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LINDBERGH’O VAIKAS 
MĖGTAS

J || į Kovo 1 d. vakare^įiėŽinomi 
11 * į asmens pavogė garsaus tą
jį A kūno pulkininko Charles A.
* ’i į t Lindbergh sūnų, 20 mėnesių 

amžiaus.
Vaiko slaugė pasakoja pa 

guldžiusi vaiką į lopšį apie 
7:30 vai, vakare. Ji atėjusi 

' - apie 10 vai. jo pažiūrėti,, bet 
' r lopšys buvo tuščias.

Pulk, Lindbergh tuojau 
pranešė policijai, kuri palei 

... do į darbą visus savo agen
tus. /

Net pats prez. Hoover ko- 
, ' . yo 2 d. įsakė visos Amerikos 

policijai stropiai ieškoti kai 
tininkų. v

114. Kovo 2 d. pulk. Lindbergh 
gavo laiškutį, kuriame pra
nešama, jog vaikas yra sau
gioje vietoje ir instrukcijos 
bus suteiktos vėliau.

Daugelis reporterių manė, 
kad Lindbergh tuojau turė
jęs susisiekimą su vaiko pa
vogtais, kurie reikaJavę 

5 50,000, dolerių, bet pulkinin- 
*• . ’ kas paprašė visus reporte

rius tokių dalykų neklausti.

Į ALFREDE, SMITU-- 
TIKRAS KANDIDATAS.
Buvęs New Yorko guber

natorius Alfred. E. Smith 
kovo 1 d. prisiuntė Massa- 
chusetts valstijos demokra
tų partijos komiteto pirmi
ninkui savo raštišką sutiki
mą būti demokratų-- kandi
datu prezidente nommaeijo- 
sę. • ’

Keletas savaičių atgal jis 
buvo išleidęs neaiškų prane
šimą, iš kurio daugelis nesu
prato, ar jis nori ar nenori 
būti kandidatu į preziden
tus. ’

Paskutinis Smith’o žygis 
galutinai išaiškino visą pa
dėtį — dabar aišku, kad 
Alfred E. Šmith dar kartą 
bandys savo laimę būti nuo- 
minuotam ir renkamam.

KELIONĖ JŪROMIS PRIEI
NAMOMIS KAINOMIS

T?r*

* 4*

nas. kiniečių generolas: .

•jų atliktiems daųbains prisi- 
^inti sušaukė studentų at
eitininkų -iy katalikų visud- 
mės susirinkimą,, kuriame

HĄRBIN, kovo 3. — Ja
ponijos karo vyriausybė pa-

IHKAS
) DARBININKU SĄJUNGOS ORGANAS.

SOUTH B08T01T, MAfiS. -
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DAĘBl
A—1~ AMERIKOS LIETUVIU R, K. ŠV. j

| BXNĄ ANTRADIENIAI  ̂
T 7 PRlJKTApiENIAI^

1.—Japonu jūrininkas, mėginąs nužudyti Ganieti, apkaltintą šnipavimu, 2.-—Traukinio lokomo* 
tyvai, valantys geležinkeli pietinėje Koloradote nuo sniego krūvą, S.—Naujosios Mandžiurijos vals
tybės sostines ęhangchuan gatves vaįsdas. j » A

SUKILIMAS NAUJOJE AMERIKIĘČIAI PAKELTI) MONARGHISTAI NEPA-

Cunai'd ir Morris P1 a n 
laivų kompanijos susitarė 
padaryti didelį palengvini
mą jūrty keliauninkams.

Kompanijos sutarė pada- 
nvn.cuov;. nyti tokius palengvinimus: 

—7 Apie pavogimu insika tuo-1 kiekvienas k^eivisį nęnntis
jan pasklido žinios ir po vi-Įyažiuoti į Europą ąr aplink 
’ są Europą, Iš visų kraštų Į pasaulį, ga$s įmokėti tik 25 
plaukia užuojautos pulki- [procentus visos,kelionės kai 
ninkui ir~jo žmonai. į . Inos, o Tikusią sumą išmokėti 

‘ . Kaip,visi žinome, ptilld-ĮdaUmis.
: ninkasLindbergh 1926 me-l Likusią /sumą’ reikės mo- 

i, tų vasarą perskrido orlaiviu Įkėti po 10 dolerių per me-
per Atlantiką, kasjam su-įnesį poBO dienųnuo ąugrį- 
teike pasaulinę garbę ir di-fžimo iš kelionės. Tik, žino- 
džius turtus. ma, visi tokie keleiviai, ku-

-----—- rie norės pasinaudoti tokiu
- LM MONARCHISTAlI

'' nnbi Himno oir p*1 atltmkamus pahudiji- 
Nunl UNUUu uU mus, kad jie tikrai atsily-

RUMUNUI ghisy nyiĮlylilJH Pavyzdžiui, jei norėsi va-
. žinoti į Europą ir atgal su- 

VARŠUVA. — Soęialisr[grį^.£ turistine klasėj reikės 
tų laikraštis “Robotnik” įttlQketi.tik;34 dolerius, o li- 

? vasario. 29 d. patalpino žLL^gįus pįQįgUS išmokėsi su- 
nią, kad Lenkijos monarėhi-Igj.įgę^ pQ j_q doleriu per me
stai, Pilsudskio salininkai, L • . % i • > ’ v* rnesj.-»
rimtai svarstę įsteigti Len- šie paiengviminai ypatin-

- ^te^uramĄĮis karalystę. . gaI taįkomi moky.
Naujosios karalystės ka- LojįmSj šiaip jall auklėto- 

. raliumi mimatonias Rumu-k^ ir profesionalams.
nųos karaliaus sūnus Myko-I_ 
las,12 metų amžiaus Kai 
šis busimasis karalius susi- * 
lauks pilnų metų, jis būsiąs! ? 
apvesdintas su Pilsudskio 
jauna dukterimi Jadvyga, 
kuriai dabar tik 10 metų.

Iki iižaugs būsįmasįs ka- 
( ; ralius, Rumuniją Lenki-Į

ją valdysiąs Rumunijos ka-Į 
ralius Karolius ir maršalas

• Pilsudskis. .
Jeigu pilsudskinihkų sva* |

Jonės išsipildytą, tai sulauki 
tumėm nūn ją uniją, kurios Į 
priežastimi vėl būtų lenkiš-Į 
ka Jadvyga.

Lietuviai vienos Jadvygos
?■ patarnavimus1 jau Žino, to

dėl tegu dabar rumunai su-' 
atpažįsta su neką r a 1 i š k o 
kraujo Jadvyga, ,

•d

8,300,000 BEDARBIŲ 
JUNGI. VALSTIJOSE

12 MILIJONŲ R Ė IK A- 
, LAITJA PAŠALPOS

40,000,000 NETURI TIN
KAMO PRAGYVENIMO

MAURUOS VALS 
TYRĖJE

AT-KŲ įSIISIŠELPIMO 
GARBfS NARIUS

< -
' ■ T 

. KAUNAS. Vasario 7
d. Atėitihjbfaj Federacijos

TENKINTI EX-KARALIAUS 
MANIFESTU

s-iuntė dalį; kariuomenės į Susišelpimį. Fondas- gerb. 
naująją Mandžurijos vaistys aiilcų rinkėjams pagerbti ir 
bę., *

■/ Naujosios valstybės nei 
ri pripažinti kiniečiai,’ ku 
sukėlė sukilimą. ' .

MADRIDAS,kovo 3.— 
Ispanijos monarehistų va
das. Romahbnes per spaudą 
pareiškė sąvo nepasitenkini
mą dėl buvusio karaliaus Al 
fonso paskutinio manifesto.

Romanones tvirtina; kad 
^Ispanija turi turėti laisvą

KLAIPĖDOJE SIMAITI 
JAU EINA PABp|GAS|
BERLYNAS, kov^3. J| 

Associated Press žiniomia^ 
Klaipėdos krašto direktoTi^ 
jos naujasis pirmininkai 
Eduardas Simaitis jau pra-j 
dėjo eiti pirmininko pareiJ 
gas. . 1 . ■ - |
.., Naujoje, direktorijoje yra^ 
du asmens, palankūs šeimoj 
Iro voltiškai daugumai, o kt* 
ti du palankūs Lietuvos vy* 
riausybei. ~ ’ r

Jei Klaipėdos seimelis iŠ? 
reikš šiai direktorijai nepa
sitikėjimą, tai gubernato-, 
rius seimelį paleisiąs ir pa
skirsiąs naujus rinkimus.

PILSUDSKIS VĖL VAZIIMJ- 
JA GYDYTIS

BUCHAREST, Rumuni
ją. -— Lenkijos diktatorius; 
maršalas Pilsudskis kovo 2 
d. pravažiavo prę Ramunių 
ją- A . ’ .' ' j ./'\ ' ? 
; Rumunijos sostinėje jhh 
turėjo slaptą pasitarimą si^ 
Rumunijos' premjeru Jorgd^ 

, Pilsudskis važiu oj a; 9 
Egyptą gydytis, nes jo sveri*

SUOMIJOS FAŠISTAI KE
LIA RIAUŠES

WASHINGTON. — Mi
lijonai vyrų, vąįkų >ir mote
rų badauja. Badąs pakir
to jų sveikatą.

Valstijos ir miestai netu
ri užtektinai pinigų badau
jančius darbininkus ir jų 
šeimas sušelpti. Vėliausios 
žinios skelbia, kad J. Vals
tijose yra 8,300,000 bedar
bių. Iš jų, prsikaitant jų 
šeimas, 12 milijonų asmenų 
kenčia alkį ir šaltį. Jiems 
būtinai reikalinga pagalba, 
kad palaikyti jų gyvybę.

Bedarbių vaikai, jei ir iš
liks nuo mirties, išaugs li
goniais, ir jie bus visuome
nei. našta, nes jie negauną 
tinkamo .maisto ir badauja.

Džiovininkų skaičius žy
miai padidėjo. Taip pat pa
didėjo skaičius ir protinių 
ligonių. . : /

1930-31 m. pėr 7,500^pro
tinių. ligonių patalpinti New

jj^fersey/valšiijos ^ligmine^-kMa. viį nėsitaisozA* 
Tai -keturis kartus daugiau 
negu paprastai. Baisus ne
darbas suardė daug šeimų.
Apie10,000 vaikų ligonių 
patalpinta New Jęrsėy ligo
ninėse 1930-31. m., tai 2.7 
kartus didesnis- skaičius ne
gu normaliais laikais. Prie-

Aįię tokią, kokios norėjo i# 
nori Alfonsas.

INŽINIERIUS GAVO BOL- 
ŠEVIKPDOVANĮ

MASKVA. -- Sovietų 
Rusijos komisarų1 vadovybe 
buvo paskelbusi Sovietų ^ū-|žAstiš lokio didelio, skaičiaus 
mų projekto kontestą. Pir- i 
ma dovana pripažinta ame
rikiečiui inžidierįui Heetor : 
Q. Hamilton, gyvenančiam

Orange, N. J. t Jis ga* 
vo 6,000 dolerių ir kovo 4 d. 
išvyksta į Rusiją. *

' Rūmai bus statomi labai 
dideli, 150 pėdų aukščio. 
Rūmuose bus 4 teatro salės; 
vienoje salėje tūpsią 15,000 
žmonių, o kitose, po 6,000.

Rūmuose nebūsią Lenino 
stovylos, kas iki šiolei pas 
bolševikus nebuvo įprasta.

ALFONSAS VĖL NORI BŪ- 
Tl KARALIUM

1MADRIDAS. —- Nuvers
tasis Ispanijos karalius Al
fonsas išleido atsišaukimą į 
ispanų. tautą, kviesdama 
vėl įsteigti karaliaus val
džią. Atsišaukimą pasirašė 
ir Alfonso dėdė Alfonso de

1 Este, kurs visas savo teises, 
perleidžia nuverstajam ka
raliui.

: Išleistojo atsišaulumo ko-, 
pijęs kiekvieną savaitę yra 
mėtomos iš orlaivių.

Kalbamą, kad Ispanijoje 
vra sudarytas revoliucinis 
komitetas.

Respublikos vyriausy bė 
stropiai budi, kad neištiktų 
pavojus respublikai.

do pirm. kan. Bobelis. Kun. 
dr. Karalius, kun. Kiškis ir 
p. Tylenio gražiai pasakojo' 
apie savo darbuotę Ameri
koje.’ Jie Amerikoje' yra 

surinkę apie $20,000 Ateiti
ninkų Karnams statytu.

Ateitininkai Amerikos lie
tuviuose yra radę didžiau
sių savo prietęlių ir draugą, 
kurio jie niekados nepamirš. 
Amerikos lietuviu katalikų, 
aukojusių at-kų namams sta 
tyti pavardės’ visada piioš 
Ateitininkų Rūmų sienas ir 
niekados, kol tik jie stovės, 
iš jų neišdils. ' .

Pirm. kan. Dogelis/ susi
rinkimo ir. atėitininkijos 
vardu padėkojo'gerb. kolek
toriams ir rėmėjams. .Aukų 
rinkėjams Įteikė gražius ad
resus nuo At-kų Federąėi- 
jos Vyriausios Valdybos, 
Sus* Fondo Centro Valdys 
bos ir stud. ateitininkų

1 Be to, pasiūlė j u o s

Įių, p. T. ir paaukojusius di
deles sumas ■— amerikiečius 
gyvenančius Lietuvoje A-- 
kun. Slavyną, kun. Krasnic- 
<ą, kun. DttttiČiųir kun. 
Jurą, gyvenantį Amerikoje 
(Lawrence, Mass.)' pakelti į 
Ateitininkų Susiše 1 p i m o 
Fondo garbes narius. • Sa
lėj triukšmingas, pri tarimas. 
Susirinkimas baigtas ateiti- 
ninku himnu.

HELSINKIAL kovo 3.— 
Kelios dienos atgal netblį , 
Suomijos sostinės atžygiavo 
keli tūkstančiai ginkluotų 
.lapuiečių (suomiškų fašis
tų), kurie pareikalavo visai 
išnaikinti koinūnistinį judėr 
jimą ir pašalinti esamą vi- 

■ daus reikalų ministerį. '
Suomijos prez. Svinhuvųd 

viešai pareiškė, kad visą ša
lies tyarkymą pasiima į sa
vo atsakomybę ir įsakė ka
ro vyriausybei stropiai da
boti..

Vidaus reikalų ministeris, 
kimo fašistai nepakentę, bu
vo atleistas ir į jo vietą pa
skirtas kitas. ■’ /• 

MORiSiH
RIO NIEODOS NEBUVO!;.’m• /Skį’dr-Ka™

įSeftatoriailB James; J.Davisžmo- 
Ina, apsirengusi George Washing- 
tono laikais dėvėtais -drabužiais;

ttoftuHonftlftl/bhnlerlal pramonin
kai, kurie 8kelblMrt “DMrblnlnke,n tik
rai verti Eikfcltytojg Dar amo*.

I Vili gariilnkltee “D*rblolxjke.M

Uždarytos M e d f o r d o 
Trust^kompanijos buvęs iž
dininkas E, E. Blokely ko
vo 1 d. East Oambridge tei
sme buvo liudininku;

Jis liudijo; kad uždaryta- 
sai bankas buvo . paskolinęs 
tūlam Cerussi $12,500, kaip 
mortgiČių jo namui.: ••

Kai Cerussi. numirė, tai 
paaiškėjo, kad jis jokio na- 
mo neturėjo, bet tik tuščia 

■ sklype ’ ' ■
x Ir kaip gi bankai neban
krutuos, jei jų vadai išduo- 

‘ da mortgieius ant tokių nuo 
savybių, kokitj visai nėra.

“Prayda” /praneša, kad 
dabartiniu laiku STRS dir
ba viri SOOOsvėtunšaliųin- 
žinierių ir technikų 1952 
metais bus reikalinga dar 
700 inžinierių ir technikų.

^WT?JU^ULJrl13ILjP 1U -J.UA....K.Ų
-V • - ’ ’ • . >

MEKSIKA PAŠALINI 
SVETIMŠALIUS DAR

BININKUS

susirgimų yra nedarbas.
■ Prėz. Hbover, Senatas tu* 
retų pakeisti savo progra
mą ir sudaryti federalį fon
dą bedarbiams šelpti. Ap
rūpinę bedarbius maistu įr 
drabužiais turėtų parūpinti • 
jiems ir darbų. Amerikos j . 
darbininkai reikalauja dar-į 
bo. . “ . •

Būtinai reikia trumpinti 
darbo dienos valandas, kad 
davus progą įr. kitiems pa
dirbėti. Apskaičiuojama, 
kad nuo 1920 iki .1929 išto
bulintos mašinos atėmė mi
lijonui darbininkų darbą.:

Vienas būdas pa nai
kinti nedarbą, tai trumpin
ti darbo, savaitę.

JAPONAI SUSTABDĖ 
PUOLIMĮ

SHANGHAI. — Kovo 3 
d. Japonijos laivyno, admi-’kova. ?.

. rolaęj^omųra įsakė JaponL 
jos laivyriu sustabdyti pup- 
lįmą. ... . • .

Japonijos atstovybė išlei
do tokį pranešimą i A

/* Kadangi įlaponijos karo 
vyriausybė pasiekė savo tik* 
sĮę. — apsaugojo japomj gy- 
vybe’s įr nuosavybę ir laimė
jo tarpUutinės ąonos saugu- 
mą ,-r nutarė kariškus žy
gius tuojau sustabdyti.”

MEKSIKOS MIESTAS, 
kovo 2. -r- Meksikoje prad§* 
j(| veikti naujasis darbo įa# 
tatymas. .

/Įstatymas nurodo, kad vi* 
sose įstaigose bei dirbtuvėse 
90 procentų darbininkų turi 
būti meksikiečiai.
: Šis įstatymas. tuojau iš* 
[mes į gatvę apie 40,000 dari

į Svetimšaliai darbininkai 
'.padavė, prašymus* to įstatu 
mo vydymą atidėti. ’*• "

NUŠOVĖ DU FAŠISTUS
. ' * ,• ’■ ■ v * -* • J

BERLYNAS, kovo 2 d.— 
Susirėmime tarp koinimistų 
ir fašistų netoli Karaliau-į 
Čiaus nušauti du f ašistai. į 

: Šiomis dienomis Vokieti! 
joje eina rinkimų kova. Į

Fašistai kandidatu prari*. 
denio vietai išstatė savo v^ 
dą Hitler. Komunistai hfe; 
statė irgi savo. Tarp jų šri 
|iinmkn vyksta didžiausia

GROBE ISLANO įER$!
ALŲ..i ■ ,.*»■ ■ 11

PROVIDENCE, R. I. 
Rliode Island valstijos jst*; 
tymų leidėjai priėmė ir 
berhatoriuš pasirašė įstatė 
rną^ kuriuo teidliama pi 
davinėti alų 3 laipsnių aU 
helio stiprumo.
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Kvamytykių tibtuvoj
p . ■’

Įęoitralinio statistikos biii- 
►. Bttriųktomis žhuomis; 
01 Ui. buvo už skolas 1,810 
Hžytimų, atlyginti padary 
i 7,786,201 litų skolai. Tm* 
• per varžytjmes pernai 
atduota už 5,205,388 lt. •

KUIUO8E 8TBIGIA IfllfŲ
JVBBPYKLA. ir AUDYKLA riau apsimoka, kaip kokia

VARTULI&KIAJ, Pagė
gių ape. — Čia vienas ūki
ninkas verčiasi bitnųnkyste, 
Turi jis per. 30 bičių kala
džių ir kasmet iš jų, viduti
niškai, gauna 12 centnerių 
medulis. Medų pardavęs tu
ri jis 4,0b() litų -pajamų. Ša- 
ko, kad jam bitininkyste ge-

.Telšių elektros stoties ir 
ftų įmonių savininkas p. 
hgustinavičius įsteigia Ii- 
ų verpyklą ir audyklą Pir
mausią pradės gaminti mai- 
18, vėliau įvairius kitus 
srpinių audinius. - T&i-blts

kita ūkio šaka.

f ATPIGO DARBININKAI

TV

PROVIDENCE B, I,

Šetaadieiiį vasario 21 d., 
.parapijos, mtątofje/ Ąpaiį-

i i

IRŠLYS APSKUNDĖ JAUNIKĮ

kininkas -M- pažadėjo pirš- 
uir 200 litų už tai, jeigu: jis 
nn suras ■ mergaitę su 10,- 
BOJitų kraičiu. Piršlys po 
b; ilgo darbo surado, ta- 
&u jaunikis pinigų jam mo' 
ėti dabar nenorėjo; tada 
iršlys jaunikį apskundė tei 
nūn, kuris, išnagrinėjęs a- 
ystovas,. piršliui • iš’ jauni- 
io priteisė tuos 200 litų.

