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KAINA b CENTAI 1

Iš KATALIKŲ GYVENIMO
Philipinų salų generaliniu gu

bernatorių prezidentas Rooaevclt 
paskyrė Detroit mayorų Frank 
Murphy, žymų katalikų, buvusi 
Detroit katalikų universiteto tei
sių profesorių, 41 metų amžiaus.

Balandžio 17—-18 d. d. Wash- 
ingtone Mayflower viešbutyje j- 

■ vyko ‘tarptautiniai pietūs,” ren
gtieji tarptautinei taikai remti 
katalikų draugijos., Tarp garbės 

- — svečiųbuvo-Baltimorėsarkivys- 
kupas’M.'J. Ouriėy, g^neralis pa
štų viršininkas James A; Farley. 

•*•. . ir kiti.

AŠARINĖMS DUJOMS; AMERIKOJE NEBĖRA 
MALŠINO STREIKIERIUS AUKSO STANDARDOMALŠINO STREIKIERIUS

PEABODY.—. Balan
džio 18 d. odų išdirbystės 
2500 streikuojančių darbi
ninkų, turėjo susirėmimų su 
policija, kuri naudojo ašari
nes dujas (gazusj streikie-| 
riams išblaškyti. Streikie- 
riai norėjo apsupti streik
laužius darbininkus, atga
bentus iš kitų miestų į dirb-
fuves. . . ;

Prie TIafdy gatvės apie 
2500 streikierių buvo apsu
pę Cox Leather’ Co. dirbtu
vę, kai streiklaužiai darbi
ninkai pradėjo eiti iš darbo. I 

fPolicįjos viršininkas ir in- 
Įspektorius paleldtM’strei- 

Amerikos švž Vincento Paulte-1 kierių minių dvi ašarines 
.. čio draugijos tarybos pirminiu- Į bombas ir streikieriai tuo-

• kas George Gillepsie gegužės me- Į jau buvo išsklaidyti.
nesj vyksta į : Paryžių, kur bus 1 piasiįnkus-trumpam lai- 

minima «v. Vincento JMiečio , . fe gtleikierių su. 
tabdatyMa tougijcs ^0 atvfekariUs Main
100 metu sukaktuvės. Iškilmių I tt-t . ! > I■. _ v. . ... ’lgatveie. Vėl buvo išmestametu Paryžiaus viena vieta bus I v , ... , .. .

*• ’ j ■ . x • - [ašarine bomba ir streikie-pavadinta sios draugijos Įsteigė-1 . . . .
• jo Frederik Osanam vardu. . Įriai ^sklaidyti.

■ , • , .. T Streikui vadovauja Na-

MHB POTVYNIS SXX„‘Ž„Leq
N. ANGLIJOJE Į tuvių savininkai teisinasi, 

' , ' ----- —---- ' J. j jog streiko vadovai stato
j.Tyėf grieŽiusT^eikalaViniusJ 

smarkiai patvino Naujosios [Vienos dirbtuves viršinin-l 
Anglijos upės. Daugiausia kas pareiškė, jog jis buvo 
patvinusioa upės buvo Mer- sutikęs pripažinti unijų ir 

_ 'limae, Ipšwieh ir Qonnecti- priimti darbininkus dar- 
cut,. tekančios per Massa- Į 
chusettš, New Hampshire ir 
Vermont valstijas, Kenne-

• bęc upė Mainė valstijoj ir 
Blackstone Rhdde Is-

. land valstijoj. Šios upės 
•‘daugiausia nuostolių padarė 
ir buvo priežastimi 3 gyvy
bių žuvimo.,
. TSarper Savage, 75 metii,. 
ir jo anūkas Howard Wy-| 
man, 19 metų, iš Riverside. j 

• ' smarkaus potvynio jėgos 
buvo nustumti nuo užtvan
kos į Connecticut upę. Da- 
vis Ive Co. darbininkai bu
vo Įmetę virvę į upę gelbeji-j 
mui. Jaunuolis Wyman bu-Į

• . vo nutvėręs virvę viena i. BERLYNAS. — Vokie- 
rųnka ir kita ranka mėgino Į tijos masonų vyriausioji va-1

. . sučiupti savo senelį, .bet, Įdovybė pranešė, kad visa 
gelbėdamas senelį,' paleido į Vokieįijos masonų organi- 
virvę ir abu nuskendo. Įzacija yra likviduojama ir 

■ • Trečia mirtis įvyko Rox- Į jos vietoj steigiama . “Brie-1 
būry. Sebastian Simili, 11 driko Didžiojo tautinei 
meili berniukas, įkritęs l Į krikščionių organizacija.’’ 
patvinusių 15 pėdų aukščio Į j gi^, naujų organizacijų žy- 
ivankį/prigėrė. * . Idai nebus.priimami.

. Vieškelis tarp Northamp- Masonai Vokietijoje bu-
• •' ton ir Mount Tom buvo už- vo suorganizųoti 1737 me-

darytas, nes kelias buvo vi- t<aiSt Manoma, jog šiuo tai
sai aptyinęs. Northamptone ku Vokietijoje buvo apie ! 
12 šeimynų turėjo palikti milijonas masonų, tarp ku-. 
nnmus, potvynio užlietus, Tįu daug žydų.
.Gelbėjimo darbams vado-

• • vau j b valstijos policija su
leitenantu V» Šimkų prie
šaky.;.

Conneeti’cut. upė buvai 
pakilusi iki 20 pėdų- . Va-.

• karinėje Massacliusetts ir
- . « Connecticut Valstijose smąr

• kini nukentėjo tabokos au
ginimo laukai.

šiif metu vasarų Amerikoj bus 
t atidalyta daugiau kaip 2000 ka- 

. taliką pašaukimo mokyklų.

IGAS

nonstracijos

WASHINGTON.~ Pre
zidentas Roosevelt uždrau
dei išvežimo‘aukso į užsieųį. 

į ir tuomi Amerika laikinai Į Hanyers . nu 
paliko be tarpuvalstybinio Į Huoja^odų;j 
aukso standardo, .

Trumpai pažymint, vals J 
lybė turi aukso standardų l 
tuomet, kai jos pinigų’ čir- Į 
kuliacijos 40 procentų yra] 
paremta auksu. ; ‘ . į

Į Kaip ilgai Amerika bus Į 
be aukso standardo, turbūt Į 
nieks nežino, nes tai prį-| 

I klausys nuo vidaus ir užsie- į 
įnio gyvenimo sąlygų. Apie I 
tai, kaip manoma, prezidem Į 
tas Roosevelt tarsis su at-1 
vykstančiais užsienio vals- Į 
lybių vyrais. |

Susidėjusiai būklei page-» 
rinti, prezidentas kreipėsi į i

ban už buvusį atlyginimų, o 
dėl naujo atlyginimo tartis 
pasiūlęs arbitražų. Kaip tik 
tai jis pareiškęs, tai, girdi, Į 
streiko vadovai pastatę nau- Į 
jus reikalavimus.1 I

Streiko vadovai tų reika- j 
lą kitaip aiškina. Streikuo
jančių darbininkų vardu*jie 
reikalauja pripažinti unijų 
ir duoti geresnį atlyginimų.

Peabody, J m, Salem ir 
tose strel 

Tbirno dirb- 
ininku. Dar-, 
Uja gėrės- 

ir pripažink

Į tuvių 5000 da 
bininkai re 
nio atlygintu 
mo jų unij 

Į Balandžio 
t tuvių savin 
Į bininkuš grj 
čiau Jie nęffl 
unijos. Si: 
ko grįžti į jĮe 
vardan sųrc 
ėijas.

Protesto^ 
nępfaėjė rąmiai ir 7 strei- 
kieriai*.buvo suareštuoti. Jie 
šuareštuoti už sumušimą 

.1 streiklaužių. Z
kongresų suteikti jam pla- Į . Lynne ga^ėmis perėjo 
čių teisių kontroliuoti vals- Į 2500 streikiei 
tybės pinigų cirkidiacijąj oi ja, praejui 
Binansų dalykų žinovai reL Į ,tr ukšrno.
škia nuomonę, jog valdžia;.b Lynnę .,viei osSodų iŠdir- 
eis prie sumažinimo ąųksoAl ^ygtės dirbtu1 ^. 'savininku 
kiekio, kuriuo dabartinis [ įyrai lietuvis( J 
doleris yra, | '(Guniprow KĮd Co.), ku-

. , .kaip
i.a.fręik- 

[laūžiai. j ^Kompanija turi 
i indžionkšenų” prieš štrei- 
lįierius ir sako, kad jos-fab- 
vnifiiMiCkTii Triniu n darbas einą normaliai.KŪMUNISiy TEISMAS ■ Darbininkai, esu • pasirašę 
NUTEISĖ DU ANGLUS fej„..g* 

į streikų-esųs nelegalus-.. Bet 
darbininkai sako, kad jie. 
pasirašę sutartį nežinodami 
gerai kų pasirašą.
Sakoma,. kad “indžionk- 

lo” ir sutarties klausimas.

MASONAI VOKIETIJOJE 
VISAI PERORGANI

ZUOJAMI

tas james žinomas | •
advokatas ir žymus, katalikas iŠj.^. 
Omahos, Nebraskos valstijos.

Nezaležninkų Pareiškimas

I dienų dirb- 
rikvietė dar- 
r į darbų, ta- 
opripažinti 
erini nesuti- 
į ir protesto 
(demonstra-

L demonstra- 
be ypatingo

ąprauskas

ANGLIJA UŽDRAUDĖ! 
(VEŽTI RUSUOS PREKES

LONDONAS. — Angli
jos vyriausybė su« karaliumi 
Jurgiu priešaky išleido dę; 
kretų, kurįuomi griežtai su
varžė įvežimų Sovietų Pu
si jos prekių. Šis uždraudi- 
inas liečiamoprocenf ųįve- 
žamų prekių iš Rusijos.

Šis Anglijos uždraudimo 
dekretas yra atsakymas i 
Rusijos komunistų tribuno
lo nuteisimų dviejų anglų 
inžinierių. , ;
. Kadangi tokis uždraudi
mas labai atsilieps į' Sovie
tų Rusijos prekybų, tai ma
noma, jog komunistų vado
vybė nuteistuosius anglus 
inžinierius. paleis iš kalėji

mo: ir deportuos iš Rusijos. 
. Šiuo laiku Rusijos ir An
glijos santykiai labai' įtemp
ti,.

SUŽEISTAS VYSKUPAS 
. CASSIŪY

: > MASKVA. — Komunis- 
f tų teismas paskelbė savoj 
| sprendimų 6 anglų inžinie
rių ir 11 rusų tarnautojų 
byloje. _

Du anglai inžinieriai nu^Įšino 
teisti kalėjimu, 3 inžinieriai Į greičiausia, bus vėl iškeltas, 
deportuoti ir vienas ištel-Į teisme. '

įsiūtas; dešimt rusų nuteisti I «pOg kompanijos fabrike 
ir vienas išteisintas. [ dirbo daugiausia lietuviai.

Metropolitan — Vickers [ 
elektros kompanijos, vy- 
riausis inžinierius L. ' C. 
Thomtori nuteistas 3 me
tams kalėjimo. Inžinierius 
W. H. MacDonald nuteis
tas dvejiems metams kalėji
mo.’ 10 rusų nuteisti nuo

Kancleris Hitleris rinki-1 
mų agitacijos kalbose daž- 

[nai puldavo masonus. y

Marųuette katalikų universite
to žurnalizmo mokykla priimta j 
Amerikos žurnalismo mokyklų 
sąjungai, kuriai priklauso tik 80 
mokyklų. Į žl% sąjungą priima- 

I ma tik geriausios mokyklos.

PROTESTO MITINGAS 
PRIEŠ PRIPAŽINIMĄ 

RUSIJOS

' TAUNTON. — FallRiyėr 
katalikų vyskupijos japąštą- 
liškasai “ administrator i u s 
vyskup.. JamesE. Cąssidy, 
61 metų amžiaus, sužeistas 
aųįomojjįiiaus nelaimėjė.
\ Vyskupo auto m b i I i ų 
Užkliudęs busas ir vyskupas 
praradęs ■ autoniobi liaus 
kontrolę, nuo ko autdmobi- 

\ liūs, .nukrito nuo kelio. Į 
; gri ovį. Pirm' to- vyskupo 
automobilius buvo-paslidęš; 
Vyskupui . sužeista galva, 
nugara, veidas ir rankos.

ART. PETRAUSKAS AT- 
VYKŠTA AMERIKON

Lawrence’o. nezaležninkai 
patalpino “Keleivyje” pa
reiškimų, kuriame pasiskel
bia esą patenkinti su šveiĄ 
tiku VaLidka, nes:

1, Jį davė “tautinei” lie-.
tuvių bažnyčiai ne.rusų vys- 
kupas, tik tautinės bažny
čios “vyskupas” lenkas 
Hodufas; __

2, Rymiečių “šmeižtai” 
neturį jokios reikšmės nėza- 
ležninkų akyse;

3, Savo laiške kliu. Bal
konui sviaščennikas nepra- 
sižengė prieš moralybę;

4., Jis daug pasidarbavęs 
“ tautiškai ” bažnyčiai 
Setantone ir kitur ir leidžia 
savo laikraštį;,.

5. Nezaležninkai neliūdi 
dėlto, kad turi tokį batiūŠ- 
ką. Jis turi būt pavojin
gas rymiškai bažnyčiai, kad 
ant jo užspuldinėjama;

. 6, Jie juo labiau savo 
šventikų gins, juo daugiau 
jį “rymiškas smakas” puls;

7. Nesigilins į “batiųš- 
kos” 'gyvenimą. Jis nieku 
nenusikaltęs, nes nuo sepk
«mėtų 

mokosi; ’ • J ‘ ’
8. Rymiška bažnyčia kri

tikuoja visus, < kurie su ja 
neina,, taigi ir “tautinę” 
bažnyčių. Todėl reikia jyer-

WASHINGTON. — Ba- 
iy2 iki 10 metų kalėjimo ir landžio 18 d. čia įvyko dide- 
jų turtas konfiskuotas. lis mitingas, kuris pasisakė 

Nuteistiesiems anglams į prieš pripažinimų Sovietų 
| inžinieriams neleista nei at-Į Rusi jos. ,. . ...
sisveikinti su išteisintais] Mitingų sušaukė Ameri- 
draugais inžinieriais; jie I l<os Legionas, Federacija ir- 

I tuojau nugabenti į kalėji- Įkitos organizacijos; Mitm- 
nią. ■ ’ - « Įgui vadovavo Amerikos Lę^

Komunistų teismo proku- ] giono vyriaisis komandiė^ 
roraš Andrius Višinskis, rius Louis A^Johnson * 
užbaigdamas kaltinamųjų] .Pagrindiniais kalbėto- 
.tardymų, pasakė kaltinimo jais buvo GeOrgetoįvn uni- 
kalbų, kuri užsitęsė daugiai versiteto- vįčelprezid e nt a s 
Šešių valandų, jis reikalavo Dr, Edmund . A. - Walsh, 
kaltinamiems griežtų baus- Darbo Fedeiacijos prezi- 
mių, kaltindamas juos špio-1 dentas Willi; an Green ir 
uaže ir sabotaže. Kaltina- Į kongre s m o nį a s . Hamilton 
nuėji neturėjo progos pris
tatyti savo liudininkų. Juos 
neva gynė komunistų pa
skirtas asmuo, kurs tiktai 
prašė kaltinamiesiems pasi
gailėjimo.

KAUNAS. — Lietu.v o s 
spauda praneša, kad daini
ninkas Kipras Petrauskas 
jžada atvykti į Ame r i k ų 
koncertuoti ir pamatyti Pa
saulinę Parodų Chieagoje.

K. Petrauskas lankyda
mas lietuvių kolonijas no
rėtų' aplankyti ir mūšų 
kmnščio Čempionų.; Juozų 
Sharkey-Žukauską. . ' •

JAPONAI VIS VERŽIASI 
' ; MM

LOMELIU) STREIKIERIA! 
NESUTIKO GRĮŽTI

LOVELE, — Lowell’io 
mieste, yra', išėję. į streikų 
batų dirbtuvių 3000 darbi
ninkų. Jų streikui vadovau
ja Shoė Workers’ . Protec- 
fion unija. . . .

Streikuojantieji idarbinim 
kai reikalauja pripažinti 
unijų ir mokėti aukštesnes 
algas. Dirbtuvių savininkai 
nesutinka pripažinti unijos 
ir todėl darbininkai nesu
tinka grįžti į darbų.
' Šiuo laiku į Lowell yra 
atvykus Amerikos darbo 
departamento atstovė, kuri 
dėl streiko tariasi su mayo- 
rd ir kitų oficialių asmenų 
atstovais.

. A. - Walsh, 
arijos prezi-

I

as.Hamilton
Bish. •. /

t Visi kalbėt i jai’ pasisakė, 
kad negalima 
kios valstybes, kini nesi
skaito "su žmoniškumo bet 
[teisingumo piihcipais*

pripažinti to-

; TIENTSLN. ■— Japonė 
jos ir jos kontroliuojamos 
Mandžiurij os kariuomenes 
dalys perėjo Lwan' upę ir 
tuomi įėjo didesnėn Kinijos 
gilumom . - ■ : •

. ■ Japonų orlaiviai apmėtė 
bombomis Lwanchow mies-

• ■ . J * ■

nuo ku- 
į Šiaurę 
Kinijos

tų ir jo apylinkes, 
rių apie 80 mylių 
yra įsistiprinusi 
kariuomenė.

NORĖJO NUŽUDYTI 
HITLERĮ

BERQHi?ESaĄDĘX, - 
Kriminalinė policija suėmė 
.medicinos . studentų;. Paul 
Oilowsky, apsirengusį faši
stų ūnifoi’fna.- Jis suimtas 
keliomis. minutėmis prieš 
kanclerio Hitlerio kalbų,

Policija ’ paskellmy kad 
pas Orlovrsky rasta revolve> 
ris, morfino ir sufalsifikuo
ti dokumentai, liudiju apie 
jo. priklausymų fašistams, 
tačiau jis nepriklausęs fa
šistams.

♦

tinti Ubatiuškos” darbų, ne«. w 
jo tikslas esųs mus lietuvius S 
iš po svetimųjų jungo išlai- j| 
svinti. ' . .. W

Klausimus kam toks pa- B 
reiškimas reikalingas? Ka- ■ 
tulikams jis tiek gali būti O 
įdomus, kad parodo griežtų W 
priešginiavimų pirmojo ® 
punkto paskutiiiiajam. Jei- ® 
gn p. Valadka Lavvrciicie- w 
čiams davę lenkas Hoduras, 9 
tai kękiu stebuklu tasai' Va- ją 
ladka išlaisvins lietuvius iŠ 8 
po svetimųjų jungo, pats tų .9 
jungų beviliodamas? Ver- 9 
gas vergo išlaisvinti negali, 9’ 
neš pats nėra laisvas. Taigi « 
nebūtų tikslo tų, pareiškimų ® 
taikinti katalikams. Bet jis V'į 
*yra paskelbtas, tai tur būt 
atsirado tam. reikalas. Da
lykas toks, kad nezaležnin- 
kams pradėjo svilti akys 
dėl jų vado.. . Kas jis ištik- 
rųjų yra? Prie jo prikišę 
nagus du mirtini lietuvių I 
priešai — rusas ir lenkas. 
Bėgsi nuo vieno, užklupsi į 
ant kito. O čia juk ‘(tauti
nė.” lietuvių bažnyčia. Gal 
įaūtinė, bet kokios tautos t 

; Tai ..kaž-kokia kelšta^Mpš^ 
kovsko Varšavškaja ‘ unija, 
ąu pavergto lietuvio iškaba* 
apačioj, Užnerta virvė afit 
kaklo ir užmegzta dvigubu' | 
mazgu. Trys asmens, pas!-* j 
rašę po tuo pareiškimu (Kį ' 
Vidūnas, J. Krigajiūhas’ ir. 
J. Piesliak) desperatiškaV 
nori atsipalaildoti nuo toį 1B 
mazgo ir pareiškia,' •‘ ‘kad* 
kuli. Valadkų mūsų tautinei 3
parapijai Lawrence davė |
ne rusų vyskupas, bet Tr - J
Bažnyčios vyskupas Uodu- į
raš.1. Deja/’ mazgas dar 
tampriau užsimezga. Varg- 
Šai pareiškėjai turi prisipa- 
žinti,. kad lietuvių tautinės 
bažnyčios bosas yra lenkas d 
Hodufas. Tiesa, jie tų žo- -*į 
dį “lenkas” praleidžia, bet J 
nuo fakto neišsisuksi — vi- . 
si tai žino.

Anuomet jan-ot Kudirkos, 4 
Tvardauskas taip kalbėjo, n 
Kipšukui, rodydamas į sa- ' 
vo pačių:- . • . 3

Prisiek jai meilę, doriimų 'l 
Ir ant visko paklusnumų, 
Jei tas n.’išpįMyta lieka, į 
Sutarimas eina per niekų. J 
Taip, sutartis ir priešai- w 

ka reiklia išlaikyti. Kipšu- .9 
kas nuo TvardaUsikienėš i 
šiaip taip išsigelbėjo, išlys- 
dalbas “per Idingio plyšiu- .9 
kų/? bet nuo Hoduro išsi- jy 
gelbėjimo nėra. Klausyk 
ir tylėk. .. - .*
. Nezaležninkai mėgina sa- ji 
ve suraminti, kad Valadka 
“rymiškai bažnyčiai’' pavo- Jį 
jingas Na. na, jūs juokda- & 
riai* Galit Aku sveiki jitok- ® 
lis, tik ne isĮBvo nelaimės*' W 
Juk jis geriausias triupas 
kataliku rankose! Daugiau 
tokių. R
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Į VAISIOS ŽINIOS

bet turtingas -Dievo akyse/ 
nes savo tikėjimo pareigt^ 
piLĮŪ istildmiausiai. •

K4itų jis Ątęjo paą kuni
gą ii* sūko:liPastatyk mųstf 
miėstėlyje bažnyčių^ Duba* * 
tinė koplytėlė yra netinku-, 
mų Dievo garbei.” • \ 
. “S'enai as norėjau .tĄ pa
darytį”, atsakė kunigas,

Lr. ’ . ' .. .. .'<1 V 'i

Karią pas vieno vienuo
le vii'šininką, atėjo per- 
yfes jo ąjiklėtinis ir pra- 
5sį kad jam leistų atker
ėti savo priešui.
Vienuolis ėmė kalbėti, 

ad negalima keršyti, kad 
ai yrą nuodėmė, kad tai ne-t „ 
rikščioniška. .. Mokė . jis IW neturiu p?nigip V. ; 1 
auhikaitį, kad Dievas yra] ’ “Ąš duosiit įjiiiigų,” ąt-, 
isų teisėjas, kad jis visą -žmogelis.
Šspręš ir visiems teisingai

Jaunikaitis degė piktumu] 
r - #ėi*traukęs ■ viršininkai

VAŠKAI TURĖS LOŠTI 
OPERACIJĄ DUKTEREI

i

Kunigas jį gerai pažinio, 
užtat- jam tarė: “AŠ žinau 
tavo uolumą Dievo garbei ir: 
tu prisidegi savo auka/ bei
tai neužteks.” ’

, “Bet; Tėveli, ąš ’iioriii.

