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Lietuviu Dienos Reikalu
Susirinkimas

1

Z

Lietuvių Dienos Maria- 
uapolio reikalu susirinki- 
^mas įvykssekmadienį, ge
gužės 19 d., 3 vai. po pie
tį^ Šv* Kazimiero par. baž
nytinėje svetainėje, Smito 
St, Providenoe, R. L

Susirinkiman kviečiame 
Gerb. Dvasiškius, Maria- 
napotio Kolegijos Vadovy
bę, Profesijonalirs, Katali-

VILNIAUS LIETUVIŲ 
RAŠTAI ARKIVYSKU

PUI

kiškų draugijų ir kuopų 
atstovus arba valdybos i 
narius ir Federacijos aps-. 
kričio komisijos narius iŠ i 
Massachusetts, Connecti-1 
cut ir Rhode Island vals
tybių. v '
VLADAS PAULAUSKAS,
AJLRJC Federacijos Aps

kričio Pirmininkas.
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KAIRIŲJŲ DARBININ
KŲ ADVOKATAI 

NUKENTEJO

Vilniaus krašto lietuviai 
įteikė ark. Jalbžikovskiui 
raštą, kuriame prašo lietu
viškų pamaldų mišriose 
parapijose. Lietuviai pasi
sako gerbia kitas kalbas 
ir reikalauja, kad ir jų 
kalba būtų gerbiama. Pa
galiau prašo, kad lietu
viams kunigams būtų lei
džiama darbuotis lietuviš
kose parapijose. Prašyme 
lietuviai nurodo, kad jų 
reikalavimai yra paremti 
teisybe ir tikisi, kad eksce
lencija išklausys.

MIESTAS NORI {STEIG
TI GUBERNATORIAUS 
SALOJE AERODROMĄ

New York — Kongreso 
komisija atvyko į paskir
tą vietą ištyrti ar galima 
miestui pavesti Guberna
toriaus sala, Nę# ¥orko 
uoste. Dabar' 
sandelis federalės valdžios 
iždo, tai kareiviai esą rei
kalingi, kad tuos sandėlius 
apsaugotų. Miestas nori 
saloje įsteigti aerodromą.

Komisijai atvykus prie 
WaU Street, mayoras La 
Guardia pasiūlė įrodyti, 
kad kariuomenė nėra rei
kalinga. Mayoras • davė 
riaušių signalą. Po pirmo 
signalo į tris minutes pri
buvo pirmieji polįcijantai 
ir neprabėgus dešimčiai 
minučių Wall gatvėje bu
vo sumobilizuota 450 poH- 
cijantų. • • " " ' •

Nors komisiją galutinai 
nėra nusistačiusi salą ąti- 
duoti miestui, bet mano
ma, kad jie įsitikino, kad 
iždo sandėlius policija be 
kareivių pagelbos galės 
apginti. '

Henlsinkiai, Suomija — 
šiomis", dienomis sovietų 
Rusijos komisarai ištrėmė 
iš Ingrijos, Suomijos pa
sieny, 2,000 suomių šeimy
nų. Ištremtos į Turkesta
no - Mongolijos pasienį, 
Siberijoj. Vadinasi, sovie
tai visokiais būdais smau
gia vargšus darbininkus.

ŽEMES REFORMA 
MEKSIKOJE .

’. Mexico, D. F., —Einant 
žemės Reformos įstatymu, 
Meksikos valdžia išparce
liavo, gegužes 1 d;, 1,365,- 
910 akrų Žemės tarp 37,- 
000 bežemių geimų. Kiek
vienai Seimai teko apie 37 
akrai žemės.

Gallup, N* M. — Bal. 4 
d. čia įvyko darbininkų 
susirėmimas su policija, 
kuriamą šerifas Charmi- 
chael užmuštas. Dešimts 
darbininkų areštuotą ir 
apkaltinti šerifo užmuši
me;

Gegužės 2 d., raudonųjų 
advokatai Minor ir Levin
son sėdėjo automobilyje 
su ,p-nia Bartol, žmona 
vieno iš kaltinamųjų, apie 
10:30 vai. vakare. Grupė 
nežinomų asmenų juos už
puolė, apdaužė ir įsimetę į 
automobilių išsivežė. Vež
dami užrišo jiefns maišus 
ant galvų ir išmetę tyruo
se, Atsipeikėję, Minor ir 
Levinson pasiekė Indijono 
ūkę. Ūkininkas juos nuve
žė į ligoninę. Gydytojai 
apžiūrėję rado, kad nors 
jie atrodo apdaužyti, bet 
sunkių sužalojimo žymių

.. ■ :-r-* 4 -
. Minor ir Levinson reika
lavo, kad gubernatorius 
duotų jiems valstybes po
licijos apsaugą, bet guber
natorius užtikrino, kad 
vietinė policija juos ap
saugos nuo užpuolimų.

DOLERIŲ GINČAS. 
TRIBUNOLE

Kaunas —- Vyriausias 
Tribunolas priėmė bendrą 
sprendimą, kuriuo nejuda
mo turto nuomos sutartys, 
sudarytos doleriais, turi 
būti, apmokamos skaitant 
vieną dolerį lygų dešim
čiai litų. ?

KLAIPĖDOS KR. STIN-*
GA DARBININKŲ?

“Lietuvos Keleivis” ra
šo, .' kad Klaipėdos krašte, 
prasidedant lauko dar
bams, stigs darbįnmkų. E- 
są, geriau* darbinirikams 
vykti į Klaipėdos kraštą, 

' negu į Latviją.

i'

Šiame, gražiame Romuvos parke, Montello, Mass. ^gegjįžės 30 d. (Memorial 
Day) įvyks Naujosios Anglijos LČ§. Api **’ —
organą “Darbininką” GEGUŽINĖS <en|ėjai užkvietė visi

....................._ 
mes, kadTŠią GEGUŽINĘ suvažiuos+ne*tik iš visos Naujosios4"Anglijos, ^bet 
ir iš kitų apylinkių. Linksmumo irmadonunio bus daug. Dalyvaukime visi.

“Naujos Dalybos” Vykintojai
Gauna Aukštas Algas

►Skrido GEGUŽES . Laiškais ir per 
* v.vjsus apylinkes chorus, 

Pro ma bus tori-

* Tokyd —Filipinų sukilė
lių vadas, Benigno Rainos, 
ieško paramos sukilėliams 
japonų tarpe. Valdžia at
sisakė teikti jam paramą, 
betjapohų stipriausia po
litinė ' partija “Seiyka” 
teikia “atstovui”- prieglau
dą* -z. A... <

MOKSTI anglijai sa
vo senąsias Skolas

Paryžius — “Petit Jour
nal” tvirtina, kad kai Ede
nas buvo Maskvoj, Sovie
tų vyriausybe pareiškė pa
linkimą pradėti derybas 
sų Anglija senų skolų su
reguliavimo klausimu. So
vietų vyriausybe sutinkan
ti per 20 metų sumokėti 10 
procentų visų savo skolų, 
tik neskaitant procentų.

VATIKANAS SUSITARĖ 
. SU JAPONIJA \

' - - , ■ '  , 4

Vatikano Miestas — Čia 
kalbama, kad jau esą susi
tarta su japonais, kad šv. 
Tėvas pasiusiąs savo pa
siuntinį į Tokio ir prie šv. 
Sosto Japonija turėsianti 
savo ambasadorių ar mi- 
nisterį. \J

Washington — Preziden- 
to.*“naujoji dalyba” turėjo A M 
grąžinti Amerikos gyven
tojams geresnius laikus. 
Kad kaikuriems juos grą
žino aišku iŠ ką tik pa
skelbtų statistikos davi
nių, kurie parodo, kad fe
deralės valdžios tarnyboje 
yra 989 asmenys, kurie 
gauna iš valstybės 
iždo po 10,000 dolerių 
-ir daugiau metinių algų. 
Tokių, kurie gauna tarp' 
5,000 ir 10,000 dolerių į 
metus yra 7,223.

Darbo sekretorė p-lė 
Perkins gauna 15,000 dole
rių į metus; Donald Rich- 
berg, pirmininkas NRA, 
gauna 14,000 dolerių ; Har- 
ryL. Hopkins, FERA di
rektorius, gauna 10,000 
dolerių, o Robert Fechner, 
CCC stovyklų galva gau
ną 12į0Q0 dolerių.

SUSPENDAVO DU 
LEGIJONO POSTU 

. i *

Nevr YoT^ -T- Du New 
Yorko Amerikos Legijono 
postai tapo suspenduoti 
už tai, kad jie leido savo 
nariams, apsiredžiusiems 
uniforma, pikiętooti teat
rus. Legijono* įstatai drau
džia nariams uniformose 
dalyvauti tikybiniuose, po
litiniuose ar industrijos 
ginčiuose.

Varšuva, Lenkija —- Ge
gužės 2 dieną, Lenkijoje 
prisnigo nuo 6 iki 20 colių 
sniego*

ŽIŠKA APSIGYVENA .1 
VILNIUJE

Kovo pabaigoje iŠ savo 
pareigų ir bendrai iš vi
suomenines veiklos pasi
traukė ilgametis ’■ Vilniui 
vaduoti sąjungos pirmi
ninkas prof. Mykolas * Bir
žiška. Dėl jo pasitrauki
mo Lietuvoje ėjo visokiau
sių kalbų ir spėliojimų. 
Vieni sakė, kad tai įvyko 
dėl nesutarimų sąjungoje, 
kiti kalbėjo vėl, apie įvai
rias priėžaštis. .• Tačiau 
“Talkos” spaudos biuras 
iš visai patikimų šaltinių 
patyręs, kad prof. M. Bir
žiška nori atsidėti vien 
mokslo darbui. Prof. My
kolas Biržiška ‘balandžio 
mėnesį išvažiavo į Vilnių, 
kur lietuvių Mokslo Drau
gijoje tyrinės surinktą 
medžiagą apie lietuvių li
teratūrą. Jis ir nuolatos 
gyvens Vilniuje. 1

Dabar Vilniui Vaduoti 
Sąjungos vadovavimą pa
ėmė prof. M. Biržiškos 
mokinys, Vilniaus gimna
ziją baigęs dr. J. Juška.

Į Vilniui vaduoti Sąjun
gos Komitetą, vietoje va
kuojančios prof. M. Biržiš
kos vietos, kaip komiteto 
narys įėjo žinomas Lietu
vos ekonomistas. Pieno 
Centro Pirmininkas Jonas 
Glemža. Kaip žinome, pro
fesorius M. Biržiška buvo 
ir Draugijos užsienio lie
tuviams remti pirmininko 
pavaduotoju. Jo vietonj 
DULR valdybą, greičiau- 
šią, įeis Petras Ruseckas.

ANGLIJA DIDINA 
KARO AVIACIJĄ

Londonas — Anglija ne
mano duoti pirmenybę Vo
kietijai ore. Ji paskyrė o- 
ro avijaeijai dar 25,000,- 
000 dolerių prie jau skirtų 
105,000,000 dolerių.

Šiomis dienomis 'anglai 
pradėjo gaminti mažus ka
ro orlaivius, kurie pasie
kia 231 mylių greitumo į 
valandą.

Vadinasi, visos didžio
sios valstybės lenktyhiuo- 
ja prisirengimu karui. Ru
sija gegužes- pirmą dieną 
demonstravo karinius or
laivius.

/ATIDARYTAS ORO
* CJTTGiTGi-njvE’inur a gi

Nuo balandžio 1 d. ati
dalyta oro susisiekimo li
nija Varšuva — Vilnius — 
Ryga —- Talinas. Skraido 
lenkų oro susisiekimo ben
drovės °Lot” lėktuvai.

PH.SUDSKIOKŪNAS LEN
KIJOJ, BET ŠIRDIS

• VILNIUJ
Varšuva — Pilsudskio 

kūnas bus palaidotas šalę 
Lenkijos didvyrių Wawėl 
Pilies Katedroje, Krakuvo- 
je,’ bet jb^ širdis^ ilsėsis 
Vilniuje, o smegenys bus 
atiduoti mokslui.

Tokius tai reikalavimus 
Pilsudskis palikęs savo 
draugams.

Varšuva — Gegužės 12 
d., 8:45 vai. vakare mirė 
Lenkijos diktatorius, mar
šalas Juozas Pilsudskis. 
Jis gulėjo be sąmonės per 
tris dienas, bet apie tai ne
buvo skelbiama ir tik dvi 
valandas po jo mirties pa
skelbta, kad jis mirė nuo 
vėžio ligos.

Pilsudskis vedęs A. Tiš- 
keviciutę 1894 metais. Ji 
buvo kartu su juo areštuo
ta 1900 metais, bet greitai 
paleista iš kalėjimo.

Jo žmona ir dukteris 
Vanda, 16 metų ir Jadvy
ga 14 metų buvo prie jo 
mirties patalo.

Vyriausybė įsake visa
me krašte sustiprinti poli
ciją, kad apsisaugotų nuo 
sukilimų. Ministerių kabi
netas. tuojauš pradėjo po
sėdžiauti.

Pilsudskis,' sulaukęs 67 
metų amžiaus pasiekė au
kščiausią vietą visoje Len
kijoje. Jau keli jnetai kaip 
jis vienas valdo visą vals
tybę. Manyta, kad paskel
bus naujas politines refor
mas ir. pavedus preziden
tui 3«Uktotoriškas - teisęs, 
Moscickis atsistatydins ir 
Pilsudskis liks Lenkijos 
prezidentu. Bet taip neį
vyko/

Per paskutiniuosius 10 
metų maršalas nesveikavo 
ir turėjo gydytis. Tai bu
vo pasėkos tų vargų, ku
priuos jis turėjo pergyven
ti kada 1887 metais Rusi
ja buvo jį ištrėmus! į Si
birą.
, Generolas Edward Rydz 

Smigly, vienas iš arti
miausių Pilsudskio drau
gų ir populiarus karys bu
vo paskirtas eiti maršalo 
pareigas kaipo karinome- 
nes vynausis inspektorius.

Pilsudskis gimęs Zulovo 
dvare, netoli Vilniaus, 
gruodžio 5,1867. Jo tėvai 
aristokratiški.; lietuvi a i, 
bet dėl-tevų dalyvavimo 
1863 metų sukilime, dau
guma jų dvarų Rusijos 
valdžia konfiskavo. 1887 
m. gaisras sunaikino dva
ro rūmus ir visa Šeimą 
persikėle gyventi į Vilnių.

1 Pilsudskis lankė gimna
ziją Vilniuje, bet nuolatos 
buvo rusų mokytojų per
sekiojamas už tai, kad Jis 
visur kalbėjo lenkiškai. 
Pagaliau 1885 metais jis 
baigė gimnaziją ir išvyko 
į Kharkovo universitetą 
mokytis medicinos. *

Universitete jis tūoajus 
suorganizavo sociali s t ų 
kuopelę ir už tai buvo iŠ 
universiteto pašalin t a s. 
Grįžęs, Vilniun, jis toliau 
tęsė savo revoliucijinį 
darbą. 1887 metais tapo 
areštuotas ir kaltinamas 
dalyvavime sąmoksle prieš 
carą Alesandrą UI ir už 
tai buvo ištremtas Sibiran 
penkiems metams. v .

1900 metais jis vėl,buvo 
nuteistas kalėjiman, bet 
pabėgo ir apsigyveno Kra- 
kuvoje. Tenai jis pradėjo 
organizuoti slaptus revo- 
liucijinius karių burius..

Laike Rusų - Japonų IŠ

ro, Pilsudskis buvo nuvv* 
kęs Japonijon prašyti fi
nansinės pagelbos sukelti 
sukHįmą Lenkijoje, bet ja
ponai nemanė, kad tas pla
nas galėtų turėti pasiseki
mo.

Kilus pasauliniam karuli 
jis stojo austrų kariuome
nėn kaip lenkų legijono 
vadas ir dalyvavo mūšiuo
se prįeš rusus. Jis prašė, 
kad austrai leistų nepH- 
klausomą lenkų kariuome
nę, bet austrai nesutiko ir 
Pilsudskis išstojo iš aus
trų kariuomenės..

Vokiečių valdžia, 1916 
metais, pasišaukė Pilsuds
kį ir pranešė jam, kad Jie 
mano atstatyti Lenkiją 
kaip atskirą valstybę. Pil
sudskis buvo paskirtas 
nariu laikinosios Lenkijos 
vyriausybes, bet-greit su
sipešė sukitais vokietinin
kų valdžios nariaist Kada 
lenkų legijonieriai atsisa
kė priimti brolybės prie
saiką vokiečiams, Pilsuds-? 
kis tapo areštuotas ir pa
sodintas Magdeburgo įą- 
.lėjiman, kur jis išbuvo iii 
1918jnetų*
*‘VildSuvon jis atvyko lap
kričio 10 d., 1918 m. ir ife? 
tiktas kaip Lenkijos dftk 
vyris ir dvi dieni vėliau JisJ 
tapo paskelbtas .naujos; 
valstybės galva. Vasario; 
mėnesyje, 1919 metais, jis? 
buvo' paskirtas laikinuoju; 
prezidentu. Jis toje vietoj 
je išbuvo iki 1922 metų; *

Nors, Pilsudskis buvo“ 
lietuvių kilmės, bet jis bu
vo lietuvių griežtas ir vy
lingas priešas. Pasirašęa 
su Lietuva Suvalkų šutai*' 
t{, spalių 7 d., 1920 m., tuo 
pačiu laiku jis pasiuntė 
savo generolą Želigowski 
užimti Vilnių, kurį buvo 
pripažinęs Lietuvai. Želi* 
gowskiui pasisekė ■ užimti 

[ Vilnių spalių 9 d., tais pa
čiais metais. . ’

Sulig sutarties Lietiivc# 
pusėje paliekama Merkinė, 
Lenkų — Varėnos stotis 
ir vedama perskyrimo lįnl* 
ja per Lydos apskr. Eišiš
kes - Bastūnus. Tuo būdu’ 
Vilnius liko Lietuvai.

