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LOS. GLOBĖJO ŠVENTĘ 
ŠVENČIANT

Sekmadienį,' balandžio 23 
d. minime Šv. Juozapą, L,. 
D S. Globėją, kurio gyveni

mas yra mums visiems gera; 
žinomas. Jis buvo kilęs -iš
karai i aus giminės, bet kara
liškas gyvenimas jo netrau
kė^ Jis 'buvo paprastas dar- 

. miliukas, pasini ) pauiekir- 
las.
” Bet Dievas jį išrinko at
likti’. aukščiausiąją pasauly2/ 
jo pareigą — būti Jėzaus 

-^Kibstiuis/Glriagjru— Tuviu
Tas pąrotlo, kad Dievui 

patikti, nereikia, nei didžio 
mokslo,, nei būti pasaulyj, 
garsiam i-r, gerbianiani,' bei 
reikia kantriai ir ištikimai

• atlikti savo pareigas,
LDS. narių gyvenimas.vi

soje daugumoje yra panašus 
Šv. Juozapo gyvenimui. .

Nedarbas, skurdas ir var
gas ne vieną privertė kęsti 
badą, paniekinimą.

Kaip Šv. Juozapas žinojo, 
taip mes privalome žinoti, 
kad visi vargai ir kančios 

. yrą tai dėl Jėzaus Kristaus.
LDS. organizacijos tikslas, 

yra nustatyti socialę tvarką 
pagal Kristaus. mokslo dės-:

: nauja 
artyn 

prie Dievo Karalijos ant že- 
. mes.” . .

Taigi perkratykunė savo 
sąžinę ir. pažiūrėkime ne- 
yeidmainiaudami,. ar. ' mes, 
LDS. nariai, nors kiek eša- 
inc panašūs mūsų Globėjui ?

Ar mes kantriai ir ištiki- 
mai atliekame savo par.ei- 

■ gas. ? . Ar mes dirbame, kad 
** įgyv.endintį Dievo Karaliją 

ant žemės?'. Ar nies ' esame 
ištikimi savo ’ organizacijai- 
LDS,.?.

Taigi savo organizacijos, 
patrono Šv. Juozapo Dieno
je padarykime pasižadėjimą 
uoliau ir ištikimiau dirbti ir 

. auginti LDS. ir platinti jos 
organą 41 Darbininką ”/

Nuoši.r džia i pasiinelskimė 
. į. Šv. Juozapą, kad. jis iŠpra- 
. šytų V.. Jėzaus mums ’pajė- 
.- gų ir sumanumo užsibrėž
tąjį tikslą įvykinti.

mus. Jos obalsįs:.. 
tvarka Kristuj e' ’, ■

LIETUVIAI LAIMĖJO 
ČEMPIJONATA

AJ-A BAISUS KATALIKU PER- 
-SEKI81IKS SOTIEiy

VYSKUPAS. JOHN L. NILAN

. ' UerŠ/H-'g — Uia .gauta 
'daugiau žinių apie katalikų

•• 'persekiojimus sovietu Jlusi- 
jjojr. Bastį bimns skizmalikų 
Iriu.u linkimas piie Katalikų 
BažT.iy.ri(>s ir nm <ts • vu.*iiylirs'

• su Roma. Tas- dfmda pagrin- 
!do GPU daf labiau katuli-
kus’ persekioti, nes Jie bijo, 
kad milijonai riisų gali pri- 

jimti katalikų tikėjimą. •

kis,, kuris buvo ištremtas Si
biran, nors jo ištrėmimo lai
kas pasibaigė ir jis nori grį
žti į Leningradą, kur jis yra 
A į Kištališkas Administ rat< ė 
:rius,. sovietai jam neleidžia 
toliau važiuoti kaip i Irkut
ską. ' •■

GPF.. agentai areštavo 
kun. Slęrhman Kieve, kuni
gus Szūbert ir Illi Odesoj., 
kum .Gacenbeller. • Eichen- 
Xvold,. kum ’ Aleksandrovski 
ir kitus. GPU. persekioja

Hartford, C I’., — Sėptim 
tąsią. Hartfordo dieeu’zijos 
vyskiiĮ ras,. J o .Etaiėolciici j ą 
Jolm J. Nilan, po iškilmin
gų pamaldų .katedroje, ku
rios šeimininku -j iš išbuvo 
arti 23 metų, buvo palaido
tas Šv. Benedikto Kabio ka
pinėse, balandžio 17 d.

Katedroje, Vyskupas' Man 
rice- F. AIcAulilTe atgiedojo 
gedulo mišias.

VyskŪĮro soste, . kuri per
23 inetus. užėmė vyskupas ne tik kunigus it svietiški ii s 
Ni.lan, sėdėjo Jo Eminenci
ja Kardinolas O’ConnelL 
tyriausias Katalikų ierar- 
clias Amerikoje, kuris toje 
pačioje katedroje 1910 me
tais pakele vyskupą Nilan.į 
Episkopatą.

' Priekyje kardinolo, dve
jose eilėse sėdėjų 15 vysku
pų iš įvairių/Amerikos die
cezijų. Kardinolo, dešinėje, 
sėdė j o Hart f ordo ■ diccezi j os 
Kancleris kini. John G rega- 
-ry Murray, kuris pasakė, pa
mokslą. Taipgi, buvo virš 20 
Prelatų iš Hartfordo ir kit-ų 
diecezijų. . ’. ■ ..

Bažnyčioje buvo apie 700 
■’d-vasišidų. - Tarp, kurių buvo 
nemažai ir lietuvių/ 
,’ Kapinėse giedojo šv. Tu
mo seminarijos.choras ir St. 
Paul, Mįnn. arldvyskupas 
John G. iMurray suteikė pa-

Įlartfbrd, Cl., Balan
džio 14. d, lietuvių Šv. ‘ Tre
jybės parapijos basketball 
komanda laimėjo rungtynes 
su šv. .Tustino., parapijos 
komanda, .40: prieš 24-ir kah 
lalikii -lygos, čempijoiiabą. ’ ■ •

. ■ ' • • ’ • • I TO
. Lietuvių komandoje, daly-.) 
vavo’U, Šimkus, Piuavičiuse v'

'Ar.alinąųskas, .Mockus, šeį-; 
. gis, Brynga, S.. Šimkus, Gi- 
.raitis. ir Bolis.

Publikos pasižiūrėti rung
tynių susirinko virš. 200. ’■

Prieš rungtynes, kųn; Jo-
• nas Amhotas, Šv. Trejybes 
. parapijos .klebonas’’ sukalbė

jo mąhlą už- vyskupo John
• J. Nilan vėlę, kuris- dieną

prieš lai mirų,

GUBERNATORIUS GRASI
NA AREŠTU Už PARŪK
SIMA NUOSAVYBIŲ Iš 

VARŽYTINIŲ
Oh'liihonui C U a — Oklaho- 

mpą valstybes: gubernato
rius, \V. I f r. Munay, Tialaii- 
dzio 14 d., įsake inilirijai a- 
reštmji.. apskričių iždinin
kus iv kitus valdininkus, ku 
ric bandytų, iš varžytinių, 
parduoti žmonių namus už 
ne.nmkejinią mokesčių.

1 Įubermi-temiūs^  ̂pamške/ 
kad apsaugo,]imas žmoiiįn 
namų’Šiuose* sunkiuose lai
kuose yra didesnės svarbos., 
negii išrinkimas mokesčių.-

DEPORimTlRBCKĮ

katalikus^ bet ir vaikus. Y- 
ra daug atsitikimu, kur ka
talikės .moterys išėjo iš pro
to' dėl kankinimų, kuriuos 
turėjo pergyventi kalėji
muose. ■ ’

KARO DEBESIAI PIETINĖ

Buen.oįi Aires-—. Tamsūs 
tiršti kar.6 debesiai tenkasi 
Pietinės ^Amerikos padangė- 
je. Yra pavojaus, kad gali 
greit kilti karas tarp Colhm 
bijos , ir Perų valstybių dėl’ 
Lėti čia teritorijos. • Karaš 
tarp Bolivijos ir. Paragua- 
jaus tęsiasi jau trys motai 
ir. dar pabaigos nematyti,

Pereitą savaitę buvo ban- 
‘dyta sukelti revoliucija -Bo- 

• livijojs, Brazilijos ir Urag- 
uajaus valstybėse. Tose val
stybėse randasi karingos vai 
džios opozicijos. Chile vals
tybės rinkimus laimėjo kai
rioj i', radikalai, ..kas gali iš
šaukti revoliuciją. - ..'" 

rių, pastahda 1928 metais. 
Kada diecezijos , kunigai, 
Vyskupo Nilan 50 metų su
kaktimi! proga, įteikė jam 
65,000 dolerių dovaną, tai 
jis tuos, pinigus atidavė- se- 
ųmnaia jns’fondaii. .'

Pr«wcūzij't ’.— 
Leono Troi'kįo Ketvirtojo 
iniernačioiialo”’ štabas ren
giasi kraustytis. Pr.ancūzi- 

■ jos valdžia už tai, kad Troc
kis neišlaikė Savo žodžio ne
užsiimti politika, paliepė 
jam iš Prancūzijos .išsikrau
styti.

Pasirodo, kad Trockis,, jo. 
žmona,, du. sekle t oria i ir du 
tarnai čia išgąyėno apie ke
turismėnesius.

‘ .Dabar, jo vilią apstatyta 
sargybą, kuri ..laukia val
džios Įsakymo palydėti bu
vusi bolševikų vadą iki ru- 
beži’aus.

Nacionalistų; spauda tvir
tinu, kad Trockis Prancūzi- 
joje spėjo suorganizuoti nė? 
(>-k( >mun istų sąjungą ir ak
cijos’ centrą-, kurio tikslas c- 
sąs iššauldi generalį streiką 
ir civilini kara.

NAUJASAI HARTFORDO DIECEZIJOS

VYSKUPAS MAURICE M’AULIFFE

■ . ((4f»nr:(psy VVah'rhnry Denmer.at’)

DARBIU ARMIJį RUSIJOJ KATALIKŲ LAIMĖJIMAS
Sovietai-balau-' Madrid --Maslt'.ra

džio 14 d.,, paskelbė projek
tą, kuriuo.mi jie nori suma- nutarė ištemti. ■ dvasiškį)-; 

pensijų lomią su-. 16,500,001)žii it i administracijos ir ras- ] 
tinių išlaidas valdžioje ir. pesetų, nežiūrint,- kad sočia 
industrijoje 753,000,000 ru- lįstų 
bliu į metusi Tai yra .ŠtaiL 
n,<i . sumanymas, sumažinti 
raštinių . tarnautojus,, kad. 
darbas eitų sparčiau ir dau
giau lėšų liktų . produkty- 
dcin'š' darbams..

Iš TROCKIO VIRTO 
SOOROFF

j. V. KAINUOS $1,250,- 
000 AMBASADOS ĮSTEI

GIMAS RUSIJOJE

priimta . ’ konstitucija, 
draudžia duoti 'bet kokią pi-; 
pigino pašalpą katalikų dvaį 
siškiams. ’, Į

.. Tai yrą dar vienas- ispanu, 
katalikų laimėjimas;

^asliiių/ibH —■ Balandžio ;
17 d. Amerikos• Revoliucijos j.

/Dukterų ( D.. A. R.) organi- 
t žarijos . seime, .s. ąi’iiatorius . :•

. .Barboiir, atsakyčiainas' Į .de- į 
Megarių p aki a ilsimus, jiasa- j 
kr, kad Amerikai kainuos

1.1,250.000 ■ dolerių įsteigimas • p 
■ ■ ambasados’ sovietų Rusijoje^ J.

(kad ambasadorius Bulh’tt .
i gauna algos. 17,000 dolerių : 

~ mirimas: Tn kai T UTaikymaą ■ 
anibasądos kainuos apia 
1001)00 dolerių metams. • ’>•

Kitas paklausimas? buvo i.
apie’ 10,000 sovietų studen- 
t ų, k 111 -i r bus i ą į I ei st i Ame- . 
.rikon.’ Dr; Tlmmaš .,TTealey 
pareiškė, kad konsului va- 
žiųojaiĮtieji Rusijon turi U 
sakymus, kurie neleis.‘stu*. 
deni ii .. masinių įvažiavimų 
Anic.rikom -. • ■ •. • ■ •

Delegate ponia-K. S. Day ■ 
iŠ Hartford, ('L, davė pa
šildymą, • kad visi. svetimša
liai,’ gyvenantieji Ameriko- 
jc,.jii yra apie septyni mili
jonai, būtų deportuoti, kad 
(ln viis: j > i‘(igą'- Ainrr.ikės vai- ' ■ 
kams, - baigusiems ITigli 
Seimo], gauti - darbus. Tai ' ’ 
neprakt iškas pasiulym a s,.

•{1J nes High Sehool baigusiėji. 
tų'darbų, kokius, atlieka ateį ’ 
via i ne.pi I iečiai neatliks. ’

KOMPANIJA .-APORAUDĖl 419,500 DARBININKU 
DARBININKUS NUO NE-; GRIŽO DARBAN V 

DARBO SVadiuHil'on, -r- .Darbo se- .
...........  , . sreforė ■ Eraiices Perkins,.

j.. Chicago,. —Wflliąm Wrig- ^bąlmidžio' 18 d., pranešė, . .

Tūkstančiai vaikų pagėT- 
bė vyskupą Nilan, išklausy
dami speciales gedulo pa
maldas katedroje..

Vyskupas -Nilan, prieš pa
kėlimą „i vyskupus, klebona
vo Amėsbury, . Mass. Nuo 
1910 nietų, kuriais jis buvo 
įšventintas ’ vyskupu,, jis i- 

’ steigė savo . diecezi j oje dau
giau kaip 80 naujų parapi
jų, kuriose buvo pastatytos 
naujos bažnyčios. . Daugiau 
kai]) 60 parapijinių ‘mokyk
lų: buvo pastatyta, jų tarpe '.ni.ė valdyti Hartfordo diece- 
dvi kolegijos, moterims. 'ziją, joje buvo 375,000 kafa-

AVaterbury Vyskupas ‘ Ni-1 likit, 350 kunigų ir L25Q vie 
lan įsteigė, dvi High Schools; nuolių sesučių, užsiimančių 

i mergaitėms , ir West Hmįt-; mokymo darbais ir ligoninė- 
[forde buvo išstatyta' kndUse, .82. parapijinės mokyklos 
.Janis prieglauda.’ • - • ’-. su .35,000 mokinių. ' .

| Jam buvo arti prie, širdies , Jau 1930 metais katalikų 
Katalikų užlaikomos ligoni-| skaičius paaugęs iki 600,0(^0 
nes. Jo. vadovybėje prie iri;. ’ 1
jų ligoninių buvo pastatyta j 
slaugėms gyvenamieji • na-j 
mai ir jų-• .veikimas -' buvo 
praplėstas. •

Jis centralizavo ir sntvar- 
. ke labdarybės -(laibą diecezi

joje.. •• ■_ •/.- .- . ’. ■■■

. Šv.’Tamo šeimnarija,' kuri 
kainavo du milijonai .dolc-

. ParųžiuK, .— Trockis, bu-į 
vęs raudonosios• armijos’va-+ ~ ,r........ .... _ ... .......
das,. dabaT sovietų tremti- ley, Ji. kompanija įvedė dar-j kad laike* kovo mc'iiosio 419,- 
nis, raštas bąktlžėjė ■pri,-i apdiaudą visiems savo'500 darbi!tinku grizo dar- ....
Ėontainebleii • miško" netoli bininkams, kurie,ten yra ; ban, ir kad- tą menesi, savai?-
Paryžiaus.'- . / ; “ įdirbę, šešis .mėnesius' ar j 1 b„.s a]xos pakilo lįofHJIOO,

■' ,- ’ : . ilgiau ir kurių algos- nėrū ‘(ioierių... ’ ’; . •
■ Jo bąfeuze TIK aftittosta .(jįįesnės kąip 6,000 dolerių: ' Tas reiškia,' kail šiais me- . 

spiUiuotonils y<-nnS ir.sa;l metamg. . . : ; - inis ■ 2,75n.noo ■ rtaJillinku
g<>;jaina diiejtj suraj. .čia p<>- jej cial-bąs sumažėta, ir'dauoiau inri darbo priva- * 
heųa, darąąma pąslaptai- dal-binitias butų atleistas, (\į„S(. ‘industrijose kaip pe- 

y1’; komi>anija mokės tam tikrą'j-eitais nietais.' / .
tą ir. surado, Troe^.sodinti nuo§jmtj pagrindinės ai- i ‘ K„VI) niėuesvį,- nedarbas . 
prie rašomojo stalo ant ku-y 
rio gulėjo du. revolveriu.

Sakoma., kad jis tvėręs daugiau kaip du.metu, jam' 
ketvirtą* interiiacij(>nalą; ku mokės per dvidešimtį są-į 

L1‘ rio tikslas esąs nuversti vi- vaičfų; jei bus išdirbęs dali-.
vedėją-, ku- sa^ dabartines valdžias. . giaii kaip penkis, metus,’ 

_ ________ _ T- oekis turėjo, valdžios mokSs P®7 dvidešimtį keta-
S“ „ L„S! s/sss ” zy syg 

STREIKĄ SRIZO DARBAN ’ū'ė, kad jis gyvena Korsikos niobės per 2b savai-, • . ė»» • • v • -L -«.♦ , •• i *1 rPS* • .
. ■ ‘ •• saloje, kur jis kai. kur j lamą

..'Ke-nosJia, TJ7s.,  ■. Nash '^ivo apsistojęs, .. * Atleisti darbininkai, kurių
Motor.kompanijos darbiniu-' Policijos žingeidumą^ su? ^gT1JldVie. alga. ne^lde^e/ 
kai. trijose dirbtuvėse baigė kele tas faktas, kad “M, So-'2 į? ' <■'
streiką, ir'.grįžo darban^ ha-.’.droff” negaudavo, i r nesiūs-' į1 e.1^ Y*8 k

iš j' r - • i • i -Y vi • ' 24 dolerių iki 48 doleriu, buslanclzio liS cl. davo .jokiu laišku- bet vienas. , ‘ " -.. v
f sifrrJL-nvn- J7I.0 :x j.. Z,.,,,,r.’, Y., |mokama 6Q nuošimčių,, virs

48 doleriu iki 72 doleriu bu<
■ mokamą 40 nuošimčiu ir virš ;

$40,000 GAISRAS
Lairrenče, Mass,,—■. Pen

ki gaisrininkai tapo’sužeis r 
ti,.. begesinant’ gaisrą, • kuris 
beveik visiškai • sunaikino 
Craft’s krautuvo, 474 Essėx 
St., balandžio 16.

. Nuostoliu' padaryti, apie 
40,000 doleriu,.

Policija sulaikė Arthur F. 
Croft, krautuvas savininką, 
jo sūnų.Sidney ir Mas Sin- 
ger, krautuvės 
riuos : įtaria padegime..

pne rašomojo s ąlo ant ku- gos pe]? šešiolika sąvaieių.: ^mažėjo keturiais nuošim- 

Jei darbininkas ■'bus išdirbęs' Sais ir alsos pakilo 6.9 nuo- ■

NAZUMS IR SU PROTE
STANTAIS NEVYKSTA
Btrlį/iurs — Balandžio 14 ••• 

d, vokiečių, protestantu haž-- 
nyčios galva Lūibvig Muo- . 
Iler. įiegalėdainas išsilaiky- 

-f i prieš protestantų' dvasiš- 
k i ų o] >< >z.ie i ją, a tšaukė ■■ savo 

■ dekretą iš- sausio .4 d. š. in., 
ktiriimmi ■ jis norėjo pasida
ryti diktatorium visų protes . 
tanių sektų Vokietijoje,. .
: Mųėiler buvo nazių pasta- ■ 

.. .............. . t vtas .kaipo galva protestam ’ ■ • 
doleriu 28 nuošimčiai.. y y , ‘.,-I tų, knd -namams butų leug- 

’■ / • \ ; P 1 vilui protestam lis kontro-
z(7 . . T n ; . 1 mginvstr -r rainio zmo-! r ' . 1 .('Iticcųif) — Jnlluenza siin*. . , . ’ . ■ . • ilimdi. .... • ■

• • • . ' gaus kapai. ; -J/.- friouriii* v - - h • , - /,.

giaū kaip penkis. metus,’

landžio 18 d. . d'avo-.jokių laišku liet viena’*
Streikavo- 47(>0 darbiniu j iš .jo tarnautoju kas- rytą- at-J 

Im. Streikas tęsėm septynias ; veždavo jam • laiškus iš Pą-’’_ 
savaites. Streiką’. laimėjo vyžiaus įr vakare niiveždavo 
darbininkai,, nes jiems algos Trockio laiškus i Paryžių, . 
pa keliautos 10 nuošimčių.-i r. k L—/ l.

p f j iri] jažirio. uniją..
“ Trys Šimtai', streiklaužių kiai. susirgo į ei ikų generolas ĮĮ| 
bus atleisti, ir; tik po /tm'^dleris.dfydy tojai niispnm ' '■ 
kaip visi, streikieriai'.‘busį dė, kati jis turi važiuoti i .e 
priimti darbai! ji 2<)().darbuI.Dioridą. poru 
ninku, kurie buvo paliuosūo.-
Įj sausio mėnesyje, tik-tada ‘ Dalimis, atvažiavo Ameri-

kon, kur jis runka, aukas, len 
ku kariiioineiiės m va l idanis;

sielų; buvo 9S pradinės mo
kyklos su 47,227 m,okinii| 
272 bažnyčios ir 12Ū kojdy 
eios, . Diecezijoje buvo 516 
kunigų,, 2.091 viriinolių se- 
surjų, viena’ .kolegija,' trys 
smninarijos ir aštiimiios a- 
:kademijos.'

’ IIai*t lordo diecezija buvo
įsteigta ISĘl metais, | imli streiklaužius- darbam. '

’da ibdayiai gajos ‘ atgal pri

. ■f’privš- katalikus,. bet .čia jie ”
• . ,bu v.o iš -pradžius ai remti• ka- •• 

i*vai savaičių’pail- J&vn Krautuve.' Tinkama vietą tali-kn vyskupų.
dėl naražiaus arba • užsidėti?in• . ; , , » ■ ’ ', -

- ‘ ; Gal dabar pamatę, kad net
protestantai1 prieš, nariuripii' . - 

.. sisia.uš<\ jie liausis perlekia* 
. ’• ję katalikus. • • . - ..

•laiką gėrimą vietą. • • •
• Peter Kėfiolkiuuis

■ Soutli St., Bos 510,.
... Warren, Mass.

t



»» Penktadienis, Balandžio 20, 1934.
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k VIETINES ŽINIOS
H 1 y'~T~A B ii ’ vimai. Bus renkami atstu-1- Petronėle Janušauskienė, D A K T A R A I * vai į partijų seimus, kurioj (IdndiioUitė), 46 metą am-.

___ : 2 — •______ _____________. i ■ • \ ‘ T » VZ I * — _* ITT - —. -I •• 4 ’VATKt'k/I

“DARBININKO,, VAJAUS >,j Y"'1"""' niiATiiif-A ' tautišką susipratimą.BAIGTUVES j Būkime susipratusiais or-,
' ‘ ’ ganizacijcis nariais. '

: '■ . • •• \ -i '
Sekmadienį, balandžio 22.

