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Lenkai Nusileido 
v

JAPONIJOJE ATIMAMA 
AUTOMOBILIAI

ZANGARAI ELEKTR OS 
KĖDĖ KITĄ SAVAITĘ

MIAMI, Nla. —. Floridos 
gubernatorius pasirašė mir- 

tties dekretą. anarchistui 
. Zangarai,kūrs nušoveChi- 

cagos mayorą Anton Cer- 
; mak, besikėsindamas, vasa- 

• rio 15 dienų nušauti prezi- 
... denta Roosevelt.

Mirties bausmei įvykdyti 
laikas paskirtas kovo 21 d.

SOVIETŲ ARMIJA TURĖS
PASIRŪPINTI MAISTO
MASKVA. —Sovietų Ru

sijos komisarų vadovybės 
kariškas laikraštis “Raudo
noji Žvaigždė” pataria ka
riuomenei paimti kolekty
vius ūkius savo žinion ir iš- 

. , dirbti, juos.
Laikraštis nurodo, kad 

vienas armijos regimentas 
nupirko vienų ūkį, už kurį 
užmokėjo 1750 dolerių. Da
bar gi, laikraščio praneši
mu,lor ūkio nuosavybė esan
ti verta 100,000 dolerių, tū- 

. ri 30 karviij, 102 kiaules, 
120 kralikų, 50 avelių ir

■ daug vištų.
Komisarai nori, kad jų 

■ ' ’ - kareiviai patys užsidirbtų 
duonų.

Už MOKSlį MŪKA 
KIAULĖMIS

- GĖNEVA?^ Tautų Są
jungos tarybos posėdyje bu
vo iškeltas , klausimas apie 
Lenkijos pasiuntimą daug 
kariuomenės į Vokietijos 
pasienį. Bei lenkų kariuo
menės. gabenimo į Vokieti- 
70sypasienį. Vokietijos laik
raščiai pakėlė didelį triukš
mų. Reikalas pasiekė Tau
tų Sąjungąl . x -.

Lenkijos užsienių reikalų 
ministeris Bėek ' užtikriiio 
Tautų Sąjungos tarybą, kad 
jo vyriausybė kariuomenę 
išgabens atgal į Lenkijos 

. .ceiitralinės vietas, Danzigo 
koridoriaus senato pirmi- 
nikas Ziehm pažadėjo užtik
rinimą, kad Danzige gyve
nančių lenkų reikalai bus 
apsaugoti.

2G ŽMONĖS UŽMUŠTI 
AUURUJE

TOKYO. Japonijos 
karo vadovybė įsake rekvi
zuoti dalį .automobilių, ir 
trokų Tokyo,. Osaka ir Na- 
goya miestuose.

Rekvizavimo reikalas pa
matuotas ypatinga dabarti
ne būkle/’-. . .

__ Japoni jai užėmus Jehol 
provinciją, Japonijos vals
tybės ribos gerokai išsiplė
tė, todėl, matyt,' valdžiai 
prireikė daugiau susisieki-* 
mo priemonių. V

TRYS AMBASADORIAI 
PASKIRTI

Tennessee. — Kentucky val
stijų pakraščiais siautė, di
delė audra, prasidėjusi nuo 
Mississippi upes ir ė jusi iki 
Cūmberland kalnų. Audro
je užmušta 26 žmonės, apie 
200 sužaistų; nuostoliai sie
kia apie milijonų dolerių.

FAŠISTŲ PERVERSMAS 
AUSTRIJOJ UtGNIAUŽ- 

TAS

WASHINGTON. — Pre-; 
zidentas Roosevelt paskyrė 
Amerikos ambasado r i a i s 
šiuos asmenis: laikraščių 
leidėjų Bobert W. Bingham 
iš Louisville į Angliju;.fi
nansininkų Jesse Isidor 
Straus iš New York į Pran
cūziją ir Josėphus Daniels 
iš North Carolina į Meksi
ką. ■ . ;

SIOUX CITY, lą. — Į 
Morningside College atva
žiavo vienas ūkininkas ir 
atvežė 300 svarų kiaulę ir 
100 svarų medaus, kaipo 
mokestį kolegijai už dukters 
mokslų.

Kolegija maloniai priėmė 
•. ' kiaulę ir medų. °

KIAUŠINIAIS MOKA UŽ 
ORLAIVIUS

. ie ’

HELSINKIAI. — Suomi- | 
; ja užsakė Čėchoslovakij.oje 

padirbti daug karo orlaivių..
Kadangi Suomija finan- ; 

siniai nėra labai stipri, tad 
■ čechoslovakams už orlaivius 
'. jie. mokės kiaušiniais, svies-. 

. ' tu, vištomis, sūriais ir para- 
' ku. ?

CERMAKTŪRTAŠ ĮVER- 
TINTAS $250,000

• * • ■ CHICAGO. , Nušauto 
. mayoro Anton Cermak pa

liktas turtas įvertinamas 
iiųo ’250 iki 300 tūkstančių, 
•dolerių. Savo turtų testa- 

. meniu Cermak išskirstė sa
vo dukterims, dviem bro- 

. .liams ir labdarybės orgąni- 
i zaeijoms. .

. VIENA, Austrija. Vo
kietijos . hitlerininkams fa
šistams laimėjus rinkimus, 
ir Austrijos fašistai pakėlė 
galvas, rengdami sukilimų 
prieš Austrijos esamą vy- 
riausybęrir norėdami sąjun
gos su fašistine Vokietija.

Fašistų rengiamą suokal
bį greitai užgniaužė kancle
ris Dolfuss ir jo vyriausy
bė, remiama krikščionių de
mokratų. Laikinai suvar
žyta žodžio, spaudos ir susi-, 
rinkimų, laisve. Tam labai 
nepritarė socialdemokratai, 
bet kancleris Dollfuss jiems 
pareiškė, kad laikinoji dik
tatūra yra daug geresnis ,iš- 
škaiČiavimhš, negu visiška 
Vergija fašistų terore.

| -•Ė'lNA A N T PADIENIAIS IR

1 PENKTADIENIAIS'

ONGRES® PRIĖMĖ FV . v. ' V • v.Popiežius Kviečia
k.0- . .. i ■ .

-T-*“------- • ■
: WASHB|GTOK —Ko 
vo 15 d. vakare senatas 62 
balsais- prieS 13 priėmė pre
zidento Rooaevelt pasiūly
mą suteikti jam galią su
mažinti .valdžios išlaidas 
puse bilijono- dolerių. Šis 
biliuš atstovų rūmuose bu
vo priimtas kovo 11 d. Se
nate' jo priėmimas užsitęsė 
Aėl kilusii/ gmcii ir Įvairių 
naujų pasiūlymų. Galop se
natas bilių priėmė , su. mažu 
priedu, kurs sumažina pre
zidento siūlymą apie 10 mi
lijonų dolerių. Manoma,: 
jog su tūoi prezidentas su- 
tiks.ir biliųs šią savaitę į-: 
gys įstatymo reikšmės.

Priimtasis bilius suteikia 
prezidentui nepaprastą ga
lią sumažinti karo vetera
nams pensijas, nukirsti tar
nautojams algas. Kongres-: 
manams algos bus. nukirs
tos apie 15'procentų.

ATSTOVAS RAINEYGAR- 
NER'IO ĮPĖDINIS

WASHINGTON. —Kon
greso atstovų rūmų demo
kratai atstovu rūmų, pirmi
ninkui (speaker’iu išrinko 
atstovų. H. T. Raineyiš Illi
nois. *

Iki šiolei atstovų, nulių 
pirmininku buvo John N. 
Gamer, kurs dabar yra vi- 
ce-prezidentu.

Demokratų atstovų rū
muose, vadu išrinktas atsto- 

. vas Byms iš Tenhesšee.

DEMOKRATŲ PARTIJA 
SKOLINGA $700,000

SUIMTAS STAMBUS 
BANKIERIUS

‘NEW YORK. — Kovo 
14 d. suareštuotas stambus 
bankięriųš . j-,.* Harri- 
man, kuri^l9į2^mj suorga
nizavo’ Harriman' National 
Bank and Trust Co.

Harriman kaltinamas ūė- 
teisingamė panaudo j i m e 
banko .pinigų sumoje dau
giau milijono dolerių. • 

, Harriman National ban
kas 1932 -m. gruodžio mėne
sį pranešė turįs’ turto už 
33,535,973 dolerius; depozi
tų buvo 30,168,221 dol.

Suarėštuotasai bankierius 
Harriman šiuo metu yra 
sunkiai sergąs, jis užstatė 
.25,000 dolerių kaucijos.

MIRĖ K.VIDIKAIISKO 
MOTINA

Pasaulį Melstis
VATIKANAS. — Kovo

PHiLADELPHIA, Pa.
— Kovo 7 d. mirė spaudos 
lendradarbi'O K. Vidikaus- 
<0 motina, sulaukusi 72 m. 
amžiaus.

P. K. Vidikauskui reiš
kiame nuoširdžią užuojautą.

KŪMUNISTAI SUŠAUDĖ 
35 KOMISARUS

MASKVA. — Sovietų 
Rusijos komisarų vadovybės; 
įsakymu kovo 13 d. sušau
dyti 35 žymūs komunistų 
komisarai, kurie dirbo že
mės ūkio komisariate. Visi 
jie apkaltinti sabotaže.

■ 22 valdininkai . nubausti 
10 metų, o 18 valdininkų 8 
metais kalėjimo.

Tarp sušąudytųvbuvo že
mės ūkįo lĮomipard' pagėlbi- 
ninkas.Fiodor Konar.

GINKLAVIMOSI KLAUSI- 
MAS AŠTRĖJA

Lietuvos Katalikų Moks- 
lininkųįSuvažiavimas: 

1------—————- ■ ___________________

. KAUNAS.—Vasario 27— 
28 d. d. įvyko. Lietuvos ka
talikų mokslininkų pirma
sis susivažiavimas, kurį su
šaukė Katalikų Mokslo A- 
kademija.

Susivažiavimas buvo gau
singas aktyviais dalyviais ir 
svečiais. Posėdžius atidarė 
akademi j os pirmini n k a s 
preL Dr. A. Dambrauskas- 
Jakštas. Darbo prezidiumą 
Sudarė prof. Dr. K. Pakš
tas, Dr. A. Juška ir prel. 
Pr. Borisevičius,

Suvažiavimą sveikino 
Lietuvos vyskupai, Vytauto
Didžiojo universiteto rėktp; 
tins prof, V. Čepinskis, or
ganizacijos, įvairūs asme
nys.

Suvažiavimas praėjo di- 
' džiū rimtmnu/ išrinktos į- 

vairios sekcijos, pasiskirs
tytas darbas,: priimtas ati- 

. tinkamas nutarimas Katali
kų Universiteto reikalu.

FAŠISTAI UŽDARĖ KA
TALIKŲ LAIKRAŠČIUS
BERLYNAS. — Hitlerio 

fašistinė vyriausybė uždarė 
vakarinės Vokietijos did
žiuosiuose miestuose leidžia
mus katalikų laikraščius. 
Šis diktatoriškas, dekretas 
palietė keliolika katalikų 
laikraščių.
/"Tuo pačiu laiku, fašistai 

uždare visus socialistų laik
raščius. ■_ . . •

700 ŪARBININKŲ 
STREIKAS

WASHINGTON. — De
mokratų partijos vadovybe 
pranešė kongreso komitetui, 
jog partija įvairiems asme
nims. yra skolinga $751,290, 
o savo kasoje teturi $56,256.
Daugiausia pinigų partijai 
yra paskolinę: John J. Ras- 
kob—• $90,250; Henry Mor- 
genthau —$15,000; Ne\v 
York Trust Co. $60,000; 
miręs. Ohicagos : mayoras 
Cermak • : $15,000 ir i t.

NEWBURYPORT.r-Šio 
miesto batų industrijų pa
lietė generalinis streikas, 
kurį paskelbė 700 darbinin
kų. . Streikas kilo kaip ko
va dėl geresnio atlyginimo 
ir palankesnių darbo sąlygij.

*’X

AVASHINGTON. — Ja, 
poni j os-Kini jos nesusipra
timai, Vokietijos fašistinis 
stiprėjimas šiuo laiku- jau-, 
dina pasaulį. Tuo reikalu 
susirūpino prezidentas Roo- 
sevelt ir kovo 10. d. turėjo 
pasitarimą, su valstybes se
kretoriumi Hull ir Normę.n 
H. Davis, Amerikos delega
tu pasaulinėje nusiginklavi
mokonferencijoje. .

Prezidentas Roose v e 11 
juvo painformuotas apie 
pasaulinę situaciją.

Davis greit išvyks į pa
saulinę nusiginklavimo kon
ferencijų, kurios dienc'tvar- 
kėje daug svarbių klausimų. 
Eina gandai kad Japonija 
pareikalaus didesnių sųlygų. 
savo. ginklavimui si J Vokie- 
ti j a ir netylės. . žodžiu, t ai 
bus ne nusiginklavimo kon
ferencija, bet didesnio apsi
ginklavimo konferencija.

L0U1SIANA BANKAI NE
KLAUSO GUBERNA

TORIAUS

atidarė kardinolų konsišto- 
rijų/lfrifiai pasakė svarbių 
kalbą apie paskutiniuosius 
įvykius. .

• Savo kalboje Popiežius 
kvietė visa pasauli; melstis, 
kad pasisekti! ekonominė, 
nusiginklavimo ir karo sko
lų pasaulinės konferencijos. 
Popiežius Sakėsi pats mal
dausiąs Dievo palaimos vi
soms tarptautinėms konfe
rencijoms, kurios įvyks šiais 
Šventaisiais metais.

Šv. Tėvas priminė, jog 
dabartinės krizės gal di
džiausia priežastis yra vals
tybių skelbiamas kavas Die
vui. Ta proga Jis suminė
jo Meksiką, Ispaniją, Rusi
ją ir centr,alinę. Europą.

Katalikų Bažnyčios regi
moji Galva drąsiai, pareiškė, 
kad valstybės be meilės ir 
teisingumo negali gyvupti.1.

Šy. Tėėvas suminėjo pas
kutiniaisiais laika i s s a- 
vo patirtus skausmus.. ir 
džiaugsmus. . .

Tarp Mžiaugsmų Šv. Tė
vas suminėjo . išsiplėtimą 
misijų, didėjantį skaičių at
sivertimų, eucharistinį kon
gresą Dubline ir prasiplati
nimą Katalikų Akcijos or- 
ganizacįjosl ; \

Tarp skausmų • prisiminė 
pasaulyje, esantį neteisingu
mą, katalikų veikimo perse-.

■ 't

kiojbnus kai kuriose valsty- į 
bėse. Ta proga priminė 
Bulgarijos karaliaus Boriso 
žodžroynesrtatlcyiiią.T^Prieš t 
vedybas su Italijos karą- J 
liaus dukterimi, karalius 
Borisas pasižadėjo . Popie
žiui būsiančius iŠ vedybų 
vaikus krikštyti ir auklėti 
pagal Katalikų Bažnyčios 
dogmas, tačiau gimusi.duk
tė. buvo pakrikštyta pravos
lavų bažnyčioje. Ir daugiau 
nesmagumų Popiežius su
minėjo. .

Pirmos dienos konsistori- 
joje Popiežius paskyrė šešis 
naujus kardinolus, kuriais, 
buvo šio aukštieji Bažny- .; 
čios dvasiškiai: arkivysku- 5 
pas Furaasoni-Biondi, bu- . > 
vęs . Apaštališkajai Dėlega- • j 
tas Amerikoj'; Quėbec. (Ka? i 
bado j). arkivyskupas Jean. \ 
Mari e Rodrigųe Villeneu- 
ve; Rumunijai Apaštališka- 
sai Delegatas Angelo Maria ,g 
Dolci; Vienos .(Aūstrijojėį,’. j 
arkivyskupas Theodore In- j 
nįtzer; Florencijos arkiyyš-.. į 
kūpąs Maruillo Fossatti.. Į 
. Tą pat dieną Popiežius, j 
nominavo dar du dvąsiš* ' 
kius kardinolais, tačiau jų • 
vardai viešai neskelbiami, į 
tačiau spėjama, jog tai Po- j 
piežiaus rūmų tvarkos virsi-., j 
įlinkas, prelatas Cacčią-Do- į 
miiiioni ir Apaštatiškašai j. 
Delegatas Ispanijai arki V. į 

. Fredėrico Tedeschini. į

' ATRADO NEGYVĄ PAGERBTAS BŪVĄS 
BANKIERiy

WASHINGTON. —Park 
Šavings banko . vice-prezi- 
dėnto Robert S. Stantz, 45 
.metų, kūnas atrastas jo na
mų skiepe. Policija, išty
rusi aplinkybes, paskelbė, 
jog banikerius pats nusišo
vė. .

LABRENČFdarbinin
kai GRIŽU DARBAN

APAŠTALIŠKASAI 
DELEGATAS

NEW. ORLEANS’—Nors 
Louisianos gubernatorius 
Allen’ išleido prbkkimaeiją, 
uždarydamas .visus'; bankus 
dar iki kovė, 18 d., tačiau 
New Oriomis, ir. Shre\vport 
miestų penki Rankai atsida
rė pilnam normaliam veikt; 
mul .Jie turėjo fęderales 
valdžios leidimą,

LA5YRĖNCŽ,—Milehii! 
Slioe Co. dirbtuvės 500 dar
bininką praėjusią savaitę 
buvo, išėję į streiką,, kaip 
protestuodami prieš menką 
atlyginimą ir blogas darbo 
sąlygas.

Šios,, savaitės pradžioje 
400 sustreikavusių darbinin
kų nubalsavo grįžti į darbą. 
Dirbtuves savininkai pasi
žadėjo nuo. 1934 indų kovo 
13 d. atlyginimas biis pakel
tas 10 procentų. Per.tą 
laikotarpį darbininkai pilsi.- 
žade jo nekeiti streiko. Be 
to; darbdaviai, pasižadėjo 
nekelti dirbtuvės į Haver- 
UUL ■ ■■■■.■ .

VATIKANAS. — Popie- į 
žius Pijus XI išomis dieno-, f 
mis naująjį kardinolų Fu- 
masoni-Biondi paskyrė Je- j 
ruzolimoj esančios bažny- į 
čios Santa Grace tituliariil . [ 
valdytoju. . ' J- 

. I 
Šioje bažnyčioje yra Šy* j 

kryžiaus dalelė, kryžiaus vi- l 
nis, kuri buvo įkalta į Kris-* •. •; 
taus kūną ir kitos brangios ’ 
relikvijos. . \

Kardinolas Fųmasoni-Bi- 1 
ondi per paskutiniuosius 10 i 
metų buvo Apaštališkuoju į 
Delegatu Anierikojo* ’ Į

BALTIMORĖJE BANKAI 
ATIDARYTI

BALTIMORE, — Kovo j 
14 d/ šiame mieste ątidary- j 
Ii bankai, kurie išbuvo už- 
daryti nuo vasario 24 die- ! 
nos; . 23 bankai atnaujino j 
veiksmų, visai normaliu dar- i 
bu, be jokių upribojinų!. į



I Moteris; *‘ Palauk, jeigu nekly
stų r- jeigu ji būtų gyveiiū's iki 
ateinančio sclnriddie^no, tai ji 
bus. mirus tik vleiieri.metai?’

PIGUS kirpimas
(Plikis barzdaskučio kėdėje); 

“Tąmista turėtumei pigiau jmim- 
U už kirpimų mano, plaukų, nes 
jų maža yra.” • r .

? tiktai- -ji- m-k — “Biu:ždaskutis-^?AėLui.i_liiK 
Tamstos padėjimas kitokis, už to
kių plaukų kirpimų nieko neima- 
mė r/ mes pareikalųtijanie už ies- 
kojfnuį plaukų.”' ■

r JiftdlrUdienig, kovo 17.1SŠŠ l :

JJAUNO . VIE N U O'LIO 
PRANAŠYSTĖ .IŠŠ1- 

. PILDĖ -

,y.. n Q.g.iJM>3c3.8.
Paarto Bekampio

1260 metais Totoriai ėjo 
yer Rusiją visų naikindami, 
Žmonės išgirdę apie pago- 

■ uią Totorių' žiaurumų, ku
rie tik galėjo suspėti, bėgo 

1 iš vieno miesto į .kitų, kad 
išgelbėti savo gyvybę.,

; Totoriai, ne vien Rusi jų 
į paikino,. Mt ir už . rubežio

’ gyventojus. Ii: taip kai- 
į kuncLėnkijos /miestui ra- 
f. gavo Totorių žiaurumo.

Kada Sandomiro, Lenki- 
L jos miešto gyventojai, išgil- 
[ do nuo Rusų pabėgėlių apie. 
** Totorių velniškus įsiutimus 
į ant Krikščionių,, jie didžiai 
^. pėrsigando. Tačiau, jiems 

buvę šį lytų pranešta/ kad 
priešai nuo jų miesto, yra 
gana toli; ir galimas. daik- 

■. tasy kad jie taip giliai į 
. Lenkiją neateis. Žmonės 

, taip tikėjosi ir meldėsi. 
’ Sandomiro mieste buvo 

E. šv. Jokūbo vienuolynas. Gy- 
veno tenai vienuoliai Domi- 

SL nikoliai. Birželio antra die- 
.. ną, anksti ■ vakare, vienuo- 
/? liai susirinko vakarieniauti, 
r" Bus juos buvo įprotis laike 
''. valgio skaityti apie tos die- 
- nos kankinius. Tą vakarų 
/. turėjo skaityti jaunas vie,- 
T .nuolis Povilas.,

"Sukalbėję malda, vienuo- ( 
"Liai "Susėdo ant ilgu maliniu.; 
p: suolų prie stalų, Povilas gį 

stovėdamas, prie Sienos, at- 
į sidengė Įmyga skaityti. Jis 
r maloniai žiūrėjo į knygos, 

ranka išrašytus, puslapius 
ir mintijo kiek tai laiko vie- 
nųpliąi pašvęsdavo perraši- 

į; nedarni senas Įmygąs.' Jis 
y- paėjo truputį arčiau prie 

storos degančios žvakės. ■ 
gį Pridėjęs kairę rankų , prie 
ę skaisčios, plačios kaktos, pa- 

/lenke jis galvų ir iškilmin
gai pradėjo skaityti: . .