Lenkų - “maištininkai”,• 
paėmę Vilnįų, puolė lietu* 
vius ir .žydus.

i Spalių 10 d., lenkų Iš- 
‘ riuomenė paėmė ŠvenČio- 
i nis, vėliau Valkininkus. ’

Želigovskio vyriausybė 
, įvedė karo cenzūrą ir lie
tuvių spauda labai nuken
tėjo . J ■■ ,

Daug Žymių lietuvių Žu
vo mūšiuose, daugipateko 

; į kalėjimus. ;
Tik lapkričio 21 d./Ue- 

tuvos kariuomenė sumuM 
lenkus ir galutinai Išvada
vo Širvintos. ir. Giedrai
čius. ė .

Lietuvių kančios

žiaurų savo tautiečių prie*

darbą! > pašlika >

joje jie bus mimmas kaip 
vylingas lietuviųprfešat. t
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[priėmė Jy, Kęmun 
tik jaunoji htt įr jiftėv

dienų Lietuvos^ gyųemmp. 
Veikėjai \ Newr Yorįįęč

.,  , .,  __ , į . i"!.ii wi

iPfotaiios Diena So, pputpfie^
’• t Motinos Dienoje, gegu-;

fe 12 d., šv. Petro bažny-i
^?A30vai.^tę^W 

“ pjopost įąicia-
Jyįifo ^coljKh^pa- su Visu sffijpMu'

iąvo jofes, būtent: 
: IfrųiD rolę vaidino 
na vaįMfe, visuomet vii* 
sduųj|a Ijauraus tėvo tipą 
r gyvenimo priklupdytag 

Žiaurūmaa nusilenkia Die
vą ęybei ir gailisi dėl 
^VU w dingo užsisny#' 
moj puikybės skrandų nu- 
iipiaĮęi *r nusižeminą.
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t ja mišių, bažnytinėje 
svetainėje, įvyko bendri 
jąumnig pusryčiai .(eom- 
munion breąkfast>f. Pūs* 
ryčiuose dalyvavo,apie 12Q 
jaunuoliu, kurie norėją iž- 
feikšti pagarbą savo.Įpoti- 
Mi niu flitarie- , 

Pusryčių programa buvo 
labai maloni ir nuotaiki. 
Hun. 4 K. Urbonavičius at
kalbėjo maldą, P.Razva- 
dauskas, U Vyčių Centro 
vice-pirm. ir vietinės kuo* 
pas pirm* džiaugdamasis 
tokių grąžiu jaunino susi
rinkimu, kviečia Juozą 
Antanėlį, visų mylimąjį 
dainininką, būti progra
mos vedėju. X Antanėlis 
sumaniai ir gabiai pasiro- 
dčsavo4 pdįdeij^je^ Pirmu- 
fLųią, į dalyvius profeiltį 
^kviestas klėb. ,kuĄ. E. 
vlrm^uskis, kuris džiau
gėsi jaunimo nusiteikimu, 
kaip religiškai taip ir.tau- 
tįškaj, rogįno įuoą ištverti 
gfoje nuotaikoje visados, 
Muj. R. ¥• Juška irgi nup- 
šĮrdžiai’ džiaugiasi jauni
mo, bendradarbiavimu.
; Kun. K. Jenkus Muki jau
nimui ątprčtl doroviniai ir 
§ gražų paprotį teyv® 
dmu dar stipriau. Kitę, K. 
Urbonavičius,. Ąmenkos 
lietuvių -*ks “ ’

W?ą-Į^ir

ręik&ae,,sužavi ’ dalyvius. .< 
‘ Kalbai t. Vyčių Centro 
p|rm. Inž. Ą. X Mažeika, 
Jis džiaugiasi, kad south 
bostoniečiaitaip gražiai ir 
sutartinai veikia. Suzana 
Mažeikienė irgi dėkuoja

_________ _ U*.;,.-, f.■■■•> Į.uU .- .

prBmimu^ir dėkęft vį
8iemr ui vąįšetk : ;

P-įė E. Meškąuskąite su-

i’
Imu«, bert...” Jo« (vetaua «Uta P»WU a.suvąidin'?*">.P*1*-.- t to New Yorkiečiu veikalo

u ; Stt įTbaŽį 
taįlvtu

I

KJuflU: 
noMi^či 
ir-nr,.
Mįmi m myBmaju. 
va dama tartum užburia 
kiekvieną lietuvišką dai
ną ir, rodos, jauti kad 4u* H kažkokį dainos mi^ną, 

1 kuris traukia prm aayės.

Kainauskaitč, žiauraus vy
ra per visą gyvenimą kan
kinama, kantriai nešą šir
dies kančių naštą ir ųžjaų- 
čią eavų M?s rMnSH* 

&« jŽgyv«SSk pt Tr«.
šišvęnttao — tolraeigį. navičiuta,

Maryte, jų auklėtinė, l Vakaro programa atida* na« - O&»« iWSa®*W S 
turįnti . angelišką širdį k6 p. ’fr. Ęwaęta,VBkas,l 
tvirtą meilę, kovoja prteš.1 L. Vjbta 1T-W
^W- nnsistąfymą M, ir t. i 
ištekėti, už turtingoj 'bet Centro viye-pirm. ir perą- ■ 
seno dvarponio ir per trą*kg ‘!——— 
gįšką Wmą paima virių 
jos męilės ir jaučiu ^ovoą 
ir lyg tamsią naktį spin
dinti žvaigždelė, nušviečia 
savo mylimojo ateitį. :

Stasys Beržinskąs, gydy
tojas, — V. KainaųskąsJ 
rolėje -iš pradžių jąupo 
studento, — gyvenimo mė
tomas siekia savo tikslo ir 
per skausmus savo tikslą 
atsiekia, lošė gražiai ir j 
jaudinančiai. - r ■ h 

Edmundas, senąs raišas j 
dvarponis — V. Šlėivys, | 
atgyvena, kąip W W ro* ~ 
Įėjo skirtą tikslą ir savoh 
piktąįs užmanymais uasį- 
toąują taurumo; . 

wMa: į I
šią^ę .

zeika. Rolė laibai $ųnM 
vaidinti, nes reikalauja,t 
jautraus temperamento, ; 
mdmentalio pasįkeiČiąnęio

I muzikas
II
ikfokp musikoaį pbvib 

ir dainavimo. Špecįa^

OAITARAI

1 ’
. O^SO VAIANP^S: ?

*■ 3 Malden Street, 
. ■ ■•^0SW :

^Darbininko” ^rodakta-! 
rius A. F-Krieižys savo 

' kalboje pabrėžia, kad jau- 
k. nimas, kuris taip gražiai 

pągiroiškia, religiniuo; s e 
apvaikžčiojimuose yra^ 

il' drąsus, nebijąs’ pašaipų iš 
r savo priešų, bus visuomet 

doras. Dr. B- Vajiūčkas, 
veiklus vyčių narys, pada- 

K re visiems gilų įspūdį, dęh i 
j^ Žodžiai palietė jautriąu- 

širdies- stygąa Visų 
akyse pasirodė ašaroj. 
Taip pat kalbėjo ir kiti da- 
Jyyiai: Oną Valiackaitė — 
netrapi jos choro vice-pįrm., 
M.- Šidlauskaitė —. riiergį*

rodos; tikrą itale; tik lietu-. ~ 
viškai kalbanti. Gudri tais Į i 
naitė, ir savo rolėje tiko. [ ‘

Bendrai veikalas padarė _ _ 
didelį įspūdį i publiką. WįĮw £ 
sį buvo patenkinti. Jauni-r 
maspą vaidinimo neporė-, 
:ja išleist New YorkiečiuJ 
■ bet norėjo su jais pasilikti. 
Nes New Yorkiečiaj. buvo Į 
labaisimpatingi.
I, Kaikurie ią sveČiU New| 
Ybrkiečių nesirodė scenų- 
je, bet dirigavo išjuž sce-l 
Ūos.-butęptz punia Suzanal 
Mažeikienė. Jos rūpestim l 

J ga ranka sutvarkė dekoro- 
ei jas ir nustatė scepęriją. 
Džiaugiamės, kad tojiiik i 
teligentiska - lietuviška

-M*. Vt
Kumpa, -B. Będskyte. ,Vį? 
ąą kąlbąse p^ireišUią grą-t 

nusiteikimas-. F/lUz- 
vadauskąs, visiems daly- 
ųigms nuoširdžiai Ėądė- 
kuoja ir sukalbėjus maldą, 
hąigiąsi tas malonus poky
lis, palikęs kiekvienam 
8TS&UIftnidžiii. W»?-

7* - --------- -.v.- ,, . < , .

MOT
Gegužės 12 d., 7:30 vai. 

Vįfc»>4ęetropar.
Jk Vyčių 

17-tos Ąlgirdė kuonoą rū- 
pMuiu- įvyko- ‘įspūdingas 
vaidinimas veikalo “Žmog- 

. fediio Duktė”, kurį suvai- 
^30<.1f..w. N. J, Ii, Vy* 

? dramoara,
i tano vaidintojai, vadavau. 

Jay^ Cęp^ pir-

reikalingumą, bąnaa pą-į
laikyti basebąll ratelį, bet Į '..ii ■; ■!' .

menes paramos/^tai^Un* r MUZIKOS MOKYKLA 
kus darbas. . ts ■ ‘ . -

Tik pažiūrėkime i Vyčių r M, TretnavičiutŽ, moky* 
utfcįgrteffir; sporto srftyif toja, mpką iąwAcęw ptati 
noro turime pripažinti, L
kadi nep&siąki dar aukšto <iyrąbąlgw -f
tikslą * bet - vadtndamiesi 
lietuviai^(Knigh&^LithĮ • KOSAGIty 

44^ B $įixth Street, 
So. Boston, Mass.

Apeivedė 11 d.t 9 vai.ry. 
te fiv. Petro bažnyčioje; 1 
vyko Marytes Lukosevi Clutes tfTuosapo p®,--------- ------- ---------------
iRubasi po tuįi <Seg uąnfa), lietuviu vartlą au-1 
įntencijM ttiubfeėt ftv. $£ kštai itaareina ger»ia ąt,

Anert- buetall,; yyšiai

. r įi susirinįįK
Čiaį prąneį^i ąpKN. V, irĮsius*r Nuotaika, prie ąlto-i 
N. J. L* Vyčių' Apskričio liaus priėjo g ŽiojeJ' iiu- 
dramas ratelio atvykimą Irioje S jo pirma pamerges 
gibaį pajudino 9b. Bostp-l Aleba VošyįM Cipdavlka 
piečius, kurie svetingai [Mikalauskaitė. Bale jauno- 
laukė atvykstančių svečių. Į aios ėjo jos brolis Pranas, 
r ^tą#*# valandą Į kurs, tėvo vietoje, atidavė 

“ ' lied Marytę jos sužiedotiniui, 
:e” Jplaukiančiam au jos kitų 
tro! broliu Alfonsu ūš grotelių.

broliai PranaSj Įžymus 
8wmna. su, jajs pasirodė ir [spurtas, ir Juoząs, Maria- 
kift bww> VaiėeMsiĮpapulto Kolegijos-studen* 
O, Kamauekąitė, Ou Var tąs, pasitarnavo ausodinn 
Wr M O^ušbas, *’1 ’ ‘ 
ąieivya, B. Braškytė ii 
tUr ’

i lengviau rąteli užlaikyti 
i tuo tikslu ’rengia Beano ir Į 

Šokius, gegužes 16 d., Wį !i j MĮ vakarą yra užkvies- 
' tas muaU tautietis Jack 
t Sharkjey/kuris pasižadėjo 
fį dalyvauti. Užtat visi, ku^ 

rie norite pasimatyti su 
Jack .gg^kty, nępraleiskį- 
te progos, Taipgi yra labai 
brangių dovanų ir geras 
orkestras. .. : . j . 4

Kviečiame visus į šį va
karą atsilankyti ir parom* 
ti vyžius sportininkus.
- KyĮeslys^ Į

vietinės. Vyčių Vnnnn« nir< 
miHinkas "ir’D;
yį^į^..-wCi*-.. „
kas, St'.Griganąvičiųs, D,

ropKaM Olštinu jai 
gra^ vardą. ;

■ kądP ;z V Centro|_ 
SSS8S

"i’ 71 F' ' < .7 > .A- Į>, F 1

■ilevičiuB, Į.|negalėjo Biatyti joa tąip 

/ Kitas M-ažus Sliubaa bu*

H^S^nt^n^Riikhta' savo tėvais

asEiiiAsta ta ižlyta, Jaunosiostev^

t tfa tar ^idelTame ’ ’AVeiit- SAVUOSIUS
SmTlNINKVS

VakAnęne. t. Musų viauomęnė dąr ne- 
1 įvertiną sporto
antrame ruifaiingainė ąųk- svarbumą, jiems atrodo, 

1 štė, kur susirinko- Vyčiai, ka(i SDQrtas visai nereika- ; » gįTraYSuiedkvO.
iambs laikas ir skatikai.

w

ttkosv

■*Oą

Mūsų visuomenė dąr ne-

nn' ’n' = V*Un mas viįsoše šalyse' ir tiek
ii DyL5 spw^
H Arti Mmmpai Bmldinį į . — :L ... p. paCTadaustas |aP8*ewi n^ąų.

’ Broadvray, s. Bortos. 11 .d Mps lietuviai turime
[I- Qfao valandą* ‘ ’^fe.'iįda'ųg jaunuolių sportiniu*
|w:91«nupsirdsimsataapečius nepSo^e

tusiai, dirba.;-vardan Vyčiui 
obalsjo: .^Dąevųįic Tėvy-; 
neT< ' ’ "ų : '

f ; Gelbėjo ir new yorkietė > 
pdė Dudutė. •

< Briež pradedant ai veika
lą kalbėjo kleK kun. Pr, 
Virmauskis, kuria užgyrė 
vyčių bendradarbiavimą ir 
tmku vweą, • W vyč&i 
sieks toliau t vardan įgy- 
yęndJBimo ’ katalikiškai * 
lietuviško susipratimo.

Taįp’gi kalbėjo musų ta* 
eivijo§ patriarka Tėvas 
kum Kazimieras Urboną-

vįčius, P; Razyądauskas, tnrinw
k«Wą^eiytė

l|5 ir bud V įki-A vaL vakare,. (m-lĮt in visus dalyvius. - P‘*<* 
t|šas uidarytas atibaj>a vakšišta MiB,P < ’ Y* ['Prie SAVę^, ' ųedUOdame[InedUdieniflĮ#jąipg? MrdMg•wf[ * Yąkąrą atidaęd Pr. Bąz- fįį^is pąrąmas ir dar juaa 
|* l P^sWvak»; „

. vedėium $J..Kumpą ir r . Vienmtelja mueų apyhn*
~ --- ----- -- " Įprašo visų dalintis Dievo[k^je sparto rątelis tai į.*

Įdbyaųa.—r sotintis. - [
: -Įš svečių kalbėjo: Ik Vy-|' 

oių Centro pirm.;,fr veiką-1 
■Ilo ^žmoĘŽuSio Duktė”re-j 
f ūsorius inz. A* X Mažeiką, t 

¥l’m;N;j:DV.VyčiU Ap-{ 
j ^kricio drąsios rątella pir- Į 
Įmminkąs p; p. Vaięelis, p^ 
Į nia Suzaną Mažėikienė, B. 
IBraškjte Pr. Kasvadausr 
[ kas, K Vy ČitĮ7 iŠ Algirdo 

į kp’. pirm, ir įį Vyčių Ceml 
iItro vice-pirm. sveikino 
t išvėčius visų i narių vardū-l 
|[ Kalbėjo v Ir kiti dalyviai.
11 Visu ’ kalbos "nuoširdžios

MŽtet •'• Į ĮvąSateĮtžs* pferstato vaką-Į^igruojįmę,

»>J^,!tf4BiĮ»!ĮJiiljŪ;!į" i.?įwi.Įli Įir.iiųgUMtj 
lietuvis Dantistai ":

DR. S. A. GAlVAAKtl
> Tel. So. Bostou »300 ’ .

414 Broadwiy,' Bo. 9f»ton
'Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 jmV 
; ryto, nuo 1:3O iki 5:30 po pUtų Ir 
nuo 6 iki 9 1. vakare, šventa diena

I—...............iĮiiwqiČi II .Uliwis mi.ni>'."> "I

šmę gyvenime, ir Metmos
meilę*..*r '■■'•“ . ,r-<-

Raibėjo. V. YyM
pirmininkas ir &q vokalu

žei^sfį kuris su

Sd,jBQrt$Ą.įMą^ . Į 
■ ‘k

351 y. BręsAv^T, Sa.:ĮMk»>j 

Ofiso'valandęą nuo 9 UI 12fc nfc»

S^redofeta nrio ą O 18 
žphatomlM nuo 9 Uų 6 vai UfaVe. 
wnąaa>ųma ą® n

j. 1 ’ \ ‘a f,Į,įM,iiiiiiĮįTįi.į».:..H‘iri 
Tel. Trowbridffe W3Č. ’ * '■

M REPSHIS,M. 0. f''; <iww»> ...

’ Rap''-
; •' U-l

v ■

P Cambiidge, Mjase.
,rvt.,Mj 

į 1 ,^4 . ’■ ,/ į- ^<5t *^

/c/

""■w,,į ..Įy. i r-

Pavasaris 
Lietuvoje
Reguliąrūs, mjęlą-. 
tintai išplaukimai 

per COPENHAG4. 
Viįi kambariai iš 
lauko, su aąąudy- 

nSznjs. ■
, lafbrięąeUiiĮ 

klauskite ęat 
vietini »gent4 
kirba -,

lt

Ug^iJ'iMgmĮpjJiK'ĮlKlil' ĮHHĮIĮIILĮ'I H.»ĮĮ"i I ' I1'. įl1"

MMII
REAL ĮSTATE 

IHSUBAMOE 
t GCmSŪBI*

i ti*
VhoMo* 5Wlwl aprauda Ir ęek 

ilngaą įfcfaHiąVimita. '
K >roMwv JMą 

k TeVjtyk Bosiji įVOl

FUWM?WI 
geriausius 

aina paveikslus, Šeimynų, yes- 
tuviu ir pavieniu asmenų. '

JURGIS G. ’mfcAS 
L - m *

South Boston M*ss- .
Tel. Šou. Boston 2029 

Tel,Wor.,(W

. ęM^WhwtįnSt.A 
|Norwood, Mass.

