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MŪSŲ TAUTOS 
GLOBĖJAS

Kovo 4 dieną yiįa lyg ir 
\ antro ji mūsų švente, Tai šv.

Kazimiero diena, kuri 
—yišiems lietiiviams katali-

kams yra brangi. : Ameri- 
. kosi lietuvių tarpe yrą daug 

draugijų, pasivadinusių 
gražiu šv, Kazimiero vardu. 
Gana daug mūsų parapijų 
puošiasi lietuvių Šventojo

• vardu. A. L, R. K. Eedera- 
cija savo globėju yrą apsi
rinkusi šv. Kazimierą., Taip 
pat ir Amerikos jaunimo 
vienintelė centr,alinė jauni
mo organizacija — Lietu
vos Vyčiai šv.. Kazimiero 
globai save yra payeduši. 
Didžiausia lietuvaičių irie- 
nuolija ir jų vedama mer
gaičių akademiją irgi seka 
šv. Kazimiero dorybes ir jo 
vardu vadinasi. Pagaliau 
visa mūsų tauta savo globė
jų šv. Kazimierų yra apsi
rinkusi. .
. ^ms^ Iiętuyiams, i .kovo 

4 ketvirtoji,^ Kaz^iiero 
diena turėtų būti tas, kas 
airiams Šv. Patriko diena. 
Jūlv šv. Kazimieras yra vie
nintelis mūsų tautos šventa
sis, savo gyveniniu . davęs 
mums gražiausių pavyzdžių. 
Jis būdamas danguje globo- 

. ja lietuvių tautą ir stebuk
lingu būdu jai yra padėjęs.

........... Ypač mūsų, Amerikos lie- 
. tuvių, jaunimui šv, Kazi

mieras ■ ir jo gyveninio 
gražūs pavyzdžiai tūrėtų 
būti brangūs. Tur' būt ne 
bereikalo ir L. Vyčių iv lie
tuvaitės vienuolės save jo 
globon pavedė. Dėl ko taip 
labai teisingai į tai atsako 
“Laivas,” savo rašinį apie 

: šv, Kazimierų baigdamas 
šiais žodžiais:

“Lietuvą mylėjo; nors ne 
' Lietuvoj, bet dėl Lietuvos 
gimęs. Ir jis tą žino j o, kad 
Lietuva Dievo Apvaizdos 

’ Jo širdžiai iki mirties ii po 
mirties. Jam pavedama — 

• • tai, Jo amžina turėjo būti 
- karalystė, Per visą gyve

nimą prie jos artinosi. Ir 
pasiekė... Dėl Lietuvos Jis 
amžinai gyvas, amžinai ąr- 

A tunas, amžinai pavyzdingas 
ir jos amžinas globėjas.”

' Vadinasi, Šv. Kazimieras 
kad ir ne Lietuvoj- gimęs, 

į . bet žinodamas, kad jis liė- 
tuviu kilmės, Lietuvą ir lie- 

. tuvius mylėjo, jos siekė, 
.šventuoju tapo ir savo'tau- 
tą globoja. Duok Dieve.

. kad Amerikoje gimęs lįefu- 
.. vių jaunimas.šv. Kazimiero 

’ clvasią ir, kiek galėdamas, jį 
sektų ir tautišku iv rėbgiš- 

. ko gyvenimo atžvilgiu, .

Federaciją, būdama Ame- 
merikos lietuvių katalikų 
priešakyje, su Šv. Kazimie
ro diena pradeda katalikiš- 
kojo veikimo ir katalikiškos 
spaudos vajų. Dėl to nuo
širdžiai prašome: visų. gerb. 
lietuvių klebonų tų dienų 
bažnyčiose atlaikyti specia- 
les pamaldas, į jas sukvies
ti visus gyvuosius lietuvius 
katalikus, kad; per šv. Kazi
miero užtarymų gauti Die
vo pagalbų dideliam ir sun
kiam darbui, kuris stovi 
prieš mūsų akis. L. Vyčių 
Chicagos apskritys tam gra
žų pavyzdį duoda. Visos 
Chicagos Vyčiai šv. Kazi
miero dienų in corpore ei
na prie šv. Komunijos ir 
laiko bendrus pusryčius. 
Ar nebūtų gražų, jei visose 
kolonijose > tokia dvasiška 
puota šv. Kazinųero garbei 
būtų suruošta. Juk mums 
šv. Kazimiero globa ypatin
gai yra reikalinga. Tai mus 
stiprintų ir tautiškai • ir 
dvasiškai.

Tegloboja‘ mus šv. Kazi
mieras ir teduoda stiprybės 
savo tautybę išlaikyti ir te
padeda dirbti išganingų 
Katalikiškos Akcijos darbų, 
kurį su ypatingu pasiryži
mu žadame dirbti kovo ir 
balandžio mėnesiais^

Federacijos Sekretams.

ŠVENTOJI VALANDA 
PASAULYJE

VATIKANAS, vas. 26.— 
Artimiausiomis die n b m i s 
Šv. Tėvas Pijus XI išleis 
oficialų atsišaukimų į visą 
pasaulį, kad balandžio 7 ęl., 
1933 m., būtų minima ir vy
kdoma Šventoji Valanda. 
Tuo būdu bus paminėta 
1900 metų Atpirkėjo Kan
čios ir Eucharistijos Įsteigi
mo sukaktuvės.’ ■

Balandžio 7 d. popiet Šv. 
Tėvas prie didžiojo alto
riaus minės: Šventųjų Va
landų ir paskui tikinčiuo
sius su Eucharistija palai
mins.

L. D. S. Naujosios Angli
jos apskrities pavasarinis 
susįvažiavimas įvyks 1933 
m. balandžio 2 d. 1 vai; p. p. 
parapijos svetainėje, 492 R 
Seventh St., So. Boston,

■ MasS.
Visos kuopos prašomos 

išrinkti atstovus ir parūpin
ti gerų sumanymų, Susiva
žiavimo. programa bus pra
nešta vėliau.;

Apskrities Vcddyka>

BADAS GRpik DVIEM 
MILIJONAMS KINIEČIU
SHANGHAI. — Kinijos 

gyventojų būklės ^specialus 
tyrinėtojas Dr. Wm. Kelly 
praneša, jog Hancheng mie
sto apylinkėje aplink dvi li
pęs gyvenantieji du mili jo
nai kiniečių išmirs badu iki: 
pavasario, jei nebus suteik
ta artimiausiu laiku greito
ji pagalba’.

Nors siaučia didelis ša b is, 
tačiau gyventi jai išardė ke
turis. penktadalius visų na
mų ir už tai mainikavo mai
stu. Moterys viešai pardūo- 
Ilamos ir labai*pi^al<aina; 
Mviginos parduodamos , pa
gal amžių—$1.0,6 už metus* 
Vaikai arba parduodami ar
ba užmušami, kad jų kan
čios būtų užbaigtos. Miru
sieji žmonės laidojami nuo
gį, o jų drabužiai parduoda
mi ar iškeičiami į maišto 
produktus. Šunų ir kačių 
jau nebėra, nes badaujantys 
kiniečiai jas išgaudė ir su
valgė.

Kitoje vietoje apie keturi 
milijonai kiniečių, irgi arti, 
bado pavojaus. .; : .

ANGLIJA UŽDRAUDĖ GA< 
BENIMįGINKLU

’4

INDIJANOJ BANKAI MO
KĖS 5 PROCENTUS ■

IDIANAPOLIS. Be
veik visuose Indianos vals
tijos įmestuose . bankai iš
mokėjimo reikalaujantiems 
depozitoriams nutarė mokė
ti tik 5. procentus. •

Toks nutarimas padary
tas apsaugoti bankų gyvavi
mą , nes. grėsė pavojus ne- 

• tekti bankuose pinigų.

* ' .--- ' fh- 77 •
itas, kurs šių metų kovo 4 d. pradeda eiti savo pa- 
d. Roosevelt tarsis su visais Amerikos gubernato-

f RANKLIN D. ROOSEVELT

Naujasis prezi 
reigas, Kovo 
riais, o kelromii dienomis vėliau prasidės derybos su Europos vals
tybėmis dėl si _

F. D.. Roosevelt bus Amerikos 32-rasai prezidentas.

VOKIETIJOSĮfARLAMEN- 
TOROMAĖSUOEGĖ

MIRĖ SENATORIUS 
WALSH

KAJNA5OENT*

“Kiškio Pyragas” 
Iš Providence

.-----—--------------- ---- 1 ------

INAUGURACIJOS PLANAI 
VISAI PARENGTI

LONDONAS. — Angli
jos vyriausybė uždraudė 
bet kokį gabenimų ginkit], 
bei amunicijos į Japoniją ir 
Kiniją. s

Anglijos užsienių reika
lų ministeris John Simon 
parlamentui pareiškė, jog 
Anglija nenori įsikišti į Ki
nijos-Japonijos konfliktų.’ '

Kinijos atstovybe prieš 
tokį Anglijos nutarimų už
protestavo tuo paaiškinimu, 
jog Kiniją nėra užpuolike, 
todėl jį turi teisę gauti gin- 
klus apsigynimui; ■ Gruo
džio ir sausio mėnesį Angli
jos firmos buvo gavusios di
delius užsakymus iš Kinijos 
ir Japonijos. . . \

Anglijos parlamente bu
vo pareikšta kritikos vy
riausybei dėl minėto nutari
mo, bet . dauguma atstovų, 
užgyrė. : ’ •

. Prancūzija irgi planuoja 
panašų, nutarimų paskelbti.

BERLYNAS.-- Vasario 
27 d. vakareį kilo didelis 

 

gaisras Volįetijos parla
mento (reic^tag?o) rūmuo- 
se. Norssmekevišo Ber
lyno gaisrininkai, tačiau 
gaisras . nebuvo- greit už- 
gniaužtas ir nuostoliai labai 
dideli.

Naujasis Vokietijos par
lamentas,. kurs bus išrink- 

: tas kovo 5 d., ture s susirink
ti kitoje vietoje, nes apde- 

; gusieji rūmam- negalės būti 
tu9jau atnaujinti.

Policija suėmė vienų įta
riamų asmenį, bėganti iš de
gančių rūmų, kurs pasisakė 
esąs olandų komunistas 
Vau der Luebbe, 24 metų. 
Jis prisipažino uždegęs rū
mus,. pareikšdamas protes
tų prieš kapitalizmų.

Policijos nuomonėj gais
rą įvykdė ne vienas asmuo, 
bet Luebbe atsisakė išduoti 
tariamųjų bendrininkų var
dus. Tuoj aus suimta 100 
komunistų, buvusių parla
mento narių,

Parlamenti], rūmų pasta
tymas kainavo šešis^ milijo
nus dolerių. Tie rūmai bu
vo vieni iš gražiausių Ber
lyne. . . . .-

TVASHINGTON,
— Kelyje traukiniu iš pie
tų į Washington, D. C., ko
vo -2 d. staiga mirė senato-

Montana), 74 m. amžiaus.
’’ Senatorius Walsh važia
vo kartu su savo žmona, ku
rių buvo • vedęs tik prieš 5 

• dienas Kuboje. Kovo 4 d. 
jis turėjo būti naujojo pre
zidento F.* Dv Roosevelt 
inauguracijoje ir pradėti ei- 
4i Roosevelt kabinete vy- 
; riausiojo prokuroro parei
gas.

D.

HAVANOJ NORĖJO Iš 
SPROGDINTI POLICIJA
HAVANA. — Prie poli

cijos namo buvo' pastatytas 
trokas prikrautas dinamito. 
Trokas išbuvo dvi valandas. 
Policija laiku pastebėjo. 
Manoma, jog tai Havanos 
teroristų darbas.

JAPONIJA VERŽIASI KI
NIJOS GILUMON

LOTERIJOS RENGĖJOS 
NUBAUSTAS

NEW YORK. — Organi-: 
zacijos ' “lidyal Orderc. of 
Moose” žymus narys Ber- 
nard C. McGuite teisine pri
sipažino kaltu rengime lote
rijos ir tuojau buvo niiteis- 
tas vieneriems metams, ir 
vienai dienai kalėjimo.

McGnire. buvo . kaltina
mas kartų su senatuiiu Ja-: 
mes J. Davįs, f kuru . byla a- 
tideta iki kovo 6 d.

SUICHUNG, -^- Japoni
jos kariuomenės ‘ brigada, 
po dviejų dienų mfišio, už
ėmė Kinijos miestą Pci- 
changyingtže, esantį Jehol 
apylinkėje. Japonų prane
šimu, mūšyje žuvo tik vie
nas japonus, tačiau ’d’mg 
užmuštų kiniečių.

Japonai mūšyje naiūlajo 
kam orlaivius, iš kurių ine-

Kinijos kavalerijos bri
gada, gynusį Chihfeng apy
linkę, vadovaujama genero
lo Hua, pasidavė japonams, 
tuo būdu japonų veržimasis, 
į Jehol miestų dar- paleng- 
Vėję. ...

WASHIŲGTON. — A- 
jnerikos Jungtinių Valsty
bių sostinė jau pasirengusi 
jiriimti naująjį prezidentą 
F ranki in D. Roosevelt i r 
naują jį vice-prez i d o n t ą 
John N7 Garnėr;

Šeštadienį, kovo 4 d., 12 
vai. dieną F. D. Roosevelt 
priims priesaiką kai po A - 
iDėrikos 32-Vas prezidentas. 
Tuo pačių laiku pasibaigs 
riooverio administracija ir 
prasidės demokratų valdy
mo gadyne.

Į Washington suvažiuos 
apie 200,000 ašmenų iŠ vi
sos Amerikos. Visi viešbu
čiai išanksto jau užimti* Ti
kį etai, kurių kaina $7.00.; 
jau senai išparduoti. Tuos 
fikietus turintieji keli tūks
tančiai žmonių galės iš arti 
matyti naujojo prezidento 
priesaikos iškilmes.

'T"'" ' - Ii!

Naųjasąi prezidentas 
D; Roosevelt jau paskelbę 
Savo busimojo kabineto są
statą.: -valstybės sekretorius 
— senatorius Cordell Hull. 
aš Tennessce, karo — Geor
ge H. Deni, .iš Ūtah, iždo— 
William IL Woodin — iš 
Pėnnsylvąnia ir New York, 
laivyno. — senątorius Swan- 
son iš Virginia, vyriaušis 
prokuroras — senatorius 
Th'omas J. ,Walsh iš Monta
na, žemės ūkio Henry A. 
Wallace iš Iowa, vidaus, rei
kalų —- Harold I. Ickes iš 
Illinois, darbo—Miss Fran- 
ces Perkins iš New Mork ir- 

’vjTiausis’ paštų viršininkas
James A. Farley.

Kabineto sąstate du kata
likai —2 senątorius Walsh ir 
James A. Farley. .

Pirmų kartų Amerikos is
torijoje prezidento . kabini4-, 
te yra moteris1—Miss Fran- 
ces Perkins.. Nors ji yra 
vedusi (Paul Wilson žmo- 
nd), tačiau tebesiir.dinči 
merginos vardų- . Paskui i- 
niuju laiku ji buvo Ne\v 
York valstijos indušfh’ijos 
kolnisijoniere, kurios vieto
je ji išbuvo nuo guliernaio- 
riaus A. E. Smith paskyri
mo laikų.

Geniausi s kabineto narys 
yra senatorius Wąlsh, 74 in. 
amžiaus, Jąjuiiansis yra 
James A. Farley, 44 metų.

i
šių metų N. Anglijos ka- , 

talil ii seimelis, parodyda- ; 
inas didelio susirūpinimo 
“Diunininlco” reikalais,.-i& 
rinko komisijų kuri jiarū* 
pintų visoms. N. Anglijos 
kokni i joms at iti.nkanias"kvo- ~ 
tas, kurias jos turėtų kas
met išpildyti “Darbininko7* 
mateįialeį būklei sust’prin- 
v- .

Nors išrinktoji komisiją’ 
dar ir posėdžio neturėjo, bet ■ 
Providence lietuviai katali
kai, savo energingo klebono , 
kun. J; Vaitiekūno. vado
vaujami, pirmieji, atsiliepė 
į seimelio nutarimų ir kovo 
2 d. atsiuntė uDaTbininkui,,* 
čekį $20.00 vertės. : ' • į "

Šią sumą paskyrė. L. Vy** 
čių .103 kuopa ($10.00) ir* 
klebonas nuo parapijos* 
“blynų baliaus” (irgi $10)«.

Siųsdamas čekį kun.*J. 
Vaitiekūnas laiške parašė r .. 
“Štai jums kiškio, pyragu 
vai keliai. Drovidence * dzū
keliai, greitesni už visus.

nelaukia nei “padavadmi- 
mo” iš viršūnių.”

Pvovięlenee kolonija yra 
gražiausis pavyzdys kitoms 
N. Anglijos kolonijoms.

Kun. J., Vaitiekūnui ir in 
parapijiečiams “Darbiniu-‘ 
kas” širdingai dėkingas; Z

PENNSYLYANIA A P RI-
boja ištraukimu ■

DEPOZITy
HARRISBURG.—Penn- 

sylvanijos legislatūra priė
mė įstatymų, .kuriuo sutei
kiama. teisė bankams apri
bot i išeminių depozitų. ,

Legislatūros nutarimą gu
bernatorius Pįnchot tuojau 
patvirtino.

Panašų nutarimą priėmė 
ir Ohio valstija, kur bankų 
saugumo pr i žiū te tojui su
teikta teisė griežtai kontro
liuoti bankų-veikimą, -sulai* 

. kyti išmokėjimą deįiozitiį ir 
imtis kitokių priemonių^

NORWOOD,lflASS. *
’ MISIJOS

■’ Pirmadienio vakarę* ko
vo 6 d., Šv.. Jurgio bažny* 
čioje prasidės šv. mįsįjos* 
kurias vos Tėvas A. Pet
rauskas, M/ I. C.

Nonvoodiečiai ir apyliiS 
kės nuestėlių lietuviai pasi
naudokite misi jomis.

SKAITYTOJŲ DĖMESIUI
Admimstracijai yra reikalingas 1930 metų “Darbininko*1’ pir
mas Įuųneris, Kas is agentų arba skaitytojų turite, prašome 
prisiųsti, o,mes atlyginsim prisiųsdami knygų.

“DARBININKO” ĄDM.
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’SAKYMELIAi
VO APVEIZIMA

KELIAI

r Neturtinga ji buvo.mot i - 
Tačiau didžiausis jos 

jįpestis buvo, kad visi jos 
ai — .dvylika jų buvo—

įgautą nors,kokį mokrlą.
Vienas jų, vardu Klemen

tas, turėjo' didį, patraukimą 
prie mokslo ir norėjo būti 
kunigu, Išmintinga moti
na-jalu sakydavo, kad ji ne
turi pinigų išteisti . į moks-

. - y P gB B IK l JT K S 8

lūs. . “Bet nesirūpink, ji 
jam sakydavo, “nors aš ne
galiu tavęs išleisti į moks
lus, jei tu visuomet būt-u ge
ras vaikas, Dievas taip pa
darys, kad tų būsi kuni
gas?1..

BImko pietai po metui o 
Klementas neinate, kada jo 
širdies troškimas išsipildys. 
Jau ’ ai-tejo trysdėšhnties 
metų. Jis didžiausiai rūpi
nosi ir apgailestavę kad

- ?

K

“Darbininko” Katalogas
Visos knygos žymiai numažinta kaina

ĮVAIRIOS KNYGOS

f _ Auksinio Obuolio Istorija
Graikų Mytologijos žhipsne ~~ 

lįs) au paveikslais, . Lietuvių 
^kalbon išguldė Alyvą ...... ,25
,Trys Keleiviai — Krikščio-

Žydas ir Turkas. Pamold- 
Sttmti apysaka. Paraše T. Vyš-'

uskąs. Vertė P. B. 1..... .25
Trumpi Skaitymėliai—labai 

č ^pražils pasiskaitymai apie į?
Vairius gyvenimo, atsitikimus. \ 
Parašė J. Tarvydas

U- Turto Norma—moks 1 i š k i 
paaiskaitymia. Paraše Uosis.;

Gerumas — aprašymas apie- 
gerumų, per Tėvą Faberą Fi-

’ lipiną. Vertė Kun. P. L. .... .15
Tabakas—Nuodai -r- ruky-

į mo kenksmas; pagal“ Dr., Ni- 
koiskį parengė S. Kaimietis ,10

Užkelta Mergele su Barzda 
ir Barzdaskutis — apysaka., 

’ ' Katalikų Bažnyčia ir De
mokratizmas. -r- Parašė kun. 

' Tarnas Žilinskas .. .. . ’. •..
* Apaštalystės Maldos Statu- 
‘ t&8.* — Vbrto kun. P. Sauru- 
įpaitis ----.,..,.1------ ......

XXIX Tarptautinis Eucha-

.25

.25

.15

.25

,15

t" rištinis Kongresas. Parašė •
L-kun, Pr. Biičys, M.’L O. .. 1.50

Mūsiskiaį Užsienyje.^ Juo- . 
t‘ kingas aprašymas kelionės į 

Paryžių, ir.atgal Mikalojaus 
.-’lr dapiios Ivanovų. Išguldė.