<3L, Šv. Juozapo šventė>*• 
trečią valtuidą po pietų, baž
nytinėje svetainėje* ’ įvyks 
“Dftrbiiunli.i" vajaus ttžbai- LDS. 1-iuos: kuopos mene- 
girnas. f < ainis..susirinkimas įvyks am

Vįsi vajaris kontesto da- ti-adienį, balandžio 27> cl., 
lyviai yra užkviesti daly- 7:3(1 yal. vakare, parapijos 
Vantų Kalbės LDS. centro ,.iS.aĮ(- jt,f Kariai įiraš’Rui kuo- 
pinniiuiikas kun. J. Švągž- skaitlingiausiai dalyvauti, 
dys ir kiti svečiai. B< to, turime priminti nm

Muzikalę programos dalį riamsy kad ‘•parbbiinko” 
išpildys muzikas Mamertas,_vajus baigsis sekmadienį, 
Karbauskas šii. savo darni- balandžio 22 d. Tad neužsi- 
cinkais., mokėjusiems nariams dai

Visi lietimai yra kviečia- proga pasinaudoti nu- 
mi skaitlingai' dalyvauti. į piginimu ir užsimokėjus’.<hy.

Jiokios įžangos nebus. ba^ sutaupyti 1 dolerį. Viv 
I n 0 1 MAC* iflinbnO Pė&ibaigųs kaina bus Li Ui ui l“lVlUu MJUlUO kai Į), kad buvusi pirmiaus, 

Mokesčius galėsite ūžsimo- 
kėri .finanšų raštininkui, a- 
tūję bažnytinėje, salėje prieš 
mišias, kuopos intencijai, 
kurios įvyks bal.. 22 d. 8:30 
vai.' ryto-.’ ■

• . Kupins Vold/jba.

NARIAMS
į- Balandžio 22" d." Švęsime 
mūsų Brangios. organizaci
jos metinę, š vent ę. Ku< jpos 
nutarimu, visi nariai daly
vausime baži ivči oje ‘ ‘ in cor- 
poTen. •

Ališios bus 8:30 vai. rvte. 
tad visi nariai privalo.susi- 
rinkti bažnytinėje salėje ne-, 

v vėliau kaip 8 :į() vai. ryte, 
kur susitvarkę eisime išklau 

•syti Šv. Mišių, Kiekvienas 
.turėtų suprasti, koks kilnus 

. momentas, vra dalyvauti mi 
šiose “in corporę” ir bend; 
raį visiems nariams . turėti 
bendrą 'dvasinę puotą, nes

ADVOKATAI
JUOZAS CUNYS

ADVOKATAS

414 Brqad.way, S. Boston, Idass

Tel. So. Boston 0948

. gyvenimo
| Tel. Parkvyny 1S64-W

Prisiekęs Advokatas.

MAS B. GAILIUS
Veda visokias provas.’ Daro vi

sus legalius dokumentus .
317 Ė St. (kampas BroadVay)

South Boston, Mass.
Telefonas- Šou. Boston 2732

■ Namu,; Talbot 2474

KAZ. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

“Darbininko” Name -.fe ..
(antros lubos, ribom i)

366 BrOadway, So.. Boston,
: Tol, So. Boston 3357

, Bostono Ofisas:
■ 60 State St., Room .326

• ' • Tel. Hubbard 9396
Gyvenimo: 33 Rosėmonf Stiėęt, •

Tel. Talbot 2873 Dorėhesįter, Mass.

Kuopos Vuldįfba

Lietuvis Dantistas

DR. S. A, GALVARISKI
(GALINAUSKAS) ' •

TcL ^o. Boston 2300
414 Broadtvay, So. Boston

Ofisus atdaras nuo 10. iki 12 vai. 
ryto,'nuo 1:30 Iki. si:3o-po pietą ir 
nuo 6 iki 9 1. vidcare. Šventą dieną 

■ ' pagal busi tarimą.

Tel. So. Boston 0823 . f
LIETUVIS DANTISTAS I

DR,MV.CASPERj
s . (KAŠPABAVIčirS) . 1‘ 
i 525 Ė. Broadv/ay, S. Boston | 
j. pfteo Vulandas. Į 
|Nuo 9 iki 1.2. ryte, ir nuo T.3O Ihlf
5 5 Ir iitio 6 jkl S vai. vakari’, ofi-Įfe 
Įsus uždnrjtas subaioš vakarais. ir| 
|hetfeldieiihifc; taipgi seredoniis niniĮ

12-tos «liejią uždarytai. ■ I . 
Į Taipgi nuimu ir X-Ray j

ji

1 DR. J. LANDŽIUS
| SEYMOUR
iLIETŲVIS GYDYTOJAS ir

I CHIRURGAS
I . X-Ray" ; 'į

Į Tel. South Boston 2712.
L - 534 E. Broa.dway,
i fe South Boston, Mass.

i įtyks birželip mėnesį. Wor- žiaus, gyvenusį. 268 Wood 
j cesteryje. •. . Į Avė., . ’ Mattapam Mass.,

Šiuose seimuose bus reti-.mirė Bostoiio miesto ligoiii- 
kami partijos kandidatai nėję plaučių uždegimu 
rudeniniams valstybės .’rįii- šiidirs liga, bal. 16 dt Ame- 
kunąmš. Svarbu mums, kad rikoje pragyveno 22 metu.' lt 

.būtų lietuvių' atstovai Šime: Paliko vytą ir sumį Vinctm- 
’ se seinnit >se. ' . i tus,. t ris. brolius . ir giminių.

■ So. Bostone'yra du lietu-> Tapo su šv. miškinis pahu- 
. vuti kandidatai, šeštame? dota bak .19 d,, 9 v. r.,, ka- 
Warde yra Jonas S. Mešlisdalikli kapuose, Dcdlmm,. 
ir --'eptinfame.advokatas Pct'.ATass.’ '. ■
ras J .Povilaitis. • j- • 'v y ’’

Taigi, lietuviai piliečiai^'VYcllJ SI SIRINKIMAS 
antradienį balsuokite ir . —— ---- —
kiekvienas ' reikalaukite Du- L^/Vyčių IT-tos "Algirdo 

. niukratų [»art įjos balot o. . kuopos mėnesinis susi rinki- 
šešto, yvardo lietuviai stabams įvyks sekmadienį ha- 

•lykite ' kryželį už lietuvį: i landžiu 22 d., Vyčių kaniba- 
Jolm S. Mcšlis- • f valandą po piedų,

Septinto \v.ardo lietuviai1 Visus kviečiame daįvvau- 
statyki't(‘ kryželį dvejose vie; U,, nes t urinie. svarbių re.ika- 
tose už. lietuvį advokatą Pe--bū Bedo, atminkite,: kad -va? 

der J. Povilaitis.."Dž jį rėi-’jus. .mūsų, kuopoje. Vajaus 
. kia statyti ki-yželi dvejose'metu pakvieskime’

LIETUVIS PASKIRTAS 
TARYBON dė sau už moterį Louise. E, 

Coliley*

į Balandžio 16 d. Cambind-J VISOMS N. A. BLAIVI 
j ge'io niavoras Russell pas-.' 
į kulbė narius LILI tarybos J 
, J i/ tarpe yra litdihds adv.o- 
kat asr; Ant anas O. Šalna. Jis 
iš.i inktas tarybos sekreto- 
ritink

Kit i tarybos, nariai. yra 
Ilarry AV. Joel, pirmiiiih- 
k<is ( k'nt j.’aliiiės Darbo Uni-i landžia 29 d^ pi vilią, valam. 
Ln. jnn-1^ A j)o’ pietų. Raginame,vė

sas kuopas greitu laiku iš- 
Į rinkti delegatus ir suvažia
vimo latoskąifjiugiaukiai da
lyvauti* fe • '

J-oiias P k. T'UinulĮpias. ■ 
N. A.: Apski’; Rast

savo

| žavi j,oš , ■ • _ . ■ , .

j Kiirtli. kviečiąnie ir Visą,

PASIDAIRIUS PO SOUTH 
BOSTONĄ

Šv. Gregoriąus bažnyčio- 
je, llorcliest er Avė., balan
džio 19 d., iškilmingomis pą- 
nialdoniis buvo atidarytas 
ASdas . Kataliku Pilnąją 
Blaivininką Seimas Bostb< 
f.io diecezijoje.

Kun. Midiaėl J. Derby, 
.sąjungos piriniiiinkas buvo 
eeltibrantu.. Kum Eranęis 
X. Dolan pasakė pamokslą.

’ So. Bostono; 49-loji Bląi- 
Vininku kuopa išreiškia šiivj 

! hngii . padėka visiems, kurie j 
'.prisidėjo prie arbatėlės pe
reitą sekmadienį, ypatingai-1 
kunigą m s-: “C rboiiavieiiu-,. 
Yirmauskiui ir - Juškaičiui <

> NINKU KUOPOMS ■ ■
Naujos Anglijos Pik Blab 

vininkų. . Apskričio metinis 
i suvažiavimas įvyks Švc. Pa- 
Indės Nekalto PiTTsidėjhnu... 
[bažnytinėje salėje, Windsoi’ 
l'Slr Pambridge, Mass'., bar

jos;. James A. Keeley.' kori-:, 
trakt orius ir Gėrale! A J 
O‘ęoiHĮ(H\ .-.

Taryba sudaryta, einant • 
nurodymais Josoph P. <lar- 
ncy, viršininko ĘRA atimi- 
nislrąeijoK Massarliuset t .sį 
valstybėje^ . . . '

Taryba turės patariamąjį j 
balsą nūsta-tyme ilgų ir ki-1 
tuose klausiinut>tt(\: surištaisj 
svi' jjnsąlįmiiiis t cįkiainomis’ 
bedarbiams. ’ ’

LIETUVIU! PRIKLAUSO 
10,000 DOLERIU

———- - - —,- - - - ■ i 'Pilk '^RAStv^G-bra-—--
■ KRAUubar. dirbs P^l}jir aavu .■ .

.... .Ihrolitii- JAMES (LITTE-
■ ! MOKĘ 10,000 dnl. Smulkias ..
.j apie bylą žinias galima.gau-. • J Ii Lietuvos Ųencj'alinianin 
Įiasku-' £<ollsuĮafe/ j j ĄVavėrlv 10a- . . 
J1?S- ^'fė/.NcAv York; Pily. Gitle-. ...

v?~ .morė pavaldė nėra liduviš- 
J.(Tlu‘/kiu Veikiausia ji yra pada-

’ pyta iŠ“Gitnierio”, ‘rGitc.- į ri<»’T ar/dlalanion)”.'-GiH<‘-...
• mo-i’ii giminės, arba ką nors, 

apie juos žinanlioji prašomi

lašine tik į atstovus, bet ir 
į svaido komisijos narius,.

i Athrinkite paremi i savuo-; lietuviškių katalikišką, .jau
slus. . . įnjnią vajaus, metu pHsira-.

m lis šyti•.. p rie šyvi n. o rg. 
i-fe ‘ ~ ~r'' .Po susirinkimo, draugiš-i ? “SMOKETALK” . • , kas pasilinksininimas.
i —-- ---- T . Kviečiamą jaunimą, vy-
: ' L. Vyčių- 17 iVlgirdo kuo- čius- ir vyčiui rėmėjus.. . • 
' pos- baseball .ratelio, sparti-,. 
ninkai balandžio-13 d., ture-, 
j,o ‘‘Šnibke Tąlk’ A i

jhish’iiiko daug' gražaus’ 
jaunimo ir visi gražioje nuo'._
taikoje pralt-ido laiką. l)au- . .

Q''»*|<»»Įiiiiin»,»,ioiui>>i<u>iii>n'iĮ„i... iii,<iiiiiii,ii[«] i gūnia’ sport i.innkų. pasako į

iTe.1kf,.“t - . kl»akall>ėlės apie siįortij. Va-1 j—
ajim M buvo žyniusJ

'spurti) mėgėjas E. Skitduris..i, ' 
Į Žymesniaisiais. „kalbėtojais 

_■ buvo šie: kun. K.; Jcnkus, p.Į 
I į Pikeleyičius, • E. Batastyiii,

■ kun. P. Virmauskiš ir S.' • 
Kabulinskas, baseball’o ra
telio mokytojas.. Pastarasis- . 
ragino visą susirinkusį jąu-.' 
ninią priklausyti prie Vyčiu' 
ir būti pavvzdingais lošėjais I 
baseball rately-,]. ' - j
..-J šį vakarą buvo kviestas. 
ir mūsų pasaulio bokso čenn 
pi v irias J u< ižas • Žukauskas. 
(Sharkey); J is''. kvietimą 

; nuoširdžiai, priėmė, bet dą- , 
Ivvauti negalėjo, o- tik prife 

“feZfeSfe :Iln ’WUGiWVALDYBŲ~
ytuhs w: - ADRESAI

KLališ gražiai ir Įdomiai n-į rjKTnvnš rtnuTBuri DRJ03

. Tel. Šp. Boston 2660 . .

■ Lietuvis Dantistas ■

A. L KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 y. v. 
Serėdomis. nuo 9 iki 22 v. dieną. 
Subirtomis, nuo 9 Iki 6 vai. vakare. 

•Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną, 
(pagili sutartį)

' ‘ •• t’RfiPimo
. Lietuviu Gydytoja* 

Ofiso Valandos: 2—4. ir 6—8
278 Harvard Street, 

kamp. Inman arti Central !įq, 
. . U&mhridge. Mas*..

fe

darbą (VVA

K u opos ■ Vai d į] b a.

Profesionalai, biznieriai, prnrnonln 
lai.. IciiOp skelbiasi “Darbininke." tik. 
ra i verti .skai tyt o,1ų paramos. '• 4 .

Visi .caršihkltfis “Darbininke?’

GR ABORi Al

■! liekuoja visiems artimi
I Janis, kurie svečius palinks-! 
•! mino, ypatingai' p-lems: ša-.
; kalauskaitei, . Pazniokaitei,1 
t Grabioliuteu J akubauskai- ;
II ei. ir Sinkevičiūtei. . ■
I Kuopa yra dėkinga kun J.'

DAKTARAS
Bėt, nėra geresnio savo

- sne.oialybėjė,.
ima.h . širdies,' .Plaučių 
Kepenų, Pilvo, Inkstą, Slo
gos, Patrūkimos,' Reūma- 
tizmo ir visokias Kraujo,

< lJ» Cldvs ir Kroniškas
abiejų lyčią ligas. -

’■ ' • ’ ' Uutai’hnas veltui
Pasitarimas tikrai apsaugoj nuo 

.nelaimią,' išlaidų ir kančių/.

Or.erady, 327 J.’Z“£.
VataniOf, Antrafileiiial*, Įtetvinsą 
dieniais Ir SeStadlenlais' 10—12 ry* 
t®, 2—5, 7—8 .vakarer sėkistadl* 
nialB 10-12 tiktai. . ..

P. J. AKUNEVIŠIUS
GRABORIUS . . . .

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

Reikalui, esant kreipkitės :
. ■ doU'f’H BOSTON . -. ' 

258 W- Broad’vvay
Tel: S.' B. 4486 

MONTĖLLO•
16 Intervale St.
. Tol : 411'0

• Tel. S: B. 0441.

PR. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

414 Broadwayy So. Boston.
Room'3.

... Gyveiu vieta: S Florence.' St., 
.. . Hudson, Mass.

Tel. Hudson 622. .

Bėd. 14.-d., tuoj po 
(in'iii šv. mišią; šv. 
So, Bostono lietuviu bažny-'\ 
ei oje, Maldai eiia F.- 
Iy1ė, 22 Gatės..-Št., Š<>.
Ląn, išėjo.už vvro S.ąlvatore.; .j - • ' 7 • 1 ■ • ’ .. 1 i |w -
(hiaragiia, .556 K. 5th ;Sf.,i.nH).|, • •
So. Boston.,- ; ■ * '

Tą pačią dieną 4:30 vai. aLsikr(‘ipti į aukščiau’ milu 
p. ]). Jonas K. Kasmauskas, t;l Kpiisulhlų, ’

• tosi. Per 20 nmim-ių vienas globk MOTINOS iVČ.
‘irmininkė — Eva Markšienė, 

625 E.. 8th St.,. So. Boston, Mass. 
.' j Vlce-pirmininke—■ Ouo Siaurlenė, 

443 E. 7th St., So.’ Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 3422-R 

apdovanojo susirinkimą ei- Rast- - Brone ciuniens,
1 0 29 Gouid St., VVęst Rosbury, Mass,

Tel. Parkvvay. 1864- W
Fln.. JRafit. — Marjona .Markonlnte .. 

83 Nąvarrė Št., Rosllndąle, Maša.
Tel. Parkvvay 0558-W 

'Mlnlnkft.—.Ona ŠtanluliutS.
į . 105 Weet' 8th Su, Sb. Boston, Ma«s.
j Cvarkdarė — 06a Mizgirdienfi
I 1512 Columbhi Rd., So, Boston,' Meiw. 

Kaso# Globoja — Ė. JanušonienS
Į 1426 ColiimbiH ,Rd.£ So. Boston, Mass 
j draugija savo; susi rinkimus laiko ka« 

antrą ataroinką kiekvieno mėnesio. 
7:3(1 vai v* kare. pobatnyttneJ Kv^ 
talnAV

(KASPARAS) 
GRABORTUS 

494 E. Broadway, 
South Boston, Mass. 

Tol. So. Boston 1437 J 
Rėš.. 158 W. 7th St.

• Tel... So.. Boston 1437 M 
Patarnavimas dieną ir naktį.

S' .. !".... ■
Tel, South Boston 0815

į STANLETSRApio S0OP
■; Stanley ir Felix Beleskas

(Savininkai) . • .
Taisome visokius Bailios. ■ Par- 

■ •duodame Victor Radios, Motoro- 
, .'a Auloinoluliams .Radio ir 11. 
'' 414 W. Broadv/ay, Room 1

Tel. S. B. 0553-W ’

’ Graborius - Balsamuotojas j

Patarnavimas dieną, ir naktį g
Fanerai Home. ir Bes.. B

'564 East . Broadway, g
. So,. Boston/ Mass. g

■j Tel. S. B. 28D5-R ’J L I E T U V I S

IOPTOMETRISEAS
IfS Išegzaminuotu :ik i - Į 

pL’fskU’Tti. akiniu-j 
kroiVafe akis alitie-| 
sinti • ir amblij«»ni> |- 

f koše-, ( aklose) akyse . sugrąžinu j 
I šviesą .tinkamu, laiku. ' j
j • j. LJ PAŠĄKA&NIS, ,O. D. j 
j '447 Broadvray, South Boston Į

imm orotorolij raAtinink©.
' Telephone 

SO.BOSTON 
1058.

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE 

STUDĘBAKER IR. ROCKNE 
Automobiliij ir Trokiį . 

Agentūra. ■
Taisome visokią įšdtrbysčią auto
mobilius. Taisyino ir demonstravi
mo vieta: ' • • t '

1 Hamlin Street - 
». ir E. Eighth St.- 

dOUTH BOSTON, MASS.
ifriportunas ir Prttr Trenkiu 

■■ savininkui

' •lankui ir jo jaunuolių arti-! Kun. Patrick J. Watęrs? iįp() nenugalėjo. Jaunimas;
1 siu grųpeį. Jie daug prisi- Brigitos parapijos kle- sveikino j alums ristikus. 

mirbnvti A- įboHUS Vlgl'■ llUsįslatės kovoti , . i( dėjo, kad paciąiyu šią Ai-, . y. • ■ . - ... KĮeb. kun. P. Mrmauskis/
l h Hat ėlę pasekmingą. ( prieš smukles So.. Bostono

_____ * pajūryje. Iki šiol jam pasi- c. . i-i1 '•• y - .fe. . . garais ir sakia mumis, uz ką
. Generolas . Fox CoWier| seke paveikti, i LieeilsiUfc ^1-4^0--
praneša,, kad iki šiol 203‘3'Board, kuri atsisakė leisii.-(h. . ~ i

i Naujosios Anglijos vyrų* atidaryti smukles .' žmonių 
buvo priimti į CCC ir 267 į vasaros poilsio, vietose, 
veteranai..Generolas pareis-' Nepatenkinti' smukiinin- . 
kė<kad yra daug laisvu vie-ikai apeliavo Į valstybės Li- ~ • 
fU veteranams, ir.kad vet'e-lcensing Board, bet ir ten Pranciškus Jeiiniskas,

t ranai, norintieji darbo, gali kun.'IVatėrs griežtai prote- metų amžiaus, išgyvenęs 12
i kreiptis prie Jungtiniu Vai-'; stąvo. ■ ifiėtn Boston ”:L'>ūg Island ~"j 1 . . L ' - , . ~ ■ ' . • ■ • 0<l

I s'tybių'■ Veteranų' Adminis- ' —r---- -• ' • ligonine,] e;'■ ten nare,, .kovo; |
trącijos; .regiono, direktu-i So. Bostone teisėjas Wil- 2J-> (i. Paliko dų sūnų. .Tapo | 
riaus ir j ie bus .' priimami į liani j.' Day nųteiše Edward- ^. šv mišiolais palaidotas -.'.Į 
CCC? šešiems niėiiesiams. | Vinįnsky, ■2'L metų, gyye- Nau i oš .Kalvarijas kapuose. I'

'. i-nauti 143 Vikst Stli. St. i ne* bal.'17’ii., 9 v. ryte.
■■■ ‘ Policija tebeieško vagių?tanis.kalėjimo"už ląžiavimą . ——

kurie iš • T)r, G. A. AlUrray (suiikvežiiinu be savininko .' Bal..15 d., .mirė,.
.a- leidimo. Policiją pasakojo, miesto ligoninėje, 

kad Viiiinsky -įsilaužęs į ga- uždegimu, Antanas 
ražių'.ir/paViigęs sunkveži- kas. 63- melų amžiaus,- g-yv. 
mį. ■ ,‘)J. Alėi’cer SU, -S“. Bostone.,

■ t-—-—--r- . Sirgo tris savaites. Bostoūe
' .Ąn-1 rmlimivj.c, ' balandžiu, pragvveiięs apiu- 40 metą.- 

.24 d;, Šo/ Bostono. • liytu? Paliko, sūnų ir •įhiktęrį.. Su 
vi-įims bus gera' proga pą-m- Šk; inišioinis'palaidotas’būk

įyšaliės ]H)li-‘J.S d., 9 v? r. M t.' Ikmvdičl 
l'ikoje. •. Tą dieną bus b;.dsa-‘.kapii6ši\ • •. .. <

automobilio išvogė, čemoda 
na su daktaro įrankiai..

.Miestas yra nutaręs - par
duoti namą, .kuriame pir- 

.nikiu buvo-. 1'2-toji policijos* 
'nuovadą. Perintais meta iš. 
' šj nuovada buvo priskirtą
prie (Mos .nuovados' imt Dalyti jų reikšmę

I. • . .... ’-d St.'
ffMituoiŲMIMIUtUa'ltnniuiHUtu.HHmHMuriliiuOOHolUI.'

I > Tol. So. . Boston 3520 - Į

ADVOKATAI ŠALNAI Į j -DARBININKO NAME ; į I 366 Broadway,‘ - • į 
| South Boston, Mass

Lfe,

MIRIMAI

IV. JONO EV. BL. PAŽALPIN#
DB-JOS VAIDYBA i

Pirm. — J. Petrauskas, . ■
24 Thornaa Park. So. Boston, Usw- ’. 