PIGIAI TAISOME
- -STOGUS8o. bobton w»w oo.

fu SUt^;Stre®t
■ BOSTON

S, BARASEVICIUS IR | 
SUNK

Seni&vsiM ir S*vi»tovi» šios | 
VslrtyM#

UETUyių .GEABORIUS ĮĘ

SOrraęja 2S metas. Pilnai ęrislruo 
*ato Iranktata k KaratvedUmta 

sutartu lęrlaujBrt pataruavlw»dl€ 
lr nąfcų. Tąrnayja ir ąpyllnfcl 
nSins Lietuviu kolonijoms. 
Timf NOTABO ^TEISĘS 

į >
254 W. Brosdway, So. Bosi 

Tel. Soti* Boston 2590

Įjįii'M Įf iHi'Musutf''■... ae 
TgL Soų, Boston 3Ū84

STANLEY
80TW<c. f. Gimua savomis

, IšdirbSjai gorų minkštų 
f ' v g^rimij. - :

VALGOWUJŲDĄn
Pirkti pąs b&dlierius i 

kitokius daiktus, kurie, sk 
moka, nes jie parduodu švįc 
pątarnaūfcū Nueje į bile k 
kąd jų skelbimą matėte -*Dh

iniKSOTUVEs 

ęnėsą, vaisius, daržoves ir 
ęlbiasi ^Ū^biiiinkę^ apsi- 
Mus produktus ir maloniai 
Urlą krautuvę pasakykite, 
irbiniiike”, . ■' -v- - J / / .,

ĘOVĮykš -BUSJ^ANAS 
. 49 Cresoent Aviena 

f Wl
• 29 Sevia W Amū. **s fioRCmESTlU. MAffc 

45LK*nipden.St.3v »
4 Tel. fflGhlanda 4855 •

' y Ąųy yr

Ttlevhįhą BdMh Boatūn 8591

įpy ja VAT.TĄaų^s 

lieptai,,

■ ir ^tT>T KtTgw •• •

: ^o. BOSTON, MAS&
. - IIP* • "i *TR

Ttkphoąe Šęsth Jk»tęn l8W
** - \ ■. i*'-. ■' . . * .■.••■ ■.

miOT* SU, OA^ MAJBtM! 

; 420grii4d^;

- JOJUS GMMIOJUS , 
’WK-WchtKW, 

Tel, So, Boston 96S1

Parduodu įvairiausios rūšies 
auksinius ir sidabrinius, daile- 
s, ^ipgi įf pataisąu.

366 W. Broadvvay 
$Q. BOSTON tyASS,

v r‘-'* ??''■—V * ■ ’ , į

Gegužės.JG(d-v širdies JH 
gąrmirė Juozapas PųtaU8-Į

Boston,'&ąa$.; ęięįa

.'j ĄOADEMYOFMUHC?-'. - r- 
■ : ” ■. Všdovkuiant Frof, G, A. Ottavt.

; i SĮpko popullarUk^ W kta»jĮŪt| nmUką, tTaipri kroU- mu»lko« 
7iuenUU, >«!> tat: Bmųifcos, plAno,"WJo, mandolrho*, gitaros, tmonk 
kės, klarneto#, saksafėM trldDOB, trombtai«» ir tt Irgi, moko hamo* 
hUėe Ir perstatymo, Gerokai jjrteUąvlne “mbkbjlA t*
lokio ekstro taidk^o,; Vrlęulijti’ prie pį^^^Uo' otk^tro- GŪittt 
bų^ątyfl .Wau»* »rba'orkeatraa.iiit bfet kokio ^ar«p«I»o> t ; . :. ;

r pk-jiitatttoš- inafrūmtatus ir dalis'par<luo4aWil<^^*|Janta Vf Ui- ' 
,-wei-wtWW- AtdW<H<to<• ';V** "
-;^>0W.'Broaawt,y,8o■ Bprtan,.Mmį-

..

'<M****#

J 414 W. Broadway
South Boston. -0574 dienomu 

į South* Boston 0184 vakarai*

WW 
į ; Perkraus- 

tome 
r- VISUR 

į PIGIAI 
GREITAI 
SAUGIAI

326-328 W. Broądvvay 
Tel. South Boston 46^8

•'.■ > .tu .*> ".M". *"i r'i.'.» ■ y

JUKAS M. DUS

Mi*W- '-■■ '■'ll
MALANAUTOSAIES
BTA8Y8 &0KUUTA8, UV, 
Parduoda OLOSMOBILJ! automoi 

nfrokNATlONAL'Vo
ku* Priimama mu«**rw«taVtaU 

’ kaipgi . ■ '
cęiis^uaft-<uw«biliua

Darbus uitikrSntąa, w
- kau tam darbininkus.

V *

t
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VIETINES ŽINIOS
VYTAUTAS TAMULIS

‘ IŠLOŠĖ
■ ------ - ■ >

Vytautai Tamulis, So, 
Bostonietis, kaip ir Jonas 
Branka yra metiku New 
York , Yankees baseball 
Rately. . Gegužės 10 d., 
Yankees lošė su smarkiu 
Clevelando . Rateliu. Vy
tautas metė sviedinį per 
vięą lošimą“. Yankees lai
mėjo 6 prieš 3 įbėgimus. 
Garbe mums South Bosto
niečiams, kad “Stocky 
lef thanded Lithuą n i a n 
lefter, tai padarė.

Jo brolis ę Julius vado
vauja So. Bostono Vyčių 
Baseball Rateliui, kurs 
stojo pirman žaidiman, 
geg.13,6 vai. vak. Colum- 
bds Parke,So. Boston, 
Mass. .

Viso labo abiem gabiem 
mūsų metikam, Yankee^ 
ir: Vyčių Ratelių.

Vyčių Baseball Ratelis 
yra vertas sauth bostonie
čių lietuvių užuojautos ir 
paramos. .

VYČIU PRIDEDI 
B1SEB1USEZOMį

Beveik po mėnesio uo
laus treniravimosi ir prak
tikos, L. Vyčių 17-tos Al
girdo kuopos jaunieji 
sportininkai - basebalnin- 
kai pradeda oficialiai 
baseball sezoną, pirmadie
ny, gegužės 13 d, J

Vyčių tymas ton Lygon 
priklauso ir sieks tos ly
gos Čampionato.

Sekantis žaidimas įvyks 
ketvirtadienio vakare, ge-

•RESTORANO BIZ’HJ&-
ant pardavimo su alaus 
leidimu. Geras biznis. Sa
vininkas nori apleisti šią 
šalį .

Kreipkite  ̂pas
'A, J. NAMAKSY ' < 
414 W. Broadwąy, (
So. Boston, Mass. <

Tel. So. Boston 0948 arba 
Vakarais Jamaica 1028-Mf.

B RA B 0 RIAI i

gūžes16, Ronan Park', Do- 
rchester 4 Lietuvos Vyčių 
su Murphy Club tymu.

L. Vyčių tymą sudaro 
šie jaunuoliai: Mikas Mar
ksas, Stepas Navickas, 
Vladas Mickevičius, Kaz. 
Kundrotas, Jonas LauČka, 
Bronius PreŠkinis, Anta
nas Klimas, Aleksandras 
Grigas, Petras Kazlaus
kas, Bronius BalČiauskas, 
M, Damulevičius, Juozas 
Naujokas, Pranas Švelnia, 
Kaz. Bobinas, Kaz. Mar- 
tas, Adomas Barauskas, 
Jonas Overka,

Tymui vadovauja (coach 
and manager) Julius Ta
mulis, (brolis jau pagarsė
jusio New York Yankees 
metiko Vytauto Tamulio);

Vyčių Tymas šią vasarą 
priklauso prie dviejų Ly
gų, būtent: L, Vyčių Nau
jos Anglijos, kurios žaidi
mai įvyks sekmadieniais 
ir Bostono miesto (Park 
Department) sudaryt o s 
Hub Lygos, kurios žaidi
mai įvyks vakarais,, du 
syk* savaitėje, vieną South 
Bostone Columbus Stadiu- 
me, o kitą vyks kitur. Mie
sto Lygoje Vyčių’Tymas 
užregistruotas vardų 
“Knights of Lithūania” ir 
tokiu vardu visus svetim
taučių tarpe žaidė ir žais, 
Visi lietuviai kviečiami at
vykti šių Vyčių žaidimų 
pasižiūrėti ir priduoti mū- 
šų sportininkams, kūne 

t gražiai garsins lietuvių 
’ vardą daugiau ūpo. Sport.

Geg. 19 d., 7 vai. vakare, 
sekmadįenjnės ir šeštadie
ninės .vaikelių mokyklos 
blokiniai ,išpildy&;<ražią programą, l^ Wtės 
Pasiohistės išmokė. ; ? ’

Vakaro pelnas eis lietų-, 
vių našlaitynui) Elmhurs-;

' į

GEGUŽES PROCESIJA*

Sekmadienį, geg. 12 dį 
po mišių Sodalietės rinko 
•prie bažnyčios durų aukafe

. Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Oratorius - Balsamuotojas

Patarnavimas dieną-ir naktį

Fanerai Home ir Bes.
564 Kast Broadway,:

So. Boston, Mus.

JOSEPH W. CASPER 
(KASPARAS)

GRAB O RIUS 
494 E. Broadway, 

South Boston, Mass. ,
Office; Tel. Š. B. 1437 

xtes. 158 W. 7th Si.
Res. : TeL S. B. 3960 

Patarnavimas dieną ir naktį.

y

<■' f

: DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

r LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS
X ĖO GLOBA MOTINOS ŠVČ, J
n * •

PirmlnlnkS — Eva Marksleng,
625 H. 8th St, So. Boston, Mass.
Tel. So. Botaon 1298

Vice-pirminlnk6 — Ona SiaurlenB,
448 E, 7th St, So. Boston, Mas*.
Tel. So. Boston 8422

Prot Rait ~ BronA Clunleng,
20GonId St/ Weet Roibury, Mase.
Tel Parkvvay 1864*W

Fln. Rašt Marijona MarkonlutS, 
88 Navarre St, Roslindale, Mas*. 

Tel. Parkway 0558-W .
Iždininke — Ona Staniulluta,

105 West 6th* St, So. Boston, Mass
Tvurkdarfi -*-- Ona MliglrdlenB,

1512 Columbla Rd„ So., Boston, Mas*.
Kasos Globėja — E. JsnulonlenB.

. /1420 Columbla Rd., So. Boston, Mas*.
Draugija, savo susirtnHinus laiko kasantri utamtokg Hekriana mfassto,

ŠV. JONO EV. EL. P AŠ ALPINS 
drauguos Valdyba -

Pirm. — J. Petrauskas,
24 Thomas Park, So. Boston, Mais. 

Vice- pirm. — V. Medonls,
1480 Columbla Rd., 8. Boston, Man. 

Prot Raštininkas — j. Glinecktl,
5 Thomas Park, So. Boston, Mas*. 

Fln. Raštininkas — Alb. Nevieta,
16 IVinfield St, So. Boston, Mas*.

Iždininkas — A. Naudotinas,
885 H, Broadway, So. Boston, Mas*. 

Maršalka — j. ZalkU
7 Winfleld St, So. Boston, Mase. 

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čia nedšldlenl kiekvieno mtaedo, 

i 2 vaL po piety, Parapi jos salėj, ^2
Et 7th St, So. Boston, Mas*.

7:80 vaL vakare, pobalnytihlj sve* 
tatnšj.

Visais draniljbs reikalais kreipkitės 
pas prfitąkrin raitininke. ___

J5

padabinimui metinės Ma- M m --a—- mm I

g ĮVAIRIOS ŽINIOS 
bažnyčioje, muminė, kad ■ , .
šių metų procesijoje bus m STASIO KALTINAMI idama griežta kova:, Wal-I 
nufilmuota ir rodoma Lie*| ŽMOGŽUDYSTĖJE [latųi> pasikesintojui ant | 
tiivoje ir Amerikoje.

Mass. j.

AMERIKOS DIDŽIAUSIA KAILIU IŠTAIGA .
TEIKIA SAUGUMA-PATARNAVIMĄ-

PR1TYRIMA

KOMISUO^SUSnUNEI- iė8°7d^ KAILIŲ UŽLAIKYME
MAS rastas apdegintasautomo-| ~F tuiaaipjepe- .. . . ... ..

. j .į Kilis ir iame wro lavonssl j®i> grųmoja jam Graul •» •« • > . » , «< »•
-mm, j t™ m-j. ,jja,*sg*^ss

misijos ir pritarėjų trum-košė buvo Krank Di Šta- ĮTALUA SIŲS DAR i^Tį. kailin^irHifirf iimp čia* tav^SiJriaiirri ’• 
pas susirinkimas, metinės sio, 51 metų, rtetAlya ir jo DAUGIAU KABlūOME- hM^nk^a^nriėifflrfti m* C * teV° ir|!* .
GEGUŽINĖS reikalais, sūnus Anthonyi 23 metų , . NfiS nūs tinaamat pmmreti. t
kurijvyks birželio 16 d., amžiaus. ' ------------ BE TO, ČIA ERA PAGARSĖJUSIOS I. J. FOX
Romuvos Parke, Montello, Di Stasio, esą paskendęs Koma— Gegužės 7 d.,I ŽEMOS RAINOS ■ >
-- kolose ir turėdamas 3500 Italija davė įsakymą mo-l-

dolerių apdraudą jr Visą bilizuoti dar keturias ilta- užražė savo sūnaus vardu.Į riuomenes divizijas tarriy- 
Hrmadįenio vakare senis bai Afrikoje, 
viename automobilyje ir I
sūnus kitame išvažiavo nniur^imn
vykdyti savo plano. PRANEŠIMAS

vardai bus skelbiami palei_ Bostone senis sutikę ne* pilnųjų Blaivininkų. Nau-1 
profesijų “Darbininke” pažįstamą vyrą ir pakvie-l jos Anglijos Apskričio Su-1 
bųleteno formoje kaipo te jį važiuoti pasivažinėti. I 
parapijos Gegužinės reiim- Tas sutiko. Nuvažiavę ne* 
jų. Daug draugijų remia toli Boon ežero apie 10 va* 

andą nakties. Senis su ge* 
ežine stanga užmušęs ne

są gazolinu ir padegė. Ta-1 
da sėdęs į sūnaus automo-1

jų'planas buvo, kad se-

kietai prie kurių yra do
vanojama Radio $50.00 
vertes. Atspausdinta ir 
bus’ams tikietai. Daug jau 
gaunama aukų. Aukotojų

profesijų
"T " *

parapijos Gegužines retų
jų. Daug draugijų remia 
šią Gegužinę,

Mre<i * ■ žinomą vyrą, apipylęs ji ■ c*, ere, vaIiviii < rio/lnnrZ HRo-

Policija sako,, kad abu

važiavimas įvyks gegužės 
19 d., 1935,1-mą valandą 
po pietų, Šv. Kazimiero] 
parapijos salėje, 41 Provi- 
dence St., W o r c e s t e r, 
Mass. -

Kviečiame dvasiškius ir 
visų kuopų atstovus daly
vauti/

. Apskričio Valdyba, d 
‘ Dvasios Vadas

Kun. Aug. Petraitis 
Pirm. A. Zaveckas 
Bašt. M. Tugoniutė 

Ižd. B. Jakutis.
| • ■ ; ■ Tel- 3368

MMM Wll1HUNiS
UETtnrte ‘ GRABORIUS

į Virš. 13 mėtą, . lęaip tamauj’a 
Lietuviams Montello ir apylin- 

. kėje.
Laidotuvių -Įstaiga :

124 Amęs StM Brookton, Mass.
į- . . Gyvenimo-vieta: ‘ 
į 25 Ehto^rise St., Brockton

Geg. 12į d., ligoni-
fneje, dėl aukšto kraujo Jų planas buvo, kad se- 
^audimo m širdies ligo: niš pasislėptų, kol sūnus 
ydis, mirė Mykolas Valiu- oaus- apdraudos pinigus, 
^as» nes jie manė, kad radus
ven^ 1776 Columbia Rd., iavoną sudegintame auto* 
So. Boston, Mass. paėjo iš mofcjjyje bus .pamanyta, 
Punios Amenkojė pragy- kad sen|0 Di gte: 
yeno 26 metus. Pahko sio Lav^aas. I
žmoną Evą (DžerviUtę) it 
du mažu vaiku, Laidoja- 
mas su mišioinis iŠ Šv> prisipažino kaltais.
Petro bažnyčios Naujos kaltinami žmogžudystėje. I

E'E' MMaSTs™.®!. I 

____---- i— : valsčiuj, Okupuotoje Ue* 
EYTBl CIlttllIkiriliAe tavoje Šiame sodžiuje 
LAinA uUulnilinlniHo žmonės gyvenaKvargingai, j | 

----- —- / ■ Šelmės didelės^1 o žemės
Blaivininkų 49-toji kp. mažai teturi. Dėl neturto ! 

šaukia Ekstrą Susirinki- ir skurdo^;šicM sodžiaus 
mą trečiadlenio:.u vakare, žmones visai neffioka yąls- 
'gegužės, 15^-pe-Geguzi- tybfaių mokešpL;’ ^ 
nes pamaldų, bažnytinėje ;
svetainėje. ; - Holgaie> (įliicį ^ .Kun.

Susirinkimas šaukiamai
dėl .išrinkimo .‘delegatų j kĮeppnas,. WSį-[
•Blaivininką Apškri$p emį
važiavimą, kuris- -įvyk I
Worcesteryje, gegų&i 
įieną.

LIETUVIS GBABOiltfŠ IR 
BALSAMUOTOOS

AKQ PARAŠO

. 411 MfASMINOTON STREET
BOSTOH, : ; ■ : • : ' MA88A.OHYT.