& Magnus Parvalldotis -....... .25 
jy Kelione Aplink Pasaulį, per 
E" 80. Dienų. Apie visas dė
tį, rybas .be galo įdomūs mioti- 
L Idai keliones per įvairius -kva- . 
cyptus. Parašė Julius Verne;
F1 Vertimas, J. Balčikonis .. . 1.00

Pramoninės Demokratijos
^ Pagrindai. Paraše Uosis .50 
&-.?■ Gegužės Mėnuo — Kun. P.
F Žadeikis ..................... . . .. .40
£ , Aritmetikos Uždavinyiįas .25 
į • Vaikų Darbymečiui —Rių- 

kįnėlis kalbos mokslui .... .35
.k* ■ Petriukas —v laiškas vieno 

Vaikelio. Verte S. Rakauskas .1’5.
Bolševizmas —■ Kas tai yra . 

bolševizmas ir jp . vykdymas . .
K;'Rusijoje. .. ;. .15
V-' žaidimų Vainikas — Savy- .

bes vakarėliams ir g e g u ž i-
•p nems sų gaidomis. Sutaisė M.
jp Grigonis .. ..... .’. .. ... .25

Laimė. -- (poema). Parašė
E’’ Vaitkus.......  .. .. . . .'. .. 25
g>. ’ Atsargiai su Ugnimi. Vertė 

’ ’ iš lenkiško kun; K. š. ... -.
BĮ- Jlffūsų Tikėjimas--1išaišldni- 

. mas pagrindų mūsų tikėjimo 
v Lietuvos ženklai. — Išleido 
,f ŽL . Šeškevičius ir B-vė, Kau- 
fe nas• ... .. ... .. J
K c Ėmęs ir Kalbėk: Beidama- • 
g Gijos, Monologai ir Dialogai. 
K* Parašė Juozas V. Kovas .. ,. 
■fr Graudūs Verksmai.—’

; Vysk. A. Baranauskas

.10

.25

Įspūdžiai iš Katalikų 
Seimelio

negalįs atsiekti kunigystes 
Iilomos. . . , . •. .. ;

.Vieną Beknmdįcnį ’ 1782 
m. laike suniusj prūde jo . 
snuirkiai lytu ''Išėjęs iŠ ■ 
bažnyčios jis . pianiate dvi 
moteriškes stovinčias prie 
bažnyčios diinp; Nieko ne
laukdamas jis pasaukė ve^ 
žiką. Moteriškes jam nuo
širdžiai dėkojo .už tokį iąa- 
lonumą ir prašd, kad jis syv 
kiti šu jomis yąžįuofip .
; Valiuojant lįitisinai visi 
kaJbęjb^i ir jų 'klausiamas 
KĮomohtas imsitiakę, * kad 
nuo pat Itiulikyi&yj di-eiuj 
jis turėjęs didį troškimą į)ū- 
ti kunigu.

“Bet . aš negaiiii/ /jhj sa
ke, “nes rietindii įpimgij už- 
baigti mokslą. ” . <

re vykesnioji žj motėiūškė. 
. tiavo troškimas -išsipildys, 

AŠ užmokėsiu už tavo mok-: 
slą.n ’ / r. '

. . Ir taip. Klemėiitas ise.jo į 
kunigus ir savo šventu gy
venimu pagalį j b po visą 
pasaulį. . Mes jį .žinome kati 
po šv. Klementą Hdfbmier.

7T.

viena valanda, jau ir kita 
baigiasi, bet prelegentas 
taip sužavėjo savo kiaušy- , 
tojus, kad jie. net nenori 
pertraukos daryti pietums.
,'Keimromis padaryta per

trauka ii* visi delegatai ir 
svečiai renkasi prie stalų, 
kuriuos, parengė svetingos 
Montello moterys.. Montello 
lietuvių kolonija yra laiko
ma lietuviškiaiisi^ miestelis 
Naujoje Anglijoje. Mano 
manymu, tai yra netik lie
tu viškiaiisis, bet ir -svetin- 
giiaųšis kampelis. - MonteHo 
lietuviai netik didžiuojasi 
savo jietuvįškuimų bet ir 
lietuvišku svetingumu.

Gai'džiai pavalgę, vėl ren
kamės į posėdžių salę. Kun. 
Juras toliau tęsia savo.pa- 
skaitąy kuri dažnai peri-rau- 
kiiUna .aplodismentais^ Pa
skaitai pasibaigus kilsią - 
kalbos, ginčai. Mat ne visi . 
suprato. kum Juro iškeltas 
mintis. Po to seka nutari

mai i r rezoliucijos. Šcimė
lis* baigiamas su malda. J )ar. 
kartą Montello šeimininkės . 
pavaišina delegatus, drau- 
aiškai.. pasikalba . su savo 
svečiais ir pagaliau visi 
skirstosi.

Savo paskaitoje kun. Pr. 
■Juras kviečia pasaulioiiius 

■į apaštalavimo, dalbą. Ži
nau. kad daugumas lietuvių . 
katalikų manydavo, kad a- 
pajalavinio darbasyrn dva
sininkų monopolis. Ni gali
ma • pasauli-onių per daug, 
už tai kaltinti, . lies mūsų 
dvasiškiai gal permažai pa- 
sirūj)iw-tą»klaidingų mintį •• 
atitaisyti; • ' . ’ ■-.

. “Gana trauktis atgal, pir
myn?’ —buvo kitą mintis 
'skelta. Mes Amerikos lie
tuviai katalikai ’ visad lai
kėmės. tos taktikos, kad jėi 
'mus priešai puola, mes trau
kiamės atgal, užleisdami - 
pozicijas. Ta taktika mums 
brangiai kainavo.. Kiek 
draugijų mes perleidome Į 
priešų' rankas. -'Nevienas 
laikraštis įsteigtas kataliku 
perėjo į priešų . rankas. 
Kiek tą mūsų taktiką be

dievių išperėjo, net sunku 
sukaityti. . • .

* Pagaliau, mūsų dvasios, 
vadai šaukia ir inus pašau- 
lionius į kovų, už lietuvybę 
ir tikybą. Galia trauktis 
atgal. Dabar įneš drąsiai 
galime kovoti ir žengti pir
myn., Kad turėtumėm pa- 
sisėkinią,. mums. reikia pa- 

. tiems tinkamai pasiruošti.
Reikia mums žiūrėti, kad 
mes stojame. į kovą nesusi
tepę, su švariais ginklais 
rankose ir sustiprinti mal
da. • ; ■ ■;

Žengti pirmyn reikia būti 
drausmingiems, vieningiems 
ir paklusniems savo skir
tiems vadams. Tada tiktai 
pergale bus mūsų pusėje.

Kad šis seime lis. būtų 
aušra naujus gadynės lietu
vių katalikų . judėjime, tiet 
kurie, dahvątome seimely. ? • 
tų retume tuojaus J iradeti .

.. vykdyti iškeltas '.mintis, <) 
visi katalikai, privalėtų ajy- 

’ džiai. .perskaityti kun. P.
Juro paskaitą, kada ji .pa--- 

\ atrodys .spaudoje.- ’ . . -

dais jie pretenduoju būti t* 
Prasideda posėdis, Red- 

<ama valdyba. Seka pasvei- 
iinimat Svarbiausia die
notvarkės punktas yra kum 
Pr. Juro paskaita, “Religi
nis Atgimimas per Pasau- 
ionių Apaštalavimų.” Pra
sideda paskaitą. Visi ati
džiai klausomės. Prabėga

Trečiadienį, vasario 22 d., L 
rytas išaušo gražus, saulė
tas. Sėdęs automobiliu, už 
pusvalandžio esu prie &v. 
Roko' bažnyčios Montello. 
Erdvi bažnyčia pilnutėlė be
simeldžiančių katdlikų.

; Pasimeldę. delegatai ren
kasi parapijos svetainėn. 
Delegatų per pusantro šim
to;. Svečių tiek pati Tarpe 

; pastarųjų ir aš. .Atvažia- 
van.pasildąusyti ir pamaty
ti, kaip mūsų žmonės t’var- 

..ko savo reikalus. -
Delegatų... tarpe, matosi

veikėjai.' Yra keletas nau- 
.. j ų veidų: šiek tiek j ann&io, 
stuclentiį.Be dvasiškių ir 

' redaktorių, mūsų katalikų 
; prof‘esi joiutlų nesimato. Ar
gi jie tai]j darbais užversti, 
ar savo ■asmeniškais, reika
lais sugaišę, kad jie negali 
pašvęsti vienų dienų lietu
viams katalikams, kurių v-a-

L. D. S. NARIĮĮ-BEDARBIĮĮ 
DĖMESIUIĄžuolas. A, Vienuolis .. . , ..10 

Kas šiandien Kalbama, ą- 
pie Dievų, Sielą, Religiją, Pa- ; ' 
žangąjrSoeiąlizmą.Pauašę.__ i.
Dr. Povilas Mira .... .. .. .10

Visas Svietas, žeme, kalnai, 
vanduo, upės, žmonės, mies
tai. Sutaisė ir išleido P. Mi- 
kolamis . , . . /.1 .10

Lietuvos Albumas, Su pa- - | 
veikslais ir Aprašymais .. g. 1.00

Trumpa Apologetika arba 
Katalikų Tikėjimo Apgyni- 
mas. Parašė kūn. V. Zajmi- 
č,suskas .. 1 .35

Dr. Vinco Pietario Raštai.
Istorijos apysaka 2 tomai .. .50

Moterystė ir Šeimyna. Ver
tė J. Gerutis .... .. .. . .. .25

Limpamosios Ligos ir kaip 
nuo . jų išsisaugoti. Parašyta 
negyvoji ‘gamta: žemė,, van
duo, oras. Pąrašė J. Baronas .25

Nauja Skaitymų Knyga — 
(Dalis. II); Su paveikslais .. .40

Vaikų Knygelė — su pa
veikslais ., .. .. .. .. .... .20

Mano Patyrimai Didžiojoj 
Karėj, 1916 ir 1919 m. Para
šė kini. J. F. Jonaitis (Kape- ‘ . 
lionas). .. ; . ’, .. .15

Pamaldų Vadovėlis, Staci
jos, Graudūs Veiksmai. Su
darė ir išleido,kųn. J. Konce
vičius ..... .. .. ..

Vienuolinė Luomą, 
kun. P. S’aurusaitis ..

Moterystės Nesūardomybė;
•L. Lesauskis. Šv. Kazimiero 
Dr-jos leidinys, Kaune .> .. .10 

. Sunkiausiais Laikais. Para
šė A.. Rucėvičius ........

Meile (Poema); Parašė M. 
Gustaitis ..

i ’ Šv. Gabrielius. Išleido Tė
vas Alfonsas Maria C. P. ..

RELIGIJOJ Mokymo Me< 
todika. K. j. Skrūodys ..

Leiskite Mažučiams Ateiti
Prie Manęs; Sutaisė kunigas 
Pranas-........... . . .. ,25

Mūsų Dainiai. Parašė Ka
rys Puida .. ..................25

Andersono Pasakos—su pa
veikslėliais. ... i .. .. .10

Malda. Svarbi Išganymo 
Priemonė Šv. Alfonso Liguo- . 
ri. Sulietuviųo B. A.......... . -. .10

Novena. Prie Šv. Pranciš
kaus Asyžiečio... su trumpais 
apmąstymais apie jo gyveni
mą. Parašė Tėvas Hugolihus 
Sfroff. ,0. F. M. Verte K. ■... .15

Valgių Gaminimas ir Namų 
Prižiūrėjimas. Sutaisę Arneri- . 
kos Lietuvaitė .;.................. 1-00

Sveikata arba tiesus ir 
■trumpas kelias i sveikatą. Su
taisė Dr. Ą. (j. Graieiilnas .. 1.00 
- A Brief Lithuahian Gram- 
mar. Lietuviška-i-Anglis k a s 
žodynas. Kun.. P. Saurusaitis .15

Materijos Keitimąsi Orga
nizmuose-.(Paskaita) L, Vai
lionis ... .... ..' . . . -• f: J“

Delegatų Kelionė . Lietuvon 
1916 m. Parašė Dr. J. J. Biel
skis .. .... .. ’.,...........

Vadovėlis išmokti dailiai 
mišioms tarnauti. Parūpinta- 
Seno Bažnyčios Tarno .. /. .05

Seselei—Rūtelei, patarimai 
ir pamokymui mūsų mergai- . 
tems. Iš vokiško perdirbo 
Kupranas .. i.
. Mūsų Jaunuomenės Idealai. 

Paskaita skaityta Ateitininkų 
konferencijoje. .Voroneže, 5- 
d., birželio. 1917‘ ni.... .. ».. . .10

Šeimyniškiems Vakarėliams 
Pramogėlė. Svirno Žvyne /. .10 
Iš Adomo Mickevičiaus. Raš
tų. Mokykloms parinko M. . 
^Biržiška .. .. .... .30

Mūšiai prie Nemuno ir Au
gustavo giriose ...

Pasakėčios.. Rinkinėlis kal
bos mokslui .. ./•

“Dievo • Karalystė Jumyse 
Yra“ arba apie . genimo do
rybę.. Versta iŠ lenkų kalbos . 
ir išleista’rūpinantis P, L. .. .10

Ką- Kiekvienas Katalikas ’ 
turi žinoti arba mokėti .. .. -05 

( Kovotojas dėl Vilniaus lie-

,20.

.20
Verte 
... .. .10 

' Eurharistikos Stacijos. Su
lietuvinoKuu. P^Juškaitis

MALDAKNYGĖS

Maldų Rinkinėlis, bal t a i.s . • 
viršeliais ,. ..... . €. ,1.50 .90

Maldų Rinkinėlis, Juodais 
viršeliais ... .. /. 1.50

Puikini ant Kelių — “Dar
bininko’’ spauda. Odos apda
ru .......... .

.75

J. $1.50 2.00

TEATRAI

.. .. .10
Verte • 
.. .. .15

.20

.10

.15

.25

Vienuolio Disputą su Rabi
nu. Viepo veiksmo juokai Su
lietuvino Vaidevutis ........ ....

Elgetų Gudrumas, 3-jų vei
ksmų komedija. Parašė Sei
rijų Juozukas ..... ...... .25

Giliukingas Vyras. 2-jų ak
lų komedija; parašė. S. Tar- 
,vydas .. ... . ... ... .. .; .25

Ubagų Akademija ir Uba
gų Balius — komedijos po 
L aktą. Parašo Seirijų Juozu
kas ......... .. .. •. ,. .35

Sniegas—Drama . ,4-rhį. ak-
įtų. Vertė Akelaitis .>. .40

Esamas — 3-Čia dalis’ dra
mos “Gims-Tautos Genijus.” 
Parašė kun.1 L. Vaicekauskas .10

Visi Geri 3-jų veiksmų . 
vaizdelis;.parašė F. V.

Patricija, arba, nešinamoji 
kankinė — 4-rių aktų .dramą. 
Vprtę jonas Tarvydas ... ..•

Išganymo Apsireiškimai —
[ atėjimas ir gyvenimas ant žp-.
' mes Jčza.us Kristaus.' Vaidini

mas su gaidomis .. .. .'
( Pramos; 1) Germanas; 2) 

Fabiola 5-kių aktų.; 3) Liur- 
do Stebūlas 4-rių aktų; para
še J."Tarvydas- m ... .. .>,.65 

Knarkia Paliepus. Komedi
ja 1-me akto. Parašė. Gineitis .15 

Vaikų Teatrai: dalis I: 1)
Pagalvok ką darai; 2) Jono 
laimė; 3) Pasakyk mąno.lai
mę. Surinko S. K,D. ir N. ...

Vaikų Teatrai: dalis II: 1) 
Ištirsime paskui ; 2) Antanu
kas. Surinko S.K., D. ir N. . .15

DAINOS

.15

.10

.10

<o

.15

.15

.15

“Darbininko” adininiš 
tracija išmokės L. I). S. na
riui — bedarbiui už kiek
vienų naujų metinę, prenu
meratų vienų dolerį. Daug 
bedarbių naudojasi proga 
Pasinaudok ir Tamsta. Del 
platesnių informacijų kreip
kis į ^Ęarbininko” admini
straciją, .366 W. Broacįtvay, 
So. Boston* Mass.

fiBnaemaHO KELIAUK Į LIETUVĄ

ŠVEDŲ 
AMERIKOS

x LINIJA
Iš Yorto 

^KLAIPĖDĄ.
Per Gothenburgą

GREITA 
KELIONĖ

į LIETUVĄ per ŠVEDIJĄ
-BALTASIS, ŠVEDU LAIVYNAS”

■PIGIOS' LAIVAKORTES

ALTORIAUS’jR ROŽzYY- j 
; •' ČIAVS^TJETUS’’ ’■ J

Altoriaus ir. Rožančiaus ■ 
motely s užsigavėti suruošė 
pereitą sekmadienį, pietus 
ir vakarienę su šokiais. Su- 
sirinko daugybe žmonių. A- 
pie 20 pyragų buvo leidžia- 
nii laimėjimui.., Girdeli, jog 
pelnas viso dprbo. pasieks, 
dviejų šimtų,deleriii.. Garbe 
moterims, kurios taip gra
žiai pasidarbavo parapijos 
naudai.

RADIO KONCERTAI
Pereito ■ ketvirtadienio 

[irograma pasižymėjo pa
ties R-. Juškos sudainuotu 
solo, ‘^lergužėle. brangi.” 
Be to. kita dalis buvo atlik
ta choro: “Įsisodinčiau,'* 
“Siuntė mane motinėlė,” ir 
6 įVai pūtė, pūtė. ” Venckai- 
čio orkestrantai. sugriežė, ir 
keletą numenu.

MIRĖ
Jonas .Grigaitis, 47 metų 

amžiaus, po devyneriii sum 
kaus negalavimo metų, pay 
galiaus paliko šį pasaulį. 
Mirė vasario 18 d., savo na- 

; nie, 605 W;ąshingtpu Bivd.,' 
ir buvo palaidotas vasario 

. 21 d. '•
Vasario 20 d. plaučių liga 

pasimirė jauna Krikščiū- 
niutė, vos.keturių mėtų am
žiaus. Tėvai, gyvendami 

, Morrell Darkė, palaidojo ją 
vasasio 22 d. iš H r. -Alfon
so bažnyčios. ;

I * *. ■ ■ ■’

.. SVTrTOKTUVEJS
Vasario 22 A p. Lelija 

Muždeikiūtė,' iliūšų patupi-, 
jos; sisutuokė SU Jonu Goo- 
ney, per jungtuvių • mišias, 
9 vak ryte* ' Bažnyčioj bų- 

r’ vo nemaža pojicijmitų/ nes

p. Cooney artimi giminės 
išlaiko atsakominghs Vietas 
Baltimorės policijoje.

BaĮtimorės- ukrainiečiai, 
p.; Boiko vedami, šį sekma
dienį pastatys metinį savų 
koncertą iš . bažnytinės ir. 
pasaulinės muzikos mūsų 
salėj, 7:30 .v. vakarė. Įžan
ga 25c. Vaidinimų irgi bus, 
Visa surengta Ukrainiečių 
Metropolito Vyskupo Šcp- 
.tiekio pagarbai. .

Išplaukinifil 1§ 
Drol;tninhf>lmj ■ 
Kungsholm 
^inupsi-ioLir, 
^RUNGSI fOlyM, 
pro.lt ninghobiu 
^GRirSHOLM,

New Yorkti:
Kovo.' 18 d.

Balandžio 1 d.
Balandžio 22 d.

Gegužės ” <1.
Gegužes 20 d.

^Lietuvių- Js'kslcttrifiid. ' 1

Inforniacijij ir laivakorčių kreipkitės 
į vietini agentų;.

SWEDlSn AMERICAN LINE 
“1 KTATĖ SI’.. . NEW YORK, N. Y. 
CHICĄŲO, ILL; 181 N. Mūdilgan A v. 
BOSTON. MASS. . 10 Stato. Stree

•DET’ROIT, MICLL , 73 Monroe SI.

Telefonas; Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUGKAS
Grabelius ir Balsamuotojas 

423 S .PAG A STREET,.
BALTIMORE, MD.

Ne Nusiminkite
Jus-galite gauti plis savo vaistininku 
tani tikrą TONIKĄ. kuris per ilgų 
laiką buvo vieno Įžymaus Gydytojaus 
preskripeija. Tai yra tikrai gera nau
jiena^ dėl vyrą -r- tik reikalaukite

Nuga-Tone
Mėnesinis treatmentas už Dolerį — 
pilnai garantuotas. Jeigu jus nesi
jausite tvirtesniu, arba jeigu ne bu 
sitė pilnai patenkintas, jusi] pinigai 
bus jums sugrąžinti.

Jaunimo Aidai, M. Ateivis .10 
Strazdelio Dainės. Parink

tosios kun. A. Strazdo dainos .10
Svodbos Dainos ,. ’. .. 

.. Birutės Dainos .
. Mūsų Kariuomenės Dainos. 
20 daimj dviems ir trims bal- 
sams. Parengė A. Vaičiūnas 
karo chorvedys .... . . ....

SU GAIDOMIS .
. M., Petrausko

jojau Dieną .... .
Vai iaš. pakirsčiau . . 1. . .
Ligho (Latviška) .. ....

. Už .Šilingėlį ...’ .'. .... ..
Saulelė raudona ..... . .
.Šių Nakeialy (dzūkiška) ...
Skyniau skynimėli.. . ;
Siuntė mane motinėlė .. ..
Ko liūdit sveteliai? . . ;.

Sasnauskio
Blaivininkų hymnas ..

Aleksio
•. - Vyčių hymnas .. y .. ..

Tallat Kelpšos
Liaudies’' dainos' (chorui:

• Aš pas tėvelį-Močiute. nianfi .15
Oi tu, lakštingelč-Vamagė- 

lis tupėjo ',. ... 15
. Kad būvint mcrgclėdr at 10- 
kv sakalėlis -.. .. ., .1'5

.10
10

.10

.15
t*. Kristaus Kryžius:; Stacijos, ’ •
j .Graudūs Verksmai, M a 1 d. o s
,t Gegužes, Birželio ii* Spalių . •

’ i men. Išleido kiųi. K; A. Vasys .25
■. ’ vDaigaus Karalienė. Surih-

j Į ko kun,. M. Gaįėvičius; be ąp-
U,datų ’25c,.. su apdarais ........ .50

] * Socializmas ir Krikščiony-
: r bė. Prof. V. Jurgučio'.. .. ..
į!' Žmogus ir Gyvulys. Paraše
= i kun. Pr, Bučys •...