^Keturios dešimtys devy-
■ Iii Gandomiro -kankiniai... ” 
'Supratęs ką jis ištarė, pa
kėlęs akis jis žiurėjo tiesiai 
į nustebintus savo, brolius

•J
<

K
• fc

vienuolius. . Viemtolyne bu
vo keturios dešimlys devyni 
vienuoliai. . r : / .

“Keturios dešimtys devy-’ 
ni .Šandomiro kankiniai.”

KĄ tas jaunas vienuolis 
pasakė? ■

Viemiolijos ijerdetinis at
sistojo nuo stalo ir nieko 
nesakęs priėjo prie skaity
tojo. ■ • . ■

•‘Kur yra tie žodžiai'?” 
klausė pęrdėtinis.,

“Keturios dešimtys; (levy- 
ni—Bžmdomko--lmnldittiar,— 
nejučiomis pakartojo skai-: 
tytojas, . . . . * —

“Ai* taip knygoje įrašy
ta?” maloniai paklausė per- 
dėtinis. /

“Ne, Tėve,” žiūrėdamas į 
knygų atsakė vienuolis, 
“čionai tų žodžių nėra.”

“Tai paaiškinlv, k o d ė 1 
taip pradėjai skaityti. ”

“Aš negaliu paaiškinti. 
Aš nežinau kodėl aš tuos žo
džius ištariau/’

Perdėtinis atsisuko į prie 
stalų sėdinčius vienuolius ir 
pradėjo kalbėti:

“IŠtikrųjų, broliai, labai 
keista.; Meš daug girdėjo-, 
nię aį>ie Totorius ir jų žiau
rumus. Gal tai Dievas kal
bėjo mums jauno mūsų bro^ 
lio lūpomis. Než i n o iii i 
munis yra Dievo planai. Ei- 
^mie į bažnyčių ir melsimės, 
4;ątl būtume prisirengę tai 
pranašystei?’..
. Tuojau visi vienuoliai pa 
kilo nuo stalų ir nuėjo'į 
bažnyčių. Perdėtinis atsi
klaupė prie altoriaus,'visi 
kiti savo paskirtose vietose 
bažnyčioje. Nutylo viskas. 
Vienuoliai palenkę galvas 
širdingai 'meldžiasi.

Staiga-, prie vienuolijos 
dųrų pasigirdo bildesys. 
Perdėtinis atsistojo ir atsi
grįžo į. vienuolius. Visi su
prato ką tai reiškia.

Vienas brolis, vienuolis 
priėjęs .atidarė duris. Prie

’ PASISKUBINK ’
“Jonai; kodętjncpasį&tengi kur 

nors surasti sau dąrbą?”
“Visur buvau. Niekur negali 

įęaufi darbo. Darbdaviai gim
iniausiai duoda darbus vedusioms. 

’Ąš, kaip žinai/esu nevedęs?’ .
“Tai kodėl nesivedi?’’
“Kaip gali vesti? Visos mer

ginos ieško vyrų, kurie dirba?’

MIRUS — BET GYVA
; Agentks: • (Prie namų durų) 

Kas čioruii gyvena ?” /
Sldteris: “Aš" via. gyvenu?’

, Agentas: Kas ' aname
skersai gatvės, gyvena?”

Moteris: “Tenai gj'veho našlė
■ Mikalausicienc, t-
rus?’

Agentas: “Aitrus. Kada tas 
atsitiko?”

PATAIKĖ • *
Teisėjas: “Išvaizda parodo, 

kad metei akmenį į policijos vir
šininkų?’ *

Kattiiiįnkas: “Parodo daugiau. 
Aiškiai parodo, kad į jį patai
kiau!?’

NEGALIMA PAMIRŠTI
*■ Kodėl, Fabijonai, esi tbkis 

susiraukęs ir. nelinksmas šiandie
ną.” • .

“Mano Žmona sudaužė gražią 
lėkštę?’.

“Tai' kas. tokio svarb&usi Ma
noji irgi pdr savaitę sudaužo ne
tyčiomis kelias lėkštes.”

“Aš žinau. Bet manoji sudau
žė į mano galvą.” .

Greičiau ugnis v užšals į ledų, negu lietuvio. krūtinė j 
užgęs Vilniaus, meilė.

. * . . Lietuvos savanorių šūkis.
•_ /’ - . . - ooooo------— .

Nebeužtvenksi upės bėgimo, ;
- Norint jis eitų ir pamažu.
? Nebsulafkysi jauno kilimo, : . -

Nors jį pasveikint būtų baisu.
■ • /. /. Maironis. .

AMERIKOS L. K. STUDENTŲ ORGANIZACIJOS ŽURNALAS, 
LiĖTUVYBBS IR KATALIKYBĖS NAUJAS GYNĖJAS.

Metams ptentimerata ^Ž.OO. Į užsienį $3.00 Atskiro num. kaina 20e. .

“STUDENTU ŽODIS"
366 W. BR0ADWAY, . . SO. BOSTON, MASS.
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kini judėjo. Įėjęs į bažny
čių sustojo ir gaudydamas 
kvapų tarė:

“ Totoriai -ateina. į mūsų 
miestų. Jie eidami visa de
gina ir žudo, i Beg'kite iš 
čia,” Ir tai pasakęs vėl iš
ėjo ‘iš bažnyčios.

, Per dėtims žiūrėd a m a s 
meilingai į vienuolius tarė:

. “Broliai, įneš čionai bū
sime. Mes esame prisiren-; 
gę-’. .

Dabar jūu iš miesto gir
dėjosi klyksmas, vaitojimai 
ir keiksmai;,. Per bažnyčios 
langus matėsi paraudęs nn c 
gaisro dangus. Totoriai už-. 
di?gė miestų. . •

Prie vienuolijos durų pa-' 
sigirdo .smarkusVJr-u garsus 
bildesys. . Pasigirdo lentų 
traškėjimas. Totoriai iš
laužė vienuolijos duris.. Su
simetė ki-aujagerių gauja į 
vienuolijų. Atėję į vienuo
li jos koplyčių ir paina tę bev 
simeldžiančius vienuolius ir 
smarkiai - suriko ...ir puolė 
kardais kapoti juos. Vie
nuoliai nesigynė, ir taip 
vienas paskui kitą virto ant 
koplyčios kruvinos žemės. 
Keturięs dešimtys devyni 
vienuoliai žuvo inip. pagonių 
Totorių.

Ir taip jauno . vienuolio

ĮPĖDINIS
Baltrus: Gydytojau, noriu ta- 

mistai išreikšti . savo dėkingtuną 
už stebuklingas .gyduoles. Jos 
majų labai daug pagelbėjo.

Gydytojas: Malonu tai išgir
sti. Kokia tamstos, liga buvo; 
negaliu tamstos, atsiminti?’.

Baltrus: ’ “ Tdi ne aš_ sirgau.- 
Ėuvo tai mano turtingas dėdė— 
'dabar aš esu jo įpėdinis?’

L D, S. N. ANGLIJOS AP
SKRITIES KUOPOMS

7 DIENOMIS Į LIETUVĄ 
GREIČIAUSIAIS PASAULYJE LAIVAIS..

. .27• • WlilteTin.il St„ 
NfiSV- Yb$4 N; Y,

Kungsiiolm 
«GRIPSHOlX • 
*iCUNGSHOl)JI, 
Drottningholirų 
OGRlPSHOLĮf.

*Liet«rią

BREMEN . EUROPA
‘ Specialiai- tmukinful stovinti Rnliniafs garlaivio Bremerliavėnė 

užtikrina patogiausių kėjionę į .LIETUVA.
GREIČIAUSIAIS KELIAIS I SENĄJĄ TĖVYNĘ 

Inforiftnėljų-klauskite pas vietinius agentus- arba •

NOKTU GĘKNIAN LLOYD
SSmEmBS 252 BOYLSTON gfc, ^OSTON'

4 • . • • -

L. D. S. Naujosios: Angli
jos .apskrities pavasarinis^ 
susiyažiavii^s įvyks. 1933 
m., balandžio j2 d, j vai. p. p. 
parapijos svetainėj ė, 492 K. 
Seventh St./ So. Boston, 
Mass. '•

Visos kuopos prašomos 
išrinkti atstovus ir parūpin- 
ti geru sumanymii. Susiva
žiavimo programa. bus pra
nešta vėliau. ; .

Apskrities Valdyba.

akys buvo išgąsčio išplėstos, 
krūtine iš nuovargio .sinar-

šimtj's- devyni Sandoiniro 
kankiniai,” išsipildė. T.

LIETUVIAI! 
Važiuokite Tiesiai į Klaipėdą 
Didėle,Vasarine Ekskursija

LAIVU

S. S. FREDERIK VIII
Iš Nėw Yorko Birželio 3,1933

Del platesnių informacijų, užsakymų- ir laivakorčių 
kreipkitės.pas. ’ . .

LAIVAKORČIŲ KAINOS
. .■' Į vieną pusę • Į abi pusi
Trečia klesa .. .. $92.00 ... . ........... .. . .$153.50
Turistine klesa .. 111.50....................... : ... 187.00
Kąri. kl. minimum 132.50.... .. ... . . /; 245.00

— Taksui reikia primokėti— . • - ■. : ■ •___ •

C J. WEISUL
366 W. Broadway
So. Boston, Mass.

.ARBA. PRIE VIETINIŲ AUTORIZUOTŲ AGENTŲ.
; • • ARBA

Scandinavian-American Line
130 N. LaSaHe Št.

’ Chleiigo. III...

L. D. S. NARI0-BEDARGIU 
DĖMESIUI

“Darbininko” adniinis 
tocija išmokės L- D. S. na
riui — bedarbiui, už kiek
vieną naują metinę prenu
meratą vieną dolerį. Daug 
bedarbių naudojasi proga 
Pasinaudok ir Tamsta, De 
platesnių informacijų kreip
kis į “Darbininko” adnlini 
straciją, 366 W. BroadvUy, 
So, Boston, Mass*

KELIAUK I LIETUVĄ

ŠVEDŲ 
AMERIKOS 

jM-^LINUA
> 1$ Neto Yorko 
k į KLAIPĖDĄ 
r\Tėr Gothenbiirgiį

GREITA 
________ š kelione 

į LIETUVĄ per ŠVEDIJA
. ‘BALTASIS ŠVEDŲ LAIVYNAS” 

t»i<!ios LAIVAKPBJBS

^plaukimai i> Ne\v Yorko;
Balandžio 1 d.
Balandžio 22 d.

Gegužės 3 «1.
Gegužės 20 d. 
Gegužės 27 d. 

IlkskiD'įSijd.

“Darbininko” Katalogas
Visos knygos žymiai numažinta kaina

ĮVAIRIOS KNYGOS

Auksinio Gbuolio Istorija
■Graikų Mykolo gijos Žiupsne 
is) su paveikslais. Lietuvių 
ralbon išguldė Alyva .......

Trys Keleiviai — Krikščio
nis, Žydas ir Turkas. Pamoki
nanti apysaka. Parašė A1. Vyš
niauskas. Vertė P. B. ,...

Trumpi Skaitymėliai—labai 
gražūs pasiskaitymai apie į- 

’ vairinė gyvenimo atsitikimus, . 
Parašė J. Tarvydas . . ......... .25

Turto Norma—moks 1 i š k i 
pasiskaitymia. Parašė Uosis...

Gerumas — aprašymas apie 
gerumą per Tėvą Faberą Fi- 
lipiną. Vertė Kun. P. D. .... .15

Tabakas—Nuodai — rūky
mo kenksmas; pagal Dr. Ni- . 
kolskį parengė S. Kaimietis .10

Užkelta Mergelė su Barzda ■ 
ir Barzdaskutis — apysaka,. .15 

. Katalikų Bažnyčia ir De
mokratizmas. — Parašė kun. 
Tarnas Žilinskas <•.

■. Apaštalystes Maldos Statu
tas. — Vertė kun# P. Sauru
saitis .......................

XXIX Tarptautinis Eucha
ristinis Kongresas. Parašė 
kun. Pr. Bučys, M, I. O. . 1.50

Mūsiškiai Užsienyje, Juo- 
kihgąs , a^rašynias kęiioųės į 
Paryžių ir atgal Mikalojaus 
ir Gląpįto^/ivanoyųf'Tšguldė 
Magnus Parvalkietis .......

Kelionė Aplink Pasaulį per 
80 Dienų, — Apie visas de
rybas be galo idomūs nuoti- 
uai kelioųčs per įvairius kra- \ 
štus. Parašė Julius Verne. 
Vertimas, J. Balčikonis ..' .. 1,00

Pramoninės Demokratijos
Pagrindai. Parašė Uosis ......50

Gegužės Menuo — Kun. P.
Žadeikis. ...........  .i. .40

Aritmetikos Uždavinynas .25
Vaikų Darbymečiui —Rin- 

kįnėlįs kalbos mokslui .....
Petriukas — laiškas vieno 

vaikelio. Vertė S. Rakauskas
Bolševizmas — Kas tai yra 

bolševizmas ir jo vykdymas 
Rusijoje ,. ... .. .. .. .15

Žaidimų Vainikas -/ Savy
bes vakarėliams ir geguži
nėms su gaidomis. Sutaisė M.
Grigonis .. .. .. .. .. .. .25

Laimė (poėmė.).- Parašė
Vaitkus.................. ., .... .25

Atsargiai su. Ugnimi. Vertė 
iš lenkiško kun, K. Š. .. ..

Mūsų Tikėjimas—išaiškini
mas pagrindų mūsų tikėjimo

Lietuvos ženklai; — Išleido
J. Šeškevičius ir B-ye, Kau
nas ...

Ėmęs ir Kalbėk: Deklama
cijos, Monologai ir Dialogai.
Parašė Juozas V. Kovas .. .20

Graudūs Verksmai—Vertė
Vysk- A. Baranauskas .. .. .10

Eurharistįkos Stacijos. Su
lietuvino Kųn. P- Juškaitis ...

Kristaus kryžius: .Stacijos, 
Graudūs Verksmai, Maldos 
.Gegužės, Birželio ir Spalių 
mėn. Išleido kūjį. K. A. Vasys

Daigaus Karalienė. Surin
ko kun. M. Galevičiuš; be ap
darų 25c, sil apdarais. ... ...

Socializmas ir Krikščiony
bė. Prof. V. Jųrgučio ., . . .. .10

■ Žmogus ir Gyvulys. Parašė
kuri. Pr. Bučys k. .. .... .15

. žiydas Lietuvoje. Parašė S.
Kaimietis;....;. .. .. .. ?. .65

Maldos Galybė. Istoriškas 
piešinys. tV-to Šiipttneeio kri- 
kčionybes... Lietuvių kalbon 
išguldė P. B. .‘į .. ... ■••.15-

Ąpsirįkimų Komedija, At
sitikimas iŠ Amerikoniško gy
venimo. Išguldė L a p š i a u s -

.. >65i _ _ _
Jono Kmito Eiles .. . . .. ,75 | tuvybės7 Kun? J.'Ambriižį-

■ Be apdarų .... .. .. .501 jus

Itiformaciju ir laivakorčių kreipkitės 
į. vietini agentų. ■ • ’ •. ..

SAVEDISH AMERICAN LINE
21 STATE ST.. ■ NEW YORK, N, Y. 
CHICAGO, ILK 1S1 N. MiCliigan A v. 
BOSTON. MASS. 10 State-Stree 
DETROIT, MICH. -73 Ąlonroę ,St

,25

.25

.25

,25

.15

.25

.35

.15

Lietuvės Albumas. Su pa- Ąžuolas. A. Vienuolis 
veikslais ir aprašymais .. 1.00 J 
_ jtiumpa ApX°KėdksL arba j 
Katalikų Tikėjimo Apgyni
mas, Parašė kuri, V. Zajan- 
čgiiskas .. .... .. .'. .35

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

, Moteryste ir Šeimyna. Ver-t 
te J. Gerutis ... *......................25

Limpamosios Ligos ir kaip ? 
nbo jų išsisaugoti. Parašyta 
negyvoji garrita: žeme, van
duo, oras. Parašė J. Baronas .25

Nauja Skaitymų Knyga — 
(Dalis II) . SU paveikslais .. .40

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

Mano Patyrimai Didžiojoj 
Karėj, 1916 ir 1919 ni, Para
šė kun. J. F. Jonaitis (Kape
lionas) .. .. .. .. .. .15

x Pamaldų. Vadovėlis, Staci
jos, (3-raudūs Verksmai. Su
darė ir išleido kun. J. Konce
vičius ..... .... .. .. . ■. .10

Vienuolinė Luomą, Vertė 
(kun. P.. S'aurūsaitis .. .. .. .15

Moterystes Nesuardomybė.

Dr-jos leidinys, Kaune ....
Sunkiausiais' Laikais. Varo

se A. Rūcevieius .. .. .. ..
Meile (PoemO), Parašė M.

Gustaitis..' i * u
1 Šv’. Gabrielius. Išleido Te* • ■ 
vas Alfonsas Maria C. P. ,. .15

RELIGIJOS Mokymo Me
todika. K. J. Skruodys............25

Leiskite Mažučiams Atęiti 
Prie Manęs, Sutaisė kunigas 
Pranas '.; .. .... .25

Musų , Dainiai. Paraše Ka- ‘ 
zys Puida ... .. ..........25

• Andersono Pasakos — su pa
veikslėliais .1 .,. . . .. .10

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

Novena. Prie Šv. Pranciš
kaus Asyžiečio' su trumpais 
apmąstymais apie Jo gyveni- 
mą. - Parašę. Tėvas Hugolinus 
Stroff. O. F. M. Vertė K. . . .15

Valgių Gaminimas ir Namų 
Prižiūrėjimas. Sutaisę Ameri
kos lietuvaite .. .. .. ........... 100

Sveikata arba tiesus ir 
truinpas kelias į sveikatą. Su
taisė Dr. A. L. Graičiunas . .1.00

Ą Brief Lithuanian Gram- 
mar. Lietuviškai-Anglis kas

* žodynas. Kuh. P. Saurusaitis .15
Materijos Keitimąsi Orga- 

’ nizmuosč (Paskaita) L. Vai- .
liopis ...... ............................15

. Delegatų Kelionė Lietuvon 
1 1916 m. Parašė Dr, J. J. Biel

skis ............. -15
Vadovėlis išmokti dailiai 

mišioms tarnauti. Parūpinta . 
Seno Bažnyčios Tarno .. . . .05 
.. Seselei-—Rūtelei, patarimai 
ir pamokyami mūsų mergai
tėms. Iš vokiško perdirbo 
Kupranas .. .. ..♦ ., .10

Mūsų Jaunuomenes Idealai-----
Paskaita skaityta Ateitininkų 
konferencijoje, Voroneže, 5 
di, birželio, 1917 ni. .. ., .. ;10 

šeimyniškiems Vakarėliams
pramogėle. Svirno Žvyne ... .10
Iš Adomo Mickevičiaus Raš
tų. Mokykloms parinko M. 
Biržiška ..... .. .. ..... .30

Mūšiai jiriė Nemuno ir Au
gustavo giriose .... ,. ., .16

Pasakėčios... Rinkinėlis kal
bos mokslui ...... . .10

“Dievo Karalystė Jumyse
Yra” arba apie gerūnio do
rybę. Versta iŠ lenkų kalbos' . 
ir išleistą laipinantis P. L. ... JO 
. Kį; kiekvienas Katal i k a s 
turi žinoti arba mokėti .05 

[ Kovotojas dėl Vilniaus lie-. .

,05

I .10
/Kas Šiandien Kalbamu, a- 

pdo Dievų, Sielų, Religijų, Pa
dangų ir' Socializrftų; Rarasę., 
Dr. Povilas Mira .. .. .10

Visas Svietas^ žemė/ kalnai, 
vanduo, upės, žmonės, mies
tai; Sutaisė ii išleido P. Mi- 
kolainis .... .. .. .. .10'

MALDAKNYGĖS

Maldų Rinkinėlis, bal tais 
viršeliais .. ,. ..1.50 ^90

Maldų Rinkinėlis, Juodais: 
viršeliais'.; .. .. ... ..1.50 .75

Pulkim ant Kelių — “Dar- 
bininko’7-spauda.-Odos apda-' 
m ; ......... • i. $1.50 2.00

J. . Losauskis. Šv. Kazimiero 
" ’ ‘ “ ... .10

.10

.25

.20

.15

.25

.50

.20

.10

TEATRAI

Vienuolio Disputa su Rabi
nu. .Vieno veiksmo juokai Su- 
lietuviiio Vaidevutis ..... ...........15

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

Giliukingaš Vyras. 2-jų ak
tų komedija; parašė S. Tar
vydas ;. , .. .. .... .25

Ubagų Akademija ir Uba
gų Balius — komedijos po 
1 aktų. Parašę Seirijų Juozu
kas .. .. .. .. . .... .35

Sniegai—Drama 4-rių ak- 
tų... Vertė Akelaitis .. ,. -.40

Ęsumaš — 3-čia dalis dra
mos, “.Gims Tautos Genijus.” 
Parašė kun., L.. Vaicekauskas .10

' Visi Geri — 3-jų veiksmų 
vaizdelis-; parašė F. V............. 10

Patricija, arba, nešinamoji . 
kankine — 4-rių aktų drama. 
Vertė Jonas Tarvydas .... .10

Išganymo Apsireiškimai — 
atėjimas ir gyvenimas ant že
mes Jėzaus Kristaus. Vaidini-, 
mas su gaidomis; ., ;. .. .. .75

Dramos; 1) Germanas; 2)
Fabiola 5-kių aktų ; ,3) Liur- 
do Stobūlas 4-rių aktų; para
še J. Tarvydas . - ,.... .. .65

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

Valkų Teatrai: dalis 1:1). .
Pagalvok ką darai; 2) Jono

i laime; 3) Pasakyk mano lai
mę. Surinko S. K,D. ir N. .. .15 
. Vaikų Teatrai: dalis II: 1)

; Ištirsime paskui; 2) Antanu
kas. Surinka S.K., D. ir N. .. .15

DAINOS

Jaunimo Aidai, M. Ateivis 
Strazdelio Dainos^ Parink

tosios kuh. A. Strazdo, dainos 
Svodbos Dainos .. .. ., 
Birutės Dainos .. .... .. 
Mūsų Kariuomenės Dainos.