.Vice-pirin.—V. Mėdonhs,
1430 Columbia Rd.', Š. Boston, Mas>

Prnt. Ražtin’inkas r- J. (Sllneekis
5 ~Thonuuo Park. So. Boston’ M,n»- 

Firi. Raštininkas — Alb. Nev’iera 233 ;
Ė. St. So. Boston,. Mass..
fiidlnlukas — A. Niiudžibua*

885 E> Broailsvay; So. Boston, Mhm 
Alaržalka —JL Zajkls .

T W:ntleld SL, So. Boston, Masa. 
Draugija laiko susirinkimus kas trečk 
’ • ne<l?ldieni kiekvieno mėnesio, 2 vai .

pio’ pietų, Parapijos salSj, 492 R. -79
S».. R.rf<tori. Maja ' •’ ‘ 1*1

Bostone 
plaučiu ■

Mačonsr

. •'... NAUJA. ’ • .
•GRAŽIAI ĮRENGTA

BROADWAY
CAFETĖRiA

.. . . , B. MDUŠ IR GED. MASIUONIS ■
• • '••• : —Sa.viiiinkui-rĮ '

VALGIAI-SKANŪS IR PAGAMINTI Is . . •
ŠVIEŽIŲ PRODUKTŲ

. TAIPGI YRA VISOKIŲ GĖRIMŲ - .
K.ūna prieinama; Prašome užeiti.

Ė 7 7 B roadway Soti iii Boston, Mass.

Į •• LAIKRODININKAS

5 Pai-Klnodu . įvairiausios . rašies į 
į auksinius ir. sidabrųiiųs’ .daik-1 
Į.tus. Taipgi ir pataisau.’ • ' ' f 
j 366 W.’.Bi'ottdivay |

Į SO. BOSTON, MASS,.j . . . I , r

p’

t-

AG E N T AI'
K. SIDABRAS

VaMmd.iUlb'iĮm t ir-D I.h'!n\e - patu 
pinu pasenus ir parduodu

■ Laivukortes.' y • 
Apdraud'lu baloms nanius, rakandus 

;... ir . -
312 W. Bru:i»hvay, S. Boston, .Mas-*, 

Telofoįvas South Boston VTPJj
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I PENU S YL V ANUOS ŽIN10 S
Katalikų Seimelis

Delegatu suvaži a vi m a š 
seimelio reikalais įvyko ba
landžio 8 (L 1934., Šv. Juo
zapo. lietuviu parapijos sa-.

rinkimą atidaro orgaiiizaio- 
rių pirmininkas kum dr. J. 
B. Koiu-iiis ir trumpoj kai
lio j paaiški no praeit ii metų, 
seimelio reikšmę. Praeitaiue 
seime, tarp kitų rezoliucijų, 
buvo, priimta labai . svarbi 
rczoliuei ja mailių darbinin
kų- reikalais; toji rezoliucija 
buvo pasiųsta Amerik<>s 
Dj'(*zi(ietitni, Seer.el aiy o F 

_X4bo|i,—tk‘musylvmūjoss£ma- 
toriams, Alainierių Cnijoų 
liirmininkin ir Darbo Dedi; 
racijos pirmininkui. T tą

Po diskusijų nutarta tu-

1. Katalikiška Akcija lie
tuvių tarpe;

2 Maiiiierių padėtis ir jų! pb i jo jo;
siekimai ir ’.- ■ | ’

3 Jauni ni.o reikalai.
Nutarta iškelti seimely j 

Vilniaus vadavimo, reikti-’ 
lai, .. katalikiškos ' Spaudos 
klausimai-ir t; t. Tais ir ki
tais svarbiais šių laikų klau
simais nutarta seime išnešti 
atatinkamos rezoliucijos. 

, Į rezoliucijų ir kvietimo 
komisiją tapo išrinkti: Ku
nigas dr. J. B. Končius, ku
nigas J. Karalius .ir J. Gu
tauskas. ' • ■ ’

doali’o. mainierių unijų pįr> jtė universiteto, bot yra. geri kainuoja, Scranton turi ga- 
imninkas, pareiškė viltį. Į lošikai; .ųevipn priklauso dm va-rgmunką,. asmenyje 

dieiiį, mainierių viršininkai'ir prie kitii rmolių mieste. • 
kalbės',su Readuig kompani i VYČTŲ VEIKIM VS 
jos pirmiimtkii — A. J. -11 a-1 . “
I..1H-V, j<>: ..ffiše, philli.lr-l : Pi-r-i-ilaine Mitrinki 11K-, 

Studentų, valandoj, t .labai 
.. • 'gražiai ir iiitvrcsuidančiai

f<V. A'ARI><>- I>RA.l (IMA kalhėjo Albiiia> Mizai-ii npic

Bchiiylkill ir (’arbon (kum veikaIpigumą vienybes, vy
ties, šr. Vardo draugijom šių.(arpe. Juožąs. Sorvs irgi 
nariai turėjo Salo ketvirti- kalbėjo apie, ištvermės rai
nį .susii'inkimą, . Minorsvil- sius. ' Kitame . snsirmkin.ie 
lėj, Šv. Vim-ento dė Paul kalbės; p-lė .Mmijoiia V;tš 
mokyklos svetainėje. • .čiiiutč.. ir Jomis. Pa renta. 
.: Tas pąts prezidiųiiins bu-' ’ -------- ’ choras,. .
vo išrinktas ir Šioms me-i- .biorių lošimą, bab.26. (lie- ‘ (j, ką. jau bpsakidi apio; 
tams. Jonas Navickas^-, li-c- ną riuigia p-le> : P. ‘Kegoliu- 'fųmĮ-u 'jaunuoliu, kurie dra 
tuvis,. Š y. Jurgi<). bažnyčios te, E. Giabiifr\ ii- V,. Bojo-. nmtavo '

Vii nas valdininkas mažame A- 
frikos miestelyje gavo šį pranešu 
mą iš Karo Ministerijos:;

“Karas paskelbtas, suimkite

AiNjas.Vilkaaskits',.^

PASAULIO
ŠYPSENOS

šokai į vaiidcni gelbėti mano thę

3.

“Man. pavojus nogręsč •— ai 
esu : apdovaliotas' ■ plaukikas, 
taip .pat.turiu ’ žmoną’’. (“Dev 
Gcmutliche, Saclise”, Leipzig).

kad sutarti sudarys. Am ra- j pru ’ šv. Jurgio ratelio, bet Broniaus’ Nckrašiaus, jeigu visus Hčetmišaliii.s apylinkėjT’’/’ 
rimm mniniorin vh-šin inkni i iv orte bitu rnlčlin nn<.>-1e. i jis sugebėjo taip graži ai iš-.! . “Suėmiau keinriim

- Lu iuti jaunuolius.- - i įspanUH>. šerius vokiečius, ’pcnldu.i.
' . 'Puriu Įu-ipažinti; W pw . prani.ftitlls,Ah, 5v,,ills. virta as- 
nras yra .janmmo ir is-ArRrtfinoaur Vimn tou-i
kuris bandų seram (larlnit ,W(; • 1Will,
pakenkti. Susiprask, .janlii- .|ial.i)inin,K,IVI’ pasirašy. ;
liiegm s toks darbas nei Die- ' YveHhm'i. .
viii, nei tautai, nei jūs tėve- . ’; • . ’.
hams irarbūs nem-Sa ir loki,! „,.„rsllįiis ■ j, 
kurio vis bando ardyti ra*

' 11111.1! Veikia.nf Į Jauninu sa- i tan)stn! 
ve tik žemina. .. I.... .....

j Gnržiaį sudainavo didysis!. ’ ' . ; ,

Lietuvis Rusijoš Caro Virėjas <

o

Kalinys: ‘(Kaip: jie gali sakyti, 
kad aš .'suklastojaii raštus, kai a,Š

Teįsėjas: “Bet tai Hera tamstoj. ! 
ar j pa varei (Ųkiirnj tamsta kiūtinamas į 

'tanista nepagalvojai- kpib pavoju,.|Mdclms.to,jęš,’. b visai lifto žmo- Į. 
kai. tamsta gaus“. (Pele Mele“; Paris), -Į

Amerikos. valdžia’ ir darbi
ninkų reni raliuos. organiza
cijos. Buvo perskaityti lan
kai visų minėtų žymių asine 
i4ii ir be to buvo perskaityti 
sveikinimo ir linkėjimo lai
škai : Apaštališki) Delegato 

'■ Amerikai, kardinolo Ddų- 
gliorty • ii* vyskupo McDo-

■ vilt ' . : ‘
. Susirinkimo prezidijumąs

IV,,.. v AU.« I. • ■ _ ■ '

ATmIiih Dim/in” ! TAS, KURIS GAMINO ginusia valgydavo’ avienos,. ; 
| .. (ARI-F ŠI L-PI NJ. keptus kiaušinius ' ir lietm

Į viską šiupinį. •
Lietuviškai .

' (Shenandoalu Paj rintė. Lošima^ bus vyčio tipraį artistiš-kiiL
naudarir įvyks.vyriu svotai Į programoje - pasirodė i r j •Galima net pasigirti, 
nejė. šeimininkes smarkiai, p.ps vakaro rengėjas muzi- '..Lietuvoje pilna visokiu gar 
,«Hw. W,swihkit  ̂ sa-'senvbiu> Tik apie juosvi--1 ~~ 1903 rariis' >
.lovauti ii- visus pHfiuikiuus.jv,, ff,,rni jsiavirifu. Svf-Jniir tmii (įauginu i-ašo įlegu inū-’Vo p»«amhitr visu .
Visi kviečiami dalyvauti. ’ .. . .

narys
buvo vėl išrinktas vicorpir-j 
mininku.. /■ ’ j

buvo • dangą ( . ■ . • • • » 
kalbėtojų. Daugumą kalbė
tojų pabrėžė reikalingumą 
m<maliniai švarių, krūtimiti

Kun. M. Altkaitiš, kmŲ P.!Ų- Susi rinkime 

M(>ckus; • V. Al iri >inait į s ir.
P. Kėnedaitis.

■ Sekantis delegatų susirin
kimas nutarta turėti. ’ gegu
žės .20 d. Minersplle, Pa., 
lietuvių paiapijos mokyklos 
saloje.

’ . . Ra parteris.,

MAHANOY CITY. PA.
. esmemi: pirininmkas A. L'e* 
.skauskas,.. vicė-pirmininkas 
V; Lukošius. (Lukoševičius j 
ir sekretorius J. Rimokaįtis. 
Sekantieji delegatai dalyva
vo šiame susirinkime: Kun.

DRAMA — EABIOLA.
PASISEKĖ

Skcii aptirta Ji, Pa.

. j. Dulskis iš Alahanpy Oity;i 
Kun. J. Karalius, J. G-ufau-i 
skas,. F>. Šimanskis ir J. Na
vickas iš Sliehąiidoah. Pa.: 
į r NViĮUąm Penu.; Kun. dr.
J. B. Končius, A. Miliūnas 
ir J. Rimokąitis. iš Mouiit

, Carinei; Kum. M. Dauman-
■ tiisM. Puidokas ir J.. Bur-

’ kevieius iš Gįrardville; Pa.: 
.Kini. P. Mockus iš Coalda-
le, Pa.;AL Lukošius (Luko- 

’/ševičius) 'iš Mineršville;
Kun.^M. Mikaitis, V.x Abro
maitis ir P. Kenedaitis. iš
Tamaųua, Pa.; Kun. V. Ma- >’ 
bulaitis ir K. .Bigelis iŠ St. | s;r 

Clair. Pa
. iš Maizėville, Pa. ; ir C. Rinįpasi 

. ..gis ir. M. Parakuzas iš Slia-Ų ’̂ •

Dėkingos Šv. Pranciškaus

mokiniai suvaidino veikalą- 
“Eabiola;’ iš pirmųjų krik
ščionių. gyvenimo, . švento 
Jurgio parapijoje,. Slienan-

laikų paveikslai yra t,virki-, 
nanti .ir duoda pavyzdį, ku; 
.rib nėra verta sekti.

. Buvo •'nutarta stengtis 
kiek tik. galima siuose dve
juose. apskričiuose toje-' sri ■ 
-lyja, veikti.

TAKSŲ PAKĖLIMAS.
Į Aplinkiniuose miesteliim- 

įse taksai buvo pakelti dvi- 
Į gubai, liet ir trigubai. Žmo

nėms tai nepatinka — net 
ir neteisinga;

'• - Vyčių vaidintojai, nuvykę 
Phila.delphijoų. sv." Andrio-, 
jaus' ir Kazimiero para
pijose suvaidino du veikalu: 
^Apkalbos, ir Meile.” ir 
'.‘Dvi .Kūįmitęs”;’ Vaidinto 
jai buvo labai gražiai priim
ti gerbiamų klebonų,” ir vi-

dinime, kad Kreiškus savo 
padėką. Manoma, -kad piib-

Tariame didelį padėkos 
žodį kun,. J. A; Karaliui už 
suteiktą-, iržu'ojaiitą. mūsų 
vienuolynui, Pittsb’u r g h, 
Fa? ’ ’

Telaimina. Visagalis Jūsų 
mi ei aši r dingais ■ darbus ii 
gausiai atlygina’iš • Savo imi 
lonių iždo;

Taipgi dėkojame kun. A. 
J. Alaiiskui, parapijiečiams 
ir visiems prisėdėjusiems 
darbu, ar kuo nms prie pa
sisekimo mūsų teatro.

lėn ir juokėsi. Pasibaigus 
buvo ilgas rai-rkii plojimas.

.. . --t Apie Ųū.Odj yv/\p,Į ten iimyko spi'cialiu
žmonių is ni.iesteli(> susimi-.; autobusų. -įgyli įspūdžiai 
ko Pcittsyallėj korte. ir rei- ęo'ražūs. Vyčiams labai' pati- 
kahivo iš-taksų prižiūrėtojų; j;o pp i Tadelį)] ii jos jaunimo 
teisingo isklaųshno. Taksų malonus ūrienri-iaas, jie to 
prižiūrėtojai prižadėjo-afei . ilgai ne])amirš. - ' •
t i ir žmonių išklausyti, bet Manoma, šiuo' du veikalu

J. I . ’ _ . \ T _ 1 ' • *•   i j. * v, * I * « r <• - • • * * *

Įsu vaidinti ’ ir kitur lietuvių, 
j ui ra i ri jose' mūsų d i eceži j< >j,. 
'.- ’šv. Jurgio. ' inūsų-baž’n.v- 
Čios globėjo,. švente-.įpuola, 
pirmadienį, bąl.' 23 die'ną, 

j Tinkamos pamaldos bus lai- 
’ I.**/ ii XI J .<1 • I 1

neatėjo ’pėmd įerzinti. žlilo-1 
nes įsisl'lm<" jų ofisan-* iri 

■prievarta privertė juos ai ei

k<mins -bažnyčioje'..

■Nor.oms nenioroms .turėjo 
išklausyti žmonių ■ prieštara 
vinių. Kalbėtojai parode jii 
metei sinmmją': pakėlė žmo
nių taksus- trigubai, o ang 
lių kompanijoms nuleido pii 
sėtinai.. ■' • ••' ' .

riŲ Žmonės turėjo ‘^bann.er’- 
m-„j. i •-y »iiiiv’ ir. tiki-Į ms” didelėmis raidėmis iš-

\,un. . -. xi> kad .jūsų geri darbai) rašytus, kur parodytu ku:
: VA.^r+n-0. Ti,ct TV,,™ c,™ . rį()]tįs kompanijoms taksas 

numušė, o žmončins pakėlė.
Dar nežinia kaip . viskas

delegatams vietos kleboną1

. žią kalbą, ragindamas .visus 
sutartinam ir prakilniam 
veikimui. Katalikiškos Ak
cijos seimelis nutarta turėti 
gegužės 27 d., -2 vai. po pie-

■ tų, šy. Vincento parapijos ’ 
salėj, Girardvitli'-, Pa. ?

shenaHdoah, pa.

r.
tVHt

75- Shflo. Sti-ocf 
BOSTON.

Pavasaris 
Lietuvoje 
• Reguliarus, 'nuolati
niai išplaukimai per 

CO.PENH.kGA pato- .
• Kinis- turistines kle-

■ sos laivais. ' Visi
■ .kambariai iš- iaukt>, 

sū maudynėmis. 
Kitas Išplaukimas

S. SCANYORK . 
Gegužės 17 .

Informacijų.
■ -klauskite pas 

vietinį agentų 
arba

— STREIKAS —
Mūsų apylinkėse, Reading 

kompanijos mainieriai str.ei 
kuo ją. I ’rie-žast is yra-, kon i 
panija moka tiktai ^6.25 už 
darbą, už kurį sulygo sutar
čių tūrėtų -mokėti nuo.. $9 i 
ki $1Ų. Iš viso apie .2,700 
mainiėrįiĮ streikuoja.’ Jei 
kompanija nesutiks, ližmp 
Judi sutartą' niokestį; - tai 
gresia pavojus, kad visų Re 
ading kompanijų, darbinin ■ 
kai šiame • 9-tame distriktč 
streikuos.;

-. Pirmadienį, šiuo klausiniu 
buvo konferencija ITažleto 
Uo, tarp kompanijos ir niaį- 
nicrių' sųšivfenijimo- virši
ninkų. -Negalėdami susitart' 
išsiskirstė. Mainieriai. k-rėi ■ 
piasi įirie didesnę) aulorife 
lo’.-. - •' .

Albinas Jasinskas, nužū- 
dATojas- ponios. Mummey, 
taip vadinamas ‘HeKkįller* 
buvo, rąstas. nepilnaproriu.

Komisiją sudarė D r. W. 
J, Bower ir Dr. J. B^.Rod 
.gers. Teisėjas’ H. Ilouek pa
siuntė . All.iiną Valstybės li
goninėn Ųa'irvięw. Paą iki 
kol jis pasveiks ir, bus atsa- 
koniingas už savo elgesį.. ‘

balsu ir sudainavo porą dai- įSą spauda; Argi ne garšeny- 
neįių. . . -• ..(be lietuvis, tarnavęs pas Ca-

Po to, vienas jaunikaitis rą virėju L.
imitavo italą, angliškai kaL ! O Ši garsenybe vaikštiuė- 
bantį.; Nlaniau, kad jis tik- p(> Kauno gatves, arba pi
jąs italas,, bet m?, jis'buvo j valgykloj kepa kot-lic- 
lietuvis. • . tus ir apie, jį niekas nežino-

Paskutinis moterėles’pasi-j-■ (‘aro virėjas yra. t ikras lie 
rodymas su naujaimumalia-:tuvis Alakau’skaS. (krokai 
vota^kėde buvo j noki ugi au-.i j j s- prieš karą tarnavo gval
dąs- dijoj virėju ir kariuomene

Lauksinio ■daugiau tokiu atbuvęs -pastojo 
vakarėlių. ■; • į pas. vnaią didįjį kunigaikštį.

- Kai. kunigaikštis vyko 
užsienin, jis mane, pareko
mendavo į caro virtuvę ir aš 
tapau priimtas. Tai buvo 
1902 metais. -.. ...
Iš pradžių aš buvau !tik

vakarėlių.

Jums.jaunime gera proga 
lavint is .i r auginti savo ta-i 
Įimtus, o. šenesniems jais 
džiaugtis Aš nutariau . stoti 
į jūsų būrį,.-tik nežinau ar į 
didį jį, chorą ar merginų.

Prašau patarimo. Man a- 
budu chorai patiko.

■ N/mjai apsiijijecHiisi.

PHILADĖLPHIA, PA.

‘Piltis*'.

smMpa.
Trečia dieną Velykų, 3 

dieną balandžio,.’ apie, . ■sep
tintą valandą vakare liūtie

("Jusi ■ prie Junior . I.Iigli

. GRAŽus VAKARAS
Šventos Odos - draugija, 

naudai Švento Jurgio .baž
nyčios, vakare 11. d. balan
džio švento Jurgio parapŲ 
j,os .svetainėje: buvo šuruo-

automobilių ir, žmones visur’ 
lietuviškai kalbėjo.

-. Man užklausus /‘.Ką Čia 
lietuviai šiandien turi ?” At
sakymą gavau, kad inergy- 
nų choras vaidins Operetę”.

. Patraukiau ii* aš audito- 
riunian. Žmonių... jau buvo 
pilna svetainė. Vos spėjau

šy. Jut'gio basehail rate
lis,, kuris pereitais metais 
laimėjo -miesto čjmipijoųatą. 
■Šįmet tol . įsirašė į miesto 
basebaįl leagųe, Pinnifau bu 
yo abejonės apie- jų įsirašy
mą, bet dab-ar ii* - lietuviai 
vėl,turės ratelį^ kuris juos 
reprozentiios.

•šio’, ratelio -žaidikai dangti 
nioj yra-Ii et u via iv keli iš jų 
yra baiaę .universitetus, kur 
pasižymėjo moksle- .ir spor
tuose. Taipgi yra daug lie

’ Martin Breniuui, Šlienan.l t avių,..kurie, niekados neina

je pasirodė’ mažoji Noreikų 
Ėleiiųtė. J i sudainavo, gra
žiai. Čia visut nneųė ateityje 
.turės. gailią dainininkę. bei 
aktorę, .Auk Elemite toje 
lietuviškoje dvasioje, kurią 
f.ii-ri 'dabar. Tolintis pasirodė 
scenoje apie ; 30 merginų 
kai p angelų. • Niekad ‘nema -. 
iriau, kad . Šcraųtonas: turį 
t < >kj ii - gal >i 11.’ i r gražių liet u- 
Vaičių.- Rodykite ir tolii’m 
savo gabių nūs, nes liidųviš- 
ka visuomenė juos. įvertin.a.

gražiai atlikote

svetima, svetainė tiek’ dan

Vo įsakęs pagaminti
šit spauda; Argi ne garSeny- Dantų. • iiacionalius valgius.

J Aš pagaminau.šašliką, lat- . ■ 
vįų skabapųtrą, ukraiiliečiu . . 
valgius ir pabaigoj •'daviau'' - 
lietuviško šiupinio. .. . .

— Kiėiio čia valgis?.—pa
šaukė manę caras,: . rodyda
mas į -lietuvišką valgį.' 
. —Lietuviškas, jūsų riešo* 
riška dideimbo. . . \

. —‘Palaukit, kas gi (a Lie- ’ 
tu va. Aha, Kaunas, Vilnius. 
Žinau. Skanūs valgis, paga- 
.minkite inan dažniau; .
' —. Aš i.r pats .esu lietuvis, .
— -įsidrąsinau. ' .

— Geri jus žmonės... Ne
mint ežniuka i, ramūs.’ Liep* 
siu jau pridėti . pp 25 rub- . 
liūs.,... Gali eiti.. .

— Nuo tos dienos caras■ ■ » . . . ■ 
dažnai prašydavo u lietu vis- . 
ko valgio”. Tik. carįenė bū< 
dav<) išdykusi. Jai mažat ka . 
da palaikydavau išvirti.

— Kalbama; kad caro vi r- ’ 
tuvė buvo, labai prasta ir 
užsienio diplomatai neužei- 
d ayo pas. carą, va I gyt i ?

virtuvėn

i mane pakėlė vi rėjo, padėjė
ju ir .aš tuo labai, didžiavąu- 
si.' ■ • . .. • ■ '*
. Kokius valgius .caras la
biausiai mėgdavo % — pa
klausiau. -■’.•
. — -Garas mėgdavo papras; 
tus valgius. Tr'jūs, tur. būt; 

i-nepatikėsit,. ’ kad; jis dau-

namą Kopustii Vukaricrų: 
su šokiais ii* kitais, pamargi-1 
minais. Peilio-iš to vakaro,] 
kaip man sakė, buvo suvirs: 
pustrečio šimto ddleriiu -. Tš . 
darbuotojų . ir aukuoto j ii ir 
vairius daiktus, tai pramo
gai. ypatingo pažymėjimo 
užsipelno šie asmenys: po
nios Stefanija. Tvaskįenė, 
Rozalija Mazdzierienė, Ali- Į‘ 
kalina Stankuvienė, Mari jo-1 
na Slavinsiu eilė, Elen a Ša
kiene, Jieva Viktorienė ir 
Emile Petraitienč i r Mari
jona, duktė Jeiiuleyieių (iie-- 
teko, sužinoti jos; pavardės;). 
Toliau: 
Mockeliunaite

valandos vedėją,. gerbiama 
Kaži _ Kisielį ir ’laųktuvi-iį 
jam atnešė gražų sūnelį...
Todėl jalu ir jo gerbiamai 
žmonele; siunčiu nuoširdų 
linkėjimą; ir senam gerbia
mam Kaziui Kisieliui, tėvui 
jaunojo, pareiškiu širdingą 
linkėjimą, kad jam Dievas 
suteikė gražų anūkėlį.’