UPIAUŠTĖ VARGONŲ DUM 
PLĖS KATEDROJ -•

— Darbininkui čia šiemet vi 
sąi pigūs. Tarnaitę galimą 
gauti už 100 litų algos me
tams, o gerą berną — 250 li
tų. Samdiniai dėlto atpigo, 
kad ii- Latvijoj šiemet nie
kas brangiai! jiėms nemoka.

AUDRA POTVYNIO , 
PRIEŽASTIS

PALEČIAI, Šilutės a.— 
paskutinė audra buvo sulai
kius: Nemune vandenį, ir: su- 
grūdus jame ledus. Dėl ši- 
•t-os priežasties išsiliejęs Ne
munas apsėmė/plačios ąpy- 
Jinkės laukus ir plentą .iš 
^Paleičių ,.į Kutinus. : Van
duo nespėjo, atslūgti, nes pra 
ridėję šalčiai sukaustė jį Jo
du. • • . .

^Al&La BULVIŲ: KAINOS

moteris norė-
LEIPALINGI^ Seinų a.

os aukų dėžutės kasą, Bet 
ttvo sučiupta. Tada ' ji iš

Stastika rodo; kad Dietii- 
oje/kasmet gaisrai padaro 
pię 10 milijonų litu nuoš
alių. #

NUBAUDĖ UŽ VAIKŲ.
NEMOKYMĄ

pridėjo. Tokiu būdu dabai 
bulvių kaina pakilo ligi 3 L 
25 e. centneriui. Nors ir si 
kaina bulvėms yra per žema, 
bet vis nepifmykštė. ŪM- 
ninkai spėja, kad šitom k-air 
nom bravoriiūnkų konkurėn 
ei ja nesibaigs...

j.PERNAVAS, . Kėdainui.
p&— Vilkijos nuovados 
MikoS teisėjas pereitais me-
kis nubaudė kelių Pernai*#- 
tks kaimų gyvento jus už vai

neleidimą mokyklon. Dą-.
pr nubaustieji gavo teisę- 
o? sprendimus. Visi nubau-.
ti pinigine baudą: kai ku-
fe po 20, o 'kai kurie, po 25 - = —

L Adresas: Jurbarkas; ‘
ttus. . I Administracijai
y-^-—/—į-——r-r-----■.

Tegalima mirti vieną kar
ta už tėvvhe. , 'Addi^n.

r

ttoaionsta

|KA* GIRDĖTI.LIETUVIŲ 
| KOLONIJOSE,

itnge tikybinę paskaitą, ku
rių’ skaitė kun. B Ji. -Juškai- 
ti^ Gambridge lietuvių pa
rapijos klebonas.

tterh. prelegento įdomus 
.mokėjimas aiškinti Bažny
čios Dogmą ir sykiu begalo

NA8HUA, N, H.
tmšuvo '

| $v. Pmbeiškaus vienūo- 
lyną, Pittsburgh, Pu., išvu- 
žiąvo Elena Verkauskaitė. 
P-lė Elena labai darbšti mer 
gina, gera dainininke, daug 
dirbusi draugijose. Visi jai 
linki gražiausiij pasekmių,

nuo savo pareigą, ų apHank6 teikr^/ąinką At«Wai ir iįidaribtiojb ^
sidabrinėmis doT&iKnnte. Prestdn minčtaine darb« išfrtivd JB1rnėftte. įvaiTUS ir gTMŽUS rinkinys

Okupuotoje Liętuvojfe
33 IŠTREMTIEJI

Vasario men. 4 ir 5 d., su
ėjo lygiai • dešimt metų', kai 
Želigovskis, ištrėmė iš Vil- 

■ liaus 33 miesto gyventojus,, 
20 lietuvių ir 13 gudų[ iš ŠiŲ 
20lietuvių’ tremtinių gy
vena Kaime, .4 provincijoj, 
1 Amerikoj, Į Brazilijoj ir 
1 jau mirė. Sukaktuvių die
ną jie suruošę to barbariš
ko į viskio paminėjimą. Šiek 
tiek ankščiau jie išleido lie
tuvių^ gudą ir lenkų kalbo
mis leidinį “33?, P9 to įstei 
gė Vilniečių sąjungą.

skurdus. Kai kurie mokes
čių. ūėgalr mokėti jau kete 
ri metai. Ankščiau ar ve? 
liau jie susilauks šekvesta- 
torių ir iiėitucijų; . \f

Mokyklos čia nėra, Tėvai 
savo Vaikus leidžia į Vaičių 
liškės . lietuvių mokyklų, kur 
vaikučiai mokinami jų gim
ta suprantamą kalba. .

LENKIJOS KARO MINISTĖRIS 
. " VILNIUJE

UKRAINOJ IŠMĖGINTI BŪDAI

Vilniaus krašte suimtą 
daug lietuvių,' kuriuos oku
pantai kaltiną . priešvalsty
biniu darbu. •. Kai kurie su
imtieji beveik savaitę buvo 
kankinami jokupantų žval
gyboje: mušami,, hadu mari
nami. Keturi suimtieji, kaip 
praneša “Dz. ^Tlenski,” už 
daryti . Lukiškio • kalėjime, 
įriti.. tekekankinami. . Tas 
pats “Dž. iVįL. ” spėlioja, e-

“Saulutėj eina du kartus per 
menesi lG pusi, didelio formato, su 
spalvotu viršeliu. Kaina Lietuvoje,, 
metams 12 lit., pusei metą 67 lt., 
Latvijoje, Estijėje, ~ Vokietijoje 
ir kitur metams 15 lit., pusei mė
tą 8 lt.’ ,' ’ ;

, “Saulutes

“p Dienos į
< LIETU VĄ

■G&EįėUūąr J v..
sK# . GARLAIVIAI PASAULY ’

BREMEN - EUROPA
Puikus goiėžinkeliu sušrąiėkimgs 1S.^^

> BREMEimAVKN Į LIETUVĄ 
TuW,-htiQlia kas smilę iSplauklmai geraLžino- 
mnlš■••Lloya Kftblnininis Laivais. Užsl^akykitvfe- 

: tas įmib agentus, hiiknlaudami Lloyd laivakorčių

North Germ AN LLOyD
262 Boylaton Street, BoeKm?

VILNIUS. — Vilniaus 
gj^ventojai tiek nuskuro^ jog 
dažnai patys,, namie sau pa- 
sitaišo rūbus, avalinę/.tani 
reikalui negalėdami .•. įkilti 
pinigui To vaišius: — daū- 
girbė. ’ amatninkų bedarbių. 
Statistika rodo, kad batsiu
vių bedarbių Vilniuje yra 

^3000, siuvėjų — 500, kojinių 
mezgėjų —.500, mūrminkij

■ -800,- monterių 700, dav 
lidžių—^300irtet.:;: ' \

I -t . -x - / . .

■ > PAKARTI 32 ŽMONAS

Vasario ^pirmose dienose 
buvo atvykęs Vilniun Len
kijoskaro ministeris marš. 
Pilsudskis; : ^ujįš,1 e n k ų 
spaudos žiniomis,x Vilniuje 
vedęs su aukštesniais kari
ninkais karišką žaidimą.

Ve to, vasario 7 d. Vil
niaus- vaivadijos valsčių at
stovai įteikė marš. Bilsuds-1 
kiui Valsčių garbės piliečio 
diplomus, kurie, • pagaminti 
ąrtistįniuošė ąlbtttnūbse. Dėl 
šių . diplomų iki šiol nieke 
nesigirdėjo, kad visi- vals
čiai. būtų, nutarę juos įteiktu 
Tiesa, vienas kitas vaisčius 
nuo 1^26 m. tatai padarė, 
bet, toli gražu, ne visi. Tuo 
tarpiu dabar, jei tikėti įteku 
spaudęs žinioms, ttios diplo
mus įteikė visų valsčių at
stovai. . NeiM'ošalį bus pri
minti ši aplinkybė. Teka 
pav. sužinoti iš fevehčionĮų 
apskričio valsčiaus atstovų, 
kad Švenčionių Storasta fę- 
Jograinoinis įsakęs zvąlsčixj 
valdyboms atsiimti savo ats
tovus i (juos nurodęs pats 
Storasta) į Vilnių, vism ne- 
pranešdamas kokiems tiks* 
ląms.’ Ir tik atvykę Vil
niun, valsčių atstovai suži
nojo ąpie savo kelionės tik
slą. .

paveikslų pątenkino gausią 
pitbliką.- . ,

Manau, kad ir’ ateityje lo- 
vellicčiai Širdingai lauks ku- 
,higo Juškaičio su kitomis į- 
vaitioinis - .įiaskaitomis.

Pelno liko pafap, ^21.76,

PAMALDOS
Ttėčiadieilių vakatais, ga

vėnios mėtų, mūsų klebonas 
laiko pamaldas prisiminirnuL. LDS. 65 kp. vakaras, 
Išgaiiytojaus kančios ir mi
rimo prie kryžiaus.

/Turiningus pamokslus sa
ko kini. Kazimieras J; TJr- 
boiiavičiuš,. mūsų buvęs kle
bonas ir įžymus literatas.
'Žmonių kas trečiadienio 

vakarą susirenka tiekį kiek 
į didelius atlaidus, Gausiu 
atsilankymu mes parodome 
pagarbą sava buvusiam Dva 
šios fradui, tetis’ pradžioje 
parapiją organizuojant tiek 
daug. darbo įdėjo. * .

FEDERAC. SKYRIUS ’ ’ ’ * •
■ Greitu laiku mūsų koloni

joje turėsime ’ .Federacijos 
skyrių; Visos katalikiškos 
pašelpinės draugijos ir kuo
pos jau’ išrinko savo atsto
vus; kui*ie susirinkę pasi
skųs savo; vadus ir . pradės 
plačiau dirbti Katalikų Ak2 
ei jos/darbą.>• • :

SUGRĮŽO .
Šiomis dienotais Juozas 

Belevicius sugrįžo pas tėve
lius praleisti atostogas. Juo
zas yra žymios prekinių lai
vų kompanijos kapitonas. 
Nežiūrint, kad jis dar jaur 
nas, bet -sąVo gabumais pasi
žymėjo. ir gavo garbingą 
vietą. Garbe mums/ lietu
viams. .* -

"HUGA-TfflE PABARĖ

t
Vilniaus krašte, okupate 

tams. įsteigus karo teismus,

jų — apkaltinti .smpmųii- 
inu, Dalis ^pakartųjų —* Jte 
'tuviai.

NEGALI MOKĖTI MOKESČIŲ

RAMONAI Andrejevo V. 
— Kaip visur taip jr Čia u- 
kininkų. gyvenimas < labui

. >IMa J. Lukošienė, X’,oęton; Mass.. 
«akc» : per įlatigeH įrištu aš turėjau ru- 
gėdusl ykilvl- Aš čiųfau kelių ryžlą 
vatetuC. bet iiogavirn jmgėlboM.’ Man 
pu sakytu apie Nįigft.Toue ir. misipir- 
katt bbnkii. Nuga-Tone Jtuidarž mana 
Skilvi ’avelką. itauo-.gera avęlkata piv 
pina nuo Nuga*Tėne. Tai 'imstebetlnl 
valHtui.” .

• Atilibuni žmonių ’dsuuse paBaulte 
:uht%t«ow rgčiV kini NuiibTonė yru 
užtikrinti vatetal, ir Me atultfędiv .ant 
Jw, kitil j|8 palaikyti atlpr.ltteUr 
ftvplkUH. Jis yru pulsis Jei uenemilą 
žmonių Ir tų Jinifftąnlų metais, ’kttrte 
JiuičIaH silpni; ar liguisti. *Aptlekln[n- 
kili pnrdavInPJtL Nuga-Ton e. Jeigu ap- 
ttekinhikna neturi Jo,1 pupraSykite JI 
utoteakytl 1M aiva urmininko. Parai* 
tikriiikit. kati hte gaunate Nuga-Tone. 
Kus'kitas-gaU būti be vertCu.

' ’ ■ - , ' v - -
’ * ■ ■ V ?tr a v. .. *■■

MIRLD. PETRAUS-
/ KIENE

r Vasario 23 d., po ilgos ir 
sunkios ligos mirė , gerą He~ 
tave Domicėlė PetrauslriėftČ,. 
63 metų amžiaus, ’ Ameri
koje ji išgyvėiio 36 metus.

Velioiię paliko*, dideliame 
nuliūdime savo vyrą Izido
rių Petrauską, 2 sūnus —• 
Izidorių iy Juozą, dukterį ". 
Mariją Bianco, 3 brolius — 
Antaną, Joną ir Izidorių ir 
vieną seserį. Lietuvoje ir ki- , 
tus gimines. • • . ■

Velionė buvo kilusi . iš 
.tCreivukų kaimo, Pagrahian

CMORAS .
i Parapijos chotaš rengia-. . _ . ,.- . . . .

Hkybmį veika- 
fa/‘Piloto DūMėJ- kurs bus 
vaidinamas - Verbų sekma
dienį. Chorai, pi J. Tarnu- 
liortio vadovaujamas, daro 
.fflelę pažarfgą ii' giedojime 
iv narių skaičiuje, pasenai 
iuisifotografavo. * Prie, pro
gos ii* ’f (Ddvbinįiikė ’ ’ * tilps 
tebTisbį paveikslas* ’ • ■. ** • , i •. v

7 / E. D. S? DIRBA.

su-, 
rengtas Centro naudai, įvy
ko vasario 7 d. Vakaro ve
dėju. buvckklėb. kmi. Di\ A. 
Bružas, kurs pasakė gražią 
darbininkiška prakalbėt/' 

Komediją Nesipriešink ’ ’ 
suyąįdino K. Nadzeika, O. 
Sldrkevičiene, ,0. .Verkaus-? 
kaitė, J. Kudzma, J. Tarnų-, 
lįteis, J. Tamulionįūte. Re
žisieriumi buvo T. Mitteęll.

Muzikalėje programoje 
(salo, duetai, kvartetai) da
lyvavo J. Kudžnia, p Skir- 
yevičienė, O. Verkauškaite, 
J. TmnuUotiiSj-.A. Lastaus- 
kas. J^ Kudzmai akompo- 
iiavo jo sesutė O, Kudzmai- 
tė, visiems kitiems daininin
kams akomponavo yarg. 'J. 
Tamulionis,: o jam dainuo
jant —r A/ Grausliūtė.

. Du juokingu dialogu su
vaidino J. Tamulionis ir K. 
Nadzeika. \

Nors programa tęsėsi 3 
valandas, bet atsilankiusieji 
nėtui’Ūjo jokio noro skirsty
tis. - • • \ ’

Palaidotą bažūytįnėhiis a- 
i peigomiš Šv. Onos' kapinėse, 
Orąnston, R. 1. Už velionės 
vėlę ' atlaikytos gedulingos 
mišios,

Tegu ilsisi ramybėje pas 
Viešpatį..’... '

WORCESTER, MASS.
I ' t . - - * - • • ■ .. . ■

Vasario, 21 d., Šv„ Kuzi- 
miero parapijos Salėj ė Švč,. 
Marijos Kolegijos nioldriiąi » 
suvaidinb. tikybinę tragediją . 
VDtt ’ .Vamikif’'. gražiausiu 
pasisekimu. Žmbiiių šio, vei
kalo pamatyti suėjo.1 pilną 
sale ii’ Kolegijai liko gra- - 
žalis pelno. Peitraukose . 
mokiniai ■ sugiedojo stebėte. 
-nai ginžiai keletą giesmiip 
Brolis .Banys jiems ak'om- 
nonava pianu, , ’

; . ,?Kalbėjprt kun<HDn -r J. Ną^ < 
viekas; dėkodamas ■ už gražų 
rėmimą. Pareiškė, kad kiek
vienam atsilankiusi am . . y ra 
Kolegijos tdurys atdaros ’ ir 
dėkojo klebonui kun. A/Re-r .:. 
traičiui už garsingą, bažny- . 
čioje ir leidimą svetainės. .. 
... Šiani4surengimui .darba
vosi avietinis, rėmėjų skyrius; . . 
Skyriaus narės pagamino 
vaidintojams skanią., vaka
rienę. . /'

Jeigu aš turėčiau dvyliką 
sūnų, norėčiau/ kad jie bū
tų. ištikimi tėvynei. •. .

• . . . / Slicil^apeare

’i

< ^Jurgis

CLEVELAND, 0.
. (Ls (joilinswood) ? ’ ■’

” Vasario 29 d, P:šv. K P, 
parapijoje prasidėjo misi
jos, kurias j veda kun. J< 
Bružikas, jėzuitas. >.

< ^ŠV, TERESĖLĖ” ’?

: Naujos, parapijos Marij os 
Vaikeliui kov<P 13 d., vaidins 
tikybinį. veikalą “Šv, Tęrč- 
sėle?’ Veikalas tik ką iš
ėjęs iš spaudos, niekur ne- 
vaidintas. Vaidins 14 as
menų. Beinąs parapijai.

Ateikite visi. PumpŲoaus,

RODĖ PAVEIKiSLUS
Vasario 21 d. AL A. Nor

kūnas iš. Dawi‘ence,: Mass. 
rodė paveikslus, apie Lietu
vą. Buvo daug žmonių.

^BRAŽIKA;BAŽBYW^
Bažnyčioje gražinami al

toriai. Parapijiečiai deda 
aitkas.. * Du airiai (V. Mal
iny ir X Murphy) paaukojo 
po $25.00;- - .- D^tkelia.