20,dainij dviems ir .trims bal
sams. Į’arengę A; Vaičiūnas 
karo chorvedys ... ...

SU GAIDOMIS
M.: Petrausko

Jo jau Dienų ...... .... 
Vai aš paldrsčiau ... ... 
Ūglio (Latviška) .. .
.Už-.Šiliūgčlį .. .. .. .. .. 
Saulelė raudona .. .. .. 
šių Nakoialy (dzūkiška) .. 

. Skyniau slų nimelį.... .. 
Siuntė inano motinėlė 
Ko liūdit sveteliai? ....

• Sashauskio 
Blaivininkų hytunas .. ..

Aleksio
Vyčių hyninas ;. .. . ..

• Tallat Kelpšos
Liaudies dainos (chorui 

Aš pas tėvelį-^Iociute mano .15 
Gi tu, laljštihgelė-Vanagv- 

lis tupėjo .. .. 15
Kad Inivau-morgvle jr atlė

kė-sakalėlis.............  . .. .. .13

“DARBININKAS”
366 W. Broadway. So. Boston, Mass.
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PHILADELPHIA, PA.
- P'Jės E. Mickūnaitės

PafferbtuvėrS . , 
Philadelphijos miesto 

meno mėgėjų organizacija : 
“The Philadelphia Eorurn” 
surengė p-lei Ė, Mickūnai- 

! tei ir pijanistui K. Naegele 
koncertą kovo mėn. 3 dieną 
Academy o f Music svetainė
je. Publikos buvo gana 
daug. . Ypač organizacijos 
nariai ir muzikos mėgėjai 
dalyvavo šiame koncerte, 
P-lė E. Mickūnaitė atida'rė 
koncertinę programos dali, 
sudainuodama: “Gara e la 
Rosa,” “Še - tu m’Ami,” 
“Theme and Variations” 
Paskutinėj koncerto dalyj 
sudainavo: “My Johann,” 
“Dove l’Indiana Bruną” 
(Lakriie) ir tt. Visos, sudai
nuotos dainos išpildyta ko- 
gražiausiai. Entuziastiškais 
plojimais publika iššaukda
vo dainininkę po kelis kar
tus.: Tai buvo ypač smagu 
matyti, kad beveik išimti
nai svetimtaučių publika, o 
taip džiaugėsi mūsų tautie
te, kaipo meno pažiba. Dar 
labiau įdomu, kad tai gry
nai svetimtaučių publikai 
tarp įvairių kalbti buvo dai- 

■. nuota. , . ?.
Lietuviškos Liaudies PajiĮįOs

“Ko vėjai pučia?” 
“Kaipgi gražus, gražus,” 
“Pamylėjau vakar.” Nors 
jos buvo svetimos ir nesu
prantamos buvusiai publi
kai, bet gražūs ir aiškus jų 

(išpildymas visiems labai pa
tiko, Tiesiog buvo stebėti
na girdėti, tuos gausius ap
lodismentus iš pusės svetim- 

’ ’ taucių po lietuyiškij liau
dies dainų.;

Pagerbtuvęs
Po koncerto p-lė E. Mic- 

kūnaitė ir jos reikalų vedė
ja p-lė J. Briedžiūtė buvo 
užkviestos Vakarienėn pas 
p. Roland S. Morris, buvusi 
ambasadorių Japonijoje ii 

. dabartinį Phila Forum pre
zidentą, Garbės svečių tar
pe buvo p. K S. Brown, 
garsus bank i n i n k a s, p. 
Ward ir jo žmona, dr. Ch. 
Herrick, Girard Gollęge 

■į ‘ pirmininkas su savo žmona, 
dr. Regula, įžymus orato
rius, K. Huff, Phila Forum 
finansinis reikalų vedėjas 
adv. J. C, Bell, buvęs dis- 

‘ . triet atlorney Phila, J. Ė? 
’. Rebor adv. ir meno mėgėjas. 
į. ir daugiau įžymių svečių. ;

? Visi aukšti svečiai lemia
• gražią ateitį garsiai daini-

.ff niūkei. Visi pilnai paten-
kinti suruoštu koncertu.

. . / • Garbė amerikiečiams lie- 
‘G. tuviams turėti savo tarpe 

? . naują žvaigždę. ’ . 1
. . Buvęs.

7:30 vai. vakare. Tai bus 
jažnytinig koncertas, . pri- 

į raikintąs gavėnios laikui.
Tame koncerte bus ir 

daugiau dainininkų-gies- 
mininkų, Solistė E.Mickū- 
naitė turės kelias drauges, 
kurios pagiedos.

Artistės E. Miekūnaitės 
koncertas rengiamas Seserų 
Kazimieriečių naudai ,nes 
jį yra pasižadėjusi neužmir
šti Sesučių ir.. atsilyginti 
jomsuž-gražų auklėjimą ir 
mokymą parapijos mokyk
loje. .

KoVo 3 dieną 1 miesto ge
riausioje salėje buvo p. E. 
Miekūnaitės koncertas, ku
rio pasiklausyti prisirinko 
pilnutėlė salė. Tad ir mes 
lietuviai turėtumėm gausiai 
atsilankyti ir pripildyti Šv. 
Kazimiero bažnyčią, 324 
Wharton St.

Įėjimas veltui. Bus ren
kamos aukos Se^učiir nau
dai. Lietuviai turi nepa
prastą progą išgirsti p. E. 
Miekūnaitę, kuri, lankyda
masi Lietuvoje, valstybės o- 
perojė buvo pirmaeilė artis
tė.

Ėls. Mastaitytė.

FRACKVILLE, PA.
. Balandžio 17 d., tuoj - po 

Velykų, Berkshire svetainė
je įvyks šokiai parapijos 
naudai. Visi laukia to pa
silinksminimo.

Šiomis dienomis Fountain 
Springs ligoninėje serga 
Benjaminas. Svirskis, lietu
vis biznierius, vienintelis 
šio. miestelio tarybos , lietu
vis narys-konsilmonas. Ti
kimasi, jog ligonis greitai 
pasveiks.

ST. CLAIR, PA.
Šiomis dienomis mirė My

kolas Pakeltis ir buvo ,pą- 
Laitas bedievių kapinėse. 
Gaila, kad taip įvyko, hes 
likusieji šeimos nariai yra 
praktikuojantieji katalikai.

Kovo 23 d. vakare bažny
tinėje svetainėje bus rodo
mi “garsiakalbiai judomieji 
paveikslai ” iš Lietuvos. 
Laukiama daug žmonių.

čią kalbėtoją kunigą F. 
Bruckmann, vokiečių para* 
pi jos kleboną. Jisai parei* 
škė daug gražių minčių, Jo 
kalba žavėjo ir domino klaii 
sytojus-jas. ■ .

Po prakalbos sekė pasi
linksminimo vakarėlis, ku
rį surengė darbšti vytč M> 
Tamkelevičiūtė. .

Šį sekmadienį, kovo 19 d.j 
9 vai. vakare kalbėtoja bus 
mokytoja Meraįda Brennan, 
kuri mokytojauja Shenan- 
doah HigK School. Pasilin
ksminimo vakarėlį surengs 
J. Mizeriūte. \ .

7 Akyčių Basltelball Tymas 
Pralaimėjo

Kovo 9. d, vakare, mūsų. 
Vyčių basketball tymas pra
laimėjo žaidimą prieš She- 
nandoah Commodores. Žai
dimas įvyko Shenanddah 
High School gimnazijoje, 
kurioje atsilankė daug žiū
rėtojų. Žaidimas ėjo smar
kiai ir įdomiai ir dėlto žiū
rėtojai buvo patenkinti. Vy
čiams per visą'žaidimą ne
sisekė ir dėlto vyčių pase
kėjai žiūrėjo į. žaidimą nu
siminę. Vyčiai išėjo iš ko- 

, vos pralaimėtojais 23:20.
Tą patį vakarą mūsų Vy

tės pergalėjo Šv. Juozapo 
iš Frackville mergaičių bas
ketball tymą. Frackvillie- 
tes smarkiai ir‘puikiai žai
dė, bet mūsų vytės jas 'pra
lenkė? Žaidimas baigėsi 
vyčių naudai .27:20, Žaidi
mo metu ypatingai pasižy
mėjo A. Stepulaitytė ir E. 

, Novikaįtė.<• Reikia pažymė
ti, ' kad ■ mūsų . vytės save 
skaito nenugalimomis, nes 
per trejiš metus yra sumu- 
šusįos.visus mergaičių i*ate* 
liūs šioje apylinkėje su ku
riais joms tik teko žaisti..

Iškilmingos. Laidotuvės .
Kovo 10 d< pasimirė Vla

das Zuberis, 33 metų am
žiaus. Palaidotas kovo 13 
d., iškilmingomis pamaldo
mis iššv. Jurgio bažnyčios 
naujose Šv. Marijos kapinė- 

i ’ • •se*.
Šv. mišios celebravo prie 

didžiojo altoriaus kun. A. 
J. Alaųskas. Prie šoninių, 
altorių mišias atnašavo kun. 
J. J. Karalius ir kun/ Dr. 
Matusevičius.

Kovo 30 d. parapijos sve
tainėje įvyks “kortų parti
ja,’ ’ kurią rengia Šv. Tere
sės? sodalietėš. . Rengėjos 
sparčiai dirba ir turi surin
kusios jau daug daiktų. '

SHENANDDAH, PA.

lankosi į Mt Gamei šv. 
Kryžiaus parapijos bažny
čią, kur vyksta novena į šv. 
Juozapą.

ŠV. Marijos parapijos 
klebonas. Petrovich yra su
sirgęs dideliu šalčiu.

Kovo 19 d. Mt. Gamei 
parapijos bažnyčioje užsi- 
baigs novena į Šv. Juozapą 
ir prasidės 40 vai. atlaidai. 
Kulpmontiečiai gausingai 
dalyvaus šiose iškilmėse. . t 
— -- :t-~—? M.-<•

NEW PHILADELPHIA, PA.
Šioje kolonijoje daugu

mas žmonių jau ketvirti me
tai nedirba. Didesnės kietų 
anglių kasyklos, kurios tu
rėdavo po 600 ir po 1000 
darbininkų uždarytos. Dir
bama 3 kasyklose su ma
žu skaičiumi darbininkų — 
nuo 100 iki 600. Nesenai 
2 žydeliai buvo įsteigę mar
škinių dirbtuves, bet viena 
užsidarė, o kita' silpnai lai
kosi, kurioje į savaitę dar
bininkas gali uždirbti tik 
$1.50. ?

MISIJOS
Nuo sausio 23 iki vasario 

?5 dienos turėjome misijas. 
Klebonas . kun. S. Mozūras 
buvo pakvietęs misįjonierių 
kun. j. Bružiką, S. J/ Pir
ma Savaitė buvo moterims. 
Kasdien Buvo 3 pamokslai. 
Vėliau atskiri pamokslai 
buvo vaikams. Sausio 30 d. 
prasidėjo misijos vyrams. 
Misijonierius ragino vyrus 
gausingiau pasirodyti už 
moteris ir kvietė ištverti 
taip, kaip southboštoniečiai 
Vyrai ištvėrė, Na, vyrai ge
rai ir pasirodė/
? Misijų gale padarytas iš
kilmingas krikšto , pažadų 
atnaujinimas. Daug vyrų 
įsirašė į Maldos Apaštala
vimo draugiją. Mes labai

f J»
" ■*; ■
/

i. ŽIhyhA^
MŪSŲ PARODA AMERI

KIEČIŲ SPAUDOJ
Viešojo Knygyno Valdy* 

bos paskelbtas- aškilmingas 
atidarymas naujų savo Rū- 
mų tuo pačiu laiku sudarė 
Tarptautinei Liaudies Me
no bei Rankdarbių Parodai 
ypatingai palankią nuotai
ką, ir padidino jos svarbą 
vietos laikraščių leidėjams 
ir jų skaitytojams. Dėl to 
paroda ir sulaukė ganą 
daug komentarų. Lietuviu 
skyrius, ypač buvo giriamas. 
Ypatingai pasižymėjo V p. 
Jeva Žilinskienė, su savo iš- 
megsta lovatiesalu, ir p. Jo
nas Kairys, su medžio dro
žiniais.

GAVfiNINIS RADIO 
KONCERTAS

Pereito ketvirtadienio ra
dio programa susidarė išti
sai iš garsaus prancūzo, 
TheodOr Dubois Kantatos, 
“Septyni Paskutiniai žo
džiai nuo Kryžiaus.” Buvo 
įprasta keletą metų šią 
Kantatą giedoti Bažnyčioj 
per Verbą, ir žmonės ją la-

' I ' ’• *.

dėkingi Misijdhierįui už. 
gražius pamokinimus iy 
naudingus patarimus. . f 

Maldos Apašta l a v i m į) 
draugija smarkiai padidėję. 
Prieš pirmą kovo mėnesiu 
penktadienį klebonas klaupė 
išpažinčių nuo 2 vai, po pių- 
tų iki 11 vai. nakties. . Ls 
ryto ir daug buvo. Taigį, 
pas mus žymus tikybinis at
gijimas. * i

Parapijietis.

? v

bai pamėgo. Šiemet ketina
ma ją dviem dalim išleisti 
per radio.
;; .Atgiedota sekančios da
lys: Įvada, “ Visi" žmones, 
kurie tuo keliu einate, te- 
mykite, ar yra skausmo, to
kio kaip Mano skausmas?” 

Pirmas žodis: “Tėve, at
leisk jiems, nes jie nežino 
ką daro,”

Antras žodis:’ “Šiandien 
būsi drauge su Manim roju
je.”

Trečias žodis: “Motina, 
štai tavo sūnūs.”

Ketvirtadienį, kovo 23 d. 
šios Kantatos kiti keturi žo
džiai bus atgiedoti.

TĖVŲ MARIJONĮI MISI- 
SIJOS GAVĖNIOS METU

MIRĖ
Ona Akelaitiene, 47 metų 

amžiaus, gyvenusi 111 Par- 
kin St., pasimirė kovo 9 d., 
7. vai. ryte, po ilgos ligos. 
Girdėti, jog ji negalavo jau 
net per aštuonis metus. Pa
liko didžiam nuliūdime sa- • 
vo vyrą Miką, ir du sūnų, '■ . 
Kazį ir Juozą? Buvo palai
dota kovo 11 d., iš Šv. Al* .. 
fonso bažnyčios į Holy Re- 
deemer kapines. . ■ .

“ “ JGD AMIEJIPA- — - ~
VEIKSLAI •_

P. Lukšys rodys parapi-' ' 
jos salėje Lietuvoj nutrauk
tus paveikslus kovo 20—21 
d. Įžanga 25c.

Žynys.

Ko v. 6—19 dd. Montreal, 
Kanada, (Kun. J. J. Jakai
tis, M. I. C.)

Kovo 13 —19 dd?Water- 
bury, Čonn. (Kun. A. Pet
rauskas, M. I. C.)

Kovo 13 —26 dd. Šv. Ka
zimiero parapijoj, Worces- 
ter, Mass. (Kun. A. Būblys, 
M. 1.0.)

Kovo 20 — 26 dd. Šv. A Ti
tano parapijoje, Detroite, 
Mich. (Kun. J. J. Jakaitis, 
M. I. C.)

Kovo 20 — Balandžio 2 
dd. Camb r i d g e, Mas s. 
(Kun. A. Petrauskas, M. I.

Telefonas;Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. PAOA STREET, 
BALTIMORE, MD.

"PAVASARIS"
Švenčia savo 20 m.-jubiliejų. :.
. Didelė dalis Lietuvos ir 

užsienio lietuvių jaunimo 
jau 20 metų su didžiausiu 
džiaugsmu pasitinka kiek
vieną gyvą, linksmąj įdomų' / 
šio laikraščio numerį., “Pa-T 
vasaris” gi džiaugiasi, kad 
jam pasisekė atspėti lietu
vių . jaunimo širdį, atspėti 
kas lietuviui miela ir bran- ■

;! •■■ . E. MICKŪNAITES .
'į..;'. KONCERTAS
r’ . Senai, laukiamas garsio- 
h sios solistes p-les Emilijos, 
į • Miekūnaitės koncertas į- 
?. vyks šv. Kazimiero parapi- 
■‘ . jos bažnyčioje, kovo 26 d.,

VyšiiĮ. Selima-dieninis 
Vakarėlis'

Kovo 12. d. įvyko . vyčių 
didelis parengimas — pr^ 
kalbos ir pasilinksminimo 
vakarėlis, kuris visais at
žvilgiais pasekmingas. S alų 
buvo pilnutėlė jaunimo. 
Vyčių dvasios vadas kun. 
A. Alaųskas susirinkusiems 
klausytojams perstatė sve-

Pritaikintą ir paguo
džiantį pamokslą pasakė 
kun. A. J. Alaųskas. Laido
tuvėse dalyvavo didelė žmo
nių minia ir į kapus Įvdęjo 
daug automobilių., Vėtio- 
4iis paliko dideliame nuliū
dime tėvą, žmoną ir tris Vai- 
kučiūš.

Teilsis ramybėje. Amžiną 
atilsį duok jam, Viešpatie, 
o šviesybė amžinai tegul jį 
apšviečia. / ’ . ' •

KULPMONL PA. i
K. Kaminskas, ■ gulintis 

Phila. 4igoninejer jau svei
kesnis ii' šia savaitę tikisi 
grįžti į’ namus.. Visi jo. 
draugai, laukte laukia. . t

Daugelis kuįpmantiečįų

PASIRINKI SAU GERIAUSIĄ 
DRAUGĄ

Geras laikraštis yra kiekvieno žmogaus.geriau-- 
sias ir tikriausias draugas.

Dabar visi pripažįsta, kad laikraštis “DARBI 
NINKAS” vertas kiekvieno lietuvio tikro draugo 
vardo. . ■ ' '

“ DARBININKAS” išeina du kartu kiekvieną 
savaitę—antradieniais ir penktadieniais. Jame ra
si naujausias ir teisingiausias žinias, gražiausius ,. 
pasiskaitymus. Jis turi jaunimui skyrių. Būna ir 
gražių juokų. Plačiausios žinios iš nepriklausomos . 
Lietuvos, ir Vilniaus krašto.

“Darbininkas” metams........
“Darbininkas” “pusmečiui ....

■ Jei imsi tik vieną karią į savaitę
GALI UŽRAŠYTI SAVO GIMINĖMS į

ĮLIETŪVĄ i
Metams......'......... *....».. .$5.00 ;
Pusmečiui .. /.. . ......... . . .$2,50

| SPAUDA YRA DIDŽIAUSIA PASAULY GALYBĖ, TAD !

I
 IR NAUDOKIS JA: , ? '

“DARBININKO” SPAUSTUVĖJE
/ATLIEKA ĮVAIRIUS. SPAUDOS DARBUS i

PRIEINAMOMIS KAINOMIS ; į
Reikalekfėipkitea pas. E

“DARBININKAS” Į
366 W. BROADVPAY 80. BOSTON, MASS. |

/-.„•' Tel. So. Boston 0629 r
, J f" ■

. ..-4.00 
...$2.00 
... .$2.00

R' •

dd.

dd.

Balandžio 3—9 dd. Bal- 
timore, Md. (Kun. j. J. Ja- 
kaitis, M. L G.)

Balandžio . 3 — 16 dd. 
Brockton, Mass. (Kun. A. 
Petrauskas, M. I. C.)

Balandžio 10 — 16 
VVestfield, Mass. (Kun, 
Būblys, M. I. C) 
. Balandžio 10 — 30
Apreiškimo parap., l>rook- 
lyn, N. Y. (Kun. J. J. Ja
kaitis, M. I. d.)

Kovo 27 — Balandžio 2 
dd. Aušros Vartų parapijo
je, Worcester, Mass. (Kun. 
A. Būblys, M. L C.)

Kovo 27—Balandžio 2 dd. 
Šv, Jurgio parapijoje, Phi- 
ladėlphia, Pa. (Kun. J. j. 
Jakaitis, M. I. C.)

Balandžio 3—9 dd. Athol, 
Mass. (Kun. A. Būblys, M.

"MRRININKO" SKAITY
TOJI! DĖMESIUI

“Darbininkas” jau priima 1933 
m. Lietuvoj Paskolos Boną ku 
ponus už prenumeratas ir kny 
gas ui pilnį ją vertę. Nukirpk 

1932 m. kuponą siųskite .
“DARBININKO” ADM., 

366 W. BroadW» 
South Boston, MMs.

“Pavasarį” skaitydami, • | 
sužinosite, kas dedasi Lietu- J
voj, kaip gyvena ir juda, Ii- j

kę Lietuvoj, Jūsų broliai ir . J 
sesutės. • ' |

“Pavasary” rasite daug j
gražių Lietuvos istorijos a- į
pysakų, rasite apdainuotas 
Jūsų tėvynės laukus, senų te j
vėlių bakūžes. “Pavasaris” <
dvelkia Lietuvoj miškų oru : į 
ir skamba Lietuvos paukštė* Į
lių dainomis. /•

“Pavasary ’ ’ rasite vaidin !
ti tinkamų komedijų, mono- : :
Ibgų, šposų, gražių apysakų^ / . Į 
aprašymų, labai daug gražių . i
Lietuvos gyvenimo paveiks- j

ių. ■ .-■■■• l

, ■ • , • • I

“Pavasaris” sldrtas, vi- ■: ;
sam pasauly issibašČiusiam, i-
lietuvių jaunimui.

“Kad Jūsų “Pavasaris” |
būtų dar dažnesnis. Taip j
ilgu jo laukti. Gyvendamas ’■
užsieny, be “Pavasario” tur 
būt jokiu būdu nenųrimčiau. ■
Mano mylimiausias “Pava-; . j
saris,” ypač šįmet, labai įdo- ' Į 
mus” -* K. Rakauskaitę • j 
Haųpstr. 121, Berlin, Shoe- ; '■ 
nenberg. Ištrauka iš laiško).., • 
Tokių laiškų “Pavasaris” j 
susilaukia labai daug. ?t ?, ?

.Pavasaris.” metams Imi- 
nuoja tik 5 litus. Užsieny
je metams 1 doleris. LatvL ’ 
joj, Vokietijoj ir Estijoj į
tiek pat ir Lietuvoj. . į

“Pavasario” Redakcijos ■
ir Administracijos adresas: j
Kaunas, Mickevičiaus gt. 28. .