Kazys Vidikauslias

carienė. Bet ką. jų klausyti; \ • 
Kai bučiavo bailiai, tai .ne..- 
t ik gerą mėsą, bet. ir akme
nis jie būtų suvalgę.

Neduok Dieve, kiek jie iŠ- . 
gerdavo ir kiek į pilvus sū- . .. 
kimšdavo^...

Makauskas išėjo iš caro 
rūmų revoliucijos metu. Da- . 
bar jis neturi gero darbo. — 
senatvė.

M. R

PBANTOŠIMAS IR LIN- 
KĖJIMAS/

Patarlė sakę : f‘Geriau vė: 
liau, negu niekad” ir tas 
teisybė, Todėl pranešu nors, 
dabar, nes- -voš tik 8. bal. su
žinojau, kad poniai Agotai 
Mažeikienei, t ‘ Darbininko ’ ’ 

panele. Antanina ūuolatiniąi skaitytojai- ir la- 
Vicngent i š žpūiai švento’ Kązimii'- 

__ _ ................ ; ir pa*|TO parapijos veikėjai prieš
nele Natalija MoŲmlnuiaL M'Mą įnėnesĮų^ garnys jĮ- 
tė; ši. tai ilsus “sulydino” ^a^ūjis atnešė labai gražią 

'nes. išpardavė t oš pramo
gos, net 210 įžanginiu, tikie- - . . ■ . ,v \ .-
tu Valio D jai už ta. ilgėsis rodo,išnuntin-

Igo kūdikio, kaip, vra mažv-
Šioji pramiiga .būtų., dar (.- Teresąl(- Mažeikaitė,.man 

pašokiningesiie, jei i-le butų Įmekados (lai‘ matyti nete* 
tą vakarą j- 11 d.-.balandžio/

Todėl p.-. A.g» Ahižeikioūei 
ir jos- vyriti, Salamomii Ma-

• . . • .... • •. i ždikai, kad Dievas jiems da*
• • (Jarnro Alsuaiilt'nmus ■„ ! _ . ,. , ' ' i i • ; " ■Ų. ve tokią gražią dukrytę, pa- 

. •.šeštadienį, 14 d. baįandžibj reiškiu- linkejinią— g-ralu- 
ilgakojiš‘ garnys’ atšilnnkŲliąmją. ’ .
pas -.musų. Radio -lietuviškos j -.- ’ Kazpį Viilikaudcas

dukrelę, vardu Teresyt’ė;., 
(tokio gražaus, ir, kaip aky.-

Ji-iPįiidis

AUTOMOBILIS - VELNIO 
PADARAS

.Tibete neseniai’ buvusi** 
svarbi ceremonija. Tibeto 
sostinėje Kasoje, turgavietė
je, buV(r sudegintas’vienitv •• 
telis automobilis visame TŲ" 
bet e. Jis buvo vienbtibetie“ 
čio, kuris jį pirko Indijoje 
prieš- 2 metus ir su dideliu 
vargu atsigabeno Į Lašą.

Kadangi. Tibete nėra nei 
kelių, kurinis galima būtu 
automobiliu važinėti, nei 
benžinoi. . todėl automobilis 
buvo grynai puošiamojo*. de
koratyvia) pobūdžio. Bet vie* 
t i iriai žmonės pasi rodė .dar 
tokie pri et aringu kad uoga-’ .. •. 
įėjo rainiai žiūrėtu į stovim . . 
1 į automobilį, kurį laikė vel
nio'padaru, ir privertė, niie-. 
sto .valdovus automobilį su-. ■ 
deginti. \ ■ • -
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STUDENTŲ “STREIKAS'
£ Tautine Studentų Lyga j Jei Amerika būtų įvelta į 
į (National Studentą Lea- . ' ’ ’ ’ x": ’i:
j gue); kaip spėjamą. komiu i

. į Mistine organizacija, suorga- 

nizavo generalinį studentų
Ąf streiką, Joid.- LJ d.r 11 yuL i 

E ryte; Vadinasi, visų iiniver- 
[ sitetų ir kolegijų studentai 
j buvo kviečiami neiti į pą- 
j mokas: ir padaryti milžiniš- 
j ką demonsrtaciją labai ne- 

.'Į kaltu tikslu: protestuoti 
Į prieš būsimuš karus. Iš dė.

. monstrantu nieko neišėjo. 
Į Didelė studentu dauguma 
! nušvilpė “tautiečius” (Taū: 
i tinęs Studentu Lygos na- 
j rius) ir jųi kalbėtojai vos 

. Į tik galėdavo , bepradėti savo 
I prakalbas. Už minutosj ki- 
• tos truksinas, užimąs, švib 

.1 pilnas-nusmelkdavo jų biil- 
I. sūs. Minioje pasirodė vrnai 
; priešingų demonstracijai iš

J kabų, kaip štai: “šalin su 
J Tautine Studentų -Lyga” ir 

! “Mes norim didesnių ir ge?
■ | resiiių karų” (Ši pastaroji 

j Jškaba, matyt, taikoma de. 
Į inonstracijos • pašiepimui).

Protai*piais kilikui- pasi- 
kumsčiuota,. bet. be ypatingų 
nuostolių ir žalos, žodžiu, iŠ 

: demonstracijos .išėjo grynas 
: fiaseo. 'Dekanai ir prh.fcso-

• ■; riaį ramiai i tai žiurėjo ir 
. į viską priėmė kaipo papinš-

; Čiausią „studentų triuRšma- 
vimą. • - ■ ■ •

Nors- Amerikos •. spauda 
paėmė tą'studentų streiką 
kiele rimčiau,. bet vis dėlto 
nepataikė i tailunį. Laikraš 
čįai (pav. . New Ytork Ti
mes) komentuoja .tą dalyką 
taįp, ’ tarsi norūtią —įtikinti 
studentus, kad streikas 
prieškarą yra bergždžias 

»darbas. Girdi, streikuojant 
tieji studentai nėra bailiai.

apsigynimo karą; tai. tie vi
si st udėi it ai si c it ų. ka ri aut i< 
nes,., tiesa pasakius, jiem:; 
nėra galimybes nuo to išsi-

i

it k '£ s
Del to atsirado žjnonhj, ku 

rįe užsieniuose pradėjo leis
ti knygas ir laikraščius; at
sirado drąsuoliai knygne
šiai, kurie slapta platino lie
tuviškąją spaudą Lietuvoje. 
Ėjo kova. Lietuviai daug! 
nukentėjo, bet nepasidavė, ' 
Vienus areštavo, . ištremda- ; 
vo, jų yictjojė atsirasdavo/ 
kiti, 1904 metais caro vai- * 
tižia pasijuto esanti nugulė-< (įuUU) Mickevičiaus gatve’ 

/aplankyti savo ;
■jSilvestrą l’rb'miavičių.

. - • , i Saulei išlindus po lietaus, 
nepasiduodatyr4{į įr yaikščio-.-

• ’. - ■. < Pranas E. Galinis.

KELIONE Į LIETUVĄ 
1932 METAIS

■ĮSPŪDŽIAI Iš VIL muugtas didvyris kunigaik- 
NIAUS /štiš Kęstutis. Čia senoveje 
—~r-—. vadiname s renta ragio slėny 

Vpleidęs St. Georgės vieš- je buvo svarbiausia lietuvių 
būtį, skubi liaus' didžia j<i A-1 šventykla, todėl šioje vietoje 

buvo t inkamai pastatyta, ka- 
. draugą p, tedra kaipo svarbiausia baž

nyčia visoje Lietuvoje.
Kadangi Vili rijus m lestą 

ištiko praeit y ji*, gaisrų ir ki- 
‘ tokių nelaimių,. lai dabartį-

ta. Kitos išeities nebuvoj 
kaip ■‘.užsispyrcliamš’’' Iie-| 
tuviams’ grąžinti spaudofj] 
laisvę, nes jie ]
ii- nepasiduos, lat, tais pa-k ų.aiv5111iy bnv<> nlal())lu 
eiats metais gegužes .7 du*ną

Jf caras.dšleido parėdimą, ku
riuo suteikė Lietuviams 
spaudos laisvę. \

Nuo to. svarbaus įvykio 
šiemet sueina lygiai.' 30 me
tų. Reikia spėti, kad /visa t 
mūsų tauta tinkamu būdų < 
tą didelę laimėjimo štikak- Vilniuje automobilių mažai 
tuveš -paminės: Jei - spaudos ym. '• ■ -' . '__ \

1624 ir 
są dvyliką metų šią brangių 
sidabrinę koplytėlę įrengė 
garsusis Olandijos architek- 
(ąs Piotre Dankers de Ry. *

Šioji*-koplytėlėj guli. Šven
to Kazimiero, Lietuvos pat
rono, kūnas, kuris mirė į)' 
buvo palaidotas 1483 metais 
Šios katedros požemyje, 
taipgi palaidotas gaisušiy 
Vytauto Didžiojo, kūnas; 
kuriam 1930 motais D. Ma
linauskas užsakei tinkamą iš 
Čekijos sarkofagą, bet len
kai neduoda lietuviams lei
dimo sudėti Vytauto Didžiū

nė katedra buvo . iš naujo jo liekanas' (kaulus) į šį 
j>ersthtyta, priežiūroje gar-• sarkoi'agą. 'Apart didvyrių 
saus lietuvio skulptoriaus ir koplyčių, Vilniaus katėd- 
nrchitekto. Laurino Gucevi-’ra dar garsi Italijos daili-

4.

ims IR PAIMI 
VIETOJ ŽVAKĖS

Kai kurie šiaurės kraštų 
gyventojai (Aliaskos ir kt), " 
žvakių ir lempų vietoj jvar- ■ • 
loja žuvis ir . paukščius^ Su- ?. 
si gavęs tam tikrą žuvį, pa
našių į silkę, pasižyminčia 
nepaprastu riebumu, eski
mas ar lapis jų sudžiovina į* 
medžio gabalėlį, o uodegų 
uždega, žuvis dega keletą 
valandų be dūmų ir jokio 
kvapo. Kitose vietose šio 
vargšai gaudo tam tikrus 
paukščius, kurie per trum
pų vasarų gerai misdami pri
sigamina žiemos metui tau
kų. Tie taukai yra skystų 
panašūs į alyvų, ir laikosi 
tam tikrame maišely netoli- 
gurklio. Eskimas ar lapis, 
sučiupęs tokį paukšt į, pra
duria minimą maišiuką, pa-

iivo paprasta antradie
nio d iena, todėl gatvėse pub
likos . nedąiig pastebėjau. 
Bet Katedros aikštėje tie^ 
garsia gražaus štylio švem jciaus, kuris gyveno tarp ninko Delbene pabaigos 15
to Stanislovo katedra stove-j 1753: ir. 1798’metus,.. Kaip šimtmėčio lereskoinis ii 

.jo. lenkų Įjolicištas ir dirį-.|ir kitus garsius , lietuvius; garsiais. 17 .ir 18 . amžiaus 
' gavo aut i miobtlianis, nors lei ika i .Gucevičių savimtsin . Pi aiičūzi jos gobelinai's, ku- 

... Žymiausi katedros dažy- rilius nesenai norėjo lenkų 
tojai buvo y Čechavičius . ir Vi bliaus vyskupas Jalhrzv-

Katedros, aplankyti nebu
vo galima, nes 'dėl -didelio 

;s potvynio . 1931

laisvė nebūt laimėta, vargu 
šiandien Lietuva būtų lais
va ir Utųirildaųsoina valsty- Neries lipė, 
be. 1-dfinas svarbus žingsnis metais, .vanduo buvo itpse- 
į iiępriklausomybę' 
spaudos laisvės., atgavimas, 
Prie t< į. didžiojo tautos lai
mėjimo ir Amerikos •.lietu
viai yra . žymiai prisidėję,.
•Del’to,.mes, Amerikos lietu
viai, be abejones, nepasilik- 
siiiie nepaminėję šių .reikš
mingų sukaktuvių; Šiuomi 
ALRK. Federacijos. centro 
valdyba energingai ragina 
Federacijos apskrič.ius, sky-| 
rius ir visas lietuvių, koloni-1 diinino kainu... ši oje' vietoji*, 
jas.gegužės 7 d/, surengti ’ prĮ<^ 1387 •• melus, kuomet 
špaudos .. laisvės■ atgavimo |.atvyko .iš' Lenkijos misijo- 
sukaktuyių paminėjimą sū ni< Hai perkrikštijo apie 25, 
.tiiikamomis paskaitomis .i? oop lietuvių sti.ibnieldžįų, de- 
• prakalbomis.' Brisi minkime gė amžina . lietuvių ugnis, 
dideles tautos kovas, supa-; kur paskuliiiį kartą'sulieps- 
žindinkimė- su jomis savo, npjo. Krovės kalėjime . ,pas- 
iąuninią, kuriam . dar norą j■■--- ——-— ----- —”—“—

jo trlv'isbamlvti savo jštpis i2'111*’1'*' 'i(- kryžiaus . keliai.:aukos ir siunčiamos į Vil- 
Jie. pasirinko nekalta' paei-jkuriais vi.ilania Lietuva pa-’nių. Prie to šelpimo darbo 
tįstu tikslą,- lair, noi>uliarulsk'kfi neprildausomybės.- J prisidėkime ir ims. Juk mes 

Amerikoj, 
didžiausias studentų minias 
savo pusėn. Jei denioustra-

njonstruoti prieš kąrą yra 
lengvą/ ■ bet visai kas . kita 
užbėgti; jaųitiž aki ii ir jį su 
stabdyti, žodžiu,; jįe nori p 
tikinti studentus, kad pana
šios demonstracijos tai tuš
čias darbas, . " .

Laikraščiai bėreikalo sie
lojosi. Studentai kuūpui- 
kiaiisiai. žino, kad demous- 
traėijomis karo nesustabdy
si; kadį karui iškilūs, jie. vi
si kaip vienas stos į kariau
jančių eiles; kad' pagaliau 
demonstruoti prieš nekarin- 
gą Ameriką, tuo tarpų kai 
didžiausia, komunistinė vals
tybė yra inilitariškiausia vi
sam pasauly,'-— yra giy- 
niausia nesąmonė.- ■ Studen
tai tą. viską žino ir savo de
monstraciją. jie darė visai 
Uu tuo tikslu, kad .karą sus
tabdę ’ti i. Ne. Km 11 ui i i si i ne 
ši ude.ntų < i rgan tžaci j a : nd.rė-

listų tikslų,- taip populiarų 
A menkoj, kad ] iat ra a kt ų ■

buvo‘męs visą aikštę, ir pridarė 
daug žalos, katedros pama
tams. Katedra iki šios -. die
nos- reinoUtuojaiua, nes. pas 
-lenkus.-šiain t ikšlui' t rūksta 
dųošnumo ir pinigų, nežiū
rint, kad Vilniaus dailios 
katedros vaizt lai ] )U< >ši a Iri i -. 
kų traukinių sienas.

Švento Stanislovo katedra 
.stovi slėnyje* .ties augštu, 
įvirs 500 pė.dų aukščio, Ge-

Smuglevičius- Garsūs Rigln. koyvški. parduoti, ir daili- 
brolini iš Italijos papuošė nmkoiVįllani 16 paveikslais 
katedros priekį . arba faea-|iš .1804 metų- Todėl visiems 
dą ' klasiškais ^stulpam ir 
Šventųjų stovyloiiis.. Kated
ros vidus irgi suteikia liepa- 
prastą- dailės atžvilgiu įspū
dį su 11 dailių koplytėlių, 
iš kurių garsiausia yra Šven 
to Kazimiero, įrengta tarp

lietuviams Vilniaus katedra 
yra brangi kaipo, pirmutine 
lietiiyių krikščionių šventy? 
kla ir kaipo istorijos ir dai
lės paminklas. Šis faktas 
bado lenkams akis ir jie no; 
retų jį. užmiršti.’

pro skylę į taukus įstato liną 
tą. Tie taukai dega labai ge
rai.’ ■ 1. .

Sena ir Vis Nauja Istorija
VĖL K ALi} A APIE LIE-\ti. Lietuva 

TVVOS — .'
SANTYKIUS

bartine administracijos lini*.' 
ja, per kurią Štai jau 13 me
tų kai nėra jokio šusisieki^ 
nioi .■

. Daug-kartų mėgino.. Len
kija .yisoldomis. priemonė-. ’ 
mis iržmegsti santykius, su 
Lie tuva,, bet be jokio pasise
kimo. Lietuva tvirtai laiko
si pirmykščio nusistatymo 
neiti į jokius su Lenkija sau 
tykius, kol. Suvalkų sutartis 
nebus atstatyta .ir Vilnius 
jai grąžintas. Lenkai kalbi- . 
no ir geruoju, grasino ir pi- . 
ktuoju. Tačiau Lietuva ži
no, kad teise ir teisybė yra 
jos pusėje ir kad nusileisi i, 
padarytą skriaudą atitaisy- .. 
ti privalo t ik grlioljoi ii s. nu
sikaltėlis. • .

Šiais metais pasaulinėj . 
spaudoj taip pat girdėti’ bal
sų,.. kad lietuvių — lenkų • 
ginčas būsiąs . artimiausiojo 
ateity išspręstas. Lietuva iš 
savo pusės nuo pat Vilniaus, 
pagrobimo, valandos yra pa- 
ręiškuši, kad ji. galės išties
ti ranką Lenkijai tik grąži
nus Vilnių. Jei lenkai gal
voja kitai p, tai jie ,vėl klys- 
(• a, Todėl ' g inčo išs j >rend i - 
maš priklauso tik. nuo lenkų 
Kai . jie - atiduos . • Vilnių 
Lietuvai,. tą pat dieną užsi

megs ir santykiai.. Lenkai. 
tai jau gerai supranta, bet 
ar padalys . jie iš to bėdinų 
išvadų? Tsb.—

po. Želigovskio 
LENKIJOS > | smurto, paskelbė, kad

\ •. i jį .neįeis į jokius sąiitį/-
—— \ kims su Lenkija, kol

.Pernai rudenį .suėję 13..mcl ] dnius nebus-, jai grą-
tų, kai Lenkija pagrobė ap-'. Šio - misi^al-įĮmo.
gaulingu būdu Lietuvos so.s- . Lietuim ligšiol ir laiho- 

tiuę Vilnių, .šį tarptautinį 
smurtą. įvykdė 1920 m. spa- Lenkai, laužydami Suval- 
ii.ų 9 d; lenkų generolas Žcs .bu sutartį ir grobuoniškai 
ligovskis, apsiiiiesdaiuas ne- įsiverždami į . Vilnių, tikėjo- 
ya • sukilėliu, kadangi , tik si, kad Vilnių paėmus .ta 
prieš dvi dienas,"špaliu 7 d. lengva priversti Lietuvą siu. 
1 * . ’ _ . i •’* » t •’ i — t • "i—-i j

Tautu Ša-'su Lenkija. Tačiau lenkai 
daly.vau- labai apsiriko, Lietuva, kaip 

jaut, lietuvių — lenkų karo | vienas ' žmogus, šoko su di- 
paliaubų sutartis, einant kii Rl^hiušiu. pasiryžimu gintis 
ria Vilnius buvo pripažintas T1’ H(’s- Giedraičių ir’ širvin- 
Lietuvai. Toks biąurus Kų-į tų miesteliais.1920 m. spalių 
tarties sulaužymas . sukėlū-pnėn. pabaigoje sutriuškino 
piieš lenkus bendrą pašau- Į besiveržiančius gilyn į.Lie
kni pasipiktinimą,- - tačiau.1 hivą. Želigovskio .pulkus.. •. 
Tautų Sąjunga nieko nega-1 I5ats Želigovskis vos ne
įėjo padaiųdi, nes neturėjo pakliuvo į .nelaisvę. Ir Vii-, 
jokios materialinės pajėgos ‘nius būtų buvęs tada atva: 
ir buvo priversta pasitęnkin Į duotas, jei nebūtų įsikišusi 
ti tik protestais ir reikalavi
mais. Bet.lenkai, nepaklau
sė, kadangi matė, kad Tau
tų Ša junga nepajėgs priver
sti jų iš Vilniaus pasitrauk-.

.Suvalkuose • buvo Įškilniin- kiu ar tokiu badu, susidėti 

gai pasirašyta, . _ 
j ui 1g< >s- ats.t o vai ns 
jaut, lietuvių

I visada vilniečių reikalus, 
t j, į ‘kiek’ išgalėdami, Šelpėme.

■ j i iv. ..i Dabar toji pašalpa- ypatin-
\\j gai yra- jiems reikalinga.

; | Vilniaus’ lietuviai ir ' tai]) 
dus ple.-i j.ui vra nuRaiikinti, sųvar- 
sa,. F''J į gĄ., Badas juos visai ])ri- 
s‘. šimtu' tjaįg.s> Lenkai to ir laukia.
i.. /a'iz.Į.pc(Įeįa(.įjGS apskričiai ■ ir 
dii -rdii skvriai yra. raginami šiam, 

tikslui parinkti- aukų ir tuo 
jas ■ siųsti į ■ ėęnti\u kuris ■ nie-- 
ko- mdaukdamas persiųs į 
Vilnių. Aukų vilniečiams 
parinkime, ir spaudos . lais
vos atgavimo sukaktu ves 
.minėdami. • . „ • 

Vide racijos S< bretonus.

F. Vįrakiis] ' Liežiivis-.didedis kaltininkas;
■ .' | Argi-ne gėda, kad žmogus duoda save i velt įDidis Nusidėjėlis ’ , nemalonumų .pinkles tokiam inažąm mėsos ga- 

• . . . ! balui ? Kad protu nekontroliuoja to,. ką. nori
' _ ~ 7 - ■ 'pasakyti liežuvis? Kas taip daro, vra kaip tas.
Senovės Graikėje Luvo nmtjj. mąstymai kuIg yaidymft/pave^ savo

atsidėjusių pitagoriečiais ' vadinamų, vyrų są-. ••' ■ • ■ .
junga. Nm-iiitieji;įstot-į tą sąjungų turėdavę ‘ Kaip, gndt pro lūpas’išsprunksta-žodis, km 

' IU‘b Kodėl ta rį(j valiau karčiai. gaili-masL Dažniaušiai tas at-
.. •’-■ ‘ ; km į tamsesni bus '• Lietuvi >je[KlFl^<’ , A,’ ’’ • sitmka kam imrs mus. suerzinus ir į rūstybę į- Stos -apkalbos turį savo ’ patarnavimams-visą dL
Per. keturiasdešinits metui žmonos, tuo lengviau jiems i •’■*• unu, \ul būdavo statoma tuo_ sumeti- Vedus,. •Tuomet -žodžiais kaip žirniais beriamo, įdžiule armija, tai vra visus nesąmoningus žnuL 

Lietuvoje uždrausta spaus-bim Mek.tį savo tikslų.' Dėl ‘ ‘
'dinti'ii- platinti lietuviškas to, ir sumanė neįleisti . Lie- p J suy<> beziiii. Kastai sugeba, tas pa ro-.^- lnb7julį, negalime. 1.p vke į uos me.ta-me,many-

‘ ‘ “ | ‘ ‘ ‘ ‘ ■ '^ tH*k dvasios stųnyhės ir satys uildynmka<l mums tai palengvins,-likrumoje gi
juo garma pasiimti net suunaiisiuoše. daly- ‘-f saVes’ suverčiame . sunkumus, kuriuos lie
knose.- . - . ‘ ■ i ■ ; ’ < i • v. . . ; •..įkarta tenka nešiot net visa gvvemma.