VIEšillDĖKA
*■ NpRW00D, Masteli*- 
dingai dėkojame visiems 
draugams ir gįminėtns, daly
vavusiems laidotu vęse?mūsų 
brangaus - sūnelio, įnirusio 
vasario 27 d. Y patingai a* 
Čių Karams, kurie daug 
ibųms pagelbėjo, Ačiū ir 
mūsų klebonui kun. Š. Jfcąėi- 
žiui, patodžiiisfam meifa 
mūsų nelaimėje. '
Didžiai .nuliūdę / 
Ją w ir KocubuiM/mu

LAWRENGE, MASS.
■'' ___ • :

Muzikos Mylėtojams .praneinmas

Pi'df. jL ZDANAVIČIUS, pagarse- ‘ 
•jv&.anrauiijJlifuinkab lr Muzikos Mo-' 
kytįtfas atidarė Muzikos Mokyki^ po 
No. 29 Myrtle .Ct, Lavvrence, Mass. 
hamuostj p, Belevičiaus, Jžtir .duoda 
jpanioW ėm’NYčIOMiS. • /• \

Lekcijos, duodamos privafialį kaip 
mažiems taip ■ Ii* suaugusiems sulig 
Muzikos Kouservalarijų. Jeigu myif 
muziką : šmuliai arba piana ir nori 
Kad Tavo valkuUiat ISmoktą gražiai 
gralių, slijsk pAš jp, žIDAN,1tVIOlŲ. - 
Lai pamėgina laimes ir. tie, kuriems , 
hepiišlsekė išmokti kitur . Ir fatrie jau • . 
n if b to jo .vilties pramokt!,. Kainos pri
einamos. ‘ ‘ ’

Krt'ipTkltCs Šiuo adresu: PotnyHlo. 
mis 29 Myrtle Ct.» Lawi:encė, Mussc, • 
arba iaiSkals. • • • ; •’

16 Hūntington Avenue,
KOSIANUALĖ, MASS. • •

BROLIAI IŠEIVIAI :
TėryaiSi likimai joa iHlmAJirrNtl (r w 

laimei, 3o* Blęlvarhutlr bMoa Jums vi- 
atems, brt abejojimo, rupi, jums taip 
pat rupi, kad T«vjtn$> tnnrautaJr 
k|wtRtą tėlsCtumM ir UIsvS, Jus t*Ip 
pat nMdtfat irieapanfloa nmll< Ir.tm- 
ribotu sauvaliavimą «« ^ve^^aualomla 
tmoalu teisėmis |r laisve.—Jų* nurita, 
kad |r toli buduml, kati Ir pluMųJU **. 
dū atskirti, palteli Tėvyne* lwvf. koka 
ji* tikrumo) yra. ** ftttate visais at- 
iviftiate Juma imi yra pravartu: ■>

*DARBTNINkiy* UUHMk
ala, KaaMa, N»riklawmybM alkm

X
rį, įiirii^ iit.Ti. i'm



ŪABB ĮMINK A S

LDS. N. Anglijos Apskri
ties Protokolas

L. B. K* N. Anglijos aps-lki 
□ritięė suvažiavimas įvyko 
rasaxio 7 d0 1032 m., šv. 
Pranciškaus bažnytinėje sa- 
eje, $4 Bradford St., Law- 
•enceį Mass. , 

Susirinkimą atidarę aps
krities pirinininkas K. Gri- 
ęas, į v- po pietą* Maldą 
itkalpėjo vietinis klebonas 
cūn. Pi M. Juras* Po mal
tos kįeb- kųn. Juras pasakė 
^giiįvpridkalbą^Jkviąsdąr 
naš atstovus vienybėje tvar- 
ringąį svarstyti organizaci
jos reikalus.

1. Posėdžiui išrinkta aps
krities valdyba: .pirm. — K. 
Grigas, .pagelbininku — L. 
Kumpa, raštininku — Ta- 
mas Versiackas,
'Mandatą ir įnešimą ko

misijai įėjo VI. Paulauskas, 
j. A. Norkūnas ir V. Tarnu* 
liūnas, •

Tvarkdariais 
lavioiUs ir J. Zihevičius.;

Ženklelius atstovėms pri- H 
segė B. Žilienė ir O. Siau^ 
rienę.'? ?
* 2- Svečiais užsiregistravo: 
P. Žareekas, Fr Kuniavi- 
čius, A. Valehskas, R. Ba
nevičius, P. Grendą, A* Pi- 
niūte ir Ą. Jakuti s.

3. Svečiam užsiregistra
vusiems iš svietiškiu, suteik
ta patarimo balsas, o kųni- 
gam — sprendimo balsas.
• 4. Atvyko Centro Dvasios 
Vadas, kum Pr. A. Virmau- 
škis, kuris, pasveikinęs at
stovus, pasakė gražią pra
kalbą L. ĮK S. organizacijos 
reikalais.

j.' Skaitomi protokolai: 
pirmas iš suvažiavimo gegu
žes 24 d., 1931 m., įvykusio 
Norivood, Mass., -— priim
tas; antras protokolas iš 
Estra suvažiavimo, Rugsėjo. 
27 19Ž1 m., Montello,
Mass.priimtas su patai- 
šymu: protokole skambą, 
kad delegatą raportai iš bu
vusioseimo buvo nevienodi 
(ji. Verriącko ir A. Vai- 
siausko). Nutarta atitaisyt 
ir priimt, kad ąbhdu rapor
tai geri buvo, ir A. Vai- 
siausko antras raportas ą- 
pięcentro finansinį stov 
taip pat pripažintas geni.

K. Kar-

ė mandatus ir praneša, 
kad dalyvauja 7 kuopos, su 
42 atstovais:

1 kp. So. Boston, Mass.— 
V. Valatka, O. Siauriene, 
V. k Trakelis, V. Tamuliūnas,
Cj Ambrozas, M. Šeikis, A. 

Zaleekąs, J. Zuikis ir J. B. 
Laučka.

2 kp., Montelo, Mass. <- 
kun. J. švagždys, K. Gri
gas, L. Kumpa, J. Jeskele- 
vičiuš.A. Tautkus, J. Valai
tis, P. Tūbelis, A. Bąbulis 
ir J* Kumpa.

3 kp. Norwo(»d Mass.— 
P. Kuras, K. Klimavičius, 
M. Balutiene ir B. Adomai
tienė.

8 kp. Cambridge,Mass.— 
J. Smilgiš, V, Jakas, B. Ja
kutis, B. Žilienė ir P. Kisie
lius/

65 kp. Nashua, N. H. — 
V. Mitchel, V. Tamulionis.

/ 70 kp. Lawrence, Mass.—- 
kun. P. M. Juras, K. Ven
cius-K. Karlavičius, Čei-

r kauskas ir J. Zinevičius.
97 kp. Lowell, Mass. — J.

A. Norkūnas, V. Paulaus- 
• kas, J. Sabaliauskas, T.^Ver
- siackas, O. Didikienė, P. Pe
- čiukonienė ir A. Vilkišiėnė.

7. Išdavė raportus apskri 
’ ties senas iždininkas V. ja- 
’ kas ir naujas — S. Čeikaus- 
" kas. R raportą viskas aiš

kiai pasirodė, kad vi$kas?y- 
ra išpildyta pagal Extra su- 
važiavimof rugsėjo mėn. 27 
d. nutarimus. 1931 m/ bi- 
los rišančios su apskrities 
reikalais apmokėtos, o liku-

Gubernatoriaus Fra n k J i n D. 
Roosevelt sūnus James Rooševelt, 
kurs veda smarki?, agitacijų, kad 
jo tėvas būtą nominuotas demo- 

& Mandatą komisija įtei- ^atą kandidatu i prezidentus.

Į MALDAKNYGES
| • - L- - . ' ’ . .

| PASINAUDOKIT NUPIGINTA MALDAKNYGIŲ: KAINA 
| TIK KĮ GAVOME SIUNTINĮ NAUJŲ MALDAKNYGIŲ 
| ' LAŠAI PRIEINAMA KAINA /
i ‘ ' ■' - •

“MALDŲ RINKINĖLIS“’
L' Kainoj •

Juodais odos apdarais $1.50 (buvo $1.75) 
Raitais, celuiloidp apdarais $1.50 (buvo $175) 
Juodais paprastais apdarais .75 (buvo $1.00j 
Baltais celuiloido apdarais .90 (buvo $1.25) 
įmint didesnį skaičių, duodame gerų nuolaidų. -

t'. Knygutės labai tinkamos, dovanos vaikučiams prie 
mos Komunijos ir Įeitoms iškilmėms.

Vistu užsakymus siųskite sekančiu antraiu: 
♦fDsARBINHrĄA8M

866Broadway, / — So. Boston, Mass.
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Naujai išrastai angaro 
mo lempos yra apčviečtamos vėjo

šieji pinigai atiduoti cent
rui. . /

8. Svarstymas iš gegužės,
24 d., 1931 metą protokolo 
nepabaigtu reikalą apiebo- 
ną išpirkimą; Centro sekio- 
;orius J.. Laucka pranešė, 
kad yra atsišaukta į visas 
kuopas, bet kol-kas mažai 
atsilieptą, o kiti įnešimai pa 
sirodė tinkamai išpildyti pa 
gal išgalėjimą ir yra pildo
mi. y..

9. Patarta, kad delegatai 
parvažiavę į savo ^kolonijas 
rūpintųsi paragint savo kO’ 
respondentus nuolatos raši
nėti žinutes iŠ savo koloni
jos į uDąfbminką?,,

10. 97 kp. Lowell, Mass į- 
nešimas: Prisilaikant dabar 
tinio Šv. Tėvo atsiliepimo 
katalikų akcijos sustiprini
mo reikalu, pageidaujama, 
kad “Darbininkas,” kaipo 
Naujos Anglijos kataliką 
spaudos, vairas, rūpintųsi la 
biau iškelti jaunimo klausi

amą. r .J
Įnešimas priimtas. • .

, 11. Įnešta duoti jaunuo
liams dovaną už parašymą 
geriausiu raštą “Jaunimo 
Darželyje/’

Posėdyje parinkta auloj 
ir' pradėta taip tikslui fon
das. iš $11.55. Pinigai per
duoti J. B. Laučkai.
-12. Nutartą pasiųsti padė

kos laišką kun. K. Urbona
vičiui nuo Naujosios Angli
jos apskrities Už didelLdar- 
bavimąsi “Darbininke.”

- 13. Įnešta, kad būtą iškel
tas klausimas L. B. K. Fe
deracijos' seimelyje, vasario 
22 d., L. D. S. organizacijos, 
ir spaudos pagerinimo rei
kalu. Tuomi pasirūpinti 
sutiko kun. Virmauskis.

fc *

14. Renkami delegatai į 
L. R. K, Federacijos seime
lį vasario 22 d. Išrinkti: 
K. Vencius, S. Čeikauskas, 
V. Paulauskas ir T. Versiac-' 
kas. ; .

15.. LDS. Centro sekreto
rius J. B. Laučka išdavė ra
portą apie finansinę būklę. 
Atskaita pasirodė aiški ir 
buvo priimta.- .

16. J. B. Laucka pranešė, 
kad Centro Dvasios Vadas 
kliu. Pr. A. Virmauskis yra 
daugel pasidarbavęs Centro 
naudai. Dvasios Vadui Pi*. 
A Virmauskiui išreikšta 
širdingas, aeiū atstovą atsi
stojimu ir ranką plojimu.

17. Nutarta apskritįęs va
rdu surengti du išvažiavi
mus ' gegužės 30 d., Mon- 
tello, Mass. o antras—Law~

. ’ ■ .ir

renee, Mass. Palangoje.
18. Nutarta: kurioje kolo- 

f nijoje bus rengiama pramo-

prijungiami orlaiviai bei cepelinai. * Naujo išradi- 
matomos iŠ 3 mylią tolumo.

b4A>. .......j. ........... - T,! ------ -------'•'ę * ,

Niauji- Raštai
T A na-
tional Monthly. Offcial or- 
gan of the National Catlio- 
lic IVęlfare Conf. e r e h c e. 
Sausio ir Vasario leidiniai.

Tautinė j Kataliką Gerbū
vio Konferencija (N. C. W. 
C.) suorganizuota , rugsėjo 
mėn. 1919 metais. Jos tiks
las vienyti koordinuoti bei 
organizuoti Amerikos kata;

ga, tos kolonijos kuopa pra- 
. mogos ■ ratą suks, o iŠ kitą 
koloniją kuopą po 2 atstovu 
prisiąsti pageltam. \ Pelnas 
pusiaują parapija. - .

19. Į Komisijos, rengimo
atstovus . išrinkta nuo šią 

■ kuopą atstovai : ’ :

1 kp. So. Boston,iMass. i—• 
V. Tamuliūnas ir VValat
ka,*.

2 kp. Montello, Mass.
L; Kumpa ir Ą. Tautkus;

; 3 kp. Nonvood, Mass. — 
O. Adomaitieiiė ir P. Ku
lias; \

8 kp. Cambriclgą Mass.—

J. Smilgis ir B. Žilienė; '
65 kp. Našhuą, N./ H. — 

V. Tamulionis ii^MitchelI;
70 kp. Lawrenee, Mass.—

K. Vencius įr S, Čeikaus
kas; ’ «' ..

^97 kp. Lowell; Mass. v- 
J. A. Norkūnas ir V. Pau 
lanskas^ .. j : . . <.

20. Komisijos nariams pa 
liktą visa, kas bus reikalin
ga, parūpint savo susirinld- 
mė ir pasitarti apie suren
gimo reikalus.

21. Sekantį suvažiavimą
kuris bus priešseiminis, nn> 
tarta laikyti Cambridge, 
Mass. U .

Susirinkimas užsibaigė 
6:10 vai, vakare?; . ~ 7

\ (^rigas, -pirm., 
• TK Versiavkąš,, rašt;

..... y.i■. n’ . im j
■' • .-3 vV.

LDS. Kuopa Susirinkimai
BALTIMOR^MD.

Kovo 6 d., sekmadienį, tuoj 
po aumai, parapijai svetainėn kam. 
jariuose įvyks LDS. 80 kp. auai- 
rinkimas. Malonėkite ateiti viri.

Kviečia Valdyba

8AINT OLAIR, PA.
LDS. 107 kp. Mėnesinis susirin

kimas įvyks kovo 6, tuoj po ru- 
010.8, iv, Kazimiera parapijos salėj. 
Kviečiami via nariai dalyvauti ir 
užsimokėti mėnesines mokeštiM ir 
naujų narių atsivesti prirašyti.

- * " * Valdyba

lUBHUAir.H.
, LDS. 85 kp, minesinia įtuirfnkL 

mas įvyks kovo 6 d,, tuoj po pas
kutinių mišių, pobažnytinėj nve* 
tainėj. Kviečiame narius ateiti, nei 
yra keletu .nvarbių sumanymą 
Taipgi atsiveskite irsavo draugui 
prirašyti prie žios organizacijos,

likus, mokslo, auklėjimo,, so- 
ciąlio gerbūvio ir imigrantą 
pagalbos reikalams. Ji. yra 
prarėki jos priežiūroj ir kon- 5 
trolej. Visokią kataliką ak- * 
ei ja joje koncentruojasi. In- 7 
formaciją, tikslais ji leido ' 
mėnesinį N. C. W. C. Bu- 
Uetni. Šių. metą, sausio m. 
vietoj to biuletinėlio pradė
jo leisti mėnesinį . Catholic 
Ąėtion. Jau išėjo pirmą ž 

' f •

dviejų mėnesių leidimai, ku
rie yra daug* gausingesni ir i3 

. . įdomesni nė N. C. W. C 1 
Bulletiii. Catholic Aetion1 
dirva tiek plati, kiek pačios 
Konferencijos dirva. Ta 
apima visą Amerikos kata
liką gyvenimą. Bet žurna-; 
palas nepaclavinėja visas ži- \ 
nias,,' kurias N. C. W- C. 
Service (veikianti visame 
•pasaulyje) paduoda katali
kiškai » spaudai. ‘ Catholic 
Aetion,1: matytis,? skiriamas 

‘ katalikai veikimo lyderiams, 
žurnalistams; katalikui inte
ligentui. Jis apima visas 

" veikimo sritis,:..kas aišku iš 
šią dvieją leidinių turinio.

-Straipsniai liečia bendrus} 
katalikiško veikimo dėsnius,

- draugijas, mokyklas, šeimą,J 
darbininko ir darbdavio rei
kalus, luomus, profesijas, ■

- religiją, įstatamdavystę ir. d.
k. žodžiu, Catholic Aetion 

. yra katalikui informacijk 
i nis, socialių ir ekonominių
- studiją žūmalas. Savo’ sri-
- ties vienas geriausių ne tik
- Amerikoj e, (bet ir Europoje.

Kiekvienas lietuvis redakto-

CLEVELAND, OHIO

- Kovo 7 d-, 8 valandų vak,, 
Lietuvių Salėj įvyki LDS, 51 kp’. 
mėnesinis suairihkinias. Gerbiami 
nariai prašomi ausirinkti. Valdyba

' ' i ,

LOWELL,MA88.
LDS. 97 kp/BusirinkimaB įvyki 

ketvirtadienį kovo 10 dienų
.. 17 

darbininkams prisirašyti prie vii- W 
nintėlės darbininkų organizacijos.

Valdyk I

rius, kunigas, inteligentas, 
ypač katalikų veikimo lyde- 
as~^riVfdMą-jį—visi. Gera proga 
įkaityti. Ypač šiais laikais, 
ęaį stengiaines geriau pa
žinti kataliką akcijos prin- 
ripus ir veikimo būdus, šis 
jumalas, užims vadovėlio 
rietą. Kaina nebrangi, tik 
2 doleriai. Adresas: 1312 
Massaclmsctts Avė., N. W*, 
^asbirigton,' D. 0. Būtų lar 
jai pagirtina šio .žurnalo 
jtrąipsnius versti lietuvių 
kaltam ir talpinti musą lai- 
rašeiuose. Laikraštininkai 
savo raštams ras Čia \daug'

CAMBRIDGE, MASS.
. LDS/8 kuopos mSąesinis susi

rinkimas įvyks sekmadienį ko
vo 14, tuoj'po sumos, Liet, baž
nytinėj svetainėj. Visi nariai , 
malonėkite atsilankyti ir užsimo
kėti užvilktus mokesčius. Vai d*

1'

Jonas Balkūnas.

JUOKELIAI
BRANGIAU ATSĖJO, BET 

MAŽIAU KENTĖJO

—Mano dėdė pasikankino 
ik dvi .dienas-, ir numirė

—Buvo pašauktas gydy-
’ • . *r *

LIETUVOS BONAI
Mes priimam LIETUVOS 

BONŲ kuponus už pilnus 
pinigus. ;

; Perkam LIETUVOS BO- 
NŪS ir mokam pagal dienos 
kursą. . . -

Šiandien mokam. 70 dole- 
rią už $100.00 ir 35 dolerius 
už $50.00. Siuskite Lietiivo. 
Bonus registruotame laiške 
o tuojau gausite Baąkos čė 
kį. „ :
. Musą krautuve atdara ir 
vakarais ild 9 valandai.'

Parduodam laivakortes ir 
siunčiam pinigus—doleriais 
—į Lietuvą, Lenki jąir Lat
viją.’ - ’ .

Nuo dabar ant čeveryką. 
skrybėlių, marškiniu ir kai 
tirą nųmušam 10 nuošimti.

Malonėkit mus nepamiršti
AMERICAN DRY GOODS 

STORĖ

\—Ne vienas, bet penki.
—Tai dar gerai. Bran

giau atsėjo, bet mažiau ken
tėjo. Nes jeigu būtą atėjęs 
tik vienas gydytojas užuot 
penkią, tavo dėdė būtu kan
kinęsis ne dvi dienas, bet 
du mėnesius.