ProfėnIonRtftg blsnlerlnl, pramonĮn* 
k|!, kurie skelbiasi "Darbininke,” tik* 
ml verti akaltytojy parama*.

VW g*nlnkit*» "Darbininke" . v ■ 4
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Dontatic yeariy ..............%£00
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DoaMMtlc once par weak yearly. ,|2.00 
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Amerikoje metanu 
ūieleny metama ................>5.00 
Viena kart savaitėje metanu,...$2.00
Užsieny 1 kart savaitėje metanu. .>2.50

DARBININKAS
B66 WEST BKOADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

TBLBPHONB SOUTH BOSTON Mao

KARO PAVOJUS
Slovakiją, Jugoslaviją), su
laužyti pranzūzą-lenką he- 
geinoniją(virsenybę) Eu
ropoje, giąžinti Vokietijai 
visus atimtus kraštus ir nu-, 
siki'atyti Talkininkų kont
rolės, kad vokiečiai galėtą 
ginkluotis, niekeno nevaržo
mi.

' ~ Yra faktas, kad Vokieti
ja padarė sutartį su Ven
grija ir Italija, iš-kur ne
perseniai (būyo nugabenta 
Austrijon daug ginklą ir 
amunicijos. Taip pat krei
piama daug dėmesio į So
vietą Rusiją. Komunistų 
valstybė turi didižausią ar
miją, kurią stropiai aprūpi
na vokiečių išdirbimo gink
lais ir orlaiviais. Daugelis 
vokiečių karininką yra rau
donosios armijos instrukto
riais. Nors soči j alinė pa
saulėžiūra skiria Staliną 
nuo. Hitlerio, bet esmėje 
juodu yra panašūs viens

rūpi užkariauti atskilusias 
nuo jų valstybių tautas. 
Bismarko politika visuomet 

| buvo t— eiti su Rusija. Wil- 
helmas II nuo jos nutolo ir

; • Europoj vis daugiau ir. 
daugiau kalbama apie būsi- 
mąjį karą. Apie jo ’gali
mumą pradėta jau garsiai 
kalbėti parlamentą komisi
jose ir. diplomatą tarpe. 
Ypač Hitleriui įėjus į Vo
kietijos valdžios sąstatą, 
pramatoma, kad tas karš
tuolis bile kada gali mesti 
kibirkštį į sprogstamąją 
medžiagą, kurios dabar piL 
na Europa. Atrodo, kad vi
sos valstybės’ viena į kitą 
šnairuioja ir laukia tik pro
gos pradėti kivirčą. Tą 
sprogstamąją medžiagą pa
gamino Pasaulinis Karas ir

. išsivystęs iš jo Versaliaus 
. traktatas. .Vienos valstybės 

gavo perdaug, kitos buvo
; nuskliaustos ir beveik pa-:
■ smaugtos.

Didžiausias nepasitenki
nimas kyla. Vokietijoj, ku
ri, pralaimėjusi karą ir ga-

• vusi mokėti didžiules repą- . ,
nacijas, negali nuriiųtį ^- ^itarn —diktatoriai. Abiem 
perneŠdama užgautos vokiš
kos savymeilės ir, sunkiai 
įgalėdama pakelti uždėtą

. ekonominę naštą- Karinga 
Vokiečių org a n i z a c i j a 
BStahlhelm”

.' mas) jau garsiai .šneka, kad 
1 reikia susprogdinti Mažąją

Santarvę (Riununiją, Čeko- ■

(plienę užtai brangiai užmokėjo. 
Dabar jau numatoma, kad 
vokietis su tusu vėl susiuos

tė. K.

TEVE, TEESIE TAVO 
ŠVENTOJI VALIA!.,.

Ir vėl liūdna žinia!. Vėl , 
. naujas, ašaromis aplaisty- -i 

tas, kapas! Vėl nebeteko
me vieno uolaus ir darbš
taus Bažnyčios ir tėvynės 
darbininko!.., -

Šių metą vasario 16 die
nu, Kaune, šv. Luko ligoni- 

. ’ nėję apleido šį pasaulį dar 
visai jaunas, galima sakyti, 
nesulaukęs nė 40. metų, Tė
vas Zigmas Drabnys .(Drob- 
nė), Marijonas.

: . Jaunai Marijonu . .Kon
gregacijai, kuri tiek daug, 
yra užsimojusi nudirbti, o 

. ihaža turi . darbininkiį, tai 
ne menkas smūgis!

• ’ A. a. Tėvas Zigmas buvo 
kilęs iš Merkinės pai-apijos, 
.Veismūmj kaimo. . Gimęs. 
1892 m, Kunigu seminari
ją ėjo Vilniuje. Kunigu 
buvo įšvęstas 191,. metais, 
Kelerius metus, padirbėjęs

■* didžiulėje ir neramioje Bo- 
. dūmos parapijoje, įstojo į 

Marijonu Vienuoliją Mari
jampolėje; . Čia. atlikęs no- 

’ - -yicijątą, buvo pasiųstas į 
r. Kauno.^ universitetą Baigti 

•. aukštuosius mokslus. Bai
gęs universitetą, . buvo pa* 
skirtas {• Žemaičių Kai vari

ją vikaro, pareigoms eiti. 
Šias pareigas beeid a m a s 
nusišaldė, susirgo plaučiu 
sloga. Iš to išsivystė džio
va, kuri ir nuvarė jaunuo
lį į kapus.

A. a. Tėvas Zigmas buvo 
tikras vienuolis: pamaldus, 
nuolankus, savęs, atsižadė
jęs, be galo, darbštus ir iš
tvermingas darbe... . Aš iš 
paties velionio lūpą girdė
jau apie jo nuveiktuosius 
darbus Rodūnios parapijo
je, kur jam vienam reikėjo 
aprūpinti apie deširns tūks
tančių- parapijoną. Nere
tai reikėdavę nuo d valan
dos ryto ligi 9—10 valandos 
vakaro prasidėti klausyklo
je, per išilgas dienas važi
nėti pas ligonius, kurią di
džiojo kąro metu ypač buvo 
padaugėję.. Aš ir pats sa
vomis akimis mačiau velio
nio darbštumą tiek Mari
jampolėje, tiek .Kaune, 
tiek. paskui i n i u 1 a i k u
Ž. Kalvarijoje; Jo klau
sykla beveik visuomet bū
davo apgulta norinčią pri
eiti iŠpažihtiės. ' Atlikęs ba^ 
nyčiojė savo * darbą. ė j o prie 
draugiją. Jei dar kiele at
liekamo laiko lįsdavo -r-ra-

šydavo {'laikraščius žinią ir 
straipsnių.^ :

Buvo tai Dievo apdova
gotas pamokslininkas. Jis 
turėjo tą, dovaną, kad mo
kėjo suprasti vargdienio 
kaimiečio . sielos geli nes ir 
pataikydavo jam taip pra
bilti, kad anas viską kaip 
ant delno suprasdavo. Jo 
pamokslą -žmonės mėgdavo 
klausytis. Ypač “dzūkai” 
negalėdavo atsigėrėti jo sa
komais pamokslais^ Jm ją 
nė nesigąilėdavb' sakyti. 
Kur tik paprašydavo, jis vi
suomet . būdavo pasirengęs. 
Mėgdavo velionio pamoks
lus ir žemaičiai. .Plačiai 
velionio vardas buvo žino
mas, kaip gero Misijonie- 
rlaus. ;.~ —-yr—:

A. a. Tėvas Zigmas, kilęs 
iŠ. paties Dzūkijos . vidurio,, 
buvo tikras jos. mylėt'vjas. 
Dzūkijos girios jam kvėpė
te kvepėdavo, ežerai trauk
te* traukdavo. Ilgėdavosi 
jis jų, kaip brangiausią 
daiktų. Visus kviesdavo at-.: 
silankyti į: jo tėviškę pasi
grožėti tenykštės gamtos 
gražumu. Mane patį kiek 
jis priprašė, kad tik kartu 
su juo vykčiau kada į Mer
kinę. Kaip jis nudžiugo, 
kai mes keliese sutarėme 
prieš kelerius metus atvyk
ti į Merkinės šv. Roko at
laidus. Rodos, jam inės. tuo 
dangų prilenkėme!... Taip 
jis brangino, savo kraštą.

Dabartinis Marijonų. Ge
nerolas — J. E. Vyskupas 

: Petras’ Būčys,^{Vertindamas 
a. a. Tėvo Zigmo iškalbin
gumą buvo beskiriąs jį mi
si jonieriųmį į Ameriką.- 
Nežinią tačiau dėl ko, velio
nis. 'atsiprašė, kad paliktų 

. Lietuvoje, Be abejo, jo dL 
cleliš nuolankumas gąsdino 

: jį, kad netiksiąs Amerikoje 
misijonieriauti." Gaila! — 
Jis kaip tik būtų buvęs Čio
nai tinkamas misijoniėrius, 
ypač tose vietose, kur‘dau
guma iš jo kampo yra atke- 
liavusių. Čionai prie leng
vesnių gyvenimo sąlygą gal 
ir sveikatą būtą buvus tvir
tesnė ir gal nebūtų reikėję 
okioje jaunatvėje skirtis 
su šiuo pasauEu!..

Dievo, matyti, kitokia bu
vo valia. Trumpai gyven
damas sųkubo a. a. Tėvas 
Zigmas daug nuveikti Die
vo garbei ir žmonių natida i. 
Teatlyginie jam .Viešpats iš 
savo neišsemiamų gerybių 
pagal jo užpelnus!

Kun. A.. Petrauskas, 
JA L G.[

LIETUVIŲ KATALIKŲ
' • VIENYBE

A. L.^R. K, Federacijos Reikalai
2834 Sd. Oakley Avė,, CMcago, III, .

MUSŲ VAJAUS PROGRAMA :
Katalikiškojo veildmo ir , 

lietuvių katalikų spaudos i 
vajus prasidėjo. ‘ Visi mū
są didesnieji centrai tą dar
bą jau varo pirmyn. Sekre- 
torijatas turi tikrų žinią, . 
kad Didžiojo New Vorko, 
delphijoSj Chicagos Federa
cijos apskričiai jaii dirba. 
Pittsburgh’o lietuviai kata
likai taippat jau yra pasi
rengę prie šio svarbaus dar? 
BoL Ū^toše^Edtbiujose irgi ‘ 
eina sąjūdis. Nėra tos die
nos, kad neateiti]. į Sekreto- 1 
rijatą laiškų, . prašant pri
siųsti inforniaėijii, Federa
cijos konstitucijos knygelių, 
knygą katalogą. Atskiros 
draugijos taip pat yra susi- 

. domėjusios lietuvių katali
kų vienybės reikalais. ..

Praėjusią savaitę buvo 
prašoma, kad ir centralinės 
lietuvių organizacijos, bū
tent: LRKSA.,. Moterą Są
junga, Lietuvos Vyčiai, Stu
dentų Oi'ghnizacija, Labda
rių Sąjunga ir Rėmėju 
Draugijos prisidėtų prie 
Federacijos vedaiho vajaus, 
Del to rengiant prakalbas 
kolonijose reiktų nustatyti 
maždaug tokia programa: 
L Prakalba apie Katalikiš
kąją Akciją; 2-% apie spau
dą; 3. apie LRKSA.; 4. a~ 
pie Moterų Sąjungą; 5. a- 
pie mūsų jaunimo organiza
vimo ir palaikymo reikalus; 
6. apie mūsų religinių, tau
tinių ir kultūrinių.; įstaigų 
rėmimą, 
būti pasirengę, prirašyti 
naujus narius prie visą tų 
organizacijų ir užrašinėti 
visus lietuvių katalikų laik
raščius.. B c to, reikhi pasi
rūpinti salose turėti didėlį 
pasirinkimą katalik i š k ų 
knygų. . Tais dalykais turi 
būti apsirūpinę, ir tie veikė-

jai, kurie eis per iiąmus ka
taliku spaudos platininio 
veikalais, t. y, kalbinti kata
likus dėtis prie lietuviu ka
taliku organizacijų, turėti 
po ranka visas informacijas 
ir reikalingas aplikacijas.

. Dėl to, norint, kad vajus 
visais žvilgsniais pasisektu, 
reikia dirbti kooperuojant 
su visomis mūsų organizaci
jomis ir draugijomis.

Laiškai draugi joms
Šiomis dienomis Fedei-a- 

cijos apskričiai ir skyriai 
gaus pluoštus centro paga
mintų laiškų, kuriuos pra
šome išdalinti visoms kata
likiškoms draugijoms, kuo-1 
poms bei kliubams, neap
lenkiant nė chorą. Laiškuo- 
se išaiškinama Federacijos 
tikslai ir kviečiama draugi
jos dėtis prie bendro Ame
rikos lietuvių kataliką vei
kimo, -Tuos laiškus geriau-: 
šia yra nunešti tiesiog į 
draugiją sųsirmkimus ir; 
Jei bus galima, dar n* žo
džiu paaiškinti lietuvių ka
talikų vienybės svarbą ir 
katalikiškojo veikimo rėi-

: kalą. ■ . -
Federacijos Sekretorius.

jis buvo, pasmerktas mirti, 
jęt paskiau jam mirties 
bausmė buvo pakeista kalė
jimu ligi gyvos galvos. ,.

Kontautas buvo laikomas 
užkietėjusiu komunistu, bet, 
iškalėjęs kelerius metus ir 
arčiau susipažinęs su komu
nistų “ tvarka/’ taip pat. ga
vęs nuo ją nemažą nukęsti, 
dabar jais ėmė kratytis. Da
bar atitinkamoms įstaigoms 
jis atsiuntė prašymą, kad 
atsižvelgtą į jo sunkią būtį 
ir pasigailėtą. Pau a Š i ii 
prašymą gauta ir daugiau.
OKUPANTŲ KOLONIZACIJA

Žinios Iš Lietuvos
PRAŠO MIN. KABINETĄ “PA
NELES PAKEISTI Į PONIAS”

KAUNAS. — Moterą ta
ryba savo visumos susirin
kime rado, kad < moterų ir- 
panelių vadinimas ligi šiol 
įprastais vardais nėra ge
ras, ir nutarė, kad įstaigo
se 1panelės” butų vadina
mos “poniomis.”

Vykdydama - tą nutarimą, 
taryba įteikė ministeriui ka
binetui memorandumą, ku
riuo prašo valdžią padaryti 
atatinkamų žygių ir “pane
les” paversti poniomis” 
(pavadinimus).

KAUNE ATPIGO ŽEMĖ

nėti tik po 70 centą. Bend
rai lietuviai “verslovimn- 
kai,” 'kurią čia yra apstus 
būrys, stipriai užėmę pozi
cijas ir rimtai laiko savo 
kaip sąžiningi], pirklių ir 
pramonininką vardą.

,• MAŽEIKIAI

Vilniaus vaivadijoje o- 
kupantai y r a . a p g y - 
vendinę 1036 lenkų šei
mynas, kurioms davė lietu
viškosios žemės apie 17,000 
ha, Naugardėlio vaivadijoj 
tokių 'atėjimų yra 1642 šei
mynos ant .30,000 ha., Gar- .. 
dino y- 700 šeimynų, turin
čių 11,000 ha.,. Pagirio — 
1202, . su 30,000'ha. . Apgy
vendintieji kolonistai dau
gumoje buvę lenkų kariai.

KOMUNISTAI SUBADĖ 
LIETUVĮ

Šiais metais ypatingai at
pinga sklypai VIII, Vi for
tuose, taip pat Žaliakalny 
kyadr. žemės metras siekęs 
2—3—40 Etų, dabar tekaš- 

Ū eikejai turėtų tūoja nuo 85 c iki 20 litų. 
Daug sklypų perka žydai.

■ Užtat bedarbių skaičius 
didėja ir atakuoja Miesto 
Savivaldybę, Ypač kada 
prasidėjo orai ir Mažeikiuo
se atsiradus, vaikų ligoms 
smargiai pradėjo sirgti iš 
biednuonienes tarpo.

Mieste gerai veikia šv. 
Vincento a Paulo draugijos 
skyrius, prie kurio priklau
so didelė dalis miesto inteli
gentijos, ir kuri savo para
mą aktyviai prisideda prie 
šelpimo darbo.

NYKSTA SENTIKIAI

MIRĖ KUN. ANTANAS 
HAITIS

BET-

Kad pagelbėti bedarbiams “Dar
bininko” Administracija išmokės 
bedarbiui už kiekvieną gautą 
naują metinę prenumeratą vieną 
dolerį.
Gera proga bedarbiams užsidirb
ti- keletą ar kelioliką doleriu 
Apsukresnieji darbininkai gali 
išsidirbti nuolatinį ir gerai ap
mokamą darbą*

“DARBININKAS”
366 West Broadway, 

So. Boston, Mass.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JO9] IV. JONO EV. BL. PAŠALPINĖB 
DR-JOS VALDYBA

t’irin. — J. Petrauskas,
24 Thomas Park, Sd. Boston, Mmm

Vice-pirrn,—V,‘ Medonis, : . • /
1430 Columbla S. Boston, Mass,

Prot Rafitlnlnkas — J. Glineckia:
5 Thomas Park, So. Boston, Ūmi 

Fin. • Raitininkas — M; iSeiklė
. . 256 n. Nlnth St., So. Boston; Ha* 

1161 ninkas — A.NuudfcltUiM
885 -E. Broatiway, So. Boston, MaM 

Maršalka -- J. Zaikls
’ .7 Winfleld St, ,So; Boston, Muša.
Draugija laiko susirinkimus kas trečl| 

nedšldieni Įdek vieno meilės io, 2 Tai 
po. pietų, Parapijom salėj, 402 K Ttl: 
St, Sr>, Bvetori, Moša.

Profesionalui, blžnlcrial, pramonin
kui, kurie skelbiasi. "Darbininkė,” tik 
rnl verti skaitytojų paramos.

Vhl garsink! 10a “Darbininke.” “

ŠKIRSNEMUNĖ.—Saib 
šio 25 d. skiersnemUnės pa
rapijoje mirė kun. A. Pet
raitis. Palaidotas Skirsne
munės kapinėse dalyvau
jant 12 kunigų. A. a. kun. 
Ą, Petraitis yra gimęs 
Skirsnemunės parap. 1861 
metais. ..

Velionis Amerikoje išgy
veno virš 25 metą. Buvo 
klebonu Šv. Juozapo parap. 
South Chicagoj. Šią vietą 
apleido 1930 m. pavasarį ir 
išvyko į Lietuvą. Velionis 
pasižymėjo kaipo astrono
mas. Daug laiko , šiam mok
slui jis pašventė. Turėjo, 
ąuosavą observatoriją ir ge* 
Tinusią aparatą astronomi
jos .mokslui gilinti Ameri
kos vakaruose.

Visą savo turtą užrašė 
Saleziečiams.

Pravoslavą bažn y e į o s 
žmonių žiniomis Lietuvoje 
nyksta sentikių sekta. Esą 
apie Uteną, ir . kitas Lietu
vos vietas daugelis sentikių 
pereina į pravoslavų ir net 
į kataliką tikėjimą.

Neseniai Argentinos lie
tuviu komunistei iii gauja 
Buenos Aires mieste buvo 
užpuolusi “Argentinos Ži
nių” redaktorių, K. Kliau
gą, kurį smarkiai apdaužė. 
Anksčiau toji pati gauja 
panašiai pasielgė ir su mi
nėto laikraščio raidžią' rin
kėju čiūčelių.
. .Užpuolė jį trys vyrai; J< 
Janušaitis, Pr. Pivoriūnas 
ir Ambrozaitis, kada jis val
gykloje pietavo, ir žiauriai 
peiliais. subadė. Nukertė
jęs nuvežtas ligoninėn. .

KVIETIMAS ■'

IR KONTAUTAĖ PAMATE KO
MUNISTŲ “TVARKĄ”

KAUNAS.— Prieš kele
rius metus už priklausymą 
prie komunistą partijos ir 
veikimą jos naudai buvo 
nuteistas žymus komunistą 
veikėjas^ K. -Konmitfas. Bu
vo nustatyta, kad jis komu
nistėms Kučinskui ir Kras- 
tinaįtei padėdavo spausti 
komunistinius atsišauk:nuis 
ir gabendavo iŠ• spaustuvės 
i žmonesliteratū'ą.. Uz tai

Vasarįo 22 dieną N auj os 
Anglijos Kataliką Seimelis 
nutarė bengti Federacijos 
Naujos Anglijos apskrities 
išvažiavimą, kurio pelną 
skirti Thompson Kolegijai 
ir Naujos Anglijos- kataliką 
laikraščiui 1 ‘ Darbininku i. ”

Tad Apskrities valdyba 
kviečia, gerbiamus klebonus 
ir draugijų, kuopą ir skyrių 
valdybas ir ją įgaliotus na
rius atvykti į išvažiavimo 
komisijos susirinkimą, ku
ris įvyks kovo 19 dieną, 2 
vai. po pietą, Šv. Jurgio pa
rapijos svetainėje, St. Ja- 
ines . St., Norvood, Mass;

V. J. Kudirka..
: Federacijos ■ apskrities 

• pirmininkas-

PO GLOBA. MOTINOS tVČ. I 
Urmininke —.Eva Markslengj.

625 E«- 8th St, So. Boston, Mass. 
Vice-pirmlnink&— Ono Siauriene,

443 E. 7th St, So. Boston, Mass. • 
. Tel. So. Boston. 3422-It 
Prot. Rašt — Brone GlanlenB;

29 Gould St, West ’ Rosbary, Mass.
Te!. Parkway .186*1-W ’

Fin. Ra8t Marjona Markoulute
83 NaVarre St, Rosllndale/ Mass.

Tel, Parkwny 0658-W 
Iždininke — Ona Staniųllnl# *

105 WSst 6th St, So. Boston, Mana. 
TvarkdarB — Ona MIzglrdienB .
. 1512 Columbla^Rd., So. Boston, Masą. 

Kasos Globoja E. Jntiu3ohlen6
1426 Columbln Rd„ So; Boston, Mana 

Draugija savo susirinkimus laiko ka$ 
antrą utarnlnk!) kiekvieno* menesib, 
TdfrM vakare, pobaknytlnej sve- 

• talnBj.
Vitais draugijos reikalais kreipkite* 
pu jrotokolg reftialnkt.