? JAUČIAS MIRTI 
TIEJI /VOKIETI-

NORWOOD, MŠŠŠį 
TEL. Nonrood 1503 
Montello Officėž 

10 Intervale St' 
TEL. Brockton ŽQ05

; Nuteistieji mirt i Jesilčiol 
Žudikai/ Prieš, Boll, Liep, 
WahągSt" mip kitų atskir< 
ti. Jie sėdi 3-čiam aukšte

a vienutėje.. Pro' jos langą j 
matyti, galas kalėjimo gat-Į

■ vės. Jie gauna tą patį mai-j 
; stąr tik kameroj šviesa vi-i 

są naktį dega, kad., sargai, 
kurie budi kieme įr kori
doriuje, galėtų matyti 
kiekvieną jų siikrutejimą. 
Pasivaikščioti #juos -taip 
pat leidžia. ]

Iš visų keturių labiausiai 
nusimint Boll ir Wanagąt. 
Iš pradžių jiedu ilgfd ry
modavo ant lango, o dabar 
siuva ir siuva po kamerą. 
Dažnai esą galima paste
bėti, kaip jie kažko plūsta 

prieš juos aiškinasi.
Bako Inta, hitlerininkai da. Turėjo būti: Abelnai 

gauna dar- kas ^savaitę’ jžįOO dolerių.kainuoja tik 
knygų. Į pirtį leidžiami f (doleris šė
kas savaitę ir gali maudys Ši^dešnnts penki centai) , 
tis, kięk nori. Einant W Atsiprašome.

DUNDULIS LUNCH
Lietuviška Valgykla
Gamina skanius ir Šviežius 

valgius * 
ATDARA:",

Nuo 6:30 ryto iki 12:30 vakaro
1118 Washington St, 

Norwood, Mfcw.

Tel. Nctfsvood 1009 Notaras

A, LNEYIMMS
REALESTATE 

INSURANCE
VISOKIOS RCšlfcS APRAUDA 

LalvakortSa vtooma linijoms 
Teitas PatdmaW«tai 
1122 WaihMoh 8t,

Norwood, Mus.

•Be jokiu brantu,.užstatu ar 
koijfitaeimišku- 

mas užtikrintas. ;
♦Abėlriai; už .$100 i mėnesį 

kąiinioja ’tik $1.65,«kada -bu- 
ma'gražinama 4 lOin.Snesiu 
—Kaina nriklauso nuo laiko 
Įdek pinigai laikomi;

• Atmoksimai gali būti taš- 
nėšiais .ar savaitėmis, ^kaip 
patogiau iki 20 mėnesiu.

•Didesnės sunkos iki$30O ga
lima* paskolinti' * per . mūsų 
draugiška; mandagu•. finansi- 
nį\p&tarnavima.
Leista Valstybes Banko. Dept. 

Lic. 104
> KENNEDY BLDGF.
142 Main St., Brockton
Ofisai irgi sekančiuose 

nuėstuose: •.
• Bėston — Worcestw —

> Norwood — Athol.

1DEAL PERSONAI
FINANCE ASSOC1ATJON

PRANEŠIMAS ’■ ‘ 
• v Virš paduotame /skel- 
Ibime pereituose numeriuo
seįvyko korektūros klai
da. Turėjo būti: Abelnai

NORIUS SHOE STORE 
lietuvis Savininkas 

Užlaiko Vėliausios Mados
ČEVERYKŲ - KALIOŠŲ • ŽLIPIŲ 

Vyrams Lietuviu išdirbtus
OVER GLOBS člVERYKUB 

Dor&itUu« ir frMtadtatfalMt
1152 Wuhin<ton Bt, < 

Nomodį Mta.

liotekon ar į pirtį, dažnai* 
Zassas su Neumannu susi
kerta į ŽodŽįų kovą. |
— Jūs džiaukitės, kad aš 

nieko teisme nesakiau, 
atsikertąs dažnai Zassas.

Paskutiniu laiku nuteis
tieji hitlerininkai pradėjo J 
smarkiai tarp savęs bartis 
ir skirstytis. Prieš tuos; 
kurie buvo.prisigažinę, ye<

a
& 
MMMi

SPECiAL
UŽLAIKYMAS KAILINIŲ į

Šaltose Kamerose 
Apdrausti $160.00 
Pristatymas j 10 minučių

-------Apžiūrėjimas Kasdien------------- ~
Smulkus pataisymas “ 
Paėmimas ir pristatymas 
$5,000,000 Apsauga

SPECIAL PAMUŠALAS
<

I
Garantuotos Medžiagos

SIC w W Darbai Žinovu
■: H B Užlaikymas šaltai

$5,000,000 Apsauga.

PERDIRBK SAVO SENUS 
KAILINIUS

Vienas iŠ mūsų žinovu parodys 
vėliausias madas iš Paryžiaus ir 
pasakys kiek kainuos perdirbimaą : 
Tamstos seno palto, kad jis at
rodytu kaip naujas. . ,t

PERSlUViMAG Už $12.00
Apykaklės ir apyrankės gali bū- 
ti visai perdirbtos sulig vėliausios 
Paryžiaus mados.
Truputi brangiau vartojant bob- 
ra, karakulio, ūdros ar kitu bran
gesniu kailių

’ ' 10% NUOLAIDA LIETUVĖMS
jeigu priduosiu šį skelbimą į). B. KORITES priduodant savokailL 
hius pataisymui arba perkant naujus kailinius.

Tel. HUBbard S000
ifef vidurnakčio

.1. Meš.eWme Ęrpcktdno Cpntras dėl
THE JOHNS-MANVIEEE Milijoną Doleriu Pas
kolinti Jfamu PataiBymui sulig The National 
HousingĄct Plano. • •

Mes Atliekame. Visokius Stogų
: Darbus ;

Visokius ŠheėiMeiėl Darbus ;
Visokius Murinikų Darbus

Naujos lubos? Metalo ar Plestrofc? 
Naūjai Stogas? Trįjį Šeimjmų Namai? 

Ar Dirbtuvei?
Naujas Stogas? Trijų šeimynų Namai? 

Ar Jūsų Kaminas Griūva?
Ar Justi “Conductor” Vamždžiai yra Surėdė je ir

■ ‘ . Griūva?
Telefonuokitė1646 ir meg atv&žtaosime ir duosime dykai mflsą 
apskaitliavįihi kiek kainuos pirmos rttteg darbas ir medžiaga. 

Šutikriine atiUrti darbus ižmokšjimui,

‘ CHESTER A. HICKMAN
Stogu > Mūrininkų ir SHeet Metai Kontraktorius 
Tel. 1G4Č BROCKTON — 39 Prospect St »

KAZLAUSKAS
, GRABORIUS 

81/. E. Pe*rl8t., 
NASHUA.N.H.

Tel. 1961-R

Gyvenimų nei neinylėkim, nei neapkęskim, bet ką gy- * 
I venam gyvenkim gerai: kol, ilgai ar trumpai, leidžia dan- ‘ 

gus. MiltoiL ‘

DARBININKAS
(THS WORKlR)f .

Published every Tueoday and Friday eicept Holidaya suėh a> • 
Nov Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day, 

Labor Dky, Thanksgiving and Chriįiūna*

Į8AINT JOŠl^H’8 LiTKUANIANR.U. AMOGlATIONOr LABOM [ 
Bntered ai hco«M*S» mstter šspt 12,1915 at ths post otflce at Boston

Mm*. und«r tho Act of Hardi g 18T0
Accsptance for malW 4t ipedal rate of postas* provttkid fo*ta8«&toaliai

Į . * ■ Act of Oetobsr 8, 1917, aothoriBSd ott Joly 12, 1918
____ l l ‘ I DRBmMB»AT08 KAINA:
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PCMK žUdi/ į#
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VYTIS KANKINYS

ilijai jau kainavo 
OQO,OOQ dolerių.i

■■f

12 a

>

tai

«r>ųvp 
jyvęnV

n # ĮinkrnnąiO
r>A 14w* ViHwMwvl>L4iib' **41 i z* 4 i ?

tuščias % ratas, kūrime 
nėra nertom, nei sielos. 
Laime ir išganymas tik

BIRŠTONAS. Su kun. 
Zabulioniu buvome BirštCH 
ne austote 'flk' keliam va
landom. čionai žmonės at- 

‘‘į

»4|, tat i ĮĮt¥W ,»taF«*Į 
4MB; N^yaa niekur pą-

, jCad tu jpja.Tu mano vyru.
. (Bu» daigiau)

PENKIŲ VEIKSMŲ TRAGEDIJA
■ '4-* ’ .• A ;■ ; * * A ■ . ■ .• ; r.. ' ‘ - r - - * • .

• Parašė ' '
’ Vincas Nagornoskis

Atsiekti siekio užduoti sunkioj, ‘ 
Kurt suteiks garbę Romos viešpatijai. • 
Keliauki sveikas ir sveikas sugrįžk.

(Paduoda Jurgiui,ranką.)

.    >" I !■' J»«J i'i     ijiijĮ H1 Įil. ■ 'PU, fU"

TUŠČIAS KARSTAS.

,r.v A... ____ ’Giracija? <
oa apsiaustą, Gracija jai padeda.)

• V įVIOU < I

Neiaiines ir mūsų laĮ^ya- 
mamai bei bedieviai fana? 
tiškoAsavų kovos ąų fęĮiri

i/ • _

jČfoaąVm gpęžj Vięta.

i įtartB ĮMInMn II, GMfUM 14 (L, 1WO 
___ ___ ___ ___ _

DARBIMHKAS
BOLŠEVIKAI IR LIETUVIŲ 

KONGRESAS
Bolševikai kviečia DULR atstovą f viešus debarĮ 

tus. kuriuose jie norės įrodyti reikalingumą sovietų 
prtmagandos Lietuvoje. Me tos progos jie mėgins iš
siderėti teisę dalyvauti Lietuvių Kongrese, kur jie ti
kisi gauti spręndfiamąjį baįsą. Tenka pasakyti, kad 
jų pageidavimai gan naivus. Visų pirmą, UpLR ats
tovas/ kad ir stotų į debatus (kas labai abejotina), 
tai negali save kompromituoti, pasisakydamas bolše
vikų naudoj. O kalbėti jų nenaudai ar jžąisųMnėti nuo 
tikslaus atsakymo *— tai gailą ir debatų. Iš viso, juk 
negalima palankiai atsiliepti Į bolševikų reikalavimus. 
Iš kilmės jie gali būti lietuviai, bet dirba nelietuvišką, . < 
ar geriau pasakius, priešlietuvišką darbą. Ir loks Čia 
malonumas bet kokios lietuviškos draugijos atstovui 
su jais derėtis? ,T .

Antra vertus, Lietuvių Kongreso eiga ir progra- 
ma jau nustatyta. Politiški klausimai nebus įsileidžia- 

7'" mi, taigi %fibyikų ątitbvąms, kad ir dalyvautų Kon
grese, nebus jokios progos tarti savo agitacijos žodį. 
Bet ir pats, kad įr nebylįngas, bolševikų dalyvavimas 
labai, numuštų ir Kongreso ir bolševikų' prestižą: 

-* Kongreso — kąd įsileidžia priešvalstybinį elementą, 
:»■ ir bolševikų — kad dalyvauja '‘buržuaziniam’' 
*5*’ žiavime ir neturi jokio balso, reiškia tylėjimu užgiria f_ „ - - - • — - - - - - _ _

Prez. Smetonos sveikatą |Š tuščios taurės — nei nau-
* * ■.

- ar bet kokios valstybės valdžia nūnai
■ - - ■- -i-

ševizmo. Ypač Lietuvai kontaktas su bolševizmu bū-

susiva-

“buržuazinę” tvąrką. Tai lygiai, kaip, kad išgertų 
Prez. Smetonos sveikatą iš tuščios taurės — nei nau
dos, nei malonumo.

Lietuvos — ar bet kokios valstybės valdžia nūnai 
visokiais budais stengiasi apsidrauSt nuo rusiško bol- 
ševizmp- Ypač Lietuvai kontaktas su bolševizmu bū- 

3. tų pąvpjįngąs todėl, kad dabar bolševikai briaųnasi į 
įjj— Lietuvą ne su ginklu rankose, bet propagandos kelių. 

Jie daugiau nieko nenori, kaip tik įkurti lietuviškus 
sovietus, duodant kraštui autonomiją ir jungiant jį 
su Rusija federatyviniu būdu. Tai tokia tik pradžia. 
Paskui darjba£ jau savąipie pasidarys, ir Lietuva grei
tu laiku atsidurtų tokioj pat padėty, kaip Ukraina, 
Kaukazas ir kitos tautos, kurios^ turėjo nelaimės įsi
leisti sovietų valdymo formą. Trumpai kalbant, įvy
kių eiga būtų šitokia: propaganda, sovietai ir — visiš
kas susijungimas su Rusija.'Tas susijungimas ant po- 
pierio vadintųsi federacija, bet tikrumoje tai būtų pil
nas, absoliutiškas neprklauėomybeš palaidojimas, pri
dėjus dar prie to moderniškąjį .rusų “komunizmą”, 
kurs esmėje yra komisarisįkąs carizmas, paneigiąs 
viską, kas žmęjgui brangiaųsia — tikėjimą irAsmeni
nę laisvę, ir vvaisinąs bkųrdu ir badu. .

Aišku, kad susipratusią tautą su tokiais "skanu
mynais” neprivįliėst Paragavęs laisve^ lietuyĮs neno
rės grįžt prie rusiško carizmo. Bet bolševikų propa
ganda stropiai uždengia visus kbmunižmo trūkumus 
Įr nepakenčiamą komisarų diktatūrą papųošia “dar- 
fcWųkiškps idėjos” skraiste. Štai delko ta propagan
da lietuviams pavojingą. Jie neturi progos pamatyti 
įikrosiąs komunizmo tvarkos, o apgauti lengvatikių 
ant popierio juk taį ne taįp sunku. e . -

Bet Lietuvos vyriausybe Žinp tąi geriau ųž mus. 
Kaip tik, jos interesas yra — apdrausti nUo bolševiz-

Nękeisdams, teisiai įr sąžiningai.
- ‘ ' * AŲDRIĄNAŠ ’ .

(Ištraukdamas kardą,)
O kad lengviau tau būt ją (vykdyti, ' 1 • ’
Įr tau, valdone pasaulės, išreikšt, 
Mūs dėkingumą ir ištikimybę, 
Paskiriu Jurgį Kapadocijos 
Vyriausiu vadu musų kariūomenės. 
Vartok šį kardą Darijos naudai!

(Paduoda Jurgįųį kardą; dącijonų trimitai.)
' • JURGIS . • “ 

z (Iškeldamas kardą, išdidžiai Įr lėtai.)
Priimu kardą ir atsakomybę^ 7" 
Tamsybes tavo krašte išnaikint! 
Ir tave karaliau drauge su. fi aūdim . . ■
Prie tikrojo Dievošviesos atyešt.

(Nuleidžia kardą ir žiūri išdidžiai į kunigus.)
■ DAGĮJONŲ BALSAI v ■ / •*

Tegul gyvuoja Ęąpadociios Jurgis! ' .
Gyvuoki Jurgi! Gyvuok karžygy!

(^ojųodąmi ginklais triniitams pritariant.), 
; ■ "V’"- 1 ' VALERAS^ ’.1 r’■ . .

(Maloniai šypsodąmąs irį galvą kraipymams.) 
Pavydėtreiktų ‘tau,Jurgį tos garbes/

Km. tagt* G. K <te«na! troJkiiną važiuoti i Amen- 

: Mąn* KėĄąblH IfinHitei Ja^au,
• ‘ |ka< nors jie dabar turtų

.r4xT’i ....... — netud, bet turi brangų ti-
nem&žąi mlško. Pro BirŠ-ĮkČjimą. Jeigu jie nuva- 

IftMųm,’. «ali
jUmbaa  ̂katy iionąi fep-Į nustoti tikėjimo, kaip dau- 
Mą- rtm gelis mūsų brolių ir sese-

M P'MMff'MM.'J ,. ... 
marką. Rw*uį btž-
njtHaa ........... **■
jnūrinS.

martih’as. Religija ir tlkŽ- ; 
jųųas į pomirtini gyveni- i 
mą yra žmogui lemtas. 
Tiktai žmonės, nustoję lo
giškai tvoti ar nuode-:
mių ai „ ‘ą apjakinti,
gali būti netikintys. Savo 
sąžinės balsui nuraminti 
jie atmetą ĄmjHnojd Tbh 
sėjo sprendimą. Bet vis 
dėlto buvo, yrą ir, tur būt, 
bus netikinčiųjų, laisva
manių įr bedievių. įdomus 
ne tiek pats jų buvimo 
faktas, kiek jų reagavi
mas į religiją. Rodosi, lais- 
VQg minties žmonėms pri
derėtų ir kĮtų laisvę bran
ginti, su kitų religiniais j- 
šitikiųimais nekovoti, reli
ginių praktikų nevaržyti. 
Bet tikrovėje yra visai ki-

Beveik kiekvienas istori
jos lapas kalba apie kovą 
su religija įrapie kruvi
nus tikinčiųjų persekioji
mus, Mūsų amžius gavę 
skaito pažangos amžiumi, 
mėgsta praėjusius amžius, 
ypač viduramžius “tamsy
bės laikmečiais” vadinti, 
tuo tarpu religijos neigi
mų ir fanatiškąis perse
kiojimais pažengė toliau 
už praeitus šimtmečius, 
ką liudija kruvinos tikin
čiųjų auko^ Sovietų Rusi
joje ir Metokdję. f”. 