. ' Liežuvis didėlis kalt.inin'kas..(U’(‘itai išsprūs
ta aitrus juokas, pašiepiančios apkalbos, ar 
šmeižto žodebs kitus"])aiin'ksudiiti, bet' dėl tokių 
pašaipos juokų netenkame savo geriausių dram 
giį, lies pajuoka dažnai yra skaudesnė už.papui 
■kimą. • : .. ‘ • •' .-

. O. ką jau besakyt apie tųikalbas į Buvo tokių 
:ųįkalbėto,jų; kurie muses negalėdavo- užmušt, 
bet: apkalbėjimais paįengyū.le malindavo savo 
arliiniiš/apipH šdav'o jų gerą siuvę iv iš jų mm

(TU
1 autine .Studentu Lvga su-.• : v .• ; t ifiU'll's FrOs/, ..rengs kita ■ demoust rncija.1 v. , • • ; .. , A r.iusf, Spaudrf urajau drąsesniu tikslu.' Zo-, 7■ , ... / ..
dzin, antikarinė studentų,-,'.,.' <•, ‘\tuksf(fią'iu .irti -in;:demonstraci in buvo tik pir-E, ' v." ’ -* ■. n • , ‘ kurmas žingsnis,' vedas ateitvjvi ’' ■ • 1 ’ ‘ ■ t . i ■ A’iaurie daug didesnių dalykų.: ... 
*. •>. ■ i -t - • • 1 aaunaAmerikos laikraštija, nei-1 ’.
žiūrėdama’ tikrojo .demons
trantų tikslo; šiuo . atvėju 
plačiai prašovė pro šąli. "

• .■■■■■ '... - K,

'■■acfzia . rors-
1 pasulįrfci l

Ui" Vk :. ‘ ‘ ištiki m i( sif uis

LIETUVIU KATALIKŲ 
VIENYBE

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

; SILNĖKI^fĘ SPAUDOS-.likybės ir. pūlinitų ucarv re’-
t LAISVES. SUKA.K TUr li^iYU' —. pravoslaviją. .

- . , Rusai -gerai suprato, kad

ijra skaitomi F'Mi’čū,. d<t 
to jiems ir- tiks daugiausia 
nuk'enfiti.'

.Lietuvoje yra renkamos

Tautų S-gos komisiją, kuri 
sustabdė sėkmingą. Lietuvos 
kariuomenes žygiavimą pir
myn. Nuo to laiko tarp akie 
jų kariuomenių susidarė du

žiausiu. klaidų ar prasižengimų darydavo baisų 
kriminalą: '

Tai, ką bičiulio, raštinės, draugas nuo. šavo 
žmonos girdėjo, kiiriai'tarnaitė pasakė, ką aną 
kartą sargienė pro praviras duris nugirdo .—<• 
paskelbia kaip neužginčyj amą teisybę, o kuo
met toji pasaka sugrįžta pirmajai apkalbetojai, 
ta visai neprisipažįsta savo darbo....

Taip, iš to juokiatės, bet pasakysiu.daugiau:

knygas ir laikraščius. • Tai tiri <m jokios šviesos, iiuleis- 
buvo. tamsūs ii* begalo siu i- ti jokio tautiško ar katalikiš 
kūs Lietuvoje laikai. Rusų. ko-judejinm.-.Žin<Ala.ini,.-kaii> 

’ę galybę turi spauda.
rusai uždraudė. Lietuvoje 

v lietuviškai, špausdintą žodį.
■ į; Ir- lietuviškas- maldaknyges 

Į žandarai ištraukdavo ląįžny 
šiose iš žmonių raukų ir. jas. 

štikonrisku-odavn,:'.- • • '.

'■.' I Jetiivim, supi ato prie k<<• 
įrašto gyventojai .kai]) gali-.- vedu spaudus. ūždraųdinias 

l- ir visokie persekiojimai.

valdžia buvo užsispyrusi mū didelę 
sų.'tautą visai numarinti. .

Be .to ji. stengėsi- ta kraš: 
tą supravosląi'inti. Rusai 
varėsi, prie to, kad jų para-

* dinfatiu* ‘‘Šiaurės — ’Vnka- 
rų”: krašte - jokių - lietuviškų ' 
^ynųirncĮieli.kt iĮ i r kad ‘ to

į tna greičiau išsižadėtų-kata-

Jis yrą laisvas žmoeiįs, ne savu kalbos įran
kio tarnas,. Ką padės žm.<»gui įgimtas gerumas,’ 
jei jo išdykęs liežuvis neklauso geros; širdies.?

’ Pasaulio, didžiausi kąrai, sumišiimii, nelai- 
mos kyla nėsiivaldomų liežuvių dėka-,

Del .loiigva širdimi'ta rlo įžęidžianči-d ‘žod,m 
ar pašiepiančio išsireiškimo. žmonės.tarp są\ęv 

• riejasi, ■■žudosi, net seni -drauaiškunio .irTuč/ni;
ly-stčs ryšiai dažnai mIraukoma dėka..'kyąilp 
šmeižto. • . . ■ '

nes? išnešiojančius įvairiausias žinias, kad tik 
kuriuo nors būdu palinksmint save, kitus ir j m 
reti ‘pilną aruodą apkalbų .atsargos'.- ■ •’. • •

. Koks žemas ir. žmogaus nevertas užsiėmi
mas! ’’ ■ ■ '

<) gal kuomet esate, girdė j o, kad kas | lasit a i 
sė tilėtodėl, kad jo maži trukumai, klaidos,..nuo-* 
d ėmės, nuo namų į namus skelbta ?—

. Niekuomet.
VitgĮas šv, Tėvų —- šy.. Augustinas pasako- • 

ja apie- savo niotimy šv. Moniką, kad jos ryš-- 
kiapsia vpntvbe buvo: nemėgti j r vengti apkaL 
bm • . - : . •• - "- •_ j/ /

*’J.ei susiejus' kelioms priętelkoms,. kildavę 
kalbos apie vieną .neesiiiičią draugę, niekudnie.t
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Kiek Kaštuoja Tau 
tų Sąjunga

Tautų sąjungą, kuri teikia
.'visiems tiek daug'gražių vii*
,čių ir. kur i taip nedaug turi 
įtakos, jau sudarė savo šių

. metų biudžetą. Išlaidų są-
. mat oje yra -numatyta 30.-

, 827.805 šveicarų „frankai, iš.
sumos manoma išleisti 20 mi
lijonų frankų pačiam siijun- numatė žymiai mažiau, negu

gos branduoliui, apie 8 mili
jonus prie sąjungos sudaly
tam tarptautiniam darbo 
biurui ir. 2,5 inilijono tarp- 
huitiiM'ain tribunolui Haa- 
goję. :

Kai šie skaičiai rodo, iš
laidų Tautų. Sąjunga šiemet

Lietuvių Diena
Naujoje Anglijoje - Marianapolyje

KVIETIMAS
: Tikru^lrcnrvTŠktt^ttTOŠirūttmtiVk^neČHtme—į— 
Naujosios Anglijos LIETITVIŲ MENA 
ri-uiapoĮyjc visus Gerb. Dvasios Vadus, Vistrn- 
rneįiės Darbuotojus,. Profesijonalus, Biznierius, 
Chorus, <)rgani7Ji(‘ija.s jlrangijas-Kubpas ir vi
są plačiąją Visuomenę, kad toji DIENA būtų 
pilnas Naujosios Anglijos Lietuvių tautinio su-. 
sipratimo, kultūrinio subrendimo ir sutarimo 
veikimo pasineiškimas, stiprinąs mūsų TAV-

. TOS kūrybines galias ir laiduojąs, šviesią ateiti!
Kvietimo Komisija: . ‘

y Jonas Švafiždys,
L. Darbininkų. Sąjungos Pirmininkas.

Ktii.u- Pranas Juškaitis, ■ 
Blaivininkų Sus-mo Pirmininkas.

- Kun., Jonas Navickas,: .
Marianapolio Kolegijos Rektorius.

B.

. Į S veikata^Br augus T wrt as] ;■
Šį Skyrių Veda Amerikos Lietuviu Daktaru. Draugija, , •. v. . . . I . • , ■1 —-L—.~_ į jaučia biaunai smardų kva- 

KODŪL Is MANO 1EVK se užpildyti. Kiek tvirtesnes'Ph*)
'fC KRATJAs TEKĄ? j medžiagos randasi tokią į

1 Rašo J)N K.. Dnitifidis . -

’E ji V isa Kelione Juriomis
J JUŠŲ TAUTINĘ KLAIPĖDĄ 

(Per ė’oiieohiig^l■
IŠI!LACKni:lI ’-VUJU YORKO

'■ S. S. TREDERlk VIII. Balandžio 21
S.; S. UNITED STATES-
S. Š. -FREDERIK VIII
S.’ S. UNITED STATES

'Gegužės 12 
Gegužės 2(5 
•Birželio I.G.

S. S. FREDERIK VIII Birželio 30

DIDELE EKSKURSIJA
Po priežiux‘a Lietuviu Agentų Draugijos 

laiv.it “UNITED STATES“
I§ N©w Turko. .Ųegužūs 12 cl.

Prisidekite prie vienintelės. oficialūs Ekskursijos i TARI'TAU- '■ 
■TINI EUCHARISTINI KONGRESĄ, vadoviiujainą A. L. It. K.
Keileracijos. Išplauks laivu S. S. “FREDERIK Vili” iš Neiv.

Yorko Gegužės 20 d, ■ į'

DIDELE VASARINE EKSKURSIJA Į
ypatlškai vadovaujama Juozo JanusU’o, Jr..- į

'••laivu'“FREDERIK VIII”
iš New Yorko Birželio 30 d. !

Arba pas kitus autorizuotu^. Vietos agentus, arba

Scandinavian American Line
24S IVasbiugton St.,. '27 AVbiteliall St.., 130 N. Lasalle St., .

• Boston, Mąss. ■ Neiv York, N. Y'., , Chięago, ĮIL

'jai apie .tai nepasakydavo,., priešingai, prikal
binėdavo žiūrėti, santaikos ir meiles.”

Nuo to. laiko prabėgo jau kelioliką šimtine- 
J čim Kėniai užmiršta anų tolimųjų, laikų apkal

bėtųjų vardai,, gi §v. Monikai pastatytas amži 
pas paininkfas.. Ar mes. nenorėtumėm' ko pana

šaus ? ’ ' . . - ' •
’ • Tikrai nežinoma, ar Graikų .galvočių, poetas 

. Šimoni deš buvo vedęs ar. nė, bet turėt turėjo 
žmoną, nes sakydavo, kad niekuomet jam nėtcĮ 
ko gailėtis.nutylėjus, o dažnai reikėjo gailėtis,.

j j 5; Neganėt inai tinkamai 
kaulų galūnėse.. Blokštustpritaikintos atikso karūiios>

•j \
lys kaulai nėra .tai)) jau la- į “sidabro 
bai kietos medžiagos.

Dantis, taip pat, viduj y 

ties kiaurumoje, jiulpos ina-1 
žutej klėfkelej ir šaknie, 
kanalėly'. glūdi ] yni plius

|krauju cirkitliacijoš ir nėr-...... 
Įvų symemu-'opios . si rūktų-' danįų, bloga i suaugę ir 
'roš, sioš opios . struktūros -iškraipyti, dantys, trukumas -. į 
(išilgai visą dantį, yra piram Į danių viename žmidikaųly i 

j,J dengiamos lnj(> vadinama įįr nenaudojimas dantų prie*
i dentiną ( tai. Į)anašiausia ; iŠįng’aiii(‘ žandikauly gamina ; : 

- . ... Ikaului dalis danties)...Pas-Ličsrni silpnumą ir . kraujo’
susiiupjp i. . : kui kiek kietesne, medžią- ptekejinia. • ;

SuzvkIuk. !><>>« .H- Uientai.:-^. _ (1(,n|,,jrfllniu y,,, 5'i-n dm- kibi rečiau - ■
miklinę .pavyzdžiui rimkij. gj.ml.k vil^ (i(.ntin\JR( d#n. pasilaikanėiŲ piieyiišebj,.pa ' 

■wo*tts pitftm- aal.;fdK.(ra -mb<utattrB5rF,“syr^r-
I"" -IT", j kuri raudasi fėslfose ir, sv-'i’hylHi įr.tuuuH-Ų irtsiradi-. .

mai su kraujo tekejunit n1 t. ’ 
kitom nemaloniom pasek* 
niėin. . - ' ’ • ■ ' ' . .

Beje, skaityčiau šį rašinį . 
per -daug lustu, jei jo nesu- 
.šveinyčiau „šiuo pa reiškimu f. 
sveikas jėsmis taip pat pasi*: ' 
taiko sužeisti, ypač aštriu, 
šepetėliu, ir galimą pasiebe* ūr 

įti kraujo burnoje.. Gi yisoS •.?- . 
aukščiau įrodytos aplinky* ■ 

Į bėš yra Sėkmingai vaistais. -... 
fbei clii ringi ja. pagydomos- - 

“seo- 
’y

l šis. klausimas tenka, gan- 
dažnai išgirsti deni isterijos 
kabinete. Karlais net žy
miai susirūpinus pacientė 
atsargiai; khiusia; “dalitare. 
kodėl iš mano dantų krau-

Taip atsiklausia ypač, tie 
paeit ntiri, kurie. savo nuste
bimui, jau kelintu kartu pa-j, 
mato kraują bunmje, spiau-i 
uaiit šeilesė arba ant dantų 
šepetėlim Istiesų, yra kuo

kaulas tuštumos neturi, pa-j aukso indėliai (inlay's). ir
>”plombos . ((‘411-

■į ings) nors ir'mažais krašte- 
piii ai si k išimai s neretai erzi-

- ra kiauras — skylėtas. Damjna jėsnas. su keliaut' ritink 
jiTią ir pagalios kraujo tekė
jimą. •/'.;• ' .

I- (i. Negalėjimas tinkamai 
'.kramtyti' dėl skaudančių '..

r iš-

KUN. J. BRŲŽIKAS, >S. Ą,• niisijonierius, kuris “Dar
bininko ’? vajaus niotu uoliai platino Kataliki šką. Spaudą 
ir asmeniškai surinko “Darbininkui^ suvirs keturis šiitu, 
tus prenumeratų. Iš l<bntesto- davinių atrodo, kad Tėvas 
Bružikas laimūs pirmą dovaną, —, laivakortę Lietuvon 
ir atgal. Mums- bus malonu tą dovaną jam .teikti,, nes jis 
pilnai jos užsitarnavo. y. .... .

ja. Nors Vokietija oficialiai’ 
yra išstojusi iš Tautų Są
jungos, bet formaliai pasi
lieka nariu dar porą., pietų. 
Austrija ir Vengrija nario 
mokesčio moka po 2-13.457 
frankus. Italija moka " i,8 
milijono, Jugoslavija —608. 
000, Čekoslovakija 7— 880,- 
000<Lenkija — 1.000.000 
frankų ir t. t. Lietuva moka 
kasmet maždaug po 20().0(X’ 
frankų. '. . .".

Be. nario mokesčio, Sąjun
ga turi dar ir kitų pajamų. 
Daugiausia tai palikimai ai 
šiaip aukos. 1933 m. vienas 
Roekf.eleris Sąjungos biblio
tekai paaukojo 2 milijonūs’ 
dolėrių. , ■ =

i Turto Tautą Sąjunga turi 
' jau u'ž keletą šimtų' milijonų 

franku,.

kitais metais. Kai kas .iš to 
daro išvada, kad atatinka- 
mat •. sumažės ir sąjungos 
veiklumas. Ir iš tikrųjų šių 
metų sąmatoje sąjunga žy
miau sumažino išlaidas kaip

laiūš. Nusiginklavimo, kon
ferencijai numatyta vos .500 
000 frankų, o 1932 m. buvo 
skirta net 3,5 milijono.', 

,. Tautų Sąjungos nariais y- 
: ra beveik visos valstybės, ku 
rios. moka, .nario mokesčius. 
Tų nario mokesčių išeina iš 
viso daugiau.kaip 3.0 milijo
nų frankų, tačiau .ne visos 
valstybės ligi paskutinio cen 

j t o juos Sumoka. Pavyzdžiui, 
1932 m., buvo gauta tik 80 ■j ’ . . 1

į nuošimčių turėtų gauti mo
kesčių, < r 1933. mėt.,fik 75/L

! . Nario mokesčio 'dvdis i • . • - - •
( kiekvienai valstybei yra nu- 
' statomas ; atskirai. ■ Nusta
tant, atsižvelgiama į valsty
bės gyventojų skaičių.ir val
stybės finansinį pajėgumą.

Didžiausią nario mokesti 
moka Anglija, iš viso'3.195,- 
379 .aukso frankus* Toliau 

'Įeina Prancūzija ir Vokieti-

Kaip iŠ viso, to matome. 
Tautų.. Ką junga pasauliui 
kaštuoja gana gera suma pi
nigų. Ar.ji tas išlaidas pa
teisina, tai jau kitas . daly

. Nieko neveikti — reiškia 
mokytis daryti blogai .

Krdfts.

Ji la žesn Į ■ kva ųj x . t ekė ji m ą. į 
Tačiau mažai tokia padėti-.! 
mi. susirūpina. Vpač mažes
nėse žaizdose gydymo proce
dūra yra labai įprasta: žai
zdą pačiulpė, pirštu, užspau
dė ir jau viskas tvarkoj;

Taip paliktos žaizdos daž
nai pūliuoja- ir ilgainiui, rei
kalauja gydytojo priežiū
ros.) . Pasirodęs . burnoje 
leraujas žmogų ' surūpina.. 
Čia žaizdijš.. nepačililpsi ir 
surasti • ją., n e visuomet . leng
va, kad. b.fitų galima pirštu 
užs]įausti. Siurbimas" •( suc* 
tiuli) padidina kraujo teke- 
j iii lą. ■. Su. kiekvienu . dahtii 

f valymu ar j"*snų masažavę 
. nni vis daugiau kraujo ]yasi;

rodo. Pasekmėj, .nevartoja
ma šepetėlis ir apleidžiamą 
burnos higiena, •

Teikiant šiam kiaušiniui 
atsakymą, reikalinga, pilę 
moję vietoje. įrodyti ir už-- 
akcentuoti, kad iš ■ dantą 
kraujas neteka,' o antroje 
vieloje; įrodyti tas aplinky
bes, kuriose kraujas burno 
je irasirodo.

■ 'Daugelio žmonių.manymu 
dantis .yra tik kaulas, gal 
toks, kokį retkarčiais vaikai 
randą Jaukuose. Dėl puvi
nio 'dantims, nutrupėjus ir 
žandikauliams- geliant: nė be 
reikalo sakoma:. “kaulo ir 
•to Dievas pavydėjo ”, Jeigu 
dantį jau vadinti kaulu, tai, 
ištikro, dantis -yra ypatin
giausias kaulas visame žmo
gaus organizme. Ilgieji kū
no kaulai yrą ■ viduje, išilga i 
kiauri, vien tik minkšta ma-

k'iu,. žandikauly). Pagalios, 
išorinė - matomoji danties 
dalis yra apvilkta labai kie* 
ta paliva — enameriii vadi
nama. Kietoji eūamel tatai, 
ir duoda dantims tą reikia
mąjį atsparumą mūsų viso
kioms “gudrybei hš” (pa v, 
triuškinti rj(‘šiitus,. .nukąst 
honkos kakliuko- kepuraite 
ir t, t.), kuriomis dantys es-. 
ti.taip dažnai kamuojami. 
”■ Nors kraujo takai ir -ner
vų sistema dalinai į(*iiin den .Todėl cheer up! bul 
tinau, vienok ėnamelio ncsi<';yoūr dėi.ifist hviėc a year ! 
kia. Reiškia, kietojoj dau-Į : - ------ —-—
(ies st,-uktūr<>j .l<nwjo taku. RįjKYMAS HAIKIHA 
nesiranda, .ir todėl .kraujop . n ■ ■■ 6- '

Į tekėjimas iŠ' danties . .(pu į ■, 
pos) lauko pusėn hera ima-, 
.mimas. Net- iki g^yvuonio-, 
(.pulpos) nudaužtas' ar - nit-; 
puves dantis labai, labai re-!- 
tąi kraujio teleidžia ' ir. jei 
lašelį leidžia tai tik prie di
džiausio. skausmo.

■Iš visa to, kas viršuj, paša- pa naudingas. Antai, vo-< 
krtsj, rodos, salima supras-, „„jiislminkas ■ScJincb 
Ii ir -save įliliinii, kad (į(1[, ivodiin-.ja,. kad iabakd' 
“kraujas iš dantų neteka, •difmjai naikina burnoje ivai< "■ 
Dabar ■ bus vietoje įrodyti, riausias kmiksmin^s bakfė- 
Kėliau- sakant, suimnėt ia p- i rįįĮ(s. į >aslsk. j,.surūkius 
Ihikybes, kurios sukelia -JČ,s*:įfi.-i.ų papirosus, burnoje piii^ 
. ....... ..................... . ............. žūvb pusė -visli bąkteri’jiĮį

bet. ilgainiui nerūkant jų 
vėl atsirandą. Bakterijų aG

tabako dūmams 
atsižvelgiant įj

i • Gydytojų yra į radybų kati • 
! tabako .rūkymas,, ypač jau- # ■ 
i name amžiuje, kenkia syci- 
|kutai; Bet paskutinių laikų.
I tyrinėtojai parodė., kad kai1, .

■ kuriais atvejais, rūkymas y* '■••

Laimingiausias turėtų būti moterystės ryšys 
kurčio nebylio su niekuo nematančia,, bet jei 
■dažniausiai veda žmonės girdįntieji ir matą, 
tai nėra kitos išeities, kaip huėsaikia'i naudotis 
tais jutimais, o pirmų pirmiausiai■— kalba.' ■- ..... ,. ... ___ ___ ____ _ .. ..... . ___ .

