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VISŲ SAUŲ KATALIKAI DARBININKAI
, : VIENtKITRSi

hiNa Nuoiūifi Mirą

i

EINA ANTRADIENIAIS IR 
penktadieniais : 1

TĖVŲ; MARIJONŲ KONGREGACIJAI, dėl 

kun. Pelikso Kudirkos mirties reiškia nuoširdžią 

užuojautą <
. t(Ddrbininkon Jiedrikcija. .

SOVIETŲ KOMUNISTAI KATALIKŲ SKAIČIUS 
IŠŠAUDĖ 1000 ŪKININKU JAPONIJOJ

TIGHINA, Beserabij a, 
, kovo 29. —Noav York Times 
korespondentąsp a d uodą 
šiurpulingas žipias apie įvy
kius Busijos-Bumunijos pa
sienyje. ■

Pagal tikras žinias apakai 
’ čiuojama, jog daugiau kaip 

1000 moldavą — vyru, mo
terį}, ir vaiki} — buvo nu
šauti per paskutinius tris 
mėnęšius, kai norėjo perbėg
ti iš Rusijos į Rumuniją.

Nors kasdien bolševiką 
komisarai iššaūdo po kelias 

. dešimtis ūkininką, bet ūki- 
... ninkai vis tiek bėga per už

šalusią Dniestro upę i Ru
muniją, nes ją . gyvenimas 
Rusijoje nebepakenčiamas.
Nlors paduoti; atitinkami 

f skundai Tautu'Sąjungai, ta
čiau bolševiką kulkosvai
džiai pleška kiekvieną die
ną, klodami laukus nekaltu

JAPONIJOJ
TOKIO, — Surinktomis 

1931 m. statistikomis, Japo
nijoj yra 96,323 katalikai 
Tas reikŠia, kad vieneriais 
metais kataliką7skaičius pa
daugėjo apie 3,000,

,A Japonijoj be svetimą kraš
tą misįjonierįą yra dar 63 
japonai kunigai, 224 japonu 
seminaristu ir 230 japoną 
seserą vienuolįą. Nagasaki 
vyskupijos vyskupas Hayą- 
Ejaka yra vienatinis japo
nas vyskupas. Jo valdo
moj vyskupijoj gyvena 54,- 
542 katalikai.,

Japonija turi apie 65 mi
lijonus gyventoją.
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Kinijoje savanoriai kareiviai turi sudarę ‘‘sau|ndžių būri,” kuris drąsiausiai puolė japonus. Čia ma
tome to būrio kareivius, prisirengusius gintis i j, japonų užpuolimo.

MtMbi

OVŲ MARIJONŲ KONGREGA.OIJAI dėl 
Brovincijolo kun. Pelikso Kudirkos mirties gilios 
užuojautos reiškia , k

A, L. R, K. Federacija
/ Pirm, kiin. 'Tona# ŠDacj^dys

= Sekr. Kazys J. KruSinska# v‘
:     JI oniliiiiia. ■! II ' ■■RII IRmiiB 11 T.ii^l^įWRįi

ištrėmė amėrikketį
KUNIGO COX BEDARBIU 

PARTIJA AUGA
šiomis dienomis- Smetįriį 

nos valdžią įštremė iš Paą$ra

Komisarai daugelį Molda- 
vijos ūkininką išgabeno į 
Sibeįiją ar Šiaip į kolchozus 

. ir veda smarkią kovą prieš 
pasilikusius atskirą ūkiu sa- 

; vininkus.
Tighina- ligoninėje guli 

Nicholas Bucovan, 33 mėtą 
amžiaus. Jis pasakoja, jog 
jam atsisakius • atiduoti že
mę, bolševikai, atėmė jo . tur
tą ir paliko jį, jo žmoną ir 
du Vaikučius be maisto. Ne
tekęs jokios vlltięs, jis pa
siėmė dū arklius, pakinkė 
juos į roges ir mėgino su 

, visa šeimyna pervažiuoti 
per Dniestrą. Paleisti šū
viai užmušė jo vieną arklį. 
Tada jis pagrobė į rankas 3 
metu amžiaus sūrią ir pra- 

. dėjo bėgti. Nors ir peršo
vė jam koją, bet jis pasiekė 
Rumuniją. Kas atsitiko su 
jo žmona ir dukrele, Buco- 

į vūn nežinojo, bet. vėliau pa
aiškėjo, jog ją lavonus bol
ševikai įgrūdo į sniegą.

. Vienas pabėgęs ūkininkas 
. taip pasakojo! koresponden

tui :

MASKVA, — Kovo 24 d. 
-2. Ųolšeriką. .aostįw /atvyko 

Amerikos komercijos sekre- 
torians sūnus Bubėti P. La- 
mont, Jt. Jį pakvietė bol
ševiką komisarai) prašydami 
pagerinti Rusijos galviją ū- 

kp. į' ■■ ‘ •
Rusija turi 35,000,000 gal

viju ir 17,000,000 aviu, kas 
yra. labai, mažas skaičius to
kiai Rusijai. Tad bolševi
kai ir pakvietė minėtą ame
rikietį, kad jis nurodyti} bū
dus, kaip' priveisti daugiau

NUPIGINS LAIVAKORTES SUOMI JOJ Į IttD A R Y T A ATSTOVU ROMAI PRIĖMĖ 
‘ ~ ‘ PAKEITI MOKESČIŲ

BILIĮI
WASHINGTON, Dt C,— 

Balandžio 1 d. Atstovą rū
mai 327 prieš 64 balsus pri
ėmė naują .bilįą pakeliantį 
'mokesčius inio metinią įei- 
gą. Priimtas bilius pąduo-. 
tas Senatui, .

< Jeigu Senatas priims, tai 
valstybės iždas tikisi surink
ti ^daugiau, kaip 1,032,400,- 
®j0 dolerią^ j : ... - <
K^?^?^Sdy?ateto-: 

vą rūmai nutarė pakelti 
pašto^ ženklą (stamps) kai
na. Greitai turėsime lūiš- . ■ ’ ‘ t •
kams pirkti pašto ženklus 
už 3 centus, vietoj•. dabartį-’ 
'nią 2 centą.' Iš šio padidi
nimo valdžią tikisi surinkti 
135 milijonus dolerią,.

(1R IŠEURUP0S EAČIBTU MGANIZAClJA - - -  <.-Ą.
I HELSINKI  AI. — f?UOr 

mijos minisferis kovo 24 d. 
uždraudė bit kokį lapu jie*

NĖW YORK. A Šiomis 
dienomis didžiosios laivą 
kompanijos pranešė, kad 
jos balandžio pradžioje nu- čiu (suomišApfašistu) jtidė- 

. . t, ; ,. • v - ■ 4. ■ ■ • . .

* ■ ■.

dienu, atgal la- 
jSurengę sąkili- 
džią, reikalau-

pigins laivakortes 20 niioš... jiiąa

Nupigintomis laivakortė
mis galės naudotis vąžiuo^ 
jautieji į Europą ir iš Eu 
ropos į Jungtines ? Vaisti jas 
ii* Kanadą.

KOMUNISTAI ISPANIJOJE
V*- " y

MADRIDAS. — Ispani
jos parjamente pranešta a- 
pie įvykusias “riaušes Mala
gos provincijoje, kur komu
nistu gauja užpuolė ir sude
gino viemlėtyną. Susirėmi
me užmuštas vienas žmogus 
ir daug sužeisti}. :

Sakoma, jog įšėlusią mi
nią sudarė apie 6000 strei- 
kierią, komunistu vadovau
jamu. ’

<Keliolika 
jiečiai būvą 
mą prieš va 
darni išiiaiki tili komunistus, 
socialistus.
pavyko. Sąkililfin '-/dą su
imti ir riša, r^oliuęirė pr- 
ganiząciją uidfcytą. „

SUSIVAŽIUOS ".ŠLAFIO- 
StOS- MOTERYS

i} sakilifiias ne-
. '•/dii SU

PITTSBURGH, 'Pa. — 
Kum, James R. Cox, vado
vavęs 10,000 bedaa’bią armi
jos žygį^į Washington, šio
mis dienomis pranešė, jog 
jo steigiamoji bedarbiu par
tija tikrai organizuojasi. 
Kun. Cox tiki, jog naujos 
partijos tautiniame susirin-; 
kime.dalyvaus ‘ apie 1,000,- 
000 bedarbiu. Susirinkimas 
įvyks St. Louis mieste, šią 
metu rttgpiūčio menesį.

Visi susirinkime dalyvau
siantieji bedarbiai bus apsi
rengę, mėlynais drabužiais.* 
Tokią uniforma priimta be
darbiu partijai. .

Delegatai iš visu valstiją 
atvyks orlaiviais,;. trauki-

Ištremtasis atvyksta į 
Valstijas. Balandžio 11^ J 
š. m. bus New Yorke. .

Kun. Jonas Vaitekūnas yį .i 
ra žinomas mūsą išeiviją^ 
nes jis keletą metą darbavcį* - 
si musą organizacijose. KįįC 
lėtą metą mokėsi La SalettC 
Harįford, Conh. IŠ ten i®;<; 
vyko į Romą, kur baigtį ; 
aukštuosius mokslus; būvį 
įšvęstas kunigu.

—..............r.-"/ • •

SVARBUS PENNSYLVA 
NIJOS AUKŠČIAUSIOJI 
TEISMO NUOSPREI 3

POLICIJA UŽMUŠĖ DU 
STREIKIERIU

ųhiladelphia;
Aukščiausiasis Perins^ 
jošfteismas kove

svarbu nwpTę»dĮ 
eios reikalę. Tas midspJe 
dis liečia visas kataliką pav 
rapijas PennsyĮvanijos vaįy 
štybėje. •. ? L
-■ . _ ■ ■■ . ■ ■' . _ -

Šhenandoah’o, Pa.,’ liętu| 
vią ,Šv. Jurgio parapijos baj 
žnyčios pasaulin inkai trustrį į 
sai savam laike pašaukė^t 
apskrities teismą savo’ kietoj 
ną kiin. j. A. Karalią už tadj 
kad jis, Idebonas, neatsikl^įj

ttU trūkti, kuriuo jis važiavo 
į Washingtoną, D. C,

Daromi rimti žygiai, kad 
partija oficialiai būtą žino
ma visose valstijose. Pat-: 
tijos programą—vykdymas 
pareiškimą^ įteiktą valdžiai 
praėjusią žiemą Washingto- 
ne. ;

WASHINGTON. — Ba
landžio mėnesį įvyks mote- 
eą tautinės organizacijosko- 
vai su pfohibičija suvažiavi
mas. .. . . .

Ši organizacijd, įsteigta 
1929 metais, savo nariu turi 
per 500,000. Organizacija 
veikia 40 valstiją. ;

Atstovįą’ suvažiavimas L 
vyks balandžio 12—13 d. d. 
Manoma jog dalyvaus apie 
1000 “slapiąją” motorą. .

PAMIŠĖLIS KUOVi 
ŽMONA IR SŪNŲ

NEW YORK. — Tūlas 
Antljony Puleo, 61 m. am
žiaus, savo nąinuose revol
veriu nušovė savo žmoną, 46 
m. amžiaus, ir sūnų Louis, 
27 metu, ’ ’

MIRĖ PROE. POVILAS 
MAUltlūNIS išsiuntė 38 svetim

šalius
draugijoms leidžia pobažnyjr 
tineje salėję turėti susiriūj' 
kimus, ir už tai neimą jokįŽ 
iš tiy draugiją ątlygihimo. 1-

»• ■«.
Schuylkill ’o. apskrities teĮJį 

sėjas Koeh’aš nuspre.nd 
trusfisu naudai.

. Tuo klausimu tad kreipta 
si; į aukščiausiąjį feismą/Š3 
panaikino teispjo KochĮSi 
nuosprendį ir pareiškė, kęį ■ 
kun. Karalius gali be tritel- 
tisą atsiklaušimd: duoti kįS? 
nytinę salę bažnytiniu drau* 
giją susirinkimams. '

KAUNAS. šiomis die
nomis mirė prof. Povilas 
Matulionis, eidamas 72 me
tus, ‘

Prof. P. Matulionis- yra 
vienas.iš.-senąją Lietuvos ve
teraną. Jis yra' buvęs Že
mės Ūkio Akademijos Dot
nuvoje pirmuoju rektorių’

A. a. prof. P. Matulionis, 
kilęs iŠ. Kupiškio apylinkes, 
ypatingai mėgo Lietuvos mi- 
škiis, apie, kuriuos jis yra 
parašęs dąug knygą. . ■ ;

KUN, MATULAITISIŠVY- 
KO|VOKIETIJį 

u... — „ — .
LONDONĄj^Anglija. u.

Kovo 7 d. š. j 
Matulaitis, 
riamas, išiyl3E3pį| 
Wildbergo sai
tįs. Naip ilgąi ten bąs, jis 
nežino/bet gal. po 6—12 sa
vaičių gydymosi teks»ieško* 
ti pigesniu sanatoriją Lie
tuvos žemelėje: Birštone at, 
Palangoje. L‘

Kun. K. J. Matulaitis 
Ičia matome laivą “Seąuoia,’* kuris nesenai paskirtas preridentuiHoover naudotis, Nesenai jį j Londone klebonavo per 26 

ižnrf^p .?residfnto jĄioną, keliaudama po pietines valstybes, . *• . ’ ‘ metus. . ;

BERLYNE BANKRUTAVū’moSLOVAKIJA NEBE- 
ĮIEIOŽIA TROCKIO

PRAGA. — Cechoslovaki- 
jos vyriausybė atšaukė duo
tąjį leidimą Trockini įva
žiuoti. ...

Kadangi Trockis negalėjo 
išsirūpinti iš Turkijos vy
riausybės leidimo grįžti at
gal, 'tai čechošlovakąi pabi
jojo, kad’ Trockis nęapsigy- 
ventu pas juos ilgam laikui.

BANKAS
PALIKO ŠEŠIS MILIJO
NUS MARKIŲ SKOLŲ

Iš^Berlyno pranešama, 
kad ten visai netikėtai su- 
bankrutijo Berlyno Mėsinin
ką Bankas. Paliko apie 6 
milijonus markiu skolų. A- 
pie 1700 Berlyno mėsininku 
prarado visus į tą banką į- 
detus pinigus.

PROVIDENCE, R L — 
Imigracijos biuras kovo 30 
d. išsiuntė 38 asmenis nele
galiai atvykusius į Ameriką. 
Visi Jie surasti. Naujosios 
Anglijos valstijose.

IŠŽUDĖ IR PADEGĖ

n

VARŠUVA. Lenkija. — 
. Kovo 19 d. įvyko policijos 

su streikieriais susirėmimas. 
Kovoje policija užmušė du 
darbininku ir daug ją su
žeidė. Visoj Lenkijoj strei
kuoja apie 26,000 darbinin
ką. Unijos paskelbė strei
ką protestui prieš valdžios 
išleistus prieš darbininkiš
kus įstatymus,...

kum K. J; 
^pata-, 

_, ytiją^į

OSLO, Norvegija, kovo 
30.—21 metu jaunuolis kir
viu užmušė savo tėvus ir 5 
brolius bei; seseris. Atlikęs 
žudymo darbą, jis uždegė 
namą ir tada apie įvykį pra
nešė policijai ir gaisrinin
kams.

Maža žmonių teturi progoa-4 
' paprastiems didvyrių darbume, 

M. PeČkauskaitĄ

Pamatykite Visi"
|‘ C4 veiksmų tlkybiM dramą J
| / “Gyvenimo Kryžių’’ ■! 
y ' ,z vaidins. i.; ■ i
) LovveU’io dramos ratelis^ klėb. kun, P, S trakam^ 

Jį sko vadovaujamas; \ 
j ‘v . ' . Balandžio 10 d., 1932 nu

A Parapijos svet, Windsor St., Catnbridge, Masa, 5 
x Vaidinimo pradžia 6 vai vakare.
y Įžanga: 50 ii* 35c. - .. d
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Lietuvoje kun, R. Kudir
ka buvo žinomas kaip ramus 
plovinei jos darbuot o j a a 
Kur jam teko darbuotis, 
pirmutiniu jojo rūpesčiu bu
vo ‘ įvesti blaivybė.- Tas 
darbus jam Sekėsi. .Jžinomu, 
teko susilaukti ir nepalan
kumo net iš tokių asmenų, 
kurlemsdoji blaivyta tuiėju 
daugiausia’- -ifipėtL Šalę 
bažnytinio darbia jisai dir
bo- ir paramoje: įsteigi ke
letą ai’batinią, vaitotų jų 
draugijų su nu-Jsav o m i a 
krautuvėmis ir 11 Kas pri
simins 1905 metą užsidegu
sia lietuvių dvasią ir. thos 
sekaiiČių metą. Maibuą,. tas 
t uivs geriausį' provincijos 
darbuotojo' mizdą,’ k u r i p 
kun. F,' Kudirka buvo pat* 
saį ryškiansis tipas. . <:

•Į

APSAKYMĖLIAI
VIENUOLIS IR /

MOTERIŠKE ’
Šiandieną tamsta išmokai 
gerai melatig.” - į

“Dėkit u£ jąįkyjėtimą?> 
ALakč mdtėriži^Į4 bet s tąi 
pirma ii* i^udtųtjjį

Sudiev?”
•• V T.

- KUN. FELIKSAS KUDIRKA

: Didžiajame Ketvirtadie
nyje mirė kun. Feliksas, Tė
vą' Marijoną Ąmėr i k o j e 
provincijolas. Jojo skaisti 
asmenybė spindėjo pačioje 
mūsą išeivijos viršų n ė j e. 
Todėl jojo mirtis yra mums 
didėlis nuostolis.

Kum Feliksas Kudirka gi-{ 
inū 27 d. liepos m. 1870. m., 

. Nemirą kaime^ • . Griškabū- 
^He-įarapijoje, dabartinia
me Šūkių .apskrityje—Zana
vykuose: Būdamas aštunto
je Mariampolės gimnazijos 
klasėje, patariamas Vilkavi
škio vyskupo Olekos, įstojo 
į-Sęmų Dvasinę Kunigų Se; 
^inariją.- Pastoracijos dar- 
jį dirbo Naumiestyje, būda
mas visus metus dijakonu.’ 
įšventintas į kunigus1894 
metais. Vikaro pareigas 
ėjb vienus metus. Mozurup- 
;'se ir paskui Lietuvoje 
Liubave ’ir Balbieriškyje, 
Dvasinė vyriausybė paskyrė 
jį .organizuoti naują parapi
ją, Paluobiuose. Skiriamas 
klebonu, padėkojo'. S e i n ą 
vyslkupijos vadovybei už šias 
pareigas ir x Įstojo į Tėvą 
Marijoną vienuolyną 1911 
metais.
^Eidamas vikaro pareigas, 
turėjo geros progos pasi

darbuoti mūsą tautos atgL 
ritimo laikais,. Lietuviams 
akavus spaudą, prasidėjo 
platus kultūrinis darbas, ku
ris Suvalkijoje sus ibii r ė. 
spaudos srityje prie Šalti
no, švietimo— Žiburio, ir 
ūkio srityje — prie Žaga
rės. Šiose visose srityse 
kitu* F. Kudirka stovėjo pir
moje eilėje. Jojo asmenybė 
ypatingu būdu visiems me
tėsi J akis: jisai dalyvauja 
visuose organizacijų susirin
kimuose, beveik. niekad nie
ką nekalba ir visuomet pir
mutinis aut stalo kloja štam- 
Mausias sumas pinigą kul
tūros daibui pirmyn tary- 
t-V \ X

Paprastai žmogus,' įšivč- 
1^ į . pareigų ir darbą suku*

rį. neturi laiko , savimi rū
pintis:. trūksta laiko ir jė
gą savas žinias pagilintų 

dvasiniai stiprėti. Kun. F. 
Kudirka šiuo atveju neapsi- 
leido; Keletą metą ėjęs dva
sios vado pareigas, pasitrau*

žmogus negalėja tenkintis 
siaura darbuotės dirva, ' Jį 
trauke platusis pasaulis, pla
tūs’ užsimojimai. Tą savo 
troškimą jisai atrado naujai 
Arki vyskupo Jurgio Matu
levičiaus atgaivintoje vie- 
nuolijojė^- Tėvų Marijonų 
ordinė. Atlikęs vienuolinio 
gyvenimo prirusiamą s i a s 
pratybas, savo dvasines vy

riausybės buvo pasiųstas į 
tolimąją- Chicagą. Čia jį ir 
jojo draugą kun. Kazaką 
palydėjo patsai vienuolijos 
generolas, tuomet kun. prof; 
J. Matulevičius.