Laisvamanių priimta ti
kintiems, ypač katalikams, 
užmesti fanatizmą, bet, 
sveikai į f aktų /tikrenybę 
pasižiūrėjus, kaip tik. fa* 
patįzmas, religijos neapy
kantą ryškiausiai apsireiš
kia bedievių tarpę ^bažny
čių ųždarįj^ ir 
Šventųjų paveikslų išnie
kinimas, vienuoliu išvary
mas ir kunigų- persekioji
mas vaizdžiausiai paroda 
bedievių laisvės sąvokos 
supratimą.. Laisve maų' 
bet ne kitam. ‘ ‘

Lįetuvoję kruvinos koT 
vos su religija nerą, bet
iųo ųesųęįprątųsįą lietuviu tautoj dalį. iŠ yto, atroetojj 
kad bolševikų pąstąngpę turėti Kongrese žodį nueis 
niekaįs. \ C ■.

gailėtų tikinčiųjų, n< 
Srovėtų mieįtį dkltų 
bedievių keUąi|.

Metikį SiąuĮiųoi 
įdomus laivąmanių

ir iškilmingai parodyti sa- 
voįsitikinimus, Nelemtoji 
jiems Klupšo išpažintis 
suardė visus planus. Nega
lėdami draugą palaidoti 
savo laisvamanių Upinė
se, sumanė padaryti tuš
čio karato šermenis- Žino
ma, policija to . neleido. 
Prie kokio apjakimo, fa
natizmo prieita,/ kad pė
duota nupirkto karsto 
Klupšuį katalikiškąipaląi-

Tuščįo karsto laidotuvių 
sumanymas gali kilti lik 
tuščių imęgemC gaĮypsę. 
Teisingai yra sakoma: pup 
didelio^ iki juokingo yrą 
tik vienas žingsnyj. Šiau
lių įvykis iliustruoja, kaip 
įmones, nustoję' tikėjimo 
ir dorovinio gyveninio, prį- 
eiria prie tokių, nesąmonių.

ir su Bažnyčią, kurt yįrą 
■ A^ikžteB^y<» štai-, 
boja — bergžęįžiasdarbas. 
Kristaus Bažnyčia perB- 
žius buvo-puolama, kardų 
ir ugnimi^teriojama, bet 
jinai -atlafliB t visus puoli- 
mus, nes tat dieviška iristi- 
fuęija, >mą prj^aro ¥#’ 
tai nenųgales.Norejp Kri
stų nugalėti ciesorius JuU-

Se buvpvajdžia ir ginklas, 
jis payąptbjo visąsgąli- 
masprięmones krikščiony- 
freį igųąikfflti* Mty kaip žįT

/ JURGIU • . .
’ (Atsisveikindamas su Valeru.) 

Pasilik sveikas, Viešpatie pasaulio, *• 
Pasiuntinybę Diėyas’man padės . ’• 

" Atlikt teisingai/ ‘ •• /.
(Kreipiasi. į dacijonus, kad juos’sutvarkytų.) 

“ “ . V" Kareiviai j glitąąL . *
Likite sveiki! Liksveiksviešpątie! /•

(Mo^tęlėję^' dvariškiams ir' liųktelėjęs Valerui 
leidžia kareivius pirmiau, paskui pąts išeina.)

* ’plĮąjt^ą nųsiIeĮUzĮąJ' ’ ■- ( .

AKTAS ą ■ 
■a^ĘNG^SĮ./ ' 

ffiesojįąūą rūmų ąale. '
• SCĮE^A.

Aleksandrą fc Gracija
GRACIJA •:

v^* ‘ (Bailiai įeidama.)
O viešpatie, jisai toksai rūstus/ / ■ * 
yįęųų viens sode bastosi/Sargai t 
Bijo artėti. Net ir pats Kroatas 
Ištolo se^gsfi^ r ‘ ’ / : ?

ALEKSA^RA
■ * ; (Labai šiirirupmuš.)

v Romos-riesoriųs5'
Kenčia sielgraužą, kenčia neramybę;- * 

. Myli vienatvę, šalinas draugų; *■- * 
Q aš, pati jo, gyvenimo ’drąugę, - 
Nerandu būdo fcaĮp pralmkęnr^ “ 
Kitkart vien mario grožis jį , į 
Dabar mitriausi žodžiai vėitųj

• Paniūrų žvilgsnį nesugebu pa. 
Į meiles karštąs, aistringas Ii< 

. a Vistięk. bandysiu. Kur matei 
(Pasiima apsia

,/;/^kGRĄCiJĄ. 
\ < Pi’ie Admib/ tiitriįdos ’ vėliąųe r 

Pakreipė žįngspius į šią pųąę.
ALEKSANDRA' 

zTai^t|ęSą.

......

• ‘Vytauto”, kuris yrą eu- 

ųėJĮponie .ąM ąuybOl 
no Laiptais, ■mįriųos vąį- 
£Ėą»pądąįe 'jpopįSms W

ĘalMė aušras Ir 
noma, tą kovą jis prtjai-

pąfii; reiškiątoą turi. Niekur nemačiau 
f i laivo žųi &kį didelį tikėjimą, kMp 

pįs lįetayįns Lietuvoje. 
Todėl sakau, kad tie yra 
laimingi, kurie sietuvoje IpąriUeK

Bus daugiąu. '

PILSUDSKIO ĮPĖDINIS 
rĮHiSj “ RYiy! * jMiiin 

imnowf.W8j ___ _
»in2ira.'H T?8-Ja^?P jo įpedinj. U-
srįaktątį |erailį^ted Press rašo, tad Jįg. 
|ą tonįs P^odė šiol galutinai į tą klausį- 
* ži’

tiktai, jkąd patą Pib

-1!” ^^oSet sSgo^- H Politiniuose sluoksniuo- 
, ^ “^e. Bįin. Bęji- se ėM gandai, kad mar- 

o f hajmus, o aš au žalas yra padaręs politini

nehaSyčĮą, pastatytą ko- me^as nera to testamento 
matęs.

čš^ to ppĮitmĮųose slųoksniuo- 
^tmųhe manoma, kad 

i yysku- bendrai negalį būt paskir- 
rčįą ypa ta įpėcūnio, kuris visose 
Surįuo-| srjtyše Pilsudskį galėtų 
s palai 
kilęs p.l

va
dovauja^ ątsimetusi e m s 
nųQ; E>^W'w'Ba^nj^sJ

ypa ta įpėdinio," kuris visose 

gąl? | pakeisti: paųgiąusia kylą 
n’* klausimas, kas užims 

kąriųomenės viršininko 
_ Vietą. Gerai informuotų 

nnomone, tikriau- 
į^ę^kų dy^iėgis. jfe’tė-htfu kandidatu , į tą 'vietą 

W g<šbūtigen. Rydz-Smig-
. iy^.kįri#-' yra seniausias 

pus mpkinosį kįęR sęmį-gy, kuris yrą seniausias
BIS cfžSž & 

nikams* tarnauja. Gįjde- 8$ to’
jau, kad jo tėvai gauna kų kanųomeneje. Jis yą.- 
nųę ąrnląųs iš Amerikos dovavo iš kąrįp’ hątalio- 
nemą^i pašalpos. Kaip p. nuį b vėliau pulkui legio- 
Valatka taip irrkiti aplei-Įninku, kurie koyojo Vo- 

kiet‘jP.8 ir Austrijos pusė-- 
SrU- tiiįoU Pirmame
^^ijiiWfenkų.kabmetebuvo karo 
voje man žmones parakę Į ministeriu. 1219 m. vado- 

: " •. . vavo puolimui prieš Kije
vą, dalyvavo Vilniaus o- 

Įperarijose ir vadovavo - 
lenkų latvių kąriupmenei, 
kovojusiai Latgalėję prieš 

Į bolševikus. Nuo 1222 m. 
yra vienas generalinių ka- 

Įriuomenės inspektorių.
L IT ALUAI GINČAS

Jisai ateina. Grąžinkit dievai
Man meilės dienas.. .. .v * v i

* : ■ (Gracija išeina.)

/ Aleksandrą ir Valeras /
z.,-/”’'VALERAS

. (Jeidamas ir mųrįai žvelgdamas į Aleksandrą,).
■ .. įąn ĄlęksąiWą?;-.

Be jauno Jurgio ir man neramu. ' 1

; (Męiųpgai ąrtedamasi.) 
Ilgiuos ne Jurgio, tik tavo draugi jos, •
Nes su tavim laimė šviečia man. . - .
» ęjnjjp laiminga, ir viliuos ,. •
Biįj; insjjės Vlados. . <

■ -- v. „ vAMiRAą v/ :
V-, i . x-;"" \<Susirūpinęs, lyg sau.)
Jąi tai tetobe, tai esu nuskriaustas.
Jie man tefeingą draugą paveržė. 

'AltBjK'sANTlRA '*'
’ v.:_(Glausdamasi priė jo peties.)

VALBRAS ■ ‘/v-’/

' ALEmNDfeA; ■ ,

Kodėl daĮeiaai abejou^męUc 1
Taib tvrt. teisia ktin mim/Širdies:

- ROMA Italijos ginčas 
su Abisinija italams bran
giai kainuoja. Karinome- • 
nes išlaikymas iki šiam 
laikui Italijai jau kaihayo 
virš dolerių.
Tos išlaidos dar daugiau 
apsunkina italų biudžetą, 
kuris ir dabar suvedamas 
su deficitu. ’ ;

M. J. BRUU S. J. 
WW MARŠRUTAS

Nuo Geg. 5, iki j 
St. Alpysius £ 
Great Neck, L. *. x. .

Nuo Geg. 12, iki d.,
St feter’s a»d Paul 
Church, BbW»th/N. X

St. Mary’s Church 
Yonkers,N<Y.

Nuo Geg. 20, iki 26 d„ 
St/George’s Oiurch 
1210 Kast Fi& Bt; t 
Niagara
Kum X Rrufiko, Šk J. ! 

nuolatinis adresas: 252 N. / 
' ūfii S^BrookĮyn, N. Y. 1

i
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gyvuoja, šv. Jurgio drau-l viduty iš Kauno,’į Londo-

KOLONIJOSE
‘ I

mm, Miss. Baigiant programa M* 
bėjo klebonas . kum S. 
Kųeižis, Jis'ragino drau
gijos narius laikytis tų 
pačių principų, kurių ji 
laikėsi per 25 metus ir bū
ti tikrais Kristaus apašta
lais;

J. Versiackas, draugijos 
pirmininkas, įteikė Pranui 
Kudirkai dovanėlę —ra
šomą plunksną. Pranas 
Kudirka yra išbuvęs drau < 
gijoje 25 metus ir nėra 
sirgęs, kad reiktų imti li
gos pašalpą. Tad draugija 
jam suteikė dovanėlę.

P; Kudirka širdingai dė; 
koja draugijai už dovanė/ 

Jurgis Versiackas, šv.į ię. Dalyvavo ponia U. Ja- 
. Jurgjo draugijos pirminiu- j rušienė ; iš So. Boston 

----- kas, pradėdamas -pro^a^*-------------------------------  
mą pasakė trumpą kalbą 
apie draugijos darbuotę ir 
perstatė vieną iŠ pirmųjų 
draugijos organizatorių, 
V. J. Kudirką, kuris kalbė
jo apie draugijos įsikūri- 

. mą ir jos istoriją ir skaitė 
atskaitą kiek sušelpė savo 
narių ir kiek išmokėjo ki
tiems labdaringiems reika
lams. :

Kalba M. Norkūnas iš 
Lawrence, Mass., kuris 25 
metai atgąl tos draugijos 
pirmose prakalbose kalbė
jo. J. Jaruša iš Boston, 
Mass., kuris 25 metai at
gal kalbėjo antrose pra
kalbose.

Kalba; iš pirmutinių 
draugijos organizatorių:/ 
P. Kuras, P. Kudirka, J, 
Ruškis, J. Balutis. Po . to 
kalba adv. B. Syke#, jo‘ 
Žmona, A. P. Kneižys, 
“Darbininko” redaktorius, 
G. Pazniokas, K. Akstiną#, 
K. Spiridavičiūs, -K. Kli» 

. mavičius, j;/Tvaskieftė,. A, ’Tfjc’SąūIėn®; K. I^šė£Ž, *A 
Kavaliauskas, A. Navic
kas, D. Dargvainis, J. Če- 
bonavicius, G. Kakanaūs- 
kąs. ■

Piano solo išpildo pbno 
A. Šlapelio mokinė panelė 
Augėnija Vasiliauskaite. 
Duetas G. Kakanaus- 
kas ir Ignas Petraitis; pia
no solo -r- A. Šlapelio mo- 

, kine p-lė Joana Vošiliunai- 
tė; duetas p. Elena Navi
kienė ir p-lė Ona Paznib- 
kaitė; piano solo — A. Šla-

• įeito mokinė p-lė Julė Vil- 
kišiutė; salo p. A. Šlape
lis; Šv. Cicilijos choras, 
vadovaujant \ vąrgoninkui 
p. A. Štapeliui, sudainavo 

- keletą patrijotiškų daine
lių. •*“ /■ . .• ■.

šv. Jurgio draugijos 25 
metų Jubilėjus įvyko ba
landžio 28 dieną.

Rytą, 8 valandą, klebo
nas kun. S. Kneižis atlaikė 
šventas mišias Šv. Jurgio 
draugi jos intencijai, 
nariai dalyvavo mišioi 

jos,~kassudarė malonų į* 
spūdį.

Vakare įvyko Jubilėjąus 
vakariene. Programa buvo 
gana ilga ir įvairi susidė
jo iš kalbų, dainų, solų ir 

. duetų. Vakarienės vedėjas,

isi 
ir 

ėjo prie šventos Eomuni-

A

o 1

us, J. Balutis, J. Didžbn- 
T. Skaisgiris, J. Pa- 

; carkhs, ir A. Pratašius; 
ūso 9 nariai. Iš tų 9 narių, 
išėjo iš draugijos ir ft 

katalikų, būtent, T* Skaiz-

Mass. ’
šv. Jurgio K. draugija 

yra tai pradžia Norwoodo 
lietuvių katalikų . aktyvio 
veikimo, šv. Jurgio K. 
draugija susiorganizavę 
balaiHfea 23 dieną, 1910 
metais. Ji buvo dideliu pa- 
šimk-socialistąmš ir lais
vamaniams! * Jie šmeižė 
draugiją ir tuos asmenis, 
kurie ją organizavo, šv. 
Jurgio draugijos nariai ne
paisė socialistų šmeižtų, 
visuomet stodavo į viešas 
diskusijas su socialistais 
ir drąsiai atremdavo so
cialistų . ir kitų laisvama
nių užpuolimus ant katali
kų. ■.

Kovo 31 dieną, 1912 me
tais, Šy. Jurgio draugijos 
susirinkime suorganizuoja 
Šv. Jurgio parapiją. Šocią- 
Jistai pradėjo nertis iš kai
to. Nežino ką daryti. Štai 
gruodžio mėnesy, 1912 me
tais, socialistų kuop a su
rengia viešas diskusija^ 

balsavo, k kad neya Dievo. 
Socialistai džiaugiasi.! Ma
nė, kaį katalikai bus toki 
nesusipratę jr patikės so
cialistų nutarimui ir sus
tos katalikai organizavę 
parapiją. Bet katalikai bu
vosusipratę ir neklausė 
socialistų.. 1.

Šv/ Jurgio draugija pn- 
sidėjo ir prie kitų katali
kiškų draugijų, organiza
vimo, kaip tai, Moterų Ne- 
persto jančios • Paga 1 b o s 
Panelės Švč. draugijos ir 
kitų. Iš šv. Jurgio draugi
jos, tos mažos sėklos, iš
augo didelis katalikų me
dis. Katalikai turi didelę 
gražią bažnyčią, kleboniją, 
15 įvairių katalikišku Or
ganizacijų" ir visos gerai

Patašius.
Čia paduosiu trumpą šv. 

Jurgio draugijos atskaitą 
kiek, ir kam išmokėję. Ia- 
fos pašalpų 180 nariams 

16,560.84; pomirtinių 17 
nariams $2,775.00; aukos 
draugijos nariam# |142.^ 
00* f našlaičiams $75.50; 
ndŠfems * |r našlaičiam# 
$OT.5O; kitiems labdarybės 
reikalams |£įi.Q0; nukentę- 
jusieins nuo karo Lietuvo
je $50.00; Vilniaus Mokslo 
draugijai —- 2 sieksniai 
žemės $21.00; Katalikų 
Spaudai ir kitiems Vil- 
niaus - reikalams $20,00; 
Lietuvių Dienos reikalams 
1916 metais $5.00; Strei- 
deriams $20,00; Šv. Petro 
bažnyčiai,- So. Boston, 
£ass. $25,00; šv. Jurgio 
jažnyČiai, Norwood, Mass. 
)536.00; Šy., Jurgio bažny
čiai, Norwood, Mass., 

Šventųjų Metų atminčiai 
— Stovyjai $25.00; meti
nių mokesčių į A. L. R. K. 
Federaciją $52.54; pirko 
Lietuvos’Laisvės Paskolas1 
Boną už $100.00. Tas paro
do kiek daug Šv; Jurgio 
draugija prisidėjo prie ge
rų prakilnių reikalų.

Vakarienės šeimininkės 
buvo šios: J. Tvaskienė, U. 
Paznįokienė, A. Kurienę, 
Aidukonienė, A, Kudirkie
nė, M. Glebauskįenę ir M; 
Vilkišienė. Prie stalų pa
tarnavo jaunos panelė#: 
E. Pazniokaitė, A. Babi- 
laitė, A; Vaikaizutę, O. 
Pazpįokaitė, L. Gaiduliutė, 
N. Grudi nskai , P. Perek-

, tr kffiių vardų neteko 
sužinoti. Žvalgas.

LOWELL. MASS.

2 sieksniai

ną išvyko atsargos aviaci
jos majoras Garolis, kuris 
tam tikroj mokykloje mo
kosi skraidyti < malūn
sparniu lėktuvu.

