičių Prietelius“ rašo lengvai, visiems žmonėms su
prantamas ir įdomus. . .

“Žemaičių Prietelius“ siunčia vieną .ar porą numerių 
kiekvienam susipažipti, kas prisiunčia savo adresą.

“Žemaičių Prietęliaus’’ redaktorius-leidėjas Kazimieras 
Bėrutis. • . •

“Žemaičių Prietelius’1 kaštuoja metams 3 litai, pusmečiui 
pusantro lito. Latvijoj metams 6 litai, o Amerikoj ir kitur 1 
doleris. > ' ' .

Tamstos galite* užsakyti ir Lietuvoje gyvenantiems gimi
nėms “Žemaičių Prietelių,“ nes jiems kaštuoja tik 30 ameriko
niški} centų.

. . “Žemaičių Prietęliaus“ adresas: Telšiai> Kalno g.'20.
. . ' .Argi tad jus pagailėtumėt dėl tokio gero laikraščio

. VIENO DOLERIO PER METUS?

DRAUGIJŲ VALDYBŲ
ADRESAI

LIETUVOS PŲKTĘRŲ DRŪTOS 
PO GL0Bx MOTINOS iVČ.

ųrminlnkė —r Eva Markšienė,
. 623 E. Stli St, 'So. Boston; Mas?. 
Vlce-pirmlnlnkS— Ono Slnurlenė, 

.443 E. 7th St, Še. Boston, Mass. 
Tęl. So, Boston S422-R

Prot, Rašt. — Bronė Clunienė,
•20 Gould St;, tVest Rosbury, Mass. 
Tel. Parkway. 1864-VV

FIių RaSt. — Marjona MurkonhitS'
33. Navarre St, Rdslindale, M&ss.

• . lėk’ Darkvtiy 0358-\V
Iždininkė; Ona Stuniullutė .

105 West 6th St„ Si>. Boston, Mato. 
Tvatkdarė —' Ona Mlzglrdlenė

1512 Columbla Rd., So. Boston, Masa. 
Kasos Globėja — 13. Jnnnionlenė
1 1426 Coluotibla Rd., So. Boston, Miito 
Draugija aavo eiisirlnkltoM laiko kas 

antrą, utarnlnką kiekvieno mėnesio,
. T:3O vai. vakare,'pobažuytlnėj avė- 

. * talilėj. ... • •
Visais. draugljoa reikalais kreipkite*

■ p*s'■protokoltj mitiniu**.

laimės, jos -sielvartai Ir bėdos Jujns vi- 
alems, be abejojimo, rupi. Jums taip 
pat rupi, kad- Tėvynėje taurautu Ir 
Klestėtu teisėtumas n* laisvė. Jų* taip 
•pat niekinat prleapaiiėoamevaUa ir ne- ■ . 
ribotu Bituvallavhnij. Bu SvenčiauBlomls 
žmoulij teisėmis ir laisve. — Jus norite, 
kad Ir toli būdami, kad ir plačių Jų mar ‘ 
rlų atskirti, paginti Tėvynes būvį, koka 
jis tikrumoj yra. — Sitais visais at? .« 
žvilgiais Jums labai yra pravartu K- 
■iraiSytl

“DARBININKAS” ugdo tįęto* Ir. • 
laisvės meilę. -

“DARBININKAS” moko pedpkęstį1* 
priespaudos smurto Ir niekinti dldvab" " 
dų veidmainyste.

“DARBININKUI” visur ir vlsndo* ” 
rupi darbo Žmonių reikalai.

“DARBININKAS" turi labai Įdomia*’ 
stivo “RADIO ŠYPSENAS." . . -i#

“DARBININKĄ" redaguoja profeso- * 
rius PRr-BOVYDAlTiS.

Sfcabėfcite kad i^iraiyti
K4” pafv» ir UruSyklto H tavo plmfc ■* 
ntont Ltctuvoįe, ’ f A

Amerikoje “Darbininkas” kaštuoja^ 
51.20, o Lietuvoj tik 60 amerikonišku • 
Aieutų. •

‘‘Darbininkas/*
“DARBININKO" adresai: Mthu*- 

ola, Kaunas,. Nepriklausomybės ulkitfl

ri ■

:

s

"ŽVAIGŽDUTĖ” :
Mėnesinis vaikų paveiksluotai . > 

. laikraŠtifi, .
Eina septinti motai kas. mėnuo 

32 pusi, didume.
Tėvai, auklėtojai, šeimininkail”
Jūs trokštate savo vaikams lai- ' 

mes. Tai pradekite jiems tą lai
mę kurti jau nuo mažų dienų. Pate. 
pirmas tam darbas —j tai įpratin
ti vaikas dar mažose dienose pa
mylėti visą, kas gera ir gražu. Tai 
yra visai nesunku ir nebrangu’, r 
Štai “Žvaigždute“ leidžiama, vai-. , 
kams Sviesti, dorinti ir lavinti. . 
Būk tikrai vaikams geras ir pa
daryk jiems šiemet gražią d o va- ’ 
nėlęs užsakyk jiems “Žvaigždu- 
tę,” kuri kas menuo jiems duos į- • 
domią skaitymėlią, Įvairiij žinių, . 
mįslių, galvosūkių. Bus ir Tau ’ 
malonu, kai vaikas skaitys ir 
džiaugsis. ■ . : t
Juk visai ma'ža kaštuoja — vos 4. 
lit. metams. • . . •

Kaina Angelo Sargo Vaikų Są
jungos nariams 3 lit., o visiems ki
tiems 4 lit. metams. Užsienyje 8 ’ 
litai metams 4 litai pusei metų,' '•

Priėdij duodarrta loterijos bilie- 1 
tas/ .■ ' . ’ , j
‘ i A d r'ė s a s : “žvaigždutes* 
Administracija, Kaunas, Liaudžea.' 
Namai. ■ ' J

“MŪŠĮ! LJIKRAŠTj”. • 
Brolius amerikiečius kviečiame 

.užsisakyti
‘.‘Mūsų Laikraštis“ yra did- 1 

žįausias . ir įdomiausias iš visų 
Lietuvoje leidžiamų ’savaitrąiš-;. j 
eių; geriausiai informuoja Lietu
vos visuomenę apie savo krašto . 
ir plačiojo pasaulio įvykius; vi-, 
ad. pilnas rimtų ir objektyvių , 
traipsnių,.. gražių pasiskaitymų, 
korespondencijų, dainų, paveiks* 
tų ir t', t.

“ Mūsų Laikraštis ’ ’ šiandien’ 
plačiausiai skaitomas Lietuvos- 
kaime ir mieste, nes savo , plačiu 
-uriniu visus patenkina. Taip pat 
virš 2000 prenumeratorių turi 
užsieniečių lietuvių tarpe, kiirių 
didelė dauguma yra broliai ame
rikiečiai. .
.. “Mūsų Laikraštis“ kas savai; 
te išeina po 12 puslapių, iliust 
•uotas jr duoda savaitines ap» 
žvalgas iš religinio, kultūrinio, . 
visuomeninio,, ekonominio ir po-, 
litinio gyvenimo sričių.

“Mūsų Laikraįtį” leidžia Ka- 
talikų Vcikimg Centras. Kaina’ 
metams: Lietuvoj 4 litai, užsię- 
niūosė — 12 litų. . *

iV. JONO EV. BL. PAŠALPINBC 
DR-JOS VALDYBA

1‘irin. — J, Petrauskąs, .
24 Thomas Prtrk, So. Boston, Mmb*

Vlce-piwri.—V. Mcttonis/
1430 Čolumbia Rd„ Š, Boston,

pret, IlaŠtlninlKM — J. Gllneckia
5 Tbomeš Purk, So. Boston, Mtu*

Fln. Raštininkas M. šelkls
• 256 E. NlntU Su Sb. BOaton. Ma>* 
miininkuB—A^Naudllūnas

885 E. Broadvvay, So. Boston* Mum 
Mai^nlka —. 3. Kalkis

7 VHnjtieid St, So,-Boston, Mas*.
Draugija, laiko susirinkimus kas treČIi 

nedCldien) kiekvieno mėnesio, 2 val 
po plotu, Parapijos salfij, 402 E. TtT

’• St. So. Boston, Masa :

drofealonnlni, btenierltd, vriimonln 
kai. kurie skelbiasi "Darbininke* tik 
ral verti skaitytoją parimęs. •

l Visi gavsinkltri '‘Darbininke."

10 DIDŽIULIU TOMU
(turinčių arti 5000. pusi.) \ 

mošia kiekvieno lietuvio inteligen* 
to biblioteką, kuris skaitū “židi
nį,” didžiausią mėnesinį literatū
ros,, mokslo, visuomenės ir akade
miškojo gyvenimo žurnalą, nuo - 
pat jo leidimo pradžios. Bet “Žl- 
dinys” darosi kaskart įdomesnis, 
ir tiesiog būtų nedovanotina, jei
gu kuris inteligentas, vistiek ku
rios profesijos jis bebūtų ir kur 
begyventų, jo neprenumeniotų ir 
neskaitytų bent nuo 1930 metų 
pradžios.