> K ,.’ Žydas Lietuvoje. Parašė S.
' ' ” Kaimietis ... ......- . .05

1
 Maldos Galybė. ■ Istoriškas '
/piešiny si V-1 o šimtmečio kri- 
kčionybūs. Lietuvių kalbon . ’ 
išguldė P. B. ..j- .15-

Apsirikimų Komedija. At-

.sitakimas. iš Amerikoniško gy- • • 
veninio. Išguldė L apsiaus 
Vaikas .. .. .. .. .05

; Jono Kmįto Eilės .751 tuvybėš. Kun. .J. Aąnbrązie-

. ’Be-.apdarų ■. ...a50|Jws ..- '. ■ . ;. .. .05

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

.10

.15

.15-

.10

.10

,10

.40 

.15 

.15 
.25 
.20 
.20. 
.15
.15 
,15

.10

.■ .20

DIDELĖ VASARINĖ I I I F T11II1 
EKSKURSIJA I Liti Ui A 6 o

Rengiama Vadovybėje
AMERIKOS LIET. LAIVAKORČIŲ AGENTŲ SĄJUNGOS

IŠPLAUKS IŠ .NEW YORKO . •

GEGUŽĖS 20 D., 1933
PAGARSĖJUSIU GARLAIVIU

ITATEHI>AM
(Keleiviai bus leidžiami j laivą gegužėj I9'd., po.8 vii. vakare) .0 Skaniausio maislo gausingam suteikimo’ patarnauji mandagus ir 

prityrę patarnautojai. Specialiai pasilinksminimai, kaip įvairus Žaislai.
.* koncertai, judomi paveikslai ir tt. Tyru oru vėdinamos kajutes, nekurtas 

su. reguliaremis • lovomis ir Šiltu ir šaltu bėgančiu vandeniu, gražios • 
viešosios sales, -ruimingi deniai

4^ 'RęikalaulcHe lliuštrUotos Brošiurelčs su Karnom^

. # Tai yra rafa proga keliauti JoĮciose malonios* aplinkyboso ir savo 
tautiečių draugijoj* tuo garlaiviu, (turis pagarsajo tarp* lietuvių pasakoje 
vųos .eilei pirmiau rengtų lietuvių Eltslturiiju, atliktų su tokiu dideliu 
pasisekimu.

■ • ' Platesniu Informacijų Klauskite Pas:
. AMBRAZIEJUS, J. TREČIOKAS, A. S.

• l?7 Adams Streal, Navrirk, N. J.
BARTKEVIČIUS. K ’ . URBŠAS, J. J. r •

■678 N. Malti Street, Montello; Mals. ■ 07 Oak Street; Lawrence, Mass.
„DIRVA,“- J _ _ 1 VARAS UIS, A. S* •

.............................. lith A Č«wn St., PiHtburgh, Pa. • 
VIENYBĖ M

” 113 Gtand Sfr'iet,' Brooklyn, N.. Y. 
VELEC'KIS. A, ’ . ■ .

502 South Ave„ Irldgepori, C<?nn.' 
V/ASHNER, C. J.' • . '

1921 Carson St,, Pithburg. pa. 
IEMANTAUSKAs, JOHN . .

i. 130 Congreų Ava., VTaletbury, Conn.

• AMUKAfelEvw*i
141 Gttnį •Sl<‘.,«t; Bcęoklyn, N. Y,,’

RARTKEVlčIUS. K ‘ .
478 Malti Straat, MontaUo; Man.

’ „DIRVA.“- ‘ .V , ■
4320 Supėrior-Ava., ClavaUnd, Ohio

'molis, p; ‘
1730—24»h Slraat, Datrolt; Midi. ’

■ „NAUJIENOS," ‘
1739 So. Hahtad Strad, Chica-jo, Kl.

SEKYS J.
. 433 Park Siratt, Hartford,' Conn.
SIDABRAS,-K. ' ■ ■

. 342 W. Broadway, So. Boilon, M«».

HOLLAND-AMERKA LINE
. Jt

stuclenti%25c4%25af.Be
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GAVĖNIOS LAIKU 
PAMALDOS

Atėjo Gavėnios laikas, 
laikąs, kada Bąžnyčia kvie
čia ir ragina visus prie uor, 
lesnes maldos, širdingesnės 
atgailos, didesnio pasiauko
jimo geruose darbuose savo 
ir artimo sielų . naudai įi< 
Dievo garbei.

Gavėnia yra tai pasninko 
ir atgailos laikas, įvestas 

' nuo apaštalų laikų. Gavę-, 
nia yra įvesta, kąd mums 
primintų .reikalą daryti at
gailų per visą savo gyveni
mą, kurio paveikslu yra ga
vėnią; kad sektume Jėzauš’ 
Kristaus pėdomis, kuris pa- 
Slinkavo keturias dešimtis 
dienų tyruose; kad vertai ir 
išganingai galėtų prisiruošti 
prie Kristaus prisikėlimo 

. iš'numirusių šventės.
Kad praleistume gavėnių 

pagal Bažnyčios norų, pri
valome pasninkauti ir susi
laikyti ne tildai nuo to blo
go, kas yra uždrausta, bot ir 
nuo to,, kas kitu laiku yra 
leista, kaip antai visoki pa
silinksminimai; privalome 

: įmėlstis, duoti išmaldą, atlik
ti kokiusnw gailestingus 
(laibus tuo laiku karščiau 
ir labiau, kaip kitų laiku 
atsilankyti į pamaldas, ku
rios yra laikomos Gavėnios 
laiku, klausyti pamokslų nė 
dėl papratimo, bet, su pasi
žadėjimu išpildyti ką gera 

. ’• išgirsi; kad padidinus pas-, 
ninkavihio nuopelną gerai, 
prisirengti prie išpažinties 
atlikimo ir Šv. Komunijos, 
priėmimo. ’

Gavėnios laiku pamaldos 
Šv. Jurgio bažnyčioje yrą 
sekančios: trečiadieniais 7 
yal. vakare 11 Graudūs Verk
smai; pamokslas, ir palai
minimas su Šv. Sakramen
tu. Penktadieniais 4:30 v. 
po pietų mokyklų vaikams 
Kryžiaus keliai (stacijos) 
ir palaiminimas su Šv. Sak
ramentu. 7 vai. vakare su
augusiems Kryžiaus keliai 
(stacijos) ir palaiminimas 
su Šv. Sakramentu.. Šėk- 

, madieniais 7 . vai.. vakare 
“Graudūs . Verksmai,” ir 
palaiminimas su Šv. Šatra-j 

: mentu;
;į; Yra .‘pageidaujama, . kad

- mūsų žmonės kuoskaitlin- 
giausiai dalyvautų šiose pa- 
maldose. Šie. metai yrą

• f. Kristaus Kančios Jubilė- 
Jį jaus metai. Tad panaudo-

1 lame tą. šventą ypatingi) 
i Dievo maloniu laika savo 

nemirtingos sielos išganymo
1. reikalams. ’ Lai- pasireiškia 
j. mumyse šių dienų gyr'eiiį- 

'"■< mui reikalingiausios dory-
4 bes:’ nusižeminimas, pa

klusnumas ir katalikiškas 
veikimas bei akcija. Mes 
norime dar Jums, Brangūs 
Katalikai, priminti ir ra-' 
ginti j. kad šitais didelio ne
darbo, vargo ir skurdo die- 
nti^ laikais kuodaugiausiai 
atsižymetumet . gailestingu
mo darbais, šelpiant bedar
bius ir bįėdnuomenę< Tai
gi į su gera intencija' ir va
lio pradėkime ir tęskime šv 
Gavėnios dienas. Yra tai, 
tiesa, nuliūdimo, bet drau
ge ir išganymo dienoA 
Stiprinkime jose, tikėjimų, 
taisykime pastebimas gy vė
mimo klaidas, šalinkime 
•prilipusias prie mūšų dul
kes, šarvokimės prieš grę
siančius mums pavoj us. Šv. 
Bažnyčia savo globa ir ma
lonėmis ateis mums į pagal
bą.

PRANEŠIMAI
Ateinantį sekmadienį, ko

vo 5, tuoj po sumos įvyks 
Apaštalystės Maldos drau
gijos narių susirinkimas 
bažnytinėje salėje. Per su
sirinkimą mūsii parapijos 
klebonas kim. Karalius iš
alkins narėms intencijų, 
kurią Šv. Tėvas Pijus XI 
paskyrė kovo mėnesiui. Na- 

* rėš kviečiamos dalyvauti.

Kovo 5 d. 2. v. po pietį]. 
Moterų Sąjungos kuopa tu- 
rėš extra susirinkimą Leo
navičienės salėje. Reikia 
čia pažymėti, kad Moterų 
Sąjungos kuopa yra užsi
tarnavusi pagarbos savo kil
niais darbais. Jos narės uo
liai atlikinėja ne tik uždė
tas draugijos pareigas, bet 
ir prisideda prie bendro vei
kimo parapijos reikalams. 
Jos valdybom įeina ponios 
P. Gibienė, piritnirūnkė; J. 
Aidukonieiiė, vicę-piriuihin- 
kė, A. Šyvienė, raštininkė, 
J. Jurkevičienė, kasininkė. .

Antradienio vakare, kovo 
T d., įvyks Sodalieeių pa
maldos bažnyčioje. Tuoj po 
bažnytinių pamaldų bus >So- 
įlaliečių susirinkimas,. Na
rės kviečiamos atsilankyti į 
susirinkimų. .

Ateinantį sekmadienį, ku
ro 12 d., bus Šv. Vardo de
jos Komunija., Visi šios, 
draugijos nariai 7:30 vai. 
mišiose bendrai eis prie šy. 
Komunijos., Tuoj po tų mi
šių įvyks susirinkimas baž
nytinėje salėje. Visi nariai 
nuoširdžiai kvieičami daly
vauti ir dangiškame poky
lyje ir susirinkimo. Šv. 
Vardo draugija žymiai tvir
tėja. ■

Nemanyk, kad be tavęs 
niekas tiesos neišmano—A- 
rabai. .

į Skaitykite ir Platinkite
DARBININKĄ

San Bernardino mieste, Kalifornijoj, iškilmingai paminėta “navel orange”. (apelsinų) auginimo 60 
metų sukaktuves. \

MINERSVIUE, PA. I “k į.
jau kad Minersvillės Lie

tuviai veikia, tai veikią. Iš 
tikro galima pasveikinti 
juos. Vasario 16 d. nema
nau kad kur nors Amerikoj 
lietuviai gražiau ir iškil
mingiau. šventė Lietuvos 
Nepriklausomybės . jubilie
jų, kaip, jis buvo švenčia
mas čia. Sesutės Kazimie- 
rietęs sų sąvp trijų šimtų 
mokinių armija suruošė to
kią puikią, . patrijot i n g ą 
programą,., kad publika tik- 

. rai užžavėta. Visi vaikeliai 
buvo; gražiai tautiškai pasi
puošę. Visos jų dainos, kal

ybos ir vaidinimas buvo tau
tiniai tikybinis, .Vaikeiiii 
iškilmingas žygiavimas į sco 
rią su lietuviškomis vėliavo
mis darė nepaprastai. malo-1 
nų įspūdį; Vaikelių drąsą, 
jų miklūs, gestai ir gražiai 
vartojama lietuvių kalba 
tiesiog kuteno visų širdis- 
Šalę vaikelių programos 
buvo dar pakviestas padai- 
nųoti\Visų mylimas solistas 
V. Baranauskas ir vargoni
ninkas J. Mikutavičius. Ši
tai svarbiai programai įvai
rumo pridavė ir kalbos apie 
Lietuvą ^kurias pasakė kun. 
P. Garmus ir kim. M. Dau
mantas. Vaikeliai, artistiš
kai sulošė savo ilgą ir turi
ningų programą, labai įspū
dingai ją ir užbaigė; sugie
doję tautos himną, prasklei
dė uždangalą; ir scenoj pasi
rodė labai gražus Paneles 
Švenčiausios Altorius su 
Jos figūra, ir čia. vaikeliai 
labai gražiai giedodami pa- 
vedė Lietuvą Marijos glo
bai; Skaitlingai dalyvavu
si publika reiške didžiausią 
pagarbą ir meilę sesutėms. 
Kazimiėrįetėms, ypač jų 
Motinėlei Imnįaeųlatah už 
tokį didelį-pasišventinu) au
klėjant Lietuvių vaikelius 
taip gražioj- patrijotiŠkoj ir 
Mitybinėj dvasioj. ’
Kun. E r. Garmaus pagerbi 
mui i^il^iinga.’Viikarięne--

Jau trečias mėnesis kaip 
pas mus gražiai darbuojasi

*

j. Gerašir
džiai Miiiersvilles lietuviai, 
įvertindami ją darbų, su
ruošė jo pagerbimui labai 
iškilmingų vakarienę vasa
rio 21 d.

Didžiulė parapijos svetai
ne . nepaprastai _ gražiai iš
puošta tautiškomis spalvo
mis. Prie stalų susėdo apie 
šeši šimtai žmonių., Soda- 
liėtės labai! gražiai patarna
vo visiems. Vakarienė bu
vo pagamintą' jalrii skaniai. 
Lyg nžšigarduoti,' kiekvie
nas gavo po gražia gyvą gė
lę. ' ri. ' .<•/•■

Gardžiai visiems užkan
dus prasidėjo programa.
1 i Toąst masteliu” buvo 
Frackvilles klebonas kun. 
Norbutas. Pirmas- kalbėto
jas^ buvo prof. J. Toole, 
aukštesniųjų mokyklų vir
šininkas., Labai gėrėjomės 
klausydami, kaip tas airišis 
puikiai nupasakojo apie. 
Lietuvą ir apie -. Amerikos 
lt efuviiį veildmą. Jis pažy* 
mejo, kad labai gerbia Mi- 
nersvilks . Lietuvius už tai, 
kad jie gerbia • savo, kuni
gus ir, nepaisant taip sun
kių laiku, skaitlingai atsi
lankė į šią vakariene.

Svetimtautis advokatas 
T. Condron pažymėjo, kad 
jis laiko sau didele garbę ar
timai draugauti su lietu
viais, nes jis matąs,, kaip 
lietuviai veržiasi prie moks
lo, prie apšvietos ir prie sa
vo tautinės' didybės; ne
skriausdami kitų tautų. Kle
bonas kun. P. Česna savo ir 
lutų svečių kunigų, vardu* 
nuoširdžiai sveikino kun. P. 
Garnių ir pareiškę jam gra
žiausių linkėjimų.

. . Vietinis miesto majoras 
A. Keliai? savo , nuoširdžioj 
kalboj užtikrino kun. Gar
nių, kad sū juomi eina ne
tik visa parapija, bet ir ma
joras su savo visu miestu!

Šalę gražių kalbų buvo ir 
damų: vietinis gabus solis- 
i as V. Baranauskas puikiai 
sudainavo keletą' lietuviškų 
dainelių, o airišis T. Doyle

mantas labai gėrėjosi para
pijiečių taip skaitlingu atsi
lankymu į šių pagerbimo 
vakariene ineiškė didelės 
Vilties, kad ir ateityj Mi- 
nersvill.es lietuviai puikiai

hrauškas, 65 metų amžiaus. 
Gyveno su dukterimi ir švo- 
geriu Paųlsboro,. N. J. Pa- 
grabas buvo labai iškilmin
gas, Bažnyčios patarnavi
mą suteikė, kunigai iš Šv, 
Kazimiero parapijos ir iš 
Šv, Pauliaus. Pamokslų pa
sakė kun. P. Laiynakis. La
bai daug velionio1 pažįsta
mų palydėjo jįjį į paskutinį 
atilsį Šv. \ Kryžiaus kapi
nes. - .’ .

Vasario 16 d. mirė Vin
centas Latvis, 44 metų am
žiaus 1316 Šo. Hancock St, 
Vasario 20 d. buvo palaido
tas iš Šv. Kazimiero bažny
čios. Kun.; klebonas J. J. 
Kaulakįs atgiedojo šv. mi
šias ir palaimino kūną. Pa
liko moterį ir šeimyną.

Vasario 17 d. pasimirė 
Vincenta Mičeikieiiė, 40 m. 
amžiaus, 154 Pierce Št. 
Bažnytinį patarnavimą su
trikę kum P; Laumakis. 

. G rabi >ri aus patarnavi i nūs 
suteikė J. Kavaliauskas.

Priklausė prie visų kataliki
škų draugijų, rūpinosi, naš
laičiais, Visur pagalbos 
rankų ištiesdavo.

Reikia kokiai draugijai 
Įkalbėtojo. Kreipkis į Užu- 
nieckį. Jis tuojau atveža ir 
parveža savo automobiliu be 
jdldo atlyginimo.

Daug kartų, man teko da
lyvauti pa grabuose, kni* IT-Č 
žumeckis p.atarnay<>. Nepa
stebėjau, kad; jis būtų kur 
nors neteisingai pasielgęs. 
Visur mandagus, malonus,, 
teisingas. Mano tris sūnus 
palaidojo ir jo patarnavimu 
buvau labai patenkinta,:

Tad grali. Užmneclris 
vertas paramos ir d!ahar. 
Nors jau ir pasi‘nęs, bet tu
ri du jaunus sūnus, kurie 
darbe jam7gelbsti. Tai pir- 
miltinis ir seniausia Phįla- 
delpliijos 1 iriuvis graborius, 
gyv. 300 Whart6n St., Plii-

Klebonas kūjį. M. DaĮt-

gyvuos, gražiai veikdami su t.r . v .- . . . . i [kiliko ImdintĮ vyrų , ir deisavo vadais kunigais. j 
Pagalios kalbėjo kim. P.

Garmus. Jis labai nuošir
džiai padėkavojo visiems už 
šių iškilmingų, jo pagerbi
mui suruoštą, vakarienę ir 
už: visus pareikštus linkėji
mus. Jis pažymėjo, kad la
bai laimingas jaučiasi apsi
gyvenęs Mįnėrsvillėj, nes 
čia rado daugybę savo kai
mynų ir nemažai giminių.. 
Ypač džiaugėsi matydamas 
taip daug* gražaus jaunimo 
dalyvaujant . kartu su savo 
tėveliais šioj vakarienėj..

Klebon as M. Matulaitis 
iš SL Clair . užbaigė šių ne
paprastai gražių vakarienę, 
Sukalbėdamas maldų.

Po vakarienei linksma 
muzika grojo ir visi šį kar
tų .labai daug šoko, mat ga
vėnia jau arti.
• .• Haporteris.

myrių.;
Šiems visiems meldžiame 

“Viešpatie suteik amžinų 
atilsį.” •

Jaunuolė

PHILADELPHIA, PA.
LINKSMAS VAKA

RĖLIS ,
Šv. Kazimiero parapijos 

Akademijos* Rėmėjų drau
gystė rengia kovo 5-tą die
ną, 7:30 Vai. vakare “Link
smų Vakarėlį” šv. Kazi
miero, seserų naudai. Pro
gramoje dalyvaus mokyk
los vaikučiai seserų auklėti, 
mūsų parapijinėj mokykloj; 
Bus daug įvairenybių, k. a. 
vaidinimas, ’ drillai, dainos, 
visa pritaikinta Gavėi i i os 
laikui. Programų, parūpi
no pačios sesutės ir ūžia t ti
kimos, kad visi - atsilankę 
tikrai patirs Jhksina vaka
rėlį. ’ Sesutes, kviečia visus 
kuo skaitlingiausiai . atsi
lankyti ir tuomi jas j n rem
ti.

■' MIRĖ AUGUSTAS-
. DtTMBRAUSKAS /

Po ilgos ligos vasario 22 
,d. mii’ė a. a. Augustas Dom-

PŽIUGINANTI ŽINIA
.• Iš patikimų asmenų teko 

nugirsti, jog Šv. Kazimiero 
parapijos, choro buvusi clio- 

, riste, dabar garsi daininin
kė solistėj p. Em. Mickūiiai- 
tė pasižadėjo , dalyvauti pa
rapijos choro koncerte. Tu
rėsim nepaprastų progų iš
girsti šių garsiųjų daininin
kę, kuri mokėsi Italijoje ir 
Lietuvos operoje turėjo vie
nų iš pirmųjų vietų. Sese
rys Kazimięrietes didžiai 
dėkingos’ Emilijai už malo
nų sutikimą.

Em. Alickūnaitė visur pa
sisuko esanti . lietuvaite ir 
savo tautybę didžiuoj asi. 
Seserys Kazimierietės ma
loniai kviečia lietuvius atsi
lankyti į tų koncertą, kurio 
laikas bus vėliau paskelb
tas. .

' Eteb. MasJaitįrlė.

. Menka Dulkele.

KULPMONT, PA.
Pasimirė Lengvinių sū

nelis Juozas, išgyvenęs tik 
6 savaites. Reiškiame užuo
jautos liūdintiems tėve
liams, kurių sūnelis taip 
greitai pašauktas pas Dįęr. 
vūlį. Lai dotųvesc patarna
vo T. Kvanca iš Mt. Car
inei.

NEPAMIRŠKIME
geradarių

Pas lietuvius yra ne ma
žai blogų papročių. Kol 
žmągus jaunas,. gerai d i rbą, 
aukoja visuomenei—- tai 
gerai. Bet kai žmogus pa
sensta, ar šiaip koki nelai
mė ištinka, negali su auko
mis beprisidėti, tai jis lie
ka užmirštas. .

'■ Štai kad ir Philadeljdu
jos. vienas geras ir kilnus 
veikėjas .graborius. Antanas 
Užumeękis; Jis. nuo pat 
jaunystes diėrių daug d i rbo 
šv. Kažimierd pavapi jai ir, 
tautiško darbo dirvoje.. Di
džiojo karo metu jis daug 
dirbo Lietuvos nepriklauso- 
tnybei atgauti. . Dtuig aukų 
paklojo, daug prakalbų bei 
visoldų pramogų surengė.

Kovo 5 d. Įvyks Seserų 
Kazimiei;i(‘čių naudai “curd 
ir bųneo palty,” kuri įvyks 
Mt. ,Carinei. Parąpijonai 
iš Kulpmont prašomi pa
remti šių pi’amogų.