Ate. majoras GaroUs y* 
ra vienas geriausių Lietu
vos civilinės aviacijos la
kūnų. Jis turi daugiau 
kaip 1500 valandų skrai
dymo ore. Kai pabaigs ąu- 
težirų mokyklą, Garolis 
naujuoju malūnsparniu lė
ktuvu ątskrį# t tiesiai iš 
Londono į Kauną. Pats 
lakūną# mano, kad jei ijė* 
atsitiks nenumatytų kliū
čių, tai jis Šių metų kovo- 
balandžio men. pakils ma
lūnsparnių lėktuvu iš ne
toli Londono esančio aero
dromo ir, skris į Kauną. 
1700 kilometrų kelionė tę* 
stusi apie ; 10-12 valandų. 
Kadangi taksai lėktuvą# 
gali nusileisti mažoje vie
toje, tai, atskridęs iŠ Lon
dono Garolis galės nusilei
sti bet kurioje didesnėje 
Kauno aikštėje. Tsb

U - ’ * ’ Awg. tiHnskas, B

Raudonojo Rojaus ‘‘Apaštalų 
Sudėjimas”*)

: Ligi balandžio 4'd. bu
vęs’Klaipėdos krašto gu
bernatorius dr. Jonas -Np" 
vakas netrukus bus pas
kirtas Lietuvos valstybes 
tarybos nariu. Tsb.

Leninas apsigyveno-švei- 
cąrijo j iš kur jis tdirįgąvo 
savo agentų veikimą. 1915 
m. rugsejo m. savo pastan
gomis sušaukė visuotiną 
visų šalių, intemacijonalų 
(atstovų) konferenciją į 
Zimmerwald’ą. ši konfe
rencija sviedė atsišauki
mą į vįeo pasaulio proleta- 
rijatą—“Visų $a|ių pro
letarai vieninkitės^,"

K •
Girdi, turime laimėti ka

rą įr nugalėti kapitalizmą 
bei buržujų valdymą.

Ęevoliucija, * sužibu s i 
1917Jn.JRušijQj^įųrL iš 
pat pradžių buvo liberalų 
partijos atstovų Durnoj 
padarinys, užsibrėžė de- 
tronizuoti imperatorių, po 
kurio sekė laikina vyriau
sybė su vadais — Kerens- 
kiu, Rodzianko/ MiMūkov 
ir. jų sėbrais.

Rašiniui medžiagą sė
miau iš P* M. de Dogiel 
//Les societes sečretes en 
Rusšie”.

Tai be. abejones davė 
progos pasireikšti sočiai-- 
demokratams arba 1 kaip 
pradėjo vadintis Rusijos 
bolševikams.

Vokiečių vyriausybė pa
stebėjo, jog tai esą pato
gus momentas panaudoti 
Leniną ir jo visą partiją 
prieš savo politinį priešą 
^»įją/

Trockis, Zinovievąs, Ka- 
meneyas, Sivers ir ponią 
Kolontajbuvo iškamandi- 
ruoti į Peterburgą.

Reichsbankas perkėlė di- 
dėlės pinigų sumas į Šve
diją. IŠ čia palengva buvo 
pergabenama i Rusiją. -

Su šių pinigų pagalba 
Leninas ir jo agentai galu
tinai išrikiavo (suskaildė) 
kariuomenę ir po trumpo 
mūšio nuvertė laikiną vy
riausybę.

Taip tąi buvo suruoštą 
Revoliucija Rusijoj nedi
delio skaičiaus slaptosiom 
draugijos “apaštalų.”

— o —
Kaip siaubas prarijo vi* 

są didžiulę Rusijos tautą,

Tartum Dievo rykštė d 
keleto# tamsybių karąĄį 
“apaštalų” kaltės 
milžinišku kurią, y1" 
dabar dar nepajėgs
kelti ;ir nežinia kada į 
kils. Kiek nekaltų 
kraujo išlieta^ kiek gyvyį 
bių paaukota ant šio aukr 
ro ir visa tai UŽ įtą?

Argi nesišaukia nekali 
pralietas kraujas ir r * 
jonai iŠ bado ‘ mirštant 
dar Ugi šiai dienai žmoni 
šaukimą# į Dangų ątkei 
jimo?—
Roma, T d. gruodžio 19

GERAS ŠLUOTŲ DIR: 
JAS / ‘

Turi būti geras bei pas 
vus darbininkas. Kreip 
tesi - —

45 Bassett St.?
Prpvidence, R. J.

TV

BLIAM J. CH1SH0LM
GRABORIUS 

'ABU/mSlUS PAtAIMAVIHA

331 Smith St., 
PROVIDENCE, R. I, 

Telephone:
Ofisą;- Dexter 1952

Namu: PI.6286

i

t T

f. • .-V7 v.
■ Tokia antrašte , tiidus- 
tfial Defenše Association, 
Ine. išleido ‘ anglų ’ kalba 
brošiūrą, kurioje sudėti 
pirmųjų sovietų vyriausy
bės viršininkų ir komunis
tų partijos [vadų vaizdai.

Pirmaisiais sovietų Ru
sijos rėžinio; metais iš 565 
yyrią^ bu
vo 469 žydaai v

Toje* * brošiūroje. įrodo, 
kad zydai /valdo Rusiją. 
Žydai vald^ ir komunistų 
partiją. .'..j.

Rusijos Duobkasiai
Komunistams įsigalėti 

Rusijoje padėjo vokiečiai? 
Apie tai rašo straipsny: 
“Raudonojo Rojaus Apaš
talų Sudėjimas”/ kurį pa
rašė Fra. Aug/Žilinskas, 
O/P.

šiandien vokiečiai yra 
griežčiausiai misi teik ę 
pmeŠ žydu#*, c ,

Komunizmas jau einą iš 
nąados. Kaip tik žydams 
komunizmas nebus veika- 
lingas, jie jį palaidos. Ru
sijoj komunizmui duobė

jau iškasta. Greit bus ir 
jo laidotuves.. ,

Rusijos diktatorius Sta
linas, kaip girdėt, kaiku- 
rioms kompanijoms jau 
leido mokėti nuo pelno di- 
videntus; leido įsigyti že
mės; mokamą algos sulig 
pasižymėjimu;, dalinami 
medaliai už įvairius pasi- 
žy?nėjiftiušt ir'tt. '-<r* ****•■

Vadinasi, Rusija laips
niškai įvedą “kapitalisti
nę” sistemą, niekuo nesi
skiriančią nuo kitu vals
tybių.

TSEČJOS KLEJOS fAlHOSt 
. I Į jM E.W Y Q ILK D 

| KLAIPĖDĄ

1 ABI M Utį 
į KLĄIPtDĄ iRmAL- 

♦16700
PridHaRt Jnnf. Taktui

M fafeiniacift Mfkllit l: 
COSMOPOLITAN TRAVEL 

sĘRyice
Prop. J, AMBRAZIEJUS
I6B Gf*nd SK SccoHyn. N. Y.

A. S. TREČIOKAS
Itt Aidimi St., N«w«rh N. J.

JOHN SEKYS
.. 433 PičkSt., Hartford, Conn.

VIENYBE TRAVEL BURBAU * 
l?3 Gr«n<te„ IrttHyn. N.Y.

G.A.KYBA • ■
AMERIKOS LIETUVIS 
J4\Y»rnoj Vif«e»ifor,*M«l.

ATLANTIC TRAYEL SERVICE .
f |(.-SIDAlRAS.Pn?p.
B 30B B‘way, 56. Icifon; Muk 

PETRAS BARTKEVIČIUS
6/tN- MitnSt.i M«*, 

PAUL MOLIS ■ ■
• SL, D.trcit, Midi.
liihuaniaN 'nęvvs FUI. co. 

NAUJIENOS ,
. JUVS.HalibdSt.iChieagotlIl..'
CHIO LIJHUANIAN PUIUSH-

■ INC CO. DIRVA
K. S.KAW- 
įlMSuptriatAva.,.

CUv^adėChfo ; y i.
Č. J.WQSHNER._ ■* A. 

2013 Činis Sf^PfttihiroK 
. A.VARASIUS ", 
į 2pi AR N.lioni BU lulldlng

IMU .Cirūn St., Štfo£ū^lirP«.

Ditlelė 
EKSKURSIJA 
Į LIETUVĄ

K«RgIo ir tfiihirf , f 
. Lįttuyiiį Laivakorčiy Agenty

Sąjunga Anttrikbje . -

topdlariu Kąbfafaru

^STBTTHĄRT”
' ‘Uplauks H Npw Yorko ' 

BIRŽELIO 5 d.,1935 
tiesiai b* persėdimo j KĮaiį>edq

Taip įsišąknejo vienas 
iš . didžiausių, neprietelių; 
tai . “apkalbėjimas? —■plet- 
kininkų draugas*. Patar 
čiau tiems, kurie apkalba
mi ir kenčia sekti Rašyto
jo Petro Armino žodžius: 
^Žmogau, esant sąžinei 
tavo grynai! Nepaisyk ką 
apie tave sako kaimynai! 
Teisingu keliu eik! Žinoki 
jog paikas: nors loja, nus
toja", kai pereiną laikąsP1

GBAUpWASĮ
Daugelis is Čionykščių 

lietuvių graudinasi, kad 
tiek daug prisipirko tikie- 
iėlių dėl “frish Sweep Sta- 
kes”; Jie išgirdo, kad A- 
merikos pastos vbĮinin.- 
kas praneša, kad konfis
kuoja laiškūs, siunčiamus 
į Airiją ir sužinojo/ kad 
daugelis iš pardavinėtojų 
juos apgaudinėja. Kada 
mūsų žmonės pasimokins. 
Berods, “Ponzės” bankos 
“trjksai” galėja visiems a? 
kįą atidaryti. Bet ne. Tur
būt Iki pabaigai bus tokių 
neišmanėlių, kurie seks yį- 
sūs apgavikus .

MALŪNSPARNIU 
LĖKTUVU

IH^BURG-AMERICANLINE f NORTH GBRMAN UQYH

Ligšiol Lietuvoje malūn
sparnių (ąutožyrinių) lėk
tuvų nebūdavo. Gi dabar 
tokį lėktuvą jau įs|gijo 
InetuVos Ąero ’ klpbas už 
40.000 litų. Lėktuvas dar 
yra Londone, nes Lietuvo
je juo dar niekas nėmoka 
skraidyti. Už tar vasario

-r--■
W 0689 W ’ .

NATIONAL BAKEBY
LIJSTOTIflKA KEPYKLA .

A B. BARTUSEVIČIUS
(Savininkes)

Florence St, / 
Providence, JŪ 1

A. Vaitkus

I

E, ČIOČYS
VIENINTELIS LIETjmS

Gyvasčių. Apdraudos Agen 
iioje Apylinkėje '

188 Clifford St.,
PROVIDENCE, B. I..

Tel. WEst 7031 ’•
REIKALAUKITE

ŽInovlętf-Apfelbąum {AppĮefree) 
BmM S*v«(Mraf MngtaB, r.ulimt nl rĮii loilit fr—iMiriritb of din 

Nšrtfi; PtmŪmB 6* flif Esrutivt «t Ąfo tMnl fe>ięM>fĮ«įMf.

BUST BEE VALGYKLA
Užlaiko specialius pietas, 

uBcandžius ir gėrimus 
taipgi .

GROSERJTC k MftSOS 
KRAUTUVĖ

302 Orms St., Providence,

Unin-miandff 
I < M

--------.T- f >!į**įBLW T""*,    ’T—-r

L*to«

Pale Dry - Vitalized *• Goldan
GINGĖĘALE

Lietuviai Savininkai :
B/Simonavičius, AlexDJ 
28 Ohaffee St., Providence, BĮC

DS175S2

KW«fl«w-|tottnfek* Wd of roses)

TAI PIRMIEJI REVOLIUCIONIERIAI IK SOVIETŲ KOMUNISTŲ VADAI.
* < s. ‘ ' • iiM ' •’ . ‘ b’. ’
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PLUMERIS

S. F. RACZELOWSIU
.22 Printery 
Providtnoe, R. I.

• i

Tek DEzter 2053

EACELSIOR MITO
Wirt>Sj»i 

*lūotv fr tiūomro -
i ... 25DonforthSt, 

PROVIDENCE,R. X
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igk Stogą, Permaliavok ir Pertaisyk Savo Namus Dabar! §
LENGVOS KREDITO SĄLYGOS Teikiamas Dėdės Šamo Geresni! Namų Programa Padės Jums Modernizsoti Jūsų Namus

BIRD PRODUCTS VARNIŠKEI ■ 
SUCI

p 180 Granite Street, (įuincy. 
r Oak Street, Taunton .......... 
k .
[240 Eąstem Avė., Malden

No, 7 Dūco Auto Polish 59 c pt.
No, 7DucoAutoTop
Finiah 59c pt

WeUesley 0200 
... Billerica 443 
Presidenf 7100

FloorWax.................../*39olb. "
ScreenEnamel 81c qt,

L. GROSSMAN SONS, INC.
MAIN OFFICE — 130 GRANITE ST., QUINCY

Vonių, prietaisai—VirtuvSs “Sin- 
kos”. ir. “Drainboards” Žo- 
džiu visko Plumbing ir šildymui.

. Kainos nustatytos,, patenkinti 
taupus asmenis. .

Baltos Camp Wash Sinkos 98c, 
Virtuves Šinkos nuo $5.75
Kombih. Swing Kranai $3.19
Baltos Toilet sėdynės . J$1.95 . 
Metaliniai Vaistų Kabinetai $1,35

geriąmos rūiies medžiagos statybai* Galite
, jos gauti pas GR088MANĄ, ji tvirta ir y- 

patingai graži, Tadgi, užeikite į mūsų.kie
mų kur pamatysite tūkstančius pėdų AUK
ŠTOS RŪŠIES vakarų pakraščio lentų — 
visoje Amerikoj žinomos rūšies lentos grin
dims.Genesoo asfaltiniai gontai, Du Pont _ 
Maliavai ir visų geriausios rūšies plumeriš- t 
kų ir Šildymui reikmenų. Tadgi, užeikite ir 
persitikrinkite.

PLUMBING

~nt

5 NATIONAL 
HOUSING ALT
Duoda Jums galimybes da

bar pradėti Jūsų namų 

] perdirbimo ir taisymo darbą, kurį seniai 

f taip atidėliojate. Mes esame pasiruošę jums nu- 

į rodyti, kaip lengva yra įsigyti BIRD’O STOGĄ 

r arba BIRD’O MEDŽIAGOS sienoms apmušti.

namo Pataisymas užeikite i musų kiemą ir
YRA NEBRANGUS PERSITIKRINKITE

Perdjpgk Stogų, PoraMSiavok Dabar, Sų- Ą3ku, kad Jfii iioritę TAUPYTI PDŪGUS. 
dėk naujas grindis. Pastatyk ekstra kamba-

- ri pastogėj arba žaidimo kambarį rūsyj. 
Modernizuok savo virtuvės kambarį su 
“Brėakfast Nook” arba įdėdamas Naujų 
Baltų Emalio Sinkų fc Sėt Tub. Pagražink 
savo vonių visa eile naujų Vonios prietaisų. 
Pasistatyk sau naujų tvorų, prieangį, namų

„^ naminiams paukščįąmSį garažų, vas^nj na 
mėlį arba visai naujų namų. Užeikite į mū
sų kiemų ir nusistebėsi pamatęs, kaip leng
va yra pagražinti Jūsų namus,

LENTOS GRINDIMS
. Pilno Storio, Aukštos rūšies
ĄŽUOLINES LENTOS GRIN

DIMS.
Paprastam kambariui
kainuoja ....................    $13.00
Įsivaizduok, kaip pigiai, gražios 

.atvirtos ĄŽUOLINES GRIN
DYS ;tavo .salionui ir valgoma
jam kambariui. Taip, pigiai nenu
pirksi gero- kilimo. •

. Kai-kurios Ąžuolinės Grindims
Lentos galima pirkti po 8c. kva
dratinę pėdę, "

GROSSMAN IŠSPRĘS 
Maliavojimo Klausimą

Aukštos Rūšies Maliavos 
III I PIInlT VARNISH — ENAMELS 1J V 1 VII 1 Apšvies Jūsų Namus
Dabar jums gera, proga gauti aukžtos rūšies maliavos ~ tai 
garsi Maliava Dii Pont Namams. NumaliaVojimas vieno papras
to šeimynos namo kainuos apie $16.25. Gera nuolaida duodama 
perkant 5 galionus ar daugiau.
Interior Glosg ......7;...$2.95 gal.
Fiat White 1.25 gtd.
Floor & Deck Enamel 2.54gaJt.ū*n4ai. ~ iitk Aluminum Paini ■tomn 2*80 gal. Semi-Glogs Finišu .... 1.75 gal. 7 Dūco Auto Polisb 59c nt.
White Le&d in Oil.... 9.19 cwt
Pure Orange Shellac 1,39 gal,

Has the NHA holpedyou?
The National HousingActgivesyou 
a chance to make immediate repaira 
td your Home and protect it with 
paint... Money for thia ,work can . 
be had on e«»y temų... Come in 
today and let us give you all the. 
fact&.

uim xi

.. President 7100 žf." 7 TWT A 27 VVasbington Street,‘Newton

..... Taunton 1245 m BostonRoad, Billerica
...... Malden 0774 JL ji 40 Hancock Street, Atlantic ....

r

r
j

[ PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
■ -- - ■ • >. • . . • ..... T

ALUMS AKCIJOS 
iL SUSIRINKIMAS
bfcatalikiškos Akcijos su- 
“’tnkimas įvyko 28 d. ba- 

tdžio, šv. Kryžiaus Pa
rjos Salėje, Mt. Carinei, 
į.1 { tą su si r i nki Tną atvy- 
[ atstovai is New PhiląJ 
hersville, Hazleton, ir 
į$t. Carmel. Susirinkimą 
ferč malda kuri. Nenor
ai Hazleton. Toliau susi-

C

įfceas“ Lukošius. Seką 
pfesimai ir paaiškinimai.

; Kada ir kame Katali
kes Akcijos Seimelį šį- 
Įrengti?
1 Kadangi buvo jau mi
tą, kad šiuos susirinki- 
p, .kas metą laikyti ki
lę vietoje, tai dabar visi 
įtojo šį seimelį laikyti 
aersville. Nes pirmuti- 
r buvo laikomas New 

o antras buvo Gi- 
įįdville.