(Bus daugiau)
... i Ida. vieniems melams iš dar- 
bffi-h° vykstą į Romą. Čia 

klausė universitete, paskai
tų, . susipažįsta su visomis 
Romos grožybėmis ir galy* 
beinis: ir galerijomis, archy
vais, administracijos orga
nais. - Vėliau gyveno porą 
metų Friburge, Šveicarijo
je. . * Čia klausė universitėte 
profesorių paskaitų, laukė 
garsųjį knygyną;"pagilino 
Savo dvasines praktikas. Ne 

: nuostabu todėl, kad kun.. F. 
Kudirka buvo visapusiškai 
apsišvietęs ir giliai išsilavi
nęs. ... r •'

Jisai labaį gerai pažinojo 
įlašinęs kalbasi ’ lotynų ir 
graiką. ■ Tiktai arčiau jį pa - 
zistantieji galėjo tai žinoti, 
•les paprastai jisai tupmi ne- 
agyrė ir savo mokslo, nero
dė. • Maa teko skaityti, jojo 
eiles lotyniškai, rašjdąs - g'^a.- 
žiausis Virgilijaus, sekėjas. 
Žinoma, jisai savo rašytą ėi? 
Hą nerinko -ir, greičiausią,' 

' jos . išsimėtė. Daugiausia 
kun. F.' Kudirka , mėgo ma
tematiką, ypatingai 'aukštes
niąją matematiką. Laisvo
mis valandomis užsiėminėjo 
Įvairią problemą rišimu; 
Kadangi jam teko paskuti
nius savo amžiaus-metus ei
ti mokytojo pareigas,.tai ji
sai visuomet, pasirinkdavo 
šias mokslo sritis.: graikų 
kallrą m matematiką. : * .

Kini. Kudirka įkūrė ir re
dagavo keletą mehj “Tiky
bą ir Dorą,” Aišku, kadj ji
sai turėjo . parašyti daug 
straipsnių tikybos ir visuo
menes sityse, tik deja, nie
kas nesirūpino tų jo raštą 
surinkti. (. ’Būtit gera, kad 
velionio gerbėjai visus jojo 
raštus "surinktij ir “atskirą 
knygą įleistą.

Didžiausioji laime yra ineilė.-r 
•AI. Peekąuskąife. .

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

I Vykstantiems Lietuvon
•• ĮSIDfiMSTINAL .

I . Keturios Nepaprastos

EKSKURSIJOS
I į KLAIPĖDĄ per 

Copenhagą, 
LIETUVOS PILIĘČIAMS

. PASAI: IR VIZOS DYKAI

•r1 "■ ..y
PIRMOJI .

. GEGUŽES 14 d. . 
laivu .

‘ UNITED STATES” ' 
Lietuvos Vyčiu 
ORGANIZACIJOS

i.,.:’ Z //
ANTROJI

. GEGUŽĖS 28 d. 
.... laivu

“FREDEREK VIII” .
AAIERIKOS LIETUVIŲ 
EKONOMINIO CENTRO 

Drauge šu laikraščiais 
“AM. LIETUVIO’" “DRAUGO” 
Rengiuina specialiai ’del Ame- 

> rikes lietuvių prekybininku ir 
; : . pramonininkų. •

TREČIOJI 
BIRŽELIO 18 d. 

. laivu.
“UNITED STATES” • 

L. D. S. ir “DARBININKO” 
Ekskursijai vadovaus 

Kun. .t, Škalanclis 
Roko parap. Vikaras

32
ketvirtoji ‘

. LIEPOS 2 d. ■ .■
• laivu

“FBEDEĘĘtViir’
...» ‘Rengta- 

Žymesnieji Lietuvių. laikraščiai .
■ «.V41smmėL’‘NAUJrENOSw -

Visos iwBtan^os\bus pašvęstos pa-; 
daryti kėlionę. atmintinį ir pilnį > 
įvairumu dėl -tų, kurie dalyvaus 
ekskursijoje. ■

Reikalaukite nuo savo agento lai-- 
vakortės ant , . ... .

&CANDINAVIAN AMERICAN
LINE

37 Whitehall St. NercjYbifc City:
248 Wt«h,St., Boit®n, Mbm.
130 N. LaSalle St.t Ohicagalll,

^SSmS

Buvo, kartą, viename vie* 
mįdyne vienuolis vaįrtlą 
Magnw /Žmonfe jį vadin
davo, “gerasis brolis Mag
mų,” nes jis buvo malonus 
ir geras visiems. Bet jia di
džiai neapkęsdavo žmonių 
apkalbų. Ir labai sumaniai 
jis mokėdavo įrodyti apkal- 
betojams apkalbų nedorumą.

Vieną Jdiehą, vienuolis 
Magnus, ejb ąphmkyti ser
gančio žmogaus. Kelionė 
bdvo galia toloka. Kelyje jį K nian atvodo7” at8a- 
prisivijo tūla moteriškė, kU* 
r išdidžiai mėgo visus apkal
bėti. ■ - - - •

. ^Ir. aš tūriu reikalą ten 
nueiti,” ji tarė vienuoliui,
ar tamsta leisi man eiti sy- 

kiuF. ..
“Su mielu noru, moterė

le,” atsakė vienuolis.
•Vienuolis greitai suprato 

kokiu tikslu ta moteriškė 
nori eiti sykiu su juo.

. “Ar tamsta žinai,” pra
dėjo moteriškė, “gal meno? 
rėsi .tikėti man, jei pasaky
siu, koki nedora yra. mano 
kaimynka.!. tamsta ją pa
žįsti.” '
•. “ Taigi,? ’ pertimikęs jos 
kalbą* taiie vienuolis, “ kad 
ji pasitaisytų t ir pamestų 
blogą,- dabar tuojau sukalu 

; bėkime už ją Užančių.,Var
dan Dievo, Jėvo'ir Sūnaus 
ir. . Šventosios^ D v ą s i o š. 
Amen. Pirma dalis Rožari-

. čiau's...” Ir taip eidami at
kalbėjo tris dalis Rožan
čiaus. . ' .

” Užbaigus, moteriškė nusi
džiaugė, kad vėl gaus progą 
pakalbėti. j, z

“O,-kad tamsta, žinotu
mei, kaiįj man sunku sugy-- 
vęnti su kaimynka, tiesiog 
negalima,” sako moteriškė.

Bet vienuolis greitai atsą- 
' kė : “ Tai dabar sukalbėkime 
dalį Rožančiaus už tamstą, 
kad Dievas ’duptų kantrybės 
visą kantriai nukentėti, nuo 
anos moteriškės. Vardan 
Dievo .Tėvo ir Sūnaus ir 
šventosios Dvasios, Amen. 
Pirma dalis...^ Ir vėl atkal
bėjo tris dalis Rožančiaus.

=; • Užbaigus moteriškė vėl ta* 
re: “Tamsta, netikėsi gal 
man kaip tos mano kaimyn -

. kos vyrui sunku yra gyven- 
; ti su tokia moterimi...”

Bėt vienuolis vėl pertrau
kė jos kalbą ir tarė: “Kad 
įrodyti, jog aš tikiu tams-1 
tai, sukalbėkime . Rožančių 
už aną nelaimingą vyrą, kad 
jam Dievas padėtų kantriai: 
nešti gyvenimo kryželį... 
Vardan Dievo, Tėvo ir Sū
naus ir Šventosios Dvasios. 
Amen. Pirma dalis Rožan
čiaus...” Ir vėl atkalbėjo 
tris dalis Rožančiaus.- Tuo , 
tarpų juodu priėjo ir kelio-' 
nes. galą, Atsiskirdamas vie-; 
Puolis tarė moteriškei:Jei? 
gii tamsta vėl kada nors ei
tumei į čia, malonu man bu* 
tų eiti sykiu su tamsta.]1

one

DIEVA8 ••
GERIAUSIA

J‘Pakviesk hmigą^ “t<ue 
gydytojas moteriškei. •

“Argi jis jis, mąno vie- 
natinis ąūnus. mirs i” verk
dama klausė motini *

X ■

t •
/

RCA Victor

/

| RCA Victor, Standard ofOUAUTYtar SOyears

$6650 
/ Cotnplete :

Modernieji šokiai yra ne ka« ki
ta, kaip aekmialinio organimo 
simboliĄ,vimas fiziniais judesiais. 
—Prof. St. Šalkauskis.

*

I

f < 
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Anywher8youwanHogo,any j L 
|r. ėvniTing on your 'owft radio dt 5 < | 

hor^o, with the n«w RCAVktor g 
Short Wdvo Ąddpter. Tpur the. p 
world’5 broacfcašt progratos. by į * . 
haoking this littlę instrumont to įį 
your regular sot. Easily- installed. <, 

* NaturaRy, this bėing a noVf fcmd h .
C0MPLE1E bf recuptioty patience pu)tt be S 

s . . ' haduntiiyou bucomu•xperienc«d
tuning. U$u> litdo oddtthnal b 

.-•V V V . powe»r and Įįhe samu aerial, Come b

. • tu for•« dumonstraHon tomorrov/. J!.

1 Užeikite poiklausyt pw. mus VIUTOR Muzikos. Tai yra tik’ p. 
įt rai germuiiaa-Radio uitą kaipą. Jei pirkaite pas mus Radio, H 

jne tikrai sutaupysite ir gausite gedausią muzike* inStntmėu*. u 
Met priimama Lirtavtos Bonus ir. mokame brangiausiai, j»

GEO. MASILIONIS
37T «1»ADWAY, SD. BOSTON, MASS. J

“\Nikąlojaų,*y paklausė (jį 
Kristus, “kodell’tavo rūbai 
&tirvu aptaškyti

* Viešpatie/? atsake Nika- 
lojus/1 eidamas aš pamačiau 
vargšą žmogų įklimpusį su 
ratais į Wvyną. Jo ark
lys nebegale jo ratų išvilkti, 
M įbridęs į purvyną padė
jau. jam išstumti ratus. ” ,

“Gerai tu padarei, labai 
gerai, tag geriau už Kasi- ' 
joną, už tat ir atlyginimą tu 
apturėsi didesnį, ’ Marė Am
žinasis Teisėjas.

kė gydytojas, ir dar sykį pa- 
Žvelgeą i sergantį aŠtuone- 
rių metų berniuką išėjo.

Atėjęs kunigas atkalbėjo 
už ligonį maldas, ir supras
damas padėtį, pradėjo ra- 
itainli verkiančią motiną. 
Bet ji nenorėjo jo žodžių nei 
klausyti. Ji tą vieną sūnelį 
teturi ar gi mirtis ir tą pa-, 
skutinį išplėš iŠ jos/?

Tuomet kunigas atsistojęs 
prie sergančio vaikelio pra
dėjo garsiai melstis: ^Vieš
patie, jaigu Tato tokia va
lia sugrąžink tam vaikeliui 
sveikatą?’

Užgirdąs tokių maldą, mo
tina piktu balsu tarė: “'Ne
sakyk, jei Jo tokia valią. 
Dievo turi būti, tokia valia, 
kad mano alūnus pasveiktų?/ ’

Beiąuukas j^sveiko/, Bętij 
augdamas metuose, augo, Jr * 
ištvirkime. . Kasmet ir kas* J 
dien jis daugiau ir daugiau 
užduodavo motinaį širdies į 
skausmą. Savo nedorais; 
darbais pagarsėjo visur. Ir 
štai, atėjo diena, kuomet tei-' 
smo rūme motina išgirdo, ; 
kad jos sūnūs, už’papildytą ’ 
žmogžudystę ir kitus prasi- į 
kaitimus bus mirties bausme 
baudžiamas. į

T.

ARTIMO MEILE ,

VICTOR RADIO |
I V MUZIKOS STEBUKLAS |

I i Turint Victor Radio •Mauruose,
i esi patenkintas swo gyvenimu

] | Jo švelnus priimtuvas, perduoda visas muzikos ypatybes, t 
J ihus btAami Šimtas mylių tolumoje, gaunato originalius mu į 

t&os kalias, ■. ' ■ • ,•”••••• į
_ __ ■ _ _________ /■•. J 

r ~ ; ' 1

i > RCAVictor Modai ».a radio phoso-
* * grčiph COnMainatton Vhatūlays the rtevfRCA 

P1ayirt0t«cordA;thatla$taslong
į ! fė 15 mimrtos to a siete <. Un .-addiHerr to 

bringing you Ihė best in radio programų,

I
 bfoTt|e$dy, op.thė 8-tube ft^A Victor 
XtąteiW*todyne radr^.Uhqu«stionablythe , 

greahht Vate*, te the oge.
Come in; let ps .ctempnstrate the great ■ 

instrument. ». prove by sight and ęound 
it* surpChrting <p)ahty, its first cfasS per- 

-formance.I
ijąuippod Vrith MięroTone Control, Auto
matic Tone < Compensator anęl Automatic 
.Votume Corttrol. • Usės both Teritode and . 
Super Conlrd Radiotrons. Super Seteėtive,

•_ Šepar Šfcftsitiv^ Marvdbu* Temo.

iSTEP
i AIIEAD 

with Us 
in 1932

’RCA Vieton*

Mo d e! RE-19

$129=P
Complefe 

TERMb TO SU ii

Apie šv. Kasi joną ir Ni-: 
kalojų yra graži legenda. 
Tuodu šventuoju, sulyg ap
sakymų, tuo pačiu laiku nu
mirei Šy. Kasijonas pirmas 
stojo prieš Amžinąjį Teise? 
jų. • ' •••.’ • .J

“ Kasijonai, ’ ’ užklausė jį 
Jėzus Kristus, “ką tu matei, 
ant žemės ? ” . . . -

“Aš mačiau,” atsakė Ka? 
sijonas, “žmogų* įklimpusį 
su ratais į purvyną, kurių 
arklys nebegalėjo ištraukti.

“Artujampagelbėja! ?” 
paklausė jį Kristus. .

“Ne,”', nedrąsiai atsakė 
Kasijonas. • ?

- “ Kodėl gi tu Nepadėjai’ 
anam žmogui isatmixti ratų 
jš purvyno 1įiaklMUšė 
Amžinasis TeįsėjaS;:\ J’!>; \; J 

f<Vi^patie,” atsakė. Kasi* 
jonas, “juk ėjau pas Ta
ve ir bijojau, kad purvu ne
sutepčiau savo baltų rūbų.”

Vos užsibaigus pasikalbė
jimui, štai, ateiną šv. Niką-, 
lojus visas .purvu aptašky
tas. ■ .

>i L ■ .



Pirmadienis, balandžio 4, 1932 DARBĮKINKĄS

N0BW0im, MASS. j S. A. ir L. D. S. daugelis
’ . ■ rni'M'nt nnhcnoranmn- iT»zsrimnir*>

■■ f .T '

narių nebeįstengia- užsimokė 
ti mėnesinių mokesčių ; ne* 
beįstengiama ir parapijai 
mokesčių sumokėti.

Jūra Banga.

KAS girdėti, LIETUVIUI LDS. Kuopų Susirinkimai ■

Klausimus siųskite —
JŪRŲ PRIEPLAUKA,

366 West Broadway, 

So, Boston, Mass.

• Klausimas. Kolos Lietuvos vai 
stybės ženklas?

,t Atsakymas. Lietuvos val
stybės ženklas yra baltas vy. 
tis raudoname dugne.

Kl. Kada ir iš ko atsirado pir
mutiniai klaidatikiai, eretikai?

Jonas Grigaitis

Ats. Klaidatikvstė kilo iš 
puikybės ir nežinojimo. Ka
da Romos ciesorius Kons
tantinas Didysis 313 m. išlei
do įstatymą, suteikiantį krik 
ščionims pilną tikėjimo lais
vę, tada pateko į Bažnyčią 
nemažą pagonių, priėmusių 
Kristaus mokslu. Kaip du 
skirtingu elementu, pavyz
džiui vandeni .su ugnimi, 
vašką su geležimi, negalima 
sujungti, taip ii' tiesos su 
melu.

Klaidatikiai, savotiš k a i 
aiškindami amžinąsias tįeį- 
sas,e Šukele' daug.MgMtj:A^ūo- 
sę liko išaiškintas Krikščio
nių. mokslas. Pirmutinių 
klaidatikių tik skeveldros li
ko, o Katalikų. Bažnyčios 
niekas negalėjo įveikti ir jos 
pragaro vartai nenugalės.

. ' *2’■ •

Kl. Kas nulemia nuodėmės di 
durną? J. G

Ats1. Nuodėmės pažinimas 
ir laisva valia. i •

met jis daug sapnuoja. To* i 
kiu atveju geriausiai t pasi
tarti su gerti gydytoju.

Kartais piktoji dvasia pa
naudoja sapnus savo tiks
lams, Jier visuomet veda 
prie blogo, tad niekad nega- 

Jaunuolis K. jajg

Nuo Dievo paeinanti sap
nai yra retenybė. Kuomet 
Dievas duodą kam nors ko
kį apreiškimą-per sapną, 
tuomet jis savo stebuklingu
mo ženklą turi prie savęs.

. ŠKl. Ar Katakombos galima pri- 
skaityti prie šventų vietų?

Ona K

, - Ats. Katakombos — tai 
požeminiai urvai, kuriuose 
slėpdavosi, pirmieji : krik
ščionys nuo kruvinų perse
kiojimų, Čia tūkstančiai 
slapta rinkdavosi melstis ir 
daug kentėtojų džiaugsmin
gai mirė už Kristų. Galima 
sakyti, jog jie savo 'krauju 
pašventė katakombas. Ro
moje jų yra daug ir, jos tv 
ri savo vardus, kaip tai Šv. 
Agnietės, Šv. Savos, Šv. Sa- 
bastijono, ŠvjKalisto ir 1.1

zilika Romoje, 
apie 70,000 Žmonių,

Viso pasaulio bažnyčių 
motina ir galva, tai Šv. Jo- 
no Laterano bazilika, Romo
je; ja pastatė Konstantinas.

Joje telpa

Kl, Kada baigsis dabartinio
Lietuvos prezidento Smet o n o s 
valdymo terminas, tai yra, kada 
bus naujo prezidento rinkimas?

’ M. Jankauskas

Ats. Lietuvą teisėto pre
zidento neturi. Būtų gerai, 
kad kuogi’eičiausiai įvyktų 
Lietuvos prezidento rinki
mas. T

Kl. Kodėl vienus savižudžiu 
Katalikų Bažnyčiai laidoja, lai 
kant šv. Mišias ir kataliku kapi 
mėse, o kitus ne?

- M. Jankauskas

Kl. Kas ant žemes galingiau 
sis? Ona.K

r

Ats, Šventasis Tėvas, 
kurs turi daugiau valdžios, 
negu karalius ar prezidenr 
tas. Jis yra regimoji visos 
Bažnyčios galva, Kristaus 
Įgaliotinis,. Dievo malonių 
turto valdytojas.

Ats. * Tuos katalikus savi
žudžius* Kataliku Bažnyčia 
■elaidoja, kurie nesąmonin
gai, bet iš ligos nusižudo. 
Kas velnio gundomas sąmo
ningai atima sau gyvybę,. to 
Katalikų Bažnyčia nelaido
ja su apeigomis ir nepriima 
. savo kapines. Savižudžiai 
sunkiai nusikalsta Dievui, 
visuomenei, ir sau. ,v

Kl. Ką reiškia, jeigu per sap
ną ar šiaip matai" Kristaus ar Mb- 

’ tinos švenčiausios paveikslą? ,
Lė Nashua, N. H

.Ats. Jeigu sienoje kaba 
Kristaus ar Panelės Šven
čiausios paveikslai it Tams
ta. pusiau miegodamas ar 
šiaip (įiemięgodamasĮ) juos 
matai, tai . reiškia juos 
matai. Jei sapne ar šiaip 
turi apsireiškimus, tai kitas 
klausimas. ’ -

Sapnas dažniausiai kyla 
iš persivalgymo, persimie- 

. gojimo, persidirbimo, nesvęi 
kp gulėjimo, įsisvajojimo ir 
L P- Kada žmogaus. kūne 
reiškiasi kokia nors nesvei
kata, tada, jam miegant ne
visi jo dirksniai ilsisi. Tuo-

PRANEŠIMAS

Kl. Ar visi angelai lygus?
" Ona K

Ats. Angelų yra neapsa
koma įvairybė ir daugybė. 
Šventame Rašte suminėta 
devyni pulkai: Angelai, Ar- 
yhangelai, Kunigaikštystės/ 
Galybės* jlėgos, Viešpatys
tes, Sostai, Serafinai, Che
rubinai. . '• •

Kl. Mano žmona geria, „keikia 
plusta, verkia, bliauna, lalcsto 
kaip pašėlus katė ; velnių privarė 
pilną stubą. Manau išsiskirt; 
Vienas; nors ir tyruose, ramiau 
gyvensiu ir nuodėmių nepildysiu 

L.Nasbua, N. H

Ats. Tamstos žmona yra 
ligonė. Jai reikia sielos ir 
kūno gydytojų. Ji bejėgė. 
Pagelbėk jai...