Mažas Jurgutis grįžta, na
mo po peštynių gatvėje?. ••

—Vėl jau mįi|eis7- ba- 
rasi motina. JTuk aš tau 
sakiau,>kad tokiuose atsiti- 
kimuose reikia skaityti7ligi 
šimto; o tada pyktis praeis 
ir viskas bus gerai.
z —Taip ir padariau. Bet 
Taduko motina patarė'jani, 
kad jis skaitytų tik ligi pen 
kiasdešimts, '

Siame v&Utybėt nAujMis atito*
vąą Amerikai pbya Šubor . p, BARTKEVIČIUS, Sav., t
Sompatk * 1673 No, Main.8t, Montello/ Maia

Tamstos prašymas mums 
atneša didžiausi džiaugsmą. 
Visgi turiu prisipažinti, kad 
praradau visą savo turtą ir 
esu neturtingu, kurnės per
sekiojamu žmogumi,
•—O nelaimingas! Turė

čiau širdį iš akmens, jeigu 
gulėčiau dar paimti nuo 
tamstos paskutinę dukterį.

; * ■■ .—- —

Prie Ubai užsiėmusiu ban
kininko prieina koks tai 
žmogus. Bankininkas; ne
pakeldamas akiu nuo stalo, 
sako tiktai :
. —Prašau užimti vietą.

—Tamsta gal nežiurti, kad 
aš esu garsios giminės, po
nas Gumbaragis.

Atsiprašau tamstą. Tad 
prašau užimti dvi vietas, jei 
gu mažai vienos.

HARTFORD, 00NN. 4
LDSri6 kp. susirinkimas įvyks j 

kovo 13 d,, tuoj po sumos bažny- I 
linėj svetainėj, 41 Capitol Avenuė* ' J 
Malonėkite vis nariai ateiti, nes y- 
ra svarbią reikalų dėl kuopos naru 
dos. • • ■.

Taipgi malonėkite užsimokėti ku
rių yra užsilikę mėnesines duok
lės, LDS. e kp.rait.

. •». - . ...............;

ELIZABETH, N/ J.
LDS. 16 kp, susirinkimas įvykt 

kovo; mėensio 1 dienų, 7 valandų 
vakarė, bažnytinėje svetainėje, 
Nariai kviečiami gausiai.ateiti ir 
atsivesti savo draugus (e«) prira- 
gyti. Valdyba J

VZESTVILLE, ILL, 4

LDS. 75 kp. mėnesiniai susirin- 
kimai įvyksta kiekvienų mėnesį,. <*.< 
sekmadieny, po 15 d., Sv. Petro ir ’ri 
Povilo bažnytinėje svetainėje. J

JT. S. PHILADĘLPHIA PA 1'

bDS. 103 kp. mėnesinis susirinki- j 
mas įvyks sekmadienį, kovo 6 d., I 
tuo jaus po sumos, Šv.Andriejaus 4 
par. svetainėj,. 1123 Lemon St, ’S 
Kviečiame narius ir nares ateiti m >3 
kurią užvilktos duoklės užsimoki- J 
h. Taipgi atsiveskite nors po yie- i 
nų naujų narį prie kuopos prira- j 
gyti Valdyba 1

WORCESTER, MASS. J
LDS. 7 kuopos susirinkimas į- 4 

vyks- kovo 6 L, 6 vai. vakare, ‘ 
bažnytinėje svetainėje; 41 Prov- ri 
idence St. Visi nariai būtinai'atei- 
kitę, nes turime apsvarstyti keta- 
tų svarbių klausimų. Be to, gera J 
proga užsimokėti duokles.. *1

;Valdytal .g

<...L_1.EASTON,FA I

LDS. 40 kuopos susirinkimas 
vyks kovo 6 d„ tuoj po sumos, f 
6v. Mykolo parapijos svetainėj. įį 
Malonėkit vis) nariai atsilankyti g 
ir mėnesines mokestis užsimokėti. į

, ’ M. Songaila

VĖLUOS IR ŪRGANIZA-1
CIJĮJ ŽENKLAI 4

1
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DARBIfUflJCAS
■ (The liVūrker)

. miishedeveryTUESDAYandFRlDAY
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IMUMT JOSEPH’S MTHUAJHANB. C, Ą830CIATI0M OF LABOB 
•ot»r*3 iu«*con&tim MaUerg«pt, 12,1015 d the port Office at Boston, Mmm.

• - W»dwtlįe4.rtofM*rch8,1870 >. . . -
4ecepUnc« for maillnf at ipetial ratą of pontafft provtįrtt for In Bertiem 110B 

' Art of Octobor 8,1017, aiithortad otr July 12, W

8UB8ORĮPTION RATEK: PRENUMERATOS KAINA;
Bemaatlc yaarly ................*ĄQO Amerikoje metama ..............84.00 
Vorelio y6arjy.r^,,.,,«.,Or>tt,f5.pa Užsieny nutania ».|fi.0Q
Oomestic once per week yearly..|2,0Q Vlejitj kart savaitėje rnetitM..,..82.00 
Forelgn once per week yaarly... .>2,50 Užsieny 1 kart savaitėj* matams.. 52.50

■ DARB ĮKINKĄS
86< WSTBIlOADWAY , SOUTH BOSTON, MASS?

. . TĖLEEHONE SOUTH BOSTON 0020

«****M
M

W
*

JEI ESI SILPNAS-N ESTĄ 
TYKKRUTINĖS

•Ne mūsų dalykas plačiai niks ir politinių giiipių už- 
kištis į S. Lg A. orgapizaei- simojimai siekti Susivieni- 
jos vidujinę tvarką, bet ka- jimo kontrolės.”* \
dahgi jos organas, nors tie-| Gražūs tai žodžiai it sąl- 

. siogihįu keliu, bet netiksliai pranašystė, bet ai* ne bū- 
užkliudė “Darbininką,’ tai aiškiau ir arčiau prie.tL 
nąroms-nenoroms tenka t ar-1 krumoš taip pasakyti: .
ti. slavo žodį pajudintuoju ..’ '
klausimu. . Tas’ ginčas, anot .
“Tėvynės” bereikalingas^
bet kadangi ji pati jį pratę
sia, tai tui\būti randa rei- . .v -
kalingi!, šiuo kartu klausi- bet lseldami g^okai apdra- 
mas eina apie išpažintį kai- skg organmc1Ki.'ir pahko 
po apdraudę nuo radikalų j u; ardymo

: dantiniame ; ŠųsmenijimeJP®!
• Niekas rimtai nemano jos 

ten įvesti, ir / ‘ Darbininkas ’5
» yra pareiškęs, kad išpažin
tis S. L. A. organizacijoj ne- 
įn^anoma, tačiau “Tėvynė”

/ tuo dalyku taip susirūpino, 
kad net primena pagrindi-

_ pins konstitucijos dėsnius, 
sulig kurių “negali būti pri
imtas tokis S. L. A. įstaty- 

. mų pataisymas, kuris pasta-

Bolševikai jau taip buvo 
įsigalėję, kad viešai paslrįžo 
paveržti Susivienijimo tuty 
tą. Tas jiems nepavyko,

turėjo juos nuo to sulaikyti, 
bet kas-žin kodėl nesulaike. 
Dabar prieš akis stovi soci
alizmo debesys, kurį sąmo
ningi S. L. .A; nariai pasi
ryžę nublokšti. Tik vargus, 
kad nežinia kur taikyti bl-0- 
škiino smūgius, nes demar
kacijos linija tarp kairiojo 
tautininko ir dešinio j o soci
alisto taip neaiški, kad jos 
j>veik nesimatė. Taigi daū- 
^giau nieko nebelieka, kaip 
tik laukti šviesesnės ateities, 
kuri viena Si-. L. A. organi
zacijos likimą gailestingai 
tėišspręndžia.

Toks pareiškimas, ' nors 
ne taip jau Švelnus ir iškal
bingas, bet geriau atatiktii 
tikrenybę, negu pavadini
mas socialistu ir bolševikų 
politinėmis partijomis ir lū
kuriavimas, kad kaž-kokia 
išsvajota idėjos žinomų dau
guma nutūptų iŠ dangaus ir 
nublokštų esamųjų neaiškia 
dauguma’ S. L. A. narių. Tą 
saldi pranašystė, kad išnyks 
politinių krupių užsimoji
mai siekti Susivienijimo 
kontrolės, tilt tuomet įvyks, 
kai S-mo ižde nebus pinigų.

H kokips sektos viršenybe. To- 
s dėl ir ginčytis dėl įvedimo 

išpažinties Susivienijime,
* kas pastatytų organizacijų 
.. po Rymo Katalikų viršeny

be, yra tolygu, ką bandymas 
galva dangų pramušti.”

Čia, matomai, , norima pa- 
1- lodyti, to bandymo pavyz

dys, nes pati “T-nė” tuos, 
ginčus palaiko.

Taip; ir be ginčo supran
tama, kad išpažintis S. L. 
X negręsia. Bet, gal kaip 
tik dėl to, tai organizacijai 
gręsia kitas rimtas pavojus, 

’ . kiu’į “Tėvynė” bando stt- 
v Švelninti šitokiais žodžiais:

“Pagaliau, šiais laikais 
?L- Susivienijime pasireiš k i a 
* : aštroki ginčai ne dėlto, kad 
; įvairių pažiūrų lietuviai.Apie tai netenka nė prana-
’ . prie organizacijos priklau-^šauti, nes tai iš anksto žino? 
. Š6, bet dėlto, kad kai kurios 

politinės grupės užsimiršo
' Susivienijimo pamatinius 

tikslus ir išlaukiniu spaudi- 
mu bando, pasiekti Susivie-

i nijinio kontroles savų poli- 
3 tinių interesų sumetimais. 
/ Bet . didelė didžiumą Susiv. 
' Liet. Am.erikbje narių yrą 
į ant tiek sąmoningi.žmonės, 
[ kad Šitąs • politinių grupių' 

pastangas nublokš šalin, 
kaip Netolimoj praeity nu
bloškė bolševikų pastangas 
Susivienijimą užvaldyti. *

“Su laiku visos politines 
grupės įsitikms, kad ųė ?vie
ną jų negali Susivienijimo 
kontroliuoti ir naudoti jį sa-

f/ jviems til<slams. Tuomet iš- 
K ■ ‘

mas.

M- ’

»-

s ) •■

Beje, “Tėvynė^ prilaša 
“DarbininkuiJ’ kad jis pity 
neigia tautinę idėjų ir vadi
na ją tuščių žodžiu ir zyįty 

’ bilams baidylda.. . “Darbi
ninkas’’ panaudojo tuos žo
džius, bet pritaikė esan
tiems S-nie radikalams, ku
rie ištiktųjų taip žnųi. ir 
žiūrės į tautybės idėją., “T- 
pė” gi pasigriebiu tuos žo
džius ir triumtgliai. saukia: 
“Tai tiek vadinasi, katali
kams iš “Darbininko'’’ pa
stoges peiškia tautinė idėja. 
Gerai bent tieky, kad atvirai 
pasakyta.’’ Ir toliau dro
žia pamokslų, kad geri ka
talikai tuo pasipiktins, kad

taųtnjįnkanu jaųtįnė idėja . 
yi’a'pinna visko ir t L ;

Smagu sugauti oponentą 
ir t nukreipti jo argumentų 
prieš jį patį bįt kad to 
grunto paragavus,? reikia j> 
taip pribirti prie sienos, 
kad savo aagumento turėtų 
atsižadėtėr ir dėl jų teisin
tis. O čia “Dąrbjnitikas” 
ne tik atvirai pasako', bet 
dar atviriau pakartoja, kad 
esantiems S. L. i’adiką- 
lams tautine. idėja tai tik 
tuščias žodis, ar geriau pa
sakius, žvirbliams baidyk- 
hi. Na, ir tesipiktina geri 
katalikai ir te&dŽiaugiu “T- 
nė,” bet’ piimiiau teįrodo, 
kad Chieagos seime visai ne
buvo bolševiku triukšmo ir 
dabar spaudoje visai nėra 
“aštrokų” ginčų dėl Sus-mų 
kontrolės. O .kur ; tuomet 
buvo galinga tautinė idėjai 
Kur ji dabar yra? Jei tau
tinė idėja taip stipri Jauti- 
giiiikų organizacijoj ė, tai ko
dėl ji leido■ , i(politinėms 
grupėms” .taip išaugti, kad 
siektų net kontroliuoti patį 
'Susivienijimą? Sakote, ji; 
nubloškė bolševikus. Bet ■ 
su kieno pagelba? Ar ne 
tai “politinei giiipei” pa
dedant, kuri dabar iŠ eilės 
užmiršo Sus-mo pamatinius 
tikslūs ir bando jį užvaldys___
ti saviems tikslams 1 Kūno > day0 jį naktį, ir tai. net žie- 
pagelba ja iųiblokšite? <0 
ją nubloškus, jei pavyks, ar 
ne kils trečia, kurią vėl rei
kės nublokšti, ir taip toliau,, 
kol Sūs-mo ižde bus pinigų. 
Ar čia kova už idėjų ąr už 
paprasčiausią auksai ”

Jūs sakote.; kad * tautine 
idėja jums už viską ’ bran
giausia, Gal ji ir brangi, 
bet labai silpnai veikia, o 
kodM, -t-; tai jau ne“ mūšį 
dalykas įrodyti. Mes tik pa* 
brėžiam "laktą. “ K.

' . Kovo 4 d.) ;

; Šv. Kazimieras gimė Kra- 
kove 1458 m. Buvo sūnus 
Lenkijos ir Lietuvos kara
liaus Kazimiero III ir . . jo 
moters Elzbietos' Austrijie- 
tės. Nuo pat mažens buvo 
jisai dideliai dievobaimin
gas. . Kas dienų po keletą 
valandų melsdavosi: be to, 
niekuomet nepraleis d a v o 
rytmečio ar vakaro iiepasi- 
meldęs. Dažnai vidurnakty
je keldavosi iš. patalo ir, at
sigulęs kryžiumi ant žemes, 
melsdavosi. Dažnai maty-

MARIJONAS TĖVAS PET- 
RAUSKAS1ANGLIJOJE

Gavėnios metu N a u j. o s 
Anglijos lietuvių parapijose 
misijas veda Tėvas Petrau
skas, M. I. C. Misijos bus 
sekančiose vietose:

N'oinvood, Mass. nuo 
vasario 29 d. ligi kovo 6 d.
. Woreester, Mass. —nuo 
vasario 29 ligi kovo^L3 d.

Patęrson, N. J. —- nuo ko
vo 7 d. ligi kovo 13 d. -

Maspetli, .N. Y.—nuo ko
vo. 14 d. ligi kovo 2(1 d.

Nęvyark, N. J*. —nuo. ko
vo 14 d,’ ligi kovo 20 d. ,

Broekton, Mass. — nu6 
kovo 14 ligi kovo 27 d.

globoje ii*'sergsti? rūpestin
giau, negu geriausioji moti
na vienatinį savo sūnų. To
kiems tat spunčia- savo ange
lų, kad jie saugotų juos mio 
priešų užpuldinėjimų. Tik* 
tai laikantieji nekaltybę ga
li. karščiausiai mylėti Išga- 
nyioją.Žinojo apie tai Šv.’ 
Kazimieras ir užtatai, kiek 
įmanydamas, rūpinosi, kad 
tik to brangaus turto nepra
rastų. Rūpestingiausiai sau
go josi visokių progų trau
kiančių į nuodėmę, neš,. kas 
myli pavojų, tas jame žūna; 
be to, -rūpestingai sergėjo 
savo kūno jausmus, o ypač 
savo akis, nes akimis įnirtis 
greičiausiai įeina į sielą. Ne
lepino savo , kūną,. nes, kas 
kūnui pataikauja, tas grei
tai praranda nekaltybę. Už
tat su savo kūnų elgdavosi 
labai nuožmiai: pasninkau
davo, dėvėdavo ašutinį rū
bą, miegodavo ant plikos že
mės, žodžiu sakant, vargiii- 
dava jį; nuolatos ir visokiais 
būdais.. Kądangi yra sunku 
pačiam susivaldyti, užtat 
nuolatos melsdavosi į Šven
čiausių Motiną, kad ji išmel
stų jam iš Dievo stiprybes. 
Švenčiausiąją Motina stebė
tinai mylėdavo. Labai 'daž
nai kalbėdavo apie jų su di
deliu džiaugsmu. t Vadinda- 
to ją . maloniausiąja savo 
Mįotina. Garbindavo ją kas 
dieną ir. visuose savo reika
luose melsdavos Jos pagal
bos. Užtat per visą’gyve
nimų Marija laikė jį savo 
globoje, išmeldė jam iš Vie- 

’ Išpaties Jėzaus' daug malo- 
;nių, ypač, kad. iki pat mir
damas išlaikė nepalitėjęs- ne 
kaltybę . Kai, jam susirgus,- 
kad nuo mirties išsisaugotų; 
gydytojai patarė” vėsti motę-

mos metu, klūpantį paš baž
nyčią. Ateidavo jisai čia 
pagarbinti V. Jėzaus Šven
čiausiajame Sakram e n t e. 
Kaip gi maloniai veizėdavo 
į jį-V;. Jęsm^ kaip gi džiau
gdavosi, matydami tai, •an
gelai, kaip gi jisai .paragin
davo melstis tuos žmones, 
kurie matydavo jį besimel
džiantį! Šv; Kazimieras my
lėjo taipogi ir artimą. Ypač 
jis mylėjY pavargėlius, ku
riuos visuomet suramindavo 
maloniais žodžiais, o < dažnai 
gausia išmalda sušelpdavo. 
Lankydavo ligonis ir tarnau
davo jiems net ir < mažiau
siuose jų reikaluose. Tar
nauti pavargėliams laike 
sau didžiausia garbe, nes 
kiekviename pavargėlyje ji
sai matė V. Jėzų, ir užtatai 
tarnauti pavergčiau. laikė 
tuo. pačiu, kuo ir tarnauti. 
V. Jėzui. Taip jam besi
meldžiant ir. bedarant gaile- 
stinga. darbų, ėjo diena po * 
dienos, ir kas dieną jis ėjoj 
tobulyn. - -

Kad labinti patiktų V. Jė-; 
zuį pasižadėjo išlaikyti ne
kaltybę. Nes V. Jėzus ypa- : 
čiai mėgsta tuos,, kurie išti- 
kimai laiko tąją dorybę; Ji- ~ 
s>i • laiko .; juos ypatingoje rį,- atmetė tą patarmių ir su
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TEGG.L ’
Senut' Uoss “ moksliškai 

štai kaip išsitarei “Vąl- 
flŽia neturi; jekioš prieder
mėj ręipti;
žmones, neš žmptfjų prįgdūt,;- 
me yrą renūi valdžių/^ . '

Kitais žodžiais, žmones 
turi priedermę valdžiai bili
jonus dolerių taksą, mokėti 
-^o iš tų bilijonų .žmonėms 
neteks nė cento. J^olifikie- 
nai visus sau. pasiims,

Štai nelaimingas darbiniu 
kelis netenka darbo: norėtų- 
si, dirbti, bet dėl neišvengia
mų priežaseią,.nenuo ~jo 
priklausančių, nėra jam dar 
bo. Nuo. jo Valdžia reika
lauja, -kad’:jis'*1 klasytų val
džios įstatymų, ^mbkėtų sa
vo taksas, -net, jei valdžia 
matytų reikalą,’ paguldytų 
savo gyvybę karės lauke. 
Kas yra toji Valdžia^, kad 
tiek iš savo pavaldinių, grą- 
sindama kalėjimu ir mirti
mi reikalauja —; bet iŠ ku? 
rios nieko negalim reikalaū-' 
ti? • ‘

Kiukščionįų mokslas prie
šingas šitokiai, nesąmonei.