N EW YORK- — Aukš
tesnysis teismas patvirtino 
žemesniojo teismo hufeį’i- 
mų, kad Vaškai turi pavyti 
gydytojams daryti operaci
ją jų dukrelei Įllehaį 2 me- 
tųumžiaus.

Gydytojų nuomonė, Ele
nai. turi būti išimta kairioji 
akis, nes, kitaip' toj^, akyje 
nu^ųs ištinimas yrą pavoju
mi mergaitės gyvybei. Ka
dangi operaciją drauge yrą 
pavojumi visiškam mergav 
tęs apakimui, todėl tėvai

^Kam clar kalbėti, aš nu-
;ariau atkeršyti ^ir mano nž viską vienas užmokėti.” 
iirdis menurimš' iki;- tai ne- Į K Geri tavo norai, bėt ’ar 
padarysiu?? '' ' Į nežinai, kad reikia daugiau

Tuteet vienuolis jam taL įkaip'd.viejtj tūkstahehj; kad- 
tS; “Matau, kad. tavo girdis I p.astatj'ti tinkamu bažny* 
yra užkietejusJ ir niekas ta-Tčta-” ■ ■ •
vęs nuo: to nėatk'albSs.' Tik' -“Taip, aš žinant Neva- 
žinai, kad nieko hereilda Į dihČiau Tamstos, kad netu- 
pradėti be maldos.. Taigi Į rėčiau pinigų. Štai aš juos* 
kląupkimės ' pasimelsti, d Į Tahistai1 atnešiau.” It idi 
paskui galėsi daryti kąmo- Į pasakęs padėjo ant stalo, 
rėsi.” .. ; / .Įpridš' kunigą pinigus:.

^J>u suklaupei Vienuolis [. ' Kunigas didžiai? nustebo* 
sako: “Dabar, aš tavo var- pamatęs- tiek ‘pinigų; ‘ bet 
’dū kalbesiu, į Dievą; ” (, jar' labiau —■ kuomet žmo-

It’.vienuolis pradėjo, taip gelis jam pasakė' kaip- 'jis 
kalbėti; “Visagalis Dieve, sutaupė tiek-pinigų.’;’; ;
Tu vienas visa žinai, Tu I “Tėveli, kėturiosdešimts

, ■ r , t . v 7 I * ' ,» . z

yielias esi teisingas Teisė- metų atgal aš sau viėmiš sa-
— 1 * *•» " JI 1 ‘ ’ *

jas. ' Tu esi visų Išganyto-r ’ 
jast Štai aš’Mbu>įTau 

‘dą?1 Ir as‘Tali dabar sakau, j 
Tavo pagalba man jau ne-J 
reikalinga. - Aš. neprašau, 
kad Tu mdn padėtumei.. Tą- [ 
vq teisingumo man nereikia.’

./ĄŠ pats teisingumą pada^ 
;rinų. ir savo priešams tiii- 

jjW§riai atlyginsiu. Aš dabai 
nssu toks. geras ir šventas, 
kad kitam nieko pildo ne
padarau, tik kiti man....’” ]

Jaunikaitis pašoko. Prl- 
j- bėgęs arčiau prie vienuolio 
i parpuolė prie jo kojų .ir 

pradėjo atsiprašyti. Dabar 
jiš“suprato, kaip kerštas ne
sutinka su Kristaus moks

lu. . T.

ii

VIENAS. PASTATE 
.; > BAŽNYČIĄ

Prano Bekampio

Pernai rugsėjo męnesį 
teisėjo Thayęj* namas Wor- 
cest eyy Z buvoĮsuįrogdmtab 
boinbos/ Triį&jpa ir jo šei- 
myna nuostabiai išliko gy
vi, tik jo žmona* buvo* Binar
iniai sutrenkta/ Nuo td įvy
kio teisėjo sveikata ypač 

’ pablogėjo. . * v i :
Nelabai senai Massachu- 

sclts valstijos legislatūra 
paskyrė- teisėjui Thayer 
25,000 dolerių, kaip atlygi- ,
lliiną UŽ susprogdintu na- brangioji Agnieškyte 
mą. Legislatiira pripažino,’ ——A——.
kąd teisėjas Thayer nuken-1 
tėjo dėl gynilno įstatymų ir'Į 
kaipo gynimo’ aukaYuri bū
ti kompensuotas. -

.^TIESA
Petras: “Pasakyk man, ką iŠ 

moteries galima paskiausiai tikė
tis?” s ’ ■■■- • 
,, (W . .. ■ Z

Petrus; “Labai gerai pasakei.’’

f GUDRUMAS1
■' • ' J/ ’ ■’

1 Agniešką: “Joneli, brangus, 
žinau patsai būtumei labai ^eras 
šoke jas,.jeigu nę dėl dviejų da- 
ijiuj.” ■ 1 “

į Jonelis: “Tai kas tie dalykai,.

;”1Jf*Kr^d“DARBIWO''-$ttlfr-j
advokatas žada duoti skun-- 
dį aukščiausiajam teismui.

MIRĖ KOMPOZITORIUS
E ASTON, Pa. — Čiami

rė žinomas mužikas kompo
zitorius George B. Neviu, 
74 m. amžiaus.. Velionis yr- 
ra parašas" daug’ muzikos; 
kūriniu. ■ ■ /. .■

MIRĖ TEISĖJAS THAYER

įin^i; koks taįbutit džiaugs- į 
raiajį mano šėnatVejė/ jėi -as f 
galėčiau .savo gimthiejė pa-' 
statyti Dievo garbei .gražią 
bažnyčią. . Nuo to laiko j 

[ kiekvieną skatikėlį aš tau
piau tam tikslui. Menkas 
buvo mano maistas ir dra
bužiai, kad tik turėjus tą 
džiaugsmų pirm mirties.” .

I Kunigas priėmė jo auką I 
ir nėtrulms pastatė gražią 

[.bažnytėlę. . Gi senelis dar 
gyveno išklausyti pirmų šv.| 
mišių nąuj o j e bažnytėlėje,. 
kurią jis viėnas pastatė. ■ |

' T.

■.Vienoje Kinijos dalyje 
gyveno neturtingas žmoge
lis. Nuo ryto■ iki vakaro’ 
jis įrankiai, dirbdavo^ kad 
pragyventi. Žmonių akyse 
jis buvo labai neturtingas,

AgnieSka: “Tavo kojos, Jone
li.6 . ' .

PAŽINOJO

■ Prie grąboriaus namų stovėjo
■ • i. • >. i > ’ • . '. i ■ ■ ; ■ •

didi minia žmonių.. Buvo atveš-, 
tas žmogus kurį užmušė automo
bilius, ' ' J r ' .

Per miųią grūdosi . išsigandęs 
ir neramus žmogelis nedidelio Il
gio, Galutinai, prasimušęs per 
žmones, prisiartino prie grabo- 
ikras, Pašnibždėjo jam į, ausį,

graborius galvos linktelėjimu su
tikina žodį tarė ir leido ji į vi-' 
<14 pamatyti negyvą žmogų. Už-, 
pusvalandžio išeina tas žmogelis.

Gmbomns klausia. jo — “Ai 
numirėliu buvo tavo tikras brdZ

- ' ’ !

Žmogus: “Taip.”
•'Graboriu^: ;“Tai kaip patsai 

galėjai pažinti, kad jis tavo bto^ 
ikd” .

Žmogelis nuo akių nušluosto 
graudžią ašarą ir tarė: ^Jiš bu- * 
yo kurčias,

“Darbininko” Katalogas
į ‘ Visos knygp^žy^i^iiiuinąžintajkaina

p

A. Vienuolis ,10 
“^^žiandien ;K^hama> vąr- -- » 

pie' Dievą, "Sielą, Religiją, Pa
žangi ir Socidlizmą. Parašą ■ 
pr, Povilas Mira ... f, ... .10

- Visas Svietas, žeme, kalnai, 
vanduo1, " upės, žmonės, rites- ; 
tai. įtaisė ir išleido P. Mi- 
kplainis‘ r4- • i .. .. t .. .10

..■MALDAKNYGfiS
Maldą Rinkinėlis, .balt a iš , 

vifSfeliaią -Z C? ;,.,. : 1.50 .90
■ Maldą Rinkinėlis, juodais 

viršeliais .« .< .... ... . 1.50 .75 
’ Pulkim ant Kelią — ■“Dar
bininkou spauda. Odos' apdai
ru n'. / ♦. . Z .. ... $1.50,2.00

TEATRAI 
. ; Vienuolio Disįuta su Rabi
nu,, Vieno veiksmo'juokai Su
lietuvino Vaidevutis .< .. ... .15 

, Elgetą Gudrumas, 3-jų vei
ksmų komedija^ Patašė Sei
rijų Juozukas .. ... .25 /

-i • Giliukingas Vyrąs. 2-jų ak-, 
tų kbmedijaj parašeS^ Tar-’ 
vydąs „. .. ,25 .

Ubagų Akaideriija ir Ubą- 
jgiį i Balius komedijos po " j: . 
J; aktą. Parašė Seirijų Juozų,.,; «r 
kąš. ... Z. .. /; !' ■., .'35
1 Sniegas—-Drama- 4-rią . ak- ■ 
tą. Verte Akelaitis .. ........ .40

Esūmaš — 3-eia-dalis dra-. 
mos hGims Tautos Genijus.” 
Paraše kųn, L. Vaicekauskas .10

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

Patricija, ai’ba nešinamoji . 
kankine-—i4-rių aktų drama. 
Vertė Jonas Tarvydas .. .. .10 
! Išganymu Apsireiškimai 
atėjimas ir 'gyvenimas ant že- ' 
mes Jėzaus Kristaus. Vaidini- 
mas.su gaidomis.Z . .75

Dramos; T) Germanas; 2) •: 
Fabiėla 5-kių aktų; 3)- Liur- 
do Stebūlas 4-rių aktų; parar 
Žč J. Tarvydas .. . ♦ . .65 

Knarkia Paliepus., Komedi
ja. 1-me akte. Išrašė Gineitis .15 

Vaiką Teatrai: dalis 1:1) 
Pagalvok ką darai; 2) Jono 
laimė ‘ 3) Pasakyk mąno lai
mę. Surinko S.Ki.,D.ir N. ••

Vaiką Teatrai! dalis II: 1)‘ 
jštirsime paskui; 2) Antanu
kas. Surinko S.Ė., D. ir N. ;.

DAINOS
• i “ • • ■

jaunimo Aidai, M. Ateivis 
‘f Strazdeliu Dainos. Parink1- 

1 tosios kunt A. Strazdo dainos 
Svodbos Dainos .. .. ... 
birutes Dainės

’ Mūsą Kariuomenes Dainos. 
20 dainų dviems ir trims bai
sumą' Parengę Ą. Vaičiūnas 
karo chorvedys ’ -. Z ♦ ’*

SU GAIDOMIS 
1 M. Petrausko

Jojau Dieną , * ,. »».,.. 
Vai aš pakirsčiau .. . Z. 
Ligho (Latviška) 
Už šilingėlį Z .. •, < 
Saulelė-raudona- . . . 
šių Nakoialy (dzūkiška) 

\ Skyniau skynimėlį’.». -.
. Siuntė mane motinėlė ., 
Ko liūdit sveteliai! Z.

Sasbauskio
Blaivininkų hymnas i. 

Aleksio 1 ’
Vyčių hymnas ... <« .. .Z.20

- Tallat KelpŠos ./ 
Liaudies, dainos^ (chorui ■ 

Aš pas tėvelį-MoCiutė mano ,15. . 
Oi tu, lakštingčlė-Vanągė. .• 

lis tupėjo Z .» Z. 15 , 
Kad buvau, mergele -Ir atlė-

kč sakalėlis ,.v Z. ♦. .15 ■ '

Trumpa Apologetika, arba.,
- Katalikų Tikėjimo- Apgyni-
* mas. Parašė Kuri. Zajšn-; 

Čaūskas ,<♦ .. . <f . . .
Moterystė ir Šeimyna, Ver/ 

tėJ.‘Geruos? A .Z. C A ...25
Lįmp&modoe Ligos ir kaip • • . 

nųo jų išsisaugoti. Parašyta ( : 
phgyvOjĮ-'įąmta: ^ernė, vau- ■ 
dųo, .oras,'Parašė J. Baronas .25 

’ Nauja Skaitymą Knyga',-r,; • Z 
ijlab'š U). Su paveikslais , . .40 

i Vaiką žygeli >u pa-‘ • ' 
vieikslais v. .. .Z .. . ■, .■ : .20
‘Mano Patyrimai Didžiojoj 

Karėj, . 1916 ir1919 m. Para
šė kiįn.,J. F. Jonaitis (Kape-1—; 
libna^) į..,., .15

Pamdldą Vadovėlis, Staci
jos, Graudūs1 VėrksmM:; Su- 
dairū ir. išleido. ku,n. j, Ko^ce-’ 
vičius . .. ... ... ... .10 

^Viėfttidline LuomA Vertė
Jųm»i P.'.S'auriisaftis. s... .15
j * BJoteryst^a, Nesųardomybė.< 
Ji pesaiiskis.* Šv. Kazimiero 
•ijrijoš leidinys, Kaune .1. ..10 

Sunkiausiais Laikais. Para-
. šė Ą.'BueerieiušZų .. .20 

•MėįlelPoema). Parašė M.
Gustaitis ’; .: . L -t . U. .J . •. ,10, 
U Žy;.-G^brielius. Išleidę TF vf 
vfas Alfonsas Mariž C. P. .. .15

' RELIGIJOS" Mokymo M©- ' 
tbdika/.K’ J- ;Skruodys >. 1 Z;

■ .Leiskite MažuČianįs Ate^. 
BriO' Mauęn. Sutdisė kunigas 
Taranas .'. X .. i. ... ..’v.1-

! Mūsą ’ Dainiai. Parašė Ka
zys Puida . i •..’ . „

Andersono’Pasakos —su pa
veikslėliais . • .10

Malda. Svarbi Išga ny m o . 
Priemonė Šv. Alfonso Liguo- 
riZ Sulietuvino B, A. • • 5 _• • • -te 

Novena, Prie šv. Pranciš- .
kaus Asyžiečio su trumpais 
apmąstymais apie’ Jo gyveni
mą, Parašė Tėvas Hųgoiinus 
Stroff. O, F. M. Vertė K . . .15

Valgią Gaminimas ir Namą 
Prižiūrėjimas. Sutaisė Ameri
kos Lietuvaitė .. ;. . . .1.00

Sveikata arba tiesus ir. 
trumpa'š kelias j sveikatą. Su-'

11 taisė Dr. A. L. Graičiunas 1.00 
• A Brief ’Lithuanian Gram-

mar. Lietuviškai-Angliš k a s 
žodynas. Kun; P: Saurusaitis .15 

Materijos Keitimąsi Orga
nizmuose (Paskaita) L. Vai
lionis . i ........ ..;.. .. .15 

Delegatų Kelione Lietuvon
1916 m. Parašė Dr. J. J. Biel
skis . z z. ’ ,.,. .: ,. .15

Vadovėlis išmokti dai 1 i ą i 
mišioms;tarnauti. Parūpinta 
Seno Bažnyčios Tarno .. .. .05 

Seselei—-Rūtelei, patarimai 
ir pamokyami mūsų mergai
tėms. p vokiško perdirbo 
Kūpraim.. .. .10’

Mūsą Jaunuomenes Idealai....... .
Paskąita skaitytą Ateitininkų 
konferencijoje, ~ Voroneže, 5 
d., birželio;*1917.m. ... .. .10

šeimyniškiems Vakarėliams
Pramogėlė. Svirno Žvyne .. .10 
Iš Adomo Mickevičiaus Raš
tą* Mokykloms parinko M. .. 
Biržiška J ... .. ... .... *.... .30

Mūšiai prie Nėnžiino ir Ąu- 
guitavo: girioSre .. Z. .. Z. ,10

Pasakėčios,, Rinkinėlis kal
bos ‘ mokslui .... .. .10

“Dievo Karalyste Jumyse 
Yra1* , arba apie gerumo do
rybę. Versta iš lenkų kalbos 
ir išleista rūpinantis P. L'. .10

Ką Kiekvienas Katalikas 
tturi žinoti arba mokėti . , .05

Kovotojas dėl Vilniaus lie
tuvybės. Kuni. J. Ambrazie- 
IjusZvZ. .Z ... .. .. .. ... ,05

“DARBININKAS” .
■366 W. Brpadway, So. Boston, Mass.

ĮVAIRIOS KNYGOS

, Į Auksinio Obuolių Istorija ' 
(Graikų, Mytųlogdjoą Žiupsne 
Įi<). su paveikslais. Lietuvių

i kąlbpn išguldė Alyva ;.25
. . I ! Trys Keleiviai—KrikŠčio-

“Darbimnkas” jau priima. 1983 njs> žy^as ir Turkas. Pamoki-. 
m Lietuvos paskolos Bonų ku ^anti apysaka. Parašė T. Vyš- 

ponus už prenumeratas ir khy
•• t | /ĄAUJUlMA.tWDXW.U^rUl<7iUai.-—A

gas Už pilną jų vertę. Nukirpę gražūs, pasiskaitymai ap:
’ V' vairius gyvenimo atsitikti 1932 m. fajBO^ sisstate įpaTąša J. Tarvydas ....

TOJŲ DĖMESIUI

! KELIAUK i LIETUVĄ^

ŠVEDU 
AMERIKOS

LINIJA
Nett> Ydr/cd .

^KLAIPĖDĄ
Per Gothenburgį

GREITA 
KEUOHČ t

!‘BALTAŠIŠ ŠVtfDy LAIVYNAS” . 
r , PIGIOS LAtVAKURTiEŠ

IŠPLAUKIA/$’NĖW YORKO:
S. S. Drotthinglioliū'
M. U. Kungsholm T;..., 
S.. Š. Drottningholm ... 
M,. L; Gripsholm

E K S K U R S I 
.M, L. Kungsholm. ..... 
*M; L. Gripshoim ......

Balandžio 18 d. vakare 
juirė teisėjas Webster Tha-, 
yer, 75,niętų amžiaus,, pa
garsėjęs visame./.pasaulyj ė 
dėl Šacco ir Vąnžętti bylosi 

iTĮls Yesif gir vib^a 
• ’ Nito. 1^27. metų teisėjo. 
Thayer gyvenimas buvo ne
ramus. 'Tais metais jis pa
smerkė mirties bausme ita
lus Saceo ir-Vanze.tti; pri
pažintus . kaltais nužudyme 
dviejų žmonių.: Abu. nuteis

tieji. priklausę anarchis
tams, todėl byla buvo sukė
lusi daug sujudimo. Teisė
jas Thayer nuolatos gauda
vo grasinimo laiškų .prieš 
v'iačco ir V anzetti , nuteisi- detroit, mich. 
ųių 'ir po nuteisimo.

AUTOMOBILISTAMS 
SVARBUS PRANEŠIMAS 
lies atidarėm automobilių taisy
mo vietą.- Taisom visokios rūšies 
automobilius. Taipgi ištaisom su
lankstytus feiiders ir bodies ir 
apipentįnam. aTįsom ignitions ir 
generatorius. Darbas užtikrintas I 
ir kainos pigios. Vieta, vadinasi:

STEVE'S repair shop, 
565 Eighth St,, So. Boston, Mass.

Tel, So. Boston 2351-R 
L.Į STEVE JANELIUNAS, Sav. '

LIETUVIAI!

Važiuokite Tiesiai į Klaipėdą!
• Su Didele Vasarine. Ekskursija 

Laivu EREDERIK VIII . • .
Iš New Yorko Birželio 3,1933 1

.35
i

nlattskas. Vertė1 P, B, . l25<

Trumpi Skaitymdiai—labai
i

imas.
.25

. Turto Norma—moks 1 i š k i 
pasiskaitymia. Parašė Uosis. , .25

Gerumas — aprašymas apie ... 
gerumą per Teyą Faberą. Ei-. . '' 
lipiną. Vertė Kun.' P.* L. ;.. <. ,15
1, TabaJkas-i-Nuodai rūky- ! >
irto kepimas j pa$ąl. i)r. Nį. , . 
kolskį parengė S. . Kaimietis’ .10

į Užkėita Mergele su Barzda,': 
ir Barzdaskutis —; apysaka. ’.' .15

Kataliką Bažnyčia: irf De
mokratizmas. — Parašė kum f 
Tarnas Žilinskas .. .. .25

XXIX Tarptautinis' Eucha- 
ristinis f Kmiįęesas.. •;-fParąš& ’ / 
įęuikM?!*.^uej&‘;^4»v«į. 1.50
' /Mūsiškiai Užsienyje? Juo--' ;* 
langas aprašymas‘.kelionės t į • 
Paryžių- ir. atgaL Mikalojaus 
ir Glapiros Ivanovų. Išguldė 

: Magnus .Parvalkiėtis. :... .25 
' Kelionė Ąphnl« Pasaulį per ’ • 
80 'Dieųį. ’ Apfė visas $ę- • ’ 
rybas be galo įdomus-nuotir 
kiai kelionės per įvairius,kra
štus. Parašė Julius Verne.
Vertimas, J. Balčikonis ... ..’l;00 

Pramoninės Demokratijos .
Pagrindai. Parašė Uosis .50 

Gegužės Mėnuo — Kun. P.
Žadeikių . . ..... . .40

Aritmetikos Uždavinynas .25;
Vaiką Darbymečiui —Rin

kinėlis , kąlbos piokslui .35
Petriukas — laiškas vieno 

vaikelio. Vertė S. Rakauskas .15;
Bolševizmas — Kas tai yra 

bolševizmas ir jo' vykdymas 
Rusijoje \. .. ... .15;

žaidimą Vainikas — Savy
bės vakarėliams, ir ge gūži- . 
tiems su gaidomis. Sutaisė M. 
Grigonis .... .. ... ... .25

,25

.25

Gegužes 20 
. .Birželiu ■ j 
. Birželio 12 
.. Liepos’ 3 
JOS:.

. Gegužės 8 
. .. Gegužes. 27 

^Tiesiog į . Klaipėdą’be persėdimo .