Pasitark su savo Dvasios 
Vadu. Jis nurodys, kas 
Tamstai geriausiai padary
ti. ’

“DRAUGO“ ROKO 
PASAKOS

Kovo 19 d. Noi*wood’ą ap
lankė “draugas” Rokas, su
grįžęs iž 4 ^etniško rojaus, * * 
Tikrai keistas tas rojus, jei 
jis toks yra, kaip nupasako
jo Rokas. ■■

Bolševikų valstybėje žmo
nės ir arUį ir sėja, it piau- 
ja, iy į kluonus veža, ta
čiau neturi nei ko yąlgyti, 
nei kuo apsirengti, nėi kur 
gyventi. - — -

Rokas sake matęs laukus, 
traktoriais ariamus^ o Busi- 
jūs “tavorščiai^V skundėsi 
jam, jog reikia Vaikščioti/ 
diržais susijuosus pilvus, nes 
nėra pakankamai sočiai pa
valgyti.

Rokas nuėjęs į didžiausią 
Maslcvos andinyčią. “Tavor- 
ščiai” nuvedę jį į viršų ir 
parodę krūvas audeklų ; krū
vos paskirtoj eksportui: į 
Lietuvą; Suomi ją,. Egyptą, 
bet “rpjaus” gyventojams 
nė vienos krūvos nepaskirta, 
nors audeklai labai reikalin
gi “tavoi\šciams.“ .

: Jis. matęs daugybę gie
žiausių namų/ bet darbiniu- 
k- ii gyvena' sulūžusiose lūš
nose.'. • • ‘ . . * ■ .

; Geležinkelių* 'naujų ddug 
esą pr it i estų; įet .darbinin
kai turi* laukti traukinio 
pėr ištisas dienas, nes .trūk
sta vagonų; ’ .

Žmones, esą linksmi, tik 
labai keikia bolševikus. Ro
ką .Maskvoje vienas žmo
gus labai iškoliojęs, kai Ro- 

, kas mėginęs užtarti bolševi
kus.

“MŪSŲ PONAI IR
* PONIOS01

Naujosios parapijos lab
darybės draugija rūpinasi 
pavargėliais. Balandžio. 10 
dieną 5:30 vąl. vakare ji .ta
rės savo parengimą. Bus 
suvaidintos dvi juokingos 
komedijos — “Čigonės atsi- 
IąnkymasM ir “Bobos: vir
šus.“ Bus skaitoma įdomi 
paskaita “Kas tai yra mūsų 
ponai ir ponios.“ Bus ir 
kazyriavimas, šokiai, gorąs 
orkestras. ...

Visi clevėlandięęiai kvie
čiami į naujosios pai’apijos 
svetainę. ■ ”

Renginio' Kowisi-}&:

LAWRENCE,MASS.

‘ MONTELLO, MAB8.
LDS. Z kp. susirinkimas įvyki 

balandžio 5 d., Šv. Roko svet. 
Visi narini .prašomi ateiti į šį ausi, 
rinkimą ir nfeimokėti senai už
trauktas mėnesines duokles.

Valdyba

ELIZABETH, N. J.
LDS, 16 kp. susirinkimas įvyki 

balandžio mėn. 5 d., 7 valandą 
vakare, bažnytinėje svetainėje; 
Nariai kviečiami gausiai ateiti ir 
atsivesti savo draugus(es) prira 
Syti, Valdyba

GAMBRIDGE, MASS.
LDS, 8 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks sekmadienį,, balan 
džio .10 dv tuoj po sumos, L, baž
nytinėj svetainėj. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti ir užsimo
kėti užvilktus mokesčius. Vald.

HARTFORD, OONN.
LDS. 6 kp. suBirinknnas įvyki 

bal. 10 d, tuoj po sumos bažny
tinėj svetainėj, 41 CapitolAvenue. 
Malonėkite vis nariai ateiti, nea y- 
ra svarbių reikalų dėl kuopos nau
dos.

Taipgi malonėkite užsimokėti ku
rių yra užsilikę mėnesinės duok
lės, LDS. 6 kp. ratt.

į

LOWELL, NtASS.
. LDS. 97 kp. susirinkimas įvyki 
ketvirtadienį, balandžio 14 d. 
Vakare: Ateikite visi. Gera progą 
darbininkams prisirašyti prie vie- ’ 
nintSlSs darbininkų organizacijos.

Valdyta

PROyiDENCE, R. L
LDS, 11 kp. mčnesinis snRirinki. 

mas įvyks sekmadienį, bal. 17 d., 
tuoj po sumos, bažnytinėj svetai 
n^j. Svarbu, kad, visi šiame, susi. 
rinkime dalyvautų ir užsimokėtų 
duokles. Parodykime gražų pavy* 
d; kiliems.

“BUVAU LIESAS IR SILP- 
NAS, DABAR ESU

STIPRUS”
. P-n s ŽI. Markulis, New Yoi;k, N. Y;; 
rašo Ir sako: “Prieš pratiesiant imti 
J^nga-Tone aš buvau liesas Ir silpnas. 
Dabar aš. esu stiprus ir 'sveikas. Nu
ga-Tone'yra vienatiniai vaistai, kurie 
man pagelbėjo. Aš išgėriau dvi bon- 
kas. Dabai' aš turiu gerą apetitą ii' 
gerai miegu naktimis. Aš džiaugiuos, 
kad perskaičiau apie Nnga-Tone laik
raščiuose. Kiekvienas turėti] j j Imti.”

Nuga-Tonę tupi stebėtiną rekordą 
atstelgime sveikatos ir stiprumo. silp
niems, liguistiems Žrtonėmš. Jis .su
teikia naują spėką, iv jėgą organams 
ir padaro jūsų miegą poilsingą ir at- 
gaivinantj. Nuga-Tone yra pardavinė
jamas aptieklnihką. Jeigu aptlekinln- 

|kas neturi jo, paprašykite jį užąaky?,

'0

.i
i

LAWRENCE,MAS8.

LDS. 70 kp. susirinkimas įvykt 
Imi. 17 d., tuoj pb dvyliktai.__

Kviečiame. gausiai sueiti, nes turi* \ 
me keletą svarbių sumanymų. At- 1 
siveskite ir savo draugus(ęs) pri
rašyti. . . vaidyba

Bedarbis.

ATHOL, MA88.

" LDS. 4 kp. mėnesinis susirinki, 
mas įvyks, bal; H Ūloj po 
mišparų, šy. Pranciškaus parupk 
jos salėj.. Kviečiami visi nariai at* 
silankyti ir užsimokėti mėnesinei 
mokestis. Taipgi atsiveskite savi 
draugus ir drauges prirašyti prit 
Mos ki! nios organizacijos.

Kviečia Valdybų

PADIDINTA SCENA
Gavėnios ’ metu pa di dinta 

parapijos svetainės scena ir 
įsigyta daug., naujų gražių 
seenerijų.

Dabar drąsiai galimą sa
kyti, jog mūsų scena viena 
iš didžiausių fr gražiausių.

* KLt I tl I® savo Urmininko. Jokie kiti- ValR- 
T,^aU užimti vietos.. Nngft-Tone.

BR00KLYN, N. Y.
LDS. 12 kp. mėnesinis susirinki- 

Inas įvyks bal. 17 d., 6:30 va* ’ 
kare, Karalienės Angelų parapijoa 
svetainėj, kampas Robling ir So. 
4lh. gatvių. • ;

Taigi malonėkite visi susirinkti 
ir užšimokėtCduoklea kurie esate 
skolingi. Nepamirškite ir natijų 
narių atsivesti prirašyti prie mūsų 
brangios organizacijos,. .

Kviečia Valdytai

MIRK
Pereitą šeštadienį ligoni

nėj mirė Jankauskiene gyv. 
Er.anklin ’St. Palaidota an
tradienį, kovo 22 d. iŠ Šv. 
Jurgio bažnyčios. Paliko 
nuliūdime vyrą ir mažus 
vaikelius.

LĖKS A. Bostono apskri
ties suvažiavimas šaukiamas 
balandžio10 d., 1 vai. p. p,

• bažnytinėje hvet., Windsor 
St., Gambridge, Mass. .

Visos es-kuopos malonėkit 
prisiųsti kuo daugiausia at- 

.. stovii, nes sis suvažiavimas 
yra priešseiminis.

\ . Kviečia Valdyba.

Kl. Kokiais ženklais pasireiks 
davo pirmųjų amžių krikščionių 
tikėjimas j. tikrąii Dievą?

Bronislovas Z

Ats. Rirmųjų krikščionių; 
tikėjimas pasireikšdavo jų 
darbais ir gyvenimo šventu
mu. Jie. nelankė pagonhi 
pasilinksminimų vietų, šali
nosi nuo visokių į nuodėmę 
vedančių sueigų, savo tur
tus dąlino pavargėliams, ve
dė dorą, maldingą gyveni
mą. Jei kas norėjo išplėšti 
jiems tikėjimą ar dorą, jie 
taip drąsūs ' buvo = kovoje; 
jog gėriau velijo mirti, ne
gu tų dangiški! turtų netek
it . '

Kl. Koki yra žymiausi pasaulio
■^ąšnyčia? ^JuoMasJ

Ats. Didžiausioji pasaulio 
bažnvčia yra Šv. Petro ba- «*■’«• “08‘"1

SIANDINAVy AMERIKOS 
LINU*

RENGIA KETURIAS NEPA 
PRASTAS EKSKURSIJAS

Lietuvos piliečiams Pasai ir Vizos 
bus duodami dykai

Kreipinpia dėmesis susipažinti su ’ 
Klaipėdos uostu

■ Amerikos piliečiai moka $10.00.
Skandinavų - Ahierikos Linija įgijo 

(lidžiaušlo popui iarlSkumo 1930 m. kai 
Oficiale Lietuvių Vytauto. Ekskursija 
tiesiog J klaipėdų išplaukė, didžiausias 
lietuvių dalyvių skaičius, kokis nie
kados pirmiau nėra; buyįs.

Tūkstančiai lietuvių, kurie važiavo 
Šios linijas laivais, pageidauja tik Šios 
Unijos. *. Jos ofisai New Yorke, ChL 
cagoje, lygiab kaip lt kiti jos ofisai 
užjui-yje, nėra pakeitę savo nei Air- 
širiinkų. nel darbininkų personalo, ir 
veikiausia, dar. pagerino patogumus 
paprastiems '.sezoniniams, išplauki
mams' ir ekskursijoms. *.

Keturioms nepaprastoms ' ekskursi
joms, gerai rengiamasi. . Jos tvarko
mos su; pasitikinčių jų organizacijų 
bendra-kooperacija ir talkininkaujant 
Lietuvių Laivakorčių Sujungti!. Pilnas 
ekskursijų sųrašas yra paskelbtas 
“Darbininke.” Kiekvienas lietuvis tu
rėtų pasinaudoti ypatingai Žemomis 
laivakorčių kainomis dabar.

Klaipėdos uostas yra vienlntčl&rLte 
tuvos durys l juras ir I platųjį ko
mercijos pasaulj. Lletilviniris reikalin
ga, laikyti Klaipėdos uostų . lietuvių 
kontrolėje visais kalimais, budais, y- 
pnč remiant tas Ištaigas, kurios Kla|-

CLEVELAND,0.
DARBAI

Darbai, vis prastyn. vKai 
kurios dirbtuves, žiemą šiek 
tiek dirbusios, dabar susto
jo dirbusios. Jei gauŲą ko
kį/ užsakymą, tai skuba, dar
bininkus veja, kad tik grei- 
eiau padil’btų.
. Tūkstančiai bedarbių suki
nėjasi apie miesto įstaigas/ 
laukdami laimes. Jie gialv 
džiasi. prie Šaltų mūrų šie- 
hų, ieškodami prieglaudos 
nuo vėjo Nemažai tokio 
likimo susilaukė ir mūsų lie
tuviai, nors kai kūri’ė iŠ' jų 
ir taupiai -gyveno. •

.Judėjimas smarkiai apmi
ręs. D.ang privafiškų krau- 

. tuvių užsidarė, * neg jas už-, 
gniaužė milijoninės kompa
nijos; kaip Atlantic Pacific 
ir kitos. •
. Apmiręs ir lietimų veiki
mas. Dėl nedarbo L R. K.

LIETUVĄ!
Patogiausias Kelias 

' PER įniSŲ AGENTŪRĄ-—- ’

VISI KELEIVIAI BUS ASMENIŠKAI, PALYDĖTI I LAIVUS

5

<•

ūg ( PIRMUTINĖS EKSKURSIJOS,

j® LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ—LAIVU “KUNGSHOLM” GEGUŽĖS 10 D., 1932.
o| LIETUVOS VYČIU — LAIVU.“UNITED STATES” GEGUŽĖS 14 D., 1932

‘ DARBININKO” — LAIVU “UNITED STATES” BIRŽELIO 18 D., 1932

I NAUJAS PATARNAVIMAS
g .Laivakortes per Paštą į ■
n| tolimesnes kolonijai kur nesiranda'Lietuvių Agentūni. Visus dokumentus

• ' sutvarkom taisykliškai per paštą. . . . ’ ‘
, , •. Lietuvių Laivakorčių. Agentų Sąjtnigųa Narys

C. J. WEISUL AGENTŪH*
“Darbininko Name” . . ■

B66 WEST BROADWAY t. SOUTH BOSTON, MA8S.
. Tel. South Boeton 0620
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DARBININKAS
866 WEST BR0ADWAY ? SOUTH BOSTON, MASS.

TEUBPHONE SOUTH BOSTON 0820

AR SKAITEI?
DARBININKŲ KOVA IR KALBOS

KARAS-ŽMONIJOS
NELAIME

Laikraščiai visai n u t i 16 
apie kinų-ja p o n ų 7 k a r ą. 
Smarkių mūšių, mat, nėra, 
tai tur būt abi kovojančios 
pusės priėjo prie kokio nors 
susipratimo -ir mėgina įvyk
dyti taiką. Mažai taip pat 
buvo rašoma apie to karo 
nuostolius, tartum jų nebū
tų buvę. Bet nuostolių yra 
buvę gana daug, ypatingai 
kiniečiams. Beveik visas 
milijonas kiniečių mažiau ar 
daugiau nukentėjo kruvi
nuose susirėmimuose Shan- 
ghay’aus! apylinkėj. Per 
8000 kiniečių buvo, užmušta 
ir apie 2000 sužeista, 10,000 
kaž-kur žuvo, gal paimti į 
nelaisvę, gal neįskaityti į 
nukautųjų skaičių.. 250,000 
žmonių paliko be namų ir 
darbo. 10 universitetų ir 
222 mokyklos užsidarė dėl 
karo padėties ir 60,000 mo
kinių pakriko. Viso nuosto
lių kiniečiams padaryta a- 
pie 100,000,000 dolerių. O 
kiek vargo, baisenybių, iš
gąsčių, ligų! Vis tai nerei
kalingo karo vaisiai. ,

• Japonui, kurie pirmieji 
puolė, kiniečius ir tikėjosi 
lengvo laimėjimo, labai ap
siriko ir turėjo sumobilizuos 
ti didžiulę armiją, kad nors

kiek galėtų pasirodyti su sa
vo galybe. Jie labai nema- 
Toniai nustebo dėl kiniečių 
pasipriešinimo ir vargiai di- 
džiuojasi savo laimėjimu. 
Ir nuostolių jie turėjo: labai 
daug prarado žmonių ir 
turto. Ir kam tas viskas? 
niekuo nepateisinamas, ne- 
nieko nepateisinamas, ne
bent apsigynimo karas. Ne 
karo organizatoriai, bet 
žmonės turi panešti karo 
nuostolius. Jie patys save 
aukoja kanuolėms, turi nu
kentėti gaisrus, namų su
griovimą ir ūkių sunaikini
mą, ir paskui tie patys žmo
nės turi ilgus metus 
užtrauktą dėl karo 
Tuo būdu karas yra 
dideliaujsių žmonijos 
mių.

Vieton pulti nieku nekal
tus žmones vien tik dėlto, 
kad jie kitokios tautos, ar 
ne geiiau būtų skelbti karą 
ekonominiam skurdui, kurs 
yra visų tautų smarkiausias 
priešas t Čia būtų tinka
miausiai sunaudoti v i s ų 
žmonių energiją prieš mili- 
ardierių gobšumą. Karas! 
prieš skurdą ir neteisybę tai 
būtų tikras apsigynimo ka
ras ir todėl visiškai teisėtas.

Žymtis rašytojas Ey. W. ‘ * Kas iš mūsų tarpo galė-
Foerateris taip rašo: ’ ’ I tųTužmiršti, ką yra matęs

“ Vienamedidėliame mies- / nuo pat mažų dienų, kaip 
te kilo piliečių kąrąs. Po mūsų tėvai susirietė ir pa- 
žiaurios kovos laimėjo ka-’gelto bedirbdami prakeikto-’ 
riuomene.t Ten tūkstantis sul jė katargojė, ir niekas nesi- 
virsum darbininkų gulėjo 'rūpino ne jų sveikata, nė a- 
negyvi gatvėse, daugelį nu-Įtostogomis, niekas neklausė, 
šovė {taškiau karo teismo jai’ jų gyvenimas yra žmo- 
nutarimu; našles ir našiai- niškas •— ne, išspaudė tave 
čiai liejo ašaras. Nuo to lai-ųr metė šalin! 
ko buvo, pažiūrėti, visai ra
mu, rodėsi, kad numirėliai 
buvo užmušti, žilvyčiai ir 
alyvos žydėjo kapinėse, ro
dės, kad vėl grįžtą geri tai
kaus bendradarbiąriniojai-

Tik ką 'paatatytag naui'as laivas Šauta Rosa, pagaminus Ban Frau- 
cisco uoste. Naujasis laivai kaštavo 18 milionu dolerių.

m W»J* NE
MOK* AMERIKAI SKOLĮJ

nešti 
skolą, 
viena 
nelai-

KAPITALO PAREIGA
'• Kun. E. Ą. Walsli, Geois 
getown Universiteto vice
prezidentas, neperseniai lai
ke paskaitą Clevelando biz
nierių būriui. Jis perspėjo 
prieš komunizmo pavojų ne 
dėl rusų bolševikų propa
gandos, nes darb i n i n k ų 
skurdas Rusijoj visiems yna 
žinomas, bet dėl to, kad A- 
merikos darbininkai, jei nė 
kiek nepagerės ji} būklę, ga
li krypti į komunizmą, ieš
kodami kokios nors, kad iri 
desperatingos išeities iš da
bartinio nedarbo.;

. Kun. Walsh ilgai yra bu
vęs Rusijoj ir ten nuodug
niai tyrinėjo bolševizmo pą- 
■dėtį. Jis gerai' žino, kad 
.bolševizmas yra nepopulia
riausias jo tėvynėj — Rusi
joj, nes rusai darbininkai 
ant Savo kailio patiria jo 
Žiaurumus, bet tolimesniam 
pasauly, pasįdėkojant uoliai 
bolševikų agitacijai, komu- 
nizrn^ ęąl^a^rądytitkįtbJfĮu 
negu ’jiš ištil<Tijjų yra, •—- ir

. čia kaip tiktai glūdi pavo
jus, jei Amerikos vyriausy
be ir darbdaviai-turtuoliai suprasti?

kai.
“Kai lapkričio mėn. pir

mą kartą prisnigo, buvo su-, 
šąuktas darbininkų susmu
kimas, kuriame kalbėta a pie 
upmų kovas. Vienas k’ri- 
liūs kalbėjo iuž luomų susi- 
taikymą. • Kak trokšta pa
saulio taikos, tas turis norė
ti taikos ir hioinų tarpe. Be 
toj luomų ant vienas kito 
amžinas pykimas ir pūtima
sis neapykanta ir ginklavi- 
masįs esą labai nepraktiški 
dalykai ir galų gale kenkia 
labiau liaudžiai, negu bur
žuazijai.”