L. Piliečių svetainėje į- 
vyko smagus pasilinksmi
nimas (“Pig Roast”). su 
šokiais. Buvo . daug daly
viu.

.. šiomis dienomis O. Ran* 
dienė iš Conertono lankėsi, 
pas savo seserį M. Morka- 
Petrienę. JĄ M

FRACKVILLE, PA.
. ŽINUTES :

Vasario 21 d. po sunkios 
ligos, iš priežasties apdegi- 
nio mąinose, mirė Jonas 
Juška, 40 metų amžiaus.

Velionis buvo žinomas 
kaip ramaus būdo Žmogus, 
girtis katalikas. . Lahlotu- 
vės įvyko vasario 25 dienų. 
! > ažny t inėse p •r: i a klnse. d a- 
j v vavo (Irugylri imohhų Mi
šias atlaikė, kunigai S. J. 
Narbutas, lg\ Valančiūnas 
ir. V. Matulaitis,. ViėlmU 
klebonas pasakė pamokst-ų

Didžiame nuliūdime liko 
žmona ir 2 vaikai'..

Vasario '27 d. įvyko para
pijos naudai šokiai, Berk- 
šhirė salėje. . Žmonių, atsi
lankė. h* iš apylinkes. M. 
J.autautyte iš , Port ’Carbąri 
išlaimėjo $5.00 dovaną/.

nersvill.es
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JOSEPH’S LITHUAKIAN O. A880CIATI0N OP LABOR
•r*d a» *eęon4-clai® matter Sepc. 12,1915 u th* post otflc* at Boston, Mase, 

andėr. tba Act ot.March. 8,1870
Mceptanc* for malūne ąt epeclal rate ot poatage provliletf fop te 8ectlon 1106
. Act of October 8.1917, authorlMd on July 12,1918

* BUBSCRIPTION KATES r
;.Oomeitlc yeerly ..,,*L.,r5Ao...H0(J 
J #pr*lgn yearly.......,.. r *..,.55.00 
įUDome«tic onca per we*k yearly ..$2.00 

: Vorelgu oac* per neek yearly...,$2.50
DARBININKAS

866 WEST BROADWAY ' SOUTH BOSTON, MASS.

TELEPIIONE SOUTH BOSTOKttBO

PRENUMERATOS KAINA;
Amerikoj* matarai
Užsieny metam* .....*$&00
Viena kart savaitėje metama....$2.00 Į
Užsieny i kart savaitfiie matams. .$2^0 |

. JAPONAI NAUDOJASI 
PASAULIO SILPNUMU
Japonų su Kinais .~ kavas| 

/. < eina tolyn visu smarkumu. 
i- Tos charakteringa, kad ka- 
!,* ras oficialiai nebuvo pa- 
e skelbtas,, bet vis tiek skait- 
ą/.iinga japonų' kariuomenė 

eina pirmyn ir, susidūrusi 
F y su energingu kiniečių pasi— 
k ■ priešinimu, turit Vesti dide^

# liūs mūšius su reguliaria 
armija. Japonai nusistatė

. paimti mieštų- Jehol, nuo 
t ', kurio į. Dėkingų yra tik 14.0- 
j ' angliškų .mylių* Iš to ma- 
į . tome,: kaip arti yra japonai

nuo buvusios Kinų sostines.
Japonai jau nepasitenkina 

k-’/, užėmę MandžĮuriją, jie. 
& .. briauųasi į tikrąja Kiniją 
jF''ir. artinasi prie Dėkingo.

Tas sudaro labai rimtų si
tuaciją, ir Tautų Sąjunga 

£ nebežino jau kokių priemo- 
nįų griebtis, tam konfliktui

* sustabdyti, ypač, .kad Jap’o- 
F . mja jau nebėra jos nariu ir

su nieku nesiskaito. 'Alūgi-
/ narna į tai įtraukti Arneri- 

.r.- ■ ką ir Rusiją, liet, nū viena 
.& .' tu valstybių nesiskubina 1d- 

štiš į geltonųjų tautu ginčą..
7 Amerika neturi ten didelio, 
'tiesioginio biznio, o sovie^

$ f
■
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prie Rusijos; mažesnės jos 
dalis tapo priskirtos prie 
Vokietijos ir Austrijos. Lie
tuvą priskyrė prie> Rusijos; 
Klaipėdos gi kraštą ir Ryt
prūsius paliko prie Vokieti- 

!još, nes toji teritorija jau 
šimtmečiais jų valdž’ėje bu
vo. Vokieti ja tais laimėj i- 
mais pasįtenkhio tiktai ku
ri ąm laikui; jų veržimąsi į 
Rytus (Drang naeli Osten) ■ vh dar tebebuvo svarbuin- 
sbis i jų imlitįjus siėkmms.

Vokietija vGde*gudiTą. ko- 
lonizacijos politikų . Latvi- 
jojy Lietuvoj, Lenkijoj ir 
Rusijos provitlcijose, kurios 

[yra artį .minėtųjų, kraštų; 
geriausiai jiems įuisisekė-iš- 
plesti savo kolonizacijų Lat- 

jvijojejkui'jie rusų valdžios 
laikais turėjo savo. universi
tetą, Dorpate ir kitas aukš
tas mokyklas Rygoje ir l<i- 
tuose. kraštuose. Lietuvoje, 
Lenki joje, ir Rusijoje, dau
gelio vietose vokiečiai' turė
jo didelius dvarus ir .net už
imdavo valdžioje aukštas 
vietas. Tų vokiečių koltmi- 
zacijų rytų kraštuose be a- 
bojonės buvo vokiečių val
džios finansuojama. Jip sis- 
lematingai rengėsi praples- 

Įti savo valdžių minėtose ša
lyse* Vokiečių tauta buvo 
auklėjama nuo pat elėmen-

ŠV. KAZIMIERAS
i* '. ■ ■■•■ ■ ■,

80.000!
į Viso 203,234.
; Prie šito skaičiaus reikia 
pridėti dar Suvalkų, Gardi
no ir Sloinino sritis, Tuo- 
;met su prieaugliu per 36 m. 
turėtų būti mažiausia 300,- 
000 lietuvių.

Garsus' prancūzų geogra
fai savo veikale “La geog- 
rapliie uniVei'sdUe” paskel- . 
be, kad Vilniaus kraštas yra 
lietuviškas ir jame yra 400,- 
000 lietuvių. • ' d

Rusų statistika 1897 me
tais lenkiškai kalbančių ro
do Vilniaus mieste 47,641; 
Vilniaus apskrityje 72,858 
.ir visoje Vilniaus guberni
joje. tik 129,651 lenką.

P. # 6V ■ ■

Pernai lenkų melaginga 
statištika paskelbė, kad da^ 
bartineje Lenkijos valstybe-: 
je yra tik 80,000 lietuvių, o 
lenini Vilniaus krašte net 60 
nuošimčių Visų gyventojų. 
Šita statistika, yra labai ten- 
deciųga ir visiškai nęatltin-; 
,ka tikrenybę*. Tiktai prieš 
36 metus Vilniaus krašte 
buvo prigimtos.kalbos sta- 
tistikd. Štai 1897 motais 
kalbėjo lietuviškai:. ..

Vijniaus mieste 3,124; 
Vilniaus apskr. 76,018; 
Lydos apskr. 17,825; 
Ašmenos ■apskr;. 8,754;
Švenčionių apskr. 58,133;
Lenkų užimtoje * Trakų. 

daįyje 39,380. Lnai ir dar gi suinteresuoti 
komunistinė proiiaganda 
Mandžiurijoj ir Kinijoj, ty> 
Ii, kaip žemę pardavę. Ko
dėl L . Tai bereikalinga klau
sti, nes sovietai teisybės ne
sakys. ' Bet pigu dasiprbte- 
įi, kad bolševikai turį pil
nas rankas savo bedą ir bi-! 
josi pąsikrutmti. Jie ge
rai žirny, kad visos rev'ol-iiv. 
vijos dažniausiai kyla iš. ne
sėkmingų karų, o jie revo
liucijos bijosi kaip ugnies. 
Viši toki tie revoliucijos 
mėgėjai.

Japonai, matydami, kad Į tarinės : mokyklos iki Uni- 
nūra.kam jų sustabdyti, eL versiteto militarinėje cįva- 
giasi su Kinija kaiptinka- šioje; jų žymiausis kaucle- 
mai ir nesustos, kol nepasi- ris Bismarkas ir vėliau kai-, 
ims ko jiems reikia. Turū“ z.eris Wilhelmas' visu' savo, 
darni gerų šnipų, jie puikiai smarkumu ginklavo visų sa- 
žino vargingą sovietų pade- vo tautą ir rėngesi prie to 
tį. Anglija jų buvusi talki- pasaulinio karo, kuris pra
niukę,■; Prancūzija ir ’ Ame- Lįt]ėj0' 1914 getais. Tame 
rika pertoli, pati Kinija su- karė’ jie iš karto pradėjo 
skaldyta, nuvargusi ir iš- vežtis į vakarus—- Pran 
badejušį. Niekados nebus cūziją.ir į rytus — į LietU- 
geresnės progos naudotis Latviją, Lenkiją ir Ru- 
pasaulio silpinunu. Japo; Lįją, Dabartinis vokiečių 
nija tos progos nepraleido, prezidentas Von Hihden- 

... k- burgąs, buvęs, didžio jo karo 
~ T T" laike iriausias, vadas (gė-.

Kini, Dr. J. B.. KonciuSi k. nerahsimus) visas pajėgas 
Vokietija į rytų :ite^wSutKu&mustu- 

• v ’ su -kariuomenę ir uzeinus
EUROPOS POLITIKĄ Rytų Europos įalis, ’ kas iš- 

. tikro ir pasisekė jain leng- ■ . t> vai įvykinti. Rytų Europos - veržimąsi ! Ry- ■ v - v . •/ ■
ūkių kraštai karo metu sū

ri teikė jiemsdaug maisto ir 
• jiems taip reikalingos žalios 

medžiagos. Jie. užėmę tuos 
į kraštus tada tvarkė ir valde 
Ltaip, kad tie kraštai būtų 
prijungti prie Vokietijos 
ant visados.

Didžiausioms Ė u r o p o s. 
valstybėms išėjus į' karą 
prieš Vokietijų ir . dar prisi-. 
dėjus prie jų galingai Anie- 

Įrikai, vokiečių militarinė. 
galybė liko sulaikyta. Ver- 
sales sutartimi, einant (1919 

I m.) Vokietijai reikėjo išsi
žadėti netik užkariautų kra
štų vakarų Europoje: Bel
gijos, Elžaso, Loteringijos, 

Į bet ir ryhj kraštuose: Len
kijos, Lietuvos,- Latvijos ir 
Rusijos žemių* Be to, reikė- 

Į jo jiems dar grąžinti Lėnld- 
Ljai Sileziją, Poznaniii, po- 
pueraniją ir Danzigo kori
dorių ir Lietuvai, atiduoti 

[Klaipėdos kraštą. Vokiečių 
[galybe liko: sutruškmta. 
Vienok jų ’militariiie. dvasia 
4 ebėra tdkia pat, kokia j i 
buvo. liiTŽiuočių, Bismarko 

I ir kaizerio Vilhelmo lai-

tLS

Kovo 4 d. yra šv.. Kazi
mieroj šventė, jis paskir
tas Lietuvos pątronu-globė- 
ju ii" todėl, mums tenka jo 
vardo dieną iškilmingai pa
minėti. .

Bv. Kazimiėras gimė 1458 
m, spalių 3 d* ii* mirė. 1484 
m., kovo 4 d., taigi gyveno 
nepilnai 26 metus. Jis bu
vo Karaliaus Vlado Jogai
los anūkas, antrasai sūnus 
Karaliaus jCazimiero ir 
Elzbietos, Austrijos kuni
gaikštytes. Šv. Kazimiero 
dėdė, Karalius Vladas III 
žuvo ties Varna, kovodamas 
prieš turkus,. 1444 m. Jo 
vyresnysis brolis Vladas 
buvo Vengrijos karalius, o 
keturi jaunesnieji broliai, 
Jonas I, Albertas, Aleksan
dras ir Zigmantas paeiti um 
sėdėjo Lietuvos soste. Dar 
vos turėdamas 13 metų, jau
nas Kazimieras buvo pa-', 
kviestas užimti Vengrijos 
sostą,- bet tas nepavyko. Kni 
jo vyresnysis brolis Vladas 
tapo .Čekijos karalium, šv. 
Kazimieras savaime, paliko 
Lietuvos sosto įpėdiniu* ir.

j<>s karaliaus, didtterim, bet. 
šv. Kazimieras .atsisakė nuo 
įpėdinystės, turtingų ir gar
bingų -vedybų ir pasiliko 
kaip laives ' įamakhir ir 
pasižeminęs jaunikaitis. Jo 
gyvenimas . buvo ' trumpas, 
bet dorybėmis pelningas. 
Anot šv. Rašto, “į trumpa 
laiką patapęs tobulu, pergy- 
veno ilgus amžius.” \ .

Šv. Kazimiero gyveninio 
filosofija buvo , paremta 
Evangelija/ ta išmintin
giausia mokslo, sitema, kuri 
teikia tai, ko žmogus labiau
siai trokšta — laime. ‘ Jis 
tą laime suprato tiksliai ir. 
ėjo prie jos tiesioginiu ke
liu, pastūmės šalin net ką-, 
ra liaus vainiką, kuls jam 
stovėjo ant kelio.

Šv..Kazimieras- yra taip 
pat ir jaunimo globėjas. Jis 
1 lasižymūjo > giliu pamal du- 
r u,., teisingumu ii’ skaisty• 
be. J ei tomi s • dorybėmis 
pasipuoštu šių laikų jauni
mas, tai tėvai galėtų, sau ra
miai miegoti ir nesirūpinti 
lietuvybės .ir katalikybės at
eitimi šičia ir Lietuvoje,

jo tėvas norėjo jį. apvesdin- l Jaunimo idėjos aukštos ir 
ti siį Fridriko.III, Vokietį-1 toli?siekiančios, bet jo takai

KIBIRKŠTYS
POPIEŽIUS—TAIKOS

VILTIS

Protestonų kunigužis Re v* 
Jbhn Haynes Holmes savo 
pamoksle, pasakytame Ne\v 
Y oike, vasario 26 d. išsirei
škė: 4‘Šiandien Popiežius 
yra vienas iš didžiausių pa
sauly diplomatų; jį seka 
prezidentas - elėktas F. D. 
Roosevelt. Jiedu ir Mikado 
pajėgtų sulaikyti pasaulį 
nuo busimojo karo, kreip
damiesi į Tautų Sųjungų.”

Lietuvių pryčeris ar koks 

slidūs ir pavojingi. Jeigu 
jis netinkamai auklėjamas 
ir išnaudojamas tuščių ir 
triukšmingų šūkių, arba tie
siog tvirkinantis, kaij) da
bar daugelio yra daroma, 
tai tautos ateitis yra tik
ram pavojuje. ■ Taigi mūsų 
tautai, ypač jaunimui, la
bai reikalingi toki globoto
jai kaip šv. Kazimieras.

.1 ‘nezaležniiikas’J to nepasa
kytų, nes jų protelis kitokiu 
galvojimo keliu pina. Ak
liems sunku praregėti.

Mūsų socialistų ir laisva
manių spauda rašo, kad jų 
žymus vadas p. Račkaus
kas, buvęs Lietuvos konsulu 
Pietų Afrikoje, vėl patekės 
į nelaime- *Tis nemokėjęs at
skirti . valdžios pinigų nuo 
savų ir dėl to traukiamas 
teisman. •

Gyvendamas Amerikoje 
jis buvo jų laikraščių re
daktorium. ir partijos vadu.

Kai jau praleidai visus 
pinigus, nėr nieko taip 
skaudaus, kai girdi, jog kas. 
nols esąs daug pralobęs. •

SKLĖISKITE ŠVIESĄ
Perskaitę “Darbininką” nenu- 
meskite, bet duokite kitiems pa
skaityti. Tokiu būdu supažin- 
disite kitus su “Darbininku“ ir 
L. D. S, ir atremsite mūsų idė
jos priešų propagandų.

LDS. Kuopų Susirinkimai

Vokiečiai užima žymią 
vietą ■ Europos tautų tarpe;

. jie yra Europos viduryje.
■ Vokietija jau nuo senovės 

lt < . laikų yra tirštai apgyventa; 
p <”• jfe savo teritorijos ribas vi-

■ e- .. sais amžiais mėgino praplė- 
| < sti į rytus ir į vakarus,

į, ė'--. Jiems į vakarus verstis yra 
|L: mažiau i šu? o k a v i m o, nes

' • < Prancūzija yra tirštai, ap- 
y 5'.gyventa ..ir be to. toji tauta

‘ „ moksliniai ir. tautiniai yra 
iieblogiaū susipratusi, negu 

i* vokiečiai; todėl suvokietinti 
prancūzus jiems neįmano-

■ Inas dalykas. Elzaso ir Lo- 
teringo provincijų istorija

' • tai aiškiai patviijįna. . : 
Vokiečiu Jautos . ekspan

sijai yra patogiausia dirva 
Rytų Europa.' Apie septyni

; šimtai niėių. atgal, Lietuvos 
Didžiojo Kųnigaįkščib Min
daugo laikais kiyžuio^itii 
visas pajėgas buvo įtempę

< praplėsti savo . teritorijds, 
■' užimt kardu i r ugnimi. Lįe- 

. -. t avės. Lai vijos i r’ Lenki jos
žemes, Ludiivos Kųnigaikš-

• ris Vytautas' Didysis, gūd-. 
riis politikas, aiškiai supra
to kryžiuočių “Drang naeh

■ t ■ ■
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Osten” 
tus, ir. todėl visas gavo- pa
jėgas padėjo, su Rusijos ir 
Lenkijos pagalba, sulaikyti 
tą jų* užpuolimų. Jis drauge 
su keliais lenkais sutruški- J 
no kryžiuočių galybe 141Qr 
metais prie Tannenbeui’go 
—Griinenvvaldo. Tas užduo
tas. • kryžiuočiams' smūgis 
piųšalino pavojų. Rytų Eu
ropos kraštams ilgesniems 
laikams. Vienok ir tada kry 
žinučių pagriebtų , teritorijų 
nepasisekė iš jų atimtį, nes 
Klaipėdos, Tilžės ir. Kara-- 
liaučių apylinkes, arba Ryt
prūsiai. kurie pi i k 1 ą u s.ū 
Lietuvai, ir Lenkijos pro
vinciją Pomeraniją, ir kitos 
pasiliko irgi kryžiuočių yūL 
džioje. Tuomi jie nepasi
tenkino ir nuolat planus da
rė, kad greičiau prapletus 
savo žemes į rj'tų’ kraštus.' 
Vokiečiai, nepajėgdami gin
klais užkariauti, rytų šalis, 
savo gudria politika,, susita
rė su Austrija ir Riislja, 
nutarė aštuoniolikto šimt
mečio. pabaigoj' pasidalinti 
ĮLeiikijų ir Lietuvą, Lenki
jos žymiausių dalį pfijtmge

kais. Jie to smūgiu užduoto
jo negaliužmiršti ir vėl to
ji, tauta v.ed’a, bujoja ir 
rengias pulti į R\ iii Euro
pos kraštus (Drang naeh 
Osten), kad atėmus įš .Len
kijos Danzigo koridorių, 
I'ozn anių ir Silez i j ą i r i š 
Jiettivos Klaipėdos kraštą.• 
Tą .mano posakį , aiškiai pa
tvirtina susidėjusi vokiečių 
dabartinė politika. Vokieti- 
jos kabinetai ir parlamen
tai nuo Versalės laikų mai
nėsi vienas po kitam, nes jų 
tauta nebuvo patenkinta 
kcnsėrvatyve valdžia. Jie 
išri nko sau. ] uezidei? ty sa v o 
karo .dievaiti Hindenhui:gų. 
Tuoini. dar jie nepasiiėnkri 
no iki.galutinai nelaimėjo 
kraštutiniai .nacionalistai ir 
.militaristai valdžioje ir pai? 
lamente. Dabar miiitarisių 
ir iiaeionalistii vadas liitie- 
Hs pagmė'valdžius Vadeles į 
savo rankas. i r ves - v okučit t 
tautų į naujas skerdynes

Pytų Europai iŠ, Vokieti 
jos puses gresia nauji pavo
jai.. Vokiečiai pirmiausia, 
'žiųoma, puls lenkus, kad 
panaikinus Danzigo korido
rių ir kad utehuis. dar bent 
Silezijos pievinei ją * Jei tas

įvyktų, tai ir Lietuvai būtų 
labai. pavojinga,. nes jie tuo-. 
mi nepasitenkins ir toliau 
verži s į ntus (Drang liach 
Osten), kad už k ari a v u s 
Klaipūdų, Lietuva ir Latvi
ja. Mūsų santykiai su Len
kija, nuo Vilniaus užgrobi
mo laikų (1920), iki šių diei
lių yra įtempti ir, aišku, tie 
santykiai nepagerės iki Leu 
kįja Vilniaus ir Suvalkų te
ritorijų Lietuvai negražius.’ 
Veatsižveigiaut tiems blo
giems santykiams esantiems 
tarp Lietuvos ir Lenkijos, 
vienok Lietuvių tauta turė
tų eiti išvien su Lenki ja 
prieš Vokietijų, taip kaip 
Vytautas prie GruenvvaTdo 
išvien su jais mušėsi su kry
žiuočiais - vokiečiais* Paė
mus vokiečių kraštų valdyti 
Hitlėriuų . lygus payo j u s 
gręsia. Lenldjai ir Lietuvai 
dabartiniais laikais. Gal 
Lenkijos vadai -supras gre? 
sianiųjį pavojų iš Vokieti
jas pusės ir pasirūpips su
dalyti politinius santykius 
su Liefuvaį grųžinti jai už
grobtąjį. Vilnių ii* lptas Lie
tuvis’ žemes, kad išvien at- 
sibaikųis; naujam kiyžiuočių 
-“Vokiečių puolimui :

CLEVELAND, OHIO
Kovo 3 dicrią, 8 vai. vakare, 

Lietuviu Salėj įvyks LDS, 51 kp. 
mėnesinis susirinkimas. Gerbiami 
nariai prasomi rasįrinkti. Valdyba

BRIGHTON, MASS.
LDS. 22 kp. susirinkimas įvyks 

periktadienį, kovo 3 d., 7:30 v. 
vak., Lincoln Svetainėj, 26 Lincoln 
St. Ateikite vist Valdyba

PHILADELPHIA, PA.
LDS. 13 kp. susirinkimas įvyks 

penktadieni, kovo 3-eia dienų 
vakare, mokyklos, kambary. Atei
kite gausiai. Nepamirškite užsimo
kėti duokles. Valdyba

. N. S. PHILADELPHIA.P A.
. LDS; 103 kp. mėnesinis susirinki 
nias įvyks sekmadienį, kovo 5, 
tuoj aus po sumios, Šv. Andriejau? 
par. svetainėj, 1123 Lemon Si 
Kviečiame narius ir nares ateiti ir 
kurių, užvilktos duoklės užsimok#' 
Ii, Taipgi atsiveskite nors po vie
nų. naujų narį prie kuopos prira
šyti. - ... Valdyba

i

i ,3?*^ ĮĮHfnHĮinif ą .muiuj*

vakare, bažnytinėje svetainėje. 
Nariai kviečiami gausiai ateiti ir 
atsivesti savo draugus (es) prira
šyti. Valdyba

EALTIMORE, MD.
• Kovo 5d., sekmadienį,: tuoj 
po sumai, parapijos svetainės kam
bariuose įvyks LDS, 30 kp, susi
rinkimas. Malonėkite ateiti viri.