Už TAT BANKROTŲ APSČIAI

Už tat bankrotu čia yra 
daugi. . Vietos pirkliai kai 
kurie jau spėjo kelis kartus, 
bankrotuoti. ? Šiuo atžvilgiu 
tai- Mažeikiams “sekasi.” 
Pramonei taip pat sunkiai 
einasi,. Nors- neseniai įsteig
tas B.r. S.adauskių alaus 
bravoras Sugebą konkuruoti 
su visų alaus sindikatu, pra
dėjęs alaus bonką ■parduri-

Depozitų nuošimtis eina nuo tveeip Trečiadienio kiekvieno 

mėnesio.* Dividentai jn.okami trečią Trečiadieni Balandžio ir 

Spaliu menesių. Siunčiame pinigus į užsienį ir Išrašome 

Travcllcrs Cheąucs/ ■ . •

VALANDOS: ..
Nuo 9 ryto iki 3 po pietą. Suimtomis: nuo 9 ryto iki. 12 vai. 

Plrmadienią vakarais nuo 7 iki 9 tik dėl depozitą.

YRA ANT KAMPO BROADWAY IR E STS. PER 

BEVEIK 70 METŲ

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK



^erktadienis, Stovo 17, 1933

MANO PASTABA
'•1

P S n B T KIK K X 3

BLAIVININKŲ SUSIVIENYMO CENTKO I
VALDYBA I

Kun. J. J. Jakaitis—dvai. vadas; Kun. Jonas.. Bakanas—pirm.; ■ 
. Kun. J, Mačiulionls—I-asls vice-pirm.; Pr. Maukus—Il-asls vice- ■ 

pirm.; V. J. Blavackas—ražt., 7 Mott str,, Worcester, Masą, O. Si* ■ 
dabrlenS—ižd,, G Commonvreolth Avė., Worcester, Mase,, E. Ha!* . B 

pys ir, J.-SvlrskaS—lido globbejai; Kun. Fr. J. Jankaitis—redakto B 
rius, 432 WLndaor -fit., Cambridge, Mass. ■

Pilnas, gražiausiu idealų, 
Kazys Adna viename “Dar-, 

• buliuko” numeryje, jauni
mo skyriuje, patiekė gra- 
žiu minčių apie blaivybę. 
Būtu malonu, kad gerb. ra
šytojas parašytų į Blaivy
bės skyrių, kurio redakto
rius skiriamos, algos pusę y-, 
ra paaukojęs Kolegijai, kur 
ir . K. Adna gyvena. O ant-

ra, visa' lietuvių visuomenė 
žiūri į kolegiją, kaip auklė
toją blaivių visuomenes 'va
dų, kurie išves mūsų tautie
čius iš girtybės žabangų. 
Taigi, būtų malonu, kad ne 
tik K. Adna, bet ii“ kiti iš 
kolegijos rašytoji} paskirti} 
nors kiek laiko parašyti 
Blaivybės Skyrių. . ’

Ditsmefttskis.

DIDELIS JUBILIEJUS VOKIETIJOJ

8. m. kovo mėn. 29 d. su
kanka 50 metų nuo įsikūri- 

.. mo didžiausios Vokietijos 
priešalkolinės draugijos, 
pasivadinusios “Vokiečių 
Sąjunga Kovai su Alkoliz- 
mu, ” . Draugija, į k u r t a 
1883 metais Kasselio mieste,, 
per keliolika metų išsiplėtė 
visoj Vokietijoje Kitais 
vardais pasivadinusios, abs- 

■ . tipentų grupės pamažu pri
sijungė prie S ą j u n g o s. 
Centras iš. Kasselio buvo

■ perkeltas į Berlyną. Sąjun
gai vadovavo visa eilė žy
mių Vokietijos žmonių. Di- 

. džiausiu Sąjungos rūpes- 
. čiu buvo priešalkolinė akcL 
' :;ja apskritai lit*ypaČ. allujli-

kų globojimas ii- jų vaikų 
auklėjimas; didžiojo karo 
metu, rūpinosi teikti karei
viams fronte ii’ sužeistie
siems ligoninėse bealkolinių 
gėrimų, mineralinių vande
nų, vaisių simkų įr kitų 
sveikatai būtinų dalykų. Po 
karo Sąjunga vėl atsigavo, 
■sustiprėjo ir užėmė visai 
tinkamą krašto blaivininkų 
poziciją.
KIEK KAŠTAVO AME
RIKOS PROHIBICIJA?

Įvairūs laikraščiai spė
lioja kiek proliibicija Ame
rikai kaštavusi 1920—1932 
metų. Tačiau pastaruoju 
laiku " prohibieijos 'priešai

DIDELĖ VASARINĖ I I I ET H V A 
EKSKURSIJA Į LIlIUVA

• Rengiama Vadovybėje
AMERIKOS LIET. LAIVAKORČIŲ AGENTŲ SĄJUNGOS 

IŠPLAUKS IŠ NEW YORKO

' GEGUŽĖS 20 D., (933 
PAGARSĖJUSIU GARLAIVIU 

STATENDAM
[Keleiviai bus.leidžiami j laivų gegužės 19 d„ po 8 vai. vakare] .

• Skaniausio maisto gausingam suteikime patarnauja mandagus ir 
. prityrę .patarnautojai. Specialiai pasilinksminimai, kaip įvairus žaislai, 
koncertai, judami paveikslai ir tt. Tyru, orų vėdinamos kajutes, nekurtos 
su reguliarėmis lovomis ir šiltu ir šaltu bėgančiu vandeniui gražios '

. viešosios sales, ruimingi deniai

Reikalaukite Hiustruotos Brošiūrėles su Kainomis <

paduoda tokius davinius už 
1928 m. , . -

1. Rrohįbięijos įstatymui 
saugoti tarnyba $13,230,000 

.2. Jūros pakraščių sargy
ba (nuo kontrabandos $15,- 
426,000. . ..

3, Muitų valdybai’ (ta da
lis, kuri tikrina gėrimus, 
kad nebūti} alkolinių įvež
ta $4,000,000. .’

4. Teisino tai’nj’bĄi (tiek 
ji padidėja įvedus proliibi- 
ciją $9,000,000.

Viso $41,746,000. ‘ -
Atmetus už visokius pra- 

liibicijos įstatymus pabau
das 5,500,000 dol. gauname 
36,000,000 dol. Tuo būdu 
per 12 metii susidaro 432 
milijonai dolerių plius dar 
& all^limų-gėi’imiymeMnė  ̂
pajamos 900 milijonų dole
rių, kurie buvo gaunami 
prieš prohibicijos įvedimą 
— tai. ir. susidaro' ta milži
niška suma.
VYNUOGIŲ SUVARTO-

Ų . JAMA : 
‘ Paskutinių metų statisti
ka rodo, kad vynuogių .už
auginamai Ispanijoj —297,- 
000 tonų, Italijoj 284,00 to
nų, Jungtinių Amerikos 
Valst. 229,000 ton., Bulgari
joj ir Austrijoj apie ujo 
100,000 ton., Prancūzijoj 
tik 90,000 tonų., Džiovytų 
vynuogių pagamina dau
giausia Jungtinės Ąmerikos 
Valstybės 250,000 tonų, to
liau Glaikija— 150,000 ton., 
Persijoj 50,000 ton., Mažo
ji Azija ir Australija apie 
40,000. Jjlpn. Prancūziją, 
kaip, matome, vynuogių pa
gamina iš suminėtų valsty
bių mažiausiai, o tačiau jos . Ar galima pašventintą kry

želį permalevoti; jei galima, ar 
reikia iš naujo šventinti?

Ats. Apie kryželį • galima 
pasakyti tą patį; ką apie 
jažnyčią ar, stacijas. Šven
tinama pati bažnyčia ir pats 
stacijų kryželis, o nė dažai. 
Bažnyčiose dažnai pakarto
jama dažymas, bet šventini
mo nekartojama. T a i g i 
kryželį galima dažyti prieš 
ir po šventinimo.

Klausimus siųskite — 
JŪRŲ PRIEPLAUKA, 
366 West Broadway, 

JSo, Boston, Mass.

Kl, Ar valia dėl įdomume 
nueiti ! bedieviškas arba nezalež- 
ninlriškas prakalbas ar Šišdp pra
mogas ir skaityti jų laikraščius?

Ats. Ka^ikūms Bažny
čios kanonai griežtai drau
džia tai daryti. Dalyvaujan
tieji bedieviški}.. įstaigų-oi’r 
ganizącijų idėjų platinimo 
rengiamose 'programose už
sitraukia Bažnyčios bausmę. 
Šie rėmėjai yra panašūs pa
tiems apostatams (bedie
viams) ir eretikams.

“Kas kokiu nors būdu 
sauvaliai .ir žinodamas pa
deda arba dalyvauja erezi
jos (bedievybės) platini
me... . yra laikomas. eretiku ” 
(Kanonas 2316).

Sąmoningi e j i . katalikai 
seniai žino, kad Bažnyčia 
draudžia skaityti bedieviš
kus laikraščius bei raštus.

Kas platina bedieviškus 
raštus, bedievystę, (aposta- 
ziją), . ereziją ar schizmą, 
užsitraukiaA Bažnyčios eks
komuniką (Kanonas 2314).

da per tobulų gailestį ar 
per atgailų .sunkią nuodėmę, 
pašalina, tada .gerieji dar
bai, įgytieji prieš papildy- 
siant . mirtinąja nuodėmę, 
atgyja. •

Jei žmogus mirtinoje nuo
dėmėje, jo gerieji darbai, 
nors" kartais ir -lakai svar
būs, net būtinai reikalingi ■ 
dėl. atsivertimo, neturi ant- 
gamtinės vertės.

Žmonės labai;, skriaudžia, 
savę (taipgi ir artimų), ku
rie gyvena miltinoje nuodė
mėje.

jų, geriausia sekti vienas 
artimąsias arba iškilminga-^ 
sįas mišias.

Kl. Man toli eiti į lietuvių baž
nyčią, tad einu-j svetimtaučių. 
Dažnai du ir trys kunigai sykiu 
išeina laikyti Mišių. Ar aš galiu 
sykiu visas Mišias išklausyti?

Ats. Gali daiyti iutonci- 
ją,_ taikytis prie laikomų mi
šių -apeigų ir taip bandyti 
išklausyti sykiu kelias' mi
šias. Daug yra pavojaus iš
siblaškyme. Žmogus išsi
blaškęs nei vienų tinkamai 
negalį. išklausyti. JŠt• kių-

B, Tai yra reta proga keliauti tokiose maloniose aplinkybėse ir savo 
tautiečiu draugijote tuo garlaiviu, kuris pagarsėto tarpe lietuvių pasakoje 
visos eilės pirmiau rengtų Lietuvių Ekskursijų, atliktų su tokiu dideliu 
pasisekimu.

Platesniu Informatiju Klauskite Pas:
AMBRAZIEJUS, J. ... TREČIOKAS,' A. S.

168 ėrand Streat, Brooklyn, N. Y. 197 Adams Street, Nevrark, N.‘J. 
BARTKEVIČIUS, P.. . UR0JAS, J. J.

678 N. Main Streat, Monfelto, Mass. 187 Oak Sfreet, Lawrence, Mass. 
..DIRVA,” VARAsIUS, A. S.

6820 Superięr Avė., Cleveland, Ohio I2th & Carson St., Pittsburgh, Pa.
•MOLIS, P. „VIENYBE,"

l73Q-r*24th Street, Detroit, Mich. . 193 Grand Street, ■ Brooklyn, N. Y.
„NAUJIENOS," VELEČKIŠ; A.

1739 So. Halsted Street, Chicago, III. -502 Sguth Avė., Bridgeport, Conn. .
. SEKYS, J. . VŽASHNER, C. J. ■ '

. 433 Park Street, Hartfordu Cono, . I9ZI Carson Stų PiftsburgI Pa. 
SIDABRAS. K.. ŽEMAMTAUSKAS^ JOHN •

342 W. Broadvray, $0. Boston, Mass. 130 Congress Avė., VVatėrbury, Conn;

HOLLAND-AMERICA LINE

vynaš. yra užkariavęs pusę 
pasaulio.

. Pirmiausia aludariui, vė
liau gydytojui, o paskui 
graboriui. ?

Tas niekad per daug ne
gers,. kurs negers visai. /

Gėrimas, tau nekenks, jei 
tu. negersi..

Stiklas alaus kainuoja 
daug ašarų.

.. Geriausias vaistas 
blaivybė.

Girtuoklystė išveda

yru

žmo
gų iš žmogaus, palikdama 
žvėrį jo name. .

Kl. Ar gali tretininkas be nuo
dėmės išstoti iš draugijos?

Ats. Gali, kad ir po ap
žadų. Nustoti būti tretinin
ku nėra nuodėmės.

Kiekviename vyno stikle 
yra velniukas. \ •

Alūs prigirdo daugiau 
žmonių negu, jūros.

| MALDAKNYGES j
I PASINAUDOKIT NUPIGINTA MALDAKNYGIŲ KAINA | 
| TIK KĄ GAVOME SIUNTINĮ NAUJŲ MALDAKNYGIŲ i 
| LABAI PRIEINAMA KAINA Į

I “MALDŲ RINKINĖLIS” 1
| Kainos: ' • ( ' . . |
f . . Juodais odos apdarais $1.50 (buvo $1.75) |
J Baitais cėluiloido apdarais $1.50 (buvo.$1-75) .=
| Juodais paprastais apdarais .75 (buvo $1.00) , t
| ■ Baltais ęeluiloido apdarais .00 (buvo $1.25) |

į Imant didesnį skaičių, duodame gerą nudliūdą, . j •.
i Knygutės labai tinkamos, dovanos yaikučiaųis prie pir- | 
| ■ • mos KoniUnijus ir kitoms iškilmėms. ‘

. Į Visus užsakymus siųskite sekančiu antrašu: ' |
| . “D^ AR B I N I N K A Š” . . |
Į 360 Broadway, ‘ Bo. Boston, Masą, Į

Girtuoldis nuolatos kėsi
nasi į savo gyvastį. .

WORCESTER, MASS.

Kl. 'Ar gali tretininkas išstojęs 
iš draugijos pasilikti slaptu tre
tininku?

. Ats. Tretininkai yra pa
sauli ohiai vienuoliai. Vie
nuolinis gy ve n i ui a s , b e 
drausmės iicįinanomas. Bū
ti . slaptu tretininku reikia 
svarbių priežasčių.

Blaivininkų 25. kuopos 
mėnesiniame susirinkime į- 
vyko .kovo 10 d. Pranešta 
apie , kuopos metinės šventės 
minėjimą. Parengimas ge
rai pavyko. Pelno parapi
jai liko- $31.00. Kuopą gra
žiai pasidarbavo..

Buvo nutarta: a) kad Fe
deracijos skyrius, pradėtų; 
veikliau veikti. b), surengti 
kozirių vakarą.

, . • Vusmen^ki^.

kaip Biržiečiai. Visaa,. pį*'V 
reigas neblogiau už “bąbeL | 

[niūkūs” —atlieka, už kO 
jiems tolti bausmė? Gal už 
tai, kad jie ne Mykęs tyl<y- j 
bos? . Gal.dėlto, kad MykšjJ 
sukombinavęs, 1931 metais ų 
Vabalninlto ligoninėn . įbru»į 
ko tokį vedėją, kurio metai 
likviduoja buvusią prąkti-> 
ką? Reikėjo nekliudyti 7 
Vabalninkeiių gautam ir p. 
Sveikatos Departaiiį e n t o 

. Direktoriaus patvirtintam 
Jaunam Gydytojui čia apsi- .

i gyventi. Jis buvo tuo rei- 
kalu Biržuose, bet sa- 
ko,, dėl kerštingojo My
kęs išvažiavo . JoniŠkelin, 
/Kokio susilaukėme, liki
mo, dėl kerštingojo My- į 

[ kės Vieno sumikime -— tai j 
i jėigū ^atitaisysr tie tūkstan-“] 
ėjai parašų, kuriuos Vabal- j 
niriRo vąlsč. piliečiai pa- ; 
siuntė. . Bonui Valstybes į 
Prezidentui ir Sveikatos , 

| Departamento' Direktoriui. ’

Kl. Jei gailestingas ir yisąži- 
nantis Dievas žino pirm žmogaus 
užgimimo, kad tas ir taš po mir
ties eis į pragarą, tai kam leidžia J 
j am užgimti?

Ats. Birma, turėtum būti 
taip gudrūs kaip ir pats 
Dievas, jei norėtume supra
sti visus Dieyo planus.

Antra, mės . žinome, kad
Dievas apdovanojo žmogų. Jeigu mums grąžins ligoni* 
išmintimi ir laisva valia.
Negi Dievas kaltas, jei žmo
gus savo laisvą valią ir iš
mintį pakreipia į blogą. 
Dievas žino, bet neskiria i r 
nenori žmogaus pražuvimo. 
Visiems teikia gana išgany
mui malonių. Už visus sa
vo gyvybę aukavo. O jeigu 
žmogus, galėdamas ir gerą 
daryti lygiai kaip ir blogą 
daro blogą, tai jau čia žmo
gus kaltas, jeigu už tai ne- 
atpakutavojęs eis į pragarą.

nę, tai Aukštoji Valdžia, o 
jau Biržų “dėdžių” nėra- 
tušuotoji fotografija, savo 
kerštingojo . fizionomijoje, 
turi banditizmo bruožus, ir, 
į katalikių, liet kitavalsčiųs 
geriausius norus ir sumany
mus žiūri vilko akimis, ka
lena tigro dantimis ir barš
kina liūto nagais! /]

Pirmiau ir Biržų ligoni- Į 
11 ė buvo žmoniškesnė; bet į 
dabar jiems viską an- J 
gažuojant —šie du valsčių. < 
laukia su dideliu nekantru- j 
inu Kauno parėdymo ir jei- į 

‘gu-toliau Biržuose taipjau?' 
vališkai šeimininkaus <Rad- 
vyl'O liekanos 1— tai privers- į 
sti būsime prašyti aukšto- j ■ 
si.os; valdžios, kad mus. pri- į 

[ skirtų prie Panevėžio, nors I 
ir prie Rokiškio. apskr., kad > 
tik atsiskirtų nuo nerimtųd 
reformatų su jų .visa.’biržie-ŲĮ 
tiška ortodoksija, nes ir jų I 
Biržų plepalų žinios visą a- 
pylinkę, žnaibo, kandžioja 
ir ėste —’ ėda!, jie jokios 
cenzūros nepripažįsta. 1

Sakoma, kad nenusisekęs s 
popieris (dabartinis nuge- I 
rientis) padaręs vargšu to Į 
popierio išradėją, gi turtuo- ; 
lių fabrikus savininką, o stt ; 
Biržų Radvylu nei vieno, 
nei antro neišėjo, iš- refor
macijos nėra pelno, nei lute- į 
(uvai, nei Radvylui.... • |

Tuo ir baigiu skriaudžia- į 
mojo dejonių giesmę. . • J 

Kikelčnąs. ■

Žinios Iš Lietuvos 
dės” net ministeriaujantį 
lengvaus skridimo paukštį 
apgavo, pro Pasvalį prave
žė, visas Pasvalio lempas 
užgesinę, prieblandą sudarę, 
paniekos pirštinę Pas valiem 
čiams pametę, Bįržttosc 
tiek lempų pridegiojo, kad 
sužavėjo . Kauno svetį taip, 
kaip ■ rusų ęariepė Kotrė 
Lenkų Ponietoiyskį, bet 
tiek to, kas Kauno padary
ta, tegu, jau bus “kvyta.” 
Tik .nemanykit gerbiamieji, 
kad ‘ ‘ dėdžių ’ ’ kerštingasis 
veikimas tuom ir užsibaigė! 
Ne, jie* savo protestantiško 
kumščio iki šiai dienai kai
mynams nenustojo rodę, ne
tik Pasvaliui, kinį pamuše, 
bet ir kitiems; jie jau 
dviem valsčiam bombas pa
gamino, ir vieną metė tie
siai į Vabalninko Ligoninę, 
kuri, matant reikalą, net 
Lietuvos priešų rusų 1892 
met. pastatyta iki šiol gyva
vo, dešimčiai ligonių visais 
patogumais aprūpinta. Va
balninko valsčius susideda 

. iš penkių parapijų, žihdma, 
katalikiškų, su aštuoniolika 
tūkstančiui gyventojų, gi ar
timiausias miestelis su gy
dytojais tai bus Kupiškis 
už 26 kilometrų. Visame 
Vabalninko valsčiuje nėra 

‘nei vieno privataus gydyto
ja. Sakykit, galvojau tieji 
lįsą galva,, ne puse kaip 
Biržėnai,:kąs daryti atsira
dus kokiame kaime' užkrę- 

• čiama liga susirgusiam ligo- 
> niuŲur labai paroj ingai su* 

sižeidus!? Nei geležinkelio, 
. nei plento tame valsčiuj ųū- 

in. Gi piliečiai riėblogesnij

BIRŽAI

Miesto “dėdžių” migrėniški sa
votiškumai ir Mykės diognoza.

Kl. Ar būtinai reikia kas mė
nuo laikyti tretininkų valdybų 
posėdžius ir užlaikyti paslaptis?

Ats. Nėra būtino reikalo 
kas mėnuo laikyti valdybų 
posėdžius, bet .būtinai tei
kia užlaikyti, posėdžių^pa-

Kl. Ar tiesa,, kad žmogui pa
pildžius mirtiną nuodėmę, visi jo 
nuopelnai pas Dievą dingsta,

Ats. Taip, žmogus mirtį- 
na nuodėmę sunaikina visus 
savą-gmis^torbiĮs.; Bet. ka-

..Kam teko kiek ilgėliau 
pagyventi šiame tautų, ypač 
tikybų mišinyje, tas-be var
go ir mediciniškų priemo
nių lengvai galėjo pastebėti, 
kad. šiame šiaurinės Lietu
vos kampelyje, būtent Bir
žuose, pusei žnioųiii pusė 
galvos serga- kerštingą jąt 
migrena. Toji keistoji li
ga naėhališkai prisikibo 
prie mediciniškojo Mykęs. 
Šis vargšelis, ligos kankina
mas, pajutęs kame nerefor- 
niątiją, tuojau parodo savo 
antipatiją, nors ir. lietuvių 
tarpe..