Į, Šis seimas bus laiko-

•flfl
' . j

'-*is 
H

mas antrą dieną birželio 
mėnesio, trečią valandą po 
pietų. Pasivėlinusių nebus 
laukiama.

c. šis nutarimas yra la
bai patogus, nes tą dieną, 
Šv. Kazimiero Ąkądemi- 
kės iš Vilią St. Joseph Ma- 
rie, Newtown, turės vaidi
nimą Pottsville, Airių Sve
tainėje. Buš labai gražus 
ir įdomus vaidinimas, tai 
patartina šeinio delega
tams atvykti ,to veikalo 
pažiūrėti. ’ f '

2. Kokie- referatai bus 
skaitomi ir kurie kalbėto
jai bus kviesti?

a. Tam apsvarstym u i 
nutarė išrinkti Komisiją 
trijų asmenų. Kvietimų ir 
referatų Komisija suside
da iš šių asmenų: kim. J. 
B. Končius, Mt. Carmel, 
kun. J. Karalius, Šhenan- 
doah, ir V. Lukošius, Mi- 
nersville. ši Komisija susi
rinkusi nutars ir “pakvies 
kalbėtojus seimeliui ir su
sitars dėl referatų skaity
mo.

EXTRA! 
EXTRA!

Čia naujiena, kurios daugelis jau laukia išgirsti, 
kad: •. - ’ »
I Kainos už anglius
; Krito žemyn!'
'• žemyn!
• > ŽEMYN!

l Sužinokite kiek galima sutaupyti DABAR per- 
į'Jrant dalį arba visą kiekį D. & H. CONE- 
į ULEANED ANTHRACITE anglių dėl žiemos, 
f ; NAUJOS ŽEMOS PAVASARIO KAINOS,

LAVVSON COAL & GRAIN CO.
64 Ames St., Montello, Mass. /

t

3. Kokios rezoliucijos
mūsą apylinkės ir bendrčs 
Amerikos Lietuvių reika
lams bus patiektos seimui 
priimti? ■ . ' '

a. Kun. Nenortą iš Hazr 
leton, ir Petras Nariaus- 
kas iš New Philą., šį klau
simą apsvarstys; tuomet 
jie sueis su pirmąja Komi
sija, ir visi . penki nariai 
nutars Rezoliucijų daly
kus.. . \ .

4. Klausimai ir sumany
mai. -

a. Lietuvoj yra įsteigta 
Lietuvių užsienių draugi
ja. Ji yra valdžios prote
guojamą. Nesenai susida
rė Centralinė valdyba. Ši 
draugija kviečia viso pa
saulio lietuvius į Kongre
są, kurį jie rengia Šį.rude
nį, Kaune. Nutarė į šį su
sirinkimą kviesti Lietuviu 
atstovą p. Skipitį į musų 
seimą, idant jis mums pa
aiškintų apie savo misiją. 
Delegatai suvažiavę pata
rė turėti sekančius refera
tus seime; 1. Katalikiška 
akcija, 2. Jaunimo klausi
mas, 3. Rerum Noyarum, 
4. Quadragesima Anno. (

Raštininkė:
Alberta Dembauskąite.

Iš PO MDSŪ STOGO :
• GRIŽO

Mt. Carmel, Pa. — Jo 
Ekscelencija Vysk. Matu
lionis grįžo Mt. Carmel’in 
ketvirtadieny; gegužės 2 
d. Todėl nusidžiaugėme 
visi Jį išvydę vėl 'mūsų 
tarpe. Te Jūsų poilsys pas 
mus būna Jums labiausia 
ramus. Lai Jūsų, sveikatė
lę gerėja ir stiprėja kas
kart labiau, o mūsų atbun
danti gražioji gamta te 
gaivina Jums širdį!

SUTVIRTINIMO 
SAKRAMENTAS

Jo Ekscelencija pasili
kęs čionai baigs lietuvių 
parapijų lankymą, Miner- 
sville ir Shamokin. 19 die
ną gegužės suteiks Sutvir
tinimo Sakramentą Šv. 
kryžiaus parapijoje, Mt. 
Carmel’y. Nors diecezijos 
vyskupas pernai suteikė 
tą sakramentą šioje para
pijoje, bet ir šįmet susida
rys apie 170 ? asmeny 
Mums : Ainerikos liefltų* 
viams yra tai nepaprasta 
malonė būti paženklintu 
kaip Kristaus kareiviu, 
taip mums jaukioje lietu
viškoje dvasioje, būtent: 
priimti Sutvirtinimo Sa
kramentą iš lietuvio vys
kupo. .

IŠLEISTUVES GARBIN
GAM SVEČIUI

• Dėkingi, tal£ mūsų Eks
celencijai už Jo atsilariky-

Kaip papitest&ii -piėt^aina^ibldabar tik lieka- 
sulig kilniu obalsiu likti ; 
ištikimais statant ant to 
pamato tinkamą gyveni
mo namą**. .

Nesitikėta garbė! Jo Ek
scelencija išdalino spalvas 
ir kiekvienas vaikutis, pri
imdamas spalvas, gavo 
progą pabučiuoti Eksce
lencijos žiedą. ’

Pasidabino ’ visi savo 
spalvomis ir M. Rameiky- 
tė kalbėjo apie Rožę ir 
Konvaliją (Klasės Gėlę).

Klasės Istorija, kurią M. 
Aniukštytė gražiai skaitė, 
buvo įdėmu klausytis, o 
Klasės Palikimai; K. Vaš- 
kytės skaityta, visus iki 
sočiai prijuokino.

Sudainuota žadinanti, 
entuziastiška dainelė: Sto
kim visi tuoj į darbą, dėl 
įdėjų prakilnių!

Pusė po vienuolikos jau. 
Laikas pietums. Sukalbėta 
bendra malda ir visi links
mi, pilni neišdildomų įspū
džių išsiskirstę namon.

/ Laimute. \
Gerb. skaitytojų ir prietakų 

nuoširdžiai prašome remti tuos 
. profesionalua ir biznierius, kurie 

skelbiasi “Darbininke.” Nuėję 
daryti kokį biznį pasakykite, kad 
matėte jo skelbimų “Darbiniu* 
ke.” Tokiu būdu biznierius dar 
geriau supras, kad skelbtis “Dar
bininke” apsimoka.

PHILADH.PHIA, PA.
(Jegužes 5 dieną, Šv. Ka- 

’ zimiero parapijos šv. Var
do draugijos įvyko teat- 

fras. Labai gražiai mūsų
jaunimas vaidino. Tai gar
bė mūsų parapijos mokyk- „ ..
los mokytojoms, kad taip mą į šią parapiją ir už 
gražiai išauklčją ir išmo* gautas brangias malonės, 
ko jaunimą lietuviškoje -----
dvasioje. w ’ žmonių buvo

j daug.

Mes stropiai rengiamės 
__ _ _ prie atsisveikinimo . iškil- 

Ten Buvęs, mių, kurios įvyks prieš Jq

duvo nusifotogrąfąvimas 
ir į rožančių it Škaplerių 
brolijos įsirašymas. \

KLASES DIENA ’
Aštuntas skyrius šven

tė Klases Dieną, gegužės 
7 d. Nustebino visus kle
bonas, kada jią atsivedė 
Jo Ekscelenciją aštuntam 
kambarin, kur septinto 
Skyriaus mokiniai ir Sesu
tės laukė klebono atyyks- 
tarit dalyvautų programo
je. Anaiptol, linksma ir 
jauki nuotaika susidarė ir 
greitai prasidėjo dienos 
tvarką. .

Pasveikinimą labai tiri- 
kainai atliko E. Bražins
kas.

Sugiedota himnas į kla
ses globėją.

Motina Gerosios Patar
ties (Klasės Globėją) — 
rimtai išpildė B. Paųžaitė, 

.Semper Fidelis (Obalsis) 
— gražiai atliko A. Lisau
skaite.

Auksinė ir Mėlyna (Spal
vos) — labai aiškiai išpil
dė Adolfas Raslavičiuš.

Klebonas savo kalboje 
ragfe°.J^igialleią;il 
neužmiršti savo dvasios 
vadų, mokytojų, lietuvių 
kalbos ir Bažnyčios; ragi
no visus siekti aukštesnio 
mokslo, ypač katalikiško
se įstaigose -r- mergaitėms 
nurodė .Vilią Joseph Ma- 
rie Akademiją, o bernai
čiams Marianapolį.

Jo Ekscelencija pakvies
tas kalbėti, nuoširdžiai pa
brėžė, kad žmogaus gyve
nimas priklauso nuo pa
mato ant kurio jis stato 
savo gyvenimą. °Nė uni
versitetas, nė vidurinė mo- 

' kykla nėra taip svarbi 
i Žmogaus gyvenime, kaip 

pradinė mokykla* •, sakė Jo 
. Ekscelencija. “Sudėję į sa- 

vot gyvenimo pamatą Tike- 
I jimo ir šventos Istorijos

Ekscelencijos išvažiavimą 
Brooklynan, apie 22 d. ge
gužės. Mokyklos vaikučiai 
derina, balselius, kad tik 
kuogražiausiaį Atsisveiki
nimo Operetę išpildžius. Į 
tą  ̂rimtą muzikalinį veika
lą įeina net 40 mergaičių, 
kurios nuoširdžiai rengia
si, kad tik sudarius dides
nio malonumo Ekscelenci
jai. Moterėlės irgi ką nors 
patyliukais veikia. Pama? 
tysim iškils aikštėn.

PIRMOJI VAIKUČIŲ 
KOMUNIJA

Sekmadienį, gegužės 5 
d., 51 vaikutis priėmė Pir
mą Šventą Komuniją. Iš
kilmės prasidėjo gražia 
procesija, kurioje dalyva
vo mokyklos choristės, 
tarnautojai, mažieji paly
dovai ir komunikantai. 
Kun. dr. Končius pasitiko 
mažyčius komunikant us 
auditorijoj atlydėdamas 
iškilmingai su ' procesija 
bažnyčion. Choristės eida
mos giedojo psalmę, Lau- 
date ’ pueri, o įžengiant 
bažnyčion mažyčiai savo 
švelniais balseliais giedo
jo “Jėzau, ateinu pas Ta
ve’*, __
labai gražų įspūdį. Po to 
sekė kunigo daktaro pa
mokinimas, krikšto įžadų 
atnaujinimas ir šv. Mišios, 
kurias celebravo patsai 
klebonas. Chorisčių pritai
kintas angeliškas giedoji
mas buvo inspiracija sie
lai kilti prie Dievo. Koks 
tai buvo džiaugsmas . ma
žyčiams tą dieną pirmą 
kart priėmus Jėzų į savo 
širdeles, ir dar .labiau, kad jux*w ** 
jų tėveliai ir broliai bei se- mokslo, pamaldumo, ir 
sutės drauge dalyvavo to- prisirišimo prie Jėzaus ri
ję dangiškoje pųotoje.| krai pasistatot sau tvirtą

Lpnese MARJTHONIAN HAT |
I CLEANINGCO.i Pataisome ir Nuvalome
I . čeverykus
| Ar jau užljote į mūių naujų 

Vktų?
Mes atliekame visų eilę skrybė
lių valymo ir Čeverykų taisy* 

mo darbia,. su v&iausiaia
i J ■■ y Įtaisais, 

Garantuojams savo darbus.
Kaip praeityje, taip ir ateityje 

attiksime jūsų darbus.
Prleials Brocktoa National Bank
93 Mari St, Brooktaų Masa ..
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LAI GROSSMAN ATLIEKA PATAISYMUS IR REMODEUAVIMUS
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PADARE TAI GALIMU DEL 
JŪSŲ TĄ BŪTINĄ DARBA 
PADARYTI DABAR!

IŠLAIDOS TAI NAMU
.j ■ '■ r*t ’ •

PATAISYMUI
PASINAUDOK PROGA

™<< BIRD produktus
TUOMI PADIDINSITE SAVO NUOSAVYBES VERTĘ 

Niekas taip greit nedidma namo vertes, kaip 
, naujas stogas ar sienų apmušimas iš oro pų- 

sės. Jusų namas netik gražiai atrodys, bet taip 
-■ ^^^^gidtu^74tdesnę.wHęz:--'’'

DIDESNIAM PATOGUMUI
BIRD’O PRODUKTAIS izoliuoti namai užtikrina 
didesnį patogumą nepaprastai dideliuose kar- 
ščiuose ir šalčiuose. . r ?

SUMAŽINA ATEITYJE TAISYMO IŠLAIDAS 
Atliekant mažesniuosius pataisymus dabar, 
jus galite išvengti didesnių pataisymų ateityj.

PERŽIUREK ŠĮ SĄRAŠĄ SAVO NAMUOSE KOKI DARBA TURI PADARYTI 
BIRD PRODUKTŲ YRA KIEKVIENAM DARBUI

BIRD THICK BUTTSHINGLES 
BIRDART BRIC SIDING 
BIRD INSULĄTED BRIC SipiNG 
BIRD INSULATING BOARD 
BIRDNEPONSET WALLBOARD 
BIRD AMERICAN WĄLLBOĄRD 
BIRDPLASTIC CEMENT 
BIRŲ CMUtlI PAIKIS 
BIRD LIOUID ROOF COATING

PAGRAŽINĘ SAVO NAMĄ
jus pakelsite namo vertę ir padidinsite sau pa
togumus. Padaryk tai dabar-

kadjabibinii pajamas is nuosavybes
Daug namift siavininkų naudpjąšį taja proga, 

p daatatydam dąugteu kainbariti ir kitais aM- 
tikimąją pertaiso namus taip, kad padarius 
daugiau vietos išnuomavimm-

Bile investmentas namų pataisymui yra tai ių* 
• vestmentas dide$nei;apsaugaL

PUCTS

STOGAS .
RYNOS IR VAMZDŽIAI 
SIENŲ APMUŠIMAI 

PASTOGE
MIEGAMIEJI KAMBARIAI
MAUDYNĖS
VIRTUVĖ
PRIEANGIS(PORCH)
RUSIS ( 
GAPAŽAS
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Rytinių Valstybių Žinios
■mtUMMMMM

THOMPSON, CONN.
gi SPORTAS
f ;• Marianapolio sviedinio 
L jatelto, vadovaujant ątlė- 
| jtkos direktoriui, kun. A. 
I* Morkūnui ir kapitonui An- 
k ianui Kacevičiui ir Vincui 
LJDirsei, atidarė šį sezoną 
|Prieš galingąją prancūzą 
I Assumption Kolegiją, Wor 
| testeryje. Iki Šiai dienai 
r kolegistai sulošė jau ketu- 
t ris lošimus.

E JPRANCUZAI 5, LEETU- 
r r VTAI4
F. ? Pirmame žaidime Maria- 
[■ Ūapoliečiams nebuvo lem- 
t ja nugalėti gerai įsilavinu- 
l liūs, gal pergerai, prancū- 
L |us kolegistus.B j Žaidimas iki pat devin- 
t fo “iningo” buvo Mariana- 
Ė poliečių naudai. Bet štai g devintas, lietuviai turi 4 K firieš prancūzų % 2, jau E Bviem lošikam nepasisekė I išmušti sviedinį, stovi tre- 
| įias... pataiko vieną... ne* r jęrtoli, lengvas, bet nepa- Į gautas. Sekančiam pavyk- 

sta, toli išmušti. Paskuti- 
f fiio išmuštas sviėdinis vėl 
t praloštas, ir taip, prancū- | |ai laimi.
I į Šiame žaidime, žvaigždė 

|Uvo pats kolegijos meti-
F |as Juozas Stonįonis.
B' r ■ ---- -
g * KOLEGISTA 11, 
| f NICHOLS 10 
į • Sekančioje dienoje kole- 

fistai grūmėsi kaimyninės 
elegijos rateliu, Nichol’s g Jr'Kblegija.K t Žaidime paaiškėjo, kad 

p oponentų metikai turėjo 
kur kas šaltesnį-kraųją už 
giškius. Pačioje pra- 

je Marianapolio rate- 
tvarkytojas p. Jonas 
auškas buvo privers- E ias panaudoti net tris me- 

B tikus.B X Šio žaidimo vėl buvo t Juozas Štonionis ir, kurio K nėka lietuviams kolegis- E |ąins teko šis lošimas lai* E, tnėti.

kare, kitą dainą dainavo
me. visi pripažino, kad ne* 
bereikalo La Šalie Akade
mija per ilgus metus ne
šioja Rbode Island cbam- 
pionų laurus.

žaidimo rezultatai: La 
Šalie 7t Marianapolis 1.

Veikalą “Žydų Karalius” 
kun. Dr. Navickas išvertė 
ne iŠ anglų kalbos, bet iš 
rusų. '

GEGUŽINES PAMALDOS
Per visą gegužės mėnesį 

kolegijos koplyčioje yra 
laikomos atitinkamos pa
maldos. Kiekvieno studen-

; WATERBDRY SAVINGŠ BANK Į
!į VVATERBUR Y, CONNECTICUT i j
/ • BrooklynOffice ji

I • • • 1 ' ' <!
! f Waterbury’o Savingi Rankos BrooHyn'o Skyrius gali aptft. ; l 

/ pinti tavo vilu*bankoi reikalui,
■ į Tos-pačioi banko* knygute, kuriai gavote nuo Waterbury i į 
!; Savingi Bank galite naįdoti ir Brooklyn’o Rankoje. Taipgi ; l 
H ■ > turime; . J

jį /> CHRISTMASIRVACATIONCLUBS
i; TRAVELER’S CHECKS
i! FOREIGNDRAETS U 

i!i i 1 į
i I Ateikite mes jums patarnatuime, kaip it ienoje Baįkoje. j •

to”intencija per šį mėnesį L į :----- 1 793-797 Bank St. - —- —----- • j:
‘ < į t «turėtų būti, kad Panelė 

Švenčiausioji padėtų: iš
laikyti kvotimus, išrišti 
gyvenimo pašaukimą ir, 
kad padėtų materialinei ir, 
kad Ji išprašytų iŠ savo 
mylimiausiojo Sūnaus pa
laimos visiems kolegijos 
prieteliams. •

Bronius Mažukna L. K.

