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VALSTIJA KOLEKTUOJA 25,000,000 BEDflf BlŲ 
NEIŠMOKĖTAS ALGAS \ « ■hiiMMitnii.i imi <n ■
Pereitą mėnesį nukentėję 

darbininkai padavė siun
čiąs j Labor , Statistics and 
Law Enforeement departa
mentui Santa Barbara Ka
lifornijoj dėl neišmokėtą 
algą, kurią suma susidaro

VISAM PASAULYJE
Tarptautines Darbo orga

nizacijos 16-je konferenci
joje,. statistiką apskaičiavi
mu, visame pasaulyje esą 
tarp 20,0000,000 ir 25,000,- 
000 bedarbiu, r

MERGINA-KINIEČIŲ 
KAREIVIŲ VADAS * -s r

I1ARBIN, Mandžiurija.
— Kinijos-Sovietu Rusijos 
pasieny yra daug kiniečią, 
kurie nepripažįsta naujos 
Afandžnirijos . vals t y b ė s. 
Šiaurinėje Kirin dalyje yra 
siišidaręs kareiviu būrvs iš 
1000 žmonią, kinis smar
kiai priešinami Mandžiuri- 
jos vyriausybei. Šiam 1000

PDANPllTI m I VDA D p-pyrą ^l‘ūaui vadovauja 20 
rnnnUuLIJUJ Ifift i u u metą amžiaus kmietė mer- 1. —Veteraną ątitotai pristato Kongreso komitetui 2,500.000 parašą, reikalaujančiu išmokėti bonus.

2. —Lakūnė Ruty Nichola nurodo pląną, pagal kurf ą skris orlaiviu. Nichols yra geriausiai Ameri
kos lakūn". 3.-^Smatorius L. J. DtekinBor iŠ lovą, kurs laikinai pirmininkaus republikonn kon
vencijai . ' K ■ . ‘

GULURADO MAINIERIMS 
NUKAPOJO ALGAS

’ Dvylika anglią kasyklą 
kompaniją nukapojo darbi
ninkams algas $L72 į die
ną.

• Vietoj $6.72 gaus $5.00 į 
dieną. .

MILIJONĄ BEDARBIŲ
) . - ■

PARYŽIUS. — Statisti
kos Žiniomis Prancūzijoj y- 
ra per milijonas bedarbią. 
Pašalpą iš valdžios gauna 
303,000.

gina. Ir sakoma, kad jai 
gerai sekasi.

Kas sako, ‘kad nioterys 
negali kariauti?. .

VĖL DIDELIS SPROGIMAS mirėkMlas

MAINIERIAI ATNAUJINO 
KONTRAKTį

/ GALESBURG, Ilk—Lo- 
kalė United, Mine Wbrkers 

, unija; susitarė su East Ga- 
lesburg kasyklą savininkais 
tęsti darbą sulig buvusios 
sutarties. Apie 300 darbi- 

'"ninku dirba kasyklose.''"

PENKGENTIHIS MAISTAS 
DALINAMAS BEDAR

BIAMS

MŪRININKAIPRIĖMĖ
NUKAPOTAS ALGAS
ROCHESTER, N. Y. — 

Mūrininką ir. kinkuoto ją ti
ni jk' priėmė nukapotas al
gas. Dabar vietoj $12.65 į 

' dieną gaus, $1(1,00. x 
k Taip pat dąilydės ii* ma- 

lioriai priėmė nukapotas al
gas 20 nuošimčįą.

ŠOFERIAI NEPRIMA NU- 
KAPOTĮJALGĮ)

SAN FRAfrCISCD,1 Kai;
Šoferią uniją vienbaV 

t šiai atmętė darbdaviu pa
siūlymą nukapoti algas nuo 
$4 iki $3. Šoferiai reikar' 
lauja $5 ii* 5 vai. darbo diė- 

t i - ■ ’. *nos.