Kol tas Biržėnų “bake
lis’’ buvo tik miesčiuku, tai 
jo spirgančio “lajaus” šo
viniai bombardavo tik Pas
valį, nors ųesykį kištelėdavo 
R a dvylo ožiukų rageliai —- 
ir nepamatuota neapykanta 
kaimynams ne kalvynams 

‘už ‘tai, kad jiė " apskrities 
seimelyje svyravo dėl per- 

. kėlinio apskrities iš Pasva
lio į Biržus. Jau ir tuo
met " sveikoji galvos pusė 
aiškiausiai * matė, kad ap
skrities’ administracija vi
suomenės .. • patogumui, turi. 

. pasilikti apskrities centre-- 
Pasvalyj, vienok liiigrėnuo- 
toji galvos puse, tol,spardė
si į visiis kampus daužėsi, 
kol-.gavo žvirblį vieton ..toy 
tervino. Kokių jie priemo
nių tumnet griebėsi? Ne- 
minint lutų, svarbu primim 
ti nors tą, kad; Biržų “dę-

JONO KMITO EILĖS
Tai gražus mūsų, išeivijos 

įžypiaus poeto kum K. Ųr- I 
bonaviciaus eilių rinkinys. «

Šią knygą išgyrė visa rim—.: 
tešnioji spauda. Visi gėrisi j 
jos turiniu, gėrėsies ir Tam* j. . 
sta ją įsigyjęs. • 7 Į

Knyga gražiai atspausdin- 
;a ir turi 191pusi. Jos kal
ia $1.50. Bet dabar “Darbi- į 
niiiko ’ ’ spaudos vajaus me
tu, gražiais drobės viršeliais -į 
kaina tik 75 centai; popie- ū 
rio viršeliais 50 centų.

Dabar yra. geriausias lai- ( 
kas įsigyti šią taip brangiu į. 
ir naudingą eilių knygą. ;

Užsisakydamas rašyk: • r 
. : “DARBININKAS” J 

866 Weet Broadvray, ; | 

JBo. Boston, Man. j p
n
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KAS GIRDĖTI. LIETUVIŲ J 
KOLONIJOSE

KAS TURI VAIDYTI 
BANKUS

f; Šiais laikais bene vienu iš 
arbiausių klausimų yra 

bankų klausimas. Eina gin-
i, tfas turi valdyti kan

tus ; valdžia ar privatūs as- 
nenys.

Šiuo klausiniu susidomė- 
įjo L. Dl S, Naujosios Ang
lijos apskrities veikimo ko^ 

Amisija ir rengia tuo klausi
amu įdomius debatus, kurių 
; tema-yra-r-Kas^ turi valdyti 
'bankus, geležinkelius ir vie
šuosius reikmenis: Ameri
kos valdžia. ar privatūs 

•asmenys. ■
7' Debatai pirmų kartų.į- 
l vyks W. Lynne, L. Ūkesų 
į klubo salėje, Camden Št., 

f kovo 26 d., 3:30 vai. po ptė- 
[ tų. Debatoriais bus adv. K. 

gKalinauskas, adv. J, Ver- 
večka, Dr. J. Landžius, Pr, 

; K. Galinis, adv. P, Sykes, 
7 A,' E. Kiieižys, J. B. Lauc- 
\ ka.

Šiam pirmam parengimui 
vadovauja L. D. S. 24 kp. 

1 Vėliau debatai gal ivvks ir x - *• •
) kįtose vietose.

su juo susitikdamas; dėl šio 
žygio pryČeriukas savo 
šlamšte puola kun. Bružiką.

iš i ikrų jų gi mine:? s pry- 
čeriukas būtįj. per silpnas 
dijkusuoti ir su paprastu 
kataliku. Tai tikra mize-|

n A P B T N T N K A S 

rie dabai* mok y t o j a u j a 
-“Westfield, Conn. High 
schooi,” '

Mūsų chorai rengiasi sn- 
rengti operetes tuojaus po 
Velykų. Didysis choras mo
kosi ‘4 Nastutę, ” o. mažasis 

į — “Vaikų Kantatų.” Va
dovauja ’ vargonininkas A. 
[Šlapelis. .Linkime gerų pa
sekmių! ' Ct D. F.

irrfirri. „ 'i r i ..ji u J

Vakariene, Prakal
ba ir Vaidinimas

FITCHBURG, MASS. Sekmadienį, Kovo 19,1933
Nezaležninkai gal būtų 

buvę jau likviduoti, bet 
juos čia palaiko 3 “šulai” 
-^ vienas daktarėlis, vienas 
“vargamistra” ir vienas 
biznierius, buvęs lenkų var
gonininkas. Tas “varga- 

: mist ra.” norėjo ir į katalikų 
parapijų įsibrauti, bet tuo 
laiku buvęs klebonas. kun. 
P, Virinauskis numatė jo 
darbelius.:

Gaila mums , tų vargšu pa
niekinusių savo tėvus, moti
nas, pamynusius savo suži
nos. Kaip broliai, mes ap
gailime sųklydėlių likimų.

F t-Socialistas.

Nomoo, MASS.
Kovo 12 d. įvyko Lietu

vos Vyčių 27 kuopos susi
rinkimas, kuriame buvo ap
svarstyta keletas svarbių 
dalykų.

Raportas buvo išduotas a- 
pie Katalikų Seimelį, kuris 
įvyko vasario 22 d., Brock- 
ton, Mass. Šis raportas bu
vo priimtas. Vyčiai’steng
sis . visus nutarimus vykdy-

Miį'e Af fitępon^
Vasario 15 d. plaučių už

degimo liga mirė Antanas 
Steponavičius, 48 metų am
žiaus. Dideliame nuliūdime 
paliko žmona, trys dukte
rys, vienas sūnus, dvi se- 

[sefys irHu broliai. ’~ ~ 
į Velionis buvo “Darbinin
ko’ ’ senas skaitytojas, ben
dradarbis. Priklausė L. R. 
K. S. A. ir buvo . 182 kuopos 
sekretoriumi. Buvo malo
naus būdo doras žmogus.

Į; Už velionio vėlę laidotu
vių dienų atlaikė mišias 3 
kunigai. Bažnyčioj buvo 
susirinkę daug žmonių/nes 
velionis turėjo daug pažįs
tamų ir draugų. Palaido
tas šv. Bernardo kapinėse.

Velionio šeimai reiškiame 
nuoširdžių užuojautų didžio 
skausmo momentų. .

Tegul ilsisi Viešpatyje!

MONTREAL, CANADA

Parapijos Saleje
492 E. Seventh St. So. Boston, Mass.

-——įvyks—*— " .

Maldos Apaštalystes Draugijos
VAKARIENE, kuri bus paįvairinta Norwoodo So- 
daliecių vaidinimu iii* L. D. S. Centro Pirm. Kun. 
J. Švagždžio kalba.
/ Vakarienes bilietų kaina 50c. Jų galima gauti 
pas rengėjus ir “Darbininko” Administracijoje.

“ 7 RENGĖJAI.

zacijos reikšmę ir kiekvie
nam susmukime ■prisirašo 
naujų narių. - • \

Diriiiininkas jau sųsipūpi- 
no salės klausimu, nes šenoj # 
vyčiams pavestoj salėj jau 
vietos maža. Kiekviename 
sušiiinkime yra laikoma pa* 
skaita. : Šį suširinkimų pa
puošė savo gražia jpaskaita 
prof. Čianys, Savo paskai
toj išdėstė su aiškiais jš ne
tolimos. praeities paimtais 
pavyzdžiai, kaip yra svarbu 
organizacijoj vieningai dar- .' 
buotės.

Už tas pareikštas mintis. 
visa vyčių kuopa yra prote’ 
šoriui labai dėkinga.

Taip pat vyčiai su dideliu 
atsidėjimu rengiasi prie 
metines muzikalūs komedi
jos, kuri įvyks bažnytinėj 
svetainėj. Išrinktoji Ifomi- 

; sija jau pradėjo savo dnr- 
ba. G. -

| LAWRENGE, MASS.
.b Šv. Kazimiero šventė šv. 
t Pranciškaus parapijoje iš- 
p kilmingai paminėta. Bažny- 

šioj sėdynės buvo rezervuo-
jptbs, kurias užėmė orgjmi* 1 
w ztuot.i katalikai.
£ ' 8 vai. rytą įvyko giedotos 

mišios. Jaunųjų choras 
g" gražiui pasirodė.
E Laike Šv. Komunijos pa* 
f; sirodė tartum visa pai^pija 
I ėjo prie šr. Komunijos, pa* 
f t gerbdami Lietuvos patroną 
B Šv..Kazimierą;. .. .
S Prie Dievo stalo ėjo ma- 

žesnės ir didesnės. grupelės
B organizuotų katalikų
B draugijų, draugijėlių.. įšpū- 
£ dingiausiai atrodė šv. Kazi- 

miėro draugija, kurios gau- 
t singi nariai, pradedant jau- 
t nikaičiais, baigiant žila- 
f • plaukiais seneliais, buvo pa- 
k sipuošę draugijos ženklais, 
k Tai "buvo didis vaizdas, 
į seniesiems meilės ir džiaug- 
I smo ašaros riedėjo. Bežiū- 
fe rįnt į tokį reginį, buvo leng- 
| va prisiminti ii’ įvertinti 
*. kleboiio kun. Pr. Juro dar

bų, Šeštadienį po pietų', va- 
‘karė ir sekmadienio rytą il- 

W gas valandas turėjo vargti 
£• klausykloje,
B; Tokį tai. vainiką Lawren- 
ft.-.eo klebonas ir parapijiečiai 
® nupynė: ŠV; Kazimiero gar-

■ |:b®’-. •. ■’-■: f’
.į. '< NEMALONUMUS;

■ 'Šta proga tenka priminti, 
S1 šio miesto lietuviams 

skaudžių gedą teikia, lenkų 
#7 išperėti nezaležninlvai. Su 

liauju pryčęriuku jįe s.usi'- 
® lauke ir savo “organo,” ku- 
» rio kalbos bei žodžių nedrj- 
<-8tų tarti ir paprastas Lie- 
C; tuvos kaimo.. pienięmikan.

. •>' Katalikii kunigai ir Bažny'- 
f čia purvinama, tartum tai 

į L* rašytų Afrikos žmogedžiai. 
| % ‘Kum Bružikas laike mi- 
į Tt sijų-, kaip tikras Kristaus 

pasiuntinys;, matyti, mėgino

Y ■

j L kiek nuplauti pryčeriūkuų | te. ir ponas JL.
e-

MISIJOS
Misijos, kurias vedė kun. 

J. J. Jakaitis, M. I. C., Šv. 
Kazimiero parapij o j e, pra
sidėjo kovo 5 d. ir baigėsi 

į kovo 12 diena.1 .
Garsusis misijonier ius 

kasdien sakė po du pamoks
lus, kuriuose patiekė gra
žiausiai. pamokinimų.; Savo 
gražiomis išvadomis, jis aiš
kino tikintiesiems svarbiau
sias tikėjimo tiesas. ' -

Laike : misijų pasitaikė 
audringas ir Šaltas oras, be: 
žmonės gausiai lankėsi, o 
paskutini vakarų bažnyčioje 
neužteko sėdynių. Misijos 
baigėsi palaiminimu Švč. 
Sakramento. Atsilankiusie
ji . apdovanoti misijų atmi- 

| nimo paveikslėliais;
i Savo klebonui kun. J. 

. Bbbinui, pasveikusiam iš 
po sunkios ligos, linkime

| geriausios sveikatos.
Montrealietis.

Toliau buvo išduotas ra
portas apie teatrų “Stefa
nijos Vestuves,” kiltis bu-l 
vo Vaidintas vasario 19 d. 
Pasirodė; kad gražaus pėl- 
no mūsų kuopai lik

Buvo nutarta nupirkti 
gelių .vienai sergančiai na-, 
rei, Julijonai Kriaun.ehuu'i, 
ir pasiųsti- tas gėles Vely
koms.

Svarbiausias nutarimas 
buvo suarganįzuoti sporto 
klubą. . Mūsų vaikinai la
bai: interesuoj asi tuomi da
lyku. Komisija buvo iš
rinkta iš narių: V. Babilo, 
K, SastaviČio, P. Valangė- u 
vičiaus, J. Tareilo^, P. Ne- 
vinsko. !

Linkime šiai komisijai | 
geriausio pasisekimo ! 7 . r

Buvo pasiūlyta surengti Į 
naujiems nariams “Initia- '

HARTFORD, CONN. .
rengti tinkamų vakarų pa- A - \ '
vaišinti visus naujus na- VAIDINIMAS 
"Nutarta rengti “Whist Trejybės nrokyklos
Partv.” Pelnas bus pas- Pn~į
kirtaš sportininkams “base- klec« mudai kovo 19 d. .7 
baU*’uniformai: v. vakare i-engra vakaru ktv

Pasirodo, kad mūši, kuo- bus suvaidmtas trijų 
pa smarkiai padidėjo per ™ksn< mscenos.. ™zd®lls 
kelis mėnesius. ■ Dabar na4 «v®tas Tercizųus.” Tai 
riu vra apie 50. Valio \y- W»ms jęikrias, kuj-io tu- 

rimui medžiaga imta is pir- 
• * ‘ ’ - • . mųjų kiikšČioųybes amžių.
: Kovo 26 d. pas mus a*- Vaidinimas įvyks mokyk- 
vykstu Marijonų Kolegijos 
studentai suvaidinti veiluū 
lų “Pranašystė,” Jaunimas 
pardavinėja bilietus, kad 
pritrauktų ’. daugiau publi
kos. Kviečiame visus atsi
lankyti..

Šiomis dienomis pas . mus j 
lankėsi norvvpodiečiai mo- i 
kytojai' panelė O. Viesulai- 

Babilas, ku-

los salėję, 339 Capital Avė;

S Y KĖS & SY KĖS
P. A; Sykes ir B. U Sykes 
LIETUVIAI ADVOKATAI 

Ofisaa:
SANBORN BLOOK 
681 WaBhington St. 
NORWOOD, MASS.
Tel.-Norwood 0330 *

Gyvenimo vietai 
32 Walnut Avė.

. Tel; Norvrood 1315-W

.  . _ _ _ , ■<>’■ -r ■ » „-Ni. •Ą. -7 - .....— ’V’

Worcesterio Žinios
—   -.a ' —i. —., „L..  ——g,—    ‘ ' 

I

visi skubėkite pas muš tuo
jau s po mišparų^ kad mūsii 
šis pirmutinis “ Gentinis 
kermošius” būtų naudingas 
ir mums ir mūsų parapijai.

Na tai, pakratykime na
minius bankus, supilkime 
visus . centus į pirštinę ir 
marš į kermošių gilinki o su
rasti! .

Sujungi ei e.

jos darbuotojos, kurios dir
ba ir remia ■.•kiekvienų- para
pijos ir įvairių draugijų 
paruošimą, pagamintų švie
timo arba labdarybės, nau^ 
dai* x * . ■ * ,

Vaidinimo pradAoje pra
kalbėjo kolegijos, direkto
rius kun. dr. Navickas, pa- 

; aiškindamas vaidinimo pra
smę ir turinį. Pertraukos 
mėtų mūsų klebonas kun. A. 
Petraitis .pareiškė savo pa
sitenkinimų ir džiaugsmą, 
kad taip, gausiai atsilankė 
ir parėmė . tą ’. vienintelę 
mokslų įstaigų lietuvių Ą- 
merikoje. . Kartu dėkojo 
studentams už tokį gražų 
vaidinimų, primind a m:a s, 
kad kitais metais ir vėl su
ruoštų panašų : vaidinimą 
mūsų parapijos salėje.

Studentu Draugas.

Kolegijos rėmėjai šiomis 
dienomis turėjo n e m a ž a 
darbo. Kaip kitose šios.a- 
pylinkės kolonijose, taip ir 
jas nius Švenčiausios Mari

jos. kolegijos ;8tudnitai vai* 
dino savo veikalų “Prana
šystė.” Rėmėjų skyriaus 
nariai iš anksto platino ti- 
kiėtus, kad tiktai pasisektų 
<uo daugiausia • sutraukti 
žmonių į vaidinimų*

Vaidinimas įvyko Šv. Ka
zimiero parapijas salėje ko
vo 12 d. Žiųpnių. ačių Tū
li ėjų pasidarbav;mui. buvo 
pilnutėlė salė. Jau visĄva- 
k.nda prieš vaidinimą, sale 
buvo pilna. Atsilankė dau
gelis kunigų? kun. A. Pet
raitis, kun, K. Vasys, kun.. 
P. Juraitis, kun. Gineika,' 
kun. dr. Navickas, kmu 
Vembrė, kun. J. Bakanas ir 
kun. Puidokas.

Studentai veikalą suvai
dino labai gražiai, ypatin
gai kai kurie buvo tikri ar
tistai, kaip kunigaik štiš 
(stud. Vaičaitis)T. vienuoly
no vyresnysis (stud. Kupre
vičius) , išdavikas (stud. Sa
bas) ir kiti; Dekoracijų su
tvarkymu rūpinosi p. J uok
sas Bačys, kuris pritaikė ir 
šviesas.' / ...

Pasibaigus vaidinimui, 
studentų choras padainavo 
keletu gražių giesmių, kas 
žmonėms labai pat iko. V il
tinės rėmėjos jau iš anksto 
buvo pagaminusios vaidin- 
1 jogams užkandį. Torlei stii-J i— -----—,
dėmūs ir pavaišino pasibai-1 mūsų energingų Sąjungie- 
gus .teatrui. Kolegijoj rūJ \ 
mėjos yra tos pačios -gero--Į rengė ir šudovanpjo, bus į 
sios. Šv.- Kazimiero. parapį- i trumpųlaiką išleista. vien

PROVIDENGE, R. I
NAUJA LIETUVIŲ '.

KEPYKLA
Vienam lenkui ant- Chalk- 

stone.Avę. nepasisekus su 
pyragais; jo kepyklų atpir
ko p. V. Tamulevičius, ku
riam gana gerai sekasi.

Tamulevičių dukrelė O- 
nytė: šiemet baigs aukštesnę 
mokyklų ir ketina siekti 
aukštąjį, mokslą. Onyte uo
liai lankosi moksleivių susi
rinkimuose ir duoda vilties, 
kad ji taps labai rimta ir 
gabi veikėja.

Dzūkelis.

Nbfe^n’addoniioti tavo, 
nosiai dėl nuodėmių savo 
burnos. ' '

SO.WORGESTER, MASS
* UŽ VIENĄ CENTĄ
Moterų Sąjungos kuopa 

kovo 19 d. Aušros Vartų 
parapijoje rengia “peiiny 
sale. ” • Tai. pas mus nepa
prasta proga, bet tai bus 
tikrenybė.
, Visi tie dailūs siuviniai, 
tie skanūs valgiai, tie visi 
daikteliai pritraukiu vaikų 

tie nesuskaityti,
mirganti mažmožiai taip 
malonūs visoms panelėms 
(ar jos būt 6 ar 60 metų)— 
žodžiu sakant, viskas, ką 

g Sąjungie- 
čių 69 kuopa padirbo, su

širdeles,

PARSIDUODA
kos^Beeriška siuvykla

Gerai išdirbta vietą pėr 13 mo
tų. Bųtų gerai, kad lietuvis nu
pirkti}, ■ . ;

Priežastis pardavimo — .pri
verstas. išvažiuoti į kitą miestų.
•• Atsišaukite tuojaus:

P. KRIKŠČIŪNAS/
Bank St., New Milford, Oomi.

. • f

CHORO NAUJI DARBO
1 /. PLANAI

Žinome gerai visi, kad 
VVorcesteris yra skaitlingai 
apgyventas lietuviais.’ . Yra 
veikliu, organizatorių, bet 
vis dar nėra taip susibūrę 
vienybėn, kaip kad reikėtų.

Gražus žygis padarytas iš 
abiejų parapijų choro, pu
sės. Bendrame atstovų su
sirinkime nutarta laikyti 
glaudžių santykių veikime, 
kas labai yra pagirtina.

Abięjų vargonini nkifsu- 
l: su

CBABBBN'S |
PIANAI—KABIOS i 

ŠALDYTUVAI | 
Aliejaus pečiai, Skalbiamos | 

mašinos.- š
20 TRUMBULL STREET | 

W0RUE8TER, MASS.
te! 44430 / |

Lengvos BRygo*—Be NuofimčieĮ
13

£

VĖLIAVOS IR ORGANIZA
CIJŲ ŽENKLAI

sitarimu žadama va 
rengti dideli koncertų, kas 
bus pirmas žygis prisirengi
mui visos Naujos Anglijos 
rengiamai dainų dienai;

VYČIAI VEIKIA
Šio mėnesio 6 d. įvyko 

skaitlingas vyčių kuopos 
narių susirinkimas.

Reikia .pasigėrėti, kad 
jaunimas supranta organi-

tik už centus. • •; ‘
Tai gi, .kadangi įžangos 

nebus, o laimėjimo proga, 
t aip didelė, kadangi t ai nau
jas ir įdomus įvykis mūsų 
tarpe,, kadangi j įeinąs .bus 
pusiau. su parapi j i, o ka
dangi išlaimėjįnųū t a i p 
gi’oitaLscks vienas kitą, kad 
vėlai atvykę gailėsis, visi, o

tai musų ppecialybS. ir ilgų metų 
praktika. Darbas artistiškas. Kainos 
lemos. ’ ' .

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

GARANTUOTI
Angliai$12.50 Tonui

. VIENAM TONUI PELENU MAŽIAU LOPETOS.
. VELTUI PRISTATYMAS.

Mes irgi parduodame Petro Karbon.— . 
Petro. Karbon yra,’ Amerikos valyklų 

. modermšlnausiais būdais išvalyto peū 
. rylejaus resultatas. Po to, kai gasas, 

tępamasai aliejus ir kėrosinas inoksįš' 
ku keliu buvo prašalinti nuo neap
dirbto aliejaus, ..likusios liekanos yra 
skiriamos virimo veiksmui, kurs paša,- .. 
lino ‘dūmus ir kvapų. •* Petro Karboli

yra- visiškai tyrus karbonas, ekonomiškiau^ švariausis, kaiž- 
čiausis, . geras kuras, labai patogus nąudojimūi.