> . Kviečia Valdyba »

WORCESTEK, MASS.
LDS. 108 kuopos susirinkimas į- 

vyks. kovo 5 d., Aušros V511^1! 
parapijos salėj, tuoj po. sumos. 
Visi nariai prašomi pribūti, nes 
turime svarbių reikalų.

Kviečia Valdyba

KASTOM, PA.
LDS. 40 kuopos susirinkimas J- 

vyks kovo 5 d, tuoj po sumos, 
šv* Mykolo . parapijos svetainėj. 
Malonėkit. visi nariai atsilankyti 
ir mėnesines mokestis užsimokėti,

M. Songaila

WORCESTER, MASĖ.
LDS. 7 . kuopos susirinkimą* į 

vyks kovo '5 digiių -6 vai. vakarė,- 
bažnytinėje. svetainėje, 41 Prov- 
idenee St. Visi nariai būtinai atei
kite, nei turime apsvarstyti kele
tu svarbių klausimų. Be to, gata 
proga UŽsimokiti duokle*

■ tfkldyb*

BLIZABBTH, H. 1
LDS. 16 kp. susirinkimas įvyk* 

kovo- mėnesio 4' d,, 7 valandų

MASfiKTA, H B
LDS. 65 kp. mėnesini? susirinki

mas įvyks, kovo" 5, tuoj pp pas
kutinių mišių, pobažnytinSj sve- 
tainėj. Kviečiame narius ateiti, nes 
yra keletį. svarbių sumanymų. 
Taipgi atsiveskite ir savo draugui 
priraiyH park

SAINT OLAIR, PA.
LDS. .107 kp. mčnėsjnis

■kimus įvyks kovo 5, Ino;, po su* 
mos. š\\ Ėnrinrimv parėpi salėj, 
Kviočinmi ris nariai dalyvauti it 
‘ižsimokčti mėnesines mokėsite h 

-naujų narių atsivesti prirašyti.

• -



' Penktadienis, kovo 3, 1933
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[■ BLAIVININKŲ SŪSIVIENYMO CENTRO | 
P VALDYBA I
Į. Km. J. J. Jakaitis—dvas. vadnsr Kun. Jonas Bakanaa—pirm.; D 
į Kun. J. MaClultonts—I-nMs vice-plrm.; Pr, Maukus—II-nsis vlce- B 
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į oya Ir J. Svlrskaa—Iždo globbėjal; Kitu. Fr. J. Juž kaltis— redakto- B 
I riu«, 432 Wndsor «t., Cnmbridge, Masa.. • B
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KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

rangas

WATERBURY, CONK

CAMBRIDGE, MASS. WATERBUKY, GONN
‘Vasario 5 <L Blaivininlių 

.7 kuopa minėjo metinę 
Blaivininkų.’ šventę. 9 vai.

• x«yte.’klebonas kun. K Juš- 
kaitis atlaike .šv. mišias 
blaivininkų intencija, pasa
kė progai pritaikintų grąžą 
pamokslų. Po pamokslo 
tuoj tapo panaujinta, hlak 

. vybės įžadai.
——Vakai'e 7 vai. parapĮjos-

. Blaivininkų 1 kuopa me
tinę šventę iškilmingai mi
nėjo vasario 5 d. 10. vai, ry
te kun. Jonas Jakaitis, M, 
I. C., Blaivininkų Centro 
Dvasios Vadas, laike šy. mi
šias ii* pasakė labai gražų 
apie blaivybę pamokslą. Vi
si blaivininkai labai nudžiu
go, kad klebonas kum. J. 
-Vakuitiejus iškvietė -Tėvą. 
Jakaitį į šias blaivininlcų. 
iškilmes.

Po pietų toje pat dienoje 
2 vak po pietų, kun. Valan- 
tiej’us laikė mišparus.' Tė
vas Jakaitis sakė kitą pa
mokslą, po leurio darė .pa- 
naujinimą blaivybės įžadų. 
Visk žmones sustojo ir ranką 
pakėlę, priešiekė prieš Die
vą nevartoti jokių svaigalų. 
Senai jau pas mus tai būvo. 
daroma. .

Pirmos Blaivininkų kuo
pos valdyba ir nariai labai

bėfojum buvo kun. Juras, 
. LawreUcė klebonas. Gerb.

prelegentas . kalbe jo-skaite' 
apie porą valandų temoje

. .. u Pasauliečių Apaštalavi
mas?J Tai buvo, labai įdo
mi paskaita.: Žmonėms, ne

■ ~ kiek . neprailgo klausytis.
Vist eidami namon izagėida- 
vo daugiau panašių pąskai-

'tų, .
Klebonas kun. Juškai tis 

trumpai, kalbėjo apie blai
vybę ir baigdamas širdingai 
dėkojo gerb. prelegentui už (lėkmgi klebonui kun. J. Va
pamokinančią kalbą. Kitą . 
paskaita paniašios . rūšies 

• bus kovo 7 d. Geistina, kad 
daug klausytojų prisirink
tu-

’lantiejui ir Tėvui J. . Jaku
čiui, Marijonui.

. '-B'laiv.
Nepasitikėjimas — ta: 

draugijos nuodai.

YRA ANT KAMPO BROADWĄY IR E STS. PER

. . BEVEIK 70 METŲ

į . /• V A L AN D O ;S: ’ . .
k Nilo 9 ryto iki 3 po pietų.: Subatomis: nuo 9 ryto iki .12 vai. 

Pirmadienių vakarais nuo 7 iki 9 tik dėl depozitų.

SOUTH BOSTON SAV1NGS BANK

Depozitų nuošimtis eina nuo trečio Trečiadienio kiekvieno 

mėnesio. Dividentai mokami trečių Trečiadienį Balandžio ir 

Spalių mėnesių. Siunčiame pinigus į. užsienį ir išrašome 

. Travellers Cheąues. .. ...

1

I L 
i l 
I

■ 1

PRALL BROLIAI
! PENTORIAI IR DEKORATORIAI j
; Į darbą Atliekame gerai ir pigiai ūllm 1
] . PATARNAVIMAS geriausias

. ; 46 ARMANDINE ST., • DORCHESTĘR, MASS.
j Į- ;. . Tel. Talbot 0354 . .

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

METŪVOB DUKTERŲ DRJ03 
TO GLOBa motinos ivo.

’irulirilnkS— . Eva Markslenč, \
■ ‘ 6£5 E. 8th St., So. Boston, Mass.

Vice-plrmniinkC*—. Onb SiaurlenC, 
443 E.,7th St., So. Boston, Masa.. 
Tel So. Boston 8422-R

Prot. Rašt.—Brone Ciunlen?,
29 GouldSt, . \Vest Roxbury, Mafjs.' 
U’el. Parktvay 1864-W

rin KaiL — Marjonn MarkonlnUl
88 Nąvąrre St., Bosllndale, Mass.

Tel. Parkway 0558-W
Jidlninkį—Ona StanlullntB

.106 W«t 6th $t, So. Boston, Mas*.
TyarkdarO — Ona MizgĮrdletifi
‘1512 Columbla Rd, So.'Boston, Moša.

JCaeo* Globėja -1— B..Jįinufionlenfi
S1426 Columbla BU, So, Boston, M a m 

. Dręurlja savo susirinkimus talko kas 
. utaralnkij. kiekvieno mėnesio, 

7:80 vul vakare, »obnžnytlnij avo- 
tatnftj.

VliaU rtranglJcHi reikalais kreipkite 
> PM fiętokolg raMnink^

BV. JONO EV. BL. PABALBINftB 
DR^OSVALDYBA

Pirm.- — J. Petrauskas, •
24 Tifomas Pdrlt, šo, Boston, Maatį 

Vico-ptrin.—V, Medpnis,
1130'Columbla Ild., $; Boston, Mass.' 

Pr'ot RaStiniukajj — J. Glineckia
5. Thpinaa Purlį So. Boston; Mm 

Fln, llaštlnlnkas —Selkli . .■
256 E. Ninth St., So. Boston, M«Ą 

Iždlninltas — A. NaudžlOnoB
885 E. Broadway, So. Boston, Mimr 

Maršalka — J. ZbIVIb .
7 SVliitield StM So. Boston, Mana. 

Draugija laiko susirinkimus kas trečl, 
nedGldfęnį kiekvienai menesio, 2 ra] 
po pietų, Parūpi jos salėj, 492 E. Ttl 

. Sf, So. Bi-rfton, Mas*

■ Profesionalai, bl^niorlftl, prnmotdn 
kai, kurie škeibiasl “Darbininke,." tik 
ral verti skaitytoji^ pnriijnoB.

Visi garsinkite* ‘.‘Darbininke?’

Dršiniįan metinifi teatrai 
koncertas

Drąsiai galima pasigirti 
•visai išeivijai, kad AVatcr- 
biiry, Conm.gąl iškilmin
giausiai minėjo Lietuvos ner 
prjklausomybės penkioliktų 
.metų sukaktuves visoje A- 
merikoje. f •

Ilgą laikų Šv. Juozapo 
parapijos choras, gabaus 
kompozitoriaus A. Aleksio 
vedamas uoliai ruošės prie 
dešimto metinio teatro-lconr 
cėrto. Kad prisitaildntų 
prie Lietuvos nepriklauso
mybes iškilmių suvaidinta 
J. ^Steponaičio — J., Žilevi
čiaus nauja linksma patrio
tiška operete “Lietuvaite?’ 
Milžiniška programa suren
gta. ..

Vakaras negalėjo būti pą- 
sekmingesiiis. Net pati 
gamta prisidėjo. Oro gra
žumas daugelį žmonių net 
iŠ Elizabeth, N, J.,. Hart
ford, New Britain, ir Nevv 
Haven į Waterburį išvilios 
jo. Šv., Juozapo Audito
rium tau.) greitai prisipildė, 
kad daugelis 'tik stovėt te
galėjo. Visi nekantriai lau
kė scenos atidengiant.

Pirmą vaizdą sudarė skai
tlingas parapijos choras a- 
pie^O narių. Vieni sėdėjo, 
kortavo, kiti stovėjo, žiūrė
jo. bet visi linksmi nes, 
mat, buvo 11 purė. ” A vtistai 

: taip širdingai pašveikino. Sa
vo svečius—publiką su. dai
na “Sveiki, drūti mXU vien
minčiai,’’ kad f klausytojai 
ūmai tapo sužavėti. Toliau 
visi tik.gėrėjosi “Lu-tuvai- 
tės” vaidinimu, dainomis, 
juokais ir šokiais.

Didis džiaugsmas ir ma
lonumas, kad “Lietuvaitė” 
mfišų lietuvių parašyta ope
retė. Kaip būtų gražu, jei 
visados būtų galima vaidin
ti savųjų veikalus visuose 

. mūsų. parengimuose ir- ne
reikėtų naudotis svetimtau
čių.. darbais. Kad artimoj 
ateity nebūtų trūkumo lie
tuvių dailės mene!

“Alenutė” — Bronė 7e- 
tonaitė vaidindama tikros 
lietuvaitės rolę, ypatingai 
atsižymėjo savo jautriom, 
meiliom dainelėm; taip pat 
ir “Ignas” — Petras La
zauskas, jos prakilnus stu
dentas meilužis.: “ N astute ” 
— Marcelė Andrikytė, sim
patingai atliko “Alenutčs” 
drauges rolę, pasidalindama 
su “Alęnute” ir džiaugs- 
mais ir širdies, skausmais. 
M'tina Banaitienė” Ste
fanija Sapranienė svečius 

. lM?h i gražiai- visą laika vaį- 
Šino. . O “Kiūbieiiė” Ag
ne lyūnskaitė, tikra kūmutė 
su savo geriausiu niekad ųe- 
išsipagiriojusiu burdingie- 
riu “Taršku”—Mikas Ver
bickas, - publiką visą vakurą 
jųolčmb vįsųkiais savo “pia- 
lįiiis” ir barniais. 'Vienas 
tik “Adom,ūkas” —į- Jonas 
Dambrauskas,liko ’ nęlai-

iningaš, nes per savo gir
tuokliavimų' ir ueapsukrū- 
nią neteko savo brangiosios 
“Alenutės?* Bet kas dau* 
piau-ia špoąii prikrėtę, tai 
tik ar. ne bus “Ickus” — 
Juozas Mažeika, žydelio 
“porčiapas” o ypatingai jo 
“Tlorieymooti tavoras7’ tik
rai sukėlė furorą žmonėse.

Aktų pertraukose susirin
kusius palinksmino junna- 
incčių choras su gražiomis 
dainelėmis. ‘ J aunas vargo
nininko sūnus Norbertas A- 
leksis labai gražiai ir gyvai 
padainavo  ̂solo, f ‘ Vilnimis 
Medis.” chorui pritariant. 
Mergaitės irgi maloniais 
balseliais sudainavo keletą 
liaudies dainelių — Anasta
zija Plungaitė ir Elvyra 
Nainy te duetą, E.? Eleanora 
Banytė solo, ir Sofija ir 

: Jadvyga Stulginskaites du
etą. Be to dar ir mūsų šau
lius jauni muzikantai Nor-
■ bertas Alekšis, Edmundas 
Jenušaitis, Vincas Klimas’ 
ir Klemensas Žorskis pui
kiai armonikėlėmis pagrojo, 

t’ Operete triukšmingai baį- 
‘gės su “Užtraukim jauni- 
;me,” kuri yra viena iš 
: ‘1 Lietuvaitės” . gražiausią 
j dainų. Sekė prakalbos. 
; Gaila, kad laiko trumpumo 
j dėlei neturėjom progos visų 
į kalbėtojų išgirsti* Kalbėjo 
i; vakaro ’ vedėjas, klebonas 
! kun. J. J.' Valantiejus, kun. 
iJ. V.’ Kazlauskas, svečias 
i kun. J. J. Kinta iš E'Jza
i 6ctb. N. J., kuri. J. J. KtL 
Lpąs, Aldermonas J. Bendlė- 
fis, Dr. M. Aukštakalnis ii 
komp. A. A. Aleksis .

= Širdys klausytojų užside- 
jgė didesne tėvjnes meile ir 
-visi, jausmingai sudainavę 
“Lietuvą Tėvynę Mūsų, ’ 

į linksmai išsiskirstė namu- 
ičių link. “Lietuvaitės’’ ya^ 
karo garsai skambės net iki 

f vasario 16 d. 1934 metą.
■ Ačiū brangiam jaunimui,
kurio gražūs ‘ darbai taip 
.džiugina tėvelius, vadus bei 
i draugus, kelia aukštai Liė- 
• tuvos vardą.. Ačiū visuomė- 
' nei,, vietiniams ir svečiams, 
kuri visados taip nuošir- 

; tižiai remia jaunuosius, pa- 
;deda jiems ir ateity garbin- 
! gai darbuotis. O jaunimas 
; labai . dėkingas ‘ vietiniams 
’darbuotojams, p. Karinaus- 
; kienei,: p. Kašėtaitei ir p. A. 
‘Aleksaičiui už pasekmingą 
‘platinimą šio vakaro bilie
tų. ' . .

;* Bet daugiausia dėkingas

y

į

kų vaikus gaudo į savo bū^ 
eį, nes jiems atdaros durys/j 
kolei mūsų veikėjai miega/ 
Atbuskit, veikėjai, ir stokit; 
atgal į darbą! .

— ------------------------ •• ■?

HUDSON. MASS.

Naujojo prezidento F. D, Roosevelt dedė Forbes W. Morgan (kai
rėje) sugavo žuvį, sveriančią 85. svarus, ši retai pagaunama žu
vis pasiųsta prezidentui kaip dovana.

Waterburis savo įžymiam iiistąi iš. kitos pusės Šaukia 
kompozitoriui A. Aleksiui, pasaulio darbininkus į kru- 
kurįo pastangomis mūsų lįe- viną revoliuciją ir tame 
tuvių, jaunimas visuomet 
taip gražiai atsižymi. Jo 
uoli, nenuilstanti darbuotė 
gražiame, mene pina Water- 
buriui garbės vainiką.

: Valio sūnūs ir dukters 
Lietuvos!

Gintarus.

N0RW00D,MASS.
d Praeityje" rašant apie dar- 
bininkų gyvenimą, buvo ga
lima pasidžiaugti. Šiandie 
laikai kitokį. Tenka tik ap
gailestauti matant žinutes 
iš visų koloniją :— vien tik 
nusiskundimai. 1 .

. Tas i>ats darbininkų liki
mas ir mūsų kolonijoje. Dir 
bančiose dirbtuvėse darbi
ninkų mažas nuošimtis tuii 
darbą ir trumpą laiką. 
Daugumas paleisti iš darbo 
ir laukia geresnių laikų, ku
rių tačiau nesimato. Jei 
taip ilgiau tęsis*, ne vienas 
turės prarasti ir savo pas
kutinę gūžtelę.

Minios darbininkų, kas
dien stovi prig miesto pa
šalpos įstaigų. Prašantiems 
pašalpos atsakoma, jog mie
stas pinigų neturi. Žinoma, 
tas ir tiesa, nes piisė miesto 
•gyventojų negali faksų, su
mokėti. Štai prie ko prive
dė beširdžių žmonių gobšu
mas. Krautuvės pilnos viso
kių valgių, drabužių, o dar
bininkai išalkę ir pusnuo
giai vaikščioja gatvėmis.

Pasaulio vadovai susi
renka į Tautų Sąjungos po
sėdžius ir . mėgina spręsti 
svarbius klausimus. Komu-

7 DIENOMIS Į LIETUVĄ
GREIČIAUSIAIS PA S A U L Y J E L A IVAI S

BREMEN • EUROPA
Specialią! tmukiniiU stovinti Saliniais garlaivio Breinerliuvone 

užtlkvlnu,. iMitogiapalą.- kelionę į LIETUVĄ.
GREIČIAUSIAIS. KKMĄip j SENĄJĄ TfiVYNĘ .

InTormuciJų klauskit?’ pas vietinius agentus, arba

NGRTH GERMAN LLOYD

mato išganymą. Bet kaip, 
vieni, taip ir kiti klysta. 
Būklė nepagerės, kol darb
daviai ii-darbininkai, val
dovai ir valdomieji, neišvys 
iš savo širdies žmogaus žvė
ries ir neįgyvendins savo 
širdyje žmogaus tyra sąži
ne ir nėapsirinks Kristaus 
savb tikruoju vadii.

Visos jų konferencijos, 
kalbos, kruvinos revoliuci
jos neišgelbės pasaulio iš 
vargų ir bėdų. Aš ir kreipiu 
.dėmesį katalikų apie reika
lą palaikyti tampresnę vie
nybę, stengtis: eiti Kristaus 
nurodytu keliu, . parodyti 
daugiau artimo meilės, duo
ti gražių pavyzdžių.
«. Žinoma, dėl dabar esan
čių sąlygų ir vietos veiki
mas susilpnėjo. Negalima 
sakyti, kad nieko neveikia
ma.. Visokių parengiųių ne
trūksta, bet ąs noriu, paste
bėti, jog mūsų kolonijoje a- 
beliiai viešas veikimas nu-, 
silpnėjo.

Savo laiku čia labai svar
bią ir naudingą .rolę atlik
davo K. Federacijos 10 
skyrius. Rengė viešus pasi
kalbėjimus, diskusijas, iš 
kurių būdavo daug, naudos. 
Būdavo pastebimos klaidos, 
aptariama reikalas ir būdai 
katalikų vienybės (aptarda
vo, kokių vietų nelankyti, 
neremti priešų nei moraliai, 
nei materijaliai). Tas vis
kas išeidavo katalikams i 
gera.

• šiandieną tas ratas, kuris 
visą tą veikimą šuke, ap'hi- 
žo, K. Federacijos 10 sky
rius pereitais metais, gali
ma sakyti, saldžiai miegojo,, 
nieko tekio aukščiau minė
to nenuveikęs. Kieno Čia 
kaltė ir apsnūdimas, sunku 
išrišti. O vis dėlto buvusį 
judėjimą reiktų atgaivinti.