Valdžios svarbiausia prie
dermė yra prižiūrėti, kad 
jos žmonės nebądaūtų. ■
Kuri valdžia savo prieder

mės neišpildo, turėtų būti 
traukiama atsakomybėn, To- ( 
ki, valdžia netūi’i teisės gy- • 
vuoti. r

M

Bėgikas Gene Vencke iš Pittš- 
Pa., laimėjęs Boxter tau

rė Jfew York’e. kur"įvyko,bėgi
kų. lenktynės. \ .” ’

šukol “Geriau mirti, negu 
pažadėtąją Dievui nekalty* 
bę prarasti ! ” Paskui tuo- 
jau pasiėmė į rankas kryžių,; 
pabučiavo jį, prisispaudė 
prie krūtines ir atidavė. V. 
Jėzui savo gyvybę. Mirė 
1484 m., pragyveno 25 me 
tUs. Jo kūiias yra palaido
tas Vilniuje marmuro kop
lyčioje prie ViĮniails kated
ros bažnyčios po Nekalčiau
sios Panelės altoriumi. Jo 
kūnas pagarsėjo daug e 1 i u 
stebuklų.

• NIBKAM NESAKYK I
Viena Hooverio; komisija 

■(Reėonstruction Pin a n c c
• Corporation) gavo iš vald
žios, du bilijonu dolerių iš-> 
dalinti bankams, bet niekam

" nereikės pasakyti, kam tie;
pinigai ei& Net kongresas ..

, nežįnos. . , , ■
. Pavojūs tiek daug, žmo- j. 

nių. pinigų ■ duoti politikie
riams slaptai išdalinti (sa
vo draugams?),

’ ANTRASIS LIN- *
OOLNASt'.’ -J/’ , .

Rengiasi republikonai at
einantiems prezidento rin
kimams. Rašo straipsnius, 
rėžia prakalbas, prilyginda
mi Hdoverį prie Abraham 
Lincoln’o. Mat, Lincolnas 
buvo ..apšmeižtas, išjuoktas, 
paniekintas — taip lygiai 
kaip šiandien Hoover’is y- 
ra paniekintas, išjuoktas,... 
apšmeižtas. Tai aiškiai pa
rodo, kad lloover’is yra ant- 
-raš Lincoln’as.

Bet, rodos, Lincoln’as iš
vadavo, juodukus iš vergijos 
— nelaisvės I Ar ir Boove- 
r*is jšVadavo šios dienos ver 
gus, darbininkus iš jų bado 
ir vergijos?

Tegul jis tai padaro, ta
da bus vertas būti pąvadin- 
;ų antruoju, Lincoln’u. .

Nesuprantama, kaip gali 
vadinįį aptrųoju Lincoln įi 
vientilc dėlto, kad buvo iš- 

, juoktas, paniekintas! Dau- 
gelits durneliu buvo išjuMi .

Į —ar ir fy Trincpln^aif
f' • /

\ DEMOKRATAI:.*

Rengiasi ir demokratai 
prie linkimų. Jie taip 
kongrese elgiasi, kad galė-

I tų badaujantiems »sakyti: 
“Darėme, ką galėjome jums 
padėti, bet republikonai tū
rėjo didžiumų balsų— ir vi
sus mūsų pasiryžimus suar
dė. ” ;

O turtuoliams sakys: 
“Nebijokite demokratų;, 
ar ne pastebėjote, kaip mū
sų partijos balsai neprileido 
kongresui uždėti jums dide
snius taksus. Uždėjome ta-, 
ksus biėdniems žmonėms.”

Plunksną.

“ŽIBINYS”
ĮPrtfc Dr. V. MykolalCItt-Piitlijo ratingu* 
jaman Huinituro^, makalo, viMomenh 
lt nkHdvniillkoJo *yveninio iltnstruotaa 
mgaMlnls Žurnalu yra dldlltutla#. 
rlmčlauslna, Homlajialas Ir Hekvhnam 
prullHvlnn.sinui fanopil tinkamUtMlu 
lietuviu Ž'irnnlnn. TtKMU viki pukubUI- tę ulabiakytl ‘‘IldlnĮ?

kaina tteluvojai met. 85 K 
puam. 20 lt, j Amerikoje matau KOO. 
pusmeMnl $2.50.

Adr.: ‘‘Aidim* Itaam Lalavfa Ai
W . S

Išminties trūksta tam, kam 
trūkstą stiprios valios.—Šeks
pyras.

TĖVŲ DOMINIKONŲ Ml- 
SUįl MARŠRUTAS

Laike vasario ir kovo mė
nesių, kuli. Dr. Bonaventū
ra M. Paniukus, O. P. duos 
Misijas arba Rekolekcijas 
sekančiose parapijose:

Vasarių iki kovą Ik 
Rekolekcijos Šv.. Juozapo 
Bažnyčo WatėnbtHYi Coųn.

Kovo 13 iki 20 Rekolek
cijos šv. Alphonso Bažny
čioje, Baltiiftore, Md.

Kovo, 27 iki Mandžjb 5, 
Rekolekcijos Ąpręišk i m o 
Panelės švenčiausios Baž
nyčioje* Brooklyn* N* X
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Kun. J, Mačiulionla—I-mI® vicę-plrm.; Pr. Manku»-II-a«li vic®- 
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(Aliu IR. filRTAMMAS:f,usv^dįnų vežimą, tai jų nuvežtų j 
Temzę per vienerius metus. 
Jei duonos vežėjas atvežtų 
duonų prie upes ir norėtu 
jų sumesti į vandenį,, tai 
žmones patį duonos vėžėj?} 
įgrūstų į vandenį. Ir tuo
met ar nebūtų geriau, kad 
tuos javus, iš kurių gamina
mi svaigieji gėrimai, kas 
nors suverstų į Upę. Tiesa, 
pražūtų daug javų, bet ne- 
pražūtų tas laikas, kmį su
gaišta tūkstančiai darbinin
kų svaigiijjų gėrimų daryk
lose, pagamintas; alkolis ne
atneštų žmonėms tiek daug 
Įvairiausių nelaimių ir sku
rdo.

Daktaras Jaųngas iš sta
tistikos žinių apskaičiavo, 

: kad .už tuos pinigus, kuriuos 
1867 m. Jungtinių Ameri
kos Valstybių piliečiai Su- 

, vartojo svaiginamiems gėri
mams, galėtų nupirkti gerų 

, kvietinių miltų tiek porinių 
• vežimų, jog jų eilė du kart 
. apjuostų mūsų žemės rutu-

Sakome, kad mes pragę- 
une labai daug, didžiaii- 
is pinigų sumas, šimtai 
tlijonų litų per metus, 
aip tos pragertos sumos 
rodytų, jei mes tuos imli- 
nūs paverstumem kokiais 
>rs suprantamesniais daik- 
is.. Imkime kelius pavyž- 
ausr- : ri. ..
Pagal statistikos žinias iš 
aičiuota, kad už tuos pini- 
is, kuriuos Anglija išlei- 
:ia per vienerius metus 
pigiesiems gėrimams, ga- 
tų iškepti 1051 milijonus 
dėlių duonos kepalų.. Jei 
iri nors Anglijos sostinės 
ondono kepykla norėtų ta 
nonų nuvežti Į Temzę 
ipę), o kepyklos Vedėjas 
ritauitų kas pusvalandį 
j tokį vežimų (tos duo-, 
is), kad tvirtas darbo ar* 
klys vos patrauktų, tai tų 
įsų duonų, veždami po 10 
įlandų per dienų, su vienu 
rkliu suvežtų tik per 33Q|lį. 
tetų. O. jei tų pačių duonų! Statistikos rėdo, kad Ang- 
ežtų su 330 arklių ir kas lijęje nuo 1871 nn ligi 1880 
-y——---- ?----- r———----- - m. kasmet buvo išlmdžia-

įma: svaigiesiems gėrimams 
136 milijonai svarų sterlin
gi}, dūondį^70 milijonų sva
rų sterlingų, butų nuomoms 

[70 milijonų svain stėriin^iį, 
Į Slalome, kad svai^iesienis 
[gėrimams kasmet buvo išlei- 
džiama beveik tiek: pat j kiek 
duonai ir butų nuomai drau
ge, Jei pažiūrėtumėm į ki- . 
tų kultūringų valstybių sta
tistikų, rasiumėm tokias pat ’ 
išdavas? ri . \

Į Sakoma, kad karui reikia 
daug pinigų. Bet kiekvie- 

Ina valstybe išleidžia bent ke- 
llius kartus daugiau pinigų 
svaigiesiems gėrimams,’ nū* 
gu karo reikalams. Pavyz- 

Į dys. Po -1870—1871 m. ka
ro Prancūzi ja užmo k e j o 
Vokietijai karo mokesčių 
4000 milijonų markių/Tuo 
[tarpu. Vokietijos piliečiai; 
I dabar per metus prageria 
beveik tokią pat pinigų su- 

ĮĮmą. Jie prageria per me- 
įtiis. tris įr pusę milijardo 
Įmarkiiį. Jei tie pinigai bū- 

ĮĮ tų po vieną , markę ir žmo
gus kas sekundų paimtų į

Į Į rankas po vienų tokį pinigų, 
tai jis, nesustodamas nė 
vieno alcįmirksnio,' teetii 
juos skaitytį kol visus su
skaitytų, visų šimtų metą. 
Tai galite suprasti, kokių 
[didelę stfmų pinigų vokįe- 
čįai prageria per vienerius 

Į metus. Jei mes dar priskai- 
tystme tų darbų, kurį darbi-

> Į mirkai, bedirbdami svaigino 
Į[ sius gėrimus, įdeda, jei dųr 
Įjpriskaįtyaiipė tą laikų, kurį 

žmonės sugaištą begerdami 
Į svaigiuosius gėrimus, o pas
kui paghįoūami, iį/tas nelai 
mės, kurio® per degtinę įvy- 

Įksta, tai gausime daug didės 
J||nę pinigų sumų. - ;

Šio veikalo vaidinimo die
nų artėja.. Vaidinime da
lyvauja 30 asmenų .Patsai 
veikalas labai gražus; daug 
jautrių ir nuoširdžių scenjj. 
Tai visa paįvairina puošnūs 
iteaįnižiai, nuolatinis scenos 
^eitipiasis. ■ ' ■ “
/ Vaidinime atvaizduojama 
mos Liobgiltis, Ispanijos vi- 
zigotų karalius, kuris savo 
senatvėje yra patekęs į savo 
žmonos įtakų. Josios bro
lis, valstybės kancleris Gaiš- 
yinas, nori prašalinti kara
liaus du sūnus Anningiltį įr 
Rekaredų, ir išgauti, Liob- 
gilčiui mirus, karaliaus so- 
sty savo sūnui Roderikui. 
Šiame smurte atvaizduoja
mas visas karališkųjų rūmų 
keršto ir dovanojimo, pagie
žos ir meilės, gyvybės ir mir 
ties gyvenimas.

Kunigaikštis Armingiltis 
buvo mylimas tėvo sūnus. 
Bet karaliaus patarėjai nu
gali senų karalių ir nukrei
pia tėvų prieš savo sūnų. 
Karalius paskelbia 'savo sū
nui karų, kuriam buvo pa
vedęs Sevilijos kraštų valdy 
ti. Sunaikina kraštų, išžu
do gyventų jus ir. paveda li
kučius valdyti kraugeriui 
kunigaikščiui Argimiuidui.

Gaisvino sūrius, priešių- 
gaš savo tėvo sumanymams, 

I išgelbsti kunigaikščio Ar- 
mingilčio gyvybę. — duoda 
jam progos pabėgti. Db
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Olandijos mokslininkas, Dr. W. H. Keeson.. kiūv pranešė sura
dęs būdų gauti žemiausio laipsniosusaldyma,. , .

LDETUVOB DUKTERŲ DK-JOS 
BO GLOBA MOTINOS m.

'irmlniDkfl .— Eva MiUMlenė,
G2n E,'8th S t, So, Bottoii, Mass. 

Vice-plrmlnluktV- Qxio SlfturlenB,
443 B. 7th St, So. Boston, Mas$A
Tol, So. Boston.B422TI *

prot Bnšt. — Brone Clunlenf.
20 Gonltl St, We»t 110x111117, Matai.
Tel. I'aTkway 1804-VV

Kalt, — Matjona Markonluti
86 G SU, Bo, Boston.

iždininkė *-*. Ona Staliiylluti
106 We<t 0th St., So. Boiton, Maaa, 

Tvarkdarė Oną Mlzrtrdlenl
■ 1612 Columbfa Uit, So. Borton, Mua. 
Kneoa Globėja — B. JanuSonienft

1426 Columblą Rd., So, Boston, Maaa 
Draugija savo mialrlnkiiiiuą laiko kaa 

antrą utafnfaka kiekvieno mSnealo, 
f t;30 vakare, pobažnytlnSj «ve-

talnSj. ' '
Visata draugijom reikalai® kreipkite* 

’paa protokolų raitininke.

IV. JONO BV. BL, PAAALPINtl 
DR-JOS VALDYBA

Pirmininkas — M. <lob®
86 Mt Ida Rd., Dorcheater, Mae®.

Trtephone ColumbU MSI 
yice-Plrminlnkaa — J.- Petraupkiu

24 Tlioma® Bark, So. Boston, Mas®.
Prot. Raštininką* — J, GlinecH®

5 Thomaa l’arfc, So. Boston, Mae®, 
pilu Kažtlnlnkas r- M. Seiki*

260 R. Nimh Siu, So. Boston, Man®. 
Iždininkas — A. NnudžlOnae

385 E, Broadvvay, So, Boston, Mas®, 
Aiaržhikfj — J. Zaikla
t VVintleld SU So. Boston, Mas®.

DranitiJn laiko susirinkimus kaa tr®6l< 
nedėldienl kiekvieno mėnesio, 2 vai 
|x> pietų, Parapijos saldėj, 492 B- Itib 
St, MA Bortori, Mfofc ’
Profesionalai, bten^rlai, pramonine 

kai, kurie skelbiasi "Dąrliįnlnlce,”. tilo- 
ral verti skaitytoji! paramos. .

Visi garslnkitės "Darbininke,”

6 ^’/.,/-/J
RADIO KILIMAS

kiek laiko iškyla -proga sū^- — J>uš viiidv
nui susitaikyti su savo tėvu, narna kovo 6 d., 3 vai. p. p., 
Čia vėl iškyla senoji paša-j Dangaus Vartų par. svet.;, 
ka su savo, klastomis ir ker- So. Boston, Mass. Įspėjami 
Štu. Smurtininkai paima Į visi apsirūpinti tikintais iš 

viršų. Taip suklastiloja Jrik anksto. . , •/ , - c [elektros bangų buvimų ore.
tus, kad tėvas’ išduoda mir
ties ištarme, nužudyti sūnų’ 
ArmingiltĮ.

Tuo pačiu laiku visas 
smurtas išeina aikštėn. Tė
vas siunčia pasiuntinius Į 
tvirtovę, atšaukdamas save 
įsakymų.. Pasiuntiniai at
vyksta per vėlai, Armingil- 

■ tis miižudomas. .Visas vei
kalas yra Jautriausioji tra
gedija, . . Z'

, . Veikalas Vainiku.n
yra retas lietuvių . kalboje 
vaidiniįrįas. ir, todėl patarti
na, kad. kiekvienas rūpintų
si tų vaidinimų pamatyti.

Nesenai išrinktas Argentinos 
prezidentas generolas Augus t. i n 
P. Justo/

XIX r amžiaus pradžioje 
F.aradiejus spėliojo apie

kilometrų tolumo. Marko* 
iii be paliovos tobulino savo 
išradimų. Masinis išsipla- 
tin imas radio Amerikoje pri • 
verte . vokiečius ir olandus 
išdirbinėti ir tobulinti radio 
aparatus. B pradžios per- .
davinėta tik Morzės abeęe- -j 

gavo irlės ženklai. Paskui garsai.
i • i i * r-i .f*’’.. *• . f. '

I
I

1865 m. kitas anglas Max- 
Avęll, įrodė tat moksliškai. 
1888 m. vokietis Hertz tas 
bangas praktiškai 
jomis vertėsi'savo dirbtuve-. Galiausia ir muzika. Dabar 
je labai mažu .atstumu. 1895 jokia, kita susisiekimo prie- 
m. rusas Popovas išrado a-’mpnė. negalinti susilyginti^^ 
paratų, kuriuo galima buvo įsu radio. 
pajusti iš tolo einančias sil
pnutes bangas. Bet tik C' 
Mąrkoiii. (gimęs 1874 m.) iš
rado antenų ir įrodė jos sva
rbų lygiai. gaunant,, lygiai 
siunčiant elektros energijų 
be vielų. Jis prikalbinu an
glus jam; piidetį ir netrukus 
pavyko siųsti žinias 15—30

GERA PROGA ĮSIGYTI !
PIGIŲ KNYGŲ j

Tik už $1.00
šias įdomias knygas galima į- 

sigyti .'iJOrtblninko1* administraci
joje už pus? normales kairios t .

AUKSINIO OBUOLIO IS
TORIJA. (Graikų ’ Mytliologi- 

. jos žiupsnelis) su paveikslais. 
Lietuvių kalbou išguldė Aly
va .i........,...-.,*....50c.

TRUMPI SKAITYAIELIAI— 
labai gražūs pasiskaitymai ą-' 
ple įvairius gyvenimo atsiti
kimus. Paraše. J. Tarvydas. .45c.

TURTO. NORMA—mokslin
ki pastskaiytmai. Paraše Uo
sis. .........—v. -v... • . - .45c.-

UŽKEIKTA MERGELE SU 
BARZDA IR BARZDASKU- 
TIS—apysaka

ATSARGIAI SU UGNIMĖ 
Vertė iš lenkiško kųu. K. š., ;T0c.

Už $2.00
KATALIKU BAŽNYČIA IR ’ 

DEMOKRATIZMAS. Parašė 
kum, Tarnas Žilinskas.50c.

XXIX-tas TARPTAUTINIS 
EUCHARISTINIS K0NGRE-. 

;. SAS. Parašė kum Pr. Būdys, 
. SL I. 1.50

PRAMONINES DEMOKRA- . 
Tl-TOS PAGRINDAI. Parašė

Į Uosis ....................i...........75c. :
BOLŠEVIZMAS—Kas tai y-. 

ra bolševizmas ir' Jo vykdy
mai Rusljrij ............ .k*..15c.

SOCIALIZMAS ni KRIKŠ- .
OIONYBE. Prof. V. Jurgūčio 10c.
’ MOTERYSTĘ IR šĖlMTr 
NA. Vert& J. Gerutis. . ,40c.
.. LIMPAMOSIOS LIGOS ir 
kaip nuo jų apsisaugoti? Para
šė. Dr. A. Vileišis.....50c.