. “židinio kaina Amerikoje.: meL 
—$4.50, pustu.™$2.50 j Lietuvoje:

Tik pnnbndyk —’ mūsų nerūgost ■ 
meti 35 lt, pusiu. — 20 lt 

Adresas: KAUNAS, Laisvės. A* 
loja Nr. 8,



i,D. S. Naujos Anglijos Apskričio Metine Gegužine 
ortMuzika Gegužės 30,1933, Romuvos Parke, Montello, Mass.

lSveikata*Br anglis Turtas
BAIGUS NOSIES GLEIVES

- PLŽV4S ĮDEGIMAS.

Haib: Dr. A. L. Yuška.

Nosies gleivės plėvės įde- j 
girnų žmonės vadina šalčiu 
arba slogomis. Nors sloga 
arba šaltis, paprastai, gau
nama užsiŠaldžius, vienok 
taLnera tikroji šalčio prie- 
ŽuWs. Tokia klaidingas šal- 
čitr supratimas laikės iki 19- 
tuŠimtmečio*.kol tapo su
rasta tikroji nosies. įdegimo 
priežaštiš, taiyra mažyčiai 
g^iai, vadinami bakterijoj 
h ą* Ka dangi 1 itų organ n 
skaudėjimą .mes taip pat 
Vadiname šalčiu, tai uosies 
likitės įdegimą^ jra te"sm- 
giąu •vadinti sloge mis. -
Priežastys, nuo kurių stai

gus įdegimas paeina, yra 
staigi oro atmaina, kūno 
nusilpnėjimas ntio kitų li
gų/’ alkio, nuovargio ir uos
tymas aštrių dujų arba che
mikalų, chlorino, amalijos, 
krienų ir tt. Nusilpusi no
sies gleivė neduoda progos 
nuodingoms bakterijoms vei 
stįs, sužadinti jos įdegimų. 
Temperatūrai ūmai pasikei
tus, į kelias valandas pasi
keičia ir nosyje padėtis. Po 
šalto oro įtaka nosies gleivi
nė plovė sutinsta ir parau
donuoja. Mažutės krauja
gyslės prisipildo krauju ir 
kartais neatlaikydamos di- 

‘ delio spaudimo, trūksta ir 
kraujas bėga. Taipogi lym- 

x pho dūdelės prisipildo slys- 
' ?nj.

\ Įdegus nosies gleivei, 
-žmogus čįauda ir jaučią ne- 

į' malonų kutenimų, Praėjus 
č kelioms valandoms pradedą 

skystos gleivės iš nosies bė
gimas ir nuo nuolatinio vču.*- 
tojimo skepetaitės. mosiąs 
galas parausta, persti ir 
kaista. Įdegimas greitai pa- 
plinta po nosies lasfas. ret-

• karčiais pareina į ka____
esančias daubas ir korelius. 
Jei įdegimas pasiekia kak- 
tos kaulo daubas, tai žmo- 
gus jaučia viršui akių yerži-

L mų ir skaudėjimų. J ei vir- 
| Šutinių žandakauliij daubos 
I ąpsikrečia, tai ten jaučiama 
f. skaudėjimas, veržimas ir vl- 
| sa's veidįis būna lig surakįn- 
L tas. Akys paraudonuoja,

kai patinsta,; ir ašaros bėga. 
5*" Retkarčiais užnuodijimas 
t įsigauna į užpakalinę nosies 
f 'dalį it į galvos kauluose o- 
Į, sančius korriivs, iŠ kurių ne 
į lengva nuodas pašalinti., į- 
L degimas gali pereiti į chro- 
p mškų pūliavima arba kata- 
L rų. Užnuodijimas gali pa- 

siekti kosergalio gleivę, ade- 
Į noidus, gerklę, tonsilus ir 
p plhučių tiubeles; Taii> pat 
| gali įsigauti ir į Eiistachian
* trubelę ir į vidurinę ausį. Į- 

degimas pasiekęs viršutinę

dalį pertvaros ir viršutinį 
turbinkauliukų, sumažina 
uostymo jausmų taip pat ir 
skonį. Žinoma, įdegimui 
i :aip išsiplėtojus, pažandėse 
gručiolai sutinsta. Užtinus 
nosei, ligonis yra priverstas 
tvčpuotį per burnų. Sėkmė 
to būna balse atmaina, lūpų, 
liežuvio ir burnos sudžiovė 
nimas. ■ Ligonis užmigęs 
knarkia ir oto pritrūkus 
dažnai, pabunda.. JSfosei užsi
kimšus, maži kūdikiai var
gingai traukia iš buteliuko 
pienų. Tada jiegeriaumėg
sta vandenį ir pienų gerti iŠ 
stiklo. . ''■■■’■
*■ Paprastai, nosies gleivės 
įdegimas nebūna taip smar
kus ir nepasiekia kitų orga
nų. Ligonis bevaikščioda
mas ir nevartodamas Vaistų 
per kelias dienas pagyja. 
Bet ne visados taip būna. 
Retkarčiais įdegimas atsi
kartoja po kelis kartus ir 
vis aršesnis, pastovesnis ir 
žymiau, išsiplėtė ja po nosį 
ir kitus šalimais esančius 
organus. Tokiai padėčiai 
susidarius žmogus privalo 
gulti į lovų ir gulėti‘iki vi
sai pasveiks, Nes nosies glęi 
vės įdegimas neišgydytas 

Įmąž daug per šešias savai
tes pereina į taip vadinamą 
ūžsisenėjusį arba chroninį

■ įdegimų. Choninis įdegimas 
arba kataras gali užnuodyti 
inkstus, širdį ir pagaminti 
narių reumatizmą. <_

Norint apsisaugoti. nuo 
nosies gleivės įdegimo arba 
•slogų, reikalingą turėti svei 
ką kūną ir gerą kraują cir
kuliacijų. <) kad kraujas ge
riau cirkuŪuotų, yra nau
dinga kiekvienų rytą,, šaltu 
vandeniu., susivilgius spar
čiai nusitrinti ir negaišuo
jant greitai nusišhtostyt sau

su rankšluosčiu. Tokia mau
dynė turėtų būti atlikta dvi 
ar tris minutas. Jei po to
nos vanos oda neparaudo- 

; nuo ja, ; tai kitą rytų reikia 
vartoti šiltesnį vandenį ir k 
kūnų palengva pripratinti 
prie šaltosvandens. Jei kąs 
mėgsta, gali vandens prisi
leidus maudynę, atsigulti ir 
greitai išlipęs šiurkščiu 
rankšluosčiu nusitrink Taip 
pat plačiai rekomenduoja
ma ultra-vįoletinius ir sau
les spindulius, bet tai priva- 
lo būti daroma gana atsar- 
giai. . ..

Prisilaikymas nustatytų 
higienos dėsnių yra geriau
sias apsisaugojimo būdas 
nuo įdegimo nosies gleivės, 
kaip tai: tyras oras, saulės 
šviesa, vėdinimas kambarių, 
švara, poilsis, maistingas 
valgis ir Užlaikymas vidu
rki veikliame padėjime. Tas 
gelbsti apsaugoti ne tik nUO. 
įdegimo nosies gleivės, bet 
ir nuo visokių kitų ligų, .Ro
dos, minėti man čia nėra 
reikalo, ką visi turėtų žino
ti, tai yrą: saugotis nuo šal
čio, alkio, nuovargio, neda- 
niiegojimo, peršalimo ir įk- 
vėpavimd visokių dujų, dū- 
nių,- dulkiį ir mešvanimų, 
kurie kutena ir erzina no
sies gleivinę plėvelę. ■

Motinos sergančios sloga 
turėtų stengtis apsaugoti 

: kūdikius, neš mažyčiai len
gvai ąpsikrečia. Vaikams 
reikia pakaktinai išsimiego
ti, vakare tūrėtų laiku eiti 
gulti, dienų žaisti .saulės 
šviesoje, i Vaikams sveika 
•yra. gerai daug pieno ir žu
vies aliejaus po šaukštelį- 
Gi susirgus, karštame gars
tyčių vandenyje mirkyti ko- 

| jas ir. gerti karštus gėrimus.

lūkevičius, Laura Glinskai-< lenkas Hoduras. Tą patviis 
e ir kiti, ’ 7 I tino *ir M- Valadka, Law-

DRAMOS RATELIS. rencę’o liętuvnj. mzalęžuin-
* 7 • vadas; *

Operetės “Rauto” vaidi- jj.-' Valadka, taip jis pats 
ninią taip daug žmonių už- prisipažino, yra įšvęstas po- 
gyrė, kad vaidintojų moky- pn> 0 atvykęs į Jurig. Vdlst. 
rojas Juozas Kilmonis su tapo įšvęstas lenkų Hoduro. 
savo pagęlbintakais rengia- Lenku Hoflurui priklau-I 
Si sudaryti dramos ratelį. 
J. Kilmonis yra įsitikinęs, Į 
kad geras surengimas lietu
viškų veikalų įkvėptų jau
niesiems lietuvių tautinės 
dvasios • ir palaikytų Jietib į 
vių kultūrų. Tuo tikslu jis 
rengiasi sudaryti komisiją] 
iš jaunųjų lietuvių, nes jie 
geriausiai tinka dramos rą- 
įeliūi. Gegužės 10 d. jaunų- 
jų klubo (Lithuanian Ju-1 
piors) susirinkime apie tai 
bus kalbama. , Į

J. Kilmonis senui norėjo 
surasti pagalbos jaunuo
liams, lankantiems kolegi
jas, bet jaunųjų klubas ne
turėjo pašalpos fondo, to
dėl tikimasi sudaryti vietos 

. gabiems, lietuviams, stipen
dijos fondų, kuris susidaryt 
tų iš teatrų' pajamų. Šiuo 
būdu būtų galima sudaryti 
apie 600 dolerių, tanuos 
būtų galinu? paskirti pašal
pos reikalingiems viėti-' 
niains studentams;

Šiame projekte J. Kilmo- 
„• niui pagelbsti J. Arlauskas; 
. adv. . H. .P.'iesburtaš, AL 

Kuklyte, Mrį Anna Collier 
. ir daugelis kitų; *

ŠV. ONOS-DRAUGIJOS
SUSIRINKIAIAS.