: WHITE F.UĘL CORPORATION:
Telefonai: So. Boston 4500, Porter 4400, Mystic 7010..

„,,.w‘„„-.„i,,I....  j Ii V In ..
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....500 žydžių, k u T i ų jų, kurios tiek daug daro 
Įkiekviena užsimokėjo po 15 parėngimų visuomenės rei- 
dolerių ųž tikietą. Tai vi- kaląms šelpti. Štai karšių 
soms tautoms ' pavyzdys!

VIETINĖS ŽINIOS
PIRMA KARTį ŠIAIS 

METAIS
Kun. j. Hvagždys jau se

nai yra So. Bostone bekal
bėjęs. Vėliausiai, manau, 
jis mums yra kelis žodžius 
taręs, tai lapkričio mėnesį 
J. Kmito jubiliejaus iškil
mėse. Jo kalbos ii* laukia- 

< ma entuziastiškai kovo 19 
d., 6 vai., vakare, parapijos 
salėje, E. 7th St, kur įvyk
sta vakariene. ’

K4 JIS KALBĖS?
~ VTsi spėliojaį ką kun. JT 

Švagždys kalbės vakarienė
je, įvyksiančioje Šv. Juoza
po dienoje ? Jis Šių žiemų 

. tris kartus kalbėjo mišrai 
publikai lietuvių salėje, 
Montelloje., Daugelis ir ti
kisi, išgirsti ką nors iš jo 
tų trijų ilgų prakalbų. Ką

ADVOKATAI

JUOZAS CUNTS
I ADVOKATAS
Ė

■ ix . ’ •. -
1414 Broadway> S. Boston, Mass.
5 Tel. So. Boston. 0948
i
2

tiktai ’kun. J. Švągždys vakarienėje 500 žy- 
mumsz selmiadienį kalbės J 4ų užsimokėjo už tikietą po 
fepėjų, kad jis klausytojus $50,00. e .

taip sužavės So. Bostone,, y 'yyy ' '.‘„J
kaip kad tris kartus sužave- | pavyzdys paskatins mū-

telloje. Laukiam.
“KAD KORS STIBY- I

TINTUME” ;
Viename šib sekmadienio 

didžiosios vakarienės rengi
mo susirinkime viena ponia 
atsidūsėjusi pasakę,:

“Kad bent mes silbytin- 
tuiūe tų Providenoo tėvelį

■ „S• * d “ e s | svetainėje, 492 E. Seventh I 

pelnytume. As to tai jau ’ .

‘a!—., m P„™ S. BOSTONAS VISUŪME- 
““SiidyV“1""“ NIHEJĘ DARBUOTĖJE

Būtų gera, kad mes ture- . ~~ \
tumę tiek daug kuru įšvagž- Yra daug lietuviškų kolo- 
tlziui klausytojų,.Įdek jis tu- nijų, žymiausiai didesnių už 
it jo Moųteįioje lietuvių, s-i- So. Bostoną, bet maža bus 
lt jo per tris sekmadienius, j -- ----
. Žinoma, tai nuo kiekvie
no piliečio priklauso, anot | L

1 dabartinio mūsų prezidento.
Na, vyrai darbininkai ir 

amątninkai, “suby tinkite’’ 
Montello klausytojų skai- 
c:n!

O moterėlės “sakytis” 
i Provideilce! '

metu veikimo kalendorius 
rodo.

Naujuose Metuose įvyko 
spaudos ‘ vajus.. - Tam įžy
miais talkiniūk&is buvo kuh. 
J, Vaitiekūnas ir L.: D. S. 

i Pirma kuopa.
Sausio 8 d. bažnytinėje 

įšale j įvyko, ? arbatėlė—pra-

imti bilių, kad sekmadie
niais būtų leidžiami šokių 
ir kitokių pasilinksminimų 
parengimai... ■ ■

f

Teisių komitetas šį pasiu- 
ymų svarstys kovo 14 d.

OAMBRIDGE,»

GYVENIMO 
Tel. Parkway 1864-VV

Prisiekęs Advokatai

JUOZAS 8. GAILIUS
Veda visokias provaa. Daro ri- 

sus legaliuos dokumentus,
817 E St. (kampas Broadway) 

South Boston, Mass.
Telefonai: Šou Boston 2732

Namą j T&lbot 2474

KAI. J, KALINAUSKAS
ADVOKATAS

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

366 Broadway, So. Boston.
41 • Tėl. So. Boston. 3357 

Bostono. Ofisas:
; 60 State St., Room 326
. .. Tel. Hubbard 9396 

Gyvenimo: 3R Roseinont Street, 
Tek Talbot 2878 Dorchester, Mass.

Tel. S. B. 0441.

PR. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

414 Bfoadway, So. Boston.
. Room 3,

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

Tel. Hudson 622.

Reikia tikėtis, kad/ šis žy-1 

jo ^tūkstantinę minių Mon-Įsų lietuvius nuoširdžiai pa
te Įloję, Laukiam. įremti kovo 19 d. rengiamų

vakarienę, kurios pelnas moga bedarbiams šelpti. Va- 
I skiriamas katalikiškai spau- Idovavo Labdarybės- draugi-’ 
dai ir Maldos Apaštalavimo ja. 7 
draugijai. O šios vakąrie- Sausio 15 d. laikraščio 
nes su įdomia programa ti- “Darbimnko7* ..metinis kon- 
kietas tiktai 5Q centų. Tad eertas, Mųnięipal Bldg. su
turi, pasisekti!

r Atsiminkime kovo 19
|d. 6 vai. vakare, parapijos draugija prisidėjo pro Bo

j Įėję.
Sausio - 20 d. Labdarvhės

Į DAKTARAI

JAUNIMAS SKAITO IR 
RAŠO

Tel. So. Boston 0828 *
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. GASPEH
(KASPARAVIČIUS N
Naujoje Vietoje, R

525 Ę. Broadway, S. Boston.
Ofita Valandot: ■ r Ir 

Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1:8O iki 
5 ir nuo 6 iki 8 vai vakare. Ofi- | 
eas uždaryta® subatos vakarai® ir 
DedėldiepialB, taipgi Bevertomis nu* I 

‘ 12-tos dieną uždaryta®.
Taipgi ntūmu ir X-rag !

SUĖMĖ PLEŠią PRIE 
. CURLEYDURįl

! Tel. So. Boston 3520 I

i ADVOKATAI ŠALNAI I
| 366 Broadway, ■- |
Į . South Boston, Mass |

PRISIEKĘS ADVOKATAS

JOSEPH P. WALSH
ADVOKATAI
Edwar R. Ooplen.
Albert. Adelson
. Harold Aranofsky

. Bėnjamin Ohesky
OFISO VEDĖJAS
Jonas J. Romanas

18 Temont .St., Boston, Naši.
310 KiinbaU Building

Telefonas: Gapitol 9880
O.f i s o vi I a nd o s

‘ 9 vai, iki.5.vai. • ;
SOUTH BOSTONO OFISAS“

■ 455 W. Broadway
Nuo 5 iki 7 v vakaro..

Telefonai South Boston 3612

i ‘4 Darbininkų71 jauni ir 
seni ne tik skaito, bet daug 
iš jų ir rašo. Ypač šiais 
paskutiniais.; laikais įsisiu- . 
bavo būrys S. Bostono jau
nuomenės pyškinti įvairias Į 
žinias ‘‘Darbinįnkui.77 Štai 
ir randame •< Darbininke7 ? 
Putpeles, Kikilius, Sparti; 
niūkūs, Česnulevičius, Jes- 
keyičius; Antonėlytes, Pr.a- 
neliuš, Aritarnus, Iksus, 
Kasparus, Šlnigelskaites, 
Pranskūriaites, rašančius 
“Darbininke” įvairias ži
nutes.

O ką jau bekalbėti apie 
gražius raštus mokytojo Pr. 
Galinio! Iš to vyresnie
siems tikras ^džiaugsmas ir 
viltis. •

Rašykite, jaunieji! Mari
jos vaikeliai, sodalietes, 
choras, sekmadieninė moky
kla, vasarine . mokykla, vy
čiai, blaivininkai, L.-D. S. 
kuopa, sąjungietės, Kmitie- 
čiūi (studentai) ir visos ki
tos draugijos —išrinkite sa
vo jaunus korespondentus. 
Tegu rašo! ... . - .

į ‘ Darbininkui ’7 reikalin
ga žinios ne tik apie drau
gi jų veikimą, bet. ir kasdie
ninio gyvenimo žinučių: kas 
apsirgo, kas pasveiko, kas 
mirė, kas atvažiavo — išva
žiavo, kas ką nuveikė — pa
sižymėjo ir tt Jaimiesiems 
bendradarbiams — kores- 
pohdentąms. čia didelė dir
va darbui.

Lietuvis Dantistas į

DR. S. A. GALVARISU
(GALINAUSKAS)

Tel. So. Boston 2300 ’• ’ 
414 Broadway, So. Boston 

Ofisas atdaras nuo 16 iki 12 vai. 
ryto,’ nuo 1:30 iki. 5:3O po pietų ir 
nuo- 6 iki 9 L .vakare, šventą dieną 

pagal susitarimą.' •

Tel.. So. Boston. 2660 
lietuvis. Dantistas

A. L KAPOČIUS
251 W. Bfoadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 v. dieną. 
Subatoniis nuo .9 iki G vai. vakare. 
Nedeliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną, 

(pagal sutartį)

DU. J. LANDŽIUS I
SĖVMOUR i

LIETUVIS GYDYTOJAS IR Į 
CHIRURGAS

. X-Bay .
Tel. South Boston 2712

496 E, Broadwny, .
South Boston, Mass.

Tel. Po'rter 3789

JOHN REPSHIS, M, U.
. (RtoPSVS)

Uetuvįs Gydytojas
Ofiso Valandoa: J^-4 Ir T—G

278 Harvard Street, 
kamp. Inman arti Central Sq,

Oambridge, Mass.

ston o mieštoj, Bedarbi muš 
rvająąs."7—. . 7

Vas. 5 d. Cambridgc pa
rapijos vaikai turėjo mūsų 
bažnytinėje., šaleje patingi
mą Seserų Pašioniselų vie- 

Į nuolyno naudai.
, Vasario 1S d, Lietuvos 
nepriklausomybės 15 metų 

Į Sukaktuvių minėjimas, Mu- 
nicipal Bldg. svetainėje.

Sv. Vincento' Pauliečio 
vyrų draugija gavo. 100 
maišų miltų iš Amerikos 
valdžios, sukėlė 200 dolerių 

i pinigais. Ji šelpia bedar
bius. Tame šelpimo darbe 
gražiai darb^įasį D. Čes
nulevičius, Vly Brazauskas, 
S. Kavolis, V. Širka, Kas
tas Šidlauskas, V. Valatka, 
V. Kolišiūs.

Vasario 26 d. Lietuvių 
kolegijos studentai lošė ti
kybinį veikalą “Pranašys
tė.” . .

Kovo 5 ;d, * lioryvdodiėtės 
bažnytinėje svetainėje Sese
rų Kazimieriečių naudai 
suvaidino . “Motinos Var
gai.”

-Kovo 12 d., Labdarybės 
draugijos vakaras jjavargė- 
liams šelpti.

I Kovo 19 d. rengiama va- 
I karienė sirįjardūkia progra
ma, parapijos svetainėje, 
492 E. 7th St., “Darbinin
ko’/7 reikalams pagal katali
kų seimelio nutarimą.

Tretininkai planuoja su
rengti vakarą Sės c r ims 
Pranciškietėms.

Prie šių visuomenės . rei
kalams parengimų ir veiki
mų ilgos eilės pridėk dar 
Vilniau^ užgrobimo gedulos 
paminėjimą, Kęstučio jubi
liejaus paminėjimą, J. Kmi
to jubiliejaus paminėjimą, 
studentų brgąnizacij os rei
kalams parengimą. Be to. 
prisimink draugijų ir para
pijos, reikalams parengi- 

i mus ir turėsi g.an pilną vei- 
1 kimų. kalendorių. O kur 

dar bažnytinis judėjimas, 
darbai ?

. Kovo, 14 d. policija suėmė 
šešis jaunuolius, apiplėšia 
sius Jamaiea Plain vaistinę*. 
Vienas iš šešių jaunų plėši
kų suimtas prie niayoro 
Ctirley namo durų, kur jis 
buvo pasislėpęs. Jis pašau
tas policijos.
. Vaši, jauni plėšikai nu
duotu tcusmu-V -Kiekvienai^ 
iš jų paskirta. kaucijos po 
10,000 dolerių.

MISIJOS .
Kovo 20 d. musų parapi

joje prasideda misijos, ku
lias ves' kinu A. Petrauskas,

Pirmoje savaite skiria
ma moterims, (nuo kovo 20 
iki kovo 27 d.), o antroji sa
vaite vyrams.
\ Visi parapijiečiai prašo
mi gausingai atsilankyti.
šv. Žemę. ■

matymuose yrą įrašytas sty- ’ 
riuš, kurs aiškiai nurodo,. 
jog ‘asmenys, kuris dėl blo- ■ ' • 
gos valios ištraukia pinigtis 
iš banko ir laiko paslėptus,

•1
£>.S

TAI BENT PRAMOGA!
Maldos Apaštalavimo drau
giją, pildydama K. A. kafar 
likų seimėlip nutarimus, 
“Darbininko” naudai ren
gia įdomią pramogą šį sek
madienį, kovo 19 d., G vai. 
vakare parapijos’ svėtaine- 
j°. ■’ '

Programoje štai kokie 
Įjunktai: skaniausia vaka
rienė. L. D, S. cėn io pir
mininko kun. J. Hv..gždžio 
kalba (vienintelė kalba tą 
vakarą) .*ir Korvvoodo sodą- 
Liečiu vaidinimas.

. Na, ir visa ši programą, 
ųž pusdoįerį. Tad visiems, 
iki pasimatymo!

PAVYKO
.. Kovo 5 d., vakare bažnyti
nėje svetainėje kleb. faui; 
*Pr. Juškaįtis rodė, paveiks
lus ir aiškino apie Romą. 
Žmonių^ bųvm. prisikimšusi 
pilna sale.

Kadangi kun. Pr. Juškai- 
tis pats gerai pažino Romos 
įdomesnes vietas, tad ir 
klausytojams patiekė įdo
mių gyvų žinių, paveikslų. 
Klausytojai kalbėtojui pa
reiškę. savo nuoširdžių pade-

kad tuonii sustabdytų biznio ’ J 
judėjimą, yra baudžiami ; 
iki 500 dolerių piniginės j 
baudos iv Iki dviejų metų 
kalėjimu. , ■

SKLEĮSKITE ŠVIEŠĄ.
Perskaitę “Darbininką.”. nenu- 
meskite, bet duokite kitiems pa- . 
skaityti. Tokiu būdu supažih- 
disite kitus su “Darbininku” ir 
L. D. S, ir atremsite ihūsį ide- ■ 
jos priešų propagandą.

$15.00 Už VAKARIENĘ
Kovo 13 d. S.tatler vieš

butyje įvyko vakariene, ku
rios pelnas skirtas palesti
nai šelpti. Si t vakariene 
įrengta žydų moterų organL 
^Stciįjos. .vakarienei! atsi

BŪTI SVEIKU
jus visuomet Norit

Ilgai įsistbvėjęs kraujas, nen-os, 
dusulys, odos ir įsisenėjusios ligos, 
ftatruklnias,- koją skaudėj imas, pi- 

< . les-ir votys, nuplikimus 
nugaros skaudėj.i m. a š, 
reurnatižnuiS, malaria • ir. 
riebumus ifigydoniaa be 

į. jokio skausmo ir nėra 
► reikalo išlikti Iš darbo. 

Apžiūrėjimas, dykai; Gy
duoles duodiu. Mažas užmokestis. 

urMj,327 ars. 
Valandom: Antradieniai*, ketvirta- 
dleulali k MtadlanlAla 10—12 ry
ta, 3—5,.7—a vakare; aataa«W> 
nlala 10—12 tiktai. - ;....j

NORI ŠOKIŲ SEKMA
DIENIAIS

Valstijos legislatųroje y- 
ra įneštas ' pasiūlymas pri-

Susipratusiu lietuvių yra 
šventa pareiga savuosius 
jiznierįus palaikyti, nes jie ' 
to yra ..užsitarnavę remdami
mūsų parapijas, orgaiįizaei- 
jas ir draugijas.

PAVEIKSLAI IŠ ŠVEN
TOS ŽEMĖS' -

Šį. sekmadienį, kovo 19 (L, 
7 vai., vak. bažnytinėj c1 sve
tainėje kleb. kun. P. Juš- 
kaitis rodys paveikslus apie

GALIMA IŠSIIMTI $100 .
Kovo 1B. d. bankų komisi- 

jonierius Guy išleido, nau
jas instfukcijas, pagal ku
rias -kooperatyviai. . bankai 
savo depozitoriams galės 
išbiok.ėti 100. dolerių bė. jo
kio pareiškimo kuriam tik
slui tie pinigai« reikalingi. 
Iki kovo 16 d. tie. bankai

galėjo išmokėti tik 10 dole
rių ir tai tik būtiniesiems 
reikalams..

Šiuo metu Alassachusetfs 
valstijoje jau veikia 141 ko
mercinis bankas be jokio 
suvaržymo. 193 taupomieji 
bankai (savings baiiks) ati
daryti bizniui, tačiau kol 
kas išmoka tik 100 dolerių,. 
bet esailt. dideliam reikalui, 
išmoka ir daugiau.

BATSIUVIUSTREIKAS

GMIAI j

JOSEPH W. CASPER
(KASPARAS)

G R AB ORIUS 
494 E, Broadway, 

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

Rėš. 158 W. 7th St.
Tell Sti. Boston 1437 M 

Patarnavimas dieną ir naktį,

D, A. ZALETSKAS
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
877 Cambridge St., 

. Cambridge, Mass.
Res. 564 East Brbadway

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

Bostone šią savaitę vyks
ta batų elirbtuvių darbiniu-, 
kų generalinis streikas, ku
riame . dalyvauja apie 7000 
darbininkų .iš 20 dirbtuvių.

Streikui vadovauja Natio
nal Shoe. AVorkers’ Assoeia- 
lion. Streikuojantieji dar
bininkai reikalauja pakelti 
algas nuo 15. iki 25 procen
tų ir panaikinti dirbtuvių 
kontraktus . su Boot and 
Shoe darbininkų unija, kuri 
priklauso Darbo Federaci
jai. 7

Ilayerhill batsiuviai dar 
tebestreikuoja. Vedamos 
derybos tarp darbdavių ir 
darbininkų atstovų.

Už SLĖPIMĄ PINIGU 
BAUSMĖ

Massachusetts valstijos. įs-

LIETUVIS GRABORIUS

T®1. fi. B. 2805-ft.
LIETUVIS

OPTOMETRISTAS
■ TSegėamlnuoju aki®

priskiria nklnhi® 
kreka®.akte atitle- 
®fnu Ir nmblljoiiir 

kone (akldsię) nkyse HugrąŽlnuSvle- 
ną-tinkama laika.

j. L; PAŠAKARNIS, O. D.
447 Eroadway, South Boston

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
Tėlephbne

SO. BOSTON
■ 1058 ■" I

BAY VIEW ■ 
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER IR ROCKNE 
Automobiliu ir Trolių 

Agentūra. .
Taisome visokią ’ IŠdirbysCLą uuto-- 

'mobilius. Taisymo ir demonštravi-’ 
mo- Vieta:. '

i Hamlin Street 
ir E. Eighth St. .

tSOUTH BOSTON, MASS.
Jt)c. ir Pctcr Trečiokas

savininkui

| AB SERGI?... |
f Skilvys nedirba, liežuvis bal-Į 
Įtas," sunkus kvapas, viduriaii 
j pžkieteję, pilnas gaztj ir rukš-| .
f ties, neramiai miegi....' Jei norif 

,į pagyti—vartok vaistus— Šon-| 
f gosil—$1.00 bo-nką, kurie pra-f 
= šalina tuos visus nesmagumūs.l 
| Išdirba Aptiekorius P. GIEDVlLA.f ’ 
B1016 (’ainbridge St. prie Webster| ’ 
|Avl\, Cambridge, Mass. PrisiunCiuS 
| visokius vaistus per’paštą. Relka-f .
| lauk katalogo I)r. (Hędvilo Gyduoliij|

| JUOZAS M. DILIS
1 LAIKRODININKAS 
į . i . ■
! Parduodu įvairiausios rūšies i.
ą auksinius ir sidabrinius daik» L.
I tus. Taipgi ir pataisau. . I - •’ 1
S I I . e P

j 366 W. Broadway Į’ ’J
Į SO. BOSTON, MASS. j 
S HKiiiniiiu-iHimuiuuiiiH linu .mif.i

X

i

AGENTAI

| INSURANCE V
1 . Apdrausk namus, rakandu® ’ •Į-
| autoriioflllfus pas | 4

J. S. MESĖiS I / 
į 455 W. Broadway, So. Bostoni . 
= Tel. Sl\ Boston. 3612. I

PARSIDUODA
. (FOREOLOSURE)

Somervillet 3 šeimynų 15 kamba- 
i‘ht namas. Yra 2 karų garažas. 
Visi įtaisai. Parsiduoda piginu 
negu kad .'.takšnotas •’ (asse.ssed), 
Iiieš'ti reikia,’ tik $1()00 su dabur- 
tiUiu mortgiČiu. Matykite šį bar- 
geii.-į. • ,t • •• i ’ .

Tel, Univetįiiy 2665-W
K-!!

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 nvroiknlatiju.

P. J. AKUNEVICH
(AKUNEVIČIUS) .

16-18 Intervale St,. ... 258 Wėst Brondway,’.
Monteilą Muse, ' • So. Boston* Mass, •
Tel. Broekton.4H0. \ ’ ... .Tek, S...Bdston .4486

BONAI
PERKAM LIETUVOS BONUS J 
Už CASH — MOKAM AUKM-“

ČIAUSIAS KAINAS. . . 
.Parduodam Laivakortes ant visų, 
patogiausių laivų į Lietuvą ir ii, 

Lietuvos.