. Vyrai .'dažnai iš nuobodumo pradeda niut-1 ‘̂ĄyfLĮ^-i^immUr bent, iki saules- laidos P&-)^ 
liet ant visko, rūgo t žmonai, ją pykint, o į tai į- sU -i11“ susitaikinti.,
pratęs, patys nežino, kuo .kitu galėtų sau. laiką'.. 'Tvaiki'iigose šeimose skalbiniai 
užpildyti '■■■'.■ * . ' ■.': .Į uamĄ., nešvarumai ncišiiešiojama

ginčai 
ig ne įiesipjami pas

nų .-erzinimą ir, -pasekmėje,i 
kraujo tekėjimą: •
.1. Lygį jesnų nugriuvę 

dantys ( vaikų ir suaugusių) i spanunas 
smailiais ir aštriais kraštų j nevienodas, 
atsikišhnais nuolatos erzina! bakt ori jų. rūšis. Be to, pas-* 
jėsnas. sukelia (hyperemial I tebūta, kad papirosų ar ch . 
Kad ir mažiausis tokių jūs-i garėtų dūmai burną dcziiv .. 
nų šepetėlių, pirštų, krapš- lekuoja geriau, negu cigarų: ■ 
tukli ar-maištu ųžga'viniaš 
iššaukia kraujo tekėjimą,

■2, Seilių išmatomis: ir. kal
kėmis apaugę dantų . kekle- ■ 
liai atstumia jėsnas nuo clan 
tų , sukelia No. 1. minėtas 
aplinkybes ir, žinoma,- prie 

į užgammo — kraujo t ekė j i 
pną... •

išskalbiamai 3?-e-m-rliea (puliarimas)j 
pas. kaime- j J' — ■ ....
-turėtu būt ! . .
kain'n-uus. •*"' -■ ‘'Phnkybynns. a-, 
norint pias lKU<t Ilsino .ii- visiško dau J l 

Hnn.TihiH,' n., tai. pasiliuosavimo, pasivcD-D“1!1- aut naudingą pa- . y *• • 1 .. (Kini.. \ Ciknlo- Ar T C Y-. .- 1 kia tankiu kraujo tekėjimų, k Kum a. yiųoia, ai. i. v.;<.

kuriai vy ro liekant rūmas iki. .4- A.ineent's Stomat-ics 
(IreiK’li įuouthl — ypatinga, 
j ėsi i ii 1 iga. ’ J i pasireišk i i 
greitu, pradedant - tarpe. dau:
tų pa\ydale grįoA ūęti’tmclių^^įgj^į pijome remti tuos,, 
jesmi puvinių, .dideliu skali J profesionalas ir bianierius* kurio 
smu, ■luėžėjimiu piilin.vimu’skelbiasi “btirbiniiike.”; Nuėję

daryti. kokį bisnį. pasakykite, kad 
matėte- jo škcĮbmią .“Darbinių* 
*ke;”- Tokiu , badu biznierius dar ;

, ne J geriau supras, kad skelbtis. “Dar* 
miega iv visuomet burnojo}biuiąke".apsimoku, *.*

kad aštriu žodžiu skaudžiau sužeist tuos, ' ku
riems prisiekiame meilę ir ištikimybę.

Matant vieną'susierzinusį, kitam verčiau pa
tylėti. neš tokiuose atvejuose* tylėjimas yra auk-' 

lsas-.. Gi ra- širdis visuomet'ieškos savo žmogui ir t • • • -

dūmai'.-
„Jei kas tariasi esąs mal

dingas iv nesuvaldo savo lic-« 
■žųvio, to. maldiiigiunas iuš-< 
eias. ' N r. JokuP

Tėvų Marijonų 
Misijos

Taip, pat yra ir žmonos, mokančios ąf'mokčt llu;s* J V11!’ vi^Įusiųjų ginčai 
tais pat pinigais, o tokia, kuri nepamiršta lie- biūeianu-na.niie. y - • 
žilvio burnoje, visūpniet dar ras ką atsikirtimui ^9 is\ndmųęse atsitikimuose, 
net ir tuomet, kai ginčas jau,.rodos, baigtas.--ta- ir protingus žmonės.ga 
rytum ta paskutinė vylyeią. ;norėtų .pasakyt:!^1111111'1’ - 
“maij<> viršus'Tas•. norejinias. “mano viršus”! A iena sodiete .
daugiausia, neduoda susitaikyt šeiniu sugyveni- ;g”vn kaulo. įkyrėjo; nuėjus pas • vaistininką 

įprašė, vaistų vyrą nuraminti. Senelis vaistįiiin- 
■'i- , . '/ • x , t -• • kas davė• bdnkutv. ir liepė,, vyrui supykus, tuoj

; Koto -.fam ?s bus nauda, je, neprotmg-a! pl vuisty ,.()1 l)Uje ihik.vl; R(1j- vyrūs 
. besigmeydamas 1Vit. sayo pastatysi t Tk>kia per yyy Ti; vaisUi trkraį padėję. O bm.ku- 

g-alė.visuomet yra šlykšti, nemaloni ir iieu.iu- jp-jĮ)as Į,.j.vllll įryniaiisias validėnęlis.
, . Idinua. o abmrnsjmsėms nesu vien Jęnrtums.: i,ef ' ,■

kitų taip A edųsiųją ginčai tik juokiną-pąsahecius žiuri); . ‘ •’. ■ ■ .. . . ' •
kaip dažnai pakartojami .ne--vus, o pačius k<>v<ųnii(Tiis.būtiuai daro- ličiai- -Į Suvaldykiii-u* savę Jiezūygj) bus JUigaletas 

? imingais. .Daug geriau yra visai'.neturėt *a(sikir-'] didžiausias, musų priešas., didžiausias Imltimiu 
.. • v - • tūlio dovanos, negu ją, naudoti vien luo tikslių >kas... . .-* •' ' • ■ ;• ' /

. M<iterystėje nė bus laimingi tie'' žmonės,- ku-. 
rie Uėinuka tylėjimo meno, i r pasikarščiavę ne-

, moka susilaikyti’, susivaldyti, neišreiškė nepasi
tenkinimo,' piktumo, aštraus žodžio ar atsikirti-

- . ■ mm Atlyžę pamato, kad pasielgimas, kurs juos 
taip suerzino ir supykino, tuo ar kitu būdu pa

• ■ ■ teisinamas ir išaiškinan'ias. Bet toks gailesys
.jau per.*vėlaiaštrių žodžių jau., nepataisysi
• nenuplaus jų.net. gailios ašaros, ■ -o nieks tai Į)

' ; Žmonių neskirsto’ nieks vienų nuo
-d griūt'.neat stumia, 1 \ .. . ... . ....
t, . gerumai ir visokie yienų. kitimus daromi neina- imingais. .Daug gėriau v'ra visai '.neturėt ‘alsikir- Į<
i . Fontihiai. I

jjfsnų ir žandikaulio liW;l - 2^<l; /
kuri.gan tankiai prasidvd-r1 V S* ' ~

1 - -- — 1 Balandžio 30 -r- Gegužes
13. dd. — šv. Kazimiero pa*.

; I dūladelphia; Pa,

simi, -įnėžėjimu
ir .kraujo tekėjimu,.

GSią -ligą turįs asnuib nė 
tenka apetito, nevalgo,

Gerb.Skaitytojų 
dėmesiui

Į Gerb. skaitytojų ir prietelią

laiv.it
j%25c5%25b3.net


Penktadienis, Balandžio 20. 1934/ d.

|kas girdėti lietuvių!
KOLONIJOSE

SO. WORCESTER. MASS.
Pirmadienį, balandžio 23 

- dieną, 3:00 valandą po pie- 
. tą, Aušros Vartą Bažnyčio
je, Jo Ekscelencija Vysku
pas/Thoinas M. O’Leary, D. 
D, Įteiks Sutvirtinimo Sakra 
mentą. Pasirengusią ją pri
imti tą Šventą Sakranieiitą 
yra apie 150. Tai bus būrys 
nauju Kristaus Bažnyčios 
eilėse kovotoją.

Ketvirtadienį, balandžio 
. 26 dieną, 7:30 vai. vakarę, 

Junior High School,, Proyi- 
dence st., saloje įvyks -meti-

daktani, apdraudos. agentą, 
’ pardavėją, fotografu ir ki

tokią profesionalą bei ama* 
tininką.

Grojant J. pigagos orkes
trai, svečiai sėdo prie stale
lių ir klausydamiesi gražiu 
inelodiją, stiprinosi ska
lnais valgiais. Vakarienės 
metu kalboj < > kleb. kun. V a* 
sys, išreikšdamas džiaugsmą, 
ir padėkos žodį biznieriąnls 
ir susirinkusiems už para
mą parapijai. . . . •

; Taipgi kalbėjo - dr. Vaiš
noras, dr. Karpavičius, ,kun. 
V. Puidokas, ponia Vaišno
rienė, kuri vaizdžiai pasako
jo įspūdžius iš•• tėvynės Lįe-

sueikime išklausyti šv. mi
šią, o vakare pamatyti vai- 
dinimo.

Tą dieną bus “ Darbiniu-
’’ vajaus ąžbaig’iinas; Pa 

sihaudokime proga užsipre- 
uiuneritoti “ Darbininką ” 
nupiginta kaina/.

Penktadieni, t balandžio 13 
., J uiiior High Schoo] , au* 

litoriume įvyko • Šv Cecili
jos (parapijos) choro šo
nai. Dalyvavo daug vietinio 
jaunimo ir iš Canton, Moję 
tello, Cambridge, Kasima, 
Worce>ster, *Nce(Lham ir ki
tur, -

Šokią rengimo komisijoje 
buvo šie choro, nariai.: Viktė 
ras Bubilas, Ona.Paziiiokai* 
:ėy K. Navikienė, Emilija 
Samsonaitė ir Anicetas Šla
pelis, •

c

“DARBININKO” VAJOS
' vajaus bus tik iš- p<» pietą,- • .. .; .

) • .Visi konlcstaulai ir l)cn- 
22 d. Po juš dienos “Darbi**drai lietuviai, yra • minsir- 
iiinko" preūumeratos kaina 
vėl bus.'doleriu brangesnė.

.Nei.vienas lietuvių laik- 
aštis neva tiek daug davęs 
avo . .skaitytojams, kiek
• Darbininkas” davė laika' organizacijos 

šio vajaus. Tai buvo, pirmū
nus ir greičiausiai paskuti

nis atsitikimas, kur už tris 
dolerius duodamas aštuonių, 
puslapių•' laikraštis du kart 
; savaitę pi r.ištisus metus ir 
dar dovinių, —■ tokią bran
gią knygių kaip Lietuvos 
Albumas, kuri buvo išleisto.
lardavinėf i po. ^3.50.

Dar trys dienos ir 
nuinko”
tori ja... Jis baigsis balandžio

T

dziai kviečiami skail liūgai 
dalvv.auti. j<kin jžaimos nė-1, 
bus.

Skaitlingai dalyvaudami, 
vicąkąrt pagerbsimo musą

6.

Vestuves Ant Juokų.

Nežinia kieno sugalvotos'“Vos 
-Juozapa, ir baigsime .vajii,-lm‘;S «;ina juokingai

;-lkuris, dėka, uoliu katalik'u V^'.;ię<;"«.-km»<li.:ni. Jau-
I -i i < i ' rv ‘ knt*Kio*o galima buvo■i T»nuirhtY«L-.-nt*iivK-^. k -V Ipasitlarba viii irti davė ^.Dar
bininkui” . gražią rezultatą.’

PASTABA

, “Minstrel. Show’’. šiais me- 
tais irgi vaidinimas bus į- 
vairus ir įdomus. Apart to, 
'dar po vaidinimo ąvyks-šo- 
kiai. Vakaro visas pelnas 
skiriamas Aušros Vartą 
Bažnyčios naudai. Įžanga 
suaugusiems 50 centu,: vai
kams 25 centai. . .

togas,. ^ .... J
Po to, prabilo patys ren

gėjai biznieriai : . J. GĮavic- 
kas/R. Vaitkevičius^ L Pi
gaga ir Volungevičius, ku
rią kalbą klausant matėsi 
vien širdingumas ir pasiten
kinimo jausmas..

STisirinkusie j i pri tarė j ų 
parengimui savo gausiu atsi 
lankymu. - •

Negalima praeiti taip pat 
nepaminėjus biznierių mo
terų, kurios virėp kepė, sta
lus puošė ir kitus vakarie
nei reikalingus daiktus ruo
šė,, tai, darbininkės:

Vaitkevičienė, Pigagienė, 
Glayackienc ir Volungeyi- 
čieuė. \.

Joms pagelbėjo į stalus 
nesti ir. tvarkos prižiūrėti 
sekančios mergaitės : J. Gla- 
vickaitė, D. Saulėnytė, A. 
Volungevičiūtė, O. Kašėtai
tė, A. Akstinaito, A. Aksti- 
naitė, F. Zakaraitė, J. Piga; 
giute, O. Kureišąitė, L. 
Skerniškiutė, A. Baliukony- 

■ tė.- . ■ . ■ •:•'
Pasibaigus vakarienei te-

Sekmądiėnį, bal/ 15 d. į< 
yko choro ' . susirinkimas, 
/iktoraš B abitas, choro pir

mininkas tvarkiai vedė su- 
sirinldnią^.. Choras, nutarė 
paaukoti ^25.00 iš . iždo pa* 
riunljui Šventiesįėnis me
tams atminti,

Tai labai gražus ir kilnus, 
mūsą jaunimo —* choro dar
ias. ‘

• Valio choras!

V

Trečiadieni, bal. 18 d. įvy- 
<o Marijos Vaikeliu dr-jov 
“Peiinv Sale”.,

šiandieią tuoj po šventos 
valandos, Įvyksta Susi vieni 
jimo nepaprastas susirinki
mas, bažnytinėje salėje.

savo prenu-

Telefonas *f Plaza 1350. • .

mSGPBĖMGUS
Graborius ir. Ealramuotojas

.• 423 S. PACA STREET, 
BALTIMORE. MD, .'

įmatyti Choro artistus Juozą "Jin ' 
km-lj ii'OufĮ ('(<sriiritp, iškilmingai, 
laivo iirtimti diilžios .minios avė.
vią. salėjo, ■ • ’ . . ,

») uos priėmė svotai Juozą pairki i'
■ ir. Vilkai, ir visą vakarą palydo-, 
vai juos .lydėjo. Ši naujoji njin'fi.i 
garnį vykusiai pasisekė, ir \ ii-,- 

į'BOO fivvviu .sihaviai pašilmksjnino 
ir pavalgė,'

MMi

Kortu Vakarėliai.
Parapijoje, penkiadietij įvyksią \ 

loti/ ■J, kortų lošimai, kuriuos kinu Al.

.Tie'.. “Darbininku’’, skaity
tojai, kurie1 .vajaus lengvato
mis (kir .• įiepasiimudpjote, 17 
dar'iki 22 d, šio. ine-nesm ga- 
•lite prailginti.
nieratą metams tik už | ir Balsamatojas--

• ir gauti dovanu, y-r Liėtir-ms. I ' 63L.S, paca St.
jei Tamstos p re- Į : Baltim'ore, Md. 

mmierafa ilar ii<-sibais^
pilmm dabar ^-aile-iim „• ! Nuo.7B-100-150 it aukščiau. 
Irtis sluut.onu .metai mm tos | ■ iej. _ South. 0083.

."7—Jfe-z— Lz ___ i-it:

t?b. Bostone, ' vajaus iiž< 
žaiginiui rengiama:/ plati [Alinimą 
trograma. Programoje* dą- 

\vvauti yra pakvi(\sti žy 
inesnieji ‘ “ Darbininko” ■ va 
jaus, kontestanlai šit- 
J* Bružiku, S/ J. pri

'J '/ -‘

Muzikalę progiambs..dai-įj Lietuvoje, .-užrašykite ■ jiems 
išpildys p. Mamertas Kai\|.“D:arbiiunką ■’ metams už 
' įauskas ir jo žymesnieji dai 'Š4.00. :-'
nininkai. -i 'Pik tie laiškai, kurie bu-
-Užbaigimas Įvyks Vetuvią atiduoti pąšton nevėliau ..-šio. 

bažnytinėje svetaai n ė j e 
Fiftli St., So. Boston, Mass

Povu dienos kada Tamsios jirenu- 
bikv- męrata baigsis. ' ■

; Tie, kurie turite giminią

menesio 2S d., bus prišk.ii 
tyli prie'.Vajaus, '■

Vajaus Vedėjas. ''

. P. A. S-y kės ir B. G-. Sykes 
LIETUVIAI ADVOKATAI 

Ofisas: 
SANBORN BLOČK <

.. 631 Washington St. 
N0PvW00D, MASS. .. 

..Tek Nonvood .0330 .
Gyvenimo vieta: 

. 32 Walnut Avė. . 
T ei. Nonvood 1020 ;

defis šį karią, paskelbė vesiąs.
■ Juulamgi ĮpiiasLuTimU-po^VmTma -__
. būrnddi per paprastus vakarė.

liūs, galima tikėtis Jog kun. Alril- \ 
^lėliui'vadovaujant, pelnas b tą;
kur kas didesnis.. ' • ... .

Bangiau kaip du šimtai žmoniij 

atsilankė į Lietuviu Salėje rem' 
gauną kortą vakarėlį pereitą; šes-’ 
tadivnį. Pelnas viso vakavo, kaip 
buvo iš anksto -pranešta, .paskir- • 
tas Lietuviu Kambariui įrengti,. 
PiU sburglit-i I Tn'iVemtai e.. šeimi. 
įlinkės .buvo-,; h(> vyria'nsįos p-niu • , 

iŽ<>]vienos, . p.' Laukaitienė, Mile 
nailienė. Lankiem", Aialulanekie- ’ 
no, ir dar kilios.

Slinkiai Susirgo.
Juozas Augaitis, KH9. I 

fSlTeet, vienas pirinują šv. \

Biznierių <e.KiĮbasii vakario 
' . pąrylw.

Aušros Vartą parapijos 
salėje š. nu 10-d. bal., įvyko 
didelė ir begalo prašmatni 
taip vadinama “kilbasąi va-

■■■■ karionė ’ ’,. biznierių sureng
ta, parapijos naudai. Tai 
naujas dalykas Aušros Var
tą parapijos parengimuose.- 

, Visi kalbėjo apie tą ren
giamą balių. Viėni peikė, ki
ti gyrė, bet kuomet atsilan
kė tai visi tik nustebo, kad, 
girdi. Čia nėra paprasta va
karienė, bet didelis balius 
iškeltas., lietuviu biznierių 
.visiems lietuviams..

' • k Didelė pagarba ir padėka 
. - tenka sumanymo ir rengimo 

koinitętui, būtent: J. Gla-
mekui, K. -Vaitkevičiui, Ig- j sesi linksmo ji dalis progra-

• mui Pigagai, Liuciui Valun-iinos. .. • .
Tg^viČiui ir K. Mažeikai.

. Kurie nei darbo nei išlai- 
• dą nesigailėjo, taip sakant, 
dirbo išsijuosę; ’ . -

. K. Vaitkevičius net tre
kais iš savo dirbtuves gabe-j Kiek girdėt, padarė gana 
no duoną, keikus, ir kitokius 
skanumams. Paskutinis tro

’ kas atėjo su visais dirbtuvės
• darbininkais? kurie būdami 

prityi’ę, vakarienę tvarkiai 
ir gražiai vedė, K. Vaitkevi
čiui nurodant darbo planą. I
J. Slavickas, Ignas Pigaga, *
K. Volungevičius irMežei-j 
ka. rako mšsas- ir kitokius NORWOOD, MA$S

■ valgomus daiktus. . ‘r ■ 1
• •'■■/ Kaip sumanė, taip pada?

■ re, nes visi dirbo iš širdies.
Dėka to darbo darbštumo 

ir ją malonumo jie rado 
/' r gražaus ir širdingo „pritari

mo ir paramos iš kitą b’iz- 
.nieriąį kurie taip pat prisi
dėjo savo aukomis ir širdin
gu darbu, kuriems taip pat. - 
tenka pagarbos ir padėkos! 
žodis iš visuomenes puses, j

Gražiai prisidėjo auka ir 
darbu A* Pūras, Daiiginin- 
kas,: j; Baęinskas, J.Mačin-

. skas, Dūda, Būda, Buteke- 
. vičuls, J, Kryžąnauskns, P.

Jesė)iuhaš, Lozorąičią dirb- 
tąvė, B. Zagorskis, L Piga?

t . ga ir kiti/ .. ■: ' • . . ’
Prisiartinus pasklidam lai 

.; kąi, prisirinko tiek žmoni u.
• ’ . kiek.nebuvo tikėtasi. . -'

Buvo-nudyli u kunigą.. ir

Girelėj au iš susirinkusią,, 
kad,: girdi, ■(tokios vakarie
nės dar nėturėj ome,, tiek vis 
ko buvo, kad perviršijo ti- 
kieto kainą.”

dideli pelną. .. ’’ ’■ '.
• Tad sakydami, Valio So. 

TVoreesteri'o biznieriams, ne 
pamirškime savo pareigos 
paremti juos, p sulauksim 
iš ją pusės, manau, ateity 

j vėl panašaus parengimo. .
■ ' ..../• Buvęs.

Šioje kolonijoje trys lais^ 
variianią kuopelės iš 9 asme
nų sudarė Vilnią . Vaduoti 
Sąjungos ktiopelę. Labai 
gerai, kad nors dabar susi- 
irato dii’bti Vilniaus vada

vimo darbe.
Katalikai visą laiką dirbo 

ir. tebedirba Lietuvos nepri- 
Gausomybės ir Vilniaus, va-- 
davinio darbe per Federaci
jos skyrių, prie kurio pri- 
Gauso visos. .. katalikiškos 
draugijos ir kuopos ir kuris 
yra nariiv Vilnią ■ Vaduoti 
Sąjungos. •'

Taigi katalikams/ Vii. 
niaus vadavimo darbas riėr-a 
naujas. Jie savo darbu, ir 
aukomis yra sušelpę Vii 
niaus, našlaičius ir parėmę 
švietimo . darbą Vii niaus

Į VAIDINIMAS
: Sekmadieni, balandžio 22 
d.,. Šv. Jurgio • bažnytinėj ė 

.■.kalėje įvyks operetės ‘ • Cdn- 
silium Bacuitatis” vaidini' 
mas. Vaidintojai atvyksta

. iš 80.: Bostono Šv. Petro 
parapijos choro nariai,

■ Programa prasidės -7:30 
•j. vai., vakare. -

Visiems Ims gera progi 
pamatyti gražaus vaidinimo 
ir. pasiklausyti gražiu dai
ną,- kurias? sudainuos dar 
Čia negirdėti daininkai.

■a

cijbs nepamatuoti a.ąneniš- mams.. Buvo rodomi kruta- 
ki užpuoli iriai, kur pavarto*i mi. paveikslai. Atsijankc ne-- 
jania visa'' organizacija ir' mažas skaičius.-“Varge kilo 
j.os'^g'erąs vardas. . nepamiršk žmogau-

Turėtą visos AL S. kuo- Įkainiršo Lmvclliio- dzūkeliai
pos. rimtai .^susidomėti šiuo nelaimės. susĮHiuslą okupuo- 
reikalu.' .

ALRKMŠ. 36-1 os kuopos' jo, kiek -išgalėdami ir tuūnii 
valdyba.-- ■ . ; •

Pirui. Katrųiu ■ Mufiilient"
■. Biišt. Aįfvtu Kdrieie'nč-

Tž(L Liuit' Babarsinj

iip

f-ojc Lietuve j.ę broliu

sutriko pagalbą!. - “ 
■Dieve ją nepamiršk!.

Driiugijos liariiR. slnlga' siish-pę 
pereitą, sąvaitę. Kiek tenka <<-ir<lė.. 
t i; jį ištiko stabas, ir. dalinai sic 
paralyžavo jo kūiią.

j Juozas Kahiška, vaistininkas ir 
(politikas, jau koletą .savaičių s<t> . 
'ga pavojinga' cukrine liga. Sako. . . 
į būk jis. gana sil-pnas/ir dideliai ' 

351 Ežsex S.t.,'Lav/Tenėe, Mass.,1, uie pavojuje. Jis buvo prisižadė-
Room 38, Gleason EIdg. ' 

TeT: 26137

MILIAM KIARSfS, JR.
ADVOKATAS

. 148 Merrimack St., 

. HAVERHILL, MASS.
Room. 2, Telefonas: 6080 f;

LOWELl, MASS.
•Bal. 29 et, Didžiojo choro . 

i nariai mano, suvaidinti gra-. / 
;žią sėsiu aktą‘ komediją su •' 
‘•dainėmis. ‘ ir Š< ikia.is va rdą

f Grafas Kaimiečio ' Bernu’, / 
Tame veikale bus-' dvylilm 
vaidintoją. ' " ' •

Kviečiami ne l ik L.ovvcllio - 
parai >i j iečiai, liet taipgi-ir 
kiti... •

Laisvamaniu skyrius jau 
pradėjo ir darbą, tik ne Vi • 
niaus vadavimo, bet i engti 
vakarus tuo pačiu laiku 
kaip tik yra surengtas’baž; 
Rytinėje saloje. Tai niekis. 
Katalikams nepakenksite, 
ne.š susipratęs žmogus greit 
pastebės justi skymus,. nors 
ir pridengtas nekalta Vil
niaus vadavimo skraiste,.