Šv. Onos, draugijos susi
rinkimas įvyko gegužės 1 d. 
lietuviij. salėje.. Pirmininką- kuri Vyskupus airius, fran- 
vo H. Subačienė. .• . Į cūzus, vokiečius, lenkus, tu-.

Susirinkimas užgyrė jau- retų ir lietuvį vyskupų, jdl j 
ūųjų rengiamus šokius, ge
gužės 6 d. ir nutarė bendrai 
su kitomis organizacijomis 
Surengti vasarą didelį pik
niką. ■ .

■ • JLJ.A. A. Į

Lenkų Uodimu priklau
so ne vien Lawrence Valad
ka, bet ir kiti nezaležninkų 
pry ceriai.

. Vadinasi, lietuvių neža- 
ležninkai yra zalęžny len
kams.*

Lietuviai - nezaležninkai | 
mums katalikams dažnai 
.prikaišioja’priklausymų ai
rių vyskupams. Bet. taip ne-

NORWOŪD, MASS.* *

JAUNIMAS VEIKIA.

. Šv. Jurgio parapijos jau
nimas: vyčiai, sodalietės ir 
choras energingai veikia 
parapijoje.

Choro šokiai, bal, 
davė gražaus pelno.

21 d

Vyčių vaidintojai su 
/Stefanijos Vestų ve m i s” 
bal. 23 d. buvo Lmvell, bal. 
30 d. —Brocktone ir geg, 7 
d. buvo So. Bostone.

dytoju. yra Popiežius. Jis 
skiria vyskupus, kurie ski- Į 
ria kunigus valdyti parapi
jas. Šioje šalyje yrą airių, 
vokiečių, franeūzų, lenkų ir 
liitų tautų vyskupai. Saky
ti, kad mes priklausome ai-1 
riams yra melas. Mes lietu
viai katalikai esame Katali
kų Bažnyčios dalis ir ne- 

•priklausomi . airiams ar 
frau c ū z a m s, kaip nepri
klausomi yra mums airiai, 
lenkai ir kiti.

. Pavyzdžiui, Lietuvoje yra 
lenkų, vokiečiij ir kitų tau
tų katalikų ir jų bažnyčios I 

[yrą lietuvių Vyskupų globo
ję. Ar tai jau tie katalikai j 
ir jų turtas yra lietuvių 
vyskupų nūošdvybe Į - ’ Visai i 
ne. featalikai yra visur ly
gūs ir lygiai visiems pri
klauso Katalikų.. Bažnyčios 
turtas;

Į Taigi šios šalies katalikai

Motinos Dienoje (geg. 14 
d.) vyčiai, sodaliėtes ir cho-, 
ras užprašėHšv.- mišias moti- 

[nų intencijai ir po mišių 
duos motinoms arbatėlę.

• : ' . ’/• X._

LIETUVIŲ KATAUKŲ SEI- 
MAS PENNSYLVANIJOS

APYLINKĖJE
Seimo organizatoriai pa

siuntė sekančio turiniu laiš
kų visiems tos apylinkės Jie-, 
tuvių parapijų klebonams, 
kad įteiktų draugijoms :

ŠhuyilkilĮ Northumber- 
land ir Ilazleton lietuviai 
yra kviečiami į seimų, 
Philadelphia, Pa,, birželio 
4 d. 3 vai. po pietų lietuvių 
mokyklos salėje. ."

Mes lietuviai iš šios mai
nų apylinkės privalome vie
ningai veikti tikėjimo ir 
tautos klausimuose. Mūsų

Kiekviename vyno stikle 
yra velniukas.

Telefonas; Plaza 1850.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojai 

423 5. PACA STREET,
BALTIMORE, MD, :

REMKIME SAVUOSIUS

... , l|KAS GIRDĖTI.LIETUVIUI
kailiuose KOLONIJOSE

WEST LYNN, MASS.
IŠVAŽIUOJA Į Oi E-

- Juoząs’- Zydeskis, 6 River 
st. ir Juozas Demikis, 15 
Hąuthavvay st., žinomi lie
tuviai batų darbininkai, ge£ 
gūžės 15 ,d. išvažiuoja į 
gimtinę Jjietuvų porai mė
nesių, kur atnaujins senas 
pažintis ir aplankys kūdi
kystės. vietas. ■ .:

OPERETES PASI-
• SEKIMAS.’

Daugiau kaip 300 žmonių 
entuziastiškai sveikino Vai
dinimų dviejų aktų komedt- 

“Raulo/’. suvaidintos 
Cąmden st’., 
vakate. PU-

jos 
lietuvių salėje, 
balandžio 30 d.

rengimui vadovavo Šv. O- 
nos ii Šv. Juozapo draugi
jos. Kai vaidinimas baigėsi, 
publika taip juomi buvo 
patenkinta, kad prašėgkito 
panašaus vaidinimo...

Vaidintojus mokė Juo
zas Kilmonis. žvarbiausiąją 
Kaulo žolę turėjo J. Jener- 
lavičius, iš moterų svarbiau^ 
šią Paulinos^ rolę turėjo 
Laura Glinskaitė; kiti vai
dintojai buvo: M.Kuklytė, 
Am. Petkevičiūtė, Mrs. Ali
na Collier, K. Valukevieiė- 
nė/St. Vainoras, J. Sken
delis ir choras — Miss Von 
Bankus, Ed.- Glinskas, M. 
Vingaitė,. Ed. Parednis, lz. 
B ankutė ir J. Arlauskas.

; •

. Rengimo- komitetų sudaro 
J, Kilmonis, pirm.1, J. Va-

IMU, MASS,
NEZALEŽNINKŲ 

VADAI.
Šios' kolonijos tamsesni Į 

lietuviai, pasidavę, bedįevė- 
lių vadovybe^ pateko len
kams . nėzaležninkams vei- 
gauti. Vergijos naštą sunki, 
bet jie vistiek velka, nes nė
ra kas jiems padėtų išsilais
vinti. Paty^ gi neturi su-, 
pratimo knip nusikratyti 
nezaležninkijos, neš tik pra
dėjus smarkiau veikti prieš 
nezaležninkų vadus padaro
ma permainos ir viskas taip 
supainiojama, kad eiliniams 
nezaležninkljos nariams be
lieka laukti kitos progos.
.. Dėlko mes vadiname lie
tuvius, •_ atsiskyrusius nuo 
Katalikų Bažnyčios nezalež- 
/linkais? Dėlto, kūd jie yra 
priklausomi nezaležninkams. 
lenkams, / kurių vadas yra 
Boduras. Lietuvių nezalež
ninkų globėjas yra taip pat

Į cūzus, vokiečius, lenkus, tu-1 

lietuviai- būtų. • susipratę ir 
vieningi, .'nesiskirstytų į ne- j 
zaležninkus, sandariečius ir 
bolševikus.. |

. 1926 m. nezaležninkai tu
rėjo 1497 pasekėjus. Per 
pastaruosius 7 metės h'eza- 
ležninkai labai susiskaldę. I 
Laivrence nezaležninkų skai 
čius sumažėjo 50 nuoš. Tas 
pats ir kitur.

[ Nezaležninkų pryčeriu- 
kai, nebegalėdami pragy-1 
venti, griebiasi visokių prie 
monių pasidaryti, nors “ant 
"binzų.” Pav. Scrantono 
pryČeris užsiima kiaulių au
ginimui . • •

Kodėl. taip yra? Todėl, 
kad'nezalęžninkija yra ša
šas ant sveiko kūno, kad ne- 
•zaležnįnkų pryceriukai yrą 
.labai žemos doros žmonės ir 
tik pryceriauja, kad iš tam- 
shj žmonelių pasidaryti ’gy-

■ venirnų. . ..
Tik pažiūrėkime į gyveni* 

mią Mickevičiaus, Jąšinškio, 
Šlėinio,, Kriaučiūno ir ’ldtip. 
Jie pasižymėjo girtuoklyste 
ir kitokiais kriminališkais 
darbais; Lawrenco lietu
viams nezaležninkai tik ge
dą daro ir žemina vardą.

TmitieUs.