Pabaigus kalbėti šiam 
kalbėtojui, pakilo aistringu 
veidų jaunikaitis ir sušuko 
drebančiu balsu klausiančių
jų galvų jūrai:

“Draugai, juk tai, lųi mes 
ką tik girdėjome, .yra bai
siausias ištyžimas. Tai nė
ra krikščionybėj iiės juk 
krikščięnybė yra meilė, tvir
tesnė už mirtį- ir kapą, o 
kalbėtojas jokios meilės mū
sų nugalabytiesiems bro
liams ir seserims neturi, jis 
taip greit smerkia juos, kaip 
tie budeliai, kurie juos nu
žudė. • ...

“Draugai, kas yra matęs* 
kaip tuomet buvo žudoma 
žmonėms pabaidyti, tas žino 
užtektinai visiems laikams; 
tuomet mes matėme, kiek y- 
ra vertinamas mūsų gyveni-i 
mas, tuomet niekam nerū? 
pejo verkiančios moters ir 
vaikai. Draugai, kas visa 
tai yra išgyvenęs ir turi bent 
vieną kibirkštėlę meilės žmo
nėms, tas turi neapkęsti ir 
pasižadėti keršyti tol, kol 
Širdis plaks jo kūne.

ir mete šalin!
“Draugai, būčiau niekšas 

ir apgavikas, jei norėčiau 
susitaikinti sii ta sužvėrėju
sią gauja. Ne; mano neapy
kanta, mana leamta nęapy- 
kanta yra tai mano karšta 
meilė mano broliams,- Ma
no neapykanta yra mano 
meile * teisybei. Mano nę- 
' apykanta yra mano ištild- 
mybe mano nuengtiems tė
vams, mano neapykanta 
esu aš pats; až, atstumtasis, 
užmirštasis, išnaudotasis^ iš 
kurio pavogė jaunystę ir lai
mę! .

“Draugai, varykit po vel
niais taikęs pamokslininką,, 
kuris užuot kalbėjęs apie 
kerštą, kalba apie taiką,, ku
ris apgaudinėja patą save, 
liaudį, žmoniją’?’

Begalinis, minutę užtru
kęs pritarimas sekė šiuos 
žodžius. Tuo tarpu du už 
stalo sėdėdami'kalbėjosi a- 
pie abidvi kalbas. Jaunes
nysis tarė': “Gerai, kad bent 
iš vienos pusės, nors kartą 
buvo kalbama kriksčioiiišku 
atžvilgių.”’ v 7 t

—Apie kaitą kalbėtoją ta- 
mišta sakai? —paklausę vy
resnysis, . *

—Na, žinai, apie kurpių.
—-Taihišta klysti — atsa

ke vyresnysis. — kaip, tik 
neapykantos giesmėje glū
dėjo daugi.ati pasislėpusios 
laikščionybės, negu- taikos 
žodžiuose.” '

Filo Je Patrujo

LIETUVOS KAIME

nesijaus įpareigoti ką nors 
padaryti darbo žmonėms. * •

Kapitalas tampriai suriš
tas su darbu. Viens be ki
to, negali gyventi, bet viens 
su kitu turi bendradarbiau
ti, kad abudu išsilaikytų. 
Kapitalo paveldėtojai daro 
didelę klaidą, manydami, 
jog jie darbą gali išnaudoti
ir jį paremti tik tūbinei, kai. 
darbas jiems reikalingas, o 
šiaip jau gali sau nėpriklau-

■ somai elgtis. : Jie Užmiršta, 
kad juodas darbas kaip tik 
išaugdę kapitalą ir šis, pasi-

• jutęs galingas, neprivalo pa
likti darbininkų skurdė.

* Darbas, nors neturtingas,,
bet yra galingas savo marių 
skaitlingumu, o jei masės 
nepatenkintos, tuomet ir ka
pitalui ne taip jau saugiu 
Pagaliau, visuomet, verstis 
vien tik neteisingumu ir iš
naudojimu — negudri poli
tika ir netolimoj ateity gali 
pakirsti kojas ir pačiam, ka
pitalai. * . ‘

Kun. Wal8h kalba rimtai 
ir teisingai. Ar bus kam jį RBŠytoja' Mary’ RobertsRinehart, 

sugavusi žuvįl25 svarų sunkumo.

—ooo— •
Tame susirinkime buvo 

dar vienas kalbėtojas, kurio 
kalbą, gal vėliau paduosime.

Pageidaujama, kad skai
tytojai paimti i į savo ran
kas; plunksną ir prisiųstų 
11 Darbininkui’1 darbininkiš
ką laiškelį j nedaugiau 20.0 
žodžių. -.

Galite parašytį apie savo 
darbininkiškas mintis, var
gus, kovas, kalbas. Galite 
parašyti apie tas dvi kalbas. 
Katroje randame daugiau 
teisybės?

Gal vien , tik radikalai su
geba savo mintis plunksna 
išreikšti? Gal katalikains 
neįdomūs šitokie darbininki
ški staipsniai ? . Gal bere’i- 
kalo talpiname juos ••Dar
bininke?”

Galite bent parašyti.: “Ka
talikiškame ‘‘ Darbininke ’ ’ 
netinka toki ’ bolševiki š k i 
straipsniai.” Bet imk“ savo 
plunksną ir rašyk!

• . Plunksna

Vyras įsteigė valstybę, 
moteris namus. Bet dabar 
valstybės . /uždąvinihi taip 
sunkūs, kad moteris - turi 
gelbėti vyrui valstybės rei
kaluose. . ;

Mūsų sveėiaiiki pavakario, — Arčiai artimieji Jaukia iš jų 
gera pąs r- “Lietuvos - * - ’ - - -

ponia.” .-r- Ka^ mus riša ir su 
artina. “7 ■> ’ •

Ekskursijos, svečiai iš A- 
merikos, retkarčiais aplan
ko savuosius Lietuvoje. Ki
ti užsibūva ir Įdek Ugiau, 
per žiemą iki pavasario. Kai 
kas. gyvena pas savuosius 
arba pas gimines. Bet, ne
turi savo- pačių artimijjų— 
kartais nusisamdo būtą mie
stely ir gyvena, sau* iki vėl 
gris Amerikon. Dėlko ne
gyvena pąš 'giminėš?. Todėl, 
kad “brangiai” kainuoja. 
Sako nepriteksi ir dolerių; 
pirk viską ir visai šeimai, 
kurioj gyveni. Šiaip dole
riais imant pragyvenimas 
Lietuvoje pigus. Dėlto čia 
ilgiau paviešėti,'- reiškia tą 
patį beveik ką ir taupyti. 
Sako, kad šiais nedarbo lai? 
kais, kokie yra Amerikoje; 
:ir> jei yeiįdą pragyvėnti ir 
laukti geresnių laikų, — to
kiems, sakoma, rekomenduo
tiną geriau vykti Lietuvon 
pagyventi. >

Amerikos lietuviui, yyven 
darni svetur gerai'atsimena 
saviškius. Jais: rūpinasi ir 
t. t. Štai V. miestelyje ne
tikėtai teko pamatyti {(Lie
tuvos ponią'. ” Iš sykio nu
stebę einame į teirautis kas 
per asmuo yra toji “Lietu- 
Vos ponią.” .

Ji buvo našlė, Josios vai
kai dar prieš karą buvo iš
keliavę Amerikon. O savo 
motinos nė vienas nepamir
šo. Jr dabar vgyyęna šva
riam bute, turį tarnaitę, ku
rią jos vaikai visam laikui 
dėl jos yra parūpinę. Pini
gų ir drabužių prisiunčia jai 
iš Amerikos. Jai nieko ne
trūksta. Pavalgius, apsire- 
džius, kasdien eina bažny
čion, meldžiasi už vaikus, 
prašo jiems . Dievo palaimos 
ir sveikatos. Josips kaimy
nai, dėl tokios, .taip gražiai 
aprūpintos senatvės ją ir 
praminė — Lietuvos ponia.

Ir nemažai rasime tokių, 
tėvų ,kuriais gražiai pasirū
pina jų vaikai gyvenantieji 
Amerikoje. Ne tik tėvus, 
bet ir brolių nepūmiršta. Ne
pamiršta, nori jau visą ber- 
tainį šimtmečio' gyvena A- 
merikoje. . Patašo^ b.et la
biausia' prisiunčia dovanų 
šventėms. . Senki gyvenan
tieji Amerikoje, matyt, gal- 
voja/kad’iŠ jų labiausiai ląti 
kią dovanų, dolerių ir tt. 
Taip. manydami mūsų bro
liai Šiek tiek Idysta.; Mūsį-

■ Šiomis dienomis vienas 
Paryžiaus laikraštis patal
pino žinias, kiek Prancūzija 
nuo didžiojo kaį^o laikų yra 
paskolinusį piiiigi} įvairioms 
valstybėms. IŠ viso Pran
cūziją yin išskolinusi U bi
lijonų ir 577 milijonus fran
kų. Daugiausia paskolinta * 
Rumunijai, Lenkijai* Čecho- 
Slovakijai, Suomijai, Turki
jai. Prancūzija visgi teisi
nasi Amerikai, jog ji negalį 
sumokėti Amerikai ‘ skolų. 
Amerika yra dovan o j u s i 
Prancūzijai karo skolas, bet 
Prancūzijai to neužtenka.
- Prancūzija, gavusi pasko- . 
lą iš Amerikos,, skolinn įvai- 
rioms valstybėms,, imdama 
ankstus nuošimčius K *ga- 
mindamaši sau paklusnius, 
tarnus. Kaip prancūzai gro
ja, taip dabar šoka lenkai, 
rumunai? suomiai, turkai ir, 
beveik, čechoslovakai.

Lietuvos spauda praneša, 
kad Teisingunio ministerijo
je yra sumanymų užkirsti 
kelią piliečiams mėgstan
tiems bylinėtis. Yra labai 
daug žmonių, kurie be jokio 
reikalo kelia bylas, kad tik 
atkeršijus savo kaimynui ir 
jam padarius nemalonumų 
ir nuostolių.

Ketinamą’ leisti teismams 
įbausti bylininkus piniginė-

kie atsilankymai išnaujo mis baudomis už aiškiai ne
kils su kitu suartina, sūri- raikalingų ir tuščių bylų kė- 
šą. , limą.

Šv. Pranciškaus Vienuolynas

gal labiau laiško, kaip kar- 
tąis doleriji^^ Ar ne džiaugs
imas pagaima žmogų, kai jis 
netikėtai sulaukia ilgą, ilgą 
laišką iš brolio amerikiečio 
kelMąjnetų jari. nieko nera
šiusio!' Ar ne jaudina toks; 
įvykis, kada jo draugas ar 
sesuo atsiranda! Už jokius 
dolerius tokio įvykio nieks 
nemainytų. Gerai daro tie 
mūsų broliai, kurie retkar- 
karčiais atsiminę savo gerus 
gentis, brolius ir draugus 
kai kada jiems parašo laiš
ką. Jie daug džiaugsmo 
jiems, geros nuotaikos ir 
gražių atsiminimų sukelia.

Žinoma, kas gali ir geriau
siai padaro aplankydamas 
savuosius asmeniškai. To-

Šiais metais. šv. Pranciš
kaus lietuvių vienuolynas 
minės dešimties metų sukak
tuves. Dešimt metų atgal 
užsimezgė pumpurėlis to vie
nuolyno. Mažas būrelis 
(penkiolika) sesučių pradė
jo sunkų dąrbą vykdyti.

Patarle “Per žmones į 
svietą, per Angelus į Dan
gų,” tinką ir šiame atsitiki
me. Atsirado prakilnios 
dvasios kunigų,' kurie dėjo 
visas pastangas vienuolyną 
tvarkingiausiai įkurti ir pa
statyti ant tvirtų . pamatų 
Dievui padedant, tas viskas 
įvyko,’ todėl sesūčių skaičius 
žymiai padidėjo; dabar jau 
turime 170.

1925 metais sesutės įsigi
jo namą, kurio vieną kam
barį paskyrė koplyčiai, į ku
rią telpa tik apie 60 asme
nų, todėl sesutės yra priver
stos įsigyti nors medinę ko
plyčią (• ‘portable. chapel’ ’), 
į kurią visos kartu galėtų 
sutilpti ir Dievą garbinti.

Tikrai sakant, vienuolyno 
širdis yra koplyčia, nes Die
vo meile, artimo meilė ir tei
singas atsimbkėjūnas gera
dariams plaukią iš koply
čias, o ypač vasaros laiku, 
kai visos sesųteš suvažiuoja 
į Motinišką Namą, jįo sujn 
kaus metų darbo, Koplyčia 
yra. būtinai reikalingą^ Jąą 

' ten gauna dvasiškų jėgų su
stiprinimą, jų , iįūdjiutnui 
persimaino į. linksmybę ir 
nuovargiai pavirsta ramybe.

Blogi ir sunkūs yra laikąįj

bet'vargas dar yra didesnis. 
Taigi stropiai; imamės už 
darbo ir tikimės, jog šių mė
ty. gegužės mėnesį koplyčia 
būš pastatyta. ’5
c Koplyčios ’ pasta tymas 
šiais metais bus istorišku į-, 
vykiu vienuolynui, kurio gy
vavimui ‘pirmosios sesutės 
padėjo/daug vargų, rūpes
čių ir pasiaukojimo. Daug 
kunigų uoliai darbavosi, kad 
tas vienuolynas .augtų, plė
totųs ir duotų pagalbą mū
sų žmonelėms, platintų tikė
jimą, palaikytų tautą ir ^gai
vintų jaunimo širdyse tikrą 
tėvynės meilę. ' -

Atsirado prakilniosz dva- . 
sios draugysčių, organizaci
jų, geraširdžių žmonių, ku
rie, kaip savo darbais, taip 
ir aukomis remia tą netur
tingą naują vienuolyną. Kai 
kuriems kilo balines : ^Kaip 
tos. kelios neturtingos sesu
tes galės gyventi?” Kažku
rie. net buvo baimės apimti, 
nedrįso nei paskolinti, nei 
prisidėti savo centu,* nes ma
nė, jog tas vienuolynas ne
gales gyventi.

Dievui gąrbel Šiandieną 
mes visi žiūrime ir stebimės 
ūoliij. sesučių, geraširdžių 
kunigų ir prakilnios dvasios 
žmonių aukšta idėja, kimi 
nežūna ir nežus. Kaipo lie
tuviai, visi, kartų surėmę 
petis į įietj, varo šventą dar
bą pirmyn. "Iš to yra dide
lė garbė Dievui ir visiems 
Amerikos lietuviams.

Kt<». J. K ^ripkas.
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Žmogaus Protas ir Alkolis

(Tęsinys) . •
Alkolis išplėšia iš mūsų 

visa tai, kas būtinai reika
linga einant slidžiu, duobė
tų ir erškėčiuotų keliu į 
mokslo bei žinijos pilį, Al
kolis kaip nuodas žmogaus 
organizme reiškia tų patį, 
kų vagys ir plėšikai visuo
meniniame orgaiiisjine. 5Jei 
višūbmeiiėsg^rivereikalau- 
ja išskirti tuos, kurie kesi- 

■ naši ant privatinės nuosavy
bės ir atskirų žmonių bran
giausio turto — gyvybės, 
taip lygiai ir k i e k v i e n o 
žmogaus gerovė ir didy
bė reikalauja išskirti nuo sa
vęs alkolį. Tikslus alkolio 
ištyrinėjimas parodė, ’ kad 
alkolizmo įtakoje mūsų pro
tiniai sugebėjimai silpnėja. 
Tas silpnėjimas pastebimas 
visose protinio veikimo sri
tyse : tiek paprasčiausiose, 
tiek sudėtingiausiose. Pa- 

- žymėtina/ kad juo sudėtin
gesnis proto veikimas, juo 
didesnės žalingos įtakos da
ro jam alkolis.

Ištirti alkolio vaidmeniui 
mintiniame skaČiavime, Ber
no seminarijos direktorius 
Jašzas 1900 m. padarė tokį 

^bandymų. PasįriSko 20 mo- 
kinių apie 17 metų amžiaus 
ir esant visiems blaiviems 
nustatė .jų normalų darbin
gumų. Po to jis padalijo 
juos į dvi grupes taip, kad, 
pirmoji grupė protinio pa
jėgumo atžvilgiu būtų lygi 
antrai. Tų padaręs pirinų- 
jai grupęi davė- dirbti blaL 

. viems. o antrajai .■— pavar
tojęs! alkolį: vienai darbo 
daliai 1/10 — 1/3. litro vy
no, antrųjai darbo daliai 
1/10 — 1 litro alaus. Re
zultatai buvo tokie: iš pra
džių neblaivieji pralenkė 

. blaiviuosius, padarydami 
darbo daugiau, negu 

blaivieji. Bet greit ręžulta^ 
tai ėmė keistis blaiviųjų 
naudai. Tik po 1 valandos 
darbo blaivieji jau buvo pa
darę 4% suviršum darbo 
daugiau, . negu neblaivie
ji, o po 2 valandų jau be
veik vienuolika nuošimčių 
daugiau, o po 3 vai. jau .net 
12 ir puse nuoš. daugiau ne
gu neblaivieji. Tas neblai- 

< ’ viųjų atsilikimas ėjo propor 
: cingai išgęrtųjam alkolio 

kiekiui.
* Viena olandų mokytojų

sųjunga taip pat tyrė alko- 
lio įtakų į mokymusi. Tyri
nėjimui buvo paimta 1790 
mokinių. Tiriamieji buvė 
sukiTstyti į tris grupes. Pir* 
moji buvo sudaryta iš visiš
kai blaivių, antioji iš atsi
tiktinai išgeriančių, o trečio
ji iŠ reguliai’iškai geriančių. 
Baigus tyrinėjimų, pasiro- 
dė, kad blaivieji mokbsirapie 
tris kartus geriau, negu ge
riantieji? . < .