MOTERYSTES < NESUAR/ 
DOMYBE. J. Lesauskis. šv. 
Kaz. D-jos leidinys, Kaune..Ilk

Už $2.50
.TONO KMITO EILES..;..1.00 
MEILE (Poem). Paraše M.

Gustaitis .15c..
SUNKIAUSIAIS LAlIvAIS.

Paraše A. Ruccvičlus........40c. 
ANDERSONO PASAKOS—

, pu paveikslėliais o, .20c;

IŠ KELIONES PO jJUROr.
PA IR AZIJĄ. Parašė Pranai
čių Julė •., -»»į»...»/.»... .2.50

PETRIUKAS^lallkai vieno • 
vaikelio. Vertė S. Rakauskas 15c.

ŽAIDIMŲ VAINIKAS—Sa
vybės vakarėliams ir geguži- 
nėms su; giiklomls. Sutaiso M.
(Grlgoniši. .y, •.. į ,444,.,.ūpe.

" DARBININKAS”

366 B’way, So. Boston, Mass.

f 
T 
X

■

Tikybine Tragedija |

)U VAINIKU I

. GINKLUOTOS MASKVOS 
JĖGOS

■ --------- - j.

600 tūkstančių karių ir 
GPU būriai yra suskirstyti ę 
į 70 divizijų, 700 baterijų ar 
tilerijos laukines ik 89 rai
telių pulkų. Sunkiosios ar-' 
tilėrijos rusai turi 86 bateri- 
jųr-.. .Lengvosios 60.. Prįe 
to prisideda inžinerijos pul
kai, 1200 lėtuvų, į vairios.pa
galbines tarnybos įr 5 mili
jonai išėjusių kariškos che- 
mij ,s.1 paruošiamąjį kursų. 
Svarbiausiose dalyse veikia 
vokiečių ekspertai ir instru-

• i

7
i

i

fe

* . .. ■ v

T

Į Sekmadieny, Kovo 6 d.,1932 f
/X ? ‘ ą.--- -■ X ;

4" Pradžia 3 yal. po pietų
.T

t 606 E. 4th St. kamp. I St. So. Boston, Mass.

ŠVČ. MARIJOS jkOLBGIJOS studentai, ripsirengę teatro. V Du Vainiku” vaidini- 
mo-cįr^uziaiMZ j y /. ■•/ . • •; <?

t ❖

I-

iX..

X Tikietąi: $1.00,15 ir 50c. Rezervuoti $1.00 ir 75c. Ne- x
Į ’ Kviečia Megijas RernSjai ir “Barbininlaa.” J

y v

A /jk.

ktoriai., , Civilinio skraidy- j 
mo dyaugai — mėgėjai be- j 
veik kas-savaite dovanoja 2 
valdžiai po du nauju aero- a 
planu. ■ . /?

Apie- moteris yra įvairių 
' įvairiausių kalbų. Čia pa- ri 

/" duodame kai kurių tautu į- j 
domius ■ išsirėiškinius apie 
moteris/, ■

. Štai kaip kalba apie mo^ 
teris arabai :

. /•■ u Vyro grožis pagrįstas jo 
siela, bet moters siela remia- 
si jos grožiu/’
.Niekad nepraleisk progos 1 

y paklausti žmonos patarimo, j 
bet daryk tiktai siriyg savo | 

protu, . ■ ‘ . • -• ' į
. Indusai turi tokį priežo- į 
dįc į

^Moteris yra lyg -šešėliai *> 
jei tu jį seki, bėga nuo ta-'« 
vęsj jei tii bėgi — sekų parįk 
skili tave/1 W

Gataiitieškiejį prancūzai:
\ ■ “Moterys ir niekšai-;

kada nčdoyanoja’ ’ sako |
jie. “Moteris juokiari ka-J| 
da. gali, b verkia kada no* | 

;'/ri?’; “Moteris lyg pelų mai- S 
šas:. Juo stipriau jį krėBį .| 
juo daugiau gero išbyrės, b g 
blogas pasilieka.' S 

- ■ \ • r -. į
Audrai siaučiant per 15 j 

inihnčiig žaibui sunaudoja 
apie 450 tūkstančių litų TOįf 
.tea‘-elektros. •’/ ■ r

■flČ

4 •

t



Venktadieaig; kovo 4 Ą 1992 ja,'.., BAR B ĮLINKAS 6

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

BAIMĖS KERTELĖ,
UKRAINIEČIŲ TAUTI- 

NEšVENTE .
Pereitą sekmadienį Balti- 

moręs ukrainiečiai minėjo 
savo didvyrio Tado Ševčen
kos gimimo dieną. Kilęs jš 
Hud^auninkų tęvi}, jis gi
mė vasario 26 d., 1814 m. 
Bnvo.gabūs tapytojas ir po
etas/ ir savo , raštais bei dai
nomis nenuilstamai ugdė sa 
vo~tmhiečių y&lstybinę-rsą- 
nioiię. Jo didžiausias nuo
pelnas glūdi,tame, jog išlai
svino „savo, tautą iš Rusi} 
baudžiavos. Jo inirimo die
ną 1861- metais caras išleido 
raštą, panaikiiidamas bau
džiavą visoj Rusijoj, 1

Teatrą ir koncertą ruošė 
ŠV; Mykolo parapijos cho
ras, vadovaujant J; Boyko. 
Vakarėlis įvyko Švi. Alfon
so lietuvių salėje. Žmonių 
prisirinko, ir lietuvių i/ uk
rainiečių tiek, kad atsisėsti 
nebuvo rietos. Koncertas 
susidarė iš Ukrainų tautos 
himno, įvairių bažnytinių 
giesmių (sen-Sįavonų kalba, 
Rytinių Apeigų), .patriotiš
kų dainų ir deklamacijų. 
Choras, palyginamai mažas, 
ir jo sudėtis gan mišra. Šą
li,& senų vyrų stovėjo ir ma
žų vaikučių, bei mergaičių. 
Iš to išėjo nelygus balsų 
skambesys. : Tarpais tie 
vaikučiai kiek peiplonai nu 
giedojo — bet bęndras įspū
dis buvo labai geras.....
. Vaidinimas “Senatvė,” 
viename veiksme,. nors buvo 
svetima mums kalba, labai 
gėrąi papyko; Vėliau buvo 
paaiškinta veikalo t turinys 
lietuvių kalba, ir visi gavo 
gardžiai iš jo pasijuokti. ?

Aplamai imant, šis nau
jas reiškinys yra labai svei
kintinas. Kadangi kasmet 
lieįuvi,ai. savo tautos nepri- 
Maūšoinybę švenčia vasario 
Ig d., gi ukrainiečiai vasa
rio 26 d., galima įvesti pa
protį gretimais sekmadie
niais abi programas atlikti 
mūsų salėj. Toks artėjimas

atneštų abiem tautom nau
dos. Mes ypač galime daug 
ko pasimokyti iš ukrainie
čių. Pavyzdžiui, visi chori
stai ir Vaidylos buvo i per
dėm apsirėdę smvo tauti
niais rūbais: aukštais batais, 
raudonom kelnėm, margais 
kaklaraiščiais z ir apykak
lėms; moterys, spalvotomis 
suknelėmis ir juosteliais, 
Kuomet pas mus buvo daro
mos pastangos mūsiškius 
dainininkus aprėdyti lieth- 
viškais rūbais, kilo beveik 
maištas. Žiūrint į ukrainie
čius, tačiau, galima tik gėrė
tis jų gera tvarką ir aprėda- 
ląis, ’

LIETUVIAI RISTIKAI
Pereitą, penktadienį įvy

ko didžios ristynės Baltimo- 
rej. Kaip jau buvo prane
šta iš anksto, dalyvavo jose 
ir keletas lietuvių. Billy 
kartusis, lietuvis, ėmėsi su 
Fred Myėrs, žydų Čempio
nu. Per pusvalandį ritosi 
po* visą aikštę. .
• Antanui Braziui 'nei tiek 
nepasisekė. Jis ritosi su D. 
Georgė. Iš pradžių atrodė, 
kad lietuvis George visą su- 
iamdys. Šis. apširaitojęs a- 
pie kojas ir galvą vis nieko 
Braziui negalėjo padaryti. 
Bet kaip ten nelaimė, kad 
Briizys gręit apsivertė ir 
visai netikėtai atsidūrė ant 
grindų. Visi stebėjosi, nes 
atrodė, kad lietuvis daug 
stipresnis. 1 Kuomet iškėlė 
priešo ranką, šis visai susmu 
ko, lyg didžiai nuvargęs, 
tuom tarpu kad Brazys ant 
kojų pašokęs atrodę visai

stiprus. Einant iš vietos 
teisėj,as-refereė pareiškė sa
vo nuomonę, kad Brazys tu
rįs pakankamai tvirtumo ir 
gabume Georgė nugalėti Še
šis kartus iš septynių.

nuo Kryžiaus/’ Kristaus misijos ir tęsis visą savaitę. 
Žodžių reikšmę aiškms: kun. ’ Misi jonierius mari j o n a s 
S. P. Kneižiš. Tėvas Petrauskas rytais Ąr

Choras savo gražiu giedo- ' vakarais gražiais pamoks
imu yra žinomas visoje laisf stiprina žmonėse tikėji- 
Naujoje Anglijoje, šį sek- mą ir šaukia juos atgailoti, 
madienį vėl turėsime progą Rytais Tėvas Petrauskas 
išgirsti chorą’ giedant labai 
reikšmingą ir naudingą kati 
tatą. Solo dalis giedos ge
rai išlavinti giędoriaL Pa
tariu visiems atčitk .

NAUJAS LEIDINYS
Šiomis dienomis pasirodė 

jaunimo tarpe naujas nepe
riodinis leidinys “Vaini
kas,” Marijos Vaikelių dė
lės laikraštukas. Telpa daug 
gražių, vaikeliams parinkti}, 
pasakėlių Jr eilių, kurias pa 
rase jauni berniukai ir mer
gaites. - • .

GMejau, kad prie to lai
kraštuko sutvarkymo ir iš
leidimo daug darbo pridėjo 
kun. J*. Skalandis. ■ ' ’

laiko iškilmingas šv. mišias 
ir sako pamokslus 8 :30 vai., 
o vakarais, 7:30 vai., *— du J 
pamokslai, maldos, giesmes 
ir palaiminimas Šv. Sakra
mentu. Į misijas ateina 
.daug žmonių, bet galėtų bū
ti daug daugiau.

Sekmadienį, kovo. 6 J., 4 
valandą po pietų bus misi
jų užbaigą. Lietuviai turė
ti} pasinaudoti Dievo malo- 
nėmis, - ’’ '

KUN. STRAKAUSKAS
kalbėjo jaunimui
Pereitą pirmadienį, vaka

rė, parapijos salėje, kun, P. 
Strakauskas, Lowellio lietu
vių parapijos klebonas, di
dis lietuvybės ir . jaunimo 
mylėtojas davė paskaitą jau 
nimin. . •

Skundžiamės, kad mes ne
turime jaunimo. Bet tą va
karą mūsų jaunimas pasiro
dė. Prisirinko pilna svetai
nė berniukų ir mergaičių ir 
visi atydžiai klausė turinin
gos paskaitos. ..
? Vairo~prėlėgėnfašTValio 
jaunimas. ■ y . Pnp.

NORWOOD~MASS.

“DARBININKO”

lEKSKURSIJAi

Telefonas įplaza 1350.

JONAS GREBLIAUGKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. PACĄ STREET, 
BALTINORE, MD.

MIRĖ .
Vasario 25 d. atsiskyrė šu 

šiuo pasauliu Ona Baleiūnie 
negyvenusi 429 S.. Para St. 
Velionė turėjo, apie 40 metų 
amžiaus tepaliko*. .-vyrą su 
10 metų mergaite, •/ Kadan
gi nebuvo galima ją vežti į 
bažnyčią, kunigas atvyko į 
namus ir palydėjo į kapines- 
kovo 1 d. Vi Jf.

Šioje kolonijoje pereitą 
savaitę mirę 3 asmenys, bū
tent a. a. V. Kaziulis, Mace
lis ir p. Kavaliauskų 7 mė
nesių sūnelis. Pastarasis 
palaidotas sekmadienį, vasa
rio 28 d. Laidotuvėse dar 
lyvavo daug žmonių.

MISIJOS .
Pareitą • pirmadienį, Šv. 

Jurgio bažnyčioje prasidėjo

SYKES&SIKES
P, A. Sykes ir B.G. Sykes 
LIETUVIAI ADVOKATAI 

Ofisas r .
SANBORN BLOCK - 
681 Washington Sfc. 
NORWOOD, MASS.

■■ , Tel. Nbrwood 0330 
■Gyvenimo vieta: < . \ 

32 Walnut Avė. .
Tel. Norwdod 1315-W

Antradienį, kovo 1 d. į- 
vyko Bostono provincijos 
Kunigi!. “Vienybes” -susi
rinkimas pas kleboną kun. 
S. P. Kneižį. ..

Sodalicijog draugijos mė
gėjos smarkia rengiasi prie 
vaidinimo tikybinio veikalo 
“Piloto Duktė.” . Vaidini
mas. įvyks kovo 13 d., 7 vai. 
vakare. Rap.

SO. WORCESTER, MASS.

. ĮSIDĖMĖK IT Ė!

ORAS. B, KUGHAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS '

637 S. PACA STREET, 
BALTIMORE, MD.

ta Klotu vesė patarnniijn gera! Ir 
pigink. NUo dolerių

. VagTiibus paruošiu.
Telefonas — South 0083.

MONTELLO, MASS.
TIKYBINĖ -KANTATA

Šv. Roko parapijos " cho
ras, muzikui P. Šokui vado- 

, vauįant, sekmadienį, kovo 6 
(L. š. m., 7:30 vai. vakare, 
bažnyčioje išpildys kantatą 

‘“Septyni Kristaus Žodžiai

VARGONININKAS
.Turiu kunigu paliudijimą, 

galiu vesti gerai chorus, kai
po Bažnytinėje muzikoje, 
taip ir svietiškoje.

Jei kuriam iŠ klebonų bu
čiau reikalingas, meldžiu 
kreiptis -į “Darbininko” Ad
ministraciją, ; KĄ

£ •

Išvyks iš

NewYork’o
: •
X .7
t
t
t Laivu “United States”

į Birželio 18 d., 1932
MISIJOS UŽSIBAIGĖ
Pavyzdingos ir pasekmin

gos Aušros Vartų parapijo
je misijos baigėsi vasario 28 
dieną. Jas vedė per dvi sa
vaites Tėvas Domininkonas 
Paulukas. ...Viena savaitę' 
buvo vyrams, antra —r. mo-’ 
terims. . j

Nors ir didžiulė bažnyčia, £ 
abi šavaiti buvo pripildyta, 
nės Tėvb Domininkono gra
žus ir skąmbps balsas ir tu
riningi pamokslai pritraukė 
ir Woreesterio laisvos min
ties žmones, \ /• 
. IŠ čia misijonierįus vyks
ta vesti misijas į Waterbu- 
rį. Duok Dieve jam sveika
tos, ilgus metuis taip pasek
mingai darbuotis Kristaus 
vjmuogyne... B.

PAS ADV. BUBLĮ 
PLĖŠIKAI

Išvykus adv. Bubliųi $u 
žmona vasario 27 d. į Bosto
ną, naktį įsiveržė į jo butą 
plėšikai.

Parvykę.namo, rado namą 
atdaromis durimis, ir namo 
vidus, rakandai suversti- ir 
išmėtyti visoje stuboje. .

Pasigedo keletos. brangi!} 
dalykėlių; . Matyt, norėta 

‘ rasti didelės sumos pinigų, 
bet apsiriko, nes adv. Bub- 
lyš žino, kur pinigus reikia 
paslėpti.

LABDARYBĖS KO- 
MITĖTAS

Klebonas kun, VaSys su
organizavo iš darijščių -mo-

X Ekskursijai vadovaus kun. J. Skalandis, X
X Sv. Roko parapijos vikaras, Montello, X 
T . "•/ ;T
X Mass. Laiko nedaug. Ruoškitės. X

Ekskursijos reikalais kreipkitės 
| vietinį agentą arba “Darbininko” 
| kur sijos Centram

pas į

f. 366 Broadway, So. Boston, Mass. X
TeLS.;B.062a . ; ; X

f M*

terųorganizacijos narių lab kūčių ir dar sparčiai eina 
darybės komitetą,. kurį su
daro: Putelienė, Mažeikienė, 
Ščjienė ir Ziderįenė.

Kors šis komitetas, nese
nai įsteigtas, bet .jo darbai 
pasigėrėtini. •_

Buvo kreiptasi į visus ge
raširdžius parapijiečius su 
prašymu ką, nors paaukoti, 
ypatingai drabužių, •
* Komiteto nares .ir kitos 
darbščios moterys dirba per 
siūdamos suaukotus drabu
žius,. pritaįkydamos prie vai 
kučin ilgio. . •

. Iš suaukotų pinigų perka
mi nauji rūbai, batukai ir 
kitold vaikučiams būtinai 
reikalingi dalykėliai.

Aprūpinta jau per 50 yai-

[darbas.
Pažymėtina, kad. ir . čia 

gimusios moteays taip ener
gingai ir dideliu atsidavimu 
darbuojasi prakilnioje ir 
krikščioniškos meilės labda
rybės srityje. . : ’’
; Būtų labai gražu ir kilnu, 
kad ir kitos moterys prisi
dėtų prie darbo, o taip pat 
neatsiliktų ir vyrai, . B.

HARTFORD,M

skyrių — jaunuoliams. La
bai lengvas mokestis ir be 
įstojimo mokesčio. ’

Tad jaunuoliai turėtų pa
sinaudoti šia .lengva progą 
ir; įstoti į Šią didžiulę drau
giją • ■ ’■ ■ . ’

Visiems nariams primena 
ma neužmiršti užsimokėti 
mėnesines duokles, kad ne
liktų suspenduoti. arba iš
braukti.

Dr-jos Korespondentas.

•. Šy, Jono Ev. dr-jos mėne
sinis susirinkimas įvyks ko
vo 6 d., 1 v; po pietij, moky
klos svetainėje, Visi na
riai kviečiami atsilankytL • 
Draugija turėjo du skyrius, 
bet šiais metais įvedę trečia

CHARRON’S
PIANAI—RADIOfi 

ŠALDYTUVAI
Aliejaus pečiai. Skalbiamos

mašinos .
MTRUMBŪ1LIT1I1T

woRomnt,MAM
/ Tot 44480

“Septyni Žodžiai Kristaus Nuo Kryžiaus” ir Gounod’s “Gailia”
Sekmadieny, Kovo 6,1932, 7:30 v. vak. Šv. Roko Bažnyčioje, Montello, Mass.