WATERBURY, CONN.
'VELYKAS PRALEIDO

NEW HftVEH, MN.

į- t -.. KOLEGISTAI6, 
f: SEMINARISTAI 5 
’ j /Trečiasis sviedinio marš- 
f pito tošimis įvyko Maria* 
į; pąpolio kolegistų su šv. 
- feomcr seminarijos rate 
į fitL Thomiečiai supliekė 
| įfarianapoliečius pereitą 
| fcetą 17-5. Bet tai buvo 
r pereitą metą.
F? Šį metą, nors ne taip, 
kjabai, pasigailėjo, kolegis- 
| Jai išėjo laimėtojais, • su- t pliekdami Hartford’o apy- 
k Bnkės vieną iš galingiąu* 
F Šių ir garbingiausių svie- 
L ginto sporto komandų.

F LASALLE 7, KOLEGIS- 
I*’:.- TAI1 ■ 
g t Ar kolegistams lėmta 
tįliekti visų kailius? Taip, 
g yisi entuziastiškai šaukė-* Ė mę pereito pirmadienio ry« 
gi|ę. Bet jau tos dienos va- 

telefonas: piaxa 1350. "

JONAS GREBLIAUGKAS
i Graboripa ir Bakamuotojai 

428 Š. Paca Street 
BALTIMORE, MD.

i

1
F

CHAS. B.KUCHAUSKAS
' IOTVVIS GRABORIUS 

Ir Balsamuotojas'
- . 637 S. Paca St, .

L Baltimore, Md, 
bbaidotuvSse patarnauju gerai 
[ Ir pigiai. Pagrobus paruošiu.

-Nuo$7ū~6100-4150 ir
Į aukščiau s
l T«L —8outh0083

Lietuvių parapijos baž
nyčioje, , Velykų dienoje,; 
pamaldos įvyko labai iš
kilmingos ir įspūdingos. 
Prisikėlimo mišios įvyko 
5:30 vai. ryte, kurias at
našavo kleb. kun. J. Va-, 
lantiejus. Jam asistavo 
kun. Gradeckis ir kun. 
Kripas. Kun. Gradeckis 
pasakė atitinkamą pamok
slą. Choras ir orkestras 
labai gražiai išpildė bažny
tinę muziką* Bažnyčia bu
vo perpildyta žmonėmis; ,

Lietuvių par. radio pus
valandis įvyksta kas šeš
tadienį nuo 3:30 vai. iki 4 
vai. po pietų iš stoties 
WIXBS, 1500 kitocyėles.

Mūsų visų geras priete- 
lius .ir pažystamas kun. 
Kazlauskas, Ansonia pa
rapijos klebonas, pereitą 
mėnesį labai kukliai minė
jo savo 10 metų kunigavi
mo sukaktį. Girdėjau, kad 
Jubilėjatas atlaikė švr mi
šias, gavo daug sveikini
mų telephonu, laiškais ir 
telegramomis. Jį asmeniai 
sveikino kunigai^ J. Va
lantis jus, E. Gradeckas, 
Virkus, B. Gauronskas, J. 
Kripas. Ad multos annos!s
MIRĖ LIETUVIS ANTA,- 

iNAS BARUSIUS, ’
Šiomis dienomis mirė 

waterburietis Ant anas 
Bartišius. Lai jo vėlė ilsisi 
Viešpatyje. , ,

“ŽYDŲ KARALIUS”
< SCENOJE

šv. Vardo ir Marijos 
Vaikelių draugijų nariai, 
vadovaujant kun. E. Gra- 
deckui, suvaidino kun. Dr. 
J. Navicko išversta iš ru
sų kalbos veikalą “Žydų 
Karalius”. Vaidinimas vi
siems patiko, nes vaidin
tojai savo roles labai gerai 
atliko;

L šv., Juozapo Dainos Ra
telis, kuris turi apie 60 
vaikinų ir merginų,; vado
vaujant graboriui .Jonui 
Stokes ir padedant Denis 
Moore, sugiedojo giesmes. 
Mokyklos Vaikeliai, vado
vaujant Seserei Juozapai, 
taip pat gražiai sugiedojo 
psalmes.

Žymiausias roles vaidi
no šie: Mikas Virbickas 
(Pilotas), Marė Baranau
skaitė (Piloto žmona) t Jo
ana, Pilotų žmonos draugė 
— Julė Sniečkiutė iar. Riti.

Vaidinimas po piėt įvy
ko vaikams.

*MRE JONAS PLUNGE
Hartforde, lietuvių para

pijoje mirė Jonas Plungė. 
Laidotuvės įvyko iš šv. 
Trejybės par. (bažnyčios/ 
Palaidotas. Mt. Benedict 
kapuose. Mišias atlaikė 
kun. Kripas iš Waterbury.

VELYKINĖ TALKA
Šv. Juozapo lietuvių pa

rapijoj, kun. Valantįejui, 
klebonui į talką buvo at
vykę šie kunigai: J; Am- 
botas, V. Karkauskas, Dr. 
Bružas, Kazlauskas, Kar
tonas, Ražaitis, Gaurons- 
kas, Vaškelis.

SO. MANCHESTER, CT.
Balandžio 28 d. įvyko L. 

R. K. Moterų Sąjungos 
Conn. Apskričio metinis

suvažiavimas, p. AlijoŠie- 
nes rezidencijoj, 83 Bissel 
St. ; • •• ■’ a ; / ■.

Dalyvavo iš penkių kuo
pų 18 atstovų ir trys vieš
nios. Sesijų prezidium 
vienbalsiai užgirta apskri
čio valdyba; būtent, pirm. 
R. Mončiunienė, viče-pirm. 
B Miciuniėne, rašt. M. Jo- 
kubaitė, tvarkdarė O. Am- 
brozienė. Korespondentė 
vice - pirmininkė, /-

? Visos atstovės buvo už- 
interesuotos^-konstitucijos 
pataisomis, . kįHps; dabar 
sįjaušdinąntos “M.D.”,Pri- 
imtos ir atmestos pataisos 
tilps protokole.

Plačiai kalbėta būsian
čios trilypės GEGUŽINĖS, 
birželio 9 d., Maener Chor 
Park, West ;Haven, Cpbn., 
reikalu. Paskirta nemažai 
dovanų dalyviams gaišiuo
se. ?;■

Rimtai kąiiįėt a apie bū
siantį Seimą, Hartford, 
Conn. P-Ię M. Jokubaitė 
vienbalsiai išrinkta atsto
vė į Seimą/J^įgu ji“ dėl ko
kių priežasčių negalės dar' 
lyvauti, tai apskritį atsto
vausp. V. Alijošienė.

Sesijos baidėsi 6 vai. va- .kare. / J
■ /To sėsijųj vaišingos -£fo. 
Manchesteriff sąjuhgietės 
Suruošė vakarienę, kurios 
metu pareikšta daug gra
žių minčių; padėkota vi
soms sąjungietėms už vai
šes, ypatingai p. Alijošie- 
nei, kuri ^užleido savo 
kambariui suvažiavimui.

Ponia Alijošienė gyvena 
su savo vaikeliais. Ji po
rą metų atgal neteko savo 
mylimo vyro. Tad Moterų 
Sąjungos Cbnn. Apskričio 
vardu p. Ąlijošienei pri
klauso seseriška užuojau
ta. . • Kor-te/

Žmogus tik tiek žmogus, 
kiek jis valios turi*

Tikiu, kadjau visi mūsų 
kolonijos lietuviai žino, 
kad šią Vasarą, birželio £ 
d,, Š. m. įvyks Trilypė Ge
gužinė, Maenner Chor 
Park, Orange Avė., West 
Haven, Conn. * ■ »

Rengimo komisija dirba 
ir stengiasi padaryti Šią 
Gegužinę pasekmingą, bet 
komisija viena negali at
likti visų darbų. Taigi 
kviečia visus stoti į darbą 
ir pagelbėti komisijai.

Moterų Sąjungos 33 kuo
pa laikytame susirinkime 
vienbalsiai nutarė prisidė
ti ir dirbti Gegužinės nau
dai. tai gražus pavyzdys 
kitoms kuopoms.

Klebonas kun. V. P, Kar- 
kauskas atsilankė į sąjun- 
giečių susirinkimą ir kvie
tė visas dalyvauti “in cor- 
pore” bažnyčioje laike Šv. 
Misijų, kurios prasidėjo 
gegužės 5 d.

Susirinkime sąjungietės 
suaukavo pinigų papuoši
mui Panelės švenčiausios 
altoriaus/ /

Klebonas kun. V* P. 
Karkauskas, su pagalba 
vąrg. V. Stasevičiaus, e- 
nergingai darbuoajsi, ir 
prįrašynėja naujus narius 
bei nares prie šv. Kazimie
ro parapijos ęhoro. Girdė
jau, kad ir senesni, buvę 
choristai-tės grįžta.

Šį metą Šy. Velykų die
nos ceremonijos mūsų baž
nyčioje buvo labai įspūdin
gos ir gražios. Parapijos 
choras, pritariant orches
trai, gr&usmingai Sugiedo
jo “Linksmi oiėhą”. Baž
nyčia buvo pilna žmonių, 
net vietų truko. Visi arti
nosi prie Dievo stalo. Kun. 
M. Cibulskis pasakė gražų 
pamokslą; -■/

Kaip būtų inalonu maty
ti, kad mūsų bažnyčia bū
tų taip pilna žmonių kiek
vieną. sekmadienį. Bet gai
la, kad mūsų lietuviai gy
vena nuošaliai iš miesto. 
Aplinkybės priverčia, lan
kyti artimiausias bažny
čias.

Sveikinu mūsų korespon
dentą gerb. p. V. Zavors- 
ką ir linkiu nenuilsti šla
mine darbe. šalavija

JUBILĖJINIS KONCERTAS 
IR TEATRAS

PARAPIJOS NAUDAI 
Rengia

Šv. Cecilijos Choras
. ■ ? Įvyks 

GEGUŽĖS 19 D.,^1935 M.
Senior High Šchool 

Auditorium
NEW BRITAIN, CONN.
Pradžia 7:30 vai.'vakare.

Klebonas bei rengėjai 
kviečia plačiąją visuome
nę, vietinius ir apylinkių 
lietuvius atsilankyti.

PARDUODU
RANKŲ DARBO RĄŽANČIUS

Aš Jonai Sieslattčkai, jau ą. 
pie vienuolika metę, turėdamas 
suparaližnotą koj% ir būdamas 
miesto prieglaudoje, dirbu gra- 

-žiui ir stiprina rašančius:, juodus 
arba resvus sulig užsakymo; *

Parduodu du rašančiu uš vie- 
ną dolerį; iu persiuntimu 61,05.

Kas norite įsigyti genj rašan
čią siuskite pinigus šiuo adresu: 

John Shislosky,

BROOKLYN,.N. Y. :
BANKIETA.S KOMPOZI- ' 
TORIŲ JUOZĄ ŽILEVI

ČIŲ PAGERBTI
Susidaręs įŠ Didžiojo 

New Yorko ir New Jersey 
valstybių bendras muzikos 
mylėtojų bei rėmėjų ko
mitetas, rūpinasi bankie* 
to rengimu komp. Žilevičių 
pagerbti.

Bankietas įvyks gegužes 
26 d., 6 vai. vakare, puoš
niame “Victoria” Hotel’y, 
7th Avė ir 51st St., New 
Yorke. Laike vakarienės 
bus dainų ir kalbų. Prieš 
ir po vakarienės šokiai.

— Tikietų galima įsigyti 
laikraščių redakcijose ir 
pas komiteto narius, arba 
skambinti p. Garšvos 
(Brooklyne) telefonu:

Evęrgreen 8-9778, kurio 
telephonaš niekados ne
miega. b. m. y,

WASHINGTONDEPOT, 
COHN.

Būrelis lietuvių dalyva
vo L.R.K.S.A. 304 kp. kon
certe ir šokiuose. Komp. 
A. Aleksiui vadovaujant, 
Radip Choras labai gra
žiai išpildė programą, 
Danbury, Čonn.

Šiame miestely dar pir
mą kartą sugiedotas Lie
tuvos himnas. Komp. Ale- 
ksis pasakė turiningą kal
bą/ Jis pagyrė danburie- 
čius. Valio 304 kp. ir p. 
Zarinskas. A. K.

BROOKLYN, N. Y.
DARIUS - GIRĖNO " 

AERO - KLUBO INKUR- 
TUVES

Einant 1934 m. liepos m. 
15 d, padarytu pažadu, pa
darytu Bennett Field Ae
rodrome, trečiadieny, ge
gužės 8 d., Dariaus ir Gi
rėno atskridimo / New 
Yprk’an dviejų metų su
kakties proga, Posto Ae- 
ro - Sekcija taps- nepri
klausomu DARIAUS - GI
RĖNO AERO Klubu.

Lygiai 9 - vai.. Vakare 
(vasaros laiku) Posto ra
movėje, 262-A Humįoldt 
St., Brooklyn, įvyks iškil
mingas jungtinis Posto, 
Aero -o Sekcijos ir Moterų 
Rėmėjų skyriaus narių ir 
svečių posėdis, kame bus 
iškilmingoje apeigoje įtei
ktas Klubo čartętis. Po to 
bus trumpas Aero - Klubo 
inkurtuvių aktas ir kitų 
organizacijų svečių kal
bos. Vėliau seks vakarie
nę, dalyvaujant latvių, es
tų ir ukrainų veteranams.

Visuomenės veikėjai 
kviečiami dalyvauti šiame 
lakūnų gyvojo paminklo 
inkurtuvią vakare.
A, L. L. Dariaus - Girėno 

postas. '•/•■•_

Tuo būdu, kovo men. Lie* 
tuvos prekyba su užsie
niais Lietuvai davė pelno 
4.266.300* litų* Per pir
miausius tris šių metų mė
nesius iš Lietuvos į užsie
nį išvežta prekių už 37.- 
385.400 litų, o įvežta už 
28.626.000 litų. Taigi, šie
met, Lietuvos prekyba su 
užsieniais Lietuvai davė t 
8,751.800 litų pelno. Tsb.

— Kaip jau buvo praneš
ta, gegužės 6—8 d. Kaune 
bus antroji Pabaltijo vals
tybių užsienių reikalų rni- 
nisterių konferencija. Ry
šiui su tuo, balandžio 11 d, 
Rygoje buvo susirinkę— 
Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos užsienių reikalų vice- 
ministefiai, kurie paruošė 
būsimos konf erenc i j o s 
programą, ... * Tsb.

LATIMER SKALBYKLA
Skalbėjai, Rūbu Valytojai ir 

Kauro Plovėjai
Atliekame visokios rūšies Šei

mynos skalbimu - plovimo 
darbus

ĮSTEIGTA 1903 
Telefonai i

Waterbury - Enterprise 6500 
New Britain 321

Tel. 755

JŪSEPH S. KANIA
DANTISTAS 

476MainSt., 
NĖW SRlTAIN, CONN.

5-

ALEKS. KARIŪNAS
Graborius ir Balsamuotojas

Pilnai prisiruoš^ patarnauti 
kuogeriansiai dieną ir naktį 
visiems Connecticut Valstybes 

t , Lietuviams.
716 Stanley St. arba 

273 Ohestnut St.
Tel. NEW BRITAIN 675 B.

Tel. 6^1036

JONAS SEKYS
LIETUVIŠKA 

KRAUTUVE — AGENTŪRA
Visokių rūbų vyrams, valkams; 
Laivakorčių ..ir pinigų siuntimo 
agentūra.. Daroma visokie notari
niai {galiojimai, raštai. Pardavinė
jami lietuviški, laikraščiai ir knygos 
Užeikite ir būsite patenkinti

433 Park St., Hartford, Conn.

« -ence

_ Brooklyn, ir. T.

SMM*

NOTARY Telefonas:
PUBLIC ‘ STagg 2-5043

MATTHEWP.BALLAS
(BIELIAUSKAS):

LAISNIUOTAS

GRABORIUS
a • - - . ■

660 Grand Street, 

BROOKLYN, N. Y.

Paikiai Įrengto! dvi koplyčiom duo
damom rąyllmtema pašarvoti do
vanai. Nuliūdimo valandoj kraip- 
kitai pai mna. Patarnavimo yra 
uktlkrlntM ir vi prieinami kMn*.

J JAM£Š:P.WttCY JCSMMAHiOtEY.. ••

!<■ .!■»«*< 0»*. N Wlw. įf

m < ervice ••
4inceni86^.

• •• ■ •/• \

.■ *.<»■- S To all who call on us
we pledga the full measute oF oiir. skili * 
and our experience ~ without regard For

•'' priče ■ A, m \

(ElmrJi*® (IJL g;INC.
400 MAIN STREET \ BROČKTON .. MASSACHUSETTS 

TELEPHONE 34Š . .

į VAIRIOS ŽINIOS
— Pernai metų viduryje 

Latvija buvo nutraukusi 
prekybos sutartį su Lietu
va, sakydama,! kad ta su
tartis, jai yra nuostolinga. 
Po ilgesnių derybų, buvo 
sudaryta nauja prekybos 
sutartis, kurį balandžio 10 
d< buvo pasirašyta Kaune. 
Drauge buvo pasirašyta ir 
savitarpinio atsiskaitymo 
sutartis. Tsb.
— Kovo mėn. iš Lietuvos 

į užsienius buvo išvežta į- 
vairių prekių už 14 miliio- 

KiM’« (tounty ChronioHcipital,1 nų litų. Per tą patį laiką 
* Ward K 42 iš užsienio į Lietuvą įvež-

j Brooklyn, N. Y. ta prekių ui 9.779.400 litų.

Telephone Stagf 2—4400 
NOTARY PGBLIC 

ALEKS. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

402 Metropolitan Aro, 
BRdOKtYN, N. Y.

Pridėto ApreiSkimo parapijom
BainyMą ; * 

Paroamdau AutomobiliuM V«a- 
tnvBmą Krikitynom^ir vbo 

kiemą pokyliams.
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