Informacijų ir laiyakorčit] kreipkitės 
j vietinį agentę. 4

. SWEDISH AMERICAN LINE
21 STATĘ ST.. NEW YORK, N. Y. 
CHICAGO, ILL*. IŠ! N. Mieliigan Av. 
BOSTON, MASS. 10 Statė Stree 

; 73 Monroe St.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS PUKTERU DRJOSĮ iV. JONO EV. BL. PAŽALPINib 
DR-JOS VALDYBA

Pirm. — J. Petrauskas, .
2įl Thomas Parfc, So. Boston, Ma»

Vice-pirm.—V.’ Medoriis/ • • ' 
1430 Columbia Rd„ S. Boston/ Masa

Prot Raštininkas — J. GHnecklB 
5 Thomas Park; So. Boston, Mas>

Fln. RaStininkaš — M. Šelkls 
256 E. Nlnth St., So. Boston, Ha* 

Iždininkas — A. Naudžiūnas
885 E. Broadtray, So. Boston, Ma> 

Maršalka -- j. Zalkls
. 7 VVlnrield St, So. Boston, Mana. ___ T__________,

Draugija laiko susirinkimus kas tred* Į lietuvino Kun. P. Juškaitis 
nedfildienį. kiekvieno mfinesio, 2 ’-vM 1 ‘ —•••' - -
po pietų, Parapijos SiulSj, 402 B." 7ti) 

‘ St, So. BvSton, Mass. ' *

PO GLOBA, MOTINOS iVd. 1 
‘irminlnkė — Eva Marksienė, ' 

625 E. 8th St, So. Boston, Mass. " 
VIce-pirmininkžĖ—- Ono Staiirienė, 

443 E. 7th St, So. Boston, Mąss. 
Tel. So. Boston 3422-R ;

I Prot. Rašt —* Bronė CiunlenC,
29. Gould St, West Roxbury, Mass. 
Tel. Parkway> 18G4-5V. ’ ,

Į fin. ^lafit Marjon* MarkonintP 
33 Navarre St, Roslindale, Mass.

Tel. Parkway 0558-W 
’ždln.inkė —. Ona Stimlullutė

105 West 6th St, So. Boston, Mana.
| CvarkdarS -- Ona MlzglrdlenS 

1512 Columbia Rd„ So, Boston, Mass.
Kasos Globėja ~ E.. Janašonlenė

1426 Columbla iUt, So. Boston, Mass 
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrę utarninką kiekvieno mėnesio, 
7:80 vai vakare, pobažhytinėj sve
tainėj.

'‘įsais drnugijoa reikalais kreipkftė* 
• ,wu( protokolu raitininke.
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.15

Grigonis
Laimė —* (poema). Parašė 

Vaitkus .. . . ..... .. .........
Atsargiai su Ugnimi. Vertė 

iš lenkiško kun. K., & .. .. 
‘ Mūsų Tikėjimas—išaiškini

mai pagrindų mūsų tikėjimo
■ Lietuvos ženklai. — Išleido 

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

Ėmęs ir Kalbėk: Deklama- 
ėijos, Monologai ir Dialogai. 
Parašė Juozas V, Kovas ..

Eurharistikos Stacijos. Su-

I Dangaus Karaliene. Surin
ko kun. M. ^Galevičius; Z. ■...

Socializmas ir. Kiikščiony- 
Profeslonalal, bizni<-rlal, pramoūln I be, .Prof. V. JurgUęiO .. ....

Kai, kurie skelbiasi “Darbininke,’*• tik
'•ui verti skąitytojų paramos. . . žmogus u? Gyvulys. Paraše

visi carsir.kitfiP ,,nsifMninw" ■ kun, Pr. Buęys .. .. ., v, .15 
~ Žydas Lietuvoje. Parašė S, .

• Į Kaimietis, .. .. .05 
Maldos ,Galybė. Istoriškas

j piešinys ĮV-to šimtmečio kri-. * 
■ kčionybės. Lietuvių kalbon

j išguldė P. B. Z. .', .. .. .. -15 
Apsirikimą Komedija. At- 

sitikimas iŠ Amerikoniško gy
venimo, Išguldė K a p š i a u S 
Vaikas . . » . - .. ......

Jono Kmito Eilės , j ...,. 
.Be apdarą /. .. ., 
Lietuvos Albumas. Su. pa

veikslais ir aprašymais ... ....
Dr. Vinco Pietario Raštai.

Istorijos ‘ apysaka 2 tomai Z
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Del plate^hųi inforinąėi jų, laivąkorčių bei užsakymų

.' Kridpkitės pas vietinius agentus
? ' '.ARBA- ■> ’

SCANOINAVIAN-AMERKAN une
27 Whlteha1l St.,. CMS VVaslitaftton St/ 130 N. LaSaŪe St.,' 
New .York, N. Y. Boston, Mass. Clilcago, BL

Nereikia nei vizų nei pereiti parubežinį 
. egzaminavimą, iki. pasiekiate KLAIPĖDĄ. • 

. Negali būt nieko lengvesnio ir patogesnio.
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.15TIESIAI Į KLAIPĖDĄ
Be Persėdimo Snecialė Kelionę garlaiviu .

BERLIN
Išplauks iš Nęw Yorko GEGUŽĖS 10 D.

Pąsažieriai nuo garlaivio EUROPA,, išplaukiančio iš 
Nėw Yorko gegužės 14 d.,. kurie keliauja į Lietuvą, bus 
perkelti Į garlaivį BERLIN Bremene. ;r, '

Iš UOSTO Į UOSTĄ j.įV
• Informacijų kieipkitesį Mitorizuotuš Ll.oyd agentus ar į

NORTH GERMAN LLOim
252 Boylston St., .Boston. I
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Penktadienis, balandžio 21, 1933 . =■ - DARBININKAS T - N J

PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
SHENANDŪAH, PA, nevažiavo, bet praleido ato

stogas .Vilioję. Mergelės, 
nors daugumoje miesčionės, 

! visos atrodo atletiškos ir 
[sveikos, aišku, kad geras o- 
rras ir švieži' sveiki ūkio vąl- 
[ giai joms labai patinka. ‘

’ ■ - ' ŠVENTOS VELYKOS *'
Aušrai prašvitus, Velykų 

dienoje, Šv. Jurgio bažny
čioje prasidėjo Prisikėlimo 
apeigos. Žmonės j a u į š 
anksto pripildė didž i ų 1 ę 
bažnyčių. Trys, altoriai, o, 
ypač Švč. Paneles, prie ku
rio buvo įrengtas' vadina-

- •. mas yiešpaties grabas, pa-1 Nors lietus šiek tiek darbų 
puošti geraširdžių patapi- trukdo, bet nėra abejonės, 

? jiečių išldlmėms paaulmto-Ekad šiais metais visas ūkis 
mis gėlėmis. Šeštai valan
dai pasibaigiant, nušvito

~ gausinga elektros ir žvakė- 
z mis Švč. Panelės altorius.

'Procesija, kurioje skaitlin
gai ir dievotai dalyvavo al
toriaus berniukai ir baltai l 
pasirėdžiusios ’ihergaitės so-

“•2 , _. I.YVoukvuu uiau-uju ovuiikvi u.'
' fla!let!s- tr2s totus..a^ tikisi neužilgo sugrįžti ! sa.

•ba w Po procesijoj bu- Jog dukrelg gv_
.^ atgiedotos, ytalmingos feazimiero K<> yos 

, Mūsos su asista. Misiąs g . ... ..
į KDUovLv .jJJlt/Hv VJLfecL IdliVct

* į buvo Philadelphijoj prie 
savo motinos. Balandžio 17 
dienų sugrįžo į Baltimorę, 
kur mokytojauja Šv, Alfon
so lietuviškoje parapijos

' mokykloje. .

Darbininkai visu smarku
mu griebėsi ūkio. darbų. 
Jau idu laukai! išarti ir bai
gia prirengti juos sėklai.

dyti. Bet tikrenybėje Šv. 
Vardo draugijos narių 
priedermės mažai skiriasi 
nuo priedermių . kiekvieno 
kataliko. • Tokiu būdu kiek
vienas praktikuojantis ka-< 
plikas gali prie šios drau
gijos prisirašyti. Nutarta 
susirinkimus laikyti. kas 
antrą sekmadienį.

bus išdirbtas.

ŠV. ANDRIEJAUS PAR.
[ Jau antra savaitė kaip 
I guli ligoninėje, American 
I Stomach Hospital, E. Ra- 
rjauskienė. . Po sunkios km 
l.vos ligonė pradėjo sveikti ir

Verbų Sekmadienį prasi
dėjo rekolekcijos. įmonės 
skaitlingai ląnkesi ir ruošė- 
silinkamaišvęstišventas 
Velykas, 1900 metų sukak
tuves Kristaus prisikėlimo 
iŠ numirusių.

.Trečiadienį po Velykų, 
balandžio 19 d., Šv. Andrie
jaus svetainėje; ĮĮ23 Lemon 
•Št., Philadęlphia, Pa., įvy
ko šokiai parapijos naudai.

giedojo ktm. klebonas J. 
Karalius, Jdijakonu buvo 
kun. V. Martusevičius, o 
.šubdijakonu J* Sukevičius, 
Laike Šv. Mišių kuri. Alau- 
skas pakakę tinkamų iškil
mėms pamokslų.

Skaitytos mišios buvo at-Į šv. Kazimiero Spaudos 
laikytos 7 ;30 ir 9 v., o suma i Draugija prisiuntė knygų 
10:30 vai,' \ -1’ Į savo nariamš. Nariai šios

Gera įspūdį padarė nepa- draugijos,.priklausanti prie 
prastas žnionių dievotumas: Į. Andriejaus parapijos,

. .atrodė, 'kad .visa parapija. gaH savo knygas gauti kle- 
ėjo prie Šv. Komunijos. .į bonijoje. • ■..

Mišparams giedoti atvyko 
iš Mahanoy City pasižymč~r , . .-
jes to miestelio: lietuvių pa- į užbaigtos . rekolekcijos, ku- 
rapijos varg. J. Grigoraitis r“ ‘ 
su savo giesmininkais irt 

.giesmininkėmis. Dailiai at-Į 
giedojo mišparus A Į

VYČIŲ VAIDINIMAS
Kųįp anų kartų buvo pra

nešta, šį sekmadienį, balan
džio 23 d., 8:30 vai. vakare, ! 
Shenandoriaus High School

. salėje, mūsų Vyčiai ir Vy-| 
tės suvaidins trijų veiksmų, 
labai juokingų komedijų 
“Cingu-Lingu.” Shęrian- 
doriaus. lietuviai įldomauja- 

. si jaunimo veiklumu, ren
giasi dideliais būriais atsi
lankyti į tų vakarėlį.

ATOSTOGOS
J. Sukevičius ir J. Gau- 

dihskas, kurie mokosi Šv. 
Karolio kmiigų seminarijo
je, Overbrook, Pa., praleL 
džia Velykines atostogas 
pas savo tėvelius. Dauge
lis kitų lietuvių studentų iš 
įvairių kolegijų yra parva-

... žiavę šventėms.

'Balandžio 16 diena buvo

rias vedė kuri.' Ig. Abromai
tis.’ Žmones . skaitlingai 
lankėsi ir .beveik visi atliko 
Lietinę išpažintį. Tų dienų, 
kaip kasmet, veik visi, ku
rie buvo bažnyčioje, priėmė 
Švč. Sakramentų.

PHILADĘLPHIA, PA.

A. a. Aleksandras Pal- 
wanska, nuo 1102 Brandwi- 
ne St., Philadęlphia, mirė 
balandžio 7 d, Pamaldos 
tapo atlaikytos Šv. Andrie
jaus bažnyčioje ir palaido
tas Šv. Kryžiaus Kapinėse. 
Paliko nuliūdime.gimines ir 
draugus. . ‘ ...

Balandžio. 19 d. Jo Eks
celencija Vyskupas P. Bū- 
*Čys ir kuri. J. J. Čepukai- 
tis išvažiavo į Švč. Marijos 
Koolegijų, Thompson, Ct.

Balandžio 9 dieną po su
mos įvyko susirinkimas se

nkančių draugijų:. Tretinin
kų. šv, Vardo, Susi vieni ji- 

Įnio ir Darbininkų kuopų.
Tretininkės paaukojo $5.20 
gėlėms Velykoms. Šv. Var
do draugija susiorganizavj 
ir išrinko valdybon P. Gai- 
davieių pirmininku, Kaz. 
Gudjurgį, vice-pirmininku, 
Vincų Varvuolį raštininku, 
kųn. J. J. Čepukaitį kasie- 
riu. Kaikurie vyrai bijo
si prisiriaŠytį, nes mano, 
kad persunktos narių, priė- 

Į dermės ir negalėsią jų išpil-

mokytojos, su 'pagalba A. 
Kryžanausko ir Pr. Bartu
sevičiaus, artistiškai išpuo* 
šė altorius. .

Didžiosios Savaitės gale 
parąpįečiai gausingai lan
kėsi į. pamaldas. Per pas
kutines tris dienas nuo pir
mos iki penktos^ valandos. 
)0 pietų Seserys su moky- 

lilos Masėmis, giedojo Kan
čios giesmes ir meldėsi.

Naktimis zakristijonas su 
keliolika, vaikinų budėjo 
bažnyčioje.. Velykų ..naktį. 
Kelios dešimtys vyrų ir mo
torų giedojo Kryžiaus Ke
lius ir kitas giesmės.

Procesija gražiai sureng
ta. Gausingas choras, A. 
Dsęiko vedamas, dailiai gie- 
d c j o. Žmonių, buvo pilna— 
tiek kiek galėjo tilpti. Vie
toj pasveikinimų, paveiks-' 
lėlių, klebonas kun. Ignas 
Zimblys buvo, užsakęs kelis 
šimtus . “Darbininko”' ir 
(1 Draugo13' egiemplio r i ų, 
kuriuos parapiečiai' pasi; 
ėmė. . .

Kazimieras ' Bijunaitis,. 
'dar būdamas’švč. Marijos 
ligoninėje, gavo liūdna ži
nių; kad jo tėvelis skiria
si su šiuo pasauliu; Su lei- 
rlimu praleido šias liūdnas 
dienas namie su teveliu ir 
vėl sugrįžo į‘ligoninę. A. a. 
Vincentas Bijunaitis, 1028 
Brown‘ St.’.*- Phjla’delphia, 
Pa., mirė Maridžio 7 'diena 
Tvta. Paliko ‘dideliame nu- 
lįūUimė žmona Konstancija 
ir septynias (Įujcrėles: Ve
ronika Luke. Šteffiė Bolks. 
Ona Sitb'on, Elena Wilsori, 
Rozaliją Popp*, Stanislavų 
Pfizenmayer ir Izabelę ir 

vienų sūnų Kazimiera, taip
gi 18 ąnūkų ir. daug gimi
nių. Pamaldos buvo atlai
kytos Šv. Andriejaus baž
nyčioje ir palaidotas Šven- 
to Kryžiaus kapinėse balan
džio 10 dienų.

A. B.—162.

MŪSŲ SKELBĖJAI—
MŪSŲ RĖMĖJAI '

“Darbininke” “Baltimo- 
rės Žynynas” tesudaro ma
žų, kertelę} tačiau pamažu 
ir ta pradeda augti. > Mūsų 
skaitytojai . pastebės, jog 
kaskart atsiranda jam e 
daugiau, ir. ilgesnių žinių iš 
mūsų kolonijos. ’ -'

Tokių, kad ir nežymių pa
žangų mes tegalėjome pada
lyti mūsų skelbėjų rėmimo 
dėka. Pirmas ir uoliausias 

I Žynyno rėmėjas buvo ji* pa
silieka p. Glebliauckas. Pa
staruoju laiku tačiau mato
si mūsų puslapy stambesni 
skelbimai iš įvairių kitų 
miesto biznierių. Štai A. 
Gross Co., žvakių dirbtuvė 
siūlosi aprūpinti skaityto
jus visokiom. žvakėm ir ki
tais Bažnyčios reikmenimis. 
Tikimės, kad netik vieti- 

I iriai, bet ,įr kitų kolonijų

Balandžio 7 d. įvyko lai
dotuvės A. a. Vinco Žilionio. 
A. a. Vincas tik porų dienų 
prieš mirtį atvyko iš Hazf- 
leton, Pa. ir^apsigyvęno su 
savo seimyiia.. Pnuadelpi. i- kunjgaį įT■ tokiij. reikmenų 
joj. Pamaldos buvo atlai
kytos" Šv. Andriejaus baž
nyčioje, Velionis palaido
tas Šv. Kryžiaus kapinėse. 
Paliko giliam gailesy žmo
na ii šeimyna; _

pirkėjai nepraeis šio skel
bėjo prekės neištyrę ir ne
panaudoję. .

Pasauliečiams žmonėms 
ypač norime, priminti Balti-

mėgstąntis. gražiai laikų, 
praleisti, į jus kreipiasi Šv. 
Jurgio parapijos veikėjos, 
pranešdamos ir" kviesdamos 

Į visus atsilankyti balandžio- 
April 29 dienų į šv. Jurgio 
svetainę, prie. Salmon ir 
Venango gatvių. Tai . bris 
mūsų surengtas “Strawbėr- 
ry Eestival”. Su šokiais. Už 
lietuviškų šokį “Klumpako
jį” bus suteikta puiki dova-

1 na—prizas.
Visas vakaro pelnas bus 

paaukotas parapijai. Gi į- 
žanga į tąjį mūsų rengiamų 
vakarėlį vos tik 35 ceritai.

IŠ ŠV. JURGIO PARAP.
Žmonijos Atpirkėjo kan

čios, mirties ir Prisikėlimo 
dienos 19 šimtų metų su
kaktuvių jubiliejus švęsta 
su ypatingu uolumu. P. p. 
Jahulevičiene, čebatorienė, 
Lukošiūtė, Varvolytė, Pe- 
Čiukevičiūtė ir Vandaravi- 
Čiūtė perėjo per parapijų,, 
kolektųodamos gėlėms baž
nyčiai papuošti. Seserys

• šv. .tuozapo maruos ’ ■. Skaitytojų Dėmesiui
VILLA I ■

Puse akųdenrikių, kurios j peimsyvąnijos ži)nios bus 
buvo išvažiavę pas tėvus Į skelbiamos “Darbininke” 
Velyki} atostogoms, sugrįžo Į kiekvieną penktadienį. No- 

. į Vilią. Kaik’urioms mer- LLitieji užsiprenumeruoti
gaitėmą taip Vilioję patin-1savaitinį “Darbini-nkų,” 
ka gyventi, kad, turėdamos Į malonėkite kreiptis "į šv. 
progų išvažiuoti atostogų, | Andriejaus parapijos kle-

bonijų, 1120 Wallaėe Sreet, 
Philadęlphia, Pa., .

' Nors “Darbininkas” išei
na dukart savųiįtęįė, bet no
rintieji užsiprenumeruoti 
tiktai savaitinį numerį, mo
ka tiktai 2 dolerius į metus.

Gražus atsiminimas pasi
liko iš kunigo J. J.‘Jakaičio Į 
duotų rekolekcijų nuo kovo 
27 iki balandžio 2 d. - Visa 
dauguma pavapi jonų pasi-į 
naudojo jo pamokslais ge
resniam pažinimui ir pamy- 
lėįimui amžinųjų Kristaus 
apreikštų tiesų, gilesniam į- 
vertinimui mūsų atpirkimo 
paslapties. Tos rekolekci
jos buvo didelė pagalba ge
riau, tinkamiau praleisti li
kusias Kristaus kančių pa
minėjimui skirtas dienas ir 
linksmai sutikti. Jo pririkė-1 
limo šventę. i Dar kartų prašome neuž-

x , v miršti mūši} kvietimo.
hv. Jurgo, musų barny- Renaeio^

ros globėjo Šventė bus ap-| uengeįos.
ęaikšciojama nalandzio “"^1 y 111 PMMftMT fiA
dienų. Į ftULrmUNIjr lAi

Bąlaiidžio 23 d. rengiant Velykų aiitraja diena Mt. 
“Card Partyr Darbuojasi OaHnėI’y ivyko margiu 
•J asRauskienė, Maciomenė, , v .. . . , . • .. “T.. . » ,. 3. . i.. . ’ balius, i kuri ir kulpmontie-I Razakaruskiene ir kitos. v.

. . ■ - - ' ciai lankėsi. * .
. Balandžio 29 d. rengia-

ma “Žęmuogių vakariene,” ,E’ Kaminskas, po wi- 
tnnnpas vaidinimas ir šo- Į Mosjan-grjžo į savo 
•l^įaį; darbą mokyti vaikučius.

Darbuojasi Mockeliūnai-1 --------- , : ’ .
tėš, Smailytės ir kitos. . Daug svečių iš New York

L---- — Į ir N... jėrsey lankėsi Kulp-
Geg. 1 4d. parapijos cho- Į monte; tarp jų buvo Euge- 

ras rengia vakarienę. ir šO’ lnija Navickaitė, atvykusi 
kilis. . Į pas savo motinų. ’

.-------*— I Mūši} parke jau rengia-
PRANEŠTMAS-PA- Į masi basebaU žaidimui, Kurs 

KVIETIMAS I įvyks §į sekmadienį. Bus į- 
Brangiūs "’giipgenčiai, o domių žaidimų.

ypač malonus^ jaunime, | / _ *

norės prekybininką Ševicų, 
kurio Šhevitz Baldų Krau
tuvėj (ant * Wash i n g t o n 
Boulevąrd) galima rasti vi
sokių reikalingų papiiošalų 
namams. P-as Ševicas dar- 
gi siūlo . tetai ypa t į n g ų 
nuolaidų tiems lietuviams, 
kurie pasisakys esą “Dar
bininko” skaitytojai. Už
ėję tad pas jį,' prisipažinki
te— prekes tad atpigs!
; Pagalinus’ tenka minėti 
jauną, bet smagi} mūsų lai
vakorčių ageiitų, Juozą 
Aleknavičių. Jo skelbimėlis 
telpa šiandien, ir dar tęsis 
kurį laiką. Žmonės nutarę 
važiuoti. į Lietuvą šiemet 
ras pas jį visokių kelionei 
reikalingų žinių. Jis sutin
ka patarnauti dokumentų 
ruošime ir panašiai. Sako—. 
atėjęs, pas mane gali už- 
snausti ir pabūsi Lietuvoj!

. Pastaruoju laiku p. Alek
navičius . surengė didelį. kor
tų balįiį Lietuvių Knygynui 
remti. Žada ateity darytį 
panašiai Jr parapijos nau
dai. Tokius veikėjus visuo- 
menė turėtų remti.

MIRĖ.
Anastazija Kvederienė, 

gyvenusi Cherry Hill apyl
inkėj e,ir ilgą laikų negalai 
tusi širdies liga, pasimirė 
irięš pat Velyki}, šventes. 

Kadangi šeimyna nenorėjo 
jų tuoj laidoti (balandžio 
11 d.j, . jie buvo priversti 
Idikyti jos lavonų pašarvo
tą kuone ištisų savaitę ■ —. 
iki antros Velyki} dienos. 
Velionė buvo voš 45 metų; 
•palaidota iš Bažnyčios į 
Iloly Redeemer kapines.