Išpildys $v. Roko Parapijos Choras 60 Balsų, Povilui F. Šokui vadovaujanti T. Francis Burke- vargonuos.



tdlenia, kovo 4 <j, 1932 ni. PgBEtglMftJS SSŽSteteil*

[ETINĖS ŽINIOS
SS? KADA? KUR?
i bus? ■ -
gi dar nežinai, jog šį 
ulieiiį vaidinama tiky> 
tragedija f<Du Vaini-

vaietins Lietuvių Kole- 
studentai bernaičiai iš 

ipsouy Comn
• didžiulio veikalo val
ias įvyks Dangaus Var
vate of Heaven) para- 
r saleje, N. 4th ir kam- 
:-gts; J . ' •• ■ >•
ddinimo pradžia 3 ‘vai. 
iehj. Sėdynės rezervtio- 
todėl. patartina iš auk- 
tpsirupinti tikietais, 7

kurie vaidino tikybitię drfc* 
ni^ *‘ŽydU Karalių”, vąga- 
rįo 28 d., laimi didžįuojati 
sąvo paj^omis,’ Sakor umą 
tai, ka čia augę gali pądfk 
lyti.” Jaunimo vaidinimas 
sukėlė gražaus ūpo ir suąu- 

■ gūsių jų tarpe. .
Ka jau bebus galima kal

bėti apie teatrų “Du Vaini
ku,” kurį vaidins tietutių 
Kolegijos studentai 4- išim
tinai amerikoniškas-Iietuvi- 
skas jaunimas, kun. Dr. J, 
Navickui, M. I. C. vadovciu- 
jant.

kal5joloweli.t IZABSLfi LEŠČINSKAITE, JOAM tREčIOKAITB lt G&fOVAI
T£ ZOVYTĖ, vaidinusios tikybinėje dramoje “žydų
Lios, Proklės ir Joanos roles. ------ - ------

.tCourtešy of Boston Vosti

kaltumas IKI GYVOS 
Mira

Wni. I. Brown, 18 mėtų 
vaikinį kifrs jiėreitu metft 
gruodžio mSn. nušovė sąvo 
mt0į, ntiteistas kalėjimu 
iki gyvos’ galvos.

MINE

OTBA- 
KAUSKAS

Kovo 20 £ bažnytinio kon
certo metu pamokslą pasa
kys lovrell’o klebonas kun. 
jj. Strakauskas.

• Vasario 3 d., po ilgametes 
igos, pasimirė, mano vyras 

Antanas Šležas, 47 iri. am
žiaus, gyv. 1 Plymoiith Oi, 
: ibxbury, Mass.*

Amerikoje velionis pragy
veno'apie 25 metus. dau
gelį metu jis gyveno Ne-

OYI OlOŽIUlESEItSKUR-

lutlibostoniečiaį jaunuo- 
ir visi kftrie lankė ir

.So.BoštonA5^Q

o.šalna-SHalena
lETUVlS ADVOKATAS

Baigęs du Universitetu 
RNELL UNIVERSITY su A. B.‘ 
5VASHINGTON UNIV. sŪLLB. 
‘Darbininko” Kame 

(antros lutes)’ ■.
6 Broadway, Šcrtrth Boston 

Rezidencija
SHarvard St, Cambrldge, Hess. 

Tel. ŪniversityT463—J.

Kun. Urbonavičius kovę 
2 et sakė pamokslų Gavė
nios pamaldose.Lov'ellio lie- 
tuviii bažnyčioje.

MIRĖ UŽDARYTO BANKO 
PREZIDENTAS

NUSIMAžlNO AIGAS

\..Visiems giminėms bei pa- 
žįstUmieiUff praneša nuliu- 
Msi . ; >' • „ ■ ;;

■ ■ * Anlele Šležieiiū.

Kovo 1 d. garadžiuje ras
tas negyvas plūk, Įeit.. Ter- 
rell M. Rogaąi,. buvęs užda
ryto Boston-Contin e n t a 1 
banko prezidentas. Jo mir
ties/pi’iežastinai esą monok- 
sido. dujos.

Gambridge tepliorių sąjun
ga geruoju. sutiko priimti 
numažintas gigas. Jiems bu
vo mokama $1.25 į valandą, 
o. dabar begaus-po vieną do
lerį. . . * • ’

mėtines mišios

sos namuose Už ėmimų nne- 
1 sto pašalpos*. Mat, jaunuo
lis' ankščiau buvo bedarbiu 
ir gaudavo pašalpą iš Eye- 
rett miesto. Trys menesįai 
atgal jis gavo darbą Cam- 
bridge’įuje; frėt pašalpų vis- 
tiek-ėmę.

Teisme: paaiškėjo, k a d 
W nuskriaudė * K v e i* e i t 
miestą $152.56sumai. >

NORI NDMAžlNTl ILGAS

DR.J.IANDŽIOS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS Ui CHIRURGAS 

"Gydo aštrias Ir ironiškas ligas vyrtj, motėnj ir valkų. Vartoja. . 
X-Ray aparatų, ištyrimui vidurių Ir plaučiu HgU- Ekzaminuoja 
kraujų, šlapimų, ir splaudalus-savo laboratorijoj. Suteikia patari- 
inųi laiškais kitur gyvenantiems. 15 metų praktikos. -
OFISO V;UAND0S:-2—4 p.p.; 7—8:30 vak. Tel. S. B.- 2712. 
496 E. BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

£

I

' . APVĘRSK - t , ■

0890 I
SSVM ‘NOLSOS OS ‘AVMaVOUgt ‘M 99S Į

c.HMVK OKNINia&Va,, i

Y8D1N39Y 1USI3M (HIS3IA) T '3 |
•'BAiųejI t S'BĮįgjĮ s-bisivbįS

(Jį'Bį — flATBp ILSTA lįtre sąpOSfBAĮ'BI

5GXNSWflX0a SflDNI’IVHIS^ tLAKsvai iwav£a svsivt uvava

iMn 1 IŠDURTA UT

Šį. sekmadienį, kovo 6 d.-, 
9 :30 vai.: ryt^t įvyks Šv. Ka
zimiero R. K. draugi jos me
tines, mišios.'

12 METįĮ KAlžNMO Už 
ŠŪVIMį

Josėpli Karyoski:, 17 ino' 
tij jaimuolis, kovo 2 d. nu
distas 12 metų kalėjimo, už 

šoA’iina policisto Regan pe- 
reitu metii spalitj mėnesį. .

į JUOZAS DUN YS 
■ Advokatas

414 Broadway, S. Boston, Mass.
į . Tel. Sm Boston. 0948 ' ’ 

k|rv!'. -»>■• į
F . GYVENIMO . • ; .
Į Tel.^Parkvvay 1864-W ]

; Bostono gatvekarii| koin- 
rpahija nori numažinti dar- 
bininkams 10‘ procentų algij. 
Kompanija nori, Jjad darbi- 
įlinkai patys savo-, noru šu- 
fikfų iiuširhažinti algas. Al
gos norima numažinti iifc 
pėnkiemš mėhesiauis, iš ko 
kompanija sutaupytų apie' 
88,60b dolerių. Kompaniją 
. savo' žygį teisina tuo, jog 
pereitais metaU k6inpairija 
nesuvedė išlaitfų su pajR- 

mdmis. 
■>.TTT7^

"A

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK
YRA ANT KAMPO BROADWAY IR E STS. PER 

BEVEIK 70 METŲ .

L. D. S. pirma kuopa sa
vo paskutiiuame susirinki
me nutarė minėti Ii. D S. 
metinę šventę. Balandžio 17 
d. bus atlaikytos šv. mišios, 
o vakare bažnytinėje Svetai
nėje įvyks kuopos1 viešas pa- 
rėngimas. Rengimo komi
sijoje; dirba M. KilmoniUtė 
ir V. Valatka?

Kuopa išrinko ir debatų 
komisijų, kuri žadanti šu- 
rengti viešus įdomius deba
tus. >/

PHšiekfs Advokates

JUOZAS B? GAILIUS
Veda, visokias provas, Daro vi* 

Buslegalraadokunientua.
SitlS Si (kampas Broadwayy

SoirthBdtton, Man; ' 
Telefonas: Šou Ųostotf 2732 '

z . Namų; Talbot 2474

ttz. T. KlUNAlfSKAS
ADVOKATAS " 

: ^Ddrbimnko^Name-
U’ (antros įafeOBi Room 1), 

866 Broadway, So. Boston.
- V TeT. So. Boston W7

■■ Ptostono Ofisas: . - 
89 State Street, Rodai 63

„ Tel. Hųbbai-d 9386
• Gyvenimo i 33... Ėosętnė'nt Street, 
Tel.Talbot 2878 Doręhester.'Miisš.

depozitų nuošimtis eina imi) trečios Seredos kiekvieno mėne

sio. Dlvidentus moka 5 niioš. per paskutinius 3 metus;

Dundentai mokami trečią S'erodą Balandžio ir Spalių mėnesių,.

BANKO DIREKTORIŲ 
BYLA

. * ’ VALANDOS: • >

Nuo 0 ryto iki 3 po pietų. jjubatoiAis: nuo 9 ryto iki 12 vai. 
PirAiudieniiį vakarais nuo 7 iki 9 tik dėl depozitų.

PRALL BROLIAI
PENT0R1AI IR DEKORATORIAI

[ . DARB^ A^Ll^AM GMAi IR PIGIAI
PATARNAVIMAS GERIAUSIAS

į id ARMANDINE ST., DORUHtSTER, MASS. |

j ( . . Ttl Tidbcį 0354 . ' <

Middiesex teisme, ėiiia by
la prieš uždaryto. Medford 
T rust 0o.. banko prezidentu 
EdAvin 'T. McKniglit. jis 
kaltinamas neteisi n g a m c 
c • eommission’1 ėmime*

Buvęs jifezidentas aiški
nasi, jog: jam nereikėję’‘j> 
kiij fCeomm&sion,” nes jis ir 
taip geny algų gavęs.

DIRBTIINGMFĮ IMTI 
DRAUDŽIAMA

’tuįa's De Winton Ml, 23 
metu jaunuolis, kovo 2 d, 
nuteistas. 3 .mėnesiais patai-'

, ‘ Tel. S. B. 2805-R.

OPiOMETRlSTAS
Megraniinuoju akis

&- priskiriu ailnitfš 
kreivas akis atitle- 
Auti ir amblljoūll- 

kttto (ėkloseLnkyaS sugražinu švie
sa tinkanąu laiku. -
i.e. iatiSjdiSKte, o. b.

4a ErM>Pa.f, Rtafti Bn^n 
----------.... % r tr * - y - - -

Tel. & B. (M41.

PB J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

414 Broadway, Sd. Boston.
: - Room 3,

Gyvenimo Vieta; 98 Central St, 
. * * •. . .

t - Ūudson^ iiašs.
Tet, Hudson 622. . .

f

beauty snop
(1 STREET BEAUTY SHOP)

SO. BOSTON, 
MASS -

TeT.
S. B. 4645-R
Savininke.

CAItOLlNE 
CASPĖR

. puodam© 
Pėrrnarient

7 VVave-Eugene■

i

t

2

i

. , / . .KOVEiOL- ' •
Šį penktadienį, kovo 4 d., 

7:30 v. vakare prasidės Die
vo Malonės noveną, kuri tę- 
Sis iki kovo 12 d. Vakarais 
pamokslus sakys įvairūs pa
mokslininkai. Novena įvy- 
kstjit tikslil pasimelsti atsi
vertimų intencija ir išplė
šyti visiems tikintiesiems y^ 
paidrigųpialoniy^L 7. 
< Antadienį vakare pamok
slų sakys kun. Dr. A. Bru
žas,. o ketvirtadienį kun. 
t. švagždyš. Ketvirtadieni 
įvyks ir išpažinties talka.

SĖPTYNI ŽODŽIAI NUO 
KRYŽIAUS' . .

į ’’ Verbų šekmadienyjė, 3 V, 
po plėtų* sujungti chorai šta 
ty& ^Sfepiyiriš / Žodžius nuo 
KfyžMs,” švČ; lianos Ma
rijos Kekalto Prasidėjimo 
bažnyčirije; So. Bostono ir 

f dietinis chorai Uoliai lavina- 
. šį kad geriausi#! išpildytŲ 
įiingramų. \ 4

SUŽEIM GAISRININKUS
Praėjusių savaitę 33.4-336 

Congtėss St., So. Ėosfon, 
Mass. nenaudojūmojė kratt- 
tiįvėje kilo gaisras, kurio5 
pddąfyti JiūOštoliM įvfertiną- 
irii ^lOjOfiO. Gesinant gais
rų šūžeišti 4 gaistminkai.

SEPTYNI SUŽEISTI RIKO 
NĖUIMLĖ

Kovo 1. ®ęrių Abingtori
* mieste keleivines basas susi-. 

daužė su lengvuoju.aut-omo-j. 
biiiu. Nelaimėje. sunkiai
-sužeisti 7 asmens/ o 14 gero
kai sutrenkti. _

Labiausiai nukentėjo va-;; 
ūžavusieji automobiliu. J

SIUVĖJU STREIKAS

Šiais, 1932 metais įvyks 
feiaiW$ ekskursijos į Lie- , 
rtūvų* Pirmutinę- rengia t. * 
Vyčiu organizacija, kurios 

'r'V”’T|ROr 
ekskursija išplauks iš New 
Yorko gegužes (May) 14 d. 
laivu ^United States” Sean 
dinavian Americ^ t ini e. 

Į Antrų rengia L. D. S. ir 

; “Darbininkas ’f b i r ž o I i o
- (JUne) 18 d. tuo pačiu lai

vu* . .

i TOL 8&iJB<iitoft 0628
—LIETUVIS DANTISTAS

’li M. V. GASPER
’ (KASPABAVIėlUB ,

Naujoje Vietoje, ;
625 E. Broadway, S, Boston.

4/<te v«Odte:
.Nuo 9 ikLl# ryte Ir. nuo 1:801U fi If.jrud 6 iki'rfVal; vakafė, (g? 
.ąiur uždąrytai BUbatOB vakarais ir 
ntefekĮtotilMi, taipgi terėdonte nu« .

,, ,12-toM dieną tedaryta* 
Rainai nuimu ir X-ra/u

■

; Tel, So, Boston .2560 ,

_2_z_ - - -
■*- . * .. - •, . . .

iiėtttoiš tlantistoa

J. L. KAPUčWS
251 W. Broad^ay, Sto Boston
Oliiff) valdudbii ftuo 9 iki 12, nuo' 

i .1 .‘80—6 4r • tino 6:3Q—9 vakSrfir.
SeredomlB nuo 0—12 vai. dieną. 

’Subatoifile nuo 9 iki 0 vai vakdre, 
■ Nedaliomis niuo .9 iki 12 viii, dieniį 

(pagal sutartj) . .

Tel. Porter 3789

JORN HEFSHIS, M. D.
ZJetevii Gydytojas \

C^fto Valando«: 2--4 ir <7-9 
278 Harvard iSfreėt, 

kamp, Įtfman arti -Central Sq, 
Clmbridge, Mmi.

< Edttavis Dantistas

’ (GAMBAūŠKASK : 
414 Broadway, So; Boston

- M So. Boitofi 380b
Oftini UtiitTM ntftf lOjii ii vat 

. ryto, nuo 1:30 ikt J5 ;3O po plet ir 
* nuo 6 iki H Tt&fito. Srėnti diodą 

pagal lusitddmg

,f

Jau antra savaitė, kaip 
streikuoją keli tūkstančiai 
siuvėjų, dirbančių Knee- 
jąnd gatvėje esančioje, did
žiulėje dirbtuvėje.

Streikuojantie jidarbinin
kai smarkiai piketuoja ir 
nenori leisti kitų dirbti; Po? 
licija saugo visų gatvę ir 
kasdien suima po kelis pi- 
ketųojančius.

LIETUVIS GRABORIuT’

i •2

i* I
I

įvairių drabužių
KRAUTUVE >

PABUS MENS
SNOP

4$6 BRŲADtfĄSr
(tarpe & ir borchešter StS.) =.

Bduth Boston, Mase, | 
- Užlaikome yėllamįlos, lĄadoB ,vy-| 
I rifikusdrabnžiiis. Gražiausias siry-l 
■5 teles. Pas mus visk* pigiau pirksit. 2 
| Savininkai POVILAS LIKAS f

[' Telefonus tCklboV ofe
L; • ‘ ' \ i-i-i. V ■

ĮGYDYTOJAS ir 0Ė^Ul&Al? 

| > V O a n d o >: • 
|Nuo 2 ild 4 d., mio 7 iki 8 vak, 
i

ši . 478 G&Uim. Boujovard

Pcter & Kufcavičlua k*irt f^ika* 
* lingu* .kreipkitės. 4M M. 7th St*, 
Soiith Iforton, Mta. .- Efl

Laiclptuvių reikšto visuomet ir visiems 

maloniai ir tinkflfffai Ga
lifė kreiptis bitė Įątku, dieną a?
b visuomet pasireiks įiĮŠįy|enW 

.pareikalavimui. Už važiavimą į kitas 

'miestus jokio atlyginimo nereikalauju.

. .. C'^ AKGNEVlCti
SU8.Wfcr W<w«. . , , . SS. Jtart;

'■''. ’. Tit So.Bmrtan4fti

1 SPECiALIŠTAS
Pateigęs NĮ T. universfty toedlka- •'

• lliką kolegijų; buvęs gydytoju Ft 
HiHrtilt^i LitorilnČj. N. Y. ; ėhirur. ’

| gaM Out-Patlent Staff Low«llio R- H 
gObtafes. Daktarai Miesto Dtotem ’

1 Bary; bu jungtai prie Sk John’a
Li iŠ; MedlkallF itnl m į 

■Ą tojai .dei Metrop^Utau Lifėt Imu
Ldvrėll YftCA. Gyni.; A. G. Forte- ! 
tętt.bf America, Yąlando^. Autą, 
Ketv., SeStad. 10 iki 12 ryto, 2^-5,

:; 74^8 Vak.7. Sėkifiidtocy B) iki 12.
i. ' ’ Patarimai dykai, • 7
l 327 Ttomofit- St- Boattoh, llass. Į

U. A. ZAIETSKAS 
gMrtcs m .. ra^samuotojas ,

#77 Ir Ąt Čainbridga Street 
Oambridge, Mass.

. *hU®b0M: thmenrtte fc&btf.

Office Tsltohom Unlvėnltr 1W 
Bte Untrertlty 1057 

tOAMMt&SON 
tjndtirtsktir A Bmtrtdmtr <■

ite atiteku «raĮ > tegtaU 
* * t, Vieta atdara

barate.
BA8T
10 St. Man.

r- tcvn .

i
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DM APIE KATALIKŲ 
UNIVERSITETU

Kataliką Universiteto biu
džetas numatytas apie 20Čr 
000 litą f tiek *pat ir užsi- 
briežta surinkti vien tik Lie- 
tpvoje. Bet pradėjus rink- 
liąvą jau rodosi, kad šiemet 
surinks apie 250,000 litij. 
Nepaisant blogiausią metą 

s Lietuvos .žmones parodo tik
rą Kataliką UniveraitetO 
reikalingumo supt a t i m ą. 

" Matydami žmonią pasišven
timą kilniam tikslui Katali-

- ką Universiteto organiztato-r 
.riai drąsiai rengiasi šį rude
nį atidalyti filosofijos ir 

: . dar kitą kurį fakultetą. Ki
ti}’ fakultetą atidarymas pri
klausys nuo to, kiek- padį- 

• » clins aukas, ir kaip greit spės 
paruošti geros profesūros 
kadrą. Atrodo, kad Univer
sitetui išlaikyti pakankamai 

f bus surinkta auką vien tik 
Lietuvoje. .Bet tai toli gra
žu dar ne viskas. Reikalin- 
ri rūmai, gera biblioteka ir 
L p. . Čia būtinas .reikalas 
nuims amerikiečiams eiti pa 
gelbon. Tiesa, čia gan' blo
gi laikai, bet ir Tėvynėje tas. 
pats. Lietuvos žmonės au
koja daug, aukokime ir mes 
nemažai kilniai mūsą visų 
lietuvių įstaigai Lietuvos 

? Kataliką Universitetui. Vi
ši būkiine kaip tos biteles— 
iš višą kraštą nešknrie įnais^ 
stą į vieną avilį' — d ateis 
laikas, kada tas avilis gelbės 
mums kultūriniai bėi dvasi
niai. " .