MONTREAIL, Kanada.— 
Čia yra įsteigta bendra vir
tuvė iš kurios apie 30,000 
bedarbią per keturis men. 
gavo maistą. “ 

; Už maistą nustatytą mo
kestis 5crkad žmogus ,ne
jaustą gaunąs pašalpą. Bet, 
kurie neturi 5 centą * užsi
mokėti gauna maištą veltui. 
Keletas darbininką uniją to 
'kį šelpimo planą* uzgyrė ir 
remia . ■. finansiškai. ■ Daug 
bedarbią išgelbėta nuo ba
do. '

(DlyUMBUS, O. — Ba
landžio 14 d. naujuose vie
šuos? valstijos, rūmuose į- 
vyko ekspliozija, kuri už
mušė. 5 žmones ’it sužeidė 
apie 57. Greit, atvykę gais- 
rinįnkai suskubo gaisrą už
gesinti, dar neįvykus dide? 
Jiems -nuostoliams.

Karnas buvo dar tik ką 
pastatytas ir jojo statyba 
Ohi-o valstijai kaštavo 6 mi
lijonai dolėriiĮj
JDaromi tyrinėjimai sura

sti ekspliozijos priežastį.

NUTEISĖ MEDGINį 
MIRTIMI

VOKIETIJOS MIESTAI
TUŠTĖJA "

VOKIETIJOJ YRA 6,031, 
000 BEDARBIU

SENATO KOMITETAS 
NENORI ALAUS'

ĮSTANBŲL, Turkiją. — 
Balandžio’ 15 d.' Turkijos 
teismas nuteisė mirties bau
smė tūlą turki} merginą Ai- 
she, kuri užmušė savo mei
lužio žmoną ir sūną.

Tai antras atsitikimas 
Turki jos respublikos ..gyve- 

jiime, kai moteris pasmerk-
WASHINGTON, D. C.— 

Į senatą buvo įneštas pasiū
lymas leisti pardavinėti alą, fa mirties, bausme? 
4 laipsniu stiptumo. Ta
čiau seūato komitetas 7 bal
sais prieš 4 sumanymą at
metė. . .

DEGA CARE GOD ' 
APYLINKĖ

VlfcNA, Anurija, bal. 20 

 

d..— Anksti lida mirė Vie

 

nos "arkivyskifpas .kardino
las Piffl, 67 jįefą amžiaus. 
Mirties priežastis =— širdies 
ligos staigus spkrętimas. ’ Ą

PASAMDYTAI UŽMUŠĖ
JUI 4 METAI KALĖJIMO

BERLYNAS. — Vokie
tijos žinių rinkimo’įstaiga 
parodo, kad Vokietijos mie
stuose mažėja gyvento ją 
skaičius. >t pavyzdžiui, Prū
sijos .35 .miestai, kurie turi 
po dangom kaip 100,000. gy
ventoją, praėjusiais metais 
neteko 86,171 gyventojų, 
nors gimimą skaičius yra 
didesnis už mirimą skaieią.

Tai liudija apie ‘ sunką

POPIEŽIAUS DELEGATAS 
DUBLINU KONGRESUI

■ VATIKANAS, —6al. 19 
d. Popiežius. Bijus XI pa
skyrė. kardinolą Lauri savo 
atstovu Euėharist i n i a m 
Kongresui* įvyksian e i a m 
Dubline, Airijoj. ,

ANGLIJA IR'NEBEMOKĖS 
SKOLŲ

I KUNIGAI AREŠTUOJAMI
LIETUVOJE ;

KAUNAS. — Spauda 
praneša, kad -Lietuvos poli
cija vienu laiku padarė kra’-. 
tas ; Marijampolėje^ Šiąu* 
dinose ir kitur, Po kratąs 
buvę suareštuoti daugybė "*• 
kunigą, tarp kurią esą kun. 
K. Rankelė, kun/I, gulėjus 
ir kun* J. Adomaitis. ' \ (
Suimtieji kunigai esą _kal7 

tinami norėjimu nuversti 
esamą tvarką. '