Kitokia visai buvo Vikto-- 
ro Girdžiauskio mirtis. Jau
nuolis kurį laikų jautė per
šėjimų vienoj aky. Nuėjo 
pas- gydytoją, išgirdo. gąsdi
nančių ištarmę, jog turės 
visiškai apakti, nes jau tai
syti jo šviesų nebegalima. 
Sunkiai nusiminęs, vargšas

grįžta namon Verbų Sek* | 
madieno išvakarėse, ir nuė- ų 
jęs į garažių -
Tėvai randa jo'lavonų ank- 
sti rytų Verboje. Kaipo j 
saųžudys, nebuvo įleistas J 
nei į bažnyčią laidotuvėms, J 
ir Louldon Park nešventin- 3 
toj žemėj palaidotas. BaŽ- J 
nyčios metrikai rodo jį e- ‘M 
sant. gimusį . per Kalėdas, j 
1910 metuose, ir kun. Lie- j 
tuvninko pakrikštyta — tai i 
tebuvo 22 metų amžiaus!

pasikaria l 2

SVEČIAIS ALTIMORĖJ. 1
Kun. Čepukaitis, iš Phl- ' W 

ladelphijos, buvo apsilankęs > J 
klebonijoj Velykų antrą die 
ną. Apvažiavęs miestų ir 
naujų seminarijų, grįžo tų 
pačių dienų. Tuo pačiu lai- 
ku pakvietė kun. Mendelį , j 
šakyti užbaigiamąjį, pa- 3 
mokslų savo bažnyčioj 40 ; 1 
valandų atlaiduose. . .•:#

. Atstovybės . sekretorius,’ ’ ’j 
dr. Mikas Bagdonas, irgi tų 1 
pačių dienų savo tarnybos f 
reikalais buvo Baltiinorėje. ' 3

> Abu Šie svečiai buvo kvie-1 3 
sti būti teisėjais mūsų Mar- t .3 
gučių baliuje ir išrinkti daiAy 3 
liausius mūsų parapijiečių \ J 
gaminius. .Tačiau nebuvo. „ 
galimą juos prikpJbinėtLJ-iAd 
sitikinę patys, jog visos mū- | 
sų moterėlės yra visai ra- | 
maus būdo, ir nei nemėgin- . į 
tų prieš svečią-teisėja užsi- 
rūstinti/jiedu vis dėlto (gal , J 
iš platesnio .patyrimo?) ne- r y 
teko/drąsos.. KoSiiisija dėlto 
buvo y priversta vietinius.’;^ 
kųnkidįus suieškoti.

. 4:f. ŽinysJ ;-J
ę. ..".i'.. " i. » . * . ' j!

^|įŽEiSKlTE ŠVIESĄ i 1 

įęhkSltį “Darbininką” nerni. | 

inįįidie, bet duokite kitiems pa- -Į 

skaityti Tokiu būdu supažin- 
dliite kitus su “Darbininku’* ir 
L. D. Jį. ir ątremsite mūsų ide- ' 
jos priėji propagandą.

Jei keliausite į Lietuvą, kjeip- 
kites prie autorizuoto agento.

JUOZO ALEKNAVIČIAUS 
. 301 Sd. Fremont Avė., .

BALTIMORĘ, MD. 
• Tėl. CaL 1915

Telolonai; Plast 1350.

MUS GIEIUMJCI! JS
Graborim ir Balsamnotojas - 

/ 03 B. PAO^BTREET,
BALTIMORĘ, MD.

............................ .............. ..................-..........—............■■■■■■’

Jau galima gauti vėliausios 1933. m, mados 1

Frigidaire Saldyklas
Geriausios TėMes (GENERAL MOTORS) dirbiniai, 

elektros jėga yaroąĄ
Šias .pirmos rtjšies Šaldyklas galite pas mus pirkti net iiŽ‘ 

$98.00, ar brangiau. Už tų patį.pinigu atvežamo į namus ir 
įtaisome. Ižmok^ti galima lengvomis sąlygomis.

SHEVUTZ BALDŲ KRAUTUVĖJ galima gauti . visokių 
reikmenų namams. Ąas tik reikalinga kambariams/ ar mie
gamam, valgomam, virtuvei, ar kur kitur, tą pas mus. rasite. 
K\;iečiame’' nuoXirdiiai Baltimor&j Lietuvius užeiti pas mus, ir 
įsitiZrinti, jog baldų ir rakandų yr&' Sia; plauČiausio pasirin- j 
kimo, ‘ /

SHEVITZ FURNITURE C0.
• . . 798-80-83 WMhhų ton Blvd. ;

, : ^altim0r£ md.
Tel. 3325

M efcaitw* —TdiHileii
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Publika «T«T TUB8DAT na FMDAIi

JOBAIS C^ UBOB
Imd u Hconadun mattor {tapt 12, Dci <t Bęeton, Maa.

tinta* th* Aet oi Hardi 8,1870
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į// • , DARBININKAS
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Amerikoje metams ..... .......,.$400 
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SOUTH BOSTON, MASS.

? DEL KATALIKŲ
; PRIVILEGIJŲ"
, Vienas socialistų laikraš-

• jis (dėl mandagumo jo vąr-
• db neminėsim, kaip jis ne

mini “D-ko”) atsako į 
. ^Darbininko” nusiskundi

mų, kad apie Žydų persekio
jimų Vokietijoj visa spau- _ 

Ų da Šaukte šaukia, b apie 
atidesnį katalikų persekioji-'

* mų Rusi jo j, Ispanijoj, Mek
siko j .ir net Lietuvoj mažai 
žuiių tepaduoda.

Girdi, tasai laikraštis (su
prask “D-kas”) maišo tie
sų su netiesa ir klaidina sa
vo skaitytojus. Skųstis dėl 
katalikų persekiojimo Ispa
nijoj esu netikslu, nes nau
joji Ispanijos vyriausybė 
uoliai jų teises ginanti ir 
turtų globojanti. O jau dėl 
katalikų persekiojimo Lie- 
tūvoj tai, girdi, tiesiog rei-' 

_ kia stebėtis, kad laikraštis 
drįsta skelbti? tokių aiškių 
netiesų. Anot to. socialis
tų laikraščio, katalikai Lię- 

. , tuvoje ne tik nėra persekio
jami, bet turi' tokių privile
gijų, kokios žmonėms, gyve< 

-nąntieins Amerikoje,, atro
dytu nepakenčiamos. Ir

< štai kokios privilegijos: ;
Kunigai gauną, algas iš 

j .valstybės iždo. ' Kunigijos 
rankose yra gimimo metri
kai, šliubai ir laidojimai ir, 
pagaliau, mokyklos, kuriose 

: ^privalomas religijos’ desty- 
’ JĮnas; Tiek turi ir dar skūn-j 

^Sžiasi dėl persekiojimo. Tai
esQs nedovanotinas ego

tizmas, kurs žiūri tik savo 
ynaudo&, o kitų skriaudos ne-

, P atjaučia.
.. Į tai tenka atsakyti,, kad

; minimas socialistų laikraS 
'■ * lis kaip tik maišo tiesų su 

netiesa, išpučia tariamąsias 
■. ^privilegijas, tempia jas kiek 

v; įmanydamas ant savo kur-
* ... „palio, bet vis nedatėmpią ir 

. ; užtyli tokius dalykus, ku-
; rių akyvaizdoje tos “privi- 

i legijos” išnyksta kaip la- 
į šas vandenyne-
į Kai dėl Ispanijos, tai jos 
ly vyriausybe tik tada pradėjo 
jA. globoti bažnyčių nuosavybę, 
t . kada jų paėmė į savo ran- 
f -kas. Kol bažnyčios dar ne-

7 buvo atimtos, tai jos buvo 
fe leistematingai degin amo s.

j Gaisrininkų komandos vis
* kasžihkodėl nesuskubdavo 

|^4a.s nuo. gaisro apginti, bet. 
B^^unjjar, joms patekus į vy-t 
H’ -riausybės. kontrolę, \ gaisrai 
p į įiu hebėsikai’tdja. Visiems 
jį ’ f suprantama, kodėl. J ei kas 
Y* t savo turtų uoliai gina, tai

I masonas-laisVamanis. Ir ne 
^fik savo turtų gina, bet ir

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
VIENYBE

A, L. R. K. Federacijos Reikalai
2334 So. Oakley Avė., Ohic&go, UI.

KITUR IR PAS MUS

.. Katalikiškoji Akcija yra 
Vedama visuose pasaulio 
kraštuose. Vienur ji gerai 
organizuota, kitur dar tilt 
prą dedama veikti. Pas nius, 
lietuvius, taip pat tik dabar 
tepradedama sistematingiau 
katalikiškuoju veikimu rū
pintis ir dėl to nebus pro 
šalį retkarčiais pažvelgti į 
kit ų kraštų katalikų veiki
mą, kad gauti naujų pavyz- 

__■■ ■ — džių savo veikimui
nimo. tai nebeliko kas gintį K - ----» 6 J Sausio menesyje Prancū

zijoje buvo surengtos religi
nes savaitės. Pertas savai
tes, biivo aiškinama katali
kiškojo veikimo tiksiąs ir 
jo 'organizavimas. Tas vei
kimas buvo taįp aiškina
mas: Katalikybes platinimo 
ir įgyvendinimo darbą '.turi 
dirbti visi katalikai. Kata
likų Bažnyčioje taip buvo 
ir apaštalų laikais. Kaip' 
kunigai, taip ir pasauliečiai 
priklauso tai pačiai Bažny
čiai, dėl to visi Bažnyčios 
reikalais ir turi rūpintis. 
Kiekvienas katalikas jau 
per krikštą įstoja į katali
kiškojo veikimo narius, per 
su tvirtinimo sakram e n t ų 
gauna pareigą. savo. tikėjl 
mų ginti ir .platinti. Ka
dangi šiais laikais žmęnės 
supasaulėjo, ušmiršb savo 
tikėjimo pareigas, todėl po
piežius Pijus XI ir primi
nė iš naujo reikalą tikėjimą 
atnaujinti, gyvenamą su-

svetimų stengiasi užgrobti. 
Kai dėl katalikų teisių gy- 
i
lies visos teises jiems at
imtos.

Dabar papunkčiui peržiū
rėkime Lietuvos katalikii 
būklę. Algos kunigams mo
kamos ne dėl kokios ypatin
gos malonės ar prietelingo 
Lietuvos vyriausybės nusi
teikimo, bet einant šalies 
konstitucija ir sudarytuoju 
konkorodatu. Tai yra se
nas palikimas. Rusai buvo 
užgrobę bažnytinę nuosa
vybę Lietuvoj. ir kaipo 
menkų atlyginimą mokėda
vo dvašiškijąi mažas alge
les. Čia nėra jokios privi
legijos. Pagaliau, laisya- 
maniai stengiasi atskirti 
bažnyčių nuo valstybės ir tą 
/privilegiją”, panaikinti.

Gan juokinga yra vadinti 
privilegijų vedimų krikštų, 
šliubų ir palaidojimų užra
šų. Kunigas atlieka savo 
pareigų ir palieka rekordų 
’U- tai ir visa jo privilegija. 
Kai valdininlmi krikštys, 
vesdins ir laidos, tai ir jie 
laikys savo darbų užrašus, 
visai neskaitydami tai pri
vilegija, tik pareiga ir tai 
dar nemahįpia. . Bet ir čia 
daroma pastangų įvesti ci
vilinę metrikacijų, ir tų 
“privilegijų” pasisavinti.

Mokyklose kunigai ir pa- 
saulionys katalikai nedaug, 
teisių teturi, jau -nekalbant 
apie pri vilegi j as.. Tiesa, 
kapelionai dėsto tikybų, bet 
šalia jų — visokį profesi
niai mokytojai moko vai
kus įvairių “kosmiškų” ir 
“perkūniškų” maldų.. Ka
talikų mookyklos boikotuo
jamos, yalstybinamos, užda
romos. U niversit et o įsteigi 
ti neleidžiama. Tėvams daž
nai tenka protestuoti dėl 
bedieviško vaikų .auklėjimo. 
Katalikų mokytojai ujami, 
profesinihkai proteguojami. 
Vadinti tai privilegijoomis 
galima tik pasityčįojant.:

Kalbėdamas apie katalikų 
privilegijas Lietuvoj^ socia
listų laikraštis pamiršo štai 
kokius dalykus: .uždarinėji- 
mų katalikiškų organizaci
jų, drakoniškų spaudos cem 
zūrą, vadų kalinimą,', kuni
gų tąsymą po teismų^ ir vi- 
sokiaš pabaudas dėl pamok
slų, draudimų susitinkimų,. 
seimų ir procesijų, cenzūra
vimą vyskupų laiškų ir da
lumas jų ganytojavimui 
kliūtis, nesuskaitomus įtari
nėjimus, šnipinėjimus ir

ųotokolųs, žodžiu, „visų tą 
cariškų persekiojimo siste
mų, kurių Lietuvos vyriau
sybe uoliai. nusikopijavo ir 
gabiai moka Vykdyti. Tai 
,aip tikrumoj ė atrodo Lie
tuvos katalikų privilegijos..

krikščioninti ir kitų tarpe 
apaštalauti.

Prancūzijos katalikų vei
kimo centras yra Paryžiuje. 

■Jis duoda nurodymus vir 
šiem to krašto katalikams, 
kur, kada ir kaip turi veik
ti. Centre yra keturi as
menys, kurie katalikiškuoju 
veikimu rūpinasi jaunimo 
tarpe ir gina katalikus tei
sių Žvilgsniu. Juos renka 
trims metams. Prie katali
kųveikimo čentroprikląu- 
so kelį milijonai susipratu
sių katalikų. Pastaruoju 
laiku stengiamasi katalikiš
kąjį veikimų , suvienodinti 
visame krašte. : ;

. Prancūzų katalikų centro 
vadai ypatingu dėmesio 
kreipia į katalikiškojo’ mok
slo skleidimų, į sociaĮį vei
kimą, katalikiškąją spaudą 
ir kelionių organizavimų. 
Veikėjai rųpinasi eiti į ne
tikinčiųjų tarpų ir, .kiek ga
lėdami, katalikišką j į • veiki
mų plečia mokyklose. •

Iš to galima s u p r a s t i 
kaip pavyzdingai yra susi- 
oiganizavę Prancūzų kata
likai išganingai /Katalikiš
kai Akcijai^ Iš. jų reikia 

. mokintis ir Jų pavyzdį sek
ti. Pagalvokime apile tai, 
ypatingai dabar, kada ir 
pas mus organizuojamos re
liginės savaites .su tikslu iš
aiškinti žmonėms Katalikų 
Akcijos tikslą ir šiam rei
kalui susivienyti. į',.: .vieną 
stiprų centrą — Ėederąci-

. 'Vakaru vyskupo žodis
Smagu yra pranešti, kad 

Federacijos centrąs dar vie
no vyskupo užgyrimo susi
laukė. J. Ė.. Omahos vysku-

pus Joseph Rummel kun. 
M. Kazėnui, Federacijos iž
dininkui, rūšo:. ;

Į “Atsargiai perskaičius 4- 
merikos Lietuvių j? o m o s 
Katalikų Federacijos k(>ns- 
‘tfititciją, aš su pasitenkini- 

. ■ mu sutinku su jūsų vado Jo 
Ekscelencijos. Vysk. Hugh 
O. Bcglc, D, P, nusistaty
mu, kad ^konstitucijoje ver
tai atspindi Bažnyčios dva
sia ir nurodo KatfidikiŠko- 
sloš Akcijos programą, ku
rios visi prospektai žada 
vaisingų resultdtų. Aš pra
šau Dievo gausiausio palai
minimo jūsų orgtani^acijaiJf

J. K Vyskupas Rummel 
žodis yra,. labai svarbus' ne 
vien dėl to, kad jo valdomoj 
vyskupijoje yra viena Betu
riu parapiją, 
kad jis yra žymus asmuo 
Amerikos katalĮįkų yeįkiiiio 
centre. J/ E. Vysk. Ruto 
mcl yra N. C. W. C. admi- 
nistratyvio komiteto narys,

‘ Kelione į Komą

Jo Šventenybė Popiežius 
Pijus XI iškilmingai atida
rė Šventuosius Metus. Taik
stančiai maldininkų keliau
ja į Ropių ir į šventųjų. Že
mę, kad įsigyti atlaidus^ aL 
sinaujinti dvasioje. , Fede
racija taip pat.organizuoją 
kelionę į. Romų. ’ Apie, tai 
.plačiai! jau buvo rašyta. 
Gauta užgyrimas ne tik Fe
deracijos Centro valdybos 
narių, bet ir Kunigų Vieny
bės kelionei į Romų.-pritarė, 
taiko nedaug. Prancūzų 
linijos laivas “II De Fran? 
če” įš;New Yorko išplaukia 
balandžio 29, d.' Dėl to va- 
ziuojautieji jau turėtų pra
dėti ruoštis į kelionę, rūpin
tis reikalingais . d'okumėn- 
fais. Visais kelibnės reika
lais reikia kreiptis į Fede
racijos sefcretofijatųJ 

6 . __ ' • • • • • '

Užsimokėjo ■ .'■

Sekretorijutas šiomis die
nomis gavo metinius mokes
čius iš šių Federacijos 19

- Pranas F. Galinis 

KELIONE i LIETUVĄ 
1932 METAIS

UŽinidąmi , kojrią valdišką 
vietų, atsitraukia nuo kata
likų . bažnyčios ir pevisados 
teisingai elgiasi. > Ypač ko
operatyvai labai nukenčia 
dėl* vedėjų;, nesąžiningumo. 
Lietuvos amerikiečiams biu
ras Kaune neduodąs AmęrB 
kos lietuviams patarimų 
įkaįį) gauti geras vietas Lie
tuvoje,; bet patariąs kaip 
geriausia Lietuvoje . atsi
sveikinti įsu savo pinigais. 
Jonas . Červolms ir aš sėdė
jome ant' šakos šieno darži- 
.nėję ir kalbėjome apie tos 
praėjusius laikus, kuomet 
bendrai dirbome ; ^Darbi
ninke” ir apie mūsų netikė- 
:tų susitikimų Chicagoj, 1928 
metais, O dabar mūsų Jo- 
nas sumenkėjęs vežė šieną 
dar/inėn ir tikėjosi galit! 
vietų prie kokio kooperaty
vo, . Patriotiškumo turėjo 
daug, bet progos darbuotis 
Lietuvos labui ‘dar nesulau
kė, •

Trečiadienį, liepos 13 d./ 
turėjau greitai, palikti Žiež
marius ir skubėti į Kaišia- . 
dorins. Turėjau daugkarti
nį pasą ir buvau priverstas 
palikti Lietuvą kas. keturio
lika dienų. Šitų kartų man 
buvo reikalas nuvykti į Ka
raliaučių, Rytų Prūsijon, 
kur manęs laukė Leipzig- 
universitete profesorius 
Jurgis Gerullis. Todėl Su- r 
grįžau | Kaišedoriš didelėje 
neramybėj ė dėl tos biaurios 
necivilizuotos. " pasilikusios 
Lietuvoje pasogų J mados, 
sudėjau visus" reikalingus 
daiktus į Čemodanų ir atsi- • ’ 
guliau minkštoje moderniš
ko je lovoj e, ir ryto jaus die
nų 6:14 yalandų/ryte pra
dėjau kelionę į Karaliaučių, 
Rytų Prūsijos sostinę.

(Bus daugiau)

Neleisk viešam namui gy
vuoti- tavo, privatiškam na- , 
me.

• Galvį gale, patekau į Tur- 
loviskeš. Pirmiausia klausė 
ar turiu noro Lietuvoje ap
sivestų nes yrą dąug pirš
lių. Paskui atnese sviesto, 
sūrio, kiaušiniu, rudos ar
batos stiklų, skilandžio ir 
juodos, duonelės. Visi man 
liepia valgyti,- o; patys, nieko 
■nevalgo’ Aš pasiryžau ištir
ti šitokį elgėsi ir netikėtai 
visai neprašytas įėjąu į vir
tuvę, kur visi proletarai su 
^ilgais mediniais Šaukštais 
graibė iš dideliiį pifedą lie
tuviškų buzą, Tarpe valgy
tojų buvo vienas sugrįžęs iš 
Argentinos ■ lietuvis, kuris 
aiškino apie nepaprastai di
delius Argentinos vabalus, 

Į nuodingus vorus,- nepapras- 
■ 1 as. kojų nagų kirmėlės Ir 
kitus šiurpulingus dalykus.
\ Aš nesiskubinau aplanky
ti savo giminaites, kuyilau
kė 440 dolerių pasogos^ nes 
tiek negalėjau duoti. Todėl 
praleidau vakarą, kalbėda
mas apie kelionę ir nakvo
jau siauroje, lovelėje ant 
pagalvės, kuri. nepaprastai 
aukšta ir plati Rytojaus 
dienų prisikėliaų anksti ir 
aplankiau. giminaitę. Buvo 
labai nemalonus susitiki
mas,: nes viskas sukalbėta, 
tik^ tų pinigų trūksta. Iš 
šios vietelės nuvykau su ki? 
tu jaunų giminaičių į Pa- 
kerskų kaimų, kur sutikau 
SoutūbostonietįJonų Červ<> 
ką. Jis jau išgyveno Lietu
voje pusantrų metų ir svy
ruoja ar grįžti Amerikon ar 
Lietuvoj apsigyventi. Skun
dėsi, kad Lietuvos lietuviai,

Kun. Pr. M. Juras.

RELIGINIS ATGIMIMAS 
PER PASAULIEČIŲ 
APAŠTALAVIMĄ

IV. KUNIGŲ BENDRADARBIAVIMAS.

Bažnyčia, kviesdama pasauliečius 4 apašta
liškų darbų, duodą jiems teisę ir uždeda tam 
tikras pareigas., Gal kam išrodo, jog apaštala
vimas priklauso kunigams bei misi j emeriams. 
Taip, tiesa. Žmonių tikybos mokymo teisė iš
imtinai priklauso mokomajai Kristaus Bažny
čiai. Nei mokslininkai,, nei visuomenininkai, 
nei valdininkai, nei rašytojai negali pasisavin
ti bažnytines valdžios mokomosios teisęs. Mes 
esame tik mokiniai. •• ..