■Aukštaitis.

Tą pačią dieną LD& 3 kp. 
minės, savo organizacijos 
šventę —‘ šv. Juozapo. .

Ryte, 8 vai., šv. Jurgio 
par. bažnyčioje bus atlaiky
ta, šv. mišios LI)S. 3 kp. na-, 
rių intencijai. Visi nariai

CIEVEL ANO. OHIO
Karštai Sveikiname Mo

terų Sąjungos Organizatore 
ir Įžymią veikėją, ypač-M. 
S., ponią. Antaniną Nausė
dienę. Jos visuomeninio. vei
kimo 25 metų . sukaktuvių 
•proga, j'' ’ '- . •: • •

Sveikiname • ir reiškiamė 
gilios užuojautos. (lel-..sukel- 
tą -užfiuoliiną r Moteriį Są
jungoje- aštriai įžeidžihnt 
j'ubiliojMčs garbę. Taigi ar
tina >je ateityje turi.' būt i 
prašalinti iš musų organiza-

t jos. duoti, paskaitą" apin Vaistinio-. 
į kysto sekančiame .Federacijos po- 
sedyj, gegužės mėnesy, liet- dėl Ii-

prižadą. '

Nuoširdžiai Tinkinu* abiem Šiom 
ligoniam greitos sveikatos!-.

{ . MIRĖ/ ,
’ Katre • Kartavieieue, gyvenusi

• .620 K. .Potomae Sti-ee], pasimirė 
pereitą tročiadieiij,.balandžio 11 
d. Sunkus dusulys ir .ldti neg.ąla. 
vimai-ją.g-alatnuii pergalėjo.-Lai
dotuves Įvyko šoštadionį, ■ Jrilan-. . .

>* .džio 14- d. iš šv; -Alfonso Bažny
• t> + t* — •-— , • ' čios i TTolv. Redei*ni(-r Kapinės.

Petras Bartkevičius parduoda .- žin^s
, laivakortes ant.didžiąją ir grei- ' . k _____ ___ -

tąją laivą.' Siunčia pinigus dole-
4 riais į.Lietuvą ir Į Lenkiją. Tvir

tiną dokumentus, nes jis yra no
taras. ’

šiemet per jo agentūrą yra at
važiavę į Ameriką daug- lietuviij.

Lygiąi dešimt minučių
prieš aštuntą vai., bal. 15 d..‘
naujas šv. PranciŠkas Bro- j
Ii jos nupirktas, altorėlis bu-.Į 
vo pašventintas. . ’

Altorėlis mažas, bet gra
žus. Ant tabernakulio yra 
didi stovyla., tad brolijos
pat rono šv. . P ranciškaus.

. Atlaikęs luišįas.. prie di- ;gi gal ir didysis choras pa- 
džiojo altoriaus, klebonas- a- rodys daugiau veikimo,' nes 
tėjęs prie naujojoį brolijos nenorį pasiduoti mažajairi. 
nariams pasakė pamokinau- SVEIKSTA. '
ti įiambkšlėlĮ. .- .y j>0 gulėjiinb ligonine- . .. _ .

Šios brolijos nares labai - , sunkiai sužeista panelė ir.lenkii. Baiįkęvičius tikras yra: 
daug-. .da^Uojasį; v/iiau/a/ snuviŽ., “ P.V»4 da?g !ie'i.
naudai. .Tatr jos vl-a nupir-!. -OT, v„r?(bn. nil važmos j Lietuvą ir.jau;
Rusios i-drti ..ražu sT>'ilvuo.:S.'<V '' L1 . pradėjo . kelionės., .dokumentuskūmos Jai aj uiazij spalvuo j U(.s,jaUpMl ^ika; A tvarkni H anksto. .. . i
ta mozaiska langą, Imris v- TT A j T. ..*■ • • . -‘ e - .„'L _ v piciu uicnu, gaąma tiKoiis, •. United. States Lunja turi di-

Z1‘i kad po kelią savaičių viską-
... hus gerai.

Choro iiariai-es/linki save
draugei greito pasveikimo;. ,'

vIN WRPORE” ; .
risi šv. Vaido'Draugijos i,

kur atlaikytos šy
A.ą. velionies vyrui, dūk-; ii ir.turi 19.1 pusi. Jos kai-

mėnesių didysis choras, vai; 
diiis "Minstrel Shmv", Tai’

“Darbininkas” priima 1934 ,m. 
Lietuvos Paskolos Bonu kuponus . 
už prenumeratas ir knygas už 
pilną j u vertę. Nukirpę 1934 m. , 
kuponą. siųskite

. ‘“DARBININKAS” V 
366 West Broadivay, 

So. Boston, Mass., -

JfflMMITOElliS.
............... . , . Tai gražus mūsą išeivijos •? delius laivus, ir. gerai patarnauja.. • ' . T ižvinaus .poeto kun. K. Ur-' . •

. PETRAS. BARTKEVIČIUS . ", ‘ .v- •• . A, ~ bonavieiaus einą■ rinkinys.-
Amencan Diy Goods Store > , .« . . . ' -

678 Ko. jytain Street,.. • i Sukknygą tsgyrejtsa nnv 
Montello, .Mass. • " / tesnioji-spaudą.. Visi, gėrisi

,-——T—___j įog turiu iu« gėrėsies ir Tam* 
Šv. .• Juozapo • bažn.yHos,'st;r,ją .....

nariai jririfmč *‘in cornhiro” kur atlaikytos šv. mišios. • j Knygą gražiai atspausdin- : 
sv. Komuniją,-bah 1;> d. • ą {) Ve]i(m|e< vvrui5 juk-; ii ir.turi 19.1 pusi. Jos l<ai- 

. šįpayyzeli reiketą.kihnns t(,1vį -|r ^nipemš\eiškiamel ia-$L50. B6t.dabar-“Darbi- 
vlrangijoms sekti. . mtoširdžiosUžuojautos,

-• VAKARĖLIS.

ra pargabentas, iš Prancriži- 
jos.

VESTUVĖS ..
Bal; 22 d., Įvyks vestuvės.' 

Ponas -Jonas Palečkas ims 
savo gyvenimui draugą 'pa
nelę Aleną Versiackaitę. Ą- * •
bu pavyzdingi katalikai.

Panele Versiaekait-č. yra 
choro • ir Sodą liečiu - draugi
jos narė.- • ■; • • .■

Jiem linkime pasisekimai • ' .Mllvh -.
ją naujame, šio gyveninio'.. Bąl. 15<d,.- A.A. Amelija Į^aj įj d., Sodaludes, nu-rq^lu C<mtai;.popie.

' lKvU4nskicii(i<.• fo iiioiii. <uu jiMuiiuis • piulivlinti smvu ‘'.virsvliuis 50
• vi uvriefu ttfsi . ’’amus..staigiai savy • namuose: ^folH|ą"-' :'dd naujo.■ langė, Dabar yra geriausias lai-..

krito nęg\\iu Sakoma, kati surmigė antrą “.rentini"-va-.-L^ šią-taip brangią 
a;,i.-v(,l.ion.e ilgą laiką inrejv |<a|.(ąį .- A.tkilnuko gana Manį ’r naudingą eilių knygą. .
Šrcdios ligą. • ... . žmonių, • Pclim liko >suvirš.- “PARBININKO” ĄDM;,

‘ • .-/ • ,366 W Brondvray, • • < .■
•VHūdiniūkūs"t . South Boston, Mas*.- .

. Įniriko.’’ spaudos vajaus me-

. Bal. 15 d./vakare, F‘ede>. 
racijos 49 skyi taus . nariai' 
surengė pramogėlę, skirda 
nii’ . visą pelną badaujan/ 
tiems savo broliams Vilnie-ĮUulmirio. r\ tą apie 8 valandą! j



Penktadienis, Balandžio 20, 1934. D ARBININ KAS?

Detroito Žinios I ĮVAIRENYBES Į Keičiasi Laikai ir Orai

ŠV. PETRO PARAPIJA
---- ——- : į KIAUŠINIO PLĖVĖ-
TIKYBOS PAMOKOS ! VAISTAS ' 

; šeštadieniais. 1 vai. pu’ . . - • . .
boję, teskaitų šio nienesio pietų, klebonas, kun. J. čk ’• vi-

; Gleaders Digest J ir ‘‘Eop gauskas ir Sesutės Praiiciš- t - „L 'išklotas' nlonvP 
tune’'’. Abejuose žurnaluose.kįet& duoda .vėiikueiams ti-^ • ' - !
telpa apie Liurdą įdomūs įyjjpį paniukus. Nors para-
straipsfiiai. pįja _fiUq savo i"' ’

gas lietuvių kalboje, o.kam 
lengviau skaityti tingių kai-

ĮVešiisipratimai Dirbtuvėse
Automobilių dalių dirbtu

vėse nesusipratimai tebesi- 
tęsia* Darbininkai reikalam 
ja didesnio atlyginimo:, nes 
darbo valandas sutrumpinus 
jie garniai labili mizerijas al
gas, bet didžiosios dirbtuvės 
nepaiso darbininkų reikala-

- vinių ir daro viską, kad tik 
darbininkų vienybę suskal
džius ir pavergus juos# ’ .. •

Daugiausia turi nukęsti 
darbininkai, nes jie . neturi

- galimybes darbdavius, pri
versti . mokėti pakenčiamas 
algas. Čia turėtų valdžia-įsi- 

. kišti.. Darbi] iiiikams vadir
.ivauja jlvLun^^

daro rimta, pavojų kovų pra 
’ laimėtu Darbdaviai kaip tik 

to ir nori, kad darbininką’ 
.’ butų susiskaldę.

Būtų daug geriau, kad 
darbininkai pasirinktų rim
tą unijų ir vieną, o nę dvi 
kaip dabar.

Kaikurios• dirbtuvės tai-

tos nė; ■ ’

tami skausmai,: kurių prie
žasties ne vienas gydytojas 
negalėjė . nustatyti. Paga
liau, žmogus nuvyko į Wėst 
minsterio ligpniuęk Ten jis 
nuosaikiai buvo apžiūrėtas. 
Apžiūrėjimo rezultatas bu
vo sensacingas, kokio niekas 
nesitikėjo:; nė vienas, gydy-, . v..... , .
Lojus pas. ligonį nerado pil- belakios, šaltos. Ar sios kai-

Iš.senų žmonių dažnai gir-Ičiaši ilgais amžiais, o ne de
dam kad pirmiau; jų.jauny- šimfitnis metų. Galima drą
sioj, oras buvęs-.kitoks, kad šiai tvirtinti, kad Lietuvoj. 
vasaros buvusios karštesnės, oras prieš du tūkstančius 
o žiemos — šaltesnes# Dalau’, arba net ir prieš vieną t ūk- „ 
gi,. esą,; vasaros šaltesnės iv stantj metų buvo žymiai ki- . 
drėgnesnės, bet užtat ir Žie- toks,- negu dabar. Prieš 1500 
mos taip pat pasidariusios

švelnia plokštele, Bandymai 
parode, kad Ši vištos kiauši
nio plėvelė esanti labai gera 
priemonė įsisėnė jus i o m. j- 
žaizdoms gydyti. Uždėjus 

Įšią plėvelę ant žaizdos, greit
. ...... ~ ' ’’ ’.' b 

išgyja. Toks žaizdų. gydy* 
Amas jau davęs gerų vaisių.

Apie šį gydymo būdą pra
neša vokiečių: moksliškas 
žurnalas “Die Koralle’Į

pija turi savo mokyklą ir 
j o j e Sesutes' mokytojauja, 
bet ne visi vaikučiai, dėl to
lumo, gali ją lankyti. Tad 
duodama, proga tiems vav; n&itAukia ir žaizdt, 
kuolams, kurie parapij mes 
mokyklos negali . lankyti, 

i.nors šeštadieniais pasinio--[

Gegužės .13 d. minima 
MOTINOS DIENA. Baž
nyčia įsako tą. dieną iškil
mingai ir. bažnytiškai, minė
ti. Tą ctieną; kiekvienas ka
talikas privalo pagerbti..no 
tik savo motiną, bet ypąėj kiuti tikybos dalykų, kad 
visų musų Motiną Mariją, i prisirengus gražiam ir do- 
Jaunmias privalo priimtij ram gyvenimui. .
B v. Komuniją savo motinų [ " y. . ;
intencijai... Yra.motinų. ku j-LIURDO"..STEBUKLĄ!’' 
rios nors savo vaikams nė- 
draudžia eiti: bažnyčion, bet! 
pačios atšalę ir neina.. Pasi
melsk! me, kad iruitsalu^ds 
motinos Įjersiimtų Motinos 
Mari jos. meile ir dvasią. .

Kiek daug- gero būtų, kad 
vibos motinos grįžtų Katali; 
k'ų Bažimčion.

Tad minėkime 
.Dieną..

I Bal. 14 ir 15 d.d., Šv. Jur
gio parapijos svetainėj e, pa

ŽMOGUS PER TRIS ME 
TUS NESURADO SAVO

yo.; Jis buvo, dingęs! Prasi- l)(>s yra teisingos, ar tikrai 
dėjo pilvo medžiojimas su kiek pasikeitė oras per-pas- 
Rentgeno pagalba. . Ir veli ^11^11!118. dešimtis me- 
sensacija: pasirodė, kad šio 
žmogaus, pilvas yra krūtinė
je. Per aui() katast rofą, nui- 
tyli, nuo sušidaužymo, pil-,
vas į krūtinę buvo įstumtas. tl(’ra yienodąs, tai yrą inok- 
zVienas plautis visiškai buvo .^1°. priųažinta tiesa- tik žmo’ 
išstulntas iš apyvartos. Taip £kus 
žmogus pragyvenęs ištisus : 
motus. Gydytojai pilvą ktpa

tų? -
• Atsakyti į šį klausimą ga> 
litna dvejopai: Ir taip ir ne,. 
Kad oras‘keičiasi, kad jis

----- gyvenimas yra : pei’ 
.! trumpas tani pastebėti. Vie* 
Inu ar kilo krašto, oras kei

st ate” savo vieton- ii' dabar y------------------------------- .
prekybininkas jaučiasi -kuo d eigų, sakysimo,, l okį patik-

metų prieš Kristaus gimimą:- 
visoj vidurinėj Europoj, da- ’ 
Partinėj Vokietijoj- ir. Lie
tuvoj, buvo daug šilčiau, ne-’ 
gu šiais laikais. Iš padavi
mų apie senovės • prūsus ir . 
lietuvius žinom, kad buvo. 
garbinami amžinai žaliuo
jantieji ąžuolai. Dabar to- .. 
kilį .ąžimlų. iielurime. ir bcu-. 
drai ąžuolų mūsų krašte eL ■ 
na mažyn. O ąžuolas yra 
kaip tik.medis, kurs mėgsta 
šviesą šilumą. Todėl ąžuolų 
nykimas yra tikras įrody
mas, kad oras keičiasi, kad

;j‘‘Liurdo Stebuklai”. paveL 
lesiai buvo labai įdomūs.,-

Žmonių buvo daug.
Palaužia Vyšnaitė

“ Daily Telėgraph” prane
ša tokį įdomų atsitikimą.
: Prieš 3 melus: kažkoks

geriausiai.

LAUKINIAI PAUKŠČIAI,i" 
KURIE NEBIJO ŽMONiy' „

Motinos

Jonus Imm, šios parapi
jos geras rėmėjas, patiko 
nelaimę. Puošdamas savo 
krautuvę nupuolė nuo laip
tą ir.perskčlė petį. Nuvežtas 
Delray ligoninėn, kur turėš 
ilgą, laiką pagulėti kol sugis,

P-lė D. Bielvtė, šios para- 
’ pi jos .lietuvaitė, išvyko Chi- 
čagon apsivesti.' Ji apsigy? 
vens Cliicagoje. Linkimo 

. jai laimingo ir linksmo gy
venimo.

Pranešame Gėrb. . “Dar- 
hininko’’ skaitytojams, kad 
jei kurį sekmadieni negąib. 
šile kiDarbininko” prie baž
nyčios, tai paduokite parda
vinėtojui vaikui savo adre ; 
są ir jis jums nuneš į.iia-j ♦ 
.mus.'Taigi jei negausite se-1. : 
kinadienį, tai pirmadienį ti
kini gausite. •* Darbiniu-Į 
kas”.-paduoda daug žinių iš 
mūsų, kolonijos, ir viso pa
saulio. Reikalaukite7 ‘‘Dar . 
bi.nįnko’\ .■ o. jis . pasidarys 
mūsų visit mylimiausia^ . 
draugas, prieteliš ir vadasi

Darbininkai ■ sk-aitvkinu’ į

. Kas ..sugrąžina nusidėjėlį 
nuo jo .klaidos kelio, tas iš
gelbės jo Sielą nuo mirties 
ir apdengs- daugybę nuodė
mių. . Jokūbas,

Liks tupėti ant medžio šakų, , 
rg nieko nebūtų ir atsitikę, 

’■ Užtat kitų savo priešųLŠių 
paukščiai bijo ištolo ir .jų 
vingia. Pamatę kokį plėšrų-.

, jį paukštį, jie skubiai nešdi- 
pakraščiuošė,. yra panašių į naši į .kitą vičtąį Kodėl šie 
kregždės laukinių . paukščių! paukščiai tai]) pasitiki, savo 
•rūšis, kurie visiškai liebij’f didžiausiu priešu —. žmogų-!

vo sužeistas auto katastro
foje. Bet pasveikus pasiro
dė, kad prekvbininkaS visą 
amžin turės likti invalidu.
Jį nuolat kankinę nesnpran žmonių ir nuo jų neskrenda |mi,. neišaiškinta..

Pietų ąaloseį. Austrai ij < >s

(‘‘Darbuiinką’k

Pas mūsų klebonų kun. Sj IIIRfilfl DAGAPHA 
' Masev.ičių lankėsi'garlmigas! JOlIUlU. FAlfAnJA

svečiaas Prelatas. J." Mijiuir- . y. “ s
s kas iŠ Duryea, Pa. Tokio- SVEČIAS

k svečio atsilankymas buvo ■ Šiomis dienomis ]).as kun. 
mums garbingas ir malonus.<1ižąuską, Šv. Jurgio pa^

- • ", .rupijos kleboną lankėsi žy-
;. mus svečias . Prelatas J.; Mi

liauskas iš Pennsylvanijos.

VAKARAS. PAVYKO 
Balandžio 8 d., šv. Jurgio

Janu uju Cltbr-t} Vilka riti* 
' .’ • /. Pavykti. Valio! . ,

• • Balandžiu 25. d.,. Susivie-
■■ nijimaš bendrai su pavapi- ;

ja rengia, vakarelį.Pasidar-J.)ar:XldTU# muzikui J. Či- 
buokite. Susivienijimo na- ’zuuskui vadovaujant, gabes-

• i’iai, kad šis vakaras pavyk-1111 choro nariai suvaidino
tų, nes tada patiems ir pa-i°lR‘r^V ‘‘Consilium >Facul- 
'rupijai būtų garbe ir dau-Ųutis . \ aidinimas pavyko.

• giau pelno liktų.

k * Liūi’do Povei kslai ’ šv. 
Petro . parapijos svetainė
je, buvo parodyti ir visiems 

• patiko.. Kas norėtų plačiriu 
apie -Liurdą ir stebuklus ži-

. noti teskaito išleistas knyT

Viena iš .žymiausių mūšų 
dainininkių, p; -S. Bukšaitč, 
už gražų Vaidinimą ir dai
navimą buvo, apdovanota gy 
vii gėlių.bukietu.y A .

Publikos buvo pilna svotai 
ne. Dalyvavo, ir mūsų biz 
nieriai ir profesijonalai.

Visuomet yra malonūs jūsų
taip apvalūs, taiį kieti, taip-pūnai prikimsti-beliuosu

BREMEN •EUROPA
. - Trečia kiesa Iš New Vurko j KĮaipėiI;} ii', atgal Š1S6.

• EKSllKEsiN.IS 'i'RAl.:i<Lx'YS laukia prie laivo Bi-emer-
.' havene ir užtikrina įnitneij nuvykimą, j. KLAIpSp.y:

.Arbą Imlįąiikiie- popiUĮEt.ifiils eksprešiiiiais laivais ■ ’

Greičiausia Kelione į Lietuvą

Trpria kb’sa įft N»‘w Turko į KlaipPtlą ir atęiil $17(i.5o
Tailigi. nmilutihiai -K-pliiirkiinal aurai žinomais kabltiiniaiit '■ 

lnhal< ",'TrMii klt.'sa iš NmV Yorko į KlaipPdą ir at-' 
gal §H>7. .1’a’ugiis susi>įeioinas KeleižinkeHaią i-š •

• ■ ■ . Bremenu .ar Hambuįau;
- . • I.iifuinmii’ijii klauskite pas-vietinį maurtn arba '•

HAMBURG-AMĖRICAN LINE
NORTH GERM A N LLOYD

• 2VJ ni)YI.STok'STUEĖT, UttSTON- . ,

“It*s toasted”

kad senprusių kraštas buvo . 
tirštai gyvenamas, kas taip 
pat rodo, kad... senovėj čia

klimatas, liet jau kryžiuo- 
čių ’ jiasii’odymo . ].)radžioj ■ 
pastebimas oro’ pablogėji
mas. . I š meti ‘ašč-iiĮ patinam, 
kad' 1228 m. birželio mėnesį» 
kritęs sniegas, prasidėjo ne- • 
derliai, lindai ir šaltos žie
mos. . . .

, Oro pažiniu re j imas tęsiasi - 
jau. keli šimtai metų. Moks- ., 
liniukai galvoja, ar tik ne
siartina naujoji' ledų gady- . 
nė.

: Geologai tvirtina, kad Eių : 
ropa yra pm*gyyciniši ma-. 
žiąiisiai tris l(‘dų gadynes, o 
galimas daiktas, kad- ir ke
turias. Tar])ai tarp ledų ga-, 
dynių. yra; dideli, .bent po 
kelias dešimtis tūkstančių 

j metų.' Tuose protarpiuose .

'kiti atogrąžų miškų .nie.-, 
; '■. džiai, Veisėsi liūtai' ir. tigrai. ;

,Tuolaikiniai' .žmones' gyve- 
’uo kaip .dausose,-Tačiau pa-

• mažu; per ilgus.' amžius, iŠ 
’ šiaurės pradėjo pūsti nuola

tiniai šalti .vėjai su sniegu, 
ir- krušomis, iš-Skandinavi
jos slinko ledu jūros — ir

. kraštas apmirė, sustiro.. Din 
go palmių '. miškai ir lepiu’ ■ 
.šiltųjų kraštą žvėrys. Jų . 
vietą užėmė , šiaurės brie
džiai, vilkai ir lokiai.’. Ir 
taip mainėsi kelis kartus. O 
jei tai]’ buvo praeity, tai pa ' 
sika.rt.os ir ateity.