Mes ypatingai raginame 
remti tuos biznierius ir pro
fesionalus, kurie , skelbiasi 
“ Darbininke? ’

Susipratusių lietuvių yra 
šventa pareiga *. savuosius 
biznierius palaikyti, nes jie 

I to yrą užsitarnavę remdami 
[jas ir draugijas..
| * _______ • > . ________

E X T R A I
Negirdėta Amerikos Lietuviams 

L . ■ Naujiena!
C. G, LUKŠIS ĄTVEžfi 

Ipačiiį lietuvių Lietuvoje paga
mintų pirmųjų Lietuvišką Filmų

7 Dalių,

"ONYTĖ IR JONELIS’'
Fihnos pastatyme Dalyvavo 

[Valstybes Dramos Baleto Artis
tai ir Valstybes Dramos Studijos 
Mokiniai,

Į Visi Amerikos lietuviai būtinai 
turi pamatyti tų filmą, nes joje 
be labai gražių kaimiečių ir mies
to gyvenimo vaizdų bus. daug 
gražių ir įpūdingų Lietuvos vie
tų. Be to bus įdomūs paveikslai 
iŠ Jaunų Ūkininkų Ratelių Dar
buotes ir daug kitų visokių įvy
kių Lietuvoje.

BUS RODAMA;
Gegužės 9 d. Lietuvių Bendro

vės svetainėj, 26 Lincoln Street, 
Į Brighton, Mass, ■

Gegužės 10 d. Lietuviško namo 
svet., Montėllo, Mass. <

Gegužės 11 d. Bažnytinėje svę* 
tainėje, Hartford, Conn.

Gegužės 12 ir 13 d. d. Pane- 
| lės švč. parapijos svetainėj. N.
5th Havemėyer St., Brooklyn, N. 
Y.. .....

. Gegužės 14 d. šv. Jurgio para
pijos svetainėj, 207 York St.eet 

Į Brooklyn, N. Y.
Gegužės 19 d. Sv. Kasimęiro 

parapijos svetainėj, 147 Montgo- 
merjr PI, Paterson, N. J.

Gegužes 18 d. L, Politikos Klu
bo svetainėj,134 Schuyler Avė., 
Kcamey, N, J. .

Gegužės 22 d. šv. Kazimiero 
parapijos svetainėj, 260 E. Main 
St., Amsterdam, N. Y. .

Gegužės 23 d. parapijos svetai
nėj, 545 Hudaon Avė., Rocheater, 
N,. Y.

. Visur pradžia 7:80 vai. vakare.. 
Rodys ir aiškins.

I a a LGKiis;

darbo vaisingumas bus tuo
met patikrintas, kuomet 
mes, drauge susirinkę ap
svarstysime šių dieni} mūsų 
opiausius, klausimus. Seimo 
laike buš svarstoma šie ak
tualūs dalykai: ,.

1. Katalikiška akcija (or
ganizuotas pasaulinių žmo
nių veikimas tikėjimo rei
kaluose)*

. 2. Spaudos feikšmė kas
dieniniame gyvenime.

3. Jaunimo organizavi
mas.

Seimo organizatoriai nuo
širdžiai kreipiasi Į minėtų 
apylinkių visas katalikiškas 

. draugijas, išrinkti po tris 
delegatus (tęs) , ir skaitlin- . 

.gesnės draugijos po keturis 
ir penkis atstovus; išrink
tieji delagatai z privalo at- 

. vykti birželio 4 d. į New 
Philadelphia, Pa; Katali
kiškos draugijos yra visos 
tos, kurių nariai yra katali
kai, kaip.tai: bažnytinės ir 
visos pašalpinės organizaci
jos. ;■

Suvažiavime, bus skaito
mi referatai ir . daromos dis
kusijos; be to, bus išnešta 
daug svarbių nutarimų—re
zoliucijų; «

Tų apylinkių anglų spau
doj ir lietuvĮškliosė laikraš
čiuose apie tą mūsų šeimą 
bus. plačiai rašoma.

Kviečia organizatoriai:
Kun. A. ’Alauskas, SKe- 

nandoaK, Pa.
j. Bacevičius, Coaldale, 

Pa. • * 1. ’
. J., Gutauskas, SHenando- 

ah’, Pa. -
S. Kvetkus, Tamaųua, Pa.
J* Lengvinįs, Kulpmont, 

Pa. ' •'
A*. Mačys, Girardville,

Pa. ’ • / • /
Kun. V. Matulaitis, St\ 

Clair, Pa.
Kun. F. Mockus, Coalda- 

le, Pa.

. Stambūs Nebojimas 
yra {teras terminas tiems vyrams ir 
moterims, kuriems stokoja gyvumo Ir 
spėkų — yra tik tiek tvirti, 
klek; jie turėtu butL ______

Nuga-Tone
yra Gydytojaus. Specialiste preekvtp* 
rija. kuri suteikia geresnę sveikatą, 
dauginus spfckų, ir dauginus gyvumo 
tūkstančiams vyru ir motetu vlrJI ko- 
tntiasde&mts arba . keturlasdo^imts 
penkių motu amžiaus, \ .Tusu v&istl* 
ninkas parduos jums vieno ničnoslo 
vartojimui NUG;VTOXE tabletkų mž 
viena doleri, tikrieji yra pilnai ga- 
rantuoti — nepriimkite užvaduotojus 

’.r- jus galite gauti tikrąsias.
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Mūsų apylinkės spaudoje .; 
. 'dar neišnyko storžievišku- s 

mas. Buvo atkreiptas domė
sis į parapijų ii‘ bažnyčių < 
tikru pąvądinimą. Labai 
'dažnai matai spaudoj paša* 
kyinus. Wp “Remeikio baž
nyčia, Paulonio sale, Kel- 

’... mėlio choras” ir k. Tas ne
dovanotina laikra š či a m s.

J§tai “Tėvynės” . (geg. 5 ŠI 
m) vietinėse žiniose A. B. 
Strimaitis savo straipsnyje 
rašo: “Reineikio ir Paulio- 
nio> parapijiniai chorai... Šv. 

'/^Cecilijos —kum Kelmelio
> choras...” P-nas Strimaitis 

pretenduoja į žurnalistus, 
bet atrodo nenusimanąs eti
ketes rašyboje. Tame, strai
psny je' pasaulionius pažymi 
raide p., L y, ponas, .ir jų

' inicialais, o kunigus, kai y- 
patingai visada spaudoje 
pąžymiami, visąi ten nepa
žymi ir net be inicialų. . Ki
ta, chorai visada užsivadina 
parapijos vardu, arba pažy
miam! mužiko vedėjo vardu

. (ir tai netikslu), arba savu 
vardu (kaip Neivarko ir 
Patersono Šv. Cecilijos), 
bėt ne kunigo. Praeityje 
graboriai/ir dabar) dažnai 
bažnyčių vardus taipgi pa- 
žymėdavoY kunigu ir laik
raščiai nepataiso. Mes krei
piame visų laikraščių ir ko
respondentų demėsį į šias 
pastabas, kad tų storžieviš
kumų išvengtų,

ŽINUTĖS

•:1

JKomuniją kun. P. LekeŠio 
intencijai, kuris išvyko ato
stogų Lietuvon. .

Mišios buvo ■ užprašytos 
"Moterų Sąjungos kuopos,

_ ___ ____ __  bet dalyvavę ir Šv. Ro^an- 
j^kyrių, įdominti. Tą pasiek- Į Sodalicijos ir Vardo 
sime įvairiomis, žiniomis,įJč?aūs draugijos, 
žingeidžiais pranešimais, I .■^■ūn* D. Lekesis buvo vi- 
svarbiais Straipsniais. Tąd mylimas, ' ir^visi linki 
kncčiaine kolonijų bei pa- lamingos kelionės, 
rapijų* korespondentus dąž- l ■
ųai ir skubiai savų vietų ži-Į 
tjias priduoti. Prašome ra-Į 
šytojus rašyti - momento | 
klausimais. Alės ir skaityto- KytMų Valstijų Dieta- 
jai būsime dėkingi. Ypačiai įį4 Dienai, kuri įvyks Lie- 
kreipiame korespondentu fpos-july. 4 d., jau ruošiasi 
cįemesį užvardinti savo ži-1 vigą apylinkė. Balandžio, 
^mas^lntaip’patėkš į ^Žmu-ha 4, posėdyje,/ tarp kitų 
čių” vietą. Beto. reikia pa- ĮmutarĮnaų, priimta kviesti 
Žymėti miesto vardą, kadi visus N. J. ir Y. valstijų 
redakcija , patalpinti} žinią4 parapijų chorus,, sudaryti 
miesto kronikoje. Taip įvai- Į tai dienai milžinišką jungti- 
rindami skyrių populiariu-i nį chorą, kaip pernai. Šįais 
simę jį ii* įdominsime paiį Į metais chorlams nutarta 
'‘Darbininką.” • I skirįi dovanas. Taipgi nų-

■ , ‘ įtarta duoti dovanas daų-
. , 1 giausiąi tikietų išplatinu-

Šis skyrius vedamas kun. Į gipjpg draugijoms ir parapį- 
.Jono Balkūno (New York), I joras gausingą atsilan- 
kun. S. Stonio (New Jer-Įkiusįų parapijiečių skaičių', 
sey) ir kun. jono Kripe Į. Parapijonams bus išdalinti 
(Connectieū^j kurie rūpi- tam tikri tįjdėtėliąį tam 
naši savo valstijų žiniomis Į konkursui laimėti. Draugi- 

: ir rašytojais. Baltimorės ži- joms niitAptą duoti 'dvi dor 
>' nios taipgi čia talpinamos, r vanos — sidabro taurės, 
t kurias prižiūri Valentas Į Kitos dovanos bus paskelb- 
. Matelis. * Todėl .. skyriaus j tos vėliau. ■ [ ■ 'N-Ą 
■ t^ikaĮais^.galįnia ■ kreiptis. 1 <§iais metais?tikimąsi Lie

pine savo valstijų atstovam Į tuvių Diena bus nepapras- 
jamų asmenų arba į Lith-1 įaį įūorųi ir sutrauks netik 
iianian Ųniversal Burėau, Į lytinių valstijų, bet ir iš ki- 
423 Grand st.? Brooklyn, N. Į tų* kolonijų lietuvius. Čia

. bus geriausia proga paši- 
-------------- ---------- - — — — matyti su visais savo pažys- 
Bendro fronto kaip nebuvo r tarnais ir giminėmis, Čia 
taip ir nėra...--------------------kiekvienas pajus linksmiau-

‘ šią savo gyvenime valandė-
■ Tarptautinis koncertas į- Įlę. ' Tat visi iš anksto ruoš- 

,’vyks geg. 14 d; 3 vai. p.p. idmės ir savo gimines bei 
Prostect parke. * Rengia | draugus raginkime joje da- 
Folkš Bestirai Couneil.. Da- lyvauti. . .
lyvauja lietuviai; Karaliė- Korespondentcts.
nes Angelų par; choras, va- ———
dovaujant muz. P. A. Dul- Į 
kei.