... Kunigas Bažnyčioje yra Kristaus pava-; 
duotojas. Užtat negalima įsivaizduoti. Bažny
čios, be kunigo. Gerojo Bažnyčios medžio sėk
lų sėja, kunigai. Reikia pripažintų kad šiais 
laikais jie tų daro su dideliu uolumu. Kunigų 
skaičius gana didelis ir jų luomo doi’os tobulu
mo laipsnis labai .aukštas. Tad kyla .klausi
mas, kaip galėjo pasaulyje tiek daug priristi 
netikrų pranašų ir. išbujoti/Kristui priešinga 
dvasia? Trilypis; žmogaus neprietelis Dievo 
dirvoje šalia javų nuolat sėja pįkžoles. Nešit 
stebėkim, kad jos auga. ~ Dievo planai mums 
nesuprantami. ’ Kristaus Bažnyčią yra raudis,, 
kurs, tiesa, rūgsta pamažu, bet tikrai iii nesu-

laikomai. Taipgi gerai žinome, kad Kristaus 
Bažnyčia yra pastatyta ant uolos, kad Kristus, ■ 
visagalis Dievas, yra su mumis iki pasaulio pa
baigos ir* kad pragaro vartai jos nepergalės. 
Bažnyčiai negręsia joks pavojus pralaimėti. 
Bet skaudu ir liūdna matyti, kad kovdje tarp 
Kristaus ir šėtono karalijos žūsta daug sielų, 
nepasiekusių gyvenimo tikslo. Todėl ir reikia 
pasauliečių apaštalų apginti Bažnyčių ir gelbė
ti žūstančius. Tais apaštalais privalo būti ne 
vien kunigai, bet visi katalikai, kuriems U’ūpi 
Bažnyčios reikalai ir artimo gerovė. .

Mes. visi esame Dievo bendradarbiai. Po
piežius į’ijus XI pareiškė ypatingų troškimų 
4‘matyti tikinčiuosius tam tikru būdu dalyvau
jant hierarchiniam Bažnyčios apaštalavime.”

Bažnyčia yra mūsų motina. ^Katalikai per 
Krikštų yra patapę jos nariais. Mes sudarome 
vienų bendrų, kūnų, kurio galva Jėzus Kristus. 
“Jūs esate Kristaus kūnas ir nariai vienas prie 
kito” (I Kor, 12, 27), Dievas ne vien kunigams 
davė artimo meilės įsakymų, bet visiems. ’ Ta
da kiekvienas žmogus privalo rūpintis aidimu. 
“Iš to. visi pažins, kad jūs mano mokiniai,, jei 
lurūsite..meilę kits, kįto” (Jon. 13, 35)/ Pasau
liečiai, tam tikru būdu bendradarbiaudami šd 
kunigais, išpildys Dievo valių ir. taip prisidės 
prie išplatinimo Dievo Karalystės.ant Žemes.

Apaštalų laikais tikintieji pasauliečiai la
bai daug dalyvavo apaštalavimo darbe. Jie bu
vo apaštalams lyg dešinioji ranka. Šventosios 
Dvasios ir išminties pilnuosius vyrus,; kaip, pa
vyzdžiui Steponą,. Pilypų, Pro-kbrų, Nikanorąj

skyriaus, Chicagoje, draugi
jų: L. Vyčių 36 kp., Šv. Pa
neles Nekalto Prasidėjimo 
mergaičių draugijos. Ne
trukus žadėjo iir kitų to 
skyriaus draugijų mokes
čius į centrų prisiųsti.

Federacijos Sekretorius.

Timonų, .Parmonų ir Mykald jų'apaštalai įsven- 
; tino į dijakonus. Šiaip dievobaimingieji žmo
nės vieni malda, kiti gražiu pavyzdžiu laikėsi 
su apaštalais ir turėjo viską bendra. Lobį ir 
turtus jie parduodavo ir iš to dalijo visiems, 
kaip kiekvienam buvo privalu. Taip pat kas
dien pasilikdavo vienširdžiai bažnyčioje, laužy
davo duonų tai vienuose, tai kituose namuose, 
imdavo valgio su džiaugsmu ir neklastinga šir
dimi, garbino Dievą ir turėjo malonės pas visus 
žmones. . Viešpats gi kasdien daugino jų bū- . 
rį tais, kurie turėjo-būti išgelbėti” (Apd. 2, 44- 
47)/Tikinčiųjų daugybė buvo vienos Širdies 
ir. vienos sielos. Nė vienas iš jų nesakė* apie 
savo lobį, kad tas jo. vieno, būtų, bet visti buvo 
jiems bendra. Apaštalai su didele galią liudi
jo apie mūsų Viešpaties Jėzaus "Kristaus atsi
kėlimų, ir didele malonė buvo juosė visuose. 
Nes jų tarpe nebuvo ne vieno stokojančio ; kas ■. 
tik turėjo dirvų, ar namų, tie. parduodavo^ pi
nigus ‘už parduotąjį turtų atnešdavo ir dūdavo 
prie apaštalų kojų: Idekvienąm gi buvo dalija
mą, kiek j am buvo privalu” (Apd. 4, 32-35). .

Apaštalai ir’pirmųjų amžių krikščionys,- 
Dievui padedant, nugalėjo visokeriopas kliūtis 
ir išplatino visame tuomet žiiiomamė pasąulyje 
meilės ugnį. Daaiškęjo svarbieji gyvenimo. .
klausimai; galiūnai liko išmokyti nttoląnkūmo, 
turtingieji — gailestiiigųnio, vargdieniai—lan-: 
j rūmo, . Skaistybes dorybei ir motei4škoi grą.-, , 
žinta.privalomoji garbe; ■''ir taip Kristaus pa
sėtoji sėkla atnešė gausius vaisius, Pasaulis. '.p. 
krikščionių krauju pašvęstas įgavo naują iŠ-

i.—ui
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blaivininkų svsivienymo centro 
VALDYBA

Kun. J. J. Jakaitis—dvM. vadas; Kun. Joną* Bakenas—pirm.; 
Kun. J. Mačiuljonls—I-aais vlce-plrm.; Pr. Mankius—Il-asis- vlce- 
plrm.; v, J. BIavacka^raŽt„ 7 Mott «tr., Woree«ter, Mas*., O. 81- 
dabrlenė—Ižd., fJ Commonwealth Avė., Worceeter, Mase., K. Rai

nys- ir J, Svirškas—Iždo globbfjal; Kun. Fr. J. Juikaitia—redakto* 
rlWB, 432 Windsor st, Cambrldge, Mas*.

BLAIVININKŲŽINIOS
. Lietuvoje. PriesalkoUni& 

Kongresas...'

kur jo netrukdė. Švediją, 
Norvegija, Danija rūpinosi 
ir ’ toliau priešalkolišku 
jaunimo auklėjimu ii* savo 
įstatymus alkoliniams geri- 
mums normuoti atskiromis 
taisyklėmis dar daugiau, su
tvarkė, Anglija atšventė . 
prięŠalkolinio .veikimo 100 
metų jubiliejų ir buvusio 
minisferio pirmininko Hen- 
dersono iniciatyva. , įsteigė 
svarbią. Abstinentij Darbi
ninkų Sąjungą. Kiek ank- 

-seiau -prasidėjusi akcizo ir 
kitų gėrimams normuoti įs
tatymų revizija ėjo ta pačia 
linkme. Pakeisti palankio
mis blaivinimo darbui sąly
gomis Belgijos ir Rumuni
jos įstatymai. ' Ruošiami 
keisti Prancūzijos ir Itali
jos. Prancūzijoj projektą 
išdirbo Medicinos Akademi
ja.

Vokietija, Šveicarija ir 
Austrija rūpinosi, alkolikų 
globojimu ir. vis dar plėtė 
bealkolinių gėrimų gamybą. 
Vengrija, Rumunija, Belgi
ja ir iŠ dalies net Turkija 
savo krašto blaivinime pa
rodė didelio aktyvumo. Če
koslovakijoj blaivi n i m u 
daugiau rūpinosi sporto or
ganizacijos, tačiau gyvesnio 
veikimo neišsivystė. . Len
kija dėl sunkaus krizio ir 
vidaus suiručių 1932 metais 
Idą jau 30 metų.

1933 metais sukanka 75. 
metai nuo Vyskupo M. Va
lančiausblaivybės brolijų į- 
stęigįmo ir 25 metai L. K. 
Blaivybes Draugijos įsikū
rimo. Šitoms svarbioms su
kaktuvėms paminėti Blai- 
.vybės Draugijos, Centro 

 Valdyhanutarėšaiiktiš. m. 
: . gruodžio; mėn. 29—31 d. d.‘

didžiulį Priešalkolinį Kon
gresą Kaune, kurio, tikslas 

. . dar ląbiau’įsąmoninti visuos 
menę priešalkoliniame jau
nimo auklėjime ir išpopu- 

. liarinti bealkoliniųs vynus 
taip, kad juos kiekvienuose 

; namuose gamintųsi.
. Blaivybę. 1932 metais
Sąryšy su ekonominiais 

. sunkumais 1932 metais be, 
. veik t įsose Europos vnlsty- 

. bese buvo daugiau kreipia
ma . dėmesio į blaivybę ir 

. žiūiįma į ją, kaip į didelę 
pagalbininkę.kovoje su kri
zių. N et ir tokios vyno ša^ 

f lys, kaip Prancūzija, Ituh- 
ja, Jugoslavija susirūpino,

■ kad būtų .kuo dauigau vyn-.
yogių suvartojama natūra-, 

’' Ųu būdu; nepaverČiant jų
* alkoliniais gėrimais. Dėl 

šių motyvų ir iš dalies dėl 
sumažėjusio vyno eksporto.

■ taip pat ekonominiais su
metimais ir kilo sumanymas 
sušaukti . š. m., rugpiūčio 
mėnesį. Paryžiuj e ’ pasaulinę 
konferenciją, vaisių simau- 

. dbjimu.i aptarti. Ekonomi
niai sunkumai davė progos 
priešalkolinėms organizaci-

■ joms . sustiprinti savo vei
kimą. Vyriausybės dauge
ly valstybių, pritardamos,

, . blaivybes darbą rėmė ir nie-.

JUOKŲ fAKARAS
Balandžio 30 d.? 3:30 vai. 

po pietų, bažnytinėje sve
tainėje įvyksta didelis juo
kų vakaras, kurį rengia 
Blaivininkų 49 kuopa. Vai- 
.dins So.’ Bostono Sodalie- 
tės. Vaidinimas juokingas, 
įdomus, viliojantis.

vaizdą. Krikščionys gyveno kūne, bet ne. pa
gal kūną. Vaikščiojo ant žemės, bet jaute, kad 
jų tėviškė danguje. Mylėjo visus, nors visų bu
vo perseidojami. Buvo neturtingais, bet dau
gelį turtingais padarė. Visko jiems trūko, ta
čiau visko jiems užteko. Buvo niekinami, vie
noks apsiautė juos garbė. Buvo išjuokiami, 
bet. jų teisybė pripažįstama (Laiškas į Diogne- 
tą). Krikščionys nieko nesidrovėjo, nieko ne
sigailėjo. Apskųsti didžiavosi, klausiami prisi
pažino, apkaltinti dėkojo. Vieno tereikalavo; 
kad nebūtų kaltinami be ištyrimo (Tertulijo- 
has).

Pastaraisiais laikais jaučiama reikalas re
liginio atgimimo. Rusijoje įvesta sataTiokrati- 
ja. (šėtono viešpatavimas. Meksikoj, Ispani- 

. joj ir mūsų tėvynė j Lietuvoj ..šėtonas jau buda- 
voja karališkąjį-sostą. Mūsų Bažnyčios rėgi- 

.luoji galva Popiežius paskelbė, kati Kristus yra 
mūsų Karalius ir kad mes, Jo pavaldiniai, tu
rime remti, vien Teokrąfiją. Romos. Katalikų 
skaitoma arti pusketvirto šimto milijonų. Tai

*' milžiniška skaitlinė!.Jei viši.būtų gyvi ir veik- 
. . ..tų vienybėje su Kristumi, kokia tai pajėgd.t Dė- 
:. • ja, dabar daugelis katalikų miega, kiti yra ligo-

1 niai ir: neįgalinti, 0 dar įeiti dvasiniai . mirę...
Krishius tarnai ir Dievo paslapčių; užveizdos 

. žadina tikinčiuosius iš miego, o Visagalis Die
vas gerosios- valios, žmonėms teikia gausiai ina- 

... ionių. i’eliginiąm atginiįimii,. visiems Idvasiniai 
f • ’ įnirusiems ir stebuklingai gydo ligonių' žaizclas;

jauni ir seni, vyrai ir moterys Išganytojui y- 
J ra lygiai brangūs. Visų trokšta išganymo, vi-

SOCIALISTŲ TĖTUŠIS NEG A-r 
VOP ASITIKt JIMO

Palanga, — Kovo 27 d, į- 
vyko Palangos -miesto tary
bos posėdis,' kuriame daly
vavo 9 tarybos nariai, bur- 
mįstras dr. J,, Šliupas, ame- 
rįkiėčiį lietuvių socialistų 
tėvas ir baisus burnotojas, 
jo padėjėjas ir apskrities 
viršininkas pulk; Derbutas.

Iš svarstyti! posėdy mies
to aktualesnių feikalų buvo 
elektros stoties pirkimąs. 
Mat, dabartinė elektros sto
tis parduodama iš varžyty
nių. ' '

Taryba nutarė užtraukti 
iŠ taupomųjų kasų ^paskolą 
elektros stoties pirkimui. . •

Savivaldybėje kilo suma-, 
nymas pajūry statyti patal
pas ir jose įrengti restor-a- 
ną. Išsiaiškinta, kad tokias 
patalpas statyti ir atnaujin
ti jau anksčiau pasirūpino 
p. p; Tiškevičiai ir jau yra 
duotas leidimas.

Dėl savivaldybės patalpos 
tarp miesto tarybos ir bur
mistro dr. J. Šliupo kilo 
konfliktas. ■

Šiuo laiku miesto savival
dybės raštinė yra burmist
ro n amuose. Jau ankščiau 
taryboje kilo sumanymas 
ieškoti kitos vietos raštinei. 
Tam reikalui buvo net ko
misija išrinkta. Šame po
sėdyje komisijos vardu bųr-

įįZmmos Iš Lietuvos 
mistro padėjėjas, ats. majo
ras Zabitlionis padarė’ pra
nešimą : komisi j a patalpą 
suradusi. Burmistras, dr. 
Šliupas pareiškė protestą 
prieš raštinės iškėlimo ir 
nurodė, kad esą daug nau-{ 
dingiau raštinę laikyti jo 
namuose. .'Keletas tarybos 
narių buvo priešingoj nuo
mones. Matydamas pasi
priešinimą, burmistras dr, 
J», Šliupas griežtai pareiškė, 
kad jei taryta šu jo nuomo
ne čia nesutinka, tai jie ne
gali kartu dirbti, jis nuo 
šios dienos atsisako būti 
burmistru. • . ?

Kadangi patalpos klausi
mas buvo svarstomas toliau, 
(Iv. J* Šliupas, radęs, kad 
Čia . liečiami įo asmeniniai 
reikalai, pirmininko parei
gas perdavė padėjėjui ir iš 
posėdžio pasisalino. * ‘ _ 

Po trumpo pasitarimo, 
. nežiūrint, kad dr. J. Šliu

pas kaip ir pasitikėjimo 
klausimą buvo, pastatęs/ ta
ryba, kurioje dr. J. Šliūpo 
vienminčių dauguma, vie
nam. susilaikius, nutarė raš
tinę perkelti į kitą vietą., 
. Vadinasi, dr. j. Šliupui 
ir jo vienminčiai nebepasiti- 
tiki. Keistoka, kad socia
listų tėvas tik save temato. 
Mat, jis gaudavęs už rašti
nės laikymą 60 litų mėne
siui.

Dr. Šliupas po. padaryto 
nutarimo raštinę, perkelti, 
grįžo pirminifikautii, bet pa
reiškė, kad burnustrii toliau 
nebusiąs.

Nors tarybos nariai pra
šinėjo nusileisti, bet. jis li
ko nepalenkiamas. Senis iš 
ratų,, ratams lengviau. Pą^ 
langiečiai nusikratę Šliupo 
galės pradėti riintą kūrybi
nį darbą.

Šiomis dienomis žvejai žu
vaudami Nemune (Šančiuo
se) sugavo didelių istorinių 
brangenybių. Su Žuvimis 
jie sužvejojo per 40 monetų
iš Kęstučio laikų, kuriose ' - 
yra. Kęstučio herbas, rųsiš- . 
kas kryžius ir ietis. Be to, 
dar rasti sidabriniai apy- 
rahkiai muštiniai.

Visą radinį žvejai vienam 
žydeliui pardavė už 20 litų 
ir pusbonkį degtinės. .Pir
kėjas radinius atidavė savo 
broliui, b tasai — auksaka
liui Sapirui Laisvės alėjoj.. 
Kai ši prekyba iškilo aikš
tėn iš Sapiro radinys tapo 
konfiskuotas ir perduotas 
miesto muziejui. . ’ * . ...Prašome iš- anksto pasi

rengti pasiryžti dalyvauti.

WORCESTER,MASS.
.Blaivininkii 25 kuopos 

susirinkimas bus balandžio 
21 d. tuo jaus po šv. valan
dos vakare, Šv. Kazimiero, 
salėje.

. ‘Valdyba kviečia visus na
rius atsilankyti, nes yra 
daug svarbių reikalų aptar
ti.’ -

KAUNAS-FILIPINŲ SALOS

Rast.
Nuo balandžio 1 d. įvesta 

telefono susisiekimas su Fi-

Kristaus karstą iš turkų<sėldžukų rankų. Tūk
stančiai klaupė ir rašėsi p skaičių kariautojų. 
Niekas jų negalėjo sulaikyti. Pradžioje .1096 
m. per. .40,000 asmenų, senų ir jaunų, vyrų ir 
moterų, vedami .Petro Amieniečio ir rifelio 
Valterio Beturčio, perėjo per Reiną. Čia prie 
jų prisidėjo panaši minia vokiečių. Vyrai! 
Kristus Karalius nori, kad mes stotumėm į ka
riauto jų eiles. ■ Sudarykite parapijose nors ma
žus kariautojų pulkelius, /“Nebijok, mąžasai 
būry” (Luk. 12, 32), “Aš su jumis,” sako Kris
tus.

Jūsų žygiai vieniems bus papiktinimu, ki-' 
tiems'paikybe; Gal jus pašieps, pravardžiuos 
ir persekios. “Džiaukitės ir linksminkitės, nes 
jūsų užmokestis gausus danguj e. Nes taip per- 
sekiojo pranašus, kurie buvo .pirm jūsų” (Mat. 
5j 12). Tark su didžiuoju apaštalu Povilu: 
“Kas tat mus atskirs nuo Kristaus meiles ?. ar 
vargas? ąr prispaudimas? ar badas? ar nuogu
mas. ? ar Įjavojus? ar persekiojimas ? ar kalavi
jas” (Rym. .8, 35). Vytai, ąpsiginldavę. ne; 
kardu, bet Dievo malones šalmais, imkitės apa
štališkojo darbo nuo šiandien. Tas darbas iš 
jūsų reikalaus ;

a) Meiles, ; -f'' . . ...
. - b) Pasiaiikojiino, .

c) > Savęs išsižadėjimo,
■ d.) Ištvermės. •

Nenusigąsk. Daugiau kliūčių nesutiksi, 
kaip Šv. Povilas/ Jis.drąsiai pasakė/: “AŠ tisą 
galiu-tamoj kurs stiprina mane (Pilyfe 4 
■f ■ • \ :

siems teikia pakankamai malonių. Tas savo 
malones Išganytojas paprastai dalina per savo 
apaštalus. Jų reikia mums kuodaugiausiai. 
“Eikite ir jūs į mano vynuogyną,’7 sako Išga
nytojas, “ir kas bus teisinga, aš jums: duosiu” 
(Mat. 20, 4), Vynuogyne, visuotinoje katalikų 
Bažnyčioje, yra daugybė visokių darbų. Čia 
ne vien kunigams, bet•ir pasauliečiams.yra sie
lų išganymui įvairių darbų. Vieni malda, kiti 
spauda, kiti žodžiu, dar kiti gražiu pavyzdžiu 
bei geru darbu gali apaštalauti. Tik reikia bū
ti religiniu žmogumi, vienybėje su Kristumi.

V, VYRAI APAŠTALAVIMO DARBE

Dievo Karalystė į apaštališkąjį darbą kvie
čia visus, bet ypatingai vyrus. Vyrai yra kiek
vienos šalies reikalų gynėjais. Iš jų sudaro- 

. ma pulkai kareivių. Jie pasirengę drąsią! žen-. 
gti į kovos lauką ir, jei reikia, aukoja savo gy
vybę. Sumaniiigiausias vadas be kareivių ko
vos nelaimes. Bet ir kareiviai tada yra galin
gi, kada jie yra disciplinuoti—drausmingi, pa
klusnūs— vieningi. Taip lygiai ir kovoje su 
Bažnyčios priešais.

Vyriausioji Bažnyčios galvą paskelbė inor 
bilizaciją. Įpareigojo dvasiškius “uoliai- ieš^ 
kotį išmintingai išrinkti, .tinkamai išlavinti”, 
pasahiiečlus apaštališkam darbui. Vyrai 1 Do- 
piežiaus balsas yra'Dievo halsas! “Dievas to 
nori,” šaukė minia Auenuolilitaiūe šimtmetyje, 
kada, išgirdo Popiežių Urboną II, kviečiantį ti- 
kinciuospus eiti kariauti į rytus ir išlaisvinti'

BtNIGUS-

lipinu salomis. Dėl mokės, 
čio nustatymo tiysalų įstai-

^ashua, N. H;
gos yra padalintos į trij zo- ; 
nas ir. kiekvienai zonai yra 
nustatytas atskiras papras
to: 3 minučių pasikalbėjimo 
mokestis, būtent: pirmai zo^ 
nai — 303.50* litų, antrai •— 

1315.50 lt; ir trečiai—333.00 
litai, . / . : A-

PADĖKA
Giliai miliūdę dėl mano 

mylimo vyro ir mūsų bran
gaus- tėvelio Silvestro Kape
rio mirties^ širdingai dėko
jame už bažnytinį patarna
vimą klebonui kun. Dr, A. 
Bružui, kun,. Diuras ir kmV 
Sinion; šv. Kazimiero dr-

TIĖS KAUNU BADO 2 METRŲ 
MAMUTO DANTĮ . <

KALNAS.--1 Šiomis die
nomis p. J. Navickas radę 
mamuto (ClephaS; primiga- 
nius) daugiau 2. metrų ilgio

jai už paskyrimą narių sar
gybai prie velionies kūno ir 
grabo nešimą; už užprašy- 
mą mišių; jaunimo draugi-

priešakinį .dantį kaplį, 
L- Rastą dantį atidavė Vytau

to Didžiojo Universiteto 
r Zoologijos Muziejui.

parapijos chorui, L. Karso- 
kaiteų A. Sėuyus, broliams 
Juozui ir Stanislovui Kape- 
nams, J. Kašėtams iš Mon-

r NEMUNE RADO KĘSTUČIO lėlio, S, DlČitskams, A. Sin-

į\iilis iš New Jersey, dėdei 
Jurgiui Žapehui, A n n a 
Cummings ir Agnės Davis, « 
Alikbnių šeimynai, pusbrot 
liui Ant. Zapėmū, T* Baka^ 
nauskui. ' ■

Dėkojame ir grab. J, Mi- 3 
kelionini už patarnavimą 
laidotuvėse. ■ - '3

L, Zapęniene . -
; •' / ir Šeimyna. . 3

JĖZUITO J. BRUŽIKO
MISIJOS

J

■i:

•f

, ĮeviČiūtei, J. Januškevi- 
čiams' —-už vainikų dova
nas;. J. K McElwain darbi
ninkams; Šv. Juozapo įigo- 
ninės slaugėms;/ Mi*. and 
Mrs. Sceva Spėars; Miss G. 
Batchekler, Miss and Mr..