Senatoriaus Royal S. Gopeland sūnus su gavo sužieduotine, it- 
vykę Į Washington’ą pas sęnatorią. /

veikimą rašyti laikraščiuose. 
Korespondentėmis išrinkta 
O. Eidukaitytė ir K. Kar
pavičiūtę.

Sodalietės. labai nori, 
kad kuo * daugiausia mergi
nu priklausytą. Mūšią dar
bštūs kunigai įrengė gražu 
Įdubą; kiekvieną antradienį 
turime basketbąll, pirmadie
nį— “sevvirig Girde.” Va
salą turime išvažiavimus.

Taigi, mes kviečiame vi
sas jaunas merginas priklau 
syti prie Sodaliečią. Pri-

Iš ŠV. JHR0Į0 PARAP;
ARTISTAS ^YRA

Ši parapija susilaukė ne
paprastai gražios progos pa* 
siklausyti artisto BYROS 
dainavimo parąp. ęhoro gie
smių bėi4 cfeiiįllĮ. Vietinio 
klebono ir vargonininko pa
stangomis artistas Byra la
vina chorą VelyJ<i| iŠ k i L 
mėms, ir rengia įidęlį gra
žų koncertą, ęęgijž^š mėne
sy. Sv. Jurgio parapijos

klausymo sąlygos labai len- 
daryti didelę padangą mene. 
Tik ar jauųimąs ją' supras 
bei atjaus? J /- Mūzikas:

TĖVO BRUŽO MISIJOS

Telephone: STĄGG 2-0706 *y A I A N D O |
nn m auk ¥ *-8URt DLAUAO Al YmiUIUu Swntadieniai»

D Aft TIS&A8 400 GRAOT 8TB11T 
‘ (kftppa* Union Avė.)

Narni) Telefonas; Mtchlgan 2—4273 KO OKL Y N, K Y*

Bendrai reikia pasakyt,* 
kad visos narės darbavosi 
kuo kas galėjo, ypač tikin
tą iš kalno pardavinėjimu. 
Artistėms priklauso garbė, 
kad jo? nesigailėjo laiko, lan 
kyt praktikas, nors kitoms 
gana toli atvažiuot.

Lai gyvuoja ir toliau, te
gu darbuojasi labdarybės 
naudai ši taip prakilni dr- 
ja. B.

ROCHESTER, N. Y.

Telęphone:STAOQ2-«05

DR. A. PETRUI
(wn»wK)'

LIETUVIS DENTI8TAS
3218.4th8t., Irooklyn,*. T.

VALOUUŠ:
Nuo 9 trI. ryte Iki 8 rat rakan 
PanktacMenlals Ir IvantadtanlaUi 

> v. tik amitania. .

gvos: mėnesine išpažintis, 
.mažas^mčnesinis mokestis.

Mums daug pagelbsti vie
nuolės sesutes Nikodemą ir 
Paullette, klebonas kun. K 
Paulonis ir kiti kunigai. Ge
ną patarimu mums netrūks
ta.. Kor. O. E.

Tel. Greenpoint 9—2320

JOSEPH GABSZVA
GRABORIUS

—m— •. SĖRG4 *■ .•
L. Tamošaitis sipįjdai ser

ga. Nuvežtas į Cumberland 
ligoninę. - Kuri. Pakalnis 
aprūpino' paskutiniais sak
ramentais.

MIKE KARALIENĖ

i Vasario: 26 d. įvykus iŠ-' 
kilmingoms pamaldoms baž
nyčioje, buvo palaidota Ko
tryną Karalienė, Velionė 
paliko nuliūdime savo vyrą, 
keturias dukteris ir du sū
rius. Laidotuvės buvo labai 
iškilmingos, daug žmonią 
lydėjo į Iloly Sepulelu’e ka
pines. ’ Patarnavo lietuvis 
graborius Jurgis Ardzavi- 
Čius-Savage. Vyturys,

PRANEŠIMAS

231 BKDFOKD AVKNVB 
BROOKLYN, N. T,

jantis; jis brangina; tiesą/jie pamatys, kad jie nėra nė 

gąsta, bet stengiasi sulig tos priešingai,
tiesos sutvaikyti, nustatyti leidę, užsispyrę, nuklimpę 
savo gyvenimą. Pas silpna-j žemą palirikymų purvynan, 
pročiįis, užsispyrėlius Šitą 
savybių, nepastebėsi, nes ją 
grotas -per. daug pavergtas 
žemosios prigimties; jiems 
Kristaus mokslas yra per 
aukštas, per gilus; jie viską 
nori matuoti apčiuopiamu 
mastu, kuris gilesnio prota
vimo bei kilnesnės dvasios 
nereikalauja.

Tėvas Bružikas kalba ne 
į. žmogaus JAUSMUS, bet 
į PROTĄ. Gilias mintis 
aiškina paprasta ir visiems 
suprantama kalba, apgalvo
tais sakiniais ir gerai parin
ktais realiais pavyzdžiais. 
Jo pamokslai ir įdomūs ir 
turiningi. Nors Gerb. Mi
si jonierius dar nesenai Ame
rikoje, bet puikiai pažįsta 
amerikiečių gyvenimo aplin
kybes, kurių neaplenkia tei
kdamas konkrečius nurody
mus dvasios didybei išlaiky
ti. Klausytojas gauna pil
ną supratimą ne vien apie 
tai, kas žmogaus sielą žudo, 
asmenybę naikiną ir veda 
prie žemo, pražūtingo gyve- 
ninip, bet ir apie tai, . kas 
žmogų išaukština, kas ugdo.

• kilnius jausmus ir dvasios 
tvirtybę. Žodžiu, aiškiai ma
tai nupuolusia žmogaus ne- 
veTtingumą ir doro žmogaus 
didybę, --- bedievio ignoran- 
ciją ir tikinčiojo išmintį.

Išgirdę kun. Bružiko vie
ną pamokslą/ nori girdėti ir 
kitus. Suprantama, kad tie, 
kurie nesilanko bažnyčion, 
neturi progos susipažinti su, 
pamoksliniriku ir giliau pa
žvelgti^ į Kristaus mokslo 
tiesas, kuriąs gerb. misijo- 
nierius Iškalbingai aiškina. 
Gią yra gera progra bažny
čią lankantiems katalikams 
prisidėti prie apaštalystes 
dai*bo, prikalbinant atsilan
kyti į Misijas ir tuos, kurie 
nuo bažnyčios /ta atsiskyrę, 
kurie mano, kad jie yra 
fsusipratę,’ ’ “apsišvietę” ir 
t. f. Kai jie išgirs gerai pa
siruošusį pamokslininką, 
kalbantį apie tikrąjį moks
lą ir žmogaus susipratimą,

jos ieško ir suradęs nenusi- apsišvietę, ne šu si pr atę;. 
gąsta, bet stengiasi sulig tos priešingai, — suklydę, apsi-

Pastaruoju laiku visose 
•. Didžiojo Neiv Yorko lietu- 

-vių parapijose jėzuitas Tė
vas- Jonas Bružikas laikė 
Misijas. Visur žmonių lan
kėsi gausingai ir su nepa
prastu įdomumu klausėsi iš
kalbingo misijonįeriaus pa- 

. mokslą. . Klausytoju tarpe 
teko pastebėti ir nuo bažny-

■ čios atsiskyrusią žmonių. 
Tačiaus po antro ir trečio 

, pamokslo, tą pačią asmeną 
.veiduose jau matai atmainą, 
vietoje kaž-kokioš keistos 
šypsenos -—matai rimtą vei
dą, giliai užsimąsčiusi žmo-

• ■ gų. . Pabaigoje misiją, žiū-
: Tek —jau stovi prie; klan-

• syklos! Reiškia, žmogus pa
matęs savo klaidingą protą-,

' / viiną, pasielgia didvyriškai- 
grįžta į tiesos, kelią.- .

Toksai žmogus yra protau-

DIDŽIOJO H YORK’O 
APYLINKES lietu

viams _
Šlubiui pranešame, kad Jurgis 

Tumasonis yra įgaliotas rinkti 
^“Darbininkui” prenumeratas ir 

. skelbimus. Jis patarnauja su 
Notary Public užliūdymu ir pa- 
gelbsti. siąst. pinigus Lietuvon. 
KreipkitSs pas:

JURGĮ TUMASONĮ
•’. 423 Grand St. arba 1356 D. 91 St

Brooklyn, N. Y.

į kurį juos nuvedė bemoks
liu blevyzgos , ir nešvari, be
dieviškoji spauda.

Jeigu žmogus skaito , save 
apsišvietusiu, susipratusiu, 
tai tuo pačiu jis sako .esąs 
protaujantis žmogus. iO pro
taujantis. žmogus tokio svar- j 
baus -klausimo, kaip nemir
tingos sielos (dūšios) esiirio 
— negali paneigti vien dėl 
to, kad jis kur nors skaitė 
ar girdėjo ką kalbant/kad 
žmogus sielos neturi, kad 
Dievo nėra ir t. p. Toksai 
žmogus, jeigu jis protauja; 
eis su gyvu. įdomumu pa

klausyti misijonięrians pa
mokslą, kuriuose šis didžiau 
sias ir svarbiausias žmogaus 
klausimas yra liečiamas ir 
aiškinamas Kristaus moks
lo šviesoje. Taigi “susipra
tusius” ątsikalbinti į Misi- 
jas neturėtą, būt sunku. Pa
bandykime. ' ,

Kalbindami į Misijas “at
šalėlius^. nepasitikime nė 
patys namuose, nes misijos 
yra lygiai svarbios ir prakti 
kuojantiems katal i k ą m s. 
Kai-kurie katalikai dažnai 
klaidingai sau įsivaizduoja, 
būtent: “Juk aš esu tikin
tis, as tikiu į Dievą/ einu į 
bažnyčią ir atlieku išpažin
tį, tad misijos man nereika
lingos,— tegul eina tie, ku
rie abejoja apie tikėjmą ir 
Dievo .buvimą?’. Taip ar 
panašiai žmogus sau pasi
aiškinęs, misiją metu sėdi 

Inamuose arba eina kur ki
tur. JTačiaus pažvelgus į tą 
žmonią* gyvenimą, .matysi 
nemaža / taisytiną klaidu, 
stoką tikybinio, susipratimo. 
Juk nemaža yra tokią kata
likišką namą, kuriuose lan
kosi bedieviški arba laisva
maniškos dvasios laikraščiai. 
Šis faktas aiškiausia rodo, 
kad tokiems katalikams trū
ksta tikybinio susipratimo, 
katalikiškojo mokslo ^nuo
latinių misijų.

Taigi, ir kitus kalbinkime 
ir patys lankykimės į Tėvo 
Bružiko svarbias misiją^,

MIRĖ
• • . . r:

Stasys Karalius mirė va
sario 26 d. Palaidotas su 
bažnytinėmis apeigomis Šv. 
Jono kapuose Vasario 29 d.

Jonas yįlkevįeius mirė 
vasario 19 d. paįaidotąs su 
bažnytinėmis apeigomis Šy. 
Trejybes kapuose vas. 22 d.

Julija Męnkevičįepė mirė 
vasario 2S d. Pąpaidota Šv. 
Jono kapuose su* bažnytinė
mis apeigomis koyo 2 d. \ *r 4

PATĘISON, N. J.
/§v/ Kazimiero parapijoje, 

kovo 7, d,, pirmadienį 7:30 
vai. vakare prasideda įlišį- 
jos, kibios Užsibaigs kovo 
13 d, tno pat laiku, kai ir 
prasidėjo.'

* Misijoms yęsti yrą pakvie 
stas uolus misijoTiiėrius ir 
garsus pamokslininkas Tę
vas A. Petrauskas, M. L, C. 
Tikrai Tėvas Petrauskas 
kalba patraukiančiai ir vi
suometklausytoją sutraukia 
daugybes. Reilną tikėtis, 
kad patersoniečįai uoliai 
lankys Misijas ir geraį ga
lės pasinaudoti įš jų,"

Teko nūgįrštį, kad rytais 
bus 9 vai. ŠV. .Mišios ir pa
mokslas, p vakarais 7 :30 v. 
pamokslai įr palaiminimas 
Švenčiausiu Sakramentu.

. tįępbrĮms.

Iš APREIŠKIMU PARAP.
SODALIĖCnjDARBAI
SodalieČių mėnesinis susi

rinkimas įvyko Vąsąrio 23 
d. parapijos Immį^riuosė. 
Susirinkimui vadoVayo* pir
mininkė M*’. Stagniunaitė. .

Nutarta apie sodalieČių 

kurios žmogą atnaujina,, su
stiprink, parodo M gyvenimo 
tikslą, kebą į garbę ir tik
rąją laimę. Nebėkime nuo 
Kristaus mokslo šriėsos/bet 
rūpinkimės tą šviesą įgyti, 
kad nepaklystame kelyje į 
Amžinastį. a /. P. įf.

C. 8R0CKLYN, N. Y.
VAIDINIMAS GRAŽIAI 

fPAVYKO
Pereitą šeštadienį ir sek

madienį, V. Jėzaus draugi
jos 3-čias skyrius, surengė 
teatrą u Patricija,” kuris 
gražiai pavyko,7 tik gaila, 
kad neperdaug žmonią teat- 
šiiankė. Malonu paminėti 
tas, kad atsilankiusieji buvo 
vaidinimu patenkinti. Pats 
veikalas Patricija yra^ gra 
žus ir daug turi panašumo 
į veikalą “Piloto Duktė.” 
Yra Vietą/-kur žiūrėtojams 
net ašarą išspaudžia. Vei
kalą daug pagrąžino specia
liai pagaminti kostiumai. 
Vaidino- Šv. Jurgio parapi- County Tark, Ąlaspetį L. 
jos didelio ir mažo choro 
^choristes. Šios kolonijos 
jaunimui tenka garbe, kad 
gražiai vartoja lietuvių kal
bą. Negąluna praleisti ne
paminėjus veikėjąr>kurios 
pey trumpą laiką šį veikalą 
išmokė..

Vaidino sekančios: Patri
cija, krikščionė — J. Baka- 
nauskaitė ; Oktavija, cieso
riaus duktė — S. Jakubčio- 
nytė; Augusta, Romos cieso- 
rienė —  ■ B* Brundzienė; Ce
cilija, krikš. — J. Butvilai- 
te, Margarita, krikš. — M. 
Čekauskaite; Klavija, varge
— O. Zajauskaitejaidino,Vo
— 6. Zajankauskaitė; Eu
genija, verge — M; Ti juriai- 
tięriė; Irmą,• O. Plogyte: 
Verą — R. Šepėtaite; Lidi
ja B. Bulovailė (verges, 
Melita, akla šokėja A. Vaši- 
liariskaiė; Mirta, jos sesuo

O. Danušaitėį Kbrriėla, 
burtininkė — A... Janukė- 
riaitė; Zenobija, kalėjimo 
prižiūrėtoja — O. Barasne- 
viČiūtė. Toliaus sekė, šokė
jos—baletas, angelų choras,' 
palydovės. Gražiai Šoko ma
žos fnergaites. Artisčių bu
vo 5 metų amžiaus.

Šio veikalu inioiatorė bu
vo B, Brundziene, V. J. dr- 
jos pirmininke, kuri nurin
ko visą “Štabą0 Vaidintoju 
ir kostiumais rūpinosi, 
Daug prigelbčjo scenos puo
šimuip. Sliyinckienč.

Iš kalno pranešama, kad 
šiemet Pan. Šy. Apreiškimo 
Parapijoj Švento Vardo 
Draugija rengs du pikniku, 
kurią pelnas pusiau bus ski
riamas parapijai. 1 Pirmas 
piknikas Gegužės I d., šek- 
madienyje, Eeldman’s Qėcns

I. Antras gi — liepos 30 d. 
Klasčiaus Clinton Pk., Mas- 
peth, L. I, .j

Iš KARALIENĖS ANGEiy 
PARAPIJOS.

Sodaliečią ir ‘Lithuanian 
C. C. susirinkimai įvyko ko
vo 3 d. vakare.

Rožančiaus Draugijos su
sirinkimas įvyks kovo 6 d. 
po vakariniu pamaldų.

LRKSA. 134 kp. susirin
kimas įvyks taipgi kovo 6 d. 
po sumos.

. LRK.. Moterą Sąjungos 
24 kp. susirinkimas šaukia
mas kovo 7 d., 8. vai. vakare.

. • . K • »

Sunkiai serga . Ad. Peles- 
kis, Pijus Alaburda. Marce* 
le Kužmickiėne sirgo šalčiui

f KLASČIAVS 

| CUNTON PARKAS
i . Plknlknms, baliams, koncertams, 
Į Šokiams ir visokiems pasilinksmini- 
| mama smagiausia vieta Bfook-. 
| lyne-Maspėthe. Jau laikas užslsa- 
| Ryti, salę žiemos sezonui. ■ < ‘ 
I kainp. Maspeth ir Betts Av®.
I Jonas klasčius. š*r, 
| ' Maspeth, N. Y.
lijllIlIlIlIlIlIKIIIIIIIUIinilIUIIIIIIIIIMIllllMUIIilUitlIHIHUl

' Tel. Newtown'9—4464

ANT.J.VALANTIEJUS
GRABORIUS IR .

BALSAMUOTOJAS
Ąpdrattda Visose fiakoee 

" Notary Public 
5441 — 72-hd Street,

’ Arti Grand SL 
MASPIOTH, L. N. X...

lįLStftfr 2—50448 Notary Fnblle

M. P. BALLAS INC.
BIELIAUSKAS ,r 

Graborita ir Balsamnotoja*:
660 Grand St., Brooklyn, N.Y.

TėL staže 2-<n88 Notary

JOSEPH LEVANDA i
‘ (levandauikM)
GRAB0BIU8

107 ĮTiihm Brooldyn, W.Y.

lieto kaina .tik L doleris.
, Lithuanian C. 0. tymą 

svetimtaučiai praeitą sekma 
dįenį suplėkę, punktais 46:- 
23. . ■ '.

Choro praktikos įvyksta: 
trečiadieniais vien .vyrams, 
ketvirtadieniais vien mergi
noms, o penktadieniais vi
siems bendrai. Praktiku 
pradžia 8 vai. vakare. Cho- 
ras laiko savo susirinkimą 
kas pirmą menesio penkta
dienį. : •

Lithuanian A D. metinė 
komunija bus kovo 13 d. per 
8 yal. mišias. Komunijos 
pusryčiai bus tuoj .po mišią 
Tonys Rėstaurante, 145»kovo 13 d. ir tęsis 3 dienas. 
Broadway, Brooklyne. -BLĮ Vakare pamaldos 7:30 vai

Jau taisomi L C. C. klu
bo kambariai.

40 vai. atlaidai prasidės

I u vv .

*MMK**>
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