Rytiniu Valstijų Žinių 
vadovybei rūpi įvairinti šį

BROOKLYN, N. Y.

Bal. 28 d. artistas p. J. 
Babravičius su -savo žmona 
ir sūneHil išvyko į Chicagą. 

t- Jis ten laikinai apsigyvens.

Bal. 27 d. Vladui įr'Ade- 
. lei Mučinškams gimė sūne
lis Vladas Pranas. V. Mu- 
činskas yra Švedu laivu li- 
nijos lietuviu skyriaus ve
dėjas. y.

Bal. 30 d. Liet. Studentų 
ir Profesionalų organizaci-. 
jos komiteto posėdy pas Dr. 
Valiuką tartasi įstatų rei- 

•kalu. Pasireiškę nepasiten
kinimo iš nekuriu narių ir 
organizacijai nepramatoma 

J. • prasiplėtimo. Sekamas ko- 
; . mifeto posėdis geg. 11 d.

PASIRINKI SAU GHIAIISlį 
D.RAUG4

Geras laikraštis yrą kiekvieno žmogaus geriau
sias ir tikriausias draugas.

Dabar visi pripažįsta, kąd laikraštis
NINKAS” vertąs kiekvieno lietuvio tikro draugo 
vardo. " • • Ą ' /

“DARBININKAS” išęina du kartu, kiekvieną 
savaitę—antrhdienihis ir įpęnktadieniais. Jžune ra- Į 
si naujausias ir teisingiausias žinias, gražiausius 
pasiskaitymus. Jis turi jaunimui skyrių. Būna ir 
gražių juokų. Plačiausios žinios iš nepriklausomos 
Lietuvos ir Vilniaus krašto. .

“Darbininkas” metams.....,....... .-4.00 
“Darbininkas” pusmečiui ....,,$2.00 
Jei imsi tik vieną kartą į savaitę... .$2.00 :

GALI UŽRAŠYTI SAVO GIMINĖMS
— . - - •- y

Metams,.....,....?.. $5.00
i Pusmečiui .......................$2.50

SPAUDA YRA DIDŽIAUSIA PASAULY GAŲYRfi, TAD
. IR NAUDOKIS JA

“DARBININKO” SPAUSTUVĖJE
ATLIEKA ĮVAIRIUS RAUDOS DARBUS

■ PRIEINAMOMIS KAINOMIS
Reikale kreipkitės pas

“DARBININKAS”

I
 ?68 W. BB0ADWAY SO. BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 0620

mines- DR’jy PRAMOGOS
Laidotuvių apeigomis rū-1 . ,

pinosi graborįus jpozas Lę-I Gegužes .14 d. Mot. Sąjungos 
vąpdauskag—LeVanda. 2? įp- stato veikalą “Motinos

. ■ : \ ' ■. Į Širdis * * Apreiškimo par, salėję, '
VF ’-T'J • I Birželio 11 d. Mot. Sąj, 20 kp.

MOTpSTOS DIENĄ. Įisvažiavimaa į Fprest Parką.
. „ . ■ v _ į Birželio 18 d. Šv. Ražančiauš

Moterų Sąjmigos24kp. ĮDr-ja (Apreiškimo parap.) išva- 
gražiai minės Motinos Die- I j. Birželio 2.5 d. .Vaik. JSz. drau-
ną. Visos nares eis in cor- Įgįj08 No. if Forest Parke.
pore prie Šv. Komunijos LUiepoš 2 d. Mop 29 kp.
■ * llforcst Parko
karalienes Angelų, baziiy-1 Liepos 4 <L New Yorko ir New 
čioje per 9 vai, mišias. Kaip jJeraey valstiją LIETUVIŲ DIE- 
gh-dėti ir kitos vietinės
pos savo . parapijose pana-peišldmo par.) Porest Parke. ' 
šiai Švęs. Motinos Diena Į N^iįPQ? ^Q£}
Švenčiama geg; 14 d. Į Liepos 23 d. Mot, Sąj. 35 kp.

. • • ', .... ..., .. : Jpiknikaa Forest Parke,
TT? |--Ruįp. 13-4 ' Šv. Pąž. draugiją - 

KO JN CERI An IR Į (Aprėpk, par.). išvažiavimas i
ŠOKIAI. FprestPrek.

Balandžio 30 į įvyko Šv. L
Jurgio parapijos choro konlFprėst Bark. /
certas ir šokiai "Publikos I d. L, p, S. 1Q kp. iŠ- •cerias ir soKiai. jruonKps i ya$aVimaa. į Foreat Parka, 
prisirinko beveik,pilna svė-Į Rugsėjo.3 d. Mot. Sąj. 29 kp. 
tąinė. Choras didelis (50^.Į^važ- Fotest Park.
ąariiį) ir gerai sumokytas įf&imas triniausia ap- 
sudainavo daug gražių liau- temdo.' Paskui apsvaigina 
cįies dainelhj. , į ir apmarina. Galop prakei- 
. Chorui vadovauja gabusrvįa

. muzikas p. J. Brundza. Į, *■ . ,
P-nia Bruijdzįenė pado “STUDENTU ŽODŽIO” 

vanojo kiekvienam choris- l *’**•■”-z • 
tui rožę, kurią visi turėjo Į 4-TAS NUMERIS 
prisisegę. . . a Į •'
„ Chorui _akomjpanavo p-lė nwleryje j^0

isie iūė. . Į autoriai: kun. J Balkonas, 
.Programos vedėju buvoV/Ro_ 

choro pirm A, ąėvuk?s, .. y K Jeskevieįus, J.
■ šyetainę labarpgitanĮ pa-U ,^rkto x Naudaa. 

puošė šie asmenys: Vogei- B.' /Ivanauskas, Br. 
manas, Raugalas, Brangu Uį
tis, Vansevicius, ir Jakob-į , T ‘ m ,...
čionis. Choras iktas už tai įas> J; Tamulynas xr taU. 
labai, dėgingas. Koncertui Me telpa studentų or- 
pasibaigus buvo šokiai. . : . g~Mos konstitucųa n 

goreSp [žymių asmenų atsiliepimai, ■" ■ ' ■ J apie “Studentų Žodį.” 
SUSIŽIEDAVę. • Į Žurnalas gaunamas “Dar-

.—< Ibininko” administracijoje 
Plačiai žinomas jaunikai-Į ir studentų kuopose. • At- 

■tis Jurgis J. Strogis., jaun., I skiras numeris kainuoja 20 
yra susižiedavęs su' Elena centų? Metinė prenųmerą- 
B. Pekyte. Abu yra Kąra- ta — $2.00. Galima issira- 
lienės. Angelų par., choro į syti, kreipiantis į~“S. Ž.” 
nariai ir priklausą Katali- Į administraciją, 366 Broaį- 
kų klubui. Jiedu susitubĮš yray, So. Boston, Mass.
Karalienės Angelų bažny- Į —-----•' :

ju * "R Tfjiifi k *£—" v CONNEGTICUT APSKRI- -EmilijaBaranauskaite is-
teką už Erąnk A.Donoghųe. Į TIES IR APYLINKĖS LIE-I 
Susituoks Karalienės Ange- TUVI AMQ D A BEloYiM AQ 
lų bažnyčioje geg, 14 d. I l UlIAIfld FAiiM^MIVIAu

Pirmiausią aludariui, yė-j Šįuomi pranešamą, jog 
■liaų. gydytojui, p pąskui Į Moterų Sąjungos, L. D. S. 

graboriųi. j ir LRK.SA Connecticut ap-
Tskričiai rengia bendrą gegu

žinę, Kurį įvyks 1933 m. bir- 
Į ŽęĮio mėn. 4 d. Chater Oak
Parke, Hartford, Connepti- 

Į cųt. Vieta jau užimta.
gėlės tiek, egzempliorių,Į _ pašoma ir pagei 
kiek yra krikščionių žmė-Pa^> 
je/ir duoti kiekvįpnam po
vieną ” ' ‘ ' įsvaziąviųių, 0 visi, kas tik

Kaštas Šv. Alfonso trpš- OT?® » syeikąs tuo laįta 
kimąs. naąjnneją atsilam

Šitos knygelės kainą buvo Į i mįĮziniską geguži- 
25 centai. J

. DMelių kįygij; uppigįui-| ^udąngį.-gegužinę, rengia 
mo metu parduosijųp tįj< ųž prys organizacijos, tai rei- 
1Q centų. \ jįia tikėtis gražių pasekmių.