B ai. 17 iki 30 pas Rev. I; 
Kelmelį, 207 Ądams St, Ne- 
wark, N.

Gėg.l ild 7 pas Rev. 3, 
Bakšys,. 545. Hudson Avė., 
Rochester,' N. Y.

• Geg. 8 įkt 22 pas Rev. A. 
Sinkevičių, 68 Ohesnut St., 
Plyinouth,. Pa..

Geg. 23 iki bir. 6 pas I 
Rev. M. Daumantas, w’ T 
Spruce St., Minersvillė,;’Pa. --.I

PETRAITIS GRĮŽTA Į<
LIETUVĄ

Prieš keletą metų išvykęs 
Pietų Amerikon žinomas 
bėgikas p. J. Petraitis, dėl. 
pablogėjusių ten gyvenimo 
sąlygų, nori grįžti į Lietu
vą. . '' ■■ • ■

Gėrimas pirmiausia ap; < 
tęmdo. Paskui apsvaigina < 
ir apmarina. Galop prakei- Į 
kia.

DIDELĖ VASARINĖ į I I f T II If jį 
EKSKURSIJĄ I LILI lllft

& . v?
. Rengiama Vadovybėje 

AMERIKOS LIET. LAIVAKORČIŲ AGENTŲ SĄJUNGOS .
• ' IŠPLAUKS IŠ NEW YORKO • ; ’ .

, GEGUŽES 20 D., 1933 .
PAGARSĖJUSIU GARLAIVIU

LTATENDAM
(Keleiviai bus leidžiami J laivą gegužei 19 d., po 8 vai. vakarė] . - ;

. •. Skaniausio maisto gausingam suteikimo patarnauja mandagus. ir 
prityrę patarnautojai. Specialiai pasilinksminimai, kaip Įvairus žaislai,. • 
koncertai, jodomi paveikslai ir tt. Tyru oru vedinamos kajutos, nekurtos 
su reguliaremis lovomis ir šiltu ir šaltu bėgančiu vandeniu, gražios

• viešosios salės, ruimingi deniai .. ■

Tai yra reta proga keliauti tokiose maloniose aplinkybėse, ir savo 
tautiečių.drąugijoje tuo garlaiviu, kuris pagarsėjo tarpe lietuvių, pasakoje " 

. visos eilės pirmiau rengtų Lietuvių Ekskursijų, atliktų su tokiu dideliu ' 
pasisekimu.

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

.16$ Grand Street, Brooklyn, N. Y. ' 197 Adams Street, Newark, N. J. '
. BARTKEVIČIUS, F. . ' URB5AS, J. 1-

679 N. Main Street, Montello, Mass. 187 Oak Street, Lawrence, Mass.
„DIRVA," ' VARAŠIUS, A. S. ■

6820 Superior Avę;, Cleyeland, Ohio I2fh lę Caršon St,, Pittsburgh, Pa. .
-MOLIS, P. „VIENYBE."

1730—24th Street, Detroit, Mich. , 193 Grand Street, Brooklyn, N. Y,
„NAUJIENOS,’1 • VELĖCKIS, A.

1739 So. Halsted Street, .Chicago,. UI. ' 502 South Avė., Bridgepprt, Cdnn. 
SEKYS, J. . . '• . VVASHNER, C. J. .

43? Park Street, Hartford, Conn. 1921 Carson St., PiHsburg, Pa.. • » 
SIDABRAS,-K • .. ŽEMANTAUSKAŠ, JOHN

342i V/. Broadway, So. Boston,. Mass.- 130 Congress Avė., Waterbury, Conn.

HOLLAND-AMERICA LINE

*1 ■

1. ;<•

5

■ 5

. . VA L A N D O Š: .
• ‘ ' »

Nuo 9 ryto.iki 3 po pietų. Subatomis: nuo 9 ryto iki 12 VaL 
’ Pirmadienhi vakarais nuo 7 iki 9 tik dėl depozitų.

YRA ANT KAMPO BROADWAY IR E STS, PER

BEVEIK 70 METŲ

Depozitų .nuošimtis eina nuo trečio Trečiadienio kiekvieno, 

menesio. Dividentai mokami trecią'Trečiadienį Balandžio ir 

Spalių mėnesių. Siunčiame pinigus į užsienį ir išrašom.0' 

Travdllers Cheąues. " ,

SOUTH BOSTON SAV1NGS BANK
••J

■J

LIETUVIS GRABORIUS •V
4

Laidotuvių reikale visuomet ir visiems' 
maloniąi ir tinkamai, patarnauju. Ga
lite kreiptis, bilė laiku, dieną ar naktį, 
o aš visuomet. pasirengęs kiekvieną# 
pareikalavimui. Už važiavimą į kitus 
miestus Jokio atlyginimo nereikalauju.*

P. J. AMJNEVICH
* . , (AKUNEVIČIUp) *

1648 Intervale S V 258 Wast Broadway,
Montello, Mms, j. So. Boston,
Tel, Broąkton 4110 į Te!. & Boston 4486



ĮL.D.S. Naujos Anglijos Apskričio Metine Gegužine 
?por Muzika Gegužes 30,1933, Romuvos Parke, Montello, Mass. ; Margumynai

LIETUVIŠKI PA
MOKSLAI

KAS GIRDĖTI.LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

WQRCESTER, MASS.
’ . VELYKŲ RYTAS

Šv. Kazimiero bažnyčioje 
Prisikėlimo procesija prasi
dėjo šeštą valandą rytą. 
Procesijųje dalyvavo^ visi 
parapijos mokyklos moki
niai, skirtingai apsirengę. 
Be to, procesijoje dalyvavo 
Blaivininkų ir Šv. Onoos 
moteny draugijos su vėlia
vomis. Mokyklos vaikučiai 
tikrai teikė daug džiaugs- 
rto. •• • :

Parapijos didysis choras, 
muziko J. Žemaičio veda * 
naas, nuostabiai gražiai gie
dojo iškilmių rytų. Be to, 
grojo .benas, J. Alavošiaiis 
vedamas.

.' Mišias laikė ir pamokslų 
s ūkė1 klebonas kun. A. Pet- 
i^iitis.. Pamokslo gale kle- 

Sbonas linkę j o laim i h g ų 
švenčių. ,
L PAPUOŠIMAS

Altoriai ir Kristaus gra- 
,bas- buvo grĄŽiąį i papuošti; 

‘ lėlįjomis, kurias suaukojo 
parapijiečiai, o Šv. Kazi
miero .Seserys sumaniai su- 
tvarkė.^ Elektros žalios 
spalvos šviesa ' teikė viliO' 
jaučius atspindžius.
Merginų sod Alicija

; Jaunų merginų Sodaliei- 
ja organizuotai dalyvavo iš^. 
laimingoje Prisikėlimo pro
cesijoje, turėdamos rankose 
lelijas.

J IŠVYKO
’■ *•** * - . .

' Vyskupo įsakymu, kun. 
Je z;J. Bakanas išvyko į 
Westfield pavaduoti kun. 
S- Vembrę. Ypač jauni
mas jau pasiilgo kun. Ba- 
kano..

Čia yra atvykęs klebono 
pakviestas kun. B. Gineika. 
Linkime jam gražaus pasi
sekimo, . '

, . Dusnieniškis.

HAVERHILL, MASS.

Per daugelį metų gavė
nios laike nebuvome girdėję 
pamaldų lietuvių kalboje. 
Šiais gi metais kiekviena 
antradienį buvo tokios pa- 
maldos: kryžiaus keliai, p At
moksiąs ir po to Palaimini-' 
inas Švč. Sakramentu, Šias 
pamaldas - vedė Laivrence 
klebonas kun'. Pr. Juras. 
Lietuviai gėrėjosi Dievo 
malonėmis ir -yra didžiai 
dėkingi kun. Pr. Jurui, ap
lankiusiam mus ir sustipri
nusiam dvasioje. Daug 
žmonių atliko velykine išpa
žintį.
. Mūsų klebonas kmi. Gir- 
ferd'yra pasakęs lietuviams, 
jog jis gausiąs lietuvį kuni
gą; jis pats nemažai 'sup
ranta lietuviškai .ir myli lie
tuvius,. Jis gerai pažįsta 
garsų sportininką .J. Kaz
lauską., i

Didįjį Ketvirtadienį mū
sų bažnyčioje pamaldas lai
kė kun. W. Bėrntseii. Alfo
nsu buvo gražiai' išpuoštas 
gėlėmis, kurių daugiausia 

' paaukojo lietuvių katalikų 
moterų klubas. Prisidėjo 
ir bažnyčios choras. Lietu
viai Visai gerai pasirodę., •

Havėrhill apskaiČiudjama 
apie 750 lietuvių, bet bažny
čių lanko, sakyčiau, apie 
ketvirtadalis jų,. todėl lietu
viai, .ir susimaišo su . airiais 
ir italais.. . .

■ '■ •' MIRĖ J \ ‘

; Balandžo 4 d. , iš lietuvių, 
katalikų būrio išsiskyrė Ja
dvyga Jurgelavičtenė. Ji 
mirė dirbtuvėje, visai stai
ga. Paliko nuliūdime vyrą 
Juozapų, vieną sūnelį ir 
vieną- dukrelę, 9 metų am
žiaus. . Palaidota balandžio 
6 d. Šv. Petro kapuose’ Šv.: 
mišios atlaikytos Šv. Jur
gio bažnyčioje. Velionės 
brolis Bruzguleyičįus gyve
na Brooklyn, N., bet į lai
dotuves-nebuvo 'atvykęs. Il
sėkis ramybėj e... ’

L 4- Z^vadsk^s.

mo.

NORWOOB, MASS.
• • g • .

suteiks sutvirtinimo sakra
mentą.

VELYKŲ' ĮSPŪDŽIAI 
Varpams .suskambinus,

1 Sekmadienį/ balandžio 23 
dienų,. vakare, Šv. Jurgio

jau pilna bažnyčia buvo bažnytinėj svetainėj įvyks
žmonių. Jau daugelis me- N. P. P., ŠvČ. draugijos va*
tų, kaip tiek daug žmonių karas. ; P^ogrimų išpildys
buvo bažnyčioje. Klebo- So. Bostono ‘ sodalietes ir
naš kun. S. Kneižis palin- įdėtiniai artistai. Ateikite
kūjo visiems linksmų Vely- visi. Bus daug linksmumo.

dainas, labai-gražiai pagie- feclkitlcicllt/iiįj t

dojo. . ši. parapiją dar nie- Vyčių artistai vyksta į Lo-
kados neturejo tokio dide- well, Mass.vaidinti‘‘Stefa-
lio ir gero choro.:' nijos Vestuves. ”

Girdėt5 kad i“Stefaniids
Prieš Velykas smarkiai Vestuves” Loįvelly žada at*

susirgo mūsų ; veikėjas Jo- vykti ne tik lowelliečiai, bet
nas Červokas. Dabar jau ir iš kitų kaimyninių lietu-
yra truputis vilties pasvei- vių kolonjų. Spėjama, kad-
kimui. Reikšdami užuojau- daugausia svečių bus iš Na-
tos, linkime greito pasveikt- shuą ir Lawrėnce. ’

Žįstamų. Atlaikytos 3 mi
šios. Prie didžiojo alto- 
riaug mišias laike pats* kle
bonas kum Br. A. Bružas, 
o prie šoninių altorių kilu. 
Biuras ir kun. Simonas.

Gralinesiais buvo trys iš 
Šv. Kazimiero draugijos ir 
trys artimiausi Z a p e n o 
draugai.

Laidotuvėse patarnavo 
graborius J. Mikelionis.

; B.

HARTFORD, CONN.

Smuikininkas E. Šilkas ir • 
prižadėjo dalyvauti. Vei
kalą vaidins M. šįmoliūnai- 
(ė, O. Kreipavičiūte, 0. 
NorkūnaifojM,-Jakubaite, 
E. Jurkštienė, . *

Rengimo komisija rūpi* 
naši, kad vakaras geriausiai 
paši sektų. Įžanga visai . 
maža: suaugusiems 25c, vai
kams 10c. . ' •

w , ♦ - Visi* lietuviai maloniai
Mjo Jtav Haven klebonas

Pumpurėlis,

' WESTFIELD, MASS.

.. Velyki], dienų choro ir vy
čių. kuopos nariai aplanke 
Braintree : ligoninėje ser
gančių Julijų Kriaūnelytę, 
įteikdami gėlių ir šiaip do
vanėlių.' Jaunos mergaitės 
žvilgančiose akyse sužibėjo 
džiaugsmo ašaros.

Moterų draugijos ' kuopa 
savo sergančiai narei p. .Ši
dlauskienei per dvi atstovės 
nusiuntė gėlių.* Jau penke- 
ri'metai kaip ji serga.

CHORO ŠOKIAI
Penktadienio Vakare, bal. 

21 dienų,. Norwood -Junior 
High School svetainėje į- 

. Vyks Šv. Cecilijos choro šo
kiai. Rengėjai kviečių jau
nimų ir senesniuosius at
vykti į šiuos, jaunimo šo
kius ir praleisti ., linksmai 
laikų. >4-

Š v. Cecilijos, choras• turi 
apie 90 narių; ’ -Jam vado^ 
vauja darbštų^ ir energin
gas muzikas p. Šlapelis.

Balandžio 23 d. atvažiuos 
kaimynai So. Bostoniečiai 
suvaidinti teatro. Vertėtų 
gausingiausiai atsilankyti. 
’ - ' . L A. S.

SUTVIRTINIMO SAK- 
_ ■/ /. RAMENTAS; \ 
Pirmadienį, . balandžio 24 

dieną Šv. Jurgio- lietuvių 
bažnyčioje įvyks nepapras
tos iškilmės. J. E. Vysku
pas Spėllman suteiks..su
tvirtinimo sakramentą, ku
rį priimti.. ešą pasiruošę a- 
pie 180 vaikučių. Iškilmėse 
dalyvaus daug svečių kuni
gų. . . - ; .

8 :30 vai. rytą įvyks iškil
mingos šv. mišios. Pamoks
lą pasakys kun. Pr. Juras, 
Lavrence lietuvių klebonas. 
Po pamaldų J. E. vyskupas

NASHUA, N.H.
. • • • Ir

Pėr daugelį metų Haver- 
hill gyvenime daug permai
nų įvyko. Liudniausis da- 
lykas, kad mes čia neturime 
lietuvio kunigo. Šv. Jur
gio lietuvių bažnyčia prieš 
kurį laikų priklausė prie ai t 
rjų St. James airįų para- 
Įnjos. . Pernai mite tos pa- 

„ rupijos klebonas kun. Grom. 
jo vietoje dabar nau jas ku- 
yįgas. ’ Dabar mūsų. barny * 

y Čia "atskirta nuo airių paras 
į pi jos. ir sujungta su italais. 
/ šiuo laikų yra du kunigai—- 
V airis-ir italas. Airis kuni

gas yra klebonu Šv. Uitos 
parapijos, tuo pačiu ir mū- 
4ų Šv. Jurgio bažnyčios. Jis 
yru labai palankus lietu
viams.

PAINT W!TH VVALLHIDE
and hang pictures the šame day

NAUHIDE

('ome in today. Let us 
tell vou about this ne\v

Papuoši savo kambariiis, išklosi sienas kaip velvetu- su mūsų
• naujos rūšieš Tentu. Užeik pas . mus. Mes parodysim jum: 

kaip sutaupyt.laiką ir.pinigus. . •
... Geriausia geležinių daiktų krautuve Cambridge’iui.

UN1VERSITY HARDWARE CO.
Į Savininkas J, H, Snapkanbkas ,

1147 ęambridge St., Cambridgį Maai.,
. ’ TeL Forter 0755 / V

STAIGA. MIRĖ SILV.
> zApėnas

•Silvestras Zapėnas, gyve- ■’ 
nęs 113 Tempte St, Šv. Ka
zimiero lietuvių parapijos 
narys, visų: mylimas gyven
tojas,-staiga mirė, savo na
muose balandžio 14 dienų, . 
Didįjį Penktadienį.,t . > -

D. Penktadienio rytų su 
vaikais nuėjo į bažnyčių. 
Po visti pamaldų, pabučia
vęs kryžių, atsisėdo į suol ų 
ir pasijuto sergąs. Pasi
prašęs vieno ędraugo pagel
bėti išeiti iš-bažnyčios, jau 
negalėjo paeiti ir. buvo pan 
neštas į namus, kur tuojau 
ir mirė. :

Velionis Silvestras gimęs 
Lietuvoje, 1882 metais. Di
deliame nuliūdime paliko 
žmonų Leonorą, dvi dukte
ris ir tris sūnus. Duktė 
Mari jona, yra mok y toj a 
New, Jersėy valstijoj, duktė 
Ona yra slauge (nurse)^Šv. 
Juozapo ligoninėj, Nashua, 
N. H. Šimus Andriejus y- 
ra gydytojas, o Telesforas 
ir. Alfonsas dar tebelanko 
aukštesnę • • mokyklą.. Be. 
tb, velionis paliko du bro
lius .—Juozapą Zapėną, gy
venantį Lovvell, . Mass. ir 
Stanislovą Zapėną,. gyve
nantį Laivrencę, Mass (dit- 

. ba ‘Darbiliinko” spaustuve- 
jp- . ■■••• ' ■ ■ ■■.

; Laidotuvės. įvyko balam 
džio 17 d* iš Šv* Kazimiero 
bažnyčios į Šv.. Kryžiaus 
kapines. Bažnyčia buvo pil
na Žmonių — giminių ir pa-

turinys rimtas pamokinan
tis, vaizduojantis žmonių 
gyvenimų. Čia tenka paste
bėti, kad,tbkiėms veikalams 
žiūrėti mūsų publikoje (rū
ksta rimtumo, . • ,

Vakaro vedėjas buvo kle
bonas kun. A. /Vaškelis 
kurs maloniai dėkojo publi
kai Už gausingą atsilanky
mą. Pertraukos laike kal-

j kun. V. fearkauskas. Jo 
kalba maloniai'sutikta.
r Lauksim daugiau' tolcių 
rimtų vaidinimų.

Į. RINKIMAI •,

Balandžio 11 dieną buvo 
1 ihiesto tųrybos rinkiniai. 
Tarp kandidatų *būvo ir du 
lietuviai — adv. K. Tarnu- 
lionis: (nuo respublikonų) 
ir muzikos mokytojas J. Sa- 

Lvonis (demokratų). J. Sa
voms išrinktas. Tai jau 
antras jo laimėjimas. Svei- 

I kinimai! • •. * *

- RENGIASI

L. D. S.36kp., SLRKA.

'MARGUMŲ VAKA- •.
- RIENĖ * *

• Balandžio 22. d. 6 vai. va-. 
kare parapijos mokyklos 
svetainėje įvyks margučių 
vakariene, rengiama Gyvo
jo Rožančiaus. Bus ir šo
kių, . Įžanga 50c. Pelnas 
pampi jai.. , • ...

TYČIŲ VAKARAS ’ 
Balandžio 23 d., 7 :30 yakl 

vakare mookyklos svetainė-r 
j e įvyksta vyčių kuopos 
rengiamas linksmas vakarė 109 kp. ir Moterų Sąjungos 
lis. Įžanga ,25c. . 38 kp. išrinko komisijas,

VYTĖS LAIMĖJO I kurios.tarėsi ir rengėsi gau-
/ ■ * 1 siutai ir sutartinai dalyva-

L. Vyčių merginų tymas Į vauį£ mihėtų organizacijų 
turėjo 'basketbaŲ žaidimą Į trylypėje gegužinėje,: Įvyk- 
su Cubletar’t^iž.tf iš MidUle^ Į.giančioje birželio 4 !d..Hart* 
town. Žaidimas baigėsi vy- f)Ord? Conn#7 Charter Q.dk, 
čių laimėjimu 28:23. Rung- par]ce< Komisiją pakvietė 
tynių žiūrėti susirinko per yarg. J. Olšauską ir jo ve- 
200 žmonių. Žaidimas, bu; damą chorą dalyvauti, pro- 
.vo gyvas. Šiuo laimėjimu gramo j e.. Pakvietimas pri- 
vytės nusipelnė teisę vadin-į imtas ir choras dalyvaus, 
tis Comiecticut . valstijos ATOSTOGOSE ' . 
čempionėmis. ' > • ; ‘ . .»

z Šiomis dienomis parapi-
. • « jos vargonininkas J. ęftšąii-

DDITAIM 7 AOMU 1 . yra< išvykęs: atostogų. Į
N t Ii DilIrAiN j bUNNv Į Aplankysiąs *'Chičago,. Ro-I

■ LIchester, N. Y, ir kitas vie- į 
< GRAŽIAI PAVYKO tas.

Balandžio 9 :d. Šv. Cecili-Į VELYKŲ IŠKILMĖS 

jos choras suvaidino didelį iškilmės pra-
Veikalą — misterijų Įsidėjo 5:30 vai. rytų. Buvo 
Žmones. ’ ’ Publikos buvo Į įgįįinjįjįg^ procesija. Alto- 
pilna salė. Matėsi svečių iš L,sj^^ūo baltose lelijose.: 
apylinkės kolonijų. Vaidi- Į Dauguma bažnyčion atsi- 
no Šv, Cecilijos choras, var- lankiusiųjų ėjo prie Dievo 
goniniiiko J. Olšausko ve- r$įai0-.
darnas.^ Kiekvieno vaidinto- Klebonas kun. A. Vaške- 
jp graži lietuvių kalba su-Įųs ^4^0 parapijiečius; 
darė publikai gerų įspūdį. Į nuoširdžiais linkėjimais iv 
Scenerijos, kostiumai buvoĮpasakg turiningą, ir jaus- 
gerai suderinta. Veikalo I p^ngą pamokslą.