Kol kas patikrintą Žinią 
nėra, bet suėmimai gali į-

sybei atrodo, jog Klaipėdos 
klausimas per menkas, to; 

,dėl ji ieško sau kitokią dat- 
bą.*, ’

UETUVAiRPRMlIJA 
PASIRAŠĖ PREKYBOS

SUTARTI -
• ; ■ ■ J------ V . •

Iš Kauno - prane š h m ią •’
kad šiomis dienomis pasira- ? 
syta Kaune prekybos šutai’- 
'tis su Prancūzija. - Sutar
tį pasirašė užsienią 1 minis- |
teris dr. Zaunius ir Prancū-

•J

vykti, nes dabartinei vyriau ’
J

BERLYNAS. — Kovo 
mėnesio pabaigoj buvo- 6;- 

. 031,000 bedarbiu.

AUGUSTA UNIJUS PRIE
ŠINASI ALGŲ KAPOJIMUI

AUGUSTA, Ga. — Cen- 
.tral Labor Unija išnešė 
protestą prieš taip vadina
mą ^ekonomijos” progra
mą, kurią pasiūlė komisijo- 

. "nierius viešąją darbą. Ko- 
misįjonierius siūlo nukapo- 

. ti algas visiems 'miesto dar-

’• BURNE, bal. 2&, — Šio- 
je apylinkėje dėl paslaptin
go mišką gaisro apnaikinta. 
4 kaimai ir viena ligoninė. 
Išdegė apie 22Q0 akrą-miš
ko.' ’•* /.

DOVANOJO BAUSMĘ
. 33 metai atgal nuteistas 
mirties bausme, vėliau su
laukęs- pasigailėjimo ir ga
vęs kalėjimą iki gyvos gal-, 
vos,' Edwin Ray Snow ba
landžio 20 d. vakare išėjo 
pro. geležinius grotus iš 
ChalestOTO kalėjimo į lais
vę. >.-/ . • ... • .* /■

. Šis kalinys susilaukė lai
svėj gubernatoriui Ely do

vanojus bausmę.

Vengrijos teismas* teisė tū
lą Fritz-Fischl,. kurs užmu
šė vyno, pardavinėtoją Ru- 
dolf Steinhęrz. Teisme paai 
škėjo,. jog Steinherz norėjo 
nusižudyti,, bet kadangi nu
sižudėlio šeimai neišmoka
ma .apdraudos mokestis, tai 
'jis paprašė Eischl jį užmu
šti. .

Steinherz, važiuodamas 
traukiniu, išgėrė nuodą ir 
davė ženklą Eischl jį užmu
šti.-

' ' ’ A • ' v.Teismas už tokį užmuši
mą nuteisė Fisehl 4 metais 
kalėjimo.. ‘ *

GAISRASHOODRUBBER 
DIRBTUVĖSE

įWATERTOWN, Mass.— 
Bal. 16 d. > Hood•„ Rubber 
kompanijos dirbtuvėse kilo 
gaisras. Gaisrininkai, ku
rie buvo. priversti užsidėti 
maskas, smarkiai kovojo su 
ugnimi. Pavyko užgesinti. 
Gaisras padarė $3,000 nuo- 
stSlią. ‘ • ’

•*
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čia matome planą ChicagOB SUdium, leur Žią me tą birielio menesį susirinks demokratą ir. respub 
t likoną partiją atstovai ir iirinta savo kandidatus į paridentu*. V
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’ LONDONAS, bab wijos pasiuntinis, Lietą|0jiūl
miestelėnu būvį. ^KądangiįAnglij°sfI)asį}inj ,Ne^ukM bus ^arira^yta

tą biudžeto planą. Pažy
mėtina, kad ssutatytame 
biudžete yra išbraukta ka
ro škola Amerikai. Per se
kančius 12 mėnesią Anglija 
tupėtą Sumokėti' Amerikai 
karo skolą 171,500,000 jole- 
rią. .