“DARBININKAS” ' ■. I ^SU ^ių ’ organizacijų 
" /•«r*'i" ’a ■ " | ^opos ij: atskiri nariai pra-
366 W. Bro«dW‘ . stoopiai’rengtis, . .
So. Boston, Mass.

1

i 1

Į MALDAKNYGES l
PASINAUDOKIT NUPIGINTA MALDAKNYGIŲ KAINA | 

Į TIK m. GAVOME SIUNTINĮ NAUJŲ MALDAKNYGIŲ Į 
LABAI PRIEINAMA KAINA : |

Į “MALDŲ RINKINĖLIS” į /_
j ^ftino?: . • '■ f

1 ' 3 ■ 
1 c 2 
į ' 
I x I

Juodais ūdos apdarais $1.50 (buvo $1.75) j
Baltais celuiloido apdarais $1.50 (buvo $1*75) I . .
Juodis paprastais apdarais .75 (buvo $1.00) I
Baltais celuilbido apdąrąis *90 (buvo $1.25) I.

' Imant didesnį skaičių, dpodame gerą nuolaidą. | ’ 
Knygutės labai tinkamos, dpvanos vaikučiams prie pir- | - 

mos Komunijos ir kitoms iškilmėms, . f \
Ųisus užsakymus siųskite sekančiu antrašu: f *

“DARBININKAS” - Į 
366 Broadway, — . So. Boston, Mass. 1

2

AR TŪRI LABAI GRAŽIĄ KNYGĄ I?

LIETUVOS ALBUMAS
436 puslapių didumo |

■ Kiekvienas puslapis labai gražiu paveikslu pa- į . , 
puoštas. Kiekvienas lietuvis privalėtų įsigyti šią į . 
knygą. Jos kaina buvo $4.00. Dabar gausi tik už .

' $1.00. .■ * . ' : ' Į
. Reikalauk iš I •

“DARBININKO” I
866 West Brqadway . South Boston, Mass. I .

į-Į Balandžio 29 d. staiga 
.. Į mirė Jurgis Kamarauskas, 

26 m. amžiaus, gyv. 343 So. 
Į 4-th st. \
Palaidotas gegužės 2 d. 

su. gedulingomis pamąldo-
- * mis 10 vai. ryte iš Karalier 

mano vyro a,, a. Kajetono! n-s Angelų bažnyčios Šv. 
Razevičiaus laidotuvėse B, Trejybės kapuose, 
M. Bindokiūtei, A. Sauru-■ saittenei, Kirveliams, Dum- L °^s dirginėjo a 

blauskams, Butauskams, 
'Daubarams ir Pazereekie ' 
nei už išreikštą užuojautą 
ir. suteiktą pagalbą nuliūdi
mo valandoje,- Kirveliams,! 
Biilauskams, Saurusaitienei 
ir Dumbliams už ųžprašy11 Svarbi Išganymo Priemone 
tas šv. mišias ; Binddldūtei, 88. pusi, knygele _• 
Singerienei, Bambliams ir “Iš visų yėikalų apie mal- 
draugams už suteiktas gė- dą nei vienas be. abejones, 
les ir visiems kitiems laido- nepasirodė taip tinkamas ir 
tuvių dalyviams reiškiu taip rinktinis, kaip: šitas, 
nuoširdžią padėką. mažas šv. Alfonso Ligouri

B. RasevĮČiene ir šeima, kūrinėlis” .rašo JĮ. įN’even, 
- -------- ? General Vikaras. .■■

MARPFTU I I N ¥ iškaitykite šią Irnygplę . ly . m I1 įT skaitykite- vįs iš naujo.,..
, - -------- Skaitykite ir raginkite

. Bal, 30 d. pef 0 y^į. mį- kitus, kad ją §kąitytų !;•> Aš 
Šias parapijos draugijų na- norėčiau, jei tat būtų, gali- 

. riai iii corporė priėmė Šv. j ma; atspausdinti šitos., kny-

PADĖKA
Dalyvavusiems mirusiojo

Sunkioj kovoj už būvį
O, Vilniaus nepamiršk, lietuvį I
Tėn tavo bočių praeitis, /

. Ten irgi tavo ateitis I '
>. ■ Maironis*

Visiems, Visiems!
LIETUVIŲ UNIVERSALIS BIURAS

į .. Atsilankę į Brooklyn įvairiausia proga ne
pamirškite užeiti pas mus ir pasikviesti į savo .

į namus lietuvių prietelįų ir patarėją—Jąįkrąstį : 
‘ ‘Darbininką. ’ ’ Jei Jumyse, kils graži mintis 
ką nors gera įsigyti ar savo prieteliains pado-

. yąnoti nąują maldaknygę, rožančių ar gražią 
sįovyįėlę, užeikite — Jūsų visuomet laukiame,

‘ LIETUVIŲ UWl3RSALis BIURAS,In'c.
. Buvusi “VYTAUTO SPAUSITV^” • ‘ i.

.48$ Cfrąnd SK • . Brooklyn, N. ’ ■
■ 7k >. ■’ ■ ’• . STągg 2-Ž133 . ‘ »

Bal. 29 d. “Lietuvos Ly- 
rąites,? dalyvavo tarptauti
nėj šokui programoj Broo- 
klyno Muziejuje, Vadovavo 
p-Iės L. Stitson ir V, Tanu 

■'•kini e. Ten pat įvyko ? troda 
į* lietuviškame skyriuje iš-, 
stato savo audinių rialui iiis 
p-lč E. Vyžiutė; ■

Bak 30 d< Piliečių klube 
į. buvo bendro fronto (kam?) 

?! . reikalu susirinkę: trukšma- 
; dariai lietuviai. Dauguma 

buvo lietuviai ‘ komunistai.* 
. Z Patrukšmavę išsisk i r s t ė..

■ R
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BROOKLYN, H. Y.
f ŽINIŲ ŽINELES 
į Šventos Misijos, kurios 
f tęsėsi porą savaičių Apreiš- 
į Irimo parapijos bažnyčioje, 
E. pasibaigė balandžio ‘30 d. 
Į Kun. J. J. Jakaitis, mari- 
| jonas, sekpiingai jas baigė. 
|* Dalyvavo ir naudojosi šven- 
| tomis misijij malonėmis la- Į 

bai daug žmonių.

Balkumis Į pakalbėti ir būti programos 
vedėjli.

B. Obelevičius yra žymus 
darbuotojus. Taip pat dar
buojasi draugijose ’ ir jo 
žmona. . . ;

Pirmininkas Obelevičius
1 dėkojo Jdebonui už jo pa-

fe . Jau antra savaitei kaip 
* sunkiai susirgo ir dabar gu- 
h li Greenpoint ligoninėje p. 
į M, Tumasonienė. Po sun- 
f kiai vidurių operacijai svei-

i raciją, c*, Kun 
lape reikalingumą skanyHl 
kotai, laikraščius. Abu kal; 
i»ėtojai labai Visiems pati
ko. Pasekmės tą prakalbą 

i uŽsiprenumeravimas “Dar- 
b^mnko?, Žada daugelis dar j 
užsisakyti. . *. i

Prieš .prakalbas choras, lankūmą ir nuoširdumą 
vadovaujamas p. V. Justo, chorui ir visiems kitiems 

| sudainavd keletą dainą. darbuotojams ir pakvietė 
| ALT’ORIAnS DRAUGI- clwro vice-pirminiiiĮrs E,J.

JOS BALIUS Spranaitį pasakyti / kalbą.
Balandžio 29 d. įvyko Al- ^tarasis savo kalboje ra- 

toriaus di-augijos balius ir f1"0 duotis ir
Į ”cąrd party.” Geriausieji Į„ 
Ikazirninkai buvo Gustas ir
J. Brašniauskas, o blogiau-1

DVI LABAI GRAŽIOS m NAUDINGOS KNYGOS

Lietuvos Albumas
Gegužes Menuo

■ — Tik už— •'

TetepUonet STAGC 2-«06 - —-------------  -

DU. BLADAS K. VENCIUS 
dantistas 

Z^RAY

VALANDOS: |
Nuo 0—12 i# ryto, 2-^-8 vak. | 

fludnfadięniaia iuaitanu * |
499 GRAND STREET į 

____  . . (kanfp&s Union Avė.)’ 
Namu Telefonaii-Michlgan 2—4278’ 'BROOKLYN, N. Y.

• 3 -•

Taip pat kalbėjo varg. V. 
Justas, p-lės M. ir A. Alek- 

sias V. Norkūnas. Visi jie' I ^5s’. ■ .^^5 R 

[gavo gražias dovanėles. BeK C . ' . L. j jį. „rieta „er. iytė, J. Obelevičius, E, Ul-
K Dviejų metų mergaitė, Į r- T „ 9 F . 1 činskas, V. Rusilas, J. Ži-
i Jį-Muiphy, bešliaužiodama tn^aVenckaus ir Bm- ..*? . 7. . .
| kambariuose, priėjo prie at-. vedaraa; 7™ 8®a:
B' Haro lango ir: jau rengėsi P081?0..1 e °’,M.
■ lipti laukan. Laimė, kaimy- £ Taka^ .^4