Šiais metais, kaip .girdė
jau, skyrius susideda beveik 
iš naujų narių, tad, įdėjus 
naujos, ėnergijosį galetų rei- 
latlaį pagerėti.. Tas reikalu^’ 
ga, nes priešas nesnaudžia. 
Komunistai, kiek girdėjau, 
kai kurių silpneširių katali-

PAMINFJO NEPBI- ’
KLAUSOMYBJ? ’’ • Į

L. D. S. 56 kp. savo m* J 
rio S. Šato namuose Lietu- į 
vos nepriklausomybes 1,5 m. 
sukaktuvėms paminėti su* 1 
rengė vakąrienę, kuri pra
ėjo geru pasisekimu. Prie 
stalų patarnavo O. Navic
kaitė iŠ Waltham ir G. ša- 
tąitė. Vyriausiu šeie.iuiin.- 
ku buvo S. Šatas. Svečių ; 
buvo, iš Maynard, MaiŪbbfo, 
Waltham ir daug vietinių. 
Prie vieno stalo buvo jau
nieji, prie kito vyresnieji. 
Sugiedotas Lietuvos him
nas. . . '/

Valiarieuės metu suclėlu 
aukų kuopos naudai. .

.Vakarienei pasibaigus/ 
B r. Šatas smuiką, o J. Sta
nytė pianu .pagi'ojo keletą 
muzikos dalykėlių. Visi. 
gražiai. pasilinksmino.

Nezaležninkų pasėkėjai 
visa gerkle rėkė, kad žmo-. 
nes neitų į L. D. S. kuopos 
vakarienę. Mums nesupran- 
tania sandariečių žygiai. Jie 
keikia katalikus, keikia bol
ševikus, o iš tikrųjų drai> 
gauja su bolševikais. Kai 
L. D .S. kuopa, surengė -va
karienę, tai sandariečiai nu- 
šinuko pas bolševikus vąka- 
rienėh. Jie maino ir maino 
savo, kailius, kaip čigonai 
arklius.

DARBAI
Darbų klausimas Hudso- 

ne labai prastoje būklėje. 
Daugybė: darbininkų vate 
šČioja be darbo ii* tik klau* 

. šia, kas bus toliau.
“ Dflrbininko’*

JONO KMITO EILĖS
Tai gražus mūsų išeivijos 

įžymaus poeto kun. K. Ur
bonavičiaus eilių rinkinys;

• šią knygą išgyrė visa rim
tesnio ji spauda. Visi gėrisi 
jos turiniu, gėrėsies ir Tam-* 
sta ją įsigyjęs. • • ■

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

Dabar yra geriausias1 lai
kas įsigyti šią taip brangią 
ir naudingą eilių knygą.

Užsisakydamas rašyk:
“DARBININKAS’’ 

366 West Bro&dway,
So. Boston, Mass.

“DARBININKO” SKAITY
TOJŲ DĖMESIUI

“Darbininkas“ jau priima 1933 
m. Lietuvos Paskolos Bonų k» 
ponus: už prenumeratas ir kny, 

f gns už pilnį jų vertę, Nukirpo 
1932 m. kuponą, siųskite

^“DARBININKO“ ADM., 
366 W,Broadwayt 
South Boston, Mus,
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KAS GIRDĖTI.LIETUVIŲ 
' KOLONIJOSE

f ŪETROIT, MICH.
■Kovo G. d(. vąkare Šv. Jur^ 
& parapijoje prasidės mi- 
Bos, kurias ves Tėvas J, 
Mužikas, jėzuitas, vienas iš 
Kr singi ausiu mįsijopierių 
r pamoksĮininkiL *.
f Pirmadienio .ir antradie- 
jįo vakarais bus sakomi, pa- 
Boksini tiktai ’ mot erinis ir 
herginoms. ' Kitos dienos 
jįs visiems. ' Penkta dieni 
^nsidės-lG/v^flaidai.^eli- 
badienio rytą visa pavapi ja 
t draugijos eis “incorpo- 
į prie Jv./Komunijos. 7:30 
L vakare misijų, ir 40 vai. 
H laidų užbaiga su proeesi-

f Misijos tai yra brangus 
įiaikas! Štai lai nelieka nėi 
pieno lietuvio, kuris drįstų 
Spaniekinti tas brangias mi
opijas, arba atstumti per tą 
įkiiką nuo savęs Dievo nia- 
|Jonės. Gal jau paskutinios 
/Tamstai bus šios misijos, 
gal kiti} nesulauksim, tad 

^pasinaudokim . tame bran
giame laike įsigyt sau kuo- 
įįdaUgiausiai malonių ii* sųsi- 
vvienyti su Viešpačiu Dievu !

Nuoširdžiai kviečia visus 
- j misijas
l ■■/.•■' Kun. j. Bizauskas.

vos praeitį, dabartį ir bū- l 
> dus, kukiais Amerikos lietu- 
I viai. galėtų prisidėti prie 
lietuvių tautos gyvybės iš
laikymo. ’ ’• : •

. Muzikalę programą išpil
dė parapi jos cli oras, suside
dantis iš .60 narių,, vedama^ 
varg. J; Tamulionio .ir so^ 
listai ■— O. Verkauskaitę,, O, 
Bkįrkevįeienė, J. Tarnui u • 
nisv Prie jų buvo, prisidė
jęs J. Kudzma ir tuo būdu 
susidarė kvartetas.

Vakarienė baigta • Lietu
vos ir Am(‘rikos lilmuais.

Pd to jaunimas turėjo 
progą dar pasilinksminti.:

Iškilmės įvyko O’Donnell 
-salėje. -

f/^tfarbė pūrm^pttnsy-jtrgj 
atliko tautinį darbą, nepa
siduodami komunistėlių už-

1 gaidoms. . /. /
. .. Darbai ...

I Kasima Mf g.- Co. gavo 
Raudonojo Kryžiaus Užsa
kymą pagaminti blankįetus,

PROVIŪENCE, R. I g.... .  ..... ..... p.... „6....;.....,,....,...... .. ..................... .................................

NftSHUA, N, H.
tWepri7da:iisomijl)e,s sukaktu^ 
B'• * 4. viu minėjimas

£/ Šv. Kazimiero , pašalpiiiė 
EUraugiją šiemet pasirodė 
ĮĮurmti lietuvišką dvasią. 
Oai priklauso įvairių pa- 
pkraipų žmonės, bet daugu- 

sudaro katalikai.
g •: Draugija nutarė paminė- 
Sji Lietuvos, nępriklausomy- 
Ifties 15 meti} sukaktiiveš. 
|į*Paminėjimas įvyko vasario 

d. .
& Rengimo komisiją sudarė 
KB. Kudzma, K. Nadzeikių J. 
IpKasalinas, J. Velička.
į-Į'į,______ • ______ _ _

M

H
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m ■’ 
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h
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Trerią karią atyime Į

Šioje kolonijoje,-turbūt iiė į 
viena, draugija"bei kuopa j 

į tiek kartų negimė ir nemirė, J 
kapi Vyčiai. Pirmą kartą 
jų kuopa suorganizuota ku-d 
litgo K . Vaitonio 1920 nu, 
b*3! dėl pačių narių • neran
giu no Suiro* 1924 m. kuo- . 
pa atgai vinta kun. D v, Jo
no. Navicko pastangomis, | 
bet vėliau ir vėl išnyko.

Praėjusį' rudenį atsiran
da susi firatusi o naujo jauni
mo, Dangvęekaitę, Avižtn.v- 
teš ir J. Turonis f nesenai 
atvykęs iš V i Iniaus Icręšt -») 
ir štai jie suorganizavo nau-Į 

[ją 'vyčių. 103 kuopą, į kurią 
sutraukta rimčiaušis jauni
mas. Nors kuopa ir neskai- 
tlinga (per 20 narių), bet ir 
merginos ir vaikinai i vi rt i 
pasiryžimų dirbti Dievui ir 
Tėvyiiėi. ’ Senių valdi} lip
idu mūsų : vyčiams, tvirtai 
•gyvuoti ir neleisti savo kuo
pai išnykti. % Lietuviu pą- 

Į tąrlė sako, jog vilkas mėgi
na pagriebti avelę iki trečio 
karto, tad saugoki le, kad 
nežūtų.

Vyrių rakarelin
Vasario 26 d. vakare baž

nytinėje salėje įvyko L. Vy
čių 103 kuopos1 vakarėlis. 
Suvaidinta “Kurčias Žen
tas” ir ’ “Nesipriešink.” 
Vakaro vedėju buvo .klebo
nas kun. J. Vaitiekūnas.

Svetainė .suąĮlaukė . įmo
nių su kaupu* . Pelno pusė 
skinama naujos bažnyčios 

| statymo fondui.
Vakarėlis gražiai praėjo.

Kada šį komisija parūpi
no tikietus, tai draugijos 
nariams bolševikėliams la
bai nepatiko, jog tikietuose 
pažyinėta, kad rengiami 
vakarienė Lietuvos nepri? 
klausomybės sukaktuvėms 
paminėti. Jie. nutarė boiko
tuoti., Kaip žmonės kalba, 
vienas su didele nosimi, o 
kitas su smaila galva tai net 
balius iškėlė savo namuose, 
kviesdami žmonos pas .savo. 
Žinoma, nemažai liusvama- 

-nių-pas^UosdTMiuūjiiL__ /_
Rengimo komisija savo į 

darbą įvykdė.. J ai pagelbė
jo J. -Varaška, J. Glavickas, 
D. . Valinskas, V> Navickas, 

. A. ‘ Norkūnas, H.. >Stepona- 
vičhis, j. Staniulis. Šeimi
ninkėmis pakviestos R. Gri
gienė, A. Gaidienė, O. Na- 
dzeikienė, L. Sviekįienė, O. tad dirbs, kelioliką savaičių.- 
Nėže-cidėnė, J. Glaviackię- Kitur jokio pagerėjimo no-, 
ne. Prie, stalų patarnavo simato. '•
EI. ir M. Sye.iliūtps, V. De- Kasuriu vAani J 
gesyto, M. Surveliūte, T. . . , / . -
Januškevičiūtė, A. Statkau- Rengiami^ ketvirtadienių 
skaitė ir A. Puškevičiūtė. vakarais bažnytinėje svetai- 
Prie tiki etų buto J. Trai- 11(”K Parapijos naudai, Ro-1 
navičius. I dos, jau suiengta 11. .Juos
• . Svečiams į svetainę ,eį_ rengia įvairios draugijos, 
nant orkestras grojo sveiki- ^T'IS ihažinam parapijos sko
nimo maršą* .

Vakarą-pradėjo draugi- 

nauskąs. VedėjUmi pakviė- ĖKSSUSSIJOS Į LIETUVA 
tąs advokatas B. Degėsis. . ------ —— ■’
Kūn, Dr. A. Bružas atkak K. J. Viesulą, Broadway 
bėjo maldą. / Travel. Bureau savininkas,

Užvalgius/.prasidėjo pro- 366 W. Broadway, South 
grama. . Pirmutiniu kalbė- Boston, Mass. praneša, kad 
toju buvo, miesto . mayoras j0 agentūra. Šiais .metais Veikalėliai suvaiclinta labai. 
W. Sullivan, kurs savo kai- ruošia speciales-ekskursijas gerai. Juokų, ir šaldžiiįn 
boję -pagyre lietuvius, neuž- į Tėvynę, Lietuvą.- ‘‘ juokų, buvo sočiai, 

mirštankiuš savo ternies ir ‘ ekskllrsija ™ vykiai, daugiau mun.s
džiaugdamasis Lietuvos ne.- plauks laivu ^įREMEN’ vakar?11’?- ' ■
priklausomo .gyveninio pa- balajldži0.17 d., Kelionė per / 40 vAtnA atlaidai- . 
žang.a. ' ' • • i . ■ .1

Kitais kalbėtojais buvo 
•D-r.' K? limpa, kleb. kun.

* Dr, Bružas, adv. V. Keršis 
iš Heverhili ii' J. Velička*

! Paskutiniuoju kalbė t o j u 
. buvo bostonietis J. B. Lauč

iai, nupasakodamas Lietu-

-

Dzūkelis

Mūsų įmone padirba visokios rūšies žvakes, ir altoriaus bei zakristijos reik
mėmis* Pas mus galima gauti geriausio bičių vaško, taipgi ir styrinin.žva- 
kių, aukojamųjų lompoįių ’ ir žvakelių, smilkalo bei .smilkymo angįhi. Ger- . 
biainiems klebonams ir visiems įdoinaujantięms. mielai prisiunčiamo pilną 
.mūsų dirbinių katalogą.

A. Cross Candle Co. Ine.
ŽVAKIŲ DIRBĖJAI NUO 1837 METŲ ,.

Balt im ore, Md.
NEW YORK’E ATSTOVAS: CHANIN BLDG.

B

Z-

B

Važiuokite Tiesiai į Klaipėdą 
sv :

Didele Vasarine Ekskursija
L AIV U ;

S. S. FREDĘR1K VIII
Iš New Yorko Birželio 3,1933

LAIVAKORČIŲ KAINOS
Į ribt pusi 
. $153,50 
..187.00 
.. 245,00

’ i ’ • l’ vieniĮ -puse
Trečin klesa .. ,.. $92.00.......
Turistine kleša .; 111.50 .. .. .
Kabinine klesa .. 132.50.. .. .

.Taksai reikia primoktai

■ Del platesnių informacijų,'užsakymų h* laivakorčių 
. kreipiatės pas musų agentus.

A^reRAZIE.H'S. iGS.Ornnd St., Rraoldyių X. Y. • 
ATLANTIC/ITt AVĖ L. SERVICE, K. Sidabrus, Prop. .

- '-312 AV. Broaihviiy, So. Rosimi. Jlass.
BĄRTKEVli'lUS, P., B7S" N. lt ui n St„ Montello, Mass.

’ DIRVA, GS2ti Superlor Avė., Cleveland; O. ••• ..
MOLIS, I\. ■tTBO-r^Ith st., -Detrolt,. Mieli. ■ • ' •
•NAir.TiENOS, 1739 Sfi. Httlsted • St., Chlcago, 111. .. 
TREČIOKAS, A. S., 197 Aliams St.; Neivtirk, N. .1. 
VRSAS,..*L .J;, 1S7 Oak St.* Lawreiice. Mass.
VARASII’S, A. S., l-2lk and Caršon Sts.. Ptttslnitah, TĮu ■ 
“VIENYBĖ?* 193 Grumi Rrookiyn, N. Y. “ •
VELECKIS A., r>92-South Avi\t •Brldgeport, Conu.. ■ .
•iVASlLNER, C. J., 1921 Cnrsoii Avė., PlttSbui’Rlį, P». ; 
ŽEMANTAVSKAS, .T... 1:19 Con^ress Avė., Vuitpfbury, Arini.

ariu prie vnrriNiv AvyoRizroTi; agenti; •
• '• . "• .• '. . AR B A • •• /

Scandinavian-American Line
’ ‘27 IVlilteliaTl '.St., I 

. Nmv York, N. Y* I
1218 IVartiington St,, Į 130 N..' LąSall? S t., ■ 
| Boston, MaRs; j CŪieago, 111.

Bremeną i Lietuvą per sep Vasario 19 d. čia buvo iš- 
tynias dienas. kilmingi. 40 vai. atlaidai*

Balandžio 22 d. .Laivių ^ym,^ laike pats klebonas 
“GRIPSHOLM . pUr Šve |mn. J. Vaitiekūnas,. asis- 
diją į Lietuvą, / . : .- tuojaraas kun. Dr. J. Na-

Balandžio 26 d., laivu Lucko įr vieno klieriko. Pa*- 
‘•EtlROPA” per Vokietiją] ąiokslą pasakė kun. A. Bub- 
į Lietuvą per T dienas. jys< L kurs pas .mus

Gegužės 8 d,, “KUNGS. atsilanko sekmadieniais lai-
I SOLM .’ Švedų Amerikos L. vf į 3-čiuju mišių.
Liniją, praniausiąs laivas Vasario 20 d. vakare pa-. 
Pervėdimas Švedijoj, iš ten [U10kslą sakė kun. K. Urbo-r 
tiesiog į Klaipėdą* . na virius. Tai didžiausias 

.Gegužės 10 ,d..? laivuĮprovidenee’ priėteliuš; nuo
, v ažiuos tiesiog pa| Uiūsų pavapi j os į šįteigi-
į Klaipędą be peisėdimo. I .jo -s neU^mirš>a mūsų ir

Gegužės 27 dieną, Laivu a^j.,nk0. per didesnes šven- 
“SCANMAIL” tiesiog į Lk. .

| Klaipėdą; . Kitais pamokslininkais
1 I buvo kun. Pr. Jūškaitis ir 

Tiesiog į h<ulK j J. /Jakaitis, M. T. 0/ 
Bažnytėlė vakarais ir ly

tais buvo prikimšta žmonių. 
Dievo stalą aplankiusiųjų 
buvo didelis skaičius.
Vasario 16 d.: minčjinias.

. Lietuvos . nepriklausomy
bės 1?5 metų sukaktuvės pa
minėtos vasario 19 d. vaka-

.
»Vakaro vedėjas kun. J. 

Vaitiekūnas paaiškino pa
minėjimo tikslu,“ priminda
mas, jog Lietuva dar neatJ 
gavo savos sotines Vilniaus 
ir jog viduje dar nėra ivar-

Į kos,. nes gyventojų didele |

Birželio 3d., laivas “FRU 
DERICK VIII” 
Klaipėdą.

Birželio 10 d,, laivas I 
“PARIS” per Havre į Lie
tuvą. .

Kurie mano važiuoti Į 
Lietuvą,, turi progą / pasi
rinkti vieną iŠ minėtų iš
plaukimų. Broadvyay Travel 
Bureau yra Lietuviška įs
taiga, tikrai prisirengus ko- 
geriausiai patarnauti .mušu 
tautiečiams. Šioj įstaigoj 
sutvarkomi 'Visi dokumen-. 
tai, padeda keleiviams ‘ su: 
ieškoti atvykimo laiką į Ą- 
mėrik'ą ir visą kas rėikalui- 

įga. . . ... / • •

dauguma ■— katalikai ■— y- 
ra Varžoma. Mūsų idebo- 
mii pačiam teko paragauti 
tos “tvarkos” išdavų.

Kalbėtojais buvo kun. P. 
VirmaUskis ir kum Bublys, 
kuriam teko gyventi Lietu-.

I voje laisvės kovų laikais.
Pertraukos metu padaly

ta rinkliava Vilniaus naš
laičiams. ? Surinkta $18.65.

Paskutiniu kalbėtoju bn- 
| vo kun. P. Juškaifis, kurs 
nupasakojo . savo įspūdžius 
iš apsilankymo Lietuvoje.

> . ■ 
Bažnyčia ■: .

Šv;. Kazimiero lietuvių 
bažnyčios vidus gražiai; nau
jai nudažytas, ypač aplink 
didįjį ‘altorių;

Sis artistiškas nudažvmas 
kainavo, tik 325 dol. ’ Mūsiį 
klebonas ieškojo pigiausiai 
dirbančių meistrų' ir jam. 

; pavyko, . Jis pats .p’*ižili.i?ė- 
i jo darbą. • -

Tačiau visi laukiam nau-’ 
jos bažnyčios, kurios staty
mo fondas, jau pradėtas ir 
sparČi ai auga. Jau. šukei t a 
apie $400(1.00, o dar. klebo
nas neatlankė pusės visų, 
parapijonų kalėclodamas. 
Manoma, jog tas fondas 
greit pasieks $15,000.00.

/ Senis.

LAWRENCE, MASS.

tas, Dr. Mikohntis ir neza- 
Ježnmkų piyčeris Valadka.

3 vai. p. p. sandarokų ir 
nezaležninkų šulas B. Bau- 
m.fla mikčiodamas pradėjo 
programą ir perstatė atska 
lūiių chorą, po kurio kalbė
jo K. Daulauskas,' kurs Ši 
kartą išvengė užsi ] >ul din ė j i- 
mų ir kalbėjo patriotiška į. 
Ik. to pasirodo scenoje žmo
gelis, žemo ūgio, išblyškęs, 
su dideliais plaukais, atsuk
tu “ kauni e.riuin.” Tai bu
vo piyčeris Valadki. Pra
džioje neblogai kalbėjo, bnt 
\ ei i au pradėjo švaistytis po 
sceną, blaškyti savo plau
kus, rėkti, pulti katalikų 
kunigus įvairiausiais išsi
reiškimais. Tarp kitko jis 
taip išsirėškė:4- Aš galėčiau 
jums daug ką pasakyti, jėi. 
ne mano šis atbulas kaunie-. 
rius, nes gyvenimas priver
čia.” Jis skaito save moky
tų žmogumi, bet ištikrųjų 
neprisilaiko jokios etikos, 
nei logikos. Tai tikras kai - 
iną ..vaikėzas ir jam vieta 
tiktai nezaležninkų kirkužė- 
je, o ne viešoje vietoje. .Jis 
neaplenkė nei šv. Pranciš
kaus parapijos kunigų, ku- 
ri(‘- girdi, boikotuoja /L, U. 
K. salę, nes klubas nedavęs 
atlikti pašventinimo apeigų. 
.Čia aš norėčiau p.ryčeruikui 
pasakyti, jog šv. Pranoiš-

_ kaus parapijos klebonai, nei 
LAISVAMANUJ MINK- | n(iį dabar esantis, ne-.

JIMAS
Buvo paskleista apgarsi

nimų, jog L. U. K. salėje 
vasario 19 d. 2 vai. p. p. bus 
minima Lietuvos nepriklau
somybės 15 metų sukaktu
vės. Kalbėtojais suminėta 

į K. Paulauskas, adv. Lesber-

katalikų organizacijos pra- 
dej o rengti savo pramogas 
ten, kur yra tvarka ir ap
sauga. . Tad visus užmeti-, 
mus grąžinu pryčer inkų i at
gal. .... /

Apgarsinimuose suminei i 
kalbėtojai Dr. Mykolaitis ir., 
adv Lėsbertas neatsilankė, 

Taulininkifs.