Anglijos sekr et orius 
Chamberlain parla m e nt e 
pareiškė, jog skolą Ameri
kai į išlaidą skyrią neįtrau
kiama ir teks palaukti re
paraciją konferencijos. ..

Biudžetas suvedamas be 
nuostoliu, dargi net su pėr- 
tekliumi.. .

NUBAUDĘ UŽ’JCETERVINĄ

kaimuose lengviau pragy
venti, tad. gyventojai, maty
ti, keliami į kaimus ar į ma
žus miestelius. • . ‘

KREUGERI0 3DIREKT0- 
RIAI AREŠTUOTI

ŠTOKHOLM, Švediją, 
bal’. 15. — Švedijos policija 
suareštavo 3 asmenis, dir
bančius nusižudžiusio mili- 
jonieriaus Iv,ar Kreuger pa
liktose kompanijose.

Suimtieji asmens yra kal
tinami neteisingu Įmygą ve
dimu, nes ją suvestasis ba
lansas rodęs didesnius tur
tus, negu iš. tikrąją buvę.

J. V. DEFICITAS SIEKIA 
$1,999,947083

-Ii

WASHINGTON. — Bra- 
fieša, kad. iki balandžio 9 d. 
J. V. valdžia turėjo defici
to $1,999,947,083. .

GUB, ELY NORI STIF- 
RAMS ALAUS

Massachusetfs gubernato
rius Josepli B. Ely bal. 20 
d. kalbėdamas Medforde 
Alfred E. Smitli naudai, 
Šiaip pasakė : '

“Buvęs gubernatorius 
“Al” Smitli stoVi už 4 lai* 
sulų stiprumo alų, bet aš no
rėčiau šiek tiek stipresnio 
alaus. ” ; ■

Toks gubernatoriaus pa
reiškimas iššaukė sūsirinku- 
sitj skanu juoką ir didelius 
plojimus. r ,

SKUODAS, Kretingos a. 
y— Vienas Luknią kaimo 
gyventojas neseniai nuvežė 
į Darbėnus nušautą tetervi
ną į>ąrduoti. Greita jį par- 

’davė, bet pirkėjas užsirašė 
pardavėjo pavardę ir adre
są/ ■ /.:■ ;

Neseniai. pardavėjas bu
vo, pakviestas-į taikos teis
mą ir ten nubaustas už 
draudžiamu jaiku teterviną 
męlžiojimą. * Šiam ūkinin
kui tetervinas daugiau kai-j 
n^o.^kaij) porą^eriy beko-Į

MACDONALU TEK- 
. SERGA

LONDONAS, bai. 20. - 
Anglijos pmuiierą MacDo-; 
nald tebevargina akią liga, 
bet; vis tiek nutarė vykti į 
tinėje nusiginklavimo kon
ferencijoje. Kartu su pre
mjeru vyksta jo gydytojas,

TAUTŲ SįJUNGA TEIE- ' 
VARGSTA SU JAPONIJA

‘ • GENEVA, bal. 20.
Sąjunga 'dar kartą * priėmė, 
nutarimą, pagal kurį Japo
nija prašoma: ištraukti ką* 
riuomenę iš Shanghajauš. * 
l Bet ejnai gandai, jog JaJ 
ponija vėl nesiskaiiys su T. 
Sąjungos. nutarimu ir ka
riuomenės iš Shangbajaus 
nėatitrauks. ; ; ?