K no žuo ten ijuvo, ir pamatęs 1^. dalyva, jaummų daugiau-susidomė-

K gą, su dantimis pagriebęs uz Į ... ^rai [ Paskiausiai kalbėjo kle-[ .to Bito a
E kol mergaites tevas.atbegęs L. Garįguž tai džiaugėsi jaunimu, kad taip

F icfedldeht priltiauso vakaro gaspado- gražiai darbuojasi parapi-
| buldogas. Jai ir draugas. Lams PE#'m. Ėulikaitienei i°ie’ Užbaigė vakarienę- j 

K' t- i • it i . - ir J. Borisiėnei, kurios la- malda. •> Lietuvių kalbos vakarinei. . ,. ’ . _ r ■ < . . v ,B mokykla dar - tebesitęsia. Parengimu da- Po vakarienės buvo sais.
f Mokinių lankosi 24. ši mo-1^1 •“ aavo mabnumu daug [lai.
1^. kykla baigsis apie šio mėn. 
[pabaigą. Lietuvių kalbos iš

moko, žinoma, visi tie, kurie
jos išmėktį norėjo, bet buvo Į krikštytas Jonaš sūnelis Ni-1 
ir tokią, kurie ateidavo, ar Į ko) o Bolh ir Onos (Rakaus- 
tai laiką praleisti, ar tai te- Į kaitės). Krikšto tėvai buvo 
vą siunčiami, ar gal, kad Petras Klump ir Konstan- j 
kitiems trukdyti. Tokiems ei ja Rakauskaitė.

lietuvių kalbą negi su kujii MOTINOS DIENA.

I galvą. įkalsi. Bendrai, ku-Į Vaikučiai norėdami savo 
rie norėjo išmokti,, tie iš- motinėles pagerbti rengiasi 
nioko. Į stropiai. Mokinasi gražų te-

v, jatrą. Motinos dienos pami- 
Brooklyno kliaučiai neri- Į nejimas bus •gegužės 14 d.

mauja dėl nedarbo. Kaiku- 
Tie ją, per šiuos du metu

1 , T’3’3' gavę vos porą -ar tris 
£ f mėnesius ’ padirbėti, .
p? '.,Net “raudondvaiis,” ku- l 
B rio; “globoje” yra kriaučių 
g inija, nieko nepagelbsti.. U- 

i
Bf laiku šelpia <— bet “raudo-1 

B pibjiv moka tik“ aukas rink- į 
W fe n jus. ktiaučiaų. pašikar- 

kit, kas jiems galvoj. Jiems
jp' fepi tik savaitinis ir mėne- 

sinis mpkestys. Tai vis ko-
K ■ munistiškai! Raudondvario. 

■■T vadai tikrai vartoja komu- 
S jnįstą. aksioną: “Kas tavo, 
K tai ir mano, o kas mano, tai 
B ne tavo.”

Jius. Visi dėkojo klebonui 
už vaišes. ‘ ' •

Senas darbuotojasI.Ku- 
likaitis savo kalboje ragino

LIETUVOS ALBUMAS — 436 puslapių, ir ,kiekvienas 
puslapis papuoštas Lietuvos žymią veikėją ir Vadą pa- 

j veikslais. Kaina buvo $4.00. •
GEGUŽĖS MĖNUO — 184 puslp. knyga. Joje telpa 
gražūs skaitymai kiekvienai dienai per visą' gegužės mė
nesy Kaina buvo 65 centai. *

Knvgn nupiginimo metu abi Įmygąs parduosime už

| : . $1.00
“DARBININKAS”

366 W. Broadway, So. Boston, Mass,

gti kitų metą kongreso rin- 
kimams, kad demokratai 
kongresmonai būtų pakeisti 
respublikonais.

HITLERIUI REVOLIUCIJA 
DAR NEPASIBAIGĖ

. / » ■ - 
kiniu važiavo 500 keleivių.

Dėl tokio, karžygiško žy
gio vaikai susilaukt daug 
.sveikinimą. Ligoninėje gu
lėjęs. garsusis vbaseball žai
dėjas Bąbe Rūth zpasiuntė 
jiems, po telegramą, Dabot : 
Ruth irgi buvo našlaitis ij? 
išauklėtas prieglaudoje. .

f . Girtuoklis nuolatos kėsi
nasi į savo gyvastį.
I * »

PROGA BEDARBIAMS

svečius patraukia.
GARNYS ATSILANKĖ.
Balandžio 30 d. liko pa> AMITTVILLE, L, L, N. T.

MUNICHAS/ — Vokie
tijos fašistą partijos valdą 
susivažiavime kancleris 
Hitler pareiškė, kad Vokie- 

, tijos tautinė revoliucija dar 
nepasibaigė. Ji turinti tęs- 
tį ’toĮ, kol marksizmas bus 
išnaikintas,

/ Mecklenburg- valstijoje > JTlOHloSOIla wOHH» paskirtas bažnyčių komisą-
■ . . ras, kurs > turės prižiūrėti

Ų~.V1, . < 4 . ' protestoną bažnyčią veiki-

i savo gar ingai, pra e ą paskyrimui smarkiai pasi- 
sesonų visai nepratosiaht. ppįe§iH0 ieHo]ffia ^ste. 
Pažliugsime ir pranešime! , - tt. .... ■ ■ ną vadovą. Jie net krei-

j. . \ m . peši į prezidentą Hinden- Geg. 11 diena įvyks ilgai , v, .
t i. • j i ’x - i T burgą, prašydami užtarimo,laukiami debatai kolegijos ■’ L d ■ ' , ■ .
ratelio, - susidedančio iš J. KITATAUČIAI PROFESORIAI 
Dambrausko, V. . 'Šabo, * J. mokysis LIETUVIŠKAI.
Sabaliausko ir P. Balins- ‘
ko prieš Holy Cross lietu-] 
vius studentus.. ' Būs deba- Į 
tuojamas. nedarbo klausi
mas. •

PARAPIJOS AUTINGAS 
. Parapijos komitetas nu

tarė daryti, parapijos autin- 
gą birželio 4 d.. Višniausko 
parke. Jau pradedama prie 
jo ruoštis.

• ’ Iksa'i. •

VIENUOLIKA LIETU- 
j VAIČIŲ SESUČIŲ

Čia yra Dona i n i k o n i ų 
vienuolynas.. Karai i ę n ė s 
ŠV. Rožančiaus vardu. Šia
me, vienuolyne nemažas lie
tuvaičių skaičius perėjo no- 
vioijatą. • Tik Šįąo laiku 
lietuvaičių skaičius didžiau-j 
sias. Bąl. 27 d. profesiją 
padarė Sesutės — Marija 

Į Matilda,' Rožė Jurgis j Ka
rolina Teresė ir Agnė Jero
nimas. Postulančią lietu
vaičių yra septynios: Elena 
Majeckaįtė, Marijona Kaz- 

Į lauskaįtė) Monika Kūlukai- 
tcį Elena Sležauskaitė, O- 
na Zabarauskaitė, * Albina 
Juškaitė ir Ona Sandaitė. 
Daugiausia kandidačių duo- 

Įdą Apreiškimo parapijos 
Į mokykla, Brooklyne, kame 
mokina Sesutės ,• Dominiko- 
nes./ '

Apsigyvenęs šioje koloni
joje pasiryžau, rašyti žinių 
iš jaunimo gyvenimo. /

Pageidauju, kad ir kiti 
mano draugai ir draugės 

prašytą į Rytinių Valstiją ... 
[žinią skyrių. Nesakykite, Į■' 
I kad negalite lietuviškai ra-1.
Į syti, nes žinau, kad galite, I
«k reikia drąsosir noro .Aš CONFECTICŪT APSKffl- 
ir maniau, kad negabu rą-' ww 0
syti, bet pradėjęs ir redak
cijos padrąsintas, parašau

I neblogiausiai.
I Todėl kviečiu jūs, bran-
Įgus jaunime, į darbą!

CHORO “PARTY” ,
Trečiadienį po Velykų

UŠ KOLEGIJOS - r .r
Gegužės 4 dieną mūsą ko

legijos svaidjnio . rat .e 1 i s 
garbingai pradėjo savo - 
"i maršrutą, ’r supliekdamas 
kaimyninę Tourtellote High 

į School net tokiu, rezultatu: 
į 14—Mat, mūsiškiai tiek 
pasigailėjo “airis! u k ą, ’’• 
kad parodymui savo geros 
širdies, davė pelnyt ketu- 
rius taškus,- kad. būtą jiems 
geriau atsimint, kurią gegu
žės dieną lietuviai juos nu
galėjo. Lietuvis vis lietu- 
yis. u- . ‘

. Kolegijos, metikas buvo 
jaunas Tarnas Kavaliaus- 

■ kas, kuris ./nepaprastai ge
rai savąja įranka erzino o- 

Į. ponentiis. > Balys: Ivanaus
kas, ratelio" kapitonas, tar
tum’ žvaigždė visą laiką sa
vo lošimu švietė; Pasirodė 

Į ir kitą žvaigždžių kaip an
tai : . Antanas Kacevičius, 

Į Juozas Seniauskas, Jonas 
BaltrušaitiSj Vytautas Bo- 

[ binas, Juozas Sabaliauskas, 
Andrius Vijkišius ir Stasys 

r Aleksandravičius. Beje, pa
sižymėjo Savotiškai ir Juo
zas Liola, miisą;“umpire. ”

Gegužės 14 dieną plačiai 
išilgai bus švenčiama Moti
nos Dieną. Jau kolegistai 
turi surengę ■ nepaprastą 
pramogėlę toje dienoje sa
vo. motinėles pagerbti. Visi 
mokiniai, i§ ą^ipaą mieste* 
lią kviečia savo motinėles 
atvažiuoti į kolegiją toje Į 
dienoje, kad. linksmai tą 
dieną būtą galima .studen
tams gražiai, pagerbti savo 
motinėles. Nepamirškite 
jūs visos motinėlės, kurios 
turite čionai sūnų studentą, 
kad jus kviečiame į svečius 
motinos dienoje. *

Leonas,Liev$a^-L. K.