BROADWAT TRAVEL 
RUREAU

. K. J. VIESULĄ ’
366 West Broadvvay, 

So Boston, Mass.
’ Tel, Sonth Boston 0620 • ’

i ■ 5 ■

i
S
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Iš ŠV, JURGIO PARAP.I
PASKAITA IR PRA

KALBOS
Sekmadienio vakare, ko

vo 12 d. įvyko p. K. Krii- 
šinsko paskaita, tema: ko
dėl katalikai dirba lietuvy
bei. Žmonių buvo beveik 
pilna salė* Visi labai aty- 
džifii klausėsi tikrai įdo
mios paskaitos. Taipgi kal
bėjo p. Šertvytienė apie 
Motelių Sąjungos reikalus. 
Galiausiai p. Krušinskas 
kalbėjo apie reikalą remti 
LietiiviirUniv€i\salįBiinTą, 
persiorganizavusį iš buvu
sios ; Vytauto . spaustuvės. 
Paskaita ir prakalbos žmo
nėms. labai patiko.

MIRĖ
Juozas Juškauskas mirė 

kovo 8 d., palaidotas su baž
nytinėmis apeigomis Šv. Jo
no kapuose kovo 11 dieną,

Į bes p. E. Banionis, pharma- 
cistas ir advokatas, tema;. 
4¥Dėlko aukštesniųjų moky
klų studentai turėtą pasi
ruošti būti pharmaeistais 
ir advokatais!”

Sejcr,

IŠ LEGIONO VEIKIMO

BROOKLYN, N. Y/
Apreiškimo parapijos Šv. 

Vardo draugiją rengia va-| 
tarą, sekmadienį, kovo 261 
dieną,. parapijos salėje. Bus i 
rodomi paveikslai, kurte 
dar nebuvo matyti. 8 vai. 
vakare bus/ suaugusiems, o 
3 vai. po pietą vaikams.

Visus kviečiame . ateitį, 
nes visas pelnas bus para
pijai.

Šv. Vardo J)r-jos
Rengėjai;

C. BROOKLYN, N. Y.

Konstancija Bučienė mi
rė kovo 8 d.) palaidota su 
bažnytinėmis apeigomis Šv. 
Jono kapuose kovo 13 dieną. 
A. a. Bučienė paliko našlai
čiais Vincentą 17 m., Mag
daleną 13 m. ir Aleną 11 m. 
Jųjlį tėvas yra miręs 1931 
metais. Našlaičiai liko bied- 
hystėje. Giminės ir kaimy
nai teikia jiems pagalbą.

BROOKLYN, N, Y.

MOKSLEIVIŲ SUSI
RINKIMAS

Šv. Jurgio parap. moks
leivių susirinkimas įvyko 
kovo 6 dieną. Susirinkime 
dalyvavo 43 nariai. Moks
leiviai jau pradėjo rengtis 
prie tikro darbo. Šiame su
sirinkime išrinkti kalbėto
jai, kurie kalbės svarbiais 
kiaušiniais. Sekanti kalbės: 
Alena Morkiūtė, Alb. Star- 
kiūtė, Pranas Bulovas, Al
fonsas ir Stafani j a Jakup- 
cioniai. . r

Kitas, susirinkimas įvyks 
kovo 20 dieną, Šv. ' Jurgio 
parapijos salėje, 8 valandą 
vakare. Visi nariai ir vi
si parapijos moksleiviai 
kviečiami dalyvauti. Vaka-1 
ras bus įdomus ir naudin
gas. /

. Moksleiviai džiaugiasi tu
rėdami jau dąbar 77 narius.

Vainikas,

' Šiomis dienomis
■Karalienės Angelų parapi
jos salėje įvyko Apreiškimo 
ir Karalienės Angelų para
pijų studentų, alumnų ir. 

. profesionalų bendras susi-
•’ rinkimas.

Vienbalsiai nutarta suda
ryti vieną bendrą abiejų pą-

: rapijų studentų ir alumnų 
skyrių ir prašyti Amerikos
Lietuvių Katalikų Studen- j

g tų centro suteikti reikalingų 
informacijų ir aplikacijų.

Kun. K. E. Paulonis, kun.
J. Aleksiūnas, p. p. Barzi- 

./ lauskai, p-lė Krušinskaitė 
(laikinoji pirmininkė), p.
Repūlskis „ir kiti buvo labai 
susiinteresavę diskusijomis 
įr sumanymais, ypač, kad 

/ ši organizacija rengs rimtas
ir moksliškas konferencijas.

Studentai ir a 1 u m n a i 
kviečiami ateiti į susirinki
mą, kuris įvyks sekmadienį, 

: kovo 26 d., 2 vai. po pietą,
-Apreiškimo parapijos salė- tams nezaležnikiŠką moks- 
je. Tame susirinkime kai- "

BROOKLYN, N. Y.
Kovo 4 d. įvyko nezalež- 

ninkų-laisvamanių laikraš- į 
čio “V-bės” šėrininku su-Į 
važiavimas. Direkt o r i ų 
pirm. J. Ginkus pradėjo po
sėdį ir pakvietė visą eilę 
kalbėtojų, tarp kurių buvo 
nęzaležninką “arkivysku
pas” Geniotis ir jo adju
tantas Liūtas (Liutkaus- 
kąš), buvęs graboriūs ii’ lai
vakorčių agentas, o dabar 
laisvamaniams - soė i ai i s-

la aiškiną/ •■.

Katalikų Veikimo L 
Savaite

Kovo 17 dieną ;
. Atsimainymo parapijos

■ salėje, Maspethe, po vakari
nių pamaldų, 9 viii, vakare, 
kalbės Tėvas. Alfonsas Ka$- 
laiiskas, O. F. M. . Tema :
4 4 Fasaulionių apaŠtal a v i- 
mas per katalikui veikimą.”

*. Kovo 19 dieną:
. Aušros Vartą parapijos

salėje, New Yorke, 8. v. va
kare. Kalbės kun. K, E. i .Kviečia . g.
Banionis ir p, „Kazys Vilnis-1 Fodertįcijds 'Apskritis.

| Geniotis savo kalba pasi- . 
rodė labai mizernas/ bet jo 
adjutantas-Liūtas daug sti
presnis. Pastarasis kalbė
jo rodydamas pirštu į dan
gą, lyg ir norėdamas. visus J 
ten^vesti. Jis sako: “Die
vas žino ko mums neikia.” : 

[Žinoma, kad Dievas žino, 
Į tik jūs Jo neklausote ir ne- , 
•pildote Jo įsakymų. Tą 
aiškiausiai parodė kiti kal
bėtojai. Be to, laikraštis 
4V-bė” visai nesilaiko Die
vo įsakymų.

. Pakviestas kalbėti p. J. 
Raškinis pareiškė nušistebe- 

j jimą ir nesiiprantąs ką jis 
Įgalėtų kitą pasakyti, kaip 
tik tą, kad 44laikraštis 44V- 
bė” savo raštais yrą daug 
žmonių, tarp ją ir mane, 
apšmeižęs.*’

P-nas Rudnikas, buvęs 
4 4 V-bės’ ’ administratorius, 
pareiškė, kad kol čia bus 
klikos ir kokūsai, tol nebus 
nieko gero.”

Kiti iš toliau atvažiavę 
pareiškė, kad jiems daug 
kas neaišku iš vietos veiki- 

i mo, ypač raportai labai 
Į migloti. Daug ginčų buvo 
dėl Betvarkiai patiektos fi
nansinės apyskaitos.

Vienas paklausė: “Dėlko 
buvo kviečiamas Šalčius iš . . . .
Lietuvos ir dėl ko jam buvo IJ ?s’„ ,li? Ber Or
pasiųsta $150 ar $160, ku- Į 

L ris, dabar, girdėjęs, gyvenąs 
jau Kini joj A t s a k ė:
^Direktoriai davė įgalioji
mą. t Apyskaitos padavė, 

į kad “V-bės” bendrove-turi 
Į skolų per $30,000.00.. .
Į Spaustuvės vi^os mašinos 
Į užstatytos p. Strumskiui ir 
[Garšvai už paskolas. ‘ 
| P. Karpus raportavo iš 
įbuvusių parengimų Klas- 
Į čiauš ..parke. Jis pareiškė, 
kad jis su p. Toluba rengtą 

Į ir. matęs pajamas, bet išmo- 
Į kėjinrų nematęs;

Vienas paklausė: “Kiek 
buvo pajamų iš laimėjimo 
$500.00?”

P. Ginkus atsakė, kad tas 
dar nesutvarkyta ir bąn-. 
kams užsidarius dabar neži
nąs kaip bus.

Viso per metus turėję 7 
parengimus ir jie davę 1400 

I dolerių pelno. Bet tokiu 
raportu1 šerininkai nepasi
tenkino ir reikalavo aiškes
nio raporto.

Liūtas (Liutkaus k a s), 
pryČeris sako: • 4 ‘Mus . pas- 
tatėte į labai didelės abejo
nes, tai visgi nėra išrokavi- 

Įmo taip daryti.”
Bendrai visų šėrininku ti

pas buvo prastas. Dalpn- 
| vo apie 60 asmenų. 1 P -nas
X. Strumskis, ęk-yargoni- 
ninkas išrinktas direktorių’ 
pirmininku. Bnv^s,

IŠ KARALIENES angelu 
PARAPIJOS."

Jau nuo 1930 m. vasario 
16 dienos čia veikia Ameri
kos Lietu vių Legiono Pos
tas Nr. 1, savo globėju pasi
rinkęs pirmąjį lietuvį karį 
Amerikoje, gen. Tadą Kas? 
ciušką. Šis postas savo ei
lėse spiečia buvusius Ame
rikos armijos ir laivyno ve-

f Telephone: STAGG 2-4)706 VALANDOS: |

DR. BUDAS K. VENCIUS
D A N T l S T A $ ■ 499 GRAND STREET

X RAF * ’ (kamDaJ* Union Avė.)’.
Į ■ Namtj Telefonas: Michigan 2—4278 B R O O K L Y 1?, N, Y.

i s

norius ir Klaipėdos sukili
mo dalyvius/ Jo tikslai: 
palaikyti ryšius tarp buvu
sių ginklo draugu, prisimin
ti karo nuotykius, gelbėti 
veteranams • reikaluose su 
Veteraną Biuru ar su Lie
tuvos: Savanoriu Sąjunga, 
palaikyti lietuvišką patrio
tizmą, talkininkauti visuo
meniniame. darbe ,kur nesi
riša su partine politika. 
Postas palaiko nuolatinius 
ryšius su Ukrainą Legionu 
(turi, nuolatinę komisiją) ir 
nemažai ukrainams pagel
ti o ruošiant .demonstraci
jas ir tt. Postas nemažai 
veikė prieš vokiečių ir len
ką žygius Vilniaus ir Klai
pėdos bylose, varė nuolati
nę akciją per American Le- 
gion, buv. aliantų ambasa-

kiš, Tema: “Katalikiškų 
draugiją ryšys —- Federaci- 
ją.”«'- • ■ • ” .

Visi Didžipjo New Yorko 
ir apylinkių lietuviai kata- . \ ~———■
likai , prašomi skaitlingai “IN CORPORE” 
kur išgirsite daug gražių /Mūsųchorassavomėnesi- 
dalykų, kuriuos turite, kai- nianie susirinkime . nutarė 
po lietuviai ir patriotai tu- eiti in corporė priimti šv. 
ritė žinote. Įžangos nebus Komuniją, kovo 19 d. ir iŠ-

sirinkinie nutarė plačiau ęi-l 
ti į visuomeninį dai’bą ir 
siekti spaudos talijos, ne 
vien tiktai vadinamos “tau- 
i ;iškds, ’? nes posto eilėse da- 
yvaują tiek Federacijos
veikėjai, tiek vyčių nariai, Į — TA n • * 1 • •

"į T”? a . IDS. Kuopų Susirinkimai Kariškose tradicijose uz- .
grūdinti legioninkai. su gra
žiais karo rekordais gali 
daug ką nuveikti Lietuvos 
iv lietuvių naudai, jei tik 
uis einama jiems talkon ir 
jei civilė visuomene dažniau 
juos kvies savo.darbam

K. burgėta.

kieti jos ir Lenkijos amba
sadas. Dalyvauta eilėje 
tarptautiąių švenčių ir pra
mogą; posto atstovas Folks 
Festįyal Council organiza
cijoje pateko F. F.’C. vai-, 
dybon,' ir jam nemažai pa
gelbėjo Kar. Angelų para
pijos choras, dalyvaudamas 
E. F. C. koncerte.

Postas šiuo metu laiko 
susirinkimus pil. Klube, 80 
Union Avė., Brooklyn, N. 
Y. Mėnesines duoklės ima
mos tik po 25 centus, gi be
darbiai visai laisvi nuo mo
kesčių, netgi posto pramo
gose. Šių metų štabą suda
ro vadas V. Vyšnias (eks- 

. jūreivis), padėjėjai J. Ši
monis ir adv. K, Jurgėla, 

• adjutantas. P. Pečelis, ižd. 
V. Kuras, teisėjas j, Oei- 
kas, ginklininkas V. Ka
minskas,1 Poste spiečiasi a- 
pie 35 ekš-kariai ir jūrei
viai. Netarnavę kariuome
nėje gali stoti rėmėjais.

Posto iniciatyva iix pa
stangomis įvyko paskutines 
didelis spalių 9 d. paminė
jimas 1931 metais ir sukur
tas V. V. Sąjungos Skyrius, 
kurio valdybą daugumoje 
sųdario lėgioninkaį. Šiuo 
mėtų daroma pastangą su
gretinti veikimą su vietos 
A. L. R. K. Federacijos 
skyriaus veikimu V. V. S. 
įeikalaiš. . Po nėvykusni 
bandymų dalyvauti vasario 
16 dieną pamiiiėjune šie
met, kurį rengė Tani. Klu
bas pakvietęs postą talkon, 
nusistatyta, ateity tedaly
vauti tiktai tokiuose patrio
tiško pobūdžio, parengimuo
se, iš kurių nebus darOiūa 
biznio priyątiŠką-. organiza
cijų ar partiją naudai. Be 
to, postas savo kovo 9 d. stt-

ROCHESTER, N. Y

0. BROOĘLYN, N. Y.
Kovo 19 d,, tuoj po Sumos V 

vyks liDŠ. 10 kuopos susirinkimas 
Į vai. Taigi kviečiame, viena, narine 
atsilankyti į šį suminkime ir už- 
simokCti mėnesines. Atsiveskite ir 
savodrauguf! prirašyti.

i Valdybe”

— WESTFIELD, MAS8. ■
LDS. 111 kuopos susirinkimas J- 

vyks sekmadienį, kovo 19( d., 
tuoj po sumos, Šv. Kazimiero 
parapijos salėje. Kviečiami visi 
nariai ateiti Taipgi atsiveskite 
savo draugus prirašyti prie šioi 
kilnios organizacijos.

Valdyba

Kovo 19 d.. parapijos sve- 
■ rainėje. įvyks kortavimo va
karas parapijos naudai. Bū
tų labai gražu,, kad susi
rinktų parapijiečiai ir gra
žiai žaisdami padaryti! nau
dą parapijai. /

Kovo 19 d. Columbus Ci- 
vie Center auditorijoj įvyks 
mam-oga J. E. vyskupui O - 
Hern pagerbti jo metinėse | 
sukaktuvėse įšventi n i m o 
Rochester’io vyskupu. Įžan
ga sū tikietais ir, kurie no
rėtų dalyvauti tose pagerbi
mo sukaktuvėse gali kreip
tis pas kleboną kun. Joną 
Bakšį ir jiems bus suteikti 
tikietai.

':• VyturysĄ Kovo 22 1 val- P°. Pic^ r

newarCnj.

NEW BRITAIN, OONN.
LDS. 36 kp. susirinkimas įvytai 

sekmadienį, kovo 19 d-tą dieną... 
Svarbu, kad į šį susirinkimą, ateitą 
visi nariai ir bent po vieną naują 
parį atsivestą prirašyti prie Mūsą 
brangios organizacijos. . (

LAWRENCE, MASS.
LDS. 70 kp. susirinkimas įvyks 

kovo 19, tuoj po 12 valandos. 
Kviečiame gausiai sueiti, nės turi
me keletą svarbią sumanymą. At- 
siveskite ir savo draugus (es) pri
rašyti. ■ ' Valdyba

WATERBURY, OONN.

BROOKLYN, N. Y.
LDS. 12 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks kovo 19 . d,, 6 :30 v, 
v., Karalienes Angelų parapijos 
svetainėj, kampas Robling ir So. 
4thgatvių. ;

Taigi, malončkite visi susirinkti 
ir užsimokSti duokles kurie esate 
skolingi.. Nepamirškite ir naujų 
narių atsivesti prirašyti prie mūsų 
brangios organizacijos.

Kviečia Valdyba

Telephone■*. STAGG 2—0106 I

DR. A/ PETRIKĄ | g :. • (nrtttaK)’ . |
LIETUVIS DENTIBTAB j 

i 721 s.4thBt., Brooklyn,N. Y. Į 
į T-BpintuUų DiaantHK i
| , Gazo Aneiteti/^ ž
t VALANDOS: I
f Nuo 9 vnl. ryt® Iki 8 vaL vakar*. = 
| Penktadieniai® ir žventadlenialr = 
Į tik nusitarus. |
F.iiiiuhmtinuiiiiiiii.iiiiiiiiiiiiMiiiiiii.iiOiiiiiiiiiiiiiiiiiiioli
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I KLASČIAUS

I CUNTON PARKAS
| piknikams, baliams, koncertams, 
| Šokiame k visokiems paslllnlcsmlnl- 
| manas smagiausia vieta Brook- 
į lyne-Maspethe. Jau laikas ugsisa- 
S kytl salę žiemos sezonui.
i kamp. Maspeth ir Betts Avė. 
Į JONAS KLASČIUS, Sav, ;
| Maspeth, N. Y. |

vyks LDS: 5 kuopos susirinkimas 
senos mokyklos kambaryj Con- 

Į gress Avė. Ateikite visi. Valdyba

Lietuvių Demokratą klu
bo mėnesinis susirinkimas I 
įyyko kovo 8 d., Šv. Jurgio! 
draugijos salėje. Susirin-į 
kimą ' atidarė pirm. j. M. J 
Bujauskas. 1

Pirmiausia išduotas įvy-1 
kusio baliaus raportas.. Ko- 
misionieriaį Dr. Aleistain ir 
Gilin klubui paaukavo $25.1 
Baliuje prie klubo prisirašė 1 
17 naują narią. Taip pat 
prisirašė ir adV. A. Vaške
vičius, kuris išrūpino klu
bui čarterį.

Nutarė'organizuoti base- 
ball ratelį. Organizatoriais 
A. Gufila, F. Gurila ir Dob
rovolskis.

Lietuviai piliečiai jau 
pradėjo eiti į politiką.

Klubas išrinko adv. A. 
Vaškevičių> P. Lują ir P. 
Šraibakauską paruošti pla-1 
nūs miesto komisijonierių 
rinkimams. Rap,

NEWARK, N.J.
Kovo 19 d, bus Kristaus 

kančios paveikslai.
Bal. 9 d. Šv. Cecilijos 

choras reniga vakarą Pater- 
Isono parapijos choras vai
dins “Sąžinė.” 7 ..■

3*1. Nethry PnbUe

H. P. BALTAS INC.
BIELIAUSKAS 

Graboriūs ir BalsamuotojM 
660 GrandSt., Brooklyn, N.Y.

. -Tek Evergreen: 6-5310

JOSEPH GARSZVA
G R ABORIUS

Žinau.■ **

PRANEŠIMAS
BALSAMUOTOJAS
231 REDFORD AVENUE 

BROOKLYN. N. Y.

N. Y. IR N. J. MOTERŲ 
SĄJUNGOS APSKRITIES 

SUSIVAŽIAVIMAS
Sekmadienį, balandžio 2 

d. š. m. įvyks A. L. B. K. 
Moterų SąjuzngosN. Y. ir 
N/. J.. apskrities suvažiavi-' 
mas, Šv.. Petro ir Povilo 
parapijos svetainėje, 224 
Ripley Pl.} Elizabeth, N, J. 
Pradžia 2 yąĮ po pietą.

Visos to apskrities kuo
pos malonėkite prisiųsti. sa- 
vę atsetoves ir joms įduoti 
gerą ir naudingą . įneŠmą 
inūsą organizacijos gerovei 

Jlf. Šiibatiene

A. L. R. K. Vargoninką 
Sąjungos Centro valdyba šį 
pavasarį balandžio 22 d. 
1933 m. rengia ekskursiją į 

i Lietuvą laivu: S. S. “Scan- 
states” Scantic American 
Line. Laivas iš New Yorko 
plauks tiesiai į Klaipėdą be 
jokią persėdimą. Ekskursi
jos palydovas bus Centro 
pirmininkas — A. Vismi
nas.

. Laivas gražus, su vėliau
sios mados visais įrengimais 
ir pąrankumąis. Kelionė 
bus maĮorii, jauki ir links
ma. Dėl informaciją kreip
kitės į lietuvių skyriaus ve- 

Į deją: J. Smitrus, 5 Broad- 
Į way. Nėw York City.

KWh J, Simonaitis, 
Dvasios Vadas,

Ą. Visminas, 
. /. Pirmininkas,..

Į . j.Brundza,
r . Raštininkas.

TeL StaR 2—0783 Notary Public

JOSEffllEVANM
(Levandauskaa)

GRAB ORIUS 
107 Union Avė., Brooklyn, M.Y.

Tėlephone. Stagg 2-4409 
NOTABY PUBLIC 

ALEKS. RADZEVIČIUS
GRA B O RIUS

402 Metropolitan Avė.
BROOKLYN, N. Y, 

Priešais Apreiškimo parapijos 
Bažnyčią

Pareamdau Automobilius Ves
tuvėms, Krikštynoms ir viso- 

’ kieins polcyliams

TeL Newtown 9—4464

ANT. J, VALANTIEJGS
GRABQBftUS IR

BALSAMŪOTOJAS
Apdrauda Visose Stikose

Notury, Public.
6441 — 72-nd Street,

Art! Griūni St
. MASVEJl'H. L, L,.,N. Y.

jokios. Ateikite visi. .. klausyti šv. mišių. Po to, 
Į buš bendri pusryčiai saloje.

X zlZ-nu.
Kviečia

’<• Z.A( A( 5, Fufr^ra/as 
d 14 Hulftt d 4 trErovKivn
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