Visiems mums yra gerai 
žinoma, kad norint kų iš* 
mokti, reikia kiek- kartįj pa
kartoti. Prof. Krąepelmas 
duodavo blaiviems savo mo
kiniams išmokti atmintinai 
eilę skaičių. Tie mokiniui, 
kol dar nebuvo gėrę, atkar
tojus 40 kartų, išmokdavo 
atmintinai 100 skaičių, o iš- 
gerus 2—3 stiklus alaus, jie 
karindavę 60 kaitų ir išmok 
davo tik 80 skaičių. Vadi
nas, darbo našumas beveik 
pusiau sumažėdavo. Tokiu 
pat būdu; duodavo tiems mo
kiniams sudėti 'žodžių skie
menis, ir jie nors po 2—3 

• stiklų alaus! žodžius smar- 
; kiau tardavo, bet užtat dau
giau darydavo klaidų, $ ir

’ _J iwi meū k^ Jieraviečiąi 
.. buvo pašauti į Marcinkonis, 

kur buvo klausinėjami, ko- 
« • dėl neleidžia vaikų lenkų

Čius — keletu retų liaudies valdiškon mokyklon. . Tėvai 
dainų ineliodijų, p. Herford aiškinosi, kad jie prašę įna* 
— du’ senus kryžeivių cho-lpektoriaus lietuviškos uRy- 
ralus, kuriuos surado senuo- Ito” mokyklos ir dabar lau- 
se Karaliaučiaus arehyvuo- kia atsakymo^ Bet jų aiš- 
se ir kiti . Opera GražU kinimasis nieko jįepadėjo. 
na1’ yra kettmių veiksmų, 5 Dabargavo ..sumokėti po 10, 
paveikslų ir prologo. 4201 ir 30 auksinų Šie’ tėvai: 

——— K. Tankelevičius, ’ K. Ston-
MIRt, PASIKORĖ, O DABAR Į|<us, A. Žukas, J, Janeika,

SERGA Į P. Taiikevičius, P. Kalpo-
KURTUVeNŲ vals. Pa-Įkas, D. Šinkcpiis, B. Višti- 

širvių kaimo gyventojas Pr. niš, J Laukonis, A. MiŠki- 
Stasaitis apvogė Bazilionų nis, D. Dailydė, M. Kalpo- 
miestelio gyventojų Geleži-lkas, N. Linkevičius, F. Dai* 
nį. Šis jį patraukė teisman, lydė, K, Tankelevičienė, J. 
Buvo paskirta Šiauliuose! janeika, M. Stonkus, M. Vi- 
pas teisėjų bylos sprendimo štiiiis, A. Dailydė, T. Žukas, 
diena. Tik Čia pristatė į tei- D. Oimlionis, F, Vištinis, J- 
smų policijos valdininko P.|Lapatinskas,' T. Miliauskas 
dokumentus, kad Stašaitis ii* U. Ligiavičienė, viso 25 
Šiaulių miesto ligoninėj mi-žmonės.
re. Byla iiumarmama. f ------- ——. ■

Karto Geležinis bevažiuo- ||jį|jį|||Q |)2pUQ|.|||0
darnas per miškų susitinka nVI I '
Stašaitį. Persigasta žmo-1 BYLA
gus, pamano, kad vaiduoklis. '
Atvyksta į policijų ir plane-iKerlfe nz konlutr^iciją b 
ša apie įvykį. ’ Vėliau pa
aiškėja, kad ligoninėje mirė 
visai kitas Pr. Stašaitis, nie-Į. 
ko bendro neturįs su Šiuo. ' 

Vienų gražių dienų vel| ' 
gauna policija žinių,- kad 
Stašaitis pasikorė. Polici
ja nuvyksta į jo namus ir 
randa jau žemėj begulintį,!
mat,, žmona pasisk u b i n o Į... 
šniūrų nuplauti. Stašaitis 
guli žemėje jau nebegyvas. 
Pasklido visur gandai, kad 
Stašaitis tikrai pasikorė. I 

Šiomis dieūomiš užeina 
vienas* Šiauiių policininkas j 
į apskrities ligoninę ir sutin
ka prieangy Stašaitį. Polici
ninkui plaukai atsistoja/ 
bet vėliau. įsidrųsidęs įsikal-1 
ba ii* pasirodo, kad Stasai-į ....
tis, išvykus policijai, vėl at- nių malūnininkai norėjo su
sigavo, o . dabar atsigulė Ii- daryti sindikatų ir kvietė 
goninėn pasigydyti, ries jam Freimąnų, bet tas nesidėjo 
bėsikariant smiūras nuspąu-1^’ toliau konkuravo. Be to, 
de kaklų ir, be to, labai nerJ^U?-.'jU- ojp ^ar konkuren
tai pairę.“ ei ja ir dėl. elektros tiekimo

. ' ■ . J : Kėdainių miestui.
MIRS GERAS LIETUVIS RuževiČiaus galvoj ir kilo 

• —. Vilainių malūno užpuolimo
ASAŠNYKAI. — Vasa- mintis ir tapi jis, ieškojo

■ rio 23 d. čia mirė geras ir bendradarbių. Ruževiciųs 
ėmė ginkluotis, surado Ul- 
kininkus — A. Vaitkų, pa
sivadinusį Malinausku, Juk
nų ir Paškevičių. Vaitkie
nė įkalbinėjo savo vyrų, kad 
jis padegtų Vilainių malu- 
riįz nes< už tai gausius daug 
pinigų. Pasikėsintojai Vait
kus ir Jukna jau buvo bę- 
įvykdų padegimų, bet nega- 

daug žmonių kaulų ii* karis- vę sutartų 500 litų, malūno 
kų ginklų liekanų. Iš visa- nepadege. Tai buvo 1930 
ko matyti, jie buvo palaido- metų pradžioj. \
Ii be karstų ir netvarkingai Piktadarybė buvo įvyk- 
į duobę suversti. Kaulai dyta spalių 5* d. Užpuolime 
daug stambesni ir ilgesni J dalyvavo Ruževičius it Vait- 
kaip vietos žmonių. Gink- kus su ’ žmoną.. Jie Persi
jai labai surūdiję, bet rūbų rengę, su kaulėmis ir gink- 
liekanos ne visai sunykę, lais^įsiveržė, į..-rfiajinų, pra* 
Muziejui nieko tinkamo ne-įdėjo Šaudyt Wo vienos 
rasta..» Pasak senų žmonių, kulkos krito, nįiriiiiai siižei- 
ten esu palaidoti praiicūz- Istas darbinirikąsą Tuo tar- 
mėčio kareiviai. . ‘ . pu Vaitkienė vyriškai per-

•—— / Įsirengusi su šake , rankose 
nubaudė tėvus . saugojo duris, kąd.niėks ne-

. ■: t , / . įeitų/ir neišeitų, Malime
’ ..^ųi«inkrinių|e^ąri^: Mis žmones- šuva*,

vals. — Jau ir, čia baudžia- re į kambarį ir uždarė. Vait* 
mi tėvai už neleidimų, vaikų kienė, saugojusi duris, ■ pą- 
į valdiškų mokyklų. Per-1 matė ateinančius du vyrus

Žiiiids Isr'Lietuvo's
\ KAUNAS. — Šių meti 
sausio 1 dienų visoj Lietu- 
voj ■ buvo 3,219 kalinių. Į 
ta ricaiČlų įeina ir mažame
čiai ligi 17 metų, laikomi pa
taisos įstaigose; jų yra apie 
w. ■

PARAŠYTA LIKTUVIŽKĄ
r OPERA

KAUNAS. — Žinomas 
mūsų kompozitorius Jurgis 
Karuąvičius nesenai baigė 
rašyti lietuvišku istorinę o 
peni “Gražina?* kuriai siu
žetas paimtas iš to pat var- 
do poeto Adomo Mickevi
čiaus poemos. Libretto ope
rai paiuoše Kazys Inčiūra 
Be K. Inčiūros autoriui 
daug- phdėję' šie mūsų įvai
rių meno sakų darbuotojai 
kttn. Sabąliąuskas — Žalia 
Rūta — suteikė senoviškas 
lietuvių raudų melodijas, 
dailininkas A. Žmuidzinavi-

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI -

IV. JONO KV. BL. PAĖALBINĖa V 
DR-JOS VALDYBA

PirminihMiur— M. ilpb* *
.30 Mt. 14* Ra, DorchMter, Ma< . 4 

Telepbone Co’lambi* &4M 
Vlce-PlrmiiiinkM — J. Petraa*k*«

24 Thomaa Park, So. Boston; M*ih» 
l*tot Ružtinhikas J. Glln«cią*

5 <rhomM, purk, So. Boston, Muv. 
Fin, RaStinlnka* — M. Seikiu

256 E. Ninth St., So. Bo«ton. Mumu 
Iždininkas — A. Naudžiūną*

883 E. Broadvay, So. Boitriih M«m 
MarSalka — J. Zuiki*

7 Whifle|d St., So. Bo»ton, Msm. 
Draugija liuko luMrlnklmua ka« trečlf 

nedSldtenl kiekvieną mėncalo, 2 vaL 
po pietų, Parapiją* aaiej, 492 E, 7ttr 
St, So. Boatori, Ma**. . ■ . ~
Profeaionalal, biznieriai, pramonin

kai, kurie skelbia*! “Darbininke," tik* 
rui verti skaitytoją paramos. ’.' •.

Visi, garalnklte* “Darbininko,"

LOTUVOS DUKTERŲ DR-JO3 
PO GLOBA MOTINOM *V6.

Urmininke ~ Eva Marksieng, .
625 £). 8th St, So. Bo«ton, Mass, 

Vice-plrmininkė— Ono Slaurienė,
448 B. 7th St, So. Boston, Mas*.
Tel. So. Boston 8422-R.

Prot. Balt ■— Brone ClunjenČ,
29 Goujd S t., West Rosbury, Muss, 
Tel. P»rkway 18B4YV

Fin. R**c.r- M*rjon* Markąnlut*
66 G 8L, 8q. Boston, ilaas. 

JMlnlnkfi— On* Stanlulluti
105 We«t 6th St, So. Boston, Mas*. 

Tvarkdarft •*- Ona MlsglrdlenS
’ iBiU Columbla Rd., So. Boston. Mas*. 
Kasos Globoja — B. JanuionUnfi

1426 Columbla Rd,, So. Boston, Maut 
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antra ntarnlnka kiekvieno mėnesio, 
• 7:80 vai, vakais,. pobalnytinej *ve- 
'■ tain«j. . ‘
Visais drangljos reikalai* kreipkite* 

pas protokolu raltinlnkf.

f’'

ir paleido į darba šakes, Statemeht of The
• , , . AP

JUOS sužeisdama. Ir tiė aL 
ėjusių RuževiČiaus ir Vait
kaus su revolveriais buvo 
nuvalyti į -viršų.. TĄda bu- 
vęs atneštas bakas benzino 
padegti nialūnui, bet Čia ir 
buvo * keršto galas. Benzi
nas buvo įmestas į Nevėžį ir 
visi išsiskirstė kas sau.

Žinia apie pasikėsinimą 
ir užmuŠiniį greit pasklido 
irz patys italtininkai išsiniš-

Management, Circūlation, etc. f 
Reąuired by The Act of

CongressofAugust24, . ?.
1912,

of Piirbiiiiukits publlshed Seiiit-we0kly 
aOost6n7Ma^;5inTrųrW2, StWof 
Mass., County of Suffollr.

Befbre uie, a Notaiy Public Iii and 
for me State and country aforesald, • 
personally appeiU’ed Mary P; Dusey, 
vho having been dūly sworn according 
to Tavy, deposes and sayą thnt she Is the 
Business Manager of the ihubinlnkn# 
and fliat the follovving isf to . the best 
of her knovyledge and bėUei,. ą true 
statesiuent of the ovvnership, manage- 
inent etc„ of the aforesald publkatlon 
for the (hite shovvn ift the above eap- 
tlon, reąnirėd by the Act of August 24, 
1012, embodl(‘d in section ,443, Postai 
iLnvvs and Regulatlons, pririted orr the 
revėrsė of this fonn, to wit: >

1. That the narnės and addresses of 
the publishers, editor, and buslnėss

1 raanagers avė:. Pubilslibr St. Jos. -Lith. 
It. C. Ass’n of Labo!’, 3G6 Broadvviiy, 
So. Boston, Mass. ; Editof A. F. Knei- 
žys, .291 Ploasant Ste, Cantom Mass,:. 
Business Manager, Mary F. Busey, 9 
Favvndale Rd., įlosiIndule, Masg,

2. Thnt the ovvners are: S amt Jos.
-L Itin R. C. Ass’n of Labo r, 36(5 Broad- 
vvay, So. Boston; Mass. ’

J. Smllgis, Presldent, 127 Cherry St, 
Cainbildge, Mass.

J. Laučka, Secretary, 456 Broad- 
vvay, So. Boston, Mass.

A. Vaisiauskas,-Treasurer, 371 port- 
land St,( Cambridge, Mass.

■ •; 3. That the known bondholders, 
mortgageeš, and othev securlty. liolder*

. ovvning or hoTding 1 per cent or more 
of totai ainonnt of bonds, inortgages 
or otlier securltles are: Tautos Eondus,

» Brookjyn, N.-Y. . **
Mary F. Dusėy, Business Manager, 

- sworn to and subseribed before me 
thjs 29tli day of Mareli. -1982. . . |

Clias. J, Kalinauskas. Notaiy Publle 
T (My eofnni Isslon ęsplres Deė. 2Ą.J 934, j

Dabar įvykęs teismas nu
teisė: Juozų Ruževičių 15 
metų sunkiųjų darbų kale
ntu. Ant. Vaitkus nubaustas 
10 metų s. d. kalėjimo. Ona 
Vaitkienė 6 mėnesiams areš
to. Gęršonavieius (Ruževi- 
čiaus bendradarbiai) 1 nu 
paprasto kalėjimo, o kiti iš
teisinti. Nužudytojo Eigir- 
do dukters išlaikymui pri- 
teista kas mėnuo po 50 litų, 

kol pasidarys: pilnametė ar 
ištekės; ;

nestojimą i sindikatą
Kovo' 2 d., Kėdainiuose 

(Kauno apygardos teismas 
7_ j nagrmej a garsių Vilainių 

malūno užpuolikų bylų. By
liai medžiaga buvo rinkta il- 

t gai,. nes toji piktadarybė į- 
' vyko 1930 metų pabaigoj.

Kėdainių apylinkės malū- 
į nininkai tarp ■ savęs labai 
konkuravo. Buvo prieita 
prie to, kad Vilainių malū
no savininkas Freimanas 
kelias dienas malė visai ne- 
[mokamai.' * '-Tasv vedė* iš lyg- 
s varos kitus malūnininkus, 
o labiausia niršo Juozas Ru- 
žeyičius, Kėdainių elektros 
stoties koncesionierius ir 
malūno savininkas. Kėdai-

CHICAGOS APSKRITI ES 
BLAIVININKy SEIMAS
Seimas įvyko sekmadienį, 

kovo 6 dienų, 1932 m., Ne-, 
kalto Prasidėjimo parapi
jos salėje.
, Seimas prasidėjo 3 v. po 
piet. Apskrities pirminin
kas kun. A. Briška sukalbė
jo maldų. Seimo pirminin- 

, . , , ku išrinktas F’ Vaičekaus
mokslas ilgiau " turėdavęs, kas, sekretore T. Pakeltyiė.

Buvo perskaitytas anksty
vesniojo seimo protokolas ir 
vienbalsiai priimtas. .

Kalbėjo kun. A. Briška, 
kaip būtų galima įsteigti 
blaivininkų. kuopas kitose 
parapijose. Kun. J. Mačiu- 
lionis įrodinėjo, kad būtų 
gera, jeigu jaunieji kunigai 
prisidėtų prie blaivybės kuo
pų praplatinimo.. .1

Pranešimai: 1 kuopa, Bri- 
ghton Parke, gyvuoja gerai. 
Daromi susirinkimai kas 
mėnesį ir lankosi dvasios va 
idai. Atstovi! apie 10. . - .

2 kp., West Sidė, taip pat 
. gerai darbuojasi. Turėję 
, arbatėlę Kalėdų Dienų. Su- 
, smukimai įvyksta regulia
riai., Atstovų 6.

Buvo duotas pasiūlymas 
išrinkti asmenis važiuoti į 
kolonijas ir sužinoti, ar gali 
imj, įsteigti ten blaiyininkų 
kuopas. Pasiūlymas priim
tas ir išrinkti Šie asmenys: 
1Ą F. Vaičekauskas, 2) J. 
Klimas, 3)’ J. Rudienė, 4) 
G. Ružalieriė ir 5) O. Bartiii- 
šienė. \, .■ ■

Nutartą seimus turėti vi
sada ketvirtų Gavėnios sek
madienį su paskaitomis ir t 
t. Dvasios vadai raginami 
įrašyti mokyklos vaikučius į 
blaivininkų kuopas. Kun. 
Valančius kalbėjo apie jau- 
nimo blaivumų:

Svečių dalyvavo apie 50.
Išrinkta apskrities vaidy

ti / pirmin^k&/ klmJ^AŪt.
Briška, Sekretorius kun. L. 
Draugelis, kasininkas ’* F. 

i Vaičekauskas.

trukti. Kad alkolis neigia
mai'veikia žmogaus protų, 
patvirtina ir ištisa eilė gar
sui. rašytojų, menininkų, ar
tistų ir kitų žymių žmonių, 
kurie jo daromos blogybės 
patys patyrė. Gali ir tu pa
tirti, mano, miėlasis-dji 
drauguži-e, kokių didelę ga
lų daro alkolis tau, tavo šei
mai, visuomenei, o kartu ir 
visai tautai.
(Iš “ Ateities Spindulių ”)

NAUJOSIOS ANGLUOS 
KUOPOMS

Apskrities blaivininkų su
važiavimas įvyks balandžio 
3 d. parapijos svet., Wind- 
sof St., Cambridge, Mass.

Visos apskrities kuopos 
išrenka atstovus ir parūpi
na gerų sumanymų.

Posėdžio pradžia 1 valan
dų po. pietų.

Dvasios Vadas . . .7
Kim. Pr.Juškaitis

Pirmininkas .
Zavetskasj '

v Ratštminkas
B. Jakutis.

pavyzdingas lietuvis katali
kas a.ą. .Jonas Trainavicius.

ATKASĖ PRANCŪZMEČIO 
KARIŲ KAULUS

LEKĖČIAI, Šąkių a’.. — 
Viasario. 27 d., KaŠelionių 
kaime lauke kasant liutero
nu kapinėse duobę rasta

I AR TURI LABAI GRAŽIĄ KNYGĄ

| LIETUVOS ALBUMAS
Į 436 puslapių didumo

| ‘ Kiekvienas puslapis labai gražiu paveikslu pa
puoštas. Kiekvienas lietuvis privalėtų įsigyti šių 
knygų. Jos kainą buvo $44)0. Dabar gausi‘tik už

* • •. f -t-l- »
Reikalauk iš 

"DARBININKO”
Į 366 West Broadway ' *‘ South Boston, Mass.
i . i

s

I

5

I 
’E
I

$1.00.

z

Keliaukite Su Lloyd

LIETUVĄ
Tas Reiškia ‘ ,

GREIČIAUSIAIS LAIVAIS . 
TRUMPIAUSIAS KELIAVIMAS.

PER JURAS , ‘
PER 7 DIENAS Į TĖVYNĘ

Puikūs geležinkeliu, susisiekimas! iŠ 
BREMERHAVEN Į LIETUVĄ

Bagažas Persiunčiamas Lietuvon

Vžsisakyklt vielas pas vietinius agentus.
Reikalaukit. LLOYD laivakorčių,

NORTH I |nYD
GERMAN UUV I M 
252 BOYLSTON ST„ BOSTON

MALDAKNYGES

■ H

t

I ••

I PASINAUDOKIT NUPIGINTA MALDAKNYGIŲ KAINA. 
Į TIK RĄ GAVOME SIUNTINĮ NAUJŲ MALDAKNYGIŲ
| LABAI PRIEINAMA,KAINA

I “MALDŲ RINKINĖLIS”
| Kainos: •/’. ■" lį?

Juodais odos apdarais $l,5b (buvo $1.75)
Baltais celuiloido apdarais $1.50 (buvo $175) I
Juodais paprastais apdarais ,75 (buvo $1,00) -
Baltais cėluiloido apdarais -90 (buvo $1.25) ’

' “MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS” < ” 
Kainos:-'.

• Juodais paprastu apdarais ,80 į
Juodais minkytais.apdarais. .50 % : . ,
Jubdais odos apdarais .75 . /

. Baltais celuiloido apdarai • ,80 . *

f
I
i
I tniant didesnį skaičių, duodame , g^rą nuolaidų. .

Knygutės labai tinkamos, dovanos vaikučiams prie pir*

|.t mosKoinUnijos.ir kitoms iškilmėms. ■. .
| ’* VįusVužiAkyniuk tiekite sekančiu autrnlūt1' . '• V 

“DĄĖBINIKKAB”: ’• : ’
! 860 Broadwny, ‘ Bo. Boston, Mma-z.

Į
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Pirmadienis, balandžio 4, 1932 D ARBININKAS. , . » •-/,.. ■■ '; S

Akelaitienės kaltės, bet iš 
gatvekario valdytojo neap
sižiūrėjimo, reikia tikėtis, 
kad gaus atlyginimo u£ to
kį sužeidimą. ’

SERGA
Paskutiniu laiku girdėti, 

jog Margareta Kaminsldene 
sunkiai serga plaučiu liga

Velykų rytą Prisikėlimo 
Mišios padarė didelį įspūdį 
į visus susirinkusius. Baž
nyčia prisipildė . kimŠtinai 
dar prieš Mišias. Kadangi 
bažnyčia buvo per visą nak
tį atdara, žmonią buvo per 
visą vakarą. Kiti pradėjo 
rinktis trečią valandą rytą, 
nors Prisikėlimo procesija 
tik penktą valandą praside- -gvr Agnieškos ligonincjc. 
jo. A^icmet Buvo šii tas nau
jo procesijoj. Apipuoštus 
kryžius su raudona stula 
reiškiantį mirtį nugalėjusį 
Kristų tisą procesiją ve
dė. Buvo labai daug vaiku
čių, kad net galas eilės kuo
ne susidūrė su pradžia, su
kant apie bažnyčią. Iš ša
lies žiūrint, atrodo , lyg kas
met mūsą iškilmės darosi 
.gražesnės^.puošnesnės. Rei
kia dar pridurti, jog choras 
visai kitas Mišias, seniai jau 
girdėtas, labai dailiai atgie
dojo;. Velykų Prisikėlimo 
proga.

tos trys Mišios ir pamoks
las pasakyta. Velionė buvo 
Moterą Sąjungos, Altoriaus 
ir Ražančiaus draugiją na
rę ir uoli Tretininkė.