Gegužes 8 dieną prieš 
mus stos svaidinio rungty
nėse. Putliam Trade SchooL

VanduO yra stiprus geis
mas. Samsonas vandenį gė
rė.

MOTERŲ SįJUNCOsĮĮVAIRIOS ŽINIOS
HOOVER DOVANOJO SA-1 

VO PAVEIKSų ,610 KUOPOMS

pagelbsti bedarbiams • ’Dar^ 
bininko” Administracija išmokės 
bedarbiui už kiekvieną gautų 
naujų metinę prenumeratų vienų 
ddĮeii.
Gera proga bedarbiams užsidirbę 
ti. keletą, ar keliolikų dolėiįą, 
Apsukresnieji' darbininkai gali 
išsidirbti nuolatinį ir gerai ap
mokamų darbų. '

“DARBININKAS”
866 West Broadrcay, . 

« Š0, Boston, Jdąss.

. TeL. Stagg 2—8048 Notary Public

f. ; Lietuvių Demokratą Klu-
bas Žada ieškoti sau kamba-

į rius,. kur būtą galima, suė-
|; jus Ruošiau pasitarti ir pa-
I ’ sikalbėti apie politikos rei- 

kalus ir esant reikalui kuo-
| mi nors lietuviams pagėlbė- t
f . ti.j Bravo! Senai jau taip kun. S. Stonis hu-.I
| . reikėjo padaryti. Įrengė vakarėlį ir į jį pa-
įį „ . , A.B.C. Į kvietė choro narius, * ‘Sąsi-I

nės” vaidintojus ir alV>- 
liaus draugijos narius Pn 
gerbti.in ją darbavimosi 
Bažnyčios ir mūsą išetiij'is 
labui, i r '

Susirinkus visiems klebo
nas kun. S, Stonis pakvietė 
svečius prie gražiai papuoš
tą ir valgiais apdėtą stalą.

Bevalgant klebonas kun, 
Stonis gražia kalba pasvei- 

fkino visus ir pakvietė choro 
| pirmininką Bk Obelevičią j

PATERSON, N. J.

y" Kataliką Veikimo ir Ka-. 
S talikiškos Spaudos, savaite- 
įK*‘' 3e rrko parapijos salėje 
y* prakalbos -balandžio 28 d.

į Kalbėtojai buvo atvykę iš 
[ Brooklyno kun. J. Balkų- 
k- nas ir p. Krušinskas. Kru- 

šinskas labai gražiai paaiš
kino apie A. K B. K. Fe tie -

žinomi pranešu, Kad Mo
terų Sąjungos Connecticutj 
apskričio pusmetinis iri 
prieŠseiminia suvažiavimas 
Įvyks gegužes 28 dieną lie
tuviu svetainėj', Galvray St.,1 

ĮNortli Manehester, Conn.
Kadangi šis suvažiavimas I 

bnspriešseimiiiis, tad svar
bu, kad jame visos kuopos 

.būtą atstovaujamos. Bust 
renkamą atstovė į seimą ir 
svarstoma-kiti svarbūs rei- 
kalai. Kviečiu visas kuo
pas parūpinti, gerą samany-1 
iną organizacijos ir Apskri
čio gerovęi. Būtą malonu 
matyti gausingą atstoviu 
skaičių iš visą kuopą....

. M. jokittiąite, \ |

CASPER, Wyo.— Buvęs 
prezidentas Herbert Hoo- 

! ver atsiuntė 10 metą mer
gaitei, Martha Rose, savo 
paveikslą su parašu ir laiš
ku, išreikšdamas savo dė
kingumą. . '
t Banką uždarymo laike Ši 
mergaite nugirdo, jog.buvęs 

[ prezidentas Hoover užklup- 
| tas New York mieste visai 
neturėdamas prie savęs pi
nigų. Ji tuojau nusiuntė 
laišką, paaiškindama, jog ji 
turi susitaupiusi truputį pi
nigą ir, jeįjrra reikalas, ga
lintinusiųsti savo sutampy
tus pinigus. . : '

Už mergaitės nuoširdumą 
Hoover atsilygino savo dė- 

| kingumu.Apskričio ŪaŠtiuinke.

RESPUBLIKONAI REN
GIASI ATGAUTI VALOžlį

WASHINGTON. — šio
mis dienomis Washingtone 
įvyko respublikoną'partijos 
vadą susivažiavimas ~ po
sėdis, kuriame nutarta su- 
daryti tvirtą frontą kovai 
prieš demokratus ir tikslu 
atgauti prarastas pozicijas 
per praėjusius lapkričio 
mėnesio rinkimus.
. Sudarytas partijos išti
kimąją komitetas, kuriam! 
vadovauja buvęs generali
nis paštą v i t Š i n i n. k a s 
Brawn ir buvęs iždo sekre
torius Ogden Mills. Abu 
šie vyrai ištikimiausi buvu
sio prezidento Hoover dr.au-.

.. gaiv . ’ • J .
. žvarbiausias naujojo ko
miteto tikslas bus prisirenk j

Kaunas. — Šią vasarą į 
Lietuvą atvyks Berno uni
versiteto profesorius Ma- 
chęk galutinai išmokti lietu
viškai. Beto, keli kitą Čeko
slovakijos čekišką ir vokiš
ki} universitetą profeso.riai 

I filologai : rengiasi" atvykti į 
| Lietuvą atostogų metu mo- 
l kytis lietuvių kalbos. ‘

< t - ......  r, -.

i Lenką spaudoje keliamas 
balsas; prašyti Šv. Tėvo, kad 
Lenkijos/karalienę Jadvygą 
paskelbtą šventąja.. Jadvy
gos kanonizavimą išgauti 
buvę jau pradėta . mėginti 
net, prieš karą, bet nepasi
sekė. Abejotiną kad ir da
bar tai padaryti pavyktą. 
Jau praėjė penki Šimtai me
tą nuo karalienės Jadvygos ’ 
mirties, Slinku besurasti jos 
šventumas, o be to, tos pa
stangos minėtą karalienę 
kanonizuoti. — atrodo dau
giau politiniais . mo+yvais 
paremtos. . . ~.

6 NAŠLAIČIAI IŠGELBĖJO 
500 ŽMONIŲ

PASSAIC, N. J. — Šio
je apylinkėje siautė didelė 
audra su lietumi. Našlait- 
nainio 6 berniukai pastebė
jo, kad lietus, nuplovė gele
žinkelio relių atramas; jie 
tuojau prisiminė, jog tuo. 
pačiu laiku turėjo ateiti 

[greitasis traukinys. .Naš
laičiai ilgai negalvojo •— jie 
įącijau išbėgo iš prieglaudos 
ir, nulėkę prie geležinkelio 
relįą, pradėjo .nesupti ap
siaustais ir šaukti. V Trau
kinio inžinierius juos pa
matė ir sustabdė traukini. 
Buvo nakties laikas. Traū-

biiliauhkas
Grakorhu Ir islaamnotojai

680 Grand St, Brooklyn.N.Y.

1

KLASČIAŲ3

GLINTON PARKAS
Piknikams, baliams, koncertams, 

Šokiams ir visokiems pasilinksmini- 
Dflamjs. smagiausia vieta Brook- 
lyDe-jlaspsthe. Jau? laikas u^slsa* 
kytl ileiuos SMonnL - > 
kamp, MBspbtli ir Betts Ava.

JONAS KLASČIUS, Sav, 
1' Maspeth, M Y. į

Tel.. E vergreen'6-5310

; JOSEPH GARŠVA
GRABORIU S

: BALS AMUOTO  JAS
’4Š1 BTOmi? AVEHOT

BBOOKLYĮi.M. t. -

M

TeL SUlf Public
' 'ZT* • .V •

(LevindatufauO

ObAŠGMŲM
VU Union Av«., Brooklyn, W.T.

Telepkune Stajr 2-4400 
MOTARY PUBLIC

ALEKS. RAEETOIUS
G R AB OR IU S

402 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijos 
Bažnyčių

Paraamdau Automobilius Ves
tuvėms, Krikštynoms ir viso

kiems.pokyliams

. \ Tek NęwWn 9—4.4(54

ANT. J.VALANTIEJUS
GRABORIUS IR

BAI.SAAlOOTO.rAS
Apdruuy* Visose 

'Notpry Public' 
5441 •*->' 72-nd Street, 

.irti Grumi st.
M18PETH, U L, N. Y.
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