PERKU BONUS
Perku Lietuvos ir Lenki

jos Bonus. Moku aukštą 
kainą ir cash pinigais. Pra
neškite koki turite Šoną ir 
kiek prie Bono dar yra ku
ponų, o aš duosiu atsakymą 
ir pasiūlymą pagal dienos 
kursą? Taipgi turiu didelę 
drabužiu W Čev^ykų/lsTair- 
tuvę. Kas pirks pas mane 
drabužius arba čeverykus, 
nuo tuo priimsiu Boną už 
pilnus pinigus..

.Krautuvė atdara ir vaka
rais iki 9 valandai.

PETRAS BARTKEVIČIUS,
American Dry Goods Store 

678 No, Main Street, 
Montello, Mass.

sisiule šventinti klubo salės. 
Būdavo daromi ir parengi
mai klubo salėje, bet kai he- 
zaležninkai, atsilankydami 
Į katalikų parengimus,, pra
dėjo staugti kaip Afrikos 
tigrai, o klubas tokių tvar
kos ardytojų nepašalino, tai

SYKES & SYKES
P, A, Sykes ir B, th Sykes 
LIETUVIAI ADVOKATAI

SANBORN BL00K 
681 Washington St. 

’ N0RW00D, MASS.
Tėl. Norivood 0330 

Gyveninio vieta:? 
32 Walnut Avė.

Tel. Norwodd 1315-W

J CHARRON’S Į
I PIANAI—BADIOS I

ŠALDYTUVAI
I Aliejaus pečiai^ Skalbiamos | 

mašinos i
į 20 TRUMBULL STRKBT | 

WORCE«TEB, KAM. I 
| TeLA-9430 į
f Lengvos Hiygov—B« Nuottmčie | 
•i- i

VĖLIAVOS IR ORGANIZA- 
CIJll ŽENKLAI

tai musų specialybė Ir Ilgų moti 
praktikių Darbas artistiška?. Kalno 
fonios, •

. M.A. NORKŪNAS
B, O. Box371t Lavyrenct* Ma*

Visi fotografai, norintieji prieiti prie naujojo prezidento, turi pa- 
duoti policijai savo kameras paržiūrejimui, kad jose nebūtų pa* 
slėptų gnklų. Policija stropiai saugo Roosevelt, kad neboįvyktų 
antro pasikėsinimo, . . < ' ■/
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PAGEHBSŠV. KAZIMIERĄ
Šeštadienį, kovo 4 d., 8 

Vai. ryto Šv. Petrli lietuvių 
bažnyčioje bus laikomos iš- 
kilmingos Šv. Kazimiero 
mišios; Mažasis choras gie
dos per mišias. Kun. K. Ur
boną vičius sakys pamokslą. 
Tikintieji' ypač jaunu'ome- 
nę, eis prie šventą Sakra
mentų.

Kovo 5 d. Šv. Kazimiero 
L. R. K. Dr. savo intencijai 
klausys šv. nhšiip Vakare 
ŠV. .Kazimiero Seserų ‘Re- 

_.---- mėją skyrius. su jjagelba
SodalieČiij,. jaiuiuomenes ir 
visą Šv. Kazimiero Vienuo
lijos prietelią daro parem 
girną, kuHo programą išpil
dys Norvvoodoartistės. 
_ Seserų Kazimieriečią re-. 

.. niėjn skyriaus nariai prašo
mi tą vakarą užsuunkėti- 
nario mokčius. . :

-

d

■ ‘ i

ADVOKATAI
|JUOZAS CUNYS 
!i ADVOKATAS

i 414 Broadway, S. Boston, Mass. 
i Tel. So. Boston 0948

GYVENIMO 
Tel. Pai’kway 18G4-W

Prisiekęs Ądvok»tai

■ JUOZ^GAILIUS
Veda, visokias provaa. Daro vi? 

aus legalius dokumentus.
317 E St. (kampas Broadway) 

South Boston; Mass.
Telefonas: Šou Boston 2732 

Namą ;Tslbot 2474

KAZ. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS 

“Darbininko” Name
. (antros lubos, Room 1)

366 Broadvvay, So. Boston.
Tel. So. Boston 3357. .

Bostono Ofisas:
60 State St.; Room 326 

Tei. Hubbard 9396 
Gyvenimo: 33 Rosemont Streėt, 

Tel, Tdlbot 2878, Dorchester, Mass,

Tel. S. B. 0441.

PR. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

414 Broadway; So. Boston^
Room 3»

Gyvenimo, vieta: 39 Gręen St.,
Hudson, Mass, 

TeL Hudson 622.

| . . Tel So. Boston 3520 i

| ADVOKATAI ŠALNAI Į
366 Broadway, |

South Boston,. Mass |
s-

PRISIEKĘS ADVOKATAS

JŪSEPH P. WALSH
Ap V O KA TAI

. Ečlvrar R. Ooplen 
Albert Adelsoa .
Bcfijatiiin Chęijky

OFISO VEDĖJAS
Jonas J. Romanas .

18 Temont St., . Boston, Mani.
310 Kimball Building 

Telefonas: Capitol .9880
O f i a o valando8

9 vai, iki 5 vai.
fciaii;ĮliMiiMlmiimp.jw.iiii. im

• -V.

RE KOLEKCIJAS

PAŠAKABNIS RASTAS 
UPĖJE

Spėjama P'ilttadarybe ,
Vasario . 28 d. 2 = vai, po 

pietą Jono Pašakarnio tė
vai, gyv. 761' Coltmibin Rd., 
Dorchester, Mass., gavo ži
nią, jog tą dieną Charles u* 

i pėje, pide Ąlass. Avo. tilto, 
atrastas ją mylimų sūnaus 
Jono kūnas.

Tai buvo tėvams staigų 
netikėta, nelaukta h-agiska 
žinia. '

Jonas Pasakarnis; 41 me
tą anižiauSj SėkmacIieių; va
sario 26 d., apie 7 vai. rytą 
išėjo iš namą važiuoti i 
Brocktoną pas gimines. Tė- 

,-vai ir mane, jog ją sūnus 
vieši pas gimines, nes daž
nai nuvykdavo ten. kelioms 
didioms pasisvečiuoti.

Policija pasalvoja,- jog 
vienas žmogus, gyvenąs ar
ti Mass., Avė. tilto, nakties 
metu (jis miegojo netoli 
lango) girdėjęs pagalbos 
riksmus: ‘ ‘ Help! Help I ’ ’ 
Tas žmogus pasižvalgęs, bet 
nieko nematęs, tačiau pate
lefonavęs policijai. Polici
jos atstovai atvyko, bet pa
stebėjo tiktai žmogaus pė
das sniege. Daugiau žymių 
nerasta, bet . įsitikino, kad 

1 būta rimto dalyko ir pradė
jo ieškoti upėje lavono. Ir 

[ po dvieju dieną ieškojimo 
GhaileS upėje: rastas Jono 
Pašakarnio. lavonas. ’ ’

Kadangi J. Pašakarnis 
turėjo prie savęs deimante 
nį žiedą, auksinį lailyodėli' 

" su gražiu retežėliu ir pini
gą, o .ištraukus iš upės tą 
dąi ktą nerasta, išskyrus tik 
leležėlį, tad manoma, jog 

. 1 kišcikarnis bu vo už į > • litas 
plėšiką, tačiau tikrą žinią 
nėra.

Velionis paliko dideliame. 
: nuliūdime ’ tėvelius Andriu 
ir Pauliną (barusią Šerei- 
kaitė) Pašakarnius (vabal- 
ninkieČius), brolius Antaną, 
įfuozą. Andriu, Kazimierą 
ir seserį Oną, mokytoją — 
piešėją.

Velionis iškilmingai pa
laidotas iš Šv. Petro lietu-, 
vią bažnyčios kovo 2 d. 9 v., 
rytą.

J.. Pašakarnis praėjusią 
metą vasarą buvo padirbęs, 
laikrodį, kurs rodė įvairią 
pasaulio, .dalią laiką. Apie 

’ tą išradimą plačiai rašė Bo
stono laiki’ąščiai..

Velionio staigi mirtis y< 
ra priminimu visiems krik
ščionims apie rekalą. būti. 
dvasiniai pasirengusiais.

- STAIGAMIRĖ
Kovo 1 d. ąytą staiga šir

dies1 liga mirė A. Šatas, Žž- 
•metą, gyv. 121 Florida Stk 
DoTcbėster, Mass.

Laidotuvės įvyks, šešta- 
diėąį, kovo 4 d ‘, 9 vąl. rytą 
iš Šv, Petro bažnyčios;

. Laidotuvėse . .patmuiąja 
graborius D, A. Zaletąkas, 
kui’S kovo 2 d. aprūpino ir 
J. Pašnkanmo iaidojhhą. ,

Šv. Vincento PaulieČio 
draugijos nariams metinės, 
rekolekcijos prasidėjo . ka
tedroje kovo 1 d, rr baigsis 
kovo 5 d, su generole Šv- 
Komunija*

BE8TAININIS PASNIN
KAS’

' K _________ • -

Kovo 8, 10 ir 11 dd.
metų heiiamiiiis pasninkas 
ir. prisilailynias (abstinen- 
eija).'

MEsLIS NAUJOJE 
VIETOJE

Jonas S. Mešlis,. brolis 
. Jezdito kun, Antano. Meš- 
Ho, susidėjęs' su advokatu 
Joseph P. Walsh, atidarė 
savu uaujčkąpdraudos ofisą 
po. Nr. 455 W. Broadvvay,

TeL So. Boston 0828
LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. V. CASPEB 
(KASPARAVIČIUS 
Naujoje Vietoje, 

525 E. Broadway, S. Boston.
. Ofitp Valando»: 

Nuo 9 Ik! 12 ryte Ir nuo 1:80 iki 
5 Ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofl- : 
šaš uždarytas subatos va karatu ir 
nedSldietilals, taipgi serėdomiii nu» 

12-tos dieną uždarytas.
Taipgi nuimti ir X-ray

p-”1'•/ ' 1 LT ■ ♦
» mifTinii ♦i DAKTARAI i1 ’ ■ .* * 1

1----- ------------------------ -  ---

“Motinos Vargai’’
Dviejų Aktą Dram& 

Vaidins Sodalietčs iš Norwood, Mass. ‘

Sekmadieni, Kovo-March 5 d., 1933
Bažnytinėj Svetainėj, W. Fifth Si, So. Boston, Mass, : 

Pradiia 7:30 ysil, vakare
’ .. . ‘ y

. SESERŲ KAZIMIERIEČIŲ NAUDAI

Kviečiame visus atsilankyti ir paremti šiam naudingam tikslui, , 
. ■ M •   '< ... M. ..Z y ...Į^  X—!_A,.. . . - „ , , ūū^-TĮi

South Boston, Mass, -Apart l AR KALTOS MERGINOS 
[\ \v alsh dar yra jo ofise 
advokatas Albert Adclsou 
ir p. Jonas J. Romanas.

P-naS, Mešlis muins pra
neša,. kad jo ofiso valandos 
yra nuo 9 vai, ryto iki 7 v. 
Vakarais dainuoja p/ Ro
manas, advokato VValsli se- 
kretėrius.

.» . . Reporterisf

NUBAUDĖ MOKYTOJA
Bostono mokytoją kolegi

jos ir M. I. T. mokytojas 
Joseph R. Liint, 59 metą, 
nubaustas trim mėnesiais 
kalėjimo už mėginimą pa
pirkti priesiekusio j o teisėj o, 
Lunt buvo kaltinamas auto
mobilio nėląinJėje, kurioje 
jis suvažinėjo žmogų ir par 
liko nelaimės vietoje.. Už 
tai jis nubaustas 10 mėne
sių. ‘ ,

Taigi, duokite mtims tik
rą “idėją”, katrą . kaltė; 
Lictuvaicią .ar- Lietu v ią 
Vaikiną?

, ’ P.

APVOGĖ “EL" KASI
NINKĘ

ėjo labai; gražioje linksmo
je nuotaikoje.. . Gerb. vedė
jas įpynė karts nuo karto, 
gražią juokelių., . .

Pelno nuo vakarienės at
liko apie $80.00. . '

-Dali/mivęs.

Lietuvis Dantistas

DU. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

Tol. Sb. Boston . 2300
414. Broadway, So. Boston

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai. 
.ryt©,' nxio .1:30 iki 5:30 p6 pietą ir 
nuo 6 iki -9 1. vakare, šventu dieną 

pagal susitarimą. ■ " . ■

'■ Tel. So. Boston 2660
• Lietuvis Dantistas .

A. L KAPOČIUS
251 W. Broadvvay, So, Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:3O iki 6 ir nuo .6:3O • iki 9 v. v. 
Seredomis nuo ■ 9 iki 12 v. dieną. 
Sub.atomi* nuo 9 Iki 6 vai. Vakare. 
Nedaliomis nuo 9 iki. 12 vai. dieną, 

(pagal sutarą)

r DR. J. LANDŽIUS
SEYM8UR

i LIETUVIS GYDYTOJAS IR
Į CHIRURGAS

= X-Ray.
Į Tol. South Boston 2712
i 496 E, Broadvray,
I South Boston, Mass.

= Tel. Porter 3789 , i

I JOHN RĖPSHIS, M. D. I J (REPSYS) . |
| Lietuvi* Gydytojas | 
| Ofiso Valandos : 2—4 ir T—O f 
Į . 278 Harvard Street, • 1
ikąmp. Iriman arti' Central Sq,| 
Į Cambridge, Mass. |

V

TARNAUTOJI BOIKOTAS
• Needliam -dnivs-telio taksą 
mokėtoją organizacija pa
reikalavo.. numažinti mies
telio tarnautojams algas 
bent 15 procentu. Dėl to
kiu pareikalavimo mieste
lio tarnautojai labai įsižeidė 
ir paskelbė boikotą mieste
lio bankams j r prekybinin
kams.

Miestelio gyventoją susi-. 
: Likimas bus kovo mėn. 20 
d. ir yrą rimtas judėjimas 
už pašalinimą miestelio tar
nautoju, kam jie boikotuo
ja savo miesto bankus ir 
prekybininkus., • .

“ Darbininko” vasario 28 
d, numeryje buvo paliestas 
klausimas/ kuris sukėlė di
delius. ginčus tarp mūsų.-Įie-. 
tuvaičią. Tas klausimas bu
vo “Kokia priežastis, jog 
mūsų lietuvaitės nesiveda 
su mūsą puikiais lietuviais 
vaikinais ? ' ‘ ■ •.

Tą klausimą iškėlė • D. 
ijhesnell savo... pastabose.

Aš esu . viena lietuvaičių 
ir . čia pareiškiu protestą 
prieš apkaltinimą merginą 
tame klausime. Šiame daly
ke ne lietuvaitės kaltos, bet 
mūsą lietuviai vaikinai.

Paimkite mūsų tautos vy
riškius profesionalus, bai
gusius . įvairius mokslus. 
Paimkime, pavyzdžiui mū
sų; gydytojus, advokatus, 
farmacistiis (pharmacists) 
ir kilus. Kiek iš paminėtą 
Lietuvių . profesionalų yra 
vedusią 1 iet u vaitos ? M ūsui 
tautos vaikinai, nekreipia 
jokio dėmesio į lietuvaites, 
b kai mokslą baigia, tai ją 
. akys tuojau krėsta į sve
timtautes.

Gal yra kokią garbė vesti 
svetimtautę? ./ .

Aš' čia norėjau -pasakyt i, 
jog aš nerandu kaltes lietu
vaitėse, neš vyresnieji lietu
viai profesionalai pramynė 
mums kelią, tai mes- tuo ke
liu ir keliaujame. .

F ’ GRABORIAI

IV. PATRIKO' DIENOJE 
PASNINKO NEBUS

J. E. Kardinolo praneši - 
rnu Bostono arkivyskupijos 
tikintieji yra atleidžiami 
nuo pasninko ir nuo gavė
nios taisyklių pildymo penk 
tądienį, kovo 17.d.,, vysku
pijos globėjo šv. Patriko 
dienoj e. Ši s palengvinimas 
suteiktas pagal špėciąlą diš- 
peiisą iš Romos.

JŪSEPH W. CASPEB
(KASPARAS) 

GRABORIUS 
494 E. Broadvvay, 

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

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

Patarnavimas dieną ir naktį.

D. A. ZALETSKAS
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
877 "Cambridge St., 

Cambridge, Mass.
Res. 564 Eąst . Broadvvay

So. Boston, Mass.
Telephone S, Boston .0815

LIETU VIS GRABORIUS
BŪTI SVEIKŲ

JŪS VISUOMET NORIT 
Ilgui. ■ĮsisUiVejęs.. kraujas,' nerv6sA 
dusulys, ntlps ir įšisE'ąpjjisios digoš, ] 
patriiklinas;: ko.lij skaudėjimas, pi- 

los įr votys, nupllkinuĮŠ,j 
-nugaros skaudėj i in a s, 

ri‘limatr/.injLs, nuilarla ir 
rlobunuKs ‘iSgyddrnas be

L.jokio skausmo ir nčrą 
? reikalo išlikti IK darbo.

. , ■ ApžiurėjjiniiK dykai. Gy
duoles .duoda, Mjižas užmokestis.

Dr.Gra(f,327;z“&. 
Fclandoc Antradieniais, kstrlri* 
dieniais ir ieMtndlonlals 10—13 ry* 
te, 3-į, 7—3 vakare;
nlala lO—12 tiktai. _ " -y.

Laidotuvių reikale visuomet ir visiems 
maloniai ir tinkamai patarnauju. Ga
lite kreiptis Bile laiku, dieną ar naktį,, 
o aš visuomet, pasirengęs kiekvienam 
pareikalavimui. Už važiavimą į kitus! 
miestus jokio atlyginimo, nereikalauju.

P. J. AKUNEVICH
, ' . . (AKūNEVIČIVS).
16-18 intervale St, 258 West Broadway,
Montello, Masrf. y So. Boston. Mass.* ..
Tclr Brobkton 4110 . Tol. S. Boston 4486

■ Cplumbią stoties kasmin- 
ca Arthur B. Bemla vasa
rio 27 d. vakare užpuolė du 
plėšikai ir pareikalavo ati* 
duoti pimguš. Kasininkas 
padavė 50. dolerių ir pieši
mai f uomi - pasitenkino., 'ra
čiau drąsaus kasininko kiše
nėse buvo dar 100 doleriii.

CAMBRIDGE, MASS.
VAKARIENĖ

Vasario 26 d. parapijos 
svetainėje įvyko metinė va
karienė. Jau 24 metai ka i] i 
kasmet parengiama šioji 
puota, Kitais įlietais žmo
nės nesutilpdavo prie siahj. 
Šiemet dar nemažai tuščią 
vietą matėsi. Križis mat ir

Liaudie^ Universitetas.
Kovo 5 d. 7 vaL vakare 

bus. kita paskaita, kurią 
skaitys- kun. Ė, Strakaus-, 
kas, Loyvclliui klebonas. Šio
ji paskaita bus taikoma 
nimui; To.de.1. pagėidau ja ■ 
ma, kad kodaugįnusiai jau
nimo susirinktą.n jie pir
mas vietas, užimtą. Įžangos 
jokios nebus. Viskas veltui,

Dabarpirmiausia buki t G 
visi jauni ir seni, pasirengę 
išklausyti kum Strakausko 
paskaitos- kovir5 d. T"vai. 
vakare. ' :■

>iJranešvjas.

Tel. S; B. 2805-R 
LIETUVIS ' 

0PTDMETBI5TAS
IMegsmmin’uoJii akle 
Priskiriu akinius 

. kreivais akla atltle- 
. ginu ir amblIjonK

koce (aklose) akyse sugražinu S vie
šą tinkamu laiku.

J. L. 1PAŠAKARNIS, O. D, 
447 Broadway, South Boston

JVMROS SKELBIMAI
Telephone w 

so- E’™ j

BAY VIEW • '' 
MOTOR SERVICE'

STUDĘBAKER ir rockne 
Automobiliu ir Troką 

, ' Agentūra.
Taisome .'visokią išdirbysčią auto
mobilius, Taisymo Ir demonstravi
mo vieta:- .

1 Hamlin Street 
ir E. Eighth St, 

{SOUTH BOSTON,. MASS..
Jac. Kaiiočiuriafi ir Patcr TrcčioJėas 

savininkui ■

ir

Valgiai vietos gąspadiuiti: 
buvo skaniai pagaminti. 
Dešros su kopūstais visiems 
Labai patiko. Kaikurie rei
kalavo po antrą porciją. 
“Chop Sun” taip pat buvo 
skaniai išvirti.

Bė valgių buvo graži mu- 
zikalė programa. ' Vielinis 
choras varg. M. Karbauskui, 
Jr. vadovaujant, dainavo 
sekančias dainas.;. Molio už- 
bunas, Eina garsas, Ulonai, 

. Važiavau dieną, Tas ne bro
lis,. Eisim broleliai namon ir 
bijūną. Dainavimas .labai 
gerai nuvyko. •' * '

Solo dainavo I’etras Ša
kalys—Kur tas šaltiiiėlis ir 
Ant mariu krantelio. 
Mazrimiūtė — (Teismai
svajonės, Jausk ir mylėk. 
Duetą sudainavo E. Jaku
tytė ir 1*. Sutkiūtė—Šalta 
žiemužė ir Saulelė nusilei
do.

' ■ Sniuiku . solo griežė A, 
Bartkevičius. Mandaliuo 
duetą skambino pakelės Ma
linauskaitės. Panelė B. Ly- 
paitė, vietinės mokyklos 
mokinė,. labai gražiai lietu
viškai deklemavo: Genovai
tė ir- Alfonsas Jakučiai gra
žiai sudainavo duetą.. Al
fonsas dar ir monoii.gę — 
“Mano patyrimai’* imikini 
deklemavo.