Ją lydėjo labai didelė mi- 
ąia žmonią, kokios dar ne
buvo matyti lietuvią tarpe 
Baltimoreję. Buvo iš viso 
apie 30 aątomobilią.

Andrius Miliauskas, 59 m/ 
amžiaus^ gyvenęs 528 West 
Barre St., pasimirė kovo 17 
dieną. Kelios ligos susidė
jo jo mirtį pagreitinti. Lai
dotuvės: įvyko kovo 21 d. iŠ 
bažnyčios.

Ten pat buvo nugabenta Ba
rauskienė, gana rimtai susi
žeidusinuo puolimo.

MIRĖ 
a • ■

Mortą RilSickienė, 229 S. 
Greęn St, staiga paąimįrė 
kovo 22 d. Laidota Ve.lyką 
antrą dieną# Buvo atlaiky-

Kazys Kvederas, 75 me 
tų, mirė širdies liga kovp/lf 
dieną. Jis buvbThbai se
nas amerikietis, vienas iš 
pirmąją lietuvią Baltimo- 
rėj. Ilgus metūs laikė savo 
siuvyklą, bet pastaruoju lai
ku apsigyveno savo ūky ne
toli White Marsh, Md. Abi 
minėtos laidotuvės b u v o
Holy /Redeemer kalinėse.

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONUOSE

HARTFORD,GONN.
■: SEPTYNI PASKUTI

NIEJI ŽODŽIAI
Šy. Alfonso bažnye i o j e 

verbą .sekmadienį, kovo 20 
d,. įvyko trecias metinis baž- 
nytinės Antikos1' koncertas. 
Choras, antrą sykį kartojo 
Dubois “Septynius Pasku
tiniuosius Kristaus Žodžius 
mio Kryžiaus.” Prie kiek
vieno žodžio kun. Dr. Men- 
delis .atatinkamai paaišknio. 
Solistai buvo R. Juška, ba
ritonas,. Jurgis Galkaūskas, 
bosas, ' Jonas Štočkus^ teno
ras, Ona Čėsniūtė, Marija 
•Gensevičiūtė ir Marija Gele- 
žįūtė.' -

Šiame pastatyme choras 
toliau prisilaikė: savo rengi
mą aukšto, tobulumo. Pla
čiai pragarsėję dainininkai 
pritraukė apipilnę bažnyčią 
žmonių, kurie gėrėjosi tos 
Kantatos gražumu.

VALIO AMERIKA!
Balandžio 3 d., Atvelyky

je, mokyklos svetainėje L. 
Vyčią 6 kuopa rengia vaka
ru, kuriame bus vaidinamas 
naujas veikalas “Valio A- 
merika.” Veikalą parašė 
ir vaidintojus mokė kuli. E. 
Gradėckis. . • . .

Vaidins .30 asmeną, . Pro- 
•grama tikrai įdomi. Visi 
atsilankę džiaugsis . ir . vi-, 
siemš patartina nepraleisti’ 
šięs progos, j ’

Pranašautojas A.^. M

Repozitoriumas buvo iš
puoštas labai grąžiaį; alto
rius skendo gėlėse. Virš ur
nos, lyg orę spindėjo kieli- 
kas. Greta altoriaus, Evan
gelijos pusėje, buvo pareng
tas kalėjimas, kur už grotą 
matėsi “Eceė Homo”^tovy- 
ja. Greta kalėjimo matėsi 
Jeruzalės . miesto vaizdas. 
Svetimtaučiai negalėjo; atsi
gerėti...

Altoriaus puošėjoms pri- 
gelbėjo p. P. Raznauskas.

Konvalija

sios vadas, pirmininkė—M,. 
Songailiūtė, raštininkė — C: 
Arminiūte, o narės, išskyrus 
naująsias,, yra O. Akstiniū- 
tė, .0; Jereckiūtė, A. Piniu- 
tė ir O. Songailiūtė. .

Konvalija

SO. WORCESTER, MASS.
. KRIKŠTAS

Ščiglinskai Bronius ir Te* 
ofilė susilaukė dukrelės, iš
kilmingas * krikštas įvyko 
Aušros Vartą parapijos baž
nyčioj, kovo 27 d. __ 

Krikšto tėvai buvo Ado
mavičius T. ir Aniele Gabis.

SUSITUOKĖ
Baltramie j aus Ma.rciukai- 

čio'irMarijonos-Jurgeliony- 
tės iškilmingas šliubas įvy
ko kovo 28 d. Pabroliai bu
vo M. Marčiukaitis ir M. 
Glavickaitč.

Laike iškilmingą šv. Mi
šią Juozas Žemaitis giedojo 
solo 5Avė Maria/’ Kitas 
giesmes išpildė didžiulis pa
rapijos choras.

Nors ir gana biauri diena 
pasitaikė, bet to iškilmingo 
šliubo pažiūrėti ir paprašy
ti Viešpaties tai gražiai po
relei laimingo ir linksmo gy
veninio žmonią prisirinko 
pilna bažnyčia.

Reikia pastebėti, kad Ala- 
rijona Jurgelionytė buvo 
gera choriste, tikimąsi, kad 
ir dabar nenątols nuo to gra
žaus darbo.,

MOKSLEIVIAI r
Praėjusį rudenį į Romos 

kunigą .seminariją išvyko 
Antanas Švedas, kur prabus 
apie 3—4 metus, kol gaus 
šventinimus.

Švč. Marijos kolegiją lan
ko J. Kuprevičius/ A. Kace- 
viČius, J. Kaęevii$us ir A, 
Baderis. 5 v \

Daug mūsą kolonijos mo- 
ksleivią lanko aukštesnes 
mokyklas. J. Janulevičius, 
VI. Kačinas ir J. Lukšis ga
vo mokyklą pagyrimą už ge
rą mokymąsi. Lietuviai vis 
labiau pasižymi moksle tarp 
kitataučiu. ; . \ . Senis.

to®rwss.
J - IŠKILMINGOS 

PAMALDOS
Šį sekmadienį, balandžio 

3 d.-, 8 vai. rytą, parapijos 
bažnyčioj įvyko iškilmingos 
mišios L. D. S, 75 kuopos 
intencijai prie Šv. Juozapo, 
L. D. S. Globėjo.,

NASHUA, N. H,

is-

ti už organą. Susiiinkimd 
bus šaukiami visu vardai.

Jonas "Je&Meviciii^

“DU VAINIKU”

Kovo 13 d.tŠvč. Marijos 
Kolegijos bernaičiai suvai
dino “Du Vainiku.” Para
pijos svetainė sutalpino apie 
400 žmonią, atvykusiii pa
matyti. gražaus veikalo. VaB 
dintojai patenkino ristis ūt* 
silankiusius.

Po •vaidinimo1, vaidintojai - 
buvo. pavaišinti vakariene# 
Vakarienės parūpi n i m u i. 
daugiatisia ‘ dirbo Šepetiene, 
Žolienė,. R. Eitavičiūtė ir K/ 
Daukantaite. Nemažai au
kojo vietiniai biznieriai,:

X;: SUŽEIDĖ
’ Aną šeštadienį Jeva Ake- 
laitienė, viena klebonijos

buvo smarkiai užgauta gat- 
vekąrio. Visą kairę ranką, 
nuo alkūnės iki pečiu sumu
šė, ir keletą dieną negalėjo 
tos rankos valdyti. Dr. A* 
Buenis ją daboja. Kadangi 
nelaimė įvykusi ne iš p-nios
■ - V-

■ Telefonas; Plaža 1850.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

'. : 423 & PACA STREET, 
BALTIMORE, MD.

. ĮSIDĖMĖKITE!

CHAS. 8.KUCHAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS 

687 S; PAOA STREET, 
BALTIMORE, MD. 

laidotu vėsa patarnauju gerai' ir 
pigiai: Nuo 75—100—150 doleriu.

Pngrnbiia paruoMiu.
Telefonas — South 0088. ” . ,

MĖNESINIS SUSIRIN
KIMAS .

Balandžio 3 d. mokyklos 
svetainėje, tuoj po sumos, į- 
vyks Šv. Jono E v. draugijos 
mėnesinis susirinkimas.

Dr-jos leoresp.

WATĖRBŪRY/CONN.
“RYTŲ PILIS”

Balandžio 9 d. parapijos 
svetainėje įvyks įdomus pa
rengimas. ... Pakviesti vaidin
tojai iš Hartford, Conm, p. 
V. Burdulio ., vadovaujami, 
suvaidins veikalą “Rytą Pi
lis.” Po vaidinimo įvyks 
šokiai, kuriems gries geri 
muzikantai. Visi kviečiami^

Kvietėjai

LAWRENCE, MASS.

NAUJA DRAUGIJA .
Klebonas kun. Pr. Juras, 

rūpindamasis saVo parapįe- 
Čią gerove, sukvietė jaunas 
motinas ir suteikė joms nau 
dingus pamokinimus.

Moterys, norėdamos/ pasi
naudoti geromis žiniomis, į- 
steigė motiną arki-brolijos 
draugiją. ■ Išrinkta valdyba. 
Susirinkimai bus šaukiami 
dą kartu į mėnesį.

Motinos gražiai pasirodo, 
eidamos “in corporė” prie 
Korhunijos kartą į mėnesį.

Draugijai priklauso šios 
nares: B. Baušįenė, M. Bin- 
gebenė. A, Donaihienė, V 
Gesėvieienė (rast.), O. Juk
nevičienė, B. Kasetienė. (vi- 
ce-pirm.), M. Kaleitienė, 
M. .Pilipienė : (iždin.) , . O. 
StruČkieriė (pirm.), E. Ri
miene, L.Venčienė.

“Šešėlis.’

Į Tabernakulio Draugiją 
kovo 11 d. priimtos dvi nau
jos narės į- Emilija Auri- 
liūte ir Marijona Zenėvičiū' 
te.. .
/ Šios draugijos nąrės pasi

dalinę į tris grupes prižiūri 
sanktuariumo švarumą, Skal 
bįa altoriaus drobules, pri
rengia altorius pamaldoms 
ir renka pinigus gėlėms ir 
altoriaus reikmenims.

Miestas, kurs turį viso a- 
pie 80 tūkstančiu gyventoją, 
skaitomas katalikišku. Čia 
yra prigijęs paprotys Di
džiajame . Ketvii tądien y j o 
lankyti bažnyčias. Spėja
ma, jog; tą dieną mažiausiai 
30 tuksiančią žmonią lanke 
kataliką bažnyčias. Š v. 
Pranciškaus lietuvių: para
pijos bažnyčia yra pačiame
miesto centre. LankytojamsĮ Klebonas kun, p M. Ją- 
buvo pakeliui, - ras yra Šios draugijos dva-

MIRĖ
Kovo. mėti. 26 d. miesto 

ligoninėje }pp, sunkiom ligos 
mirė Julė Aleksandravičie
nė, Paliko; nuliūdusį vyrą 
Vincentą ir/tris dukteris. 
Palaidota iš Aušros Vartą 
bažnyčios Notre Dame kapi
nėse kovo 28 dieną.* 

‘ Kovo mėiĮ 28. d. Balmąne 
ligoninėj mirę Juozas Gri
gas.; ■ Palaidotas iš Aušros 
Vartą bažnyčioj kovo 30 d. 
Notrė Dame kapinėse. Pa
liko nuliūdusią senutę mot1 
nęlę, kuri dėl sūnaus ligos 
ir mirties* Sunkiai susirgo.; 
nugabenus miesto ligoninėn 
ir suteikus greitąją pagelbą, 
ji bent kiek jaučiasi geriau.

JAUNIMO ŽYGIAI
Kovo 6 d, įvyko jaunimo 

bendra Komunija. Apie 15( 
jaunikaičią ir merginą ėjo 
prie Dievo stalo.

Po pamaldą bažnytinėje 
salėje įvyko bendri pusry
čiai, kuriuos parūpino kle
bonas kūn, Dn A, Bružas.

Buvo garbės svečią. P* 
Murphy, vienas iš žymesnią
ją Nashua gyventoją, pasa
kė karštą kalbą,’ kąribje iš
gyrė lietuvią jaunimą. Kal
bėjo biznierius Maloy, ady 
Degėsis, Dr. Umpa ir kiti 
Kun. A. Bružas dėkojo kal- 
betojams ir jaunimui už 
grąžą pa^rodymą. -

Tėveliai ir. motinėlės
reiškė, mylimam klebonui

• . • . » ■ • 

nuoširdžią padėką;
. ■. / >

' • L, D. S. ŠVENTĖ. •_

■ L. D. S. 65 kuopos skait
lingas . susirinkimas įvyko 
kovo 6 d. Tartasi, kaip i’Šr 
Idlmiągiau minėti L. D. S; 
metinę šventę. Nutarta ba
landžio 17 .d. bendrai išklau
syti mišią ir priimti Komu
niją. . ./

Kąopoš .raštininke prane
šė, jog kuopos gerą narį An
taną Zautrą, dabar gyvenan
tį. Manvilįe, N. J., ištiko ne
laimė krisdamas maišas 
cemento sulaužė jam koją, 
A. Zautrus yra ligoninėje. 
Visa kuopa reiškia savo bro
liui . užuojautą ir linki lai-

PROVIDENGE R, I.
CHORAS

Mflsij bažnytinis chorasi / 
gabaus B, Valaičio vedamas, 
kiekvieną sekmadienį bažny
čioje džiugina visus gražio
mis giesmėmis. Dabartiniu 
laiku rengiasi pavasario vei
kimui. Žada patiekti ką 
tai naujo—negirdėto.

LAWRENCE, MASS.
Muzikos Mylėtojams pranešimas 

Prof. A. ŽIDĄNAVIČIUŠ, pagarsė
jęs art. smuikininkas ir Muzikos JI6- 
kytojas atidarS'.Muzikos Mokyklą ix> 
No.. 29 Myrtlo :Ct, Lnwrence/ Mas< 
hamuoaa p.^Belevlčiaiis, kur duoda 
pamokas PfiTNYCIOMIS.

Lekcijos duodamos privačiai, knip 
mažiems taip ir suaugusiems sulig 
Muzikos Konservatorijų. Jeigu myli 
muslk<: smulkų arba pianų ir nori 
knd Tavo vnikuČial lšinoktų gražiai 
grgjlti, siųsk, pas p, ŽIDANAVlčIV. 
Lai pamČgihA 1 Inimčs ir tie,, kuriems 
nepasiseks Išmokti kitur ir kurie • įąp 
nustojo vilties pramokti. Kainos prl. 
einamos.

KrsipJęitfls 8!uo adresu: Pčtnyčlo- . 
mis 29 Myrtle Ct„ Lattretjce, Masą, Brockton 4110. 
arba laiškais y

16 Huntiniton Avenue, 
. , ROBLINDALE, MASS.

t

IŠ L. D. S. VEIKIMO
L. D. S. 97 kuopos mėne

sinis susirinkimas įvyko ko
vo 10 vakare; Protokolą 
perskaičius ir. jį priėmus, bu 
vo priimta naują narė Teo
filė Kazlauskaitė, kurią per
statė A. Vilkišienė.

Naują nariu vają nutar
tatęsti ir toliau.

■ '.Pramogą rengimo komisi
ja pranešė dar nieko nenu? 
veikusi. Šiame susirinkime 
nutarta, jog po Velyką bu- - ■
tinai tari įvykti, kokį norą mngai pasveikti. ? OziMin. 
pramoga kuopos naudai.
Tuomi rūpinsis komisija — ■ 
T. Versiackas'' ir Av Pečiu- 
kpnis. .

Kataliką seimely buvę de
legatai pranešė apie įvairius 
nutarimus. Ją pranešimai 
priimti ir“ išreikštas pagei
davimas, kad kataliką spau
da. daugiau rūpintųsi kreip
ti dėmesio į kataliką veiki
mą. Pageidauta, kad laik
raščiuose tilptų ne tik skai
tyti referatai,., bet ir visi nu
tarimai..

LDB. Naujosios Anglijos 
apskrities išvaižavimą . ko
misijos nariai. Paplauskas 
ir J. Norkūnas pranešė apie 
parengiamuosius darbu s# 
Padaryta pastaba, jog orga
ne dar nerašoma apie komi
sijos darbus. ' \ ■ • r.
^Nutarta stropiai rengtis 

išvažiavimui, įvyksiančiam 
gegužės 30 dieną, Montello, 
Mass. Organizavimo komi
sijom išrinkta Ė, Juretičie- 
nė, PeČiukpnieUė. ir D. Mi
sevičius. Komisija parūpins 
busus, ves plačią agitaciją.

(Iš LDH 97 kp. protoko
lo, kurį pasirašė pirm. A. 
Pečįąkonis ir yašt. T. Ver- 
siaekasjL *

■ . y t ■

NAUJAS GR AB ORU'S
P. J. Akunęvičius, turįs 

graboriaus įstaigą So. Mos- 
ton, Mass., šiomis dieįiomie 
gi'aboriaus įstaigą So. Bor
telio. Jo adresas 16-18 In
tervale St. Telefonas

GYVUOJAM
Nors apie, mūsiškį veikia 

mą mažai rašoma, bet veiki- . 
mas eina visti smarkumą, 
Klebonas kun. J.. ŠvagždyS 
dažnai primena per pamoks
lus apie katalikii. spaudą iii 
lietuvybę.

Kaip girdėti, einama prie 
didelio darbo. Kum J. švag- 
ždys nipinasį mokyklos stei
gimu,. Tai gražus darbas, 
iVlokykla liūtihai rėįkalmga. 
Dieve padėk. Svečias.

ATHOL MASS,

JAMES ALFRED. M. D.
JŪSŲ ŠEIMOS GYDYTOJAS

V iii n n. tfo-S:
' Nuo 7 Iki 0 vakare.

ISsklriant
Antrnūienl ii‘ Kėtvlrtadlen). ’ 

• ’ Taipgi pagal aRšltolmę.
591 North Mam Street, 

Brockton, Mass..
M ,'i fč '1 ' į -Ip,

Taigi, susilaukėme naujo 
lietuvio graboriąus. IŽęp.

_• L, D;, S. ŠVENTĘ .. .
L. D. S. 4 kuopa balan

džio 17 d. minės organizaci
jos metinę šventę. Vakare 
įvyks gražus parengimas, 
kuriame dalyvaus Centro, 
atstovas.. Vakaro pelnas 
skiriamas <‘Darbininkui.”

LDŠ, 2-ros kuopos valdy
ba kviečią visus kuopos na 
rius ateiti į susirinkimą šį 
antradieni, balandžio 5 d.

. Centro Dvasios Vadas ir 
Centras ragina visas kuopas 
paminėti organizacijos me
tinę šventę —. balandžio 17 
d.> todėl mes ir norėtumėm 
šiemet tą šventę ■ iškilmin- 
mingiau. minėti.

Susirinkimas. įvyks 7:30 
yal> vakare.. \ Visi nariai 
kviečiami ateiti ir atšilygin- 

VĖLIAVOS IR ORGANTzT
GIJŲ ŽENKLAI

PERKAM BONUS
Mes perkam Lietuvos Bo

nus ir mokam pagal dienos 
kursą. Tuo jaus rašykite' ir 
praneškite mums, kokį turL 
te Boną ir kiek prie to Bo- 
no dar yra kuponą? Mes tuo 
jau suteiksime žinią; Įdek, 
galėsime mokėti pagal die
nos kursą; Nuo dabar mūsą 

krautuvė atdara dieną ir * 
vakarais .iki & vai. Ant če- 
veryką, marškinių, švederių 

i ir kaldrn numušom 25%/. 
Parduodam laivakortes ant . 
greitąją laivą Parūpinant, 
dokumentus atvažiuoti arba 
išvažiuoti. Siunčiam pini- ■ 
gus. į. Lietuvą ir į Lenkiją 
tik doleriais.