. 1 1,1: 1’/ "ii V Tiesu Mylis.
DYKAI 7 DIENU BANDY || *
MAS KENČIANTIEMS NUO ™lir „inR1I

reumatizmo NEW HAVEN, CONN.
Jeigu , jus kenčiate II ‘
nuo reumatizmo, jus į - --------- —
dabar gajite gauti. 11 <<n.TVTT’?<r A TT’17’ T«S *

\Rose Kheuma Tabs,|| •• Ife
/įrodyti} ir Išbandyta IĮ T J'RT!‘TTVOŠ*’, - ‘

Y gyduolę. Pykai 7 n I

,1’iistiT naiuŲ gydiio Į Į Balandžio 23 d. SLRKA. 
tam 116 kuopa rengia pirmą, pa.

nigų. tiktai, savo || šiliiiksmiuimo vakarą po 
varda ir adresu ant || •
žemiau sekančio ku-j Velykų. Programoje dai- 

Dykai DeTŠkaitytojų Į uos, muzika; šokiai ir veika- 
išbandykite su gydiioię patys j»a- į|l'as “Giminaitė iŠ Lietū- 
pildykite itupona irtpriniųskite jį IĮ vos. Programą išpildys 
nSuivnuism i5Hlba188 fils duosn^ kolonijos gabiausios meno 
Koše Rlieuma Tab Co. (Dept; X0) II lėffOS—* V&rg. P.. VyČUS, O; 
3516 N. IrtW Avė., Ohicago, ttk į” : .... ,.rb/
Meldžiu prlsiystl man .pilną Pake- j j Balsyte,. < Al, Simolllinaite, 
U Rose Rlieuma Tabs, apmokstu 11 zy TP Tnvksi-persiuutJmū. AŠ vartosiu jas 7 eile- IĮ V» JkieipaVlcUlte, Ui. JU1KS

w u8| tienė, Eug. žiui’ys* (jis ga- 
Idrms fc’.‘1. ‘ oV.7.‘.Įį vo naujų dainų iš Lietuvos 
Mietas . A>t*♦.>■»o>»d >m [Į jy jas visas padainuos).

Ką tik užbaįgėm savaites 
rekolekcijas, kurias vedė 
kun. A. Bublys, M. L ’C. Mi
si jonierius suteikė d a u g 
gražių, naudingų patarimų. 
Visa parapija priėjo išpa
žinties. . ’: Buvo ’. geriausią ■ 
proga. Talkai atvyko daug 
svečių kunigų.

Didžiosios savaites apei
gose dalyvavo visi, kurie tik 
ųedirbo.. -

Velykų iškilmės pradėtos 
6 vai. rytą... Jas pradėjo, 
kun. J. Bakanas, o misijo
nierius . atnašavo šv. mišių* 
auką. •<, Malonų buvo, kad 
daugybė moterų ir vyrų pri- 
emė„ Komuniją, Suma at- . 
giedojo^ Palaiminimą ‘sji- A 
teikė., kun. J; Bakanas.

Tarp atsilankiusiųjų "į 
pagalbą buvo šie kunigai: 
Petraitis, Vasys, Puidokas,' 
J’uraitis, Geneika, Kūrimus- 
kas,;. Kripas,, Gradęck'is, 
Karloną&z ž~ys.

PROGA BEDARBIAMS
Kad pagelbėti bedarbiams. '‘Dar-. 
tanko’* Administracija išmokės

I bedarbiui už kiekvieni gaktą 

naują metinę prenumeratų vieną 
dolerį. « .
Gera proga bedarbiams užsidirb
ti- keletą ar kelioliką dolerių. 
Apsukresnieji darbininkai gali 
išsidirbti nuolatinį ir gerai ap
mokamą darbą.

“DARBININKAS”
B66 West Broadway, 

So, Boston, Mass. •

IŠSIRENDAVOJA 
.4 kambariai. Yra-elektra1, gasas 
ir maudynė^. Antras aukštas. 12 . 
Ajidaver St, arti Field St. ir 
Savtelle Avė. Prie: Douglas dirb-. 
tavęs, Montello, Mass... B-25

SYKES& SYKES
P. A. Sykes ir B. U. Sykes. 

■ LIETUVIAI ADVOKATAI
Ofisas:

SANBORN BLOOK 
681. Washington St.; . 
NORWOOD, MASS.

• TeL Norwood 0330 
. Gyvenimo vieta:

•32 Walnut Avė.
TeL Norvvood 1315 W

CHARROH’S
PIANAI—RADIO8 

ftALDTHJVAI
' Alie}*™ p«ia»i, Skalbi«m«i ■:

Balinta' : ■ '
■ KTBUMBuumnT

„ Wobcmtsb> kam.
'■ .N..44M0. . . •

IMfvat SBnio*—*« MutitaiMa
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VIETINĖS ŽINIOS
VafKINČ PRAŽMAT- 

. j! , I t' - • r a-

- NYBĖ
Šį sekmadienį, balandžio

23 d., Atvelykyje, So. Bos
tono ir apylinkes gyvento
jai turės labai gražių progą 

, Imkšmai praleisti laiką’
7 valandą vakare bažnyti

nėje svetainėje įvyks Kat. 
federacijos 3 skyriaus ren
giamas vakaras, kurio pro
gramų išpildys Providenee, 
R. I., vyčių kuopos vaidin
tojai. : t

Bus suvaidinta dvi juo
kingiausios komedijos — 

-------“Kurčiai Žentas.” ir ‘Ne-.. • * ■ * - - • , - 
sipriešink.” Pertraukųlai- 
ke.Providenee. vyčiai sudai
nuos keletą dainų. Progra
moje dalyvauja apie 15 as
menų. ' * . :

|į|

Vaidinime pamatysime 
, turčių Dilbų, tarną Simaną, 
žentų Kazimierą, senį Ke- 
purinskį, piltčiurną Magda
leną, gražuolę Barborą, 
<arčiam.ninką Balandį, tar
ną Adomą ir, kitokias asme
nybes. . •
: Beje, verta priminti, jog 
atsilankys ir kun. J. Vaite- Į 
kūnas, tad gal ir jis pasa
kys kai ką įdomaus.

Baręngimas tikrai vertas 
didelės r paramos. Įžanga 
tik 35 ir 25 centai. Kesivė- 
laukime—visi ateikiine 7 v. 
.vakare, ' . .

TEISĖJAI NUSIMAŽINO
■ ; ALGAS

1

pgBBiSiKKaa ,

ADVOKATAI
m B

JUOZAS CUNYS Į
, ■ ADVOKATAS |

414 Broadway, S. Boston,Mašš.

Tel. So. Boston 0948

GYVENIMO 
Tel. Parksvay 1864-W

Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Vedavisokias prdvas. Barį* ti

sus legalius dokumentui.

. 817 E St*. (kampas Broadway) 
South BostoHy MaM. /

Telefonas: SdaBoston 2732 
Namą; Tąlbot 2474

Alassachusetts aukščiau
siojo teismo septyni teisėjai 
atsiuntė valstijos iždininkui 
Charles >. Hųrley. . laiškų, 
kuriame pranešama, jog tei
sėjai savo laisvu noru su
tinka priimti algas, suma
žintas 15 procentų.

Aukščiausiojo .teismo tei
sę jų ir gubernatoriaus -algų 
.legislatūra negali. numažin-- 
ii jų tarnybos laiku. Kadan
gi nesenai, legislatūra priė
mė įstatymą, kuriuo niuna^ 
žino visų valstijos tarnau
tojų algas 15 procentų, tai 

.gubernatorius ir aukščiau-1 
sias teismas sutiko imsimą-, 
žintį algas.
t - Massaeh.usetts- gubernato
riaus mėtine alga yra $10,-. 
000; vyriausio teisėjo — 
$15,000 ir aukščiausio teis
mo. teisėjų — $14,000. . ’

įvykdyti kalėjimo rūmų 
pertvarkymo planą, kaštuo
siantį 3,500,000 dolerių. ’

Prof. Sayre siūlo padi
dinti Norfolk kalinių kolo
niją, pagerianti Concord ū- 
Tdo koloniją ir pertvarky
ti Bostono kalinių ^priėmi
mo” namus. Pagal jo pla- 

' ną, valstijos 2800 kalipįų 
būtu taip išskirstyti: vals
tijos kalėjimo kolonijoj 
Norfolk —- 1500; Concord 

, institute” 950; Concord 
ūkyje. — 100; kalinių prie* 

L mimo stotyj e — 250.

SUSIRINKIMAS
L. Vyčių 17-tos Algirdo 

kuopos susirinldmas įvyks 
sekmadienį, balandžio 23 d., 
2:30 vai. po pietų, Vyčių 

Įkambatyje, 492 E. 7th Št., 
So. Bostoon, Mass.

■ Visi nariai: kviečiami bū
tinai atsilankyti, nes bus 
svarstoma svarbūs reikalai.
Pirm. K. į. AMrozasf Jr.

į DAKTARAI
Tel So. Boston 0628 

LIETUVIS DANTISTAS

D R. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS ' .
Naujoje Vietoje,

525 E. Broadway, S. Boston.
O/iio Vthando*.*

Nuo O Iki 12 ryte Ir nuo 1:30 iki 
Į 5 ir nuo 6 iki 8 vai Vakare. Ofi- 
i aas uždarytas subatos vakarais ir 
1 nodSldieniala, taipgi seredomls nūs 
i . 12-tos dieną uždarytas.
Į Taipgi nuintti ir X^rap

KAZ. J. KALINAUSKAS |
ADVOKATAS 

“Darbininko” Name 
(antros lubos, Room 1) 

866 Broadway, So. Boston.
•i ‘Tėk So. Boston 3857 t 

Bostono Ofisas:
60 State St., Room 326

Tel. Hubbąrd 9396 
Gyvenimo: 33 Rosemont StreM, 

Tel. Taibot 2878 Dorchester, Mass,

JAUNIMUI PROGA

Tel. Š- B. 0441.

PR. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

. 414 Broadway, So. Boston.

- Room 3»

Gyvenimo vieta: 89 Gręen St.,
Hudson, Mase.

Tel. Hudson 622.

Mūsų, lietuviškam jauni
mui yra daugybė progą pa
rodyti savo širdingumą ir 
lietuviškąją vienybę. Štai 

’šį sėkmadienį, balandžio 23 
d., yra geriausia, proga So. 
Bostono lietuvių jaunimui 
atvykti 7 vai. vakare į baž
nytinę svetainę ir susitikti 
su Providenee jaunimu, ku
rio geroka grupė bus atvy
kusi suvaidinti dviejų juo
kingu komediją ii* suclai- | 
nuoti keletą dainą.

Providenee vyčiai vaidina 
tojai didelėje daugumoje 
.Amerikoje gimę ir augę 
jaunuoliai, kurie parodys,
kokia lietuviška dvasią ir |fM. Porter 3789. 
koks lietuviškas’draugingu
mas Providenee gyvuoja. .

Tad, jaunieji, atsilanky
kite šį sekmadienį, bal. 23 

' d., 7 vai. vak. į bažnytinę 
svetainę pasigerėti mūsų 
kaimynų ProvidencieČių vai 
dinimu. . *

Tel. So. Boston 3520 I

ADVOKATAI ŠALNAI I
. 366 Broadwayr |

t_ South Boston, Mass I
- r^liiimiimiiminimiinithiuHiiiiuiinuiitiiiiiiiiiiiHniiiii.T^

į 
s
į 
Ė■ s

PRISIEKĘS ADVOKATAS

JOSEPH P. WALSH
AD VO KAJAI
Edwar R. Coplen* r 
Albert Adelson

Harold Aranofsky .
Bėnjamin Chesky 

OFISO VEDĖJAS
Jonas J. Romanas

18 Temont St.» Boston, Mass*
. 810 KimbalI Building

Telefonas:'(Įapitol 9880
Ofiso y * 1 a nd o s > 

? V '9 vsl/ikiJ5 vii' •i 
‘ SOUTH. BOSTONO i OFISASį 

, £55 W. Broodway
Nuo 5 iki 7 v/yakarp 

TeUfonns South Boston 3612

Dnksmiausis Vakaras!
; • , * * T ... / ' \ < 

t ?•;/ •' Vaidina , i.

Providenee, R. I. Vyčiai
Sekmadieni, Balandžio 23 d.

PikdŽis 7 .vai vittaire.

Parapijos Bažnytinėje Svetainėje
Programoje Dvi JuokingosįįKomedijos, Dainos ir

Kitokį Pamarginimai.

II

1933

Įžanga 36c. ir 25c.

Lietuvis Dantistas .

DR. S. A. GALVARISKI
(GAilNĄWASD

Tel. So. -Boston 2300
414 Broadway, So. Boston

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

pagal-susitarimą.

LDS. PIRMAI KUOPAI
■ . f .

LDS. Pirmos kuopos mė
nesinis susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, bal. 27 dib- 
ną,. 7:30 vai. yak. parapijos 
svetainėje,. E. 7th St.

Visi nariai prašomi gąu- 
Šingar atsiraiikytn

KUN. J. VAITEKŪNAS
ATVYKS '

išsikalbėjau, o čia man Ijiep- I 
ta: tik niekam nesakyk!'

•; , ’ W

SVETIMŠALIAI NEGAUS 
BŪTI MOKYTOJAIS

Bostono mokyklų komite
tas nutarė nepriimti į mo
kytojus ir neprileisti prie 
ėgzaminų svetimų valstybių 
piliečius. Svetimšaliai, no- 
Tintieji gauti mokyto jo dar
bų, turės parodyti natūrali- 
žavimo bent pirmuosius po-l 
pienius,

ATS1IMKITE KNYGAS
Šiomis dienomis į u Dar

bininko” administracijų y- 
ra atėję iš Lietuvos keli 
siuntiniai knygų šv. Kazi
miero draugijos nariams;

čiai turėtų užsikresti-Boz' 
būry katalikų ,labdarybėį’; 
dvasia ir gausingai susiriię 4 

I kti šio sekmadienio vakai£ | 
į Providencečią vaidinimų, į 

| bažnytinėje saloje.

j Td. 8. B. 3805-B,
iinpuvis

IOPTOMETRISTAS
liegrnmlauoju aklii

u ’ Prl*klrlu
h » kreiva* akt* ailtU'
II .. ainn ir imblilotiu
H koa» (akloM) akyao lugrąžlnu ĮM* 
Įį *ą tinkamu laiku. .

J. L. PA*AKARNI8, O. D.
|| 447 Broadway, South Boattm 
rtgr,Tfr,-ni' toi

■K

kJ

Tel, So. Boston . 2660

Lietuvis Dantistas

A. L, KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandom nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo. <5:30 iki 9 v. v.- 
Seredomis nuo 9 iki 12 v. dieną. 
Stibatomis nuo, 9 iki 6 vai. vakare. 
Nekėliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną.

(pagal sutartį)-

Atvelyki,o vakare S. Bos
tono lietuviai furėš progos 
pamatyti Providenee, B. I,, 
kleboną kūn. J. Vaitekūną, 
'kurs atvyks kartu su jo va
dovaujamos vyčių kuopos 
vaidintojais, .

Providenee Vyčiai balan
džio 23 d., 7 vaL vakare baž
nytinėj e svetainėj e, išpildys 
rengiamo vakaro programą.

d, tiktai Niekam 
NWKl

; Aš nugirdau^ kad mūsų 
Sodalietės po . Velykip ren
giasi būtt JabM “busy”.” 
Mat, šį sekmadienį, bal.. 23 
dieną, jos važiuoja į Kory 
vvood,-Mass. su programa, 
'klausimas, ką‘jos ten vai
dins1? Ugi “Kiekam nesa- 

f7~- - ....
H

Pįuniiiimiiiiniilii»inmiiiilll>imniiiiHniitlnilimmliinpil

i DR. J, LANDŽIUS
i SEYMOUR

IRLIETUVIS GYDYTOJAS 
CHIRURGAS

X-Ray 
Tel. South Boston 2712 

534 E. Broadway. 
South Boston, Mass.

PANAIKINS VALSTIJOS 
KALĖJIMĄ

Valstijos pataisos sky
riaus viršininkas prof. Kr.' 
B. Sayre pasiuntė guberna
toriui Ely raštą,'' kuriame' 
siūlo panaikinti dabartinį 
valstijos . kalėjimą, esantį 
Oharlestowne? ir jo vietoje

JOHN REPSHIS, M. D. j
(BEPSYS) |

lietuvis Gydytojas |

i 278 Harvard Street, | 
jkamp. Inmau arti- Central Sq,f 

Cambridge, Mass. |

T

BŪTI SVEIKU
JŪS VISUOMET norit 

Ilgai. įsistovejęS kraujas,, nervos, 
dipsulyg, odos “ir įsisenėjusios ligos, 
patrūkimas, kojų skaudėjimas, pi- : 

les ir.votys, nuplikimas, 
jiugiros skaudėjimas, 

. reumatizmas, malaria ir. 
. • riebuiiias . išgydomas be 

jokio skfiusmo ir nėra 
reikalo išlikti iš darbo.' 

/ Apžiūrėjimas dykuli Gy
duoles iluoda. Mažas užmokestis. • 

ūr.GraAj,327JS‘£.
: yakhUo«: 'Antradieniais, ibtvlrta* 

dieniais Ir žaitadlenlals lO—12 ry- * 
j t®, 2—5, 7-^-8 vakare; «eimaAk< 
; nlaig 10-12 tiktai

kyk!” Tai aš ir niekam ne
sakysiu. Jei kas 2STorwoo- 
diėcių nori sužinoti tą pa
slaptį, tai lai ateina į Šv. 
Jurgio parapijos ; svetainę 
sekmadieny, balandžio ?3 
dienų, vakare, tai ten galės 
viską pamatyti, nes man 
nevalia nieko sakyt.——r --

Ir vėl teko man išgirsti, 
kad 30 d. šio mėnesio mūsų 
Sodalietės apsiėmė palinks
minti blaivininkus. Kadan
gi blaivininkai turi labai iš
lavintą dalės skonį ir juob 
bilė kuo negalima patenkin
ti, tai Šodalietės pasistengs 
surengti tokią programų, 
kuri pikiai patenkins ir 
blaivininkus ir.visus atsi
lankiusius. Tas.įvyks Šv. 
Petro parapijos-svetainėje, 
So. Bostone. Taigi visi ne- 
kaiįtriai’lauLiaine 30 dienos 
balandžio: ; . . N

Dar Adeną žinutė.. Soda
lietės įsikūrė' ■■ sau gražų 
kambarį parapijos svetainė
je, 49,2 E. 7th St. * Ten tu?: 
lės ir knygyną. Taigi at
eityje bus galima iš. jų su-

> silaukti netik vaidinimų,
► bet . ir paskaitų. Tokiu lai

mė jimu jos labai džiaugiasi 
ir rengiasi prie iškilmingų

w savo kambario įkurtuvių.
■ ‘ Tai inąt, kiek nejučiomis .Lietuviai southbostonie-

ĮVAIRŪS SKELBIMU

E

stas ^knygas pasiimti: M. ■ 
Ausikaitė, K. Valiiičieiiė, 
M. Staniūlienė, J. Šimkie
nė, G. Brabijolienė, A. Kai
lis ir A. Zaleckas.

VAKpMĮS
Balandžio 19 d. 8 vai. va

kare šv. Kolmano parapijos 
choras iš .Broėkton, Mass., I 
jauno gabaus kun. Dowd 
vadovybėje, suvaidinę gar
saus Robert Hugli Benson 
tikybinį. veikalą u Thė Up- 
per Boom” — Vakarienbu- 
tis. .
. Teatras pavyko. Buvo 
1000 žmonių gražioje Rox- 
būry Męmorial High School 
aūdįtorijoje. Pelnas' buto 
skirtas šv. Juozapo parapi
jos Š v. Vincento Paųliėčio 
draugi j ai. Pelno ture j o bū-, 
ti gausaus. Be puses dole
rio įžangos, Vincentiečiai 
dar skleidė laimėjimo tikie- 

j — labai pasekmingai?.

1 UETUVIŠKA
BEAUTY SHOPPE 

(L Street Beauty Shop)
Kampas L ir 6th gts!, ' 

So. Boston, TMass.
3 Tel. So. Boston \ 4G45-IL
5 . Atdara nuo 9 v. iki 8 v. ,
i CAROLIHn CASI'ER.-SavinliikG 
H Eugene permftnet Wave $5.00 
f Victory . ”, • 
š (Phantą System) 
Į- Kingėr IVnve . 
š Marcei IVąve .. .

$8.50 . 
curl 10 c ♦ ... 

,x . . S5c 
.. .. 35c'

Į AR SERGI?...
įSIdlvys nedirba, 'liežuvis bal- 

Į | taš, sutikus kvapas, viduriai 
f.užkietėję, pilnas gazų iy ruk&- 
Įties; neramiai miegi..,. Jei nori 
i pagyti—vartok vaistus ‘— Son^ 
Į gosil—$1.00 bonką, kurie prą-. 
f šalina tuos visus nesmagumus. 
Išdirba Aptiekorius GIEDVILA, 

l =101G Cambridge St. prie IVebster
S Avė., .Cambridge, Mass. PrisliiriCiu 
= visokius vaistus por paStą, ReŲca- 

. š lauk katalogo X)r. Giertvilo . Gyduolių

i‘

j JUOMS M. GILK d j
j. LAIKRODININKAS “ |

į Parduodu įvairiausios rūšies 
| auksinius ir sidabrinius daįk- 
|tus,; Taipgi ir pataisau. • *.■.;

366 W. Broadway * ;. •

SO. BOSTON, MASS. . ;

t

r

*1

AGENTAI fl

LITHUAN1AN FURNITURE CO.
PARLIORIO SĖTAI ' /

INSURANCE
. Apdrausk, namus, rakandu* ■ j 

•automobilius paa • ■ 1
J.Ė.MEŠLIS ]

455 W. Broadway, So. Boston]
Tel. . So. Boston 3612 b’J J >

Vėliausios mados Parliorio Setai, pui
kiausiai apdirbti. Velour arba. Mobair 
apmušalai. Niekad pirmiau tokios rųšies 
seto taip pigiai nebuvo pasiūlyta;

Setai
Naujai atėję, iš fabriko s. 
Galite pasirinkt bilė kaina.

KARPETAI •_
.. r'

l.^1 “ 7*. '

Miegamo 
Kambario

Didelis Velykų : 
ir Pavasario

RAOIO SETAI
VISOKIŲ IŠDIRBYĘČIŲ.

Pas mus pirkdami sutaupy- 
. site' pusę pinigų. ’

BONAI
PERKAM LIETUVOS BONUS ' 
UŽ CASH — MOKAM AUKŽ- .

ČIAUSIAS KAINAS. ' - ■ - 
Parduodam Laivakortes ant visų 
patogiausių laivų į Lietuvą ir ii 

Lietuvos.

BROADWAY TRAV0.
BŪREAU H

K. J; VIESULĄ . .
366 West Bn>adway,. . *

, So Boston, Mass.. .
Tel, South Boston 0620 . ;

T GRABORIM ' ,

JOSEPH W. CASPER
(KASPARAS) 

.CtRAB.ORIUS
494 E. Broadway, r 

South Boston, Mass.
Tel.” Sb. Boston 1437 J.