Kalbą irgi netrūko. Kal
bėjo sekantieji; gerb,.kuni
gui: F. VirmauskisCK. Jon
inis, A. B ui )lys, i r. \ i v 1 <

. klebonas kun. F. Juškaitis. 
; Kalbėjo taipgi p. p. J- B.
Laučka, F. Galinis, . Dr. 
Repšys ir graborius J),.Za- 
liuskas. Visą kalbos buvo

• apie sutartiną parapijom} 
'.sti Idebonu darbuotę, bei lin
kėjimai, kad- toji darbuote.

■ dar labiau plėtottįsi;
Vakaro, vedėjais buvo 

Į)iriniausia p. Aleksandras 
.Potembergivs,. kurs, į laaiški- 
nęs vakarienės t ikslų, j nidė- 

' kojos aukotojams už aiilrns 
' progTąiuos .vedėju pakvietė 

kun. Joną. Plevnką,. vielos, 
vikarą. Visas Apkąrąs pra- .

Į AR SE R GI?...
(Skilvys nedirba, liežuvis bal* 
f tas, sunkus kvapas/ viduriai 
| užkietėję, pilnas gaztj ir rukš 
|ties, neramiai miegi.... Jei nor 
Į pagyti—vartok vaistus’—. Son 
| gosli—$i.00 bonką, kurie pra 
I šalina tuos visus nesmagumus 
Ė Išdirba Aptiekorhis P. GIEDVILA 
šiol G '.Cambridge St, prie IVebstei 
|Avei, Cambriilge, Mass. Prisiunuh 
| visokius vaistus per paštą. Reikti 
j lauk katalogo Dr. Giedvllo Gyduolh

i JUOZAS M. DIUS
Į LAIKRODININKAS

| Parduodu įvairiausios rūšiei 
j auksinius ir sidabrinius daih 
Į tus. Taipgi ir pataisau.

f 366 W». Broadvvay
į SO. BOSTON, MASS.

AGENTAI
INSURANCE
Afidrau.sk namus, rakandui 

automobilius pas 
J. S. MESLIS

455 W. Broadway, So. Bosto 
j Tel. Su. Boston 2613

J

PERKAM LIETUVOS BONT 
Už CĄSH MOKAM AUI

■ . ČIAUSIAS KAINAS.
Parduodam Laivakortes ant v 
patogiausią Ihivu į Lietuvą ir 

. . Lietuvos,

BBOADWAY TRAVEL
BUHEAU

J K. J. VIESULĄ
. 366 Wost Broadvvay, .

. . ' So Bo6ton, Mass.
; ’ Tel. South Bostoa 0G20-

Afidrau.sk
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PEL LIETUVIŲ KAL- karui po du kalbėtoją ku- 
BOS COLUMBIA 
UNIVERSITETE

/ Columbia Universit c t e 
ĘNew York’e, vienas dį- 
flžiausių universitetų Ame
rikoje) yra ir palyginamo
sios kalbotyros fakultetas 
(Departament of Comparų- 

Itive Philology). Bet lietui 
Bt? vių kalba jame nedėstoma.

nors lietuvių kalba, kaipo 
^artimiausia sanskritui, yra 
t skaitoma svarbiausią raktas 
. kalbotyros moksle. .

T Pastaraisiais , laikais da- 
romą žygių, kad šis. truku- 
mas būtų prašalintas ir kad 

r lietuvių kalbos dėstymo bū- 
h tų Įvestas. Šio sumanymo, 
į įvykdymas priklatisys nuo 
t to ,ar susiras pakankamas 

skaitlius universiteto stu
dentų, -kurie norės lietuvių 

S’į kalbos pamokų imti. Tu
rimomis žiniomis, jau yra 

K apie 20 studentų, kurie, pa
reiškę tokio noro.

I’ APSKRITIES PAR
| _• BLTOTĖ

B . Didžiojo Now Yorko Fod. 
T'. Apskrities mėnesinis susi- 

fc* rinkimas pyko vasario 24 
į dieną, -Karalienės Angelų 
į . parapijos svetainėje. 
h.e • ■

Kun. J. Balkonas, naujas 
■k apskrities pirmininkas svei- 

kiną atstovus- ir kalba die- 
č nos reikalais, ypač .apie ka-
< tulikams vienybės^ reikalą.
i ; ’ ■ Raportas iŠ vasario 12 d. 
į ; (vas. 16 d. Liet, nepriklau-
< somyhės minėjimo) ; prane- 

. šama, kad vakaras .pasisekė
visais žvilgsniais. • Ačiiito- 

» s jaina klebonui kun. K. Paū- 
F tonini ūž sumažinimą mo
tį kesties ūž svetainę. Aukų 
B surinkta $21.05. .
E - Kun. J. Bąlkūnas kalba? 
# apie susijungimą draugijų 
•B? vienybės ir jų veikimą. Siū- 
|r Lo, kad apskritis surengtų 
& kovo mėn. katalikų akcijos 
R savaitę, gi '.balandžio inėii. 
B katalikų spaudos savaitę. 
|į: Savaitė prasidėtii kovo 12 
F' dl su prakalbomis vienoje iš 

lietuvių parapijų apylinkė
je je. \ Skirti kiekvienam va-

rių kalbų tema būtų drau
gijų iv katalikų akcijos rei- 
calai. Kalbėtojų sąrašų su
darys apskrities valdyba ir 
pasiųs kiekvienai draugijai, 
turi esant reikalui, galės 
iasiripkus pranešti apskri
tos valdybai, o šį pasirū
pins tokį kalbėtoją pasiųsti.

Lietuvių katalikų padedą“ 
Amerikoje. pirmininkas 
rranęšaj kad Liet. Kat. Fe? 
deracija pripažinta ’ jau 
dviejtj Amerikos kardinolų 
’■— . Baltimore ir Philadel- 
-phijos^kelių—arkivyskupų 
ir daugelio vyskupų.

Apskrities žiniai praneš
ta^ kad vasarą bus rengia
mos sekančios pramogos :

1) Šv. Rožančiaus drau
gijos, Karalienės Angelų 
parap. išvažiavimai f Po
ros! Parką bus liepos 16, 
rug'p. 20 ir rūgs. 10 d. d.

2) Šv. Vardo draugijos,
Apreiškimo parapijos — 
birželio 4, nigp. 6 ir rūgs. 
10 d. d. ■ : •

3) Karalienės Angelų 
parapijos choras — gegužės 
30 d., birželio 18, rūgs. 3 d; 
— Klasčiaus parke.

Federacijos apsk. rengs 
išvažiavimą į Forest Parką 
liepos, mėn. pabaigoje.

Susirinkimas baigiamas 
malda, kurią sukalba kun. 
K1 Paulonis. . ..

’ ? : Rapo)teeis.

ROCHESTER, N, Y.

Sr' t
■

JONAS č. MORKŪNAS,
L. K. Studentų organizacijos Centro pirmininkas, Rocsester univer
siteto medicinos fakulteto studentas. Jis vadovavo Rochęster lie
tuvių iškilmėse, kuriose paminėtos Lietuvos nepriklausomybės 15 
metų sukaktuvės. • t,

Tai dienai rengti nepa
prastas komisijos posėdis 
\ ra šaukiamas š. m. kovo 5 
dienų (nedėlioj), 3 v.p. p., 
Karai. Ang. parap. salėj, 
kampas So. 4th ir Roebling 
Sts.,' Bi‘ook1yn, N. Y.
, ’ Po šio susirinkimo, Ne\v 
Jersey ir New Yorko atsto
vų grupės cĮirbs atskirai sa
vo valstijose, tik retkarčiais 
gerus darbus jai atlygino 

Šiame susirinkime abiejų 
valstijų atstovi], dalyvavi
mas yra būtinas.

• . Šekretorin^.
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' Telephooe: STAGG 2—0706

DR. BLADASK. VENCIUS
D A NTĮSTAS 

X—RAY
i NamąTelefonas: ,Mlchigan 2—4273

Nuo 9—12 18 ryto, 2—8 vak. 
Bventadieniaia ausitąrua

499 GRANO STREET 
(kampas Union Avė. y

BROOKLYN, N.Y.

Gerai yra p a s a k y t a : 
4fKoks gyvenimas, tokia ir 
mirtis;” ' ' .

Velione gyveno šventai, 
'šventai ir mirė. Ji ypatin
gai gerbe dvasiški jų ir gau
siai aukojo Bažnyčiai ir pa
vargėliams. Todėl už jos 
•gerus darbus jai atlygino 
Dievas.

Angelą,

Iš ŠV. JUBGIO PARftP.
- ? PAMALDOS. /

Šv. Jurgio bažnyčioje pa
maldos gavėnios laiku bus 
sekančia tvarka: Sekmadie
niais ir trečiadieniais 7:30 
ęal. vakarais, Graudūs Ver
ksimu, penktadieniais 7:30 
vai? vakarais Kryžiaus Ke
liai (Stacijos).

O YORK CITY

L ietiivo.s n ep)ikTa^somgb.ė.s 
šventė .

Vasario 19 d. 10:30 vai. 
rytų buvo atnašauta Šv. Mi
šių auka už žuvusiuą Lietu
vos nepriklausomybės kovo
se. Šv. Mišių auką atnaša
vo klebonas kun. Jonas M. 
Bakšys, dalyvaujant drau
gi joms “in corpore.” Lai
ke Šv, Mišių klebonas pasa
kė jaudinantį pamokslą pa
žymėdamas, kad išgirdę va
dų halsą, kad Lietuva ne
priklausoma valstybė. Atei
tininkui ir Pavasarininkai 
pirmutiniai apleido savo 
namelius ir stojo ginti tė-

MALDAKNYGES J

PASINAUDOKIT NUPIGINTA MALDAKNYGIŲ KAINA | 
L TIK KĄ GAVOME SIUNTINĮ NAUJŲ MALDAKNYGIŲ į 
Į LABAI PRtEINAMA KAINA

Į. “MALDŲ RINKINELIŠT <
į •’ Kainos:. ’j ; ■’ '
| Juodais odos apdarais (buvo $1.75)
f Baltais celuiloido apdarais $1.50 (buvo $1.75)
Į Juodais paprastais apdarais .75 (bpvo $1.00)
f, Baltais celuiloido apdarais .90 (btivo $1.25)

“MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS"
Kainos:

Juodais paprastais apdarais .30 
Tuodais minkštais apdarais ,50- 

. Juodais odos apdarais ,75 : 
Baltais celuiloido apdarais - .80 

. . Imant didesnį, skaičių, duodame gerą nuolaidą.
.. Knygutes labai, tinkamos, dovanos Vaikučiams prie pir- 

mos Komunijos ir kitoms iškilmSms.
Visus užsakymus siųskite sekančiu antrašu: .

“D ar b įninkąs”
366 Broadway, . 8o. Borton,Mau. I

Į

š

•5

I

s
|

■ I

vynę. Taipgi ragino išlai- i 
kyti savo nepriklausomybę 
zYnierikoje. NeSj sako pa
mokslininkas, tiktai lietu
viai susispietę prie savo lie
tuviškų parąpijų, • išlaikys 
sayo nepriklausomybę Ame- 
rikoję. Pasibaigus pamtd- 
dėms .buvo sugiedotas Lie- 
tuyos himnas. ... -

‘ Minėjimas svetainėje

7:30 y. vakare žmonių pri
sirinko pilna. didžiulė Moly 
Redeemej vokiečių svetaine 
ir visi su nekantrumu laukė 
programos pradžios. Pasi
rodžius svetainėje klebonui 
ir kitiems svečiams pasigir
do gausus delnų plojimas. 
Klebonas pasveikina visus 
lietuvius šventės p r o g a 
džiaugdamasis, kad mes lie
tuviai jau - sulaukėme 15 m. 
Tėvynės nepriklausomybės. 
Po to, pakvietė Lietuvių 
Katalikų Studentų pirmi- 
ninku p. . Jonų Uelkį-Morkii- ., 
ną būt vakaro vedėju/ kuris 
užėmęs vietų pasakė \ jaus
mingų įžanginę: kalbą, ra
gindamas visus mylėti tėvy” 
ne ir būti patriotais. Dr. 
Akelaitis, Rochėster’io Uni
versiteto - Medicinos sky
riaus profesorius, anglų kal
boje ragino jaunimą prie 
mokslo; taipgi patarė ne
mainyti gražių lietuviškų 
pravardžių, J. j; Rickis, 
senas lietuvis darbininkas; 
džiaugiasi nuveiktais dar
bais ir ragino nuoširdžiai 
darbuotis ateityje Tėvynės 
ir Bažnyčios pandai.. Vaidi- 
nimas operetės -fRaulas ar
ba Apkalbos ir Meilė,-’ pa- 
vyko. .< • . • •

Operetė labai graži, pa
triotiška.. Vaidintojai savo 
užduotis su mažomis silpny
bėmis, gerai išpildė. Sekan
ti vaidino: Juozas Paulaus
kas 4— J? Šūkis; Ona Pau
lauskiene, jo Žmona — A.

Kuraparskaitė; suvaidino
fvpiškai Lietuvos kaimo ū- 
kiiiinltuš; Rautas, tarnas 
P. Samuolis* , visuomet pa
vargęs, kad ir nieko nedir
bdamas; Pųųlina,. tarnaitė 
—r E; Ppliu^įęnė, gyyąi su
vaidino tąri^įįps rolėje, To
ngą Paulauskas, sūnus ,— 
A. Remeika ir Rožė 
Pikūnąitę, labai; gražiai at
rodė .savo rolėse ir jų yaidi-: 
nimaš buvo labai pavyzdin
gas; Magdė A, Skiluis- 
kaitė ir Barborą — J. Gu- 
delytė, kaipo kaimo laikraš- 
tininkės vaidino gerai, tik 
pastarosios ■ kalba buvo ne
aiški..

Abelnai visas vaidinimas 
buvo labai geras, seenorijos 
pritaikintos; Už tų didelį 
pasisekimų garbė tenka kte 
bonui Jonui; Bakšiui, varg. 
K. Bąziūi Yr moksleiviui J,. 
Čelkini-Morkūnui, kurie dė
jo dideles ■ -pastangas, kad 
gerai sumokinus. ; .

Taip pat . paminėta nepri- 
kiausomybes šventė. Žmo
nės, kurių biivo beveik pil
na svetainėj, išėjo pakilusiu 
ūpu, vieni’ kitiems linkėda
mi kitais/metais minėti tų 
šyentę savoje erdvioje Sve
tainėje.

. - V^taTys.

14 KUOPOS MOKSLEI
VIŲ SUSIRINKIMAS.
Moksleivių susirinkimas 

įvyko vasario 19 dieną, ku
riame lankėsi 63 nariai. Su
sirinkimą .atidarė pirminin
kas Prands Raugalas. Pir
mininkas . paragino visus 
moksleivius mokytis lietu- 'f; • a ' i - •
viškai rašyti*'

Atsilankė Dvasios Vadas 
kunigas Pakalnis ir. apgai
lestavo, kad negale j o daly
vauti’ moksleivių įvykusia
me, vakarėlyje. Kunigas Pa
kalnis patarė' moksleiviams 
turėti 3 sykius į mėnesį pa
skaitas. Ketvirtą sykį su
rengti kokį vakarėlį, ir taip 
pat pasižadėjo dalyvauti su- 
sirinkin»uose ir vakarėliųo- 
še. ■ Už’ tat, moksleiviai yrą 
labai -dėkingi tėvui Pakal
niui. ‘

Moksleivių kuopa daug 
sustiprėjo, nes turi narių 
virš 70.

PAVEIKSLAI
Kovo 5 d, sekmadienio va-, 

karą 7 vai. bus rodomi įdo
mūs paveikslai. Aiškins pa
veikslus vienas i, Maryknoll 
tėvų misijonierių. Įžanga 
tik dešimtukas. Viskas pa
rapijos naudai.

• SUSITUOKĖ
Vas. 19 d. susituokė Ane

lė Mandžįulkaife su Antanu 
Cudnik; Buvo iškilmingas 
šilūbas. Vasario 26 d. susi
tuokė Berta M. Hintz su 
Wall.aco C. Stanivvick. Ber
ta buvo labai darbšti darbi
ninkė parapijai; vyčiuose, 
chore ir net labdarybėje.

... y MIRĖ- -
Vasario 4 d. palaidotas išr 

kilmingai Steponas Joman
tą, kuris maudyklėje niisi- 
šutinęs mirė, Šv. Jono ka
puose. . . •

ginusiame ūpe šia reikšrnii 
ga proga pasinaudojo, vi: 
du šimtai ir septyni, žmoni 
Dalyviai nuoširdžiai doko 
gei’b. N. N. fundator’uu 
tikisi panašių asmenų su: 
laukti daugiaus Maspeth

! Susipratusių lietuvių j 
1 šventa pareiga savuos:' 

biznierius palaikyti, nes
* to yrą užsitarnavę remja 

mūsų parapijas, organiza 
jas ir draugijas.

| TelephoneSTAGG 2—0105

| DR. A. PETRIKĄ
i '(MJHtttne)' .

LIETUVIS DBNTISTAB
I 221 S. 4tk 8t., Brooklyn, N.
| Z DtaanoM

i ' VALANDOS;
| Nuo 9 ml. ryta iki 8 vai. vakar
| Penjrtadtenlabs Ir Bventadlenli 
Į. tik atMltanu.
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KLASČIAUŠ

| CUNTON PARKAS
i Piknikams, baliams, koncerte 
E lokiams ir visoklemsj?asllinksm
1 maras smagiausia vieta Br< 
| lyne-llaspethe. Jau laikas u&
2 kyti salę žiemos sezonui.
! kamp. Maspeth ir Betts A 
j JONAS KLASČIUS, Sav 
Į Maspeth/N. Y. 
giiiiiiiiniii.iiiiiiiiii.Jiiiiiiiiiiiiiiiiiti.iiiiimiitiiiiiii
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Notarr Ftf

M. P. BALIRS INI
BIELIAUSKAS

Graborius ir Balsamuotoji

660 Gr and St, Brooklyn, 1

**»•*

Vainikas.

ŠVĖ. pan. APREIŠKIMO 
. • PARAPIJA

BROOKLYH. N. Y.
Šių metų-Ryt. Vaisi. Kat. 

Seimelis pridavė didelio gy
vumo musų organizaciniam 
veikimui. Seimo mesti sū
kiai ir pasiryžimai dalinai 
jau, realizuojami, bet. didė
le dalis darbo dar prieš a- 
kis tebestovi. •’ Taigi hepa- 
inirškime^ b nuoširdžiai rū
pinkimės mums seimo uždė
ta pareiga s. m, liepos 4 d. 
surengti milžinišką Lietu
viu Diena. .

YONKERS, N. Y-
Vasario 21 d. mirė Juo

zapas BeržiiiskaSj 48 metų 
amžiaus, gyv, 63 Člinton St. 
J o kūnas buvo . pašarvotas 
namuose,. 39. Washington 
St. Laidotuvės įvyko penk
tadienį, vasario 24. d. šu 
bažnytinėmis apeigomis. ’Sv. 
Marijos kapuose. Pa Ii ko 
nuliūdime žmoną Oną 
brolį Albertą.

MIRK-
. Vasario 19 d, mirė Ona 

Zelaąiienė, 59 metų amžiaus, 
gyv. 60—15 65 Drive, Mas- 
peth, L. I,, Velionė mirė 
XJaterSone pas savo gi minai
tę L. Rebener. Ten ji buto 
nuvažiavus į ■ laidotuves sa
vo pusseserės* Giminės jos. 
prašė dar pasilikti keliom 
dienom paviešėti. Vasario 
19 d. ji buvo nuėjus į. Lie
tuvos nepriklausomybės mi
nėjimą. Grįždama į namus 
staiga susirgo. Pašauk: as 
gydytojas ir kini. S. Stonis 
į namus. Staiga mirė ■. ap- 
mpinta šv. Sakramentais.. 
Jos paskutiniai žodžiai, bu
vo J ėzus ir Mūri j a.

A.- a. Zdaniene nors mirė 
staiga, bet. turėjo laimę tu
rėti kunigą, kuris ją paly
dėjo į amžinaštį. '

ir

MASPETH, N, Y.
>So-Maspetho parapijos 

dalietės — mergaitės, alto
riaus tarnai ir jų tėveliai' 
turėjo gražų atobusais pasi
važinėjimą. sekmadienį, -va- 
sario 26 d., po-pietų. Vienas 
asmuo N. N., patyręs Mas- 
petho jaunimų dažnai lan
kantį teątrėlius ir prie jų 
turint pamėgimus, wIržfim- 
dino” bilietus visiems į 
Kristaus Kančios vaidini
mą.. Tėvų Pasij onisti i Vie
nuolyną, Union City,; N. J. 

■'Tokią vaidinimas tikrai 
vertas pamatyti.

Todėl maspethieČįaį smo-

. Tėl. Evergrecn 6-5310

JOSEPH GARSZVI
'gr AB oriu:

BALSAMUOTOJA
231 REDFORD AVENt 

BROOKLYN, N. Y.

TeL Stftgr 2—0783 NotaryP

JRSEPHIE VAITO
(LevandauakM)

GKABOKIU8
107 Union Avė., Brooklyn,

1

Telephone Stagg 2-4409 
NOTARY PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČ
‘ G R A B ORIU J

402 Metropolitan Av 
BROOKLYN, N. Y. 

Priešais Apreiškimo ■ para 
’ Bažnyčią . 

Parsamdau Automobilius 
turčius, Krikštynoms ir 

? kiernš pokyliams

Tel. Newto\vn 9—44

ANT. J. VAUNTIE
GRABORIUS I

. balsamųotojz
AtKlrmuIa Visose Suko?

Notarjr Piiblle
5441 — 72-nd Stree

ArtlGraudSL
- MASPIiTH, U L. N. Y

/ ■/ ■ > d .411’ BraMyn
•• Tel. Krentroen 6—4614 •
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