American Dry Ctoods Store
. PETRAS BARTKEVIČIUS,

678 North Main Street,
* MONTĖLLb, MASS.

tai miuy . tpedalybė Ir ligų metų 
praktika. Barbim artistlikna. Kulno* J 
žemos; ,j-- . . ,

M A NORKŪNAS
R, 0. Box 81/ La^Hnce, Mm j

SYKES & SYKES 
P. A. Sykes k B, G, Sykes 
LIETUVIAI ADVOKATAI 

Ofisas: 
SANBORK BLOCK 

.681 Washington St.
• .N0RW00D, MASS.

Tek Nęnvood 0330 . 
Gyveninio vieta: 
32 Walnut. Avė.

Tel Nonyood 1315AV

GHARflON’S :
PIANAI-RADIOB į

ŠALDYTUVAI j
Aliejaus pečiai, Skalbiamos į,-

mažiuos i
L 20 TRUMBULL STRIKT

VOROMTO, MASK ; !
Į. \ : T»L4-S430 / ; ;
LtnrroiĮ



r
Pirmadienis, balandžio 4,19&

VIETINES ŽINIOS
^^hh****»»««*»*****

* ................ t

skabytųjų Dam

o

PINAMS NEKAS

Laikraščio apau(dtaamo« mati
nes Ptotorpi sugėdtu, balandžio 1 

d. numerio atapwwdtata tik dalis.

Skaitytojams Btončiamat žta ritb 
merta už pereitą penktadieni ir Žį 
aiAradienį. ,

Penktadienio numeris išeis kaip 
paprastai.

ADMINISTRACIJA.

“GYVASTOVYLA” ’

Sodai ietės pradėjo prakti
kuoti naujų naujausi veika? 
lų - ‘G^ų Stovylų.?r Pirma 
praktikų Sodalietės turėjo 
kovo 29 d. vakarė, tuojau po 

. šv, Teresės pamaldų. Teko- 
patirti, jog vaidintojai jau 
žino savo roles,

PABĖGO, BET SUGAVO

Kovo 29 d. iš kalejimo- 
pabėgo plėšikas ir dažnai iš 
kalėjimų pabėgus iVilliam 
B. Gray su savo pagelbinin- 
ku Vincent Zamotel. Bet 
laisvės oru juodu neilgai 
kvėpavo — tik IT valandų.

Policija bėglius atrado 
Albermale viešbutyje, kur 
juodu buvo užsirašę sveti-; 
mai vardais. *

• • ' V • ; ; ‘ į

B I ri TII r lliii’n jin ^ iMŽah.iim’.Į ■II^ ■■■■■ ■■■■ ■ MII 

Tel.So.BortonfeOO

A. 0. ŠALNA-SHALLNA
UStVVlS ADVOKATAS

Baigos du Universitetu 
CORNELLUNIVERSITYsu.LB. :j 
G. WASHINGTON UNIV.ms LLB.

“Darbininko” Name s 
. (antros lubos) ’

866 Broadway, South Boston :
R e a 1 nd jn

305 Hąrvard St, Cambridge, Mase.
• ®a. Universlty1463—J.

Kovo 25 dienų išėjo 
; streikų daitaninkai, diribų 
naujųjų paŽto 'tumų staty
mo darbų; Darbininkams 
nebuvo duodama reikalingi

• įrankiai, kurie suteiktų 
jiems saugumų pavojingame 

jdarbe.

Pasitarime su darbdaviais 
vadovavo Darbo Federaci
jos atstovas Cb. Wood 
ir tuojau prašalinti visi ne
gerumai..

Sustivikavę darbiniukai 
kovo d; grįžo. į darbų.-į ‘

EINA Į KARMEUETES
Elena Sokaite iš Brockto- 

uo šiomis dienomis lankėsi 
So. Bostonų pas pažįatamus! 
atsisveikinti. ' Įi yra sesuo 
Povilo Šoko, gabaus Men
tolio parapijos vargoninin
ko. • Ji važiuoja i Kew Or
leane apsibūti vienuolyne, 
kaipo kandidate į seseris 
Karmelietes.

Jos abu broliu išvežė jų 
automobiliu New Yorkan, iš 
kur laivą ji plauks Į savo 
pasirinktų vietų. Ten ji ga
lės vesti šventų gyvenimų, 
kaip Mažoji Jėzaus Gėlele, 
Šv. Teresėlė.

Labai gera lietuvių kata 
į likų šeimyna . norėtų gauti 

k auginti sau mergaitę-našlai
tę, penkių ar šešių toetų am-

- iiaita.;- . ’
Jei kas žinotų kur tokių 

našlftitelę, malonės pratiešti

Kilt
Ona Gėlčiiltė, vos 24 me

tų amžiaus, sirgusi porų me
tų vidurių liga, ijaeimir^ 
kovo 29 d., pas motinų, 187 
F Bty So. Boston, Mass,

Velionė su tėvais .yta gy
venusi Bostone. Ten lankė 
katalikiškas seserų mokyk
las. .' . ,

Liūdesy paliko motinėlę

Naujo4<* Anglijos pieni
ninkų korporacija yra pri
rengusi sutaiiį pasirąžyti 
visiems pienininkams. * Kri- 
dangi paskutiniuoju , laiku 
Bjo smarkiu konkurencija 
tarp pienininkų, w kainos 
buvo visai nukritusio*. Užj 
kvortų pieno pienininkai da- 
bar tegauna <]į 3 ir puse 
cenK /

ĖNA3 DIRSA M H*1’ įvairiose da- t|WTį eniivn M? |]vra Buvo iškilminei nanm.

STUDENTAS
lyse buvo iškilmingi paren
gimai. ■ "
* Kolumbo Vyčiai Ameriko- 

, Buvęs Bostond-e o i 1 e g >

futbolo tymo kapitonas Jo- lurTrieiUnil DtflOirVr 
ųari Dirsa — Dbcon Šiomis llitl tlolliuAI ililultAt 
dienomis įstojo į B o s t o n MFTM KAIrliMn

T' : ■ < J"^.1 -J...a . r t

INSURANCE
■ ApdratiEk ntuiius, rakaMu*

7T»iSg
842 Sr<H«iw»y, So. Bortot 

I 'Tel. ».

'1 
■V

■J

METAI KALĖJIMO
. ’!• .V‘ ? 

įWaiėytmvn kontiriktorius 
slųiųeL^^nian, nž neteį-. 
singų priesaikų bankrutavi- 
mo byloje, nuteistas 5 me- 

Ltams kalėjimo.

| APIPLĖŠĖ BANKĄ
_________ _ Kovo 28 d. rytų trys* gin- 

um iiiinn________ kluQti pagrobė 5000
LuLuMIiU ri Giy J dolerių iš Docliestcr Savings

panko;, Dėl šio. įvykio, Dor- 
[ciiėsterio prekybininkai pa- 

............. ; Įieildilavo iš- policijos virši- 
Kovo 29 d< Kolumbo ^y' Į ninko smulkiai ištirti Dor- 

(Hų. organizacija minėjo Lhcsterio apsaugos padėtį, 
vo gyvavimo 50 metų jubi-l Policijos MJršininkas^pa-

' L aiškino, jog Dorchestery

i it n 7 < 0 p ii m v cl r u'°iuėtl1 yra kaltu ttan’ 
J U Ų į A O u U N i O j grius policininkų, negu ka- 

j da nors buvo... “Jokiu bū- 
ADVOKATAS j klu negalima duoti’polieirini-. 

414 Br«dw»y,k Bortom Mtol kUs' Wefadem«i n a m tvy 

j krautuvei ir kiekvienai ri- 
Tel. So. . Boston 0948 4 , .. : ,,J nansinei įstaigai, aiškina 

GYVĘNiMb •. . ♦ viršininkas. .
Tel; Partayay 1861AV j_______ " .■ ? . ' ’ ._________

♦Tonas Dirsa priškiitoitio- 
ju laiku i^iž^iiėjdd.ktims" 
tyriose, ir turėjo ūėnia&i ’pa:j 
jamų; ’ Savo tvirtomis ran-

.taupyta im*!! vI wLmWW rERR" 
TOW6W$

KaujoeioB Anglijoj telefo
no ir telegrafo kompanija, 
pranešė, kad praėjusiais me
tais ji turėjo nuotolių apie UIIĮU Ė ||R 
10,000 .dolerių vien tik Saekį___ JVĮHLCJyu M

Jos kūnas is bažnyčios 
buvo laidojamas šoštądienį.

Laidotuvėmis rūpinosi 
grabelius P. Akūnevičius. ,

STIIKUTAI ATOSTO
GAUJA

Šyč. Marijos Lietuvių Ko
legijos studentai southbosto- 
niskiaį'Lukoševičius, Nanar- 
tavicius ir Šmigelskas pfa- 
Jeido savaitę atostogų pas1 
tėvelius. į mokyklų grįžo 

kovo 31 d.

VYSIU SEIMAS .

mai pinigų, jis dabar grie
biasi knygos, ir siekia aukš
tojo mokslo. Linkime jam 
gražaus pasisekimo. -

Tel. So. Boetoū 0l&8
MATUVI8 DANTISTAM

D G. M. V. GASPEI
(KABMSAVMIUS

- Naujoje Vietoje, 
525 B. Bmdw. S. Boatoi.

OfUo Valandos.4
Nuo 0 iki 12 ryt* Ir nno 1:80 iH 
5 ir nuo « iki 8 tai. vttaurt. OfL 
tas uždarytas subatos vakarah Ir

Taipgi zuiniu ir X-ra$
rrhM^'iiTfr'-ftMU^ ..............................>ti
Tel, So. Boston 20®)/ ..

- Lietuvis Dantistai

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, Šo, Bostot

KAZ. J. KALINAUSKAS
“Drirbininko0 Name 
(antros lubok, Room 1) t 

$66 feroadv&y, So. Boston.
!T6l. Šo, Boston 3357 t

Bostono Ofisas: ''i 
89 State Street, Room 63

Tel. Hubbatd 9396 
Gyvenimo: 33 Rosemont Street, 

Tel. Talbot 2878 Dorchester, MasšJ 
r-i-iinui u

I DR.J. lAtOžlūS-GETMOUB
Į umv. m . i
| Gydo aštrias Ir kroniškas Ilgas vyrų,, moterų Ir vaUįu. Vartoja

< = X-Ray aparatą, ištyrimui viduriu ir plaučiu ligą- Ekzaminuoja
| kraują, šlapumą, ir splaudalus savo laboratorijoj. Suteikia >patarl-
I mą laiškais kitur gyvenantiems. 15 metų praktikos. \ ;
j OFISO VALANDOS : 2—4 p.p.; 7—8:30 vak. * Tel. S. B. 2712; J 
Į 496 E. BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

L. Vyčių oiganizacijos ju- 
bilėjinis seimas šiemet įvyks 
Bostone. Rengimo komisi
ja jau turi Centro pritari- 
mų sefind laikui., kelmas Į- 
vyks rugpiueio mėnesio 23, 
24: ir 25 d. d.

IšSIRENDAVnJA
Kambarys su garadžium. Gražio^ 
ir patogioj vietrij Roslind&le d& 
vieno ar dvieju žmonių.
i lre^otfe '

y. STUKAS .
SSNavarte St., Rodinda

(B- 12)-

Bay apylinkėje, kurioje at
sirado labai daug telefono? 
dėžučių vagilių. • ’•

Kovo 29 d. Cambridgeiiij 
policija suėmė tūlų Herbett 
K; Smith, 22 metų, bevagian
tį telefono dėžutę, į kiirkj 
metami penktukai. Suim
tasis vagilis prisipažino pa
vogęs tuzinų dėžučių (coiir 
box) ir išdavė savo draugų 
F. A. Ęarmon.

Sinitli yra buvęs Deer Is- 
lans pataisos namuose., kur 
jis ir išmokęs f]Įęaip reikia 
nuplėšti telefono dež ū t ,es 
nuo sienų;.

pabaIūTanim)

VAIKUS
. .■—-Oa-

RoKbury/du tvaikai, 8 ir 
H*' metų- •amžiaus, -žaidė’ W 
prilaku. Paradas ‘sprogo ir 

smarkiai apdegino abu vai
kus. ' ■.?"■ •,J .■

414 Broadway, S, Boston, Maes.

- “ . " < B. taOB-K

iiiTDtifl
BFTfiMftRISTAŠ

Ilegzamįnuojii akis 
. priskiria akinius 

kralvas akis atltia-l 
» trinu Jr ataMljonU-|

, J. t. MU^^MUItt, O. D.

CAMBRIDGE, MASS.

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
YRA ANT KAMPO BR0ADWAY IR E STS. PER 

BEVEIK 70 METŲ

D epo žilų nuošimtis eina nuo trečios Seredos kiekvieno meue-

1 :30—0 Ir nuo d :a6—e vakarė,. 
Sęredomis nuo 0—12 vaT, dieną. 
Subatomls nfto 9 Iki d vai vakare. 
NedGliomlB nuo 9 Iki 12 vai, dieną 

(pagal sutartį)
į i ' .=

: Tel. Porter 37.89

' JOHN REPSH1S, M. U.
(PEP«YS)

Ltetuvb tardytojo .
Ofiso Valtafltat. 2-4/ft

278 Harvrird Street, 
kamp. Inman arti- Central Šgy

. . ' . Mmk ■

žsfete

|

■ ■

b

Tel. & B. 0441.

P«.J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

414 Broadway, So. Boston.
Room 3.

Gyvenimo vieta : 08 Central St.,
Hudson, Mass.

Tel. Hudson 622.

LIETUVIAI, fflS 
RENSKITEI

. • A .■ ; > i . i : ,< I

Visi' nepiliečiai v vyrai/ moterys! 
ir vaikai, atvazi&vę iš. užsienio,' 
būtinai /turi žinoti' laivo vardą , 
ant kurio atvažiavo ,Į riirierik^;. 
kokių dieną, kokiam mėnesy irH 
metuose. Visiems norintiems sų- 
žinoti, aš pagelbėsiu surasti, nesi. 
turiu rekordas daugėjo 'žmonių,, 
kuriems buvo įatklOs laivakortės,’ 
per Bostonu agentus.

šio. Dividentus moka 5 nuoš. per paskutinius 3 mėtus. I 
■ ■ " ' ' ■ " ' ’

: Dividentai mokami trecių Seredą Balandžio ir Spalių mėnesių. 1

LIETUVIŠKA IŠDIRBYSTĖ
Skilandžių, Dešrų, Lašinių 

— tikrai- lietuviškų.
Įvairios šviežios mėsos

VĄ- sutvarkau peikalingus pas- 
portus, vizas ir kitus dokumen
tus. Parduodu laivakortes ir ‘gau
ną g*ri*«MM8 .irtJpbarius laivuo
se. Aš atstovauju se^nčias lai
vų kompanijas: .

■ . ' -

V A L A N D O Si ' ' h'
■■ . ■ ’ ■ . • ■ ’ ’■ ’.• •

F

Nuo 9 ryto iki 3 po pietų. Subatonus: mto 9 ryto iki 12 vai.
- ■ : .. ... • . -i.

p
■' ' ■ / ■ / -’-lPirmadienių vakarais. nuo 7 iki 9 tik dėl depozitų.

........

i FRAU. BROLIAI 
J PHW®MA11* DEKORATORIAI "s.. .11

00. S. A. OALUAfflSKI 
(GALINAŪ8KA8) 

414 BroadwAy,So. Boston 
' *WL to. Bmen ftMt

Ofisas W’fl> tkl 12 v< 
ryto, nuo 1:30 Iki 5:&0 po pletlr 
u»o 6 iki S Tąkart. Svaat* 

pagal lusltarlma

■ -' yBLYKOiS '

. Malonus oras sutraukė ’ 
daug žmonių bažny čion, j 
Dar prieš Prisikėlimo pa
maldas 6 vai. žmpųių buvo 
pilnutėlė bažnyčia. Prisi- «■ 

j Ikęlimo apeigas ir pirmas šv. 
j-Mišias laikė, pats’ klerionaį 

Sumų laikė vikaras kun. F. 
Norbutas..

Po pietų Mišparai buvo 3J \ 
vai. ir tuoj vaikams buvo 
duodama Velykų py ragai— 
saldainiai. ‘ .

Antradienyje šv. Teresės ? 
draugija turėjo savo mene-/ 

] sinį susirinkimų, kuriame 
J nutarę' turėti sekmadienį,« 

? balandžio-3 d.., vakare kru-n 
M tarnus paveikslus.. Paveiks-?

Ik 1 W£$T, II. .0, iIai tes
| “GYVENIMO KRYŽIUS” ’ 

, r ■ ’
i Į Balandžio 10 d., 6 v. vakJ 

k j parapijos svetainėje bus sų-- 
iLvaidintas 4-rių paveikslų ti-p 
| kybinis- veikalas’ “Gyvenimo 1 
IĮ Kryžius.’’ Vaidins Lowel- 
= l’io parapijos dramos rate

lis, klebono kun. P* Stra? - 
kausko vadovaujamas. . \. 

į Įžanga 50. įi* 35 c. Renki

tės jau dabar atvykti šio vei
kalo pažiūrėtų. .

r * • . 1 - ' ’

| Kas gerbia savo, tėvynę, 
I myli žnįomjų. C^urchillĄ

. Prisiekę Advokatai .

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi-1 
. sus legalius dokumentui.
317 E St. (kampas Broadvtay)

South Boston, Maus. ■
Telefonas ; Šou Boston 2732 j

Namų; Talbot2474 ;

» Apkartimas ' 
Dusulys Kataras 

' BRONCHITIS
ii* kitps ligos akly, ausą, nosies, ' 

•; gerkles Ir plaučių pagydomos mo
ksliškai Ir protingai per ..

0t.M),327 teįt,
Valandos: Antradieniais, ketvirta-

nlals 10—12 tiktai

•_ r

I • LIETUVIS .Į ■■■ ■ ■.-■■■•■ ■
««reDVT0JAS ir CHIRURGAS!

Va landos:’ s 
|Nuo 2 iki 4 d;, nuo 7 iki 8 vak. ž 

i 478 GalHvan ;|to!iikyąrd . 
Į DORCHESTER, MASS. 
| Telefonas. .Talbot 0847

PATARNAVIMAS 9IBH4 
IB KAKTĮ

D, A. ZALETSKAS
GR ABORTUS IR ;

BALSAMŪCT0JA3
877 ir 448 CambridgeStreet 

Cambridge, Masu..
Telepboau Unlverslty 8831-W.

' .'• ... ' ~ . ■ ■ . ■

Office Telephone Usivertity 1957' 
’ Rm. Tel Ūniverslty 1957 /

ADAM 0W1RKA&SUN
Ųndertaker & Embalmer

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS .

Vagrabta atlietai <eml Ir ęWL- 
Kataa Vienoda viscr. Vieta atdara 
dienele natai.

883 Cambridge Street

Kambiirg Am^ioMi Itae ■ „
. ’ ’ ’■/

' asedctti I&a
Korta Oermaa Uoyd
Red Star Line
Scaadinavian AaĮerįcan Line
Swedįsli taericMi Line * 
United Btates Line

. White Star Line ir.kitas.
Norintiems, keliaut su. ekskur

sijomis mari nėra skirtumo kas 
jas rengia; ir ant kokio laivo, gau
nu .gerus kambarius, sutvarkau’ 
bagažą ir; praleidžiu. keleivius į 
laivų. \ •

Todėl, jeji manote * keliauti’į, 
Lietuvą,, ar kur kitur, pirmiausiai, 
kreipkitės i inųsų ofim}, gavimui 
pilnų informacijų kelionės reika? 
lu. Informacijas suteikiu dykai. ;>

K.8IDABRAS
342 Broadway, So. Boston, <Mas».:

TeL ^d, Boston 1798 /
’ ’ ,*uri>a ’ '

D&mbridge, Mass. *

i-

LIETUVIŠKA J

BEAUTK W į 
(L STREET 3EAUTY SHOP)| 
\ Kampas L and 6th Sts. } 

SO. BOSTON', j
MASS. į

s. b. riskit !

Savininke Į 
CAROLINE I.