Res,158 W. 7th St.
i- Tel. So. Bostpn 1437 M K 
Patarnavimasdienų ir naktį.

| ■ \J 1 • r- . (iraŽiaukią pavyzdžių, minkštos, gerui austos ir gvaran- ■ |
| ■ • r ’ .. tUotos kad gerai nešiosis; • . ' ;• •• r • |
| ■ . Užeikite pamatyt tų gražių Baldų, .jus., persitikrinsite, kad pas-muš daiktai geresni ir daug | 
I. . pigesni. Mus Krautuvėje galite pasirinkti visko, ko Jums, tik reikalinga.. • s

į LITHUANIAN FURNITURE CO. j
Į 324-328 Broadway ’ So. Boston, Mass.

*. ‘ *-** . Telefonas: So., Boston 4618-W. ? • I

D. A. ZALETSKASl
1 GRABORIUS IR J 

BAISAMŲOTOJAS, I

877 >Cambridge St., J 1
CamMdge, Mass. 1 

Rea. 564 Eut Broadvay I 
So. Boėton, .Mase, fl 

Tokphoue £> Boston 0815 Į
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‘ The Brooidyn Tablėt ne- 
sūriai s paskelbė, straipsnį 

■L prieš Sovietą Rusijos pto- 
-pažinimą — “Catholics 

HL Awake.” Straipsnio mm-, 
■K tis buvo, kad Jungtinės 
Bį Valstybės, pripažįstančios, 
K: tikėjimo ir žodžio laisvę, 
įy negalinčios , pripažinti So- 
K vietai Rusijos,.kurį tikėjimą 
B ir civile laisvę persekioja ir 
K nepripažįsta. Dabartiniu lai 
R ku eina debatai valdžioje ir 
R . laikraštyje apie Rus i j o s 
R pripažinimą ar ignoravimą. 
B Amerikos katalikai nusitei- 
K kė veikti prieš pripažinimą, 
W tol Rusija nesuteiks tikeji- 
K mo laisves.; Žymiausi šalies 
R dienraščiai ištisai ar dali- 
»*: mis .perspausdino Tableto 
E straipsnį. Pasirodo, kad 

drąsus spauiĮps žodis daug 
įtekmės daro liaudyje. Mes 
lietuviai katalikai, laikomės 
pasaulio kataliką nuomom 
neš — nepripažinti Sovietą 
Rusijos.

Williamsbu r g h N e w s 
(Brooklyne) bendradarbis 
David F. Sdden kalbėdamas 
prieš žydų persekiojimą 
Vokietijoje,, nuosekliai krei
pia skaitytojų dėmesį į Ru
sijos ir Meksikas kataliką 
persekiojimus. J Retai kada 
žydai pastebi Bitą kančias. 

į-^—Pnlyg^i&ėafid-^dai tik- da- 
K. lėlytę persekiojimų kenčia, 
t bet riksmą pakėlė. - Jų už 
C tikėjimą nešaudo, nekalina, 
į neištremia.

Ki1

=■-
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susipratę lietuviai ir sąmo
ningi katalikai. Čia jie su
siduria su amerikiečiais po- 
litilderąis, valdiniu k a y s, 
profesijonalais, mokslinin
kais, aukštais dvasininkai? 
ir paprasta religinga liaudi
mi. Kokį skirtumą paste^ 
bi tarp lietuviškos inteli
gentijos ir Amerikoniškos L

Mūsą kaimynai su pamė
gimu, nors iš tolo, kelintą 
kartą melagingai ir .begėdiš
kai puola kun. J. Balkoną. 
Štai vėltalpinokorespon- 
deiiciją iŠ Jersey .City, kuri 
nuo pradžios ligi galo 
luodama jį šmeižia. Redak
cija, jei laikosi paprastos 
etikos ir žmoniškumo, turgr 
tą. pirma žinios teisingumą 
ištirti. Melai anksčiau ar 
Vėliau išsiaiškina, bet šmeiž- 

: tas sunkiau atitaisyti. •. Ne
jaugi “tautinė idėja? ver
čia i| “neutralumo”. iššly- 
ti&r.

BR00KLYN,N.Y

V? New Yorke ir Brooklynė 
'Knights of Columbus 1933 
metais ruošia narią vają.

S; Ją siekis tūkstantis naują 
narią (tik Broooklyne).

į’ Mokestis ąiaža: įstojimas 
F 5 - 10 dolerią ir metams 16 do- 
b lėriu. Kolumbo vyčiu orga- 

nizacija yra didžiausia pa- 
8 saulinė kataliką vyrą dram . 
fc gija (virš 400,000 nariu A- 
k mėrikoje). Turi pašalpinį 
I, . atletikos, paskaitą ,spaudos 
| ir k, skyrius. DidmiesČiuo- 
Į se užlaiko klubo namus. Tai 
I . • katalikiško veikimo ameri- 

kiečių stipriausias kūnas.
k/Puri daug įtekmės politi

nį niame gyvenime. Kolum- 
fe bo vyčiuose priklauso nedi- 
6 dėlis lietuvių skaičius. Visi

Pirkite Namus Dabar! 1
'Išmintingi. žmonės perka namus DABAR, kuomet kainos yra 

nepaprastai žemos, kuomet .pageidaujamoj vietoj pasirinkimas ‘yra 
didesnis.. — - - • ' ■ v

Kam laikyti pinigas*dykus -- už mažę nuošimtį ar be jokio 
nuošimčio ir gyventi be patogumų — kuomet yra tiek daug pro
gų saugesniam ir geresniam inventmcntui savo,pinigų?

1 ' ” PAMATYKHEi

VIENOS, ŠEIMYNOS, 7 kambarių moderąižkų namų, atskirų, 
su viąais įrengimais, puikiai iždokoruotų — už $5,500. Arti stoties. 

' DVIEJŲ ŠEIMYNŲ; ±1 kambarių, visi geri įrengimai, 'garu 
apšildomas, “private driveway” — $7,500. (mūrinis).
- TRIJŲ ŠEIMVnŲ: muro namas, 17 kambarių, atvirų šonu. 
viri jrengimai, centralinis apšildymus. $8,500.

. KETURIŲ ŠEIMYNŲ: moderniškas muro pamuš, kampiniai 
šviesūs" kambariai, visi įrengimai. $11,000. * •*

Virš pažymėti namai ir visa eilė DIDESNIŲ NAMŲ, kuriuos, 
visus čia. suminėti nėra galimybės, randasi lietuviams pagcidauja- 
j^yapylipkčse. Klauskite platesnių: informacijų laišku, telefonu 
ar aSmeniarkčėipTantiš^sekančiirAntrašUr:— ■ , • •

; J. P MAGHULIS -
. B e a i B .statė/:-

167 McKinley Avenue, . . Brooklyn, N. Y.
• APplegate 5733 ~ : ' -

(Prisupkite savo antrašų rr gausite namą antrašus ir visas .
.. ' . informacijas)

AR MATYSI
■ “ĖLENUTĘ-r1;
Balandžio 23 įd., 8 vaį. va

kare “Ėlenutė” pasirodys 
scenoje. Brooklynięčiai- dar 
jūš nematė. Karalienės An
gelą parapijos choras ją pa
rodys Transfiguratįon salė
je. Bus gražią dar negirdė
tu 'dainą. Muz. P. Dulkė 
ruošiasi brooklyniečius nu- 

į stebinti gražia ir įvairią 
programa. Nepraleiskimį 
šios progos nepadgrpžėjį 
1 trElenute. \r Tai pirmutini .̂ 
povelykinis koncertas^ Visi 
kviečiami atsilankyti. . | 

susiTtoks / .1;
' ’ ' * - . • 'r

Balandžio 24 dieną, 9; vj; 
ryte Karalienes Angelą bąž^ 
nyČio j e susituoks ? Juozas 

i Augulis su Adele. Navikai^ 
te. Nesenai susituokė Petį- 
ras Urbonas su Marijoną 
Prankevičiūte. ■ :

MIRĖ J
Bal. 12 d. numirė Juozas 

Bartkus ir palaidotas Trė1 
jybės kapuose bal. 17 ld. iš 
Karalienės Angelą bažny
čios.

Visiems, Visiems!
Nuoširdūs Ačiū Gerbiamiems apylinkės 

Kuhigams-Klebonams ir Katalikiškoms Brau- .

/ ATIDĖTAS SUSI
RINKIMAS

. Federacijos.. apskri t i e s 
mėnesinis Susirinkimas ati
dėtas iš balandžio 28 d. į 
gegužės 5 dieną. Susirinki
mas įvyks Karalienės Airį 
gėlą parapijos salėje.

ŽINUTĘ
Balandžio. 12 d. Brookly

ne/į vandenį nuleido naują 
karo laivą New > Orleans. 
Stebėtina; kad pagoniškoj 
Amerikoj laivą Šventino ka
taliką kunigas . laivyno ka
pelionas Edv^ard A. Duf£ 
Ų. s. N. r .Jis pernai taip
gi pašventino; karo laivą 
Hoūston. . 5.?

<’•; 1. I .■ .. .. < , ••• • ■ ‘ 
. .Kataliką daktarą Gildą 
laikys, rekolekcijas gegužės 

' d., Mount Monresą vieš
buty, Fort Wadsworth,Sta- 
:en Island. Rekolekcijas 
duos kun. VVilliam Duane, 

:-S. J. /•••: ; ’’ ’

L VYčIįJ N. Y. IR N. J, 
APSKRITIES KUOPŲ 

ŽINIAI

Balandžio 30 dieną, Šv. 
Vincento Pauliečio draugi
ja švės šimto metų sukaktį. 
Brooklyne apvaikščios 3 . v. 
po pietą Šv. Jono Krikšty
tojo svetainėje ir bažnyčio
je.

F * » •• J• r.
-s Si 5 ■ 

B I - K F“ 
F I
f '- I gijoms už visokeriopą rėmimą ir spaudės dar- . į 

| .bus;- ' ■'
į / Daug laimės ir džiaugsmo visiems per ihū-

. sų biurą keliaujantiems į seną Tėvynę Lietuvą..
1 LIETUVIŲ UNIVERSALIS BIURAS

Atsilankę.įBTooklynįvairiausiaproga.ne- 
pamirskite užeiti pas mus ir pasikviesti į savo 

... namus lietuvią prietelią ir patarėją—laikraštį 
“Darbininką.” Jei. Jumyse kils graži mintis 

’ Švenčių proga įsigyti ar savo prieteliams pado- 
; vanoti naują' maldaknygę, rožančių ar gražią 

stdvylelę, užeikite —■. Jūsų visuomet laukiame. 
LIETUVIŲ UNIVERSALIS BIURAS, Ino.

■ •. ' Buvusi/'VYTAUTO SPAUSTUVE’^
428 Grand Si. Brooklyn, N. Y.

A

• j F i'įĮ'1 < Vį

STagg 2-2133

New Jersey katalikiškos 
draugijos stropiai ruošiasi 
prie kat. veikimo ir spaudos 
savaitės. Tūbini rūpinasi 
kun. S. Stonis. Prakalbi} 
maršrutas jau sustatytas.

| laikų. Tą pačią dieną va-į 
į Kare Rochester’io mūsą kil- 
iiiausis. jaunimas rengia 
koųcertą? Holy ‘Rddeemėr 
svetainėje; Tanie koncerte 
apart gabiausių jaunimo 
spėką dalyvaus dar svečiai 
artistai p-Ie A. Kitkauskai
tė iš Hartford,, Conn. ir, p. 
J; Olšauskas iš New Bri- 
tąin, Conn. Kad šis koncer
tus pavyktą labai daug dlr* 
bnojasi vąrg. p. Bazys, kle
bonas kun. J. Bakšys, p. J. 
0. Morkūnas, studentu 'or
ganizacijos pįrmiomkas ir 
choro nariai. * .

PRANEŠIMAS
Po Velykij niūsų parapi

jos draugijų darbuotojai 
.energingai pradeda veikto 
Visą veikimą stengsiuos ap
rašyti “Darbininke.” Pata
riu visiems “Darbininką’7 
užsiprenumeruoti, b kurie 
to aiegalite padaryti, • tai 
sekmadieniais nusipirkite 
prie bažnyčios.

Vyturas,

Sekmadienir.balandžio 23 
d., Šv;, Onos, parapijos sve
tainėje, Grand St. ir Man- 
ning. Avė., Jersey City, N; 
J. įvyksta. Lietuvos; Vyčią 
N. V. ir N. apskrities su- 
važiavimas.-n Visos ‘apskri
ties kuQpos zyr^ prašomos 
prisiąsti; sayo .atstovus į, Šį 
šnvąžąivimąįfnęs bus svars- 
toiha daug svariną reikalų.

, Suvažiavimas prasidės ly
giai 2:30 va), po pietų. At
stovai yra prašomi nėsivė- 
lupti.,. ;

•. Pi’mk.4* Marika, 
, • > O.

‘ 11 TTI . s

Bayonne, N. J. balandžio 
23—25 d. d. įvyks 40-ties 
Valandij atlaidai, ;

Velykų atostogoms iš-Wa- 
shington, -D. C. svečiavosi 
Brooklyne įr Tliompsone, 
Conn. kun. J. Skrodenis; M.
L, C. -. Taipgi lankėsi apy
linkėje vyskupas P. Būčys,
M. L C. • . „

. Balandžio 30 d. Studentą 
ir Profesijonalų Įstatą Ko
misija tuces savo, posėdį. 
Perdaug entuziazmo apy- 
linkejenepastebiama.

* * . I <

Telephone: STAGO 2-0700 ‘

DR. BUDAS K. VENCIUS
DAA'TIsriS

X—RAF .... .. .. ■
Namų Telefonais: Michltan 2—4278 B R O O K L Y IT, R. Y. Į

VALANDOS; 
Nuo &-12 U ryto, 2-8 ni. 

Svsntadieniaii tuiitarut 
.499 GRAND STREET 

(kampM Union. AieJ

KATALIKU AKCIJOS IR 
SPAUDOS SAVAITE 

NEW JERSEY

vakare, kalba kun. J. Bal
konas ir p. Krūšinškas. ' 
Jersey City, N. J. bąlan* 
džip 30 d., sekmadienį, 7:30 
vai. vakare, kalba kun. J. 
Balkūnas ir Vilniškis,

Prašome toje savaitėje 
Patinti katalikišką spaudą, 
ypąc “Darbininką.”

NEW YORK CITY

Lauksime daugiau tokią 
vaidinimą. . ;

.; Valio Šv. Jono'K. drau^ ’ 
gijai ir jos darbščiam di
rektoriui' P. Rakauskui. 
Nesiliauk darbuokis ir to
liau, nes tau gerai sekasi.

Susipratusių lietuvių/yra 
Šventa pareiga savuosius 
biznierius -palaikyti, nes- jie 
to yra užsitarnavę remdami 
mūsą parapijas, organizaci
jas ir draugijas.

JA PER RADIO

Prie E. Mickūnaitė (kuri 
radio programose vadinama 
' Smily Mikėnas) dainuoją 
oer radio stotį"WJZ ketvir
tadieniais, 7 :30 vai., vakarė 
ir šeštadieniais, 6:30 v. va
kare. ’ ,

. Patariame lietuviams pa
siklausyti* savo, tautietės 
gražaus balselio.

• * ’’ ’ X ” . ■ . ’ - *

BINGHAMTON, N. Y.

Šis mėnuo yra katalikiš
kos/akcijos mėnuo. Jame 
visur stengiamasi katalikiŠr 
kos akcijos ideologiją aiš
kinti ir skiepyti visuomenės 
tarpe. Tuo tikslu yra šau
kiamos įvairios konferenci
jos, daromi suvažiavimai, ir 
organizuojamos kat. akci
jos savaitės ir‘ rūginamos 
kataL organizacijos dėtis 
prįę kat.' ■ akcijos. \ Tame 
veikimo sūkuryje nėatsilie- 
ka ir New Jersey katalikai. 
Štai pradedant balandžio 
23 d. ir baigiant balandžio1 
30 . d. įvyksta kataliką akci
jos ir spaudos savaitė* Visi 
New Jersey Dvasios Vadai 
maloniai prisidėjo prie šio 
kilnaus darbo.

Kataliką akcijos, ir spau
dos savaitė įvyksta šioje 
tvarkoje: . ..

Balandžio 23 d.,, sekma
dienį1 visose Xew Jersey 
bažnyčiose yra laikomos pa- 
maldos už kataliką akcijos 
veikėjus ir katalikiškos 
spaudos platinto jus b e i 
skaitytojus. Pamokslai sa
komi apie kataUkišką spau
dą.

Savaitės bėgyje įvyksta 
katalikij akcijos ir kataliki
škos spaudos klausimais 
prakalbos šioje tvarkoje:

Bayonne, N. J. , balan
džio 24, pirmadienį, po mis- 
parą kalba kun. J. Balku- 
nas ir p . Vilniškis.

Newark, K. J. — balan- 
dižo 25 d., antradienį, 9 v. 
vakare kalba misijonierįus 
Tėvas J. Bružikas, S. J. ir 

c svečias, . ■ . *-
-, Elizabeth, K. J. —balan-
- džio 26 d., trečiadienį kalba 

kun. j^Balkūna$ ir p; Kru-
- šinskas. ■: ;

Raterson,; K. J. — balan-

METINĖ .ŠVENTĖ ..
Balandžio'. 23 d. pripuola 

šventė Šv. Jurgio, mūsą Šv. 
Jurgio parapijos globėjo. 
Tą dieną,. 8 vai. ryto įvyks 
šv.. Mišios įntencijai^Šven- 
to Jurgio draugijos. 10:30 

i v. ryte iškilmingos šv. mi
šios’ prie išstatyto Švenčiau
sio Sakramento. . Laike iš
kilmingą mišią.Šv. Jurgio 
draugijos nariai ?In Cor- 
pore” dalyvaus bažnyčioje, 
Vakare įvyks vakarienė pa^ 
rupijos naudai. Buvo pra
nešta, kad' tą dieną . įvyks 
koncertas, bet negalint 
pribūti svečiams artistams, 
koncertas liko atidėtas sa
vaitei. Vietoj koncerto į- 
vyks vakarienė. Vakarienės 
rengimo komitetas • labai 
gražiai darbuojasi ir tikie- 
tai yra platinami visu smar
kumu. Todėl pageidauja
ma, kad visi Roche^ter lie
tuviai. dalyvautą. ;

PREZIDENTO DIENA
Velyką denoje J. E. Vys

kupas J. Francis O’Hėrn 
pranešė per radio, kad ba
landžio 30 d. įvyks speciali- 
škbs pamaldos, visose kata
liką bažnyčiose prasti Die
vo pagalbos mūsą preziden-1 
tui išvesti šalį iš šią sutiktų džio 28 d., penktadienį 8 v \ . *■ , 1 ‘

Šv; Jono K. draugiją bu
vo štiretigus vakarą verbą 
sekmadienį, lietuvių svet. 
Vaidino “Akloji merge 
lė” arba Liurdo stebuklai, 
4 aktą, v Publikos prisisiū
to veik pilna salė. Visi gy

vai sekė vaidinimą. VaidL 
nime dalyvavo: Bernadetos 
piemenaites. rolėj M, Mes-.’ 
kūnaitė, Luisos, jos plotinos

' M, Kieliene, Eleonoros, 
dvarininkės C B.. Rakaus
kienė,'Rožes, jos aklos po*, 
dukrose Stz Keršiūtė, Ce* 
cilijos, jos įduktės'*-’-• Al Je- 
nioniūtė, Laurindos, tarnai
tės —- B. Volkūnaitę, Anto- 
nijoš tarnaitės — A. Kaz-į 
lauskaįtė, • Gertrudds dvaro 
prižiūrėtojos žmonos — IL 
Poškaitė, jos ’dukterys — J. 
Bakiūtė ir F. Kalašinskiū- 
tė, M-lės Masės, francūzė&
— K. Martinaitienė, M-les 
Lozana, francūzės—O. Kaz-, 
lauškaitė, Vergės —j K. Ka
minskaitė, Elzbietos, Gert*' 
rudos pažįstamos—-P. Vai
čiuliene, Lidijos, cigonaitėš*
— K; Kiziūte, Marijonos, 
Bernadetos sesers K. 
Knizikevičiūtės, Josefinos 
-— A. Maslauskaitė, Bronės
— F. Jeskauskaites, Mari
jos —• M. Meškūnįūtė, Amt-, 
lijos — AL Jenioniūte, Ale
nos — J. Maldaikiūtė, An
gelo — M. Čerkesiūtė.

Pijanu Skambino Regina 
Rakauskaitė, sinuikad. 
J. Rakauskas,, trompetu — 
R. Londonas.

Vaidinimui vadovavo P. 
Rakauskas ir J; Bordis. 
Vakarui — Vladas Kięla/

TeL ZUfl 2—0048 Netary Public

M. P. DALIAS INC.
BIBLIAU8KAB 

Graboriui ir Baln&mTiotojM
•SOGrandSi,, Brooklyn, N.Y.

KLAS0IAU8

CLINTON PARKAS
Pikųlkamš, baliams, koncertams. 

Vokiama. Ir visokiems pasilinksmini
mams smagiausia vieta - Bf0ok« 
lyne-ĄIaspethe. Jau laikas n&lsa- 
kytl aa\ę žiemosi sesonnL 
kamį; Maspeth fr Betts Avė.

L JONAS KLASČIUS, Sav, 
Į Maspeth, N. Y.

Tel. Evčrgre&n 6-5310

JOSEPH GARSZVA
grabobiub'

■ " -IR—
BALSĄMUOTOJAS ;
231 REDFOBD AVBHUB

BROOKLYN, ». T.

■i Telephone ; STAGG 20&.O6 |

. OR. A. f||RIKA:-[
L- - . ■'■■ ■ į -

, LIETUVIS JE^nąSTiA . į •

. : -y AU*n.4 Ų &.; - . j. 
Nuo « rot ryte &l Sygl valcarck i 
PMflrtadlenjiai4 ir ferttttMlMnlaU š 

tilt ^Įtarti* . ’ i

TeL ŠU<r 2-*O7S4 NoUty Publie

JOSEPH LEVANDA
(Lmn$*iuiūw) - .

aiĄBO^iuii 
107 Union 4ye., Brooklyn, H.Y.

ielephon® Statg 2-4400 
NOTABYPUBLIO •

ALEKS. RADZEVIČIUS 
G BAl O RIUS 

402 Metropolitan Avė. 
.iiooKLYjr, u. y, ;

Priešais Apreiškimo parapijos 
Bažnyčių

Parsamdau Automobilius Ves
tuvėms, Krikštynoms ir viso

kiems pokyliams; .

Tel. Newtown 9—4464 ,

ANT.J.VALANTIEJUS
GRABORIUS IR

BAiSĄMVOTOJAS
Apdrauda Vlgoae flakone

Notnty Public
M41 — 72-nd Street, .

ArtlGrandSL
MAStfiTK, L. Ih N. T.

Publika buvo pilnai.pa
tenkintai . • *
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