Ir vėl. mūsų, laukuose 
Štiiokš atogrąžų miškiny tikj 
deja, žmones, jau bus visai, 
kiti, O apie mūsiškę dabar- . 
tinę, kultūrą, kurią taip me- 
gst ai n pašidi džino! i,. bus tik 

.: menkutės žinios, paremtos 
retomis iškasenomis... Tad 
kaij) keičiasi metų laikai, 
taip keičiasi ir oro sąlygos 

. .'' per t ilkst ančiiis' metų. Amži- ;
; no .pastovumo gamtoj nėra/

GERO. KLEBONŲ IR 
MUZIKU DĖMESIUI ''

Šią. savaitę, išeis iš spaudos 
nauia

ko A l P. A. ALEKSIO 
parašyta, keturiems balsams 
GIESMĖĮ ŠV, JUOZAPĄ

. KAINA 10 CENTŲ \ 
Choralus perkant ;didesnia- 
mc. skaičių įe . duodamo 50%' 
nuolaidos. -

•'DARBININKAS,.
3(k) AV,-Bvo.ad\vay, • 

So. Boston, .. Masst

pagerbti..no


I

Penktadienis, Balandžio 20, 1934. v

Rytinių Valstybių Žinios
THOMPSON, GONN. kad nejjriprato dideliu šal

čiu nušalo.

BAlirAXAI’OTJO

Benite nnianl Studentų
Seiman

Bal. 14 dieną, įvyko Stu-
deniu Kuopos. Plenumo šu-
si rinkli na-s. Susi riti k i m o
svarbiausis punktas buvo a-
teinantis, studentu seimas^
kuris prasidės, liepos 2; et m
baigsis su Lietuyią Diena*
liepos 4 d. Buvo . išaiškintą
jau padaryti seimo planai
ir padalintas darbas 'įvai-
rienns komitetams; ..

Sermo' rengimo vyriausiu
prrniumikti vra uotias .i iti- 
pauskas, paskirtas organiza
ei jos. pirmininko J; C. Mot-
kurni. Pirmininkui padėti
Išrinktas koinite.ląsT kurį su-
dari): V. S abąs, A. Mi eduną s
ir A. Mažukna.’Taipgi buvo
išrinkti kiti komitetai,. kad
[irĮsiruošimo darbas seimui
būtu ’.lęng.yesnis.; ■ ’ • •

Susirinkime visi, nutarė
kupaktyviausiai rengtis pliti
seimo, kad jis. Imtą sekiniu-
gas ir. garbingas studentą
organizacijai.

Buvo suruošta niargučh] 
šokiai. Už gražiausius, mar
gučius humgjo dovanas : pp. 
Subatiedė ir Karpavičiūtė. 
Kitas dovanas laimėjo Ė, 

lan, D. D., didelis Mariana- įlMugelhite ir J; Kučinskas,
Ši kuopa yra ypatingai de . 

kinga šv. Jurgiė parapijos

Balandžio , 13 .. d. mirė 
Hartfordo Vyskupas J’,. Ni

y . ------ - --------- i

polio prietelius, leidęs Tė
vams Ma rijimams jšikūrfi 
.lart lordo vyskupijoje“

Pirmadienį už jojo sielą jo. 
nivo atlaikytos 1 re jos šv. į 
Mišios; giedotas ’Mįišias at- 
ąikė vienuolijos levas gene
rolas kun. A. Čikota. Skal
ytas atlaiko. Jo Ekscelenci

ja Vyskupas H Būčys ir ko 
egi jos direktorius* kun. drr 
J. Navickas ir kun. A. Alor- 
. mmis. * : •

i-horas, vaiioyaujant- yiųp. Pranešimas ir Kvietimas

(L. K.)

C. BROOKLYN, N. Y,
Šv, -Jurgio pąi*. bažnyčios 

patrono atlaidai pripuola 
pirmadienį, bal. 23 d. Suma 
iri ė išstatyto' Švenčiausiojo 
Sakramento bus 9 valandą. 
Iškihningi mišparai vakare,

Pamokslą 'pasakys Mari 
jonas .kuli. Pranas Skriiode- 
ms..

; CHORAS
Šv, Jurgio pąiv (horas už 

gražu 'išpildymą dainą pro
gramos Brooklynp Muzieju
je gavo padėkos laišką ir 
pakvietimą dalyvauti Ci)-. TTTOf<n« i t' t i A i tt JlmriH lumbią International . Ilou- 
se, 500 Riversidi*. Drive,

. A. :Aleksiui, pradžioje su-
■ vaidino komediją ‘^Stefani

jos Vestuvės”, kas žmonoms 
labai .]mtiko, • Bridgeportn 
choro solistes, vadovaujant, 

’ varg, S. Simoiiaiciui, sudai
navo keletą daineiią.
. Po to didžiulis t riją cho-

. .m choras, diriguojant kom’ 
poz: A.. Aidesiui, šildamaVo 
7 dainas, šis choras susidė- 

-. jo iŠ apie 200 dainininku.
Vietiniam Šv. Cecilijos 

chorui vadovavo varg..-V. 
B urdulį s.

_• Ibisihaigus dainą progra- 
imii prasidėjo šokiai. Groju

J YVaterbiirio • jaunuoliu ,or- 
Sgjūii^eš1 ke’^vadovaujant jau- 

nain Norbertui Aleksiui.
Daugiau tokią, parengimą. 

:. Garbe chorą ' vadams- ir 
choristams už turiningą ir 
gražiai išpildytą progrmną.

: Kuopos prašomos paga-- 
i minti įnešimą ir įduoti ats

tovams.

LDS. Conuectieut valsty
bes. apskričio pusmetinis su
važiavimas ivvks gegužes 6 . . .
a x i/ ČPrimename,. kad'Bridge- .. d., s. m., sv. Jurgio pavapi* ■ ’ ■ *rt .
.. . . ’ llo • . . . . porto. L1>S. 39 k ), ta dienąjos salele, 443 Purk Avė., • ■ , n-i‘ '• ’ rengia vakarą, l ai bus ge- . ,
LndgepoH, ( otm. K\ iecia- proga visiems tą vakarą 
mė Gerh. LDŠ. Coim. aps- pamatyti ir. isgiisji. naujiiy 
k ličio km >pas išrinkti atstu- tiybiiį. 
vus dalyvauti ..suvažiame, Kviečiame -
nes turime svarbią nukalą ... LDS* Cmui; Apskričio

• Valdyba
Pirm,J. ^Fmeiinias

■ Rast.//. 2firiniii('in\ •.

išspręsti. Svarbiausia gal 
tai Gegužines i r organizacir .
jiniai reikalai. . s ••

Užbaigęs, dali savo misiją 
. maršruto* Marijoną Kongro 
gacijos generolas, kūli. A. 
Cikuta M. T. C., apsistojo 
kolegijoje. Tėvo ’ generolo 
apsistoj inio t ikslas yra pa
daryti . kanoniškas vizitas, 
šianic? Marijoną vienuolijos 
name. Visi linkime, kad gar 
Bingo Svečio,. atsilankymas 
būtu ku<‘smagiausias.

• — Bažntvčios . vidus gra
žiai. atnaujintas. Darbą atli
ko sąžiningai E. Bruce 
IlcathCo.

Išleistuvių — -Sutiktu/ 
vią kuh. Laurinaičio.ir kun. 
KartaHčiaus. vakarienė bu
vo labai jauk'i, Plačiaus bus 
aprašyta kitame “Darbinin- 
’.<o ”. numery. ;

Js<-w Virk; balandžio 2a d.
?!a?' P’J? . 05 1 pii-niiiiinkas. reiieiaiii.'i bau 

Smarkiai ruošias r su gražio-i - L i-- i . , . . ^ . ■ i kieto, vedėjus.ims darnomis. v-ąrg.« p. P.1 - -- -- - :
Sakas labai daug darinio ja- . nnniiroTrn u V
si su choru. Kubnto I tn, Ni T i

Choras, dalyvaus tarp ke-• • .
turiu' svetiihtaučią chorą. 1 LIETUVI P BIZNIERIŲ

. Kviečia šios apylinkės lie
tuvius . atsilankyti ir. pasi
klausyti ..gražią dainelių.

Programa bus gana ilga,
Po. koncerto bus šokiai, ____ 7 ....... .

Pamatysime ne tik lietmuš- dienos, vakare, šV. ’ - Jurgi// tuviu darbininkai, 
kus šokius, bet ir Ukrainą, parapijos . svetainėje. , visi 
Estoną, Rusą’ir Slovaku. ,Rochestėr lietuviai biznie-

Linkime šiam šauniam riai ruošia nepaprastai g’ra- 
chorui, tarp svetimtaučią ’^ą bankietą, kuri kviečiama 
kuopuikiausiai atsižymėti, dalyvauti visi Rochestc-r lie- 

Km»ikas |tuviai. Bankiete- dalyvaus 
..‘. ' j.daug žymią pakyiestą’sve-

kii nniAAii wr ■ nmr n inij(,sf0 valdybos, 1 ir dirbdami- mažai teuždir 
C'hamber df (‘oinmerce it, bo. 
daugelis mūsą visuomenės į 
veikėją.
■ Visas šio vakaro pelnąs y: 
ra. skiriamas naujosios Baž-

HABRISOHEARNY, N.J.

j TĖMS
Niekados. liei-ą per.volu .

^pei'imuuytg 4ą.4l>logą4-bii4ąr^—A 
Štai jau artinasi ‘-zero. va* 

galėsime paro-

STREIKAI '
. šiame . mieste . prasidėjo 
streikai. Jau streikuoja Ar- 
rovv. HariHogeman kom- 
jiani jos. darbiu inkai, Pratt

. B AX KIETAS.
i Visi R.oche.ster’io Iietuvia’ 
, turėtą-neužmiršti vienos iš 
svarbiausią dieną —- sekma
dienio, balandžio 29," lies tos{& -AVhitnev aeroplaną dirb- 

; ir ..ren
giasi streikuoti TerrySteani 
Turhine .dirbtuvių darbiniu 
kai. .
'. Girdėt,.kad iš IVashington 
atvyksta taikinti. Streikas 
labai apsunkino., biznierius, 
o labiausia-darbininkus, nes

landa”, kur i
. Balandžio 29 d., (j Davisj^-’ savi t lupūs*.
Avė.,Keamv, N. J.'ivvks ..^idnlmnes šia gera pro-.
N. Y. ir N, J. J Moterą Xv! ateik,.mP i Vy . 
jungos- Apskričio siivažiaviH pnrengifną, Gcnter Lroo 
masvVisos -1o .apskričio kuo-1 ;W0. .•
p.os išrinkite, atstoves ir pa-: ^ak,į; ork ka* 
gaminti įnešimą Sąjungos -- d» B^vaL,-vakare, 
labui. Kviečiame visas są- IJiLrvosV.U'ią lp-takuci- 
jungietes dalyvauti. ' U)a ?'f‘nūkx SIIAT>Q5V IR

. A; jRALLON DANGE”, ba-: p.
Apskričio pirmininke22 d. Sale išrengta

• .taip, kad jūs stėbesites-. .
•-. Gros žinomas Buster

1 Gari ir jo orchestras.
| Bilietą jau virš iri ją ši ui- 
‘ tą išparduota. " - .

Kas bus nebus, bet broliai

ALBAHY/N.Y/

ėią . is

Jo Ekscelenciją Vyskupas 
Būrys išvyko, skaityti pas
kaitą- Įvairiose šem.iin'arijo.se, 
kaip: Saldziausies Širdies, 
Detroit, Mieli., šv. Bernar
do, Rochesier. N. Y., Šv. Ta 

. mo, Hartford, Conn.

Perėita žiema padarė ko
legijos- parke didelius nuos
tolius'. Kolegijos parke, ran
dasi daug Įvairią, labai 
brangią medžią, augalą.

Nuostoliu priežastis, dide
li, šalčiai. Didesnis nuošim
tis medžią yra atvežti}, iš šil
tu kraštu, taigi natūralią

— Choras vadavau j a n t 
Muz. P. Bakui . dalyvaus, 
svetimtaučiu chorą koncer
te, bal. 25 Į 8:30 P. M., In
ternational.. Hanse Audito
rium. 5OO.Riverside Drivė, 
New VorkCi šiame koncer
to dalyvaus rinktiniai cho
rai. Linkime mūšą chorui 
gražiai: save . užsirekomen
duoti.-.’.

— Parapijos Jubiliejinis 
koncertas įvyks gegužės 20 
diena. -

— Parapijos Jubiliejine 
vakarienė -bus birželio 3 d.

Telophoiie Stagį? 2—4-109- 
= NOTARY PUBLtC 

IAIEKS. RADZEVIČIUS 
| G R A .B O R IU S 
I 402 Metropolitan Av-e. f‘ . BROOKLYN, N. Y. ? 
|. Priešais Apreiškimo’ parapijos 
| Bažnyčijį
ĮParsaindau Automobilius Ves
tuvėms, Krikštynoms ir viso- 
f ; kiems pokyliams.. . ■

DRAUGIŠKA VAKARIE
NĖ

NOTARY' .. Telefonas: 
PUBLIC • ■ v ŠTagj* 2-5043:

MATTHEWP, SALIAS
Z (BIELIAVSKA&) /

. . • LĄISNIUOTAS 

graborius ‘r ,
G60 Grand Street,-

• BROOKLYN, N. Y. - 
Puikiai ’lrenRtos- dvi koplyčios duo- 
dinnps mylIriUems pašarvoti da
vimai, lIhilIudfj.no- valandoj kreip
ki tCs p:ts imis. Patarnavimus yra 
užilkĮtlhtiiB Ir u?,, prieinama kaliu).

Moterą. Sąjungos 35 kp. 
draugiška vakarienė ivvko 
balandžio 8 dieną.

. Šios draugijos narės pas
kyrė tani tikrą, laiką, kur 
visos suėjo ir linksmai pasi
kalbėjo. '•'•Vakarienėje daly
vavo apskričio pirmininkė 
p. .Subatienė. •

Sąjungietė.s, pačios sune:
. še. -Ivuoskaniausią valgiu.' •

. Gražiai sudainavo sąjįm- 
giete ;■]). Storšaiti'enė ir jos" 
dukrelė; mažoji Genint ė.

A. Jakupcionis paskambi
no pianu. •

Dalyvavo vietinis vargi p.
. P. Sakas. . ‘

Prakalbas sakė: pp/ Suba- 
tiene, . Braiigaitiene, Ona 
Šarkiutę; A. Kazlauskienė, 
MĮežalicne Ir S. Jnkūpčįo-

_USURPRISE/’. ..-
... VAKARIENĖ .

Balandžio 11 d., Dievo 
Motinos Sčpuluigos d-ja šu- 
rengė Idebomii .kun. Leonui,1rickTi^s R,leheste. 
y ai cielcauskur netikėtą var- j 
cluvią taip vadinama ^‘šur-.Į 
lu*e’’vakarienę. ' ■ iSviesiaja ateitimi ir josios

Vakariene pyko_ sri Vr- privaiėtu dal^-aut.'
do.dr-jos bekūnėje.. Kadaų ' ban.
gi svetaine nedidelė, o žino-?, ... . . ‘ 1V....■ . . . \ ‘•kiote ir, visi vra- nuoširdžiai,mu prisirinko- labai daug,] v .. , -• , vv. -. .
4„Y-< i *•+'•• • i i r prašomi kuoanksciausiar uu tai. prisėjo ..kitiems palaukt į L 
iln. pirmieji pavalgė.

Laike, vakarienės buvo pa
sakyta daug- kalbą.

Dalyvavo kaimynai kuni
gai : J. šeštokas, P. Vana
gas ir J. Simonaitis*

Vakariėnės metu parapi
jos, choras. J. Brundzai va- 
davaujant, sudainavo kele
tą dainą.

Stebėjosi, kad klebono su
manumu, nors ir tokiuose 
slinkiuose laikuose parapi
jos skolos baigiamos mokėti, 
vos belikė tik $700,00. . .

Dabar eiąama prie to, kad 
nuo rudens Įsteigti čia lietu
višką mokyldą., nors iš kar
to ir nepilną, kur lietuvai
tės Seserys, mokytojautą. .

Linkūtiha, kad ši;. graži 
mintis isikūnjdą. -. .

Dievo Motinos. Sopulingos

.HARTFORD, CDNN. .
’ Rengėjoms, priklauso gar

bė, kad moka įvertinti savi* 
klebono, darbštąm.ą. .

•• -■ •; : Kapsai

Kuris Užkemša ausis, ne
norėdamas varguoliu .skun
dą. gi rdėti, tag irgi, šauks", 
bet nebus išklausytas.. ■ 

Saliapupius

. Spurcjis

Balandžio 21 ds įvyks Šv. 
Elzbietos draugijos vakaras.

1’nvči.os štatvmo fondui. . To- .JPąHms balius- su pa-niar-
• ■ ginimais. liros .Vagaboiid

į tuvis, kuris, vra susirūpinęs -orkestras. .Rengėjos Icįccia
' reikalais,’ Vslt? ote’U ir. linksmai fjra-į savo parapijos

leisti laiką;.
Ė,r. Karęsp

UTICA, N. Y.
sipirkti savo til-detuš pas 
parapijos komiteto narius 
ar kitus įgaliotus asmenis., 
■ar biznierius, nes laikas yra Vyskupas D. Doody ir su
trumpąs.

šis buikiėtas tikrai bus luentą.
-7 Klebonijoje J. Al. Vysku
pą gražiai pasveikino kle- 
bono kun. A. Dekšni.o ir vi
sos parapijos vardu maža 
mergaite Antanina Tania1 
šauska’itė ir įteikė jani gyvą 
rožių bukietą.

Vyskupui šios parapijos 
lietuviai labai patiko ir *jis 
bažnyčioje 'pagyrė ir pasvei
kino visus, kuriuos , jis pa-, 
.žįstas per. 25 metus ii; žinąs 
kaip genis katalikus, Dėko
jo klebonui ir visiems, lie
tuviams-už grąžą priėmimą. 
“ Svečiai lietuviai kunigai 
dalyvavo šie: l<tui. J. Žydą- 
nąičius iš Amstėrdam ir ku
nigas Šita virius, iš YVashliig 
ton, D. C. Klebonas labai 
dėkingas tiems kunigams už 
pagalbą, nes sekmadienį, ir

< lankėsi vyskupas 
Balandžio 8 d., mūsą pa

rapijoje lankėsi Šyracusę

..viemis iš gražiausią ir di- 
džiaiisią, nes Roc'hesfer Įie -. 
tuviai, bizmerri, norėdami 
užtikrinti šiam bankietui 
kuogeriausio pasisekimo, ir, 
taipgi trokšdami parodyti 
savo palanlmmą ir ištikimy
bę Šv. Jurgio parapijai —- 
paaukavo iš anksto net 75. 
dolerius, ■ kurio. drauge su 
rengiamuoju bankiėto pelnu 
bus skrr‘aini gražiausiam ir 
kilniausiam tikslui- — Šv. 
Jū-rgio parapijos naujajai 

! Šv.. Jurgio Bažnyčiai, .
Visi-eikime Į šį bankietą.

• ' Brn,

DAINŲ DIENA
-■ .PAVYKO

Balandžio 15 d,,- Šv. Tre
jybės parapijos- mokyklos 
svetainėje, trys -chorai; Wa- 
torliurio „parapijos, Bridge- 
porto parapijos ir. .'.vietinis 

. iš] )ihlė. dainą pr<‘gramą.: 
.: . AVatt'rbuiio’ par: Vyčįą

teikė Sutvirtinimo Sakra-

kiekvienas kunigas, yrą UŽ-- 
imtas savo bažnyčioje, bet 
minėti kunigai surado pro- 
jgą ir atvyko pagelboū. .

beku. jmm.: ■

Mūsą parapijos bažnyčia 
• j.e ŠV. Velykų- pamaldos bu-j 
vo-labai iškilniiiigos.. Brisi-’ ir seserys vyčiai, kurie visa- . 
kėlimo procesija buvo graži dos remia vienas kitą, tai 
ir..įspūdinga. Mažos mergai-' ištikro atsilankys iš visu ko- 
tos barstė gėles. Prisikėliin’o loni jų. ■
pamaldas, ir■ šv. niišias lai-į Primename! Vyčiai šve
itė mūsą klebonas kum K.'ėiai blls iž Ncav Jo.rsėy kolo- . 
Strimaitis. Jis taipgi pasa- niją,’ New ybrk’b, Binokly- . 
kė pamokslą apie Prisikėli- ąy, jr Mąspetlfo kuopą.t • 
ūią. . ; " Tad'iki pasimatymo. .

Šioje lietlivią -kolonijoje/-. jdF.D.
atvykus, kun. K. ŠIrimą i- -1-----:--- —;—:—;—-—■—— . ,,
.eiuVj/ko^idelėpeHnainn/ TĖVO J, BOHMO, S. J. ■. 
Lietuviai- labiau-, prisiris • ' A.
prie, savo bažnyčios ir t aut i-'-. MISIJOS
nio veikimo. Prieš tai' buvo.. ’ • ••
pasiskyrsię kitataučių l-an’-/^„^^30 diena iki Oc. 
pijose. ■ ■ .. v. j įju^čs 13 dienį pas kleboną

■ . Buvo ir tokių, yid nežino^ rkun. I.;K(.im,4i 207/Adams, ■ 
10 jos yra lietuvių bažnyčia.! št. yPwwk, y. j. . .
Dabar yw ateina į savo ba-; Knn. j. Bružįkfts misijų 
znynų. ir atydzuu . klausos, į ]atinalaikl^. <<D.U,_
■turiningų- Jom. Sirtųmu-io, .,. Ljptm.o;
pamokslu ir nusius v. . v, „1 _ . T ,... • j 1 • i tu leidžiama, Žvaigžde”.. Vėlvku dienoje labai daug, ~ . . v v <. *. y.._ v - t-' -i Raginame uzsipivnuino- lietuvią priėmė s v. Komiui i-j ■ ,' - /■
ja, kas darė labai —x - ’ | ,U(r L

"'S,i V®, i-®..-! “UTUANICOS,, LAIMĖJI- 
MAS TEGUL STIPRINA- maiciui uz 10 darbuoti* mu- ■ . • •su pArapiji > '1, ,no1 w

NAUJIEMS ŽYGIAMS"Gi BROOKLYN, Ni Yi i Alkiais žodžiais tapo per- 
... antspauduoti 50(1 Lietuvą* 

“<ZĖRO VALANDA” oro pašto ž-e-nklą,’ kurie bu- " , 
Klausykite, mano • lietu- įvo skirti pernai metą “Li- 

viai draugai! Jau artinasi tliąnicos" skridimui parem
tą valanda kada reikia pai.n' t i. Viršminetus tekstas yra 
dyti savo kortas, kaip jūs su Dariaus-Girėno žodžiai. La- • 
nūs ir dukterys Lietuvos Įo- kūną,- didvyriu-gerbėjai ir 
šia savo patriotižmu. ’ Jeigu įhišIo .ženklą i’inkejai turi 
inteligentiškai lošti,’ tai pri- dar gaTu.nybes tokią ženklą 
šilai kyši, ir turės pilną rali-... komplektus įsigyti rinkos 
ką trupą. .. .' -. kainomis.;..vienam,c komplek.

Tuomi aš’noriu prirodyti, to yra 5 ženklai. Vi,šos pa- 
kad juūsą lietuviu jautiinias jąmos skiriamos- Įakūnū į- .‘ 

. pasiduota^svetimtaučiams i u. amžiuimui. “ 
pralošia savo, paskutinį tu V Paliausimus- a.’eikui■*a-drė
žą —v pat riet indą. sUoii į: ‘ ,

Jūs einate pa,s-svvtimtaū <‘G.Va7*LJ TF (iRXl'lF\P 
eitis ir" juos.’ remiate,’ bet’ oFlJfhiditiia. •’ 
kaip savieji-rengia vakarą ’ ;■ JlAVnvevlv Place.
ar dau# ate imi• - : Į " Ne\\ Ymi, Y. • • ’•

grazu į

i
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