GASPER -j 
puodame Į 

Rermanent į 
VVave-Eugene I
4

. Prašom atsilankyt.

LITU. CŪŪPEMTIOH
365 W. SECOND ST., .

SOUTH BOSTON, MASS.--- • - - - - ■ • • . - ' - '■ --- • -- ‘ '

SVARBUS PRANEŠIMAS 
AipUTAMS

Mes ariria^6mrJutomobilių taisy
mo. vietą.- Taisėm visokios rūsies 
automobilips. Taipgi ištaisom su
lankstytus fertders ir bodies ir 
rijapentinam, . Tąisom ignitions ir 
generatorius. Darbas- užtikrintas 
ir kainos pigios. Vieta vadinasi,*

STB^’S REBAIB SHOP, 
565 EigW St, /.

SOUTH UOSTOJ*, MASS, Tel. S. 5. 3851JI
$TEVE JANELldNAS, Sav? im-i 
Vęs Bronėu-ay Garage vedėjus.

-—u

10 Intervals St, Montello, Mana. 
Tel. $rodrton 5188 

imm—m—

LIETUVIS GRABORIUS
’ * * . ■ .

Laidotuvių rrikale visuomet ir visiems 

maloniai ir tinkamai patarnauju. Ga* 
lite kreiptis bile laiku, dienų ar uaktį,.1 

o as visuomet pasirengęs kiekvienam 
pareikalavimui. Už važiavimą į Ritus 

miestus jokio atlyginimo nereikalauju.

P. J. AKUNEVICH 
.(*WBVRS0N) :

16’18 Iriterv^o Bt.„ <; : Weat Broadwny,
MonteMMtaė. * -MBtatataUm.
Tok’Brockton <110 Tek S. Boaton 44B4

4

■ .. XBAUTUV»-

?M’SW 
tw „

b 456 W/ B&OAI>WAY į
•: (Utpe F Jr Dorchester Sti.) I.

1 Wth Borton, Mum. I
k Ullalkome vfiUausIoi taadoe vy4] 
i rakttsdrtfbtfšluš. GrafiauBlAsakry-ĮJ 

bftec Posmui viską pĮghiu “pirksit Į
1 Savininkai VovIlas |
I f- ....... -t- -r.- i. į m ■i/rt

i
.5-

DARBĄ ATLIEKAME GERAI IR PIGIAI 
P ATARK AVIM AB G1RIAOTIAB

ARMANDINB St„ DOKCHBSTBR,

td.TribM.<B5*
į,Į,«Į»r«f rineTrinmeineuneeeeeeeesmesBBmil

II«
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IŠ DIDŽIOJO NEW YORKO IR NEW JERSEY
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A. a. KUNIGO FELIKSO KUDIRKOS, 
Marijonų Vienuolyno vieno žymiausių as< 
menybių mirties dėlei. Kunigų Vienybės 
vardu reiškiu gilios užuojautos Tėvams Ma
rijonams.-

KUN. NORBERTAS PAKALNIS, ’ 
’ • . Kunigų Vienybės Centro Pirm.

O. G. Lukšys rodys para
pijos salėje Lietuvos paveik
aus balandžio 12 ir 13 d.

Kūn.‘J1. J, Jakaitis, M, I. 
CiJsakė Ipamokslą Velykų 
diėiią pfr sumos.

0

F

m—i į ir

Tėvų MariĮonų Kongregacijos Amerikoje Vy- 
resniojo Kun. Felikso Kudirkos, M. I. C. mirties 
dėlei reiškiame savo liūdesį. Mūsų visuomene ir 
Katalikiška Akcija neteko vieno brangiausio va- 

•; do. Teilsie ramybėje.
K'itn. Silvestras P. ĄetneilM, ■ 
Kun, Balkūnas, ~ •

Lithuanian C. C, susirin
kimas įvyks bal. 7 d. vaka
re.

Bal. 8 d. vakare did. cho> 
ras laikys savo mėnesinį su
sirinkimą. J

h

C. BROOKLYN, N. Y.

I

f;
r

L. D. S. ŠVENTE
L. D, S. 10 kuopos siisi- 

į rinkime kovo 20 d. nutarta 
minėti L. D/S. metinę šven
tę — balandžio 17 d.. Visi 

f nariai ui cdiįore išklausys 
šv. Mišių ir priims šv. Ko
muniją. Klebonas kun. N. 
Pakalnis pasakys šventei 

. ' pritaikintą pamokslą.
. Po mišių įvyks kuopos su
sirinkimas (bažnytinėje sve- 

; tainėje, 207 York St.).
Visi nariai ir prijauciąn- 

' tieji malonės ateiti į pamal
das, į susirinkimą.

Dabar labai gera proga 
iiaujiemsi nariams įstoti.

Valdyba:
Y , • Pirm. J. Karalius>

: Rast. A. Spaičis..

Leyulytė su Matthew Nave.
Bal. 17 d. ^psituoks Anto

nimą Brazauskaitė su Jonu 
Lukoševičiumi,

Šv. Kazimiero spaudos 
draugijos nariams atėjo kle
bonijos antrašu knygos. Na
riai prašomi atsiimti.

Kovo 27 d. mirė Juozas 
Lengvinas ir palaidotas ko
vo 30 d. (iš Šv. Martino baž
nyčios).

f
t

_ Diakonas J. LeneeyįČiUs _ 
ir J. Kartayičius praleido 
Velyki} atostogas pas savo 
tėvelius, “ Girdėti kunigys
tę priims geg. 21 d. š. m. 
' klierikas A. Petrauskas grį
žo seminarijon bal. 3 d.

Teofilė Klimienė yra iš 
Cumberlain ligoninės, išvež
ta į Joints Diseases Hospi- 
tal, New York’e.

Moterų Sąjungos susirin
kimas įvyks balandžio 4 die
ną vakare. . ’

IŠ KARALIENĖS ANGELU 
, PARAPIJOS,
Šiemet Velykos iškilmin- 

ga.i švęsta. Bažnyčia buyo 
kimšfinai pripildyta.

Klubo Ginas Velykų va
kare išlošė rungtynes prieš 
Holv Familv C. C. —44:43.

. P-lė Agnietė Bogart Įlo- 
minikonui vienuolyne Ami- 
yville, L. L priims abitą 
jai. 5 d; Ceremonijos pra
sidės 3:30 vai. po pietų.

L. K. Klubo kambariai 
formaliai buvo atidaryti Ve- 
■ykij. dieną. Visi nariai at
silankė pažiūrėti kaip gra
žiai išdažyta ir įrengti ra
kandai. v .

Kovo 28 d. iškilmingai pa
laidota šv. Trejybės kapinė
se a.a. Magdalena Akucevi- 
ęienė (mirė kovo 25 d.). Ji 
buvo viena darbščiausia na
rių Moterų Sąjungos'vieti
nėj. kp.j Rožančiaus, Vaike
lio Jėzaus, Apaštalystės dr- 
jose ir federacijos skyriuje. 
Šių . draugijų nariai todė 
neužmiršo in corpore visi at
silankyti laidotuvėse. Am
žiną jai atilsį.Bal. 4. d. susituoks Anielė

VTG SPJlVSTVVZ
PRIKTING^BOOKS^CHURCHSUPPLIES

. 423, GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.
, ;. . • ' Telephone, STagg“ 2—2133

VIENINTĖLŪ APYLINKĖJE LIETUVIU KATALIKŲ -A

SPAUSTUVĖ IR KRAUTUVĖ

r' ■
Atspausdina plakatus, tikie- 

. tus, mokesnių knygeles, kon
stitucijas, įvairias blankas, 
vizitines korteles (businęss 
cards), laiškams antgalvius, 
vokus ir visokias kitus spau- 

. dos darbus: atlieka gerai, 
greitai ir nebrangiai.
Parduoda įvairaus, turinio 
naudingas knygas ir knygę-

P

tr-

šaltas eras išdalics jvoiką ir Niagara, krioklį; apšalęs vanduo nebe- 
krenta taip šmark’i'iU ... <•. : »

Telephona: STAGG 2—O7O6

DR. BLADAS K. VENCIUS "
DANTISTAS : ' X—RAY

-Narni) Telefonai: Miehlgan 2—4273

v AL a n n o s i 
Nuo B—12 iš ryto, 2—8 vak. 

šycntadlenlait tutitarut 
439 GRAND STREET 

(kampas Union Ava J’ 
B R 6 0 O. Y N, N. Y.

geriausius kandidatus* Visų 
narių buvo prašoma, kad ba
landžio 5 d., vietos nomina
cijų balsavimuose, remtų 
minimus kandidatus.

Minimo klubo valdybą ga
lima matyti kiekvieną . tre
čiadieni vakare. Taigi pi
liečiai su visais reikalais to
mis dienomis lai kreipiasi 80 
Union Avė., Brpoklyn. Rap.

. Keista, kad spaudoj ne- 
mvo praneštą įdubo bendra 
komunija ir pusryčiai kovo 
6 d. Iškilmė# istikro buvo 
labai įspūdingos., Klubas 
gyvuoja,. Šeimyninis vaka
rėlis ir šokiai par; salėje y- 
ra ruošiami bal. 9 dieną.

RADTO VALANDA
Brooklyno Lietuvių Radio 
Valanda, būna kiekvieną ket
virtadienį/. 8 vaL vakare, iš 
WMBQ stoties. Visi Broo
klyno lietuviai • malonėkit 
pasįklausę< pranešti-minįmai 
Radio stočiai* /

• j Korespondentas

Vakarą vedė A,. Ji, Mažei
ka; M, Ą. Norkūnas, pasa
kęs trumpą kalbą, parodė 
paveikslus apie Lietuvą.

Reikia pažymėti, kad nors 
apie šį parengimą buvo gar
sinta ir nedaug, bet žmonių 
atsilankė nemažas skaičius. 
Kadangi kun. Kelmelis yrą 
didelis vyčių rėmėjas, tai 
trmnpoj ateįtyje tikimasi at 
gamnti vyčius ir šioje kolo
nijoje. •

- PATERSON, N. J.

NEtfARK, N. J.
Kun. klebonas . galutinai 

į tikino miesto vadovybę tai
syti Šo. Fourth gatvės blo- 
kąr kuriame stovi bažnyčia 
ir klebonija. . Bloko gyven
tojai jam dėidngi.

f • " ■ .

Mūsų vargonininko duktė 
buvo pakrikštyta kovo 31 d. 
— Ona Teresė. Krikštatė
viais buvo J. Garšva ir Ona 
Galeekienė. P. Dulkė iškė
lė svečiams balių.

BROOKLYN, N.Y

i Balandžio 3 d., 3 :30 vai. 
po pietų, Šv. Cecilijos cho
ras, p. A. Stanšauskui. vado
vaujant, dalyvavo Tarptau
tinėje Muzikos Šventėje.

‘ Taip pat dalyvavo ir kiti 
7 chorai. Rap.

les, Lietuviškai-angliškiis ir 
angliškai lietuviškus žody
nus; įvairaus didumo, pui
kiais ir paprastais apdarais 
maldaknyges, katįtičkas ir 
pamaldų vadovėlius; rąžan
čius, škaplierius, medfdįfe 
liūs, kryžius, stovylas,. šven
tųjų atvaizdus* ir kitokius 
dalykėlius. • t

“DARBININKO” AGENTŪRA
/‘Vytauto” spaustuvė priima ‘‘Darbininkui” skelbimus,' 
' prenumeratas ir, parduoda atskirus 11 Darbininko” mun.

. Atidarą nuo! 9 vai, ryto iki 7:30 vai vakaro.
Trečiadienio ii* šeštadienio vakarais spaustuvėje esti mą- 
nągeris — j. P, MAČIULIS. Šiais vakarais galima at
likti namų pirkimo bei‘pardavimo reikalus ir notarinius 
liudymus. ' • . ?

Minėtais reikalais kreipkitės virš pažymėtu antrašu.
, .. —------i, l,-,; t,;.,—... ,

DEMOKRATŲ VEI
KIMAS

Brooklyno 14 distrikto 
(Williamšburge) demokra
tai kovo 22 d. buvo sušaukę 
nepaprastą mitingą.

Apie 9:30 vai. atvyko vie
tos politikos vadai, jų tarpe 
buvo p; Lentol, kuris jau 6 
metai, kaip šiame dist rikte 
dirba. : Tarp svečių buvo ir 
kalbėjo sekanti: Edw., Len- 

■ ton' sūnus Jos. Lentol — 
; štate bommitteeman, alder- 
mdtfėfsf Dermody, assembly- 
man^VP-J? Nathanson, asšist. 
distriet ’httorney Barshąy, 
ex-aldermonas’ J.. SulliVan,

Gittlėsbn — liet, žydelis, 
Kartzman ir galop pats Jos. 
Lentoh — kandidatas. Vi
sų kalbos buvo politiško po
būdžio.

Klubo nariai vienbalsiu 
nutarimu indorsavb ■. - Jos. 

, Lentol ir Nora (Juinn kaipo

New Orlean, medvilnės (cotton) 
prekybos vedėjas . RusseŪ Clark, 
kuris pareisjib protestą prieš pa

siūlymą suteikti žemdirbystės sek
retoriui aprubežiuoti įvairią spe
kuliaciją.

L. VYČIU PAVEIKSLAI 
PAVYKO

■ • (Tęsinys)

NEWARK. N. J.

Kovo 5 d. buvo surengta 
paveikslai ir. prakalbos 61- 
mai kuopai, Paterson, N. J.j 
kur irgi buvo gauta geros 
pasefenėš; į Paimto vedėju 
buvo kuopos, pirmininkas Jį 
Spranditis. Kalbėtojų tar
pe buvo M. A. Norkūnas^ 
kuopos dvasios vadas kun. 
Petraitis, K* Pauląuskas ir 
A. B. Eimutis. Į ^ paren
gimą atsilankė didelis skai
čius žmonių, kurie rodė pą- 
sitenkinimą parengimu.

NĘW YORK, N. Y.
Sekmadienį, kovo 6 d., bu

vo paveikslų ir prakalbų 
maršruto užbaiga New Yor- 
k’e. Šio vakaro vedėju bu
vo 12-tos kuopos pirminin
kas A. Šovelskis. M. A. Nor
kūnas, pasakęs prakalbą, 
pabodę paveikslus apie Lie
tuvą. ■

Po to kalbėjo kun. J. A- 
leksiūnas ir K-’Paulauskąs. 
Vakaro vedėjui išreiškus pa 
dėka visiems atsilankiu- *- * 
Šiems buyo parodyta krato
mi paveikslai, “Phantom of 
the. Opera,” kuo vakaras ir 
užsibaigė. A. J. M.

BROOKLYN, N. Y

!.' ..... .... T.-------- —
vo gairins išpešei. “Para- 
pijonasV gerąi infomiubtas 
jau ? pranešė, kad" išank’sto 
buvo nusistatyta žaistu ligi 
vidūrgavenios, ir nežaisti 
Kiasčiaus r salėje Kančioj 
(“Parapijonas’ ’ nevadi n o 
kovo d. Kančios sekmadie
niu) 'Verbų ir Velykų sek
madieniais, tik rungtynes at- 
naujinti Atvelykyje. Taip 
buvo nusistatyta dar prieš

Kalėdas. Kad ne dėl f L 
hansiškų nuostolių nutrauk-, 
ta, prašau užeiti į L. C. C. 
kambarius ir pamatyti, kaip 
įsitaisėme juos už rungtynių 
pelnps. Čia noriu, priminti 
Tamistai, kad nė vienas su
ruoštas vakaras nenešė nuo
stolių ir klubieČiąi .tą žino. 
Tad dėlko pakart o t i n a i 
‘'‘ Vienybėj ’ ’ praneš i n ė j i, 
kad klubas nuostolius turį 
kad tymas nesirimgš? Jei 
Tamįsta esi sportininkas 
turėtumei džiaugtis tymu ir 
jo iąihiėjimąis (iš 26 rung. 
23 laimėta). Jei Tamista 
esi tikras lietuvis, turėtu
mei šį. lietuvišką klubą (182 
nariai) remti. Jei Tamis
ta esi katalikas (taip susi
sielojęs dėl Šokių gavėnioj), 
tai Susilaikytum eir nuo kar
totinių neteisingų tvirtini
mų; Bet Tamista nėši ne. 
pirmu, nė mitru, nė trečiu. 
Į?al iki t mus ir Jaunus Vy
rus, ramybe j e. ...

. T H[. Tuldba, Į 
; y L. K. K. Sporto Ved. 

P. Š. Velykų vakarą mū
sų tymas rungėsi su Hely 
Family C. C; tymu Green- 
point’e. Atvelykio sekma
dienyje Kliasčiaus salė-į 
je runįsimės su Loughlin 
Lyceum tymu. Rungtynės 
tęsis ligi oras visiškai atšils.

Dar turiu pastebėti, kad 
Velykose tik dėlto Kia
sčiaus salėje než aidė m, 
kad nekenkti Janų Vyrų 
trądiciniain Velyki} vakarui, 
rili. 4 . T.Jf.T.

TelephoneSTAGG 2—0106,M,,,^

DR. A. PETRIKĄ
(MBTIIOK)' 

LIETUVIS DENTIBTA8
121 S. 4th St., Brooklyn, N. Y, 

I-Spiniulių DiaoHOM 
Gaga Aneatetihą 

VALANDOS:
Nuo 9 vai, ryte' iki 8 vai. vakar*. 
Penktadieniais ir ivautadlental* 

tik mltarui.

Tel. Greeirpoint 9——2320 "

JOSEPH GARSIVA
GRABORIUS

BALSAMUOTOJAS
231 REDEORDAVENUE

BROOKLYN, N. Y.

KLASČIAUS

IGLINTON PARKAS
I piknikams, baliams, koncertams, 
Į šoklams Ir visokiems pasilinksmini- 
f inams smagiausia vieta Brook- 
Į lyne-Maspethe. Jau laikas . užąlsa- 
| kytl sale žiemos sezonui.
Į kamp. Maspeth ir Bętts Avė.

i I JONAS KLASČIUS. SavT
Į Maspeth, N. Y. Į

Tel. NeWtown .9—4464

ANTZ J. VALANTIEJUS
GRABORHIS IR

BALSAMUOTO.TAS ' 
. Aprimtu!a Visose Sakose

Notory Public 
5441 - 72-nd Street, 

Arti Grnnd SL .
MASPETH, L. L, N. Y.

K3

.Tel. Stagg 2—5048 Notary Publle

M. P. RAILAS'INC.
BI ELTAU SKIS 

Graborius irBftlsamuotojM 

660 Grand St., Brooklyn, N.Y.

Tel. Stagg 2—0788 Notary Public

JOSEPHLEVANDA 
(LevandatukM) • 

GRABORIUS“
107 Union Avė., Brpoklyn, N.Y..

IEŠKOMI

Princetono universiteto studentų 
irklavimo kuopos kapitonas- J. 
G.Shennan.

Jankauskas Petras, gimęs. 
Plungėje, Telšių apskr.

Navalinskas Stasys, kilęs 
iš Širvintų vals., Ukmergės 
apskr.; tarnavo Amerikos 
Jungtinių Valstybių kariuo
menėje iš kurios! išstojo 
1926 m. .

Barauskas* Juozas,- 192f 
metais gyvenęs Cokhester 
Conn. ' .

Ieškomieji arbą asmens 
žiną apie juos prašomi krei
ptis į Lietuvos pasiuntiny-

Kovo 4 d. kun. Kelmeliui 
sutikus, buvo rodomi paveik 
siąi apie Lietuvą Newark’e 
N. J., norą Čia. vėikiaiičms 
vyčių kuopos ir nėra.

, V. J. VYŠNIAUS. 
DEMĖSIUI . 
'.r ■ ■

Tamistos užsispirtas me
lavimas “Vienybėje” verčia
ir maną atsiliepti. Iš kur 
gauni informacijas: kad.mū
sų baskėt bąli ’o rungty neš 
neša nuostolius?. Kodėl nu
stojom ruošti rungtynių va
karus? Kad tikfinansiškai 
paremti vėl rungsimas ? ėtc. 
Matytis, tas nesąmones tik 
ant grąndSryčib: arba iš sa-

Lithuahimv Legation; • - 
i^22M6th ŠtrK VU 

^Yasliington, D. <X

MOT. LAUKOS. b\,t<^rate.

JI4 Redtord .4it., l»n JoL’lvn

w • V
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