PARDUODAMAS 4 MRJ- 
JONŲ VERTĖS TILTAS
PROVIDENCE, R/I, — 

R. Į. valstijos gyventojai 
per 200 metą svajojo apįe 
Mount Hope tiltą, kurio pa
galiau susilaukė 1930 ,m. 
Tilto pastatymas kainavo 4 
milijonus dolerią. Tiltas 
yra tarp /Bristol ir Ports- 
mbuth miestą. Bet. jd biz- 
niškas pasisekimas buvo 
menkas ir gegužes mėnesį 
jis^bus parduotas iš varžy- 
tynią (aiiction). VarŽyty- / I 
nią pradžios kaina paskirtą ” i 
750,000 dolerią. . \ 1

MIRĖ ŽYMUS BETEK- \ 
’ TYVAS 1

3

t

1

. >

■ Ž

1*

‘ ŠABASOTA, F1A — ČU 1 
mirė žinomas. pasaulinis de- ] 
tektyvas AVilliarn X Bums, 1 
70 metą amžiaus. j
Tai buvo vienas iš žymiau* J 
šią detektyvą, pagelbėję* >1 
daug nusikaltėlių surasti. į

r
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yra įpUtanųM *01**
vioMdai red* tikra laika. '

pavasario paukštelei nąvy- 
gų parnešdavo, šiemet nė 
vyturiukas, nė pempė nepa- 
sirodė, nė špoko, nė kovo nū 
matyti, ne girdėti, visur ty 
ku... Bendrai miškams Lie
tuvoje praretėjus giesmi
ninkai paukšteliai iš Lfetu- 
vob išlėkė- Nuliūdusį ge
gutė retai mums pakukuoja 
ir su dudučio, drilšiu balse
liu nekoncertuoja, garnys, 
ką pirma vaikams raudo
nus katukus parnešdavo, re
tai kur pasirodo.

Ne vietoj šalčiai ligas 
gimdė, daug žmonių gripu 
irx gerklės liga — angina 

serga, figos nė kunigų nė- 
lenkįa. * Velykų išpąžinčių 
klausydami užsišaldo ir li- 
geųmėjegųli,

ViešiJįatie, laimink Jiumis 
ir ligi Sekminių linksmą 
Ąleliuįą giedoti t • .

B. Dzūkas.

.. ..  l!"■. -------------------- - ”
, Jtaerikfr Reikalauja Kito Rooseyelt!

: šiose Bandyjnų dienose milijonai doru, teisingų žmonių liūdni 
: vaikwto po gatves, negalėdami rasti darbo. Yra laikas Amo 
'rikes J. V. vyriausybės, galva Washjngtone išrinkti ant rą 
Roosevelt įtiksiu apsaugoti “žmogiukas’’ teises ir įsteigti svei
ką, konstruktyvią tvarkų, kad palengvintų žmonių skurdą ir / 
pagelbėtų’ darbininkui.* Tokiu vyru ym Franklią D. HooseVelL 

v Balsuok Antradieni, BalaiuKio 26 4.
,..^‘1^ :.^:PmSyk.DMOKRĄTŲ Baloto

. ■.< uz' •
I, AUci-iiate Delegatės ąli Largo

.TAME# M.-- UUltlEr ' X ŽELĖN U, GALVIN X
.TARIES BOOSFA'ELT X bono-pųv \V. FHY ' X
James h. miENNAN ~an.iin vi«n o. mokius n

' rUOMAS y, UASSIDY. X ' * MABEL ll. WOTtTHY____ X
JAMES y. MORTARTY X Vardą AGNĖS H. PARKER ~X
ED. A. MCLĄUGHLIN .ir. X i , FRANCIS J. W. F< >RJ) X 
PRIME RORIOHAUD X remiančių EUGENE WAMBAU(Ūi X 

>' JOSEPH SANTOSUOSSO X p ALTČE E, C1RAM r X 
1NELLTH L. SULUVAN '' X 1 ranKIU1 *ĄRTHUR VV. jmiDlvE X 
JOSEPH J, HORLEY X n lut, E. ZAt,ETSKAS X 
PAUL H, HINĘS X ' z MAT.THEVV P. MAN1IY X 

* JOSEPH••«. HANKEN xRoosevcU M- GRA.OE RARRY X

Antro, Distrikto Booscvelt'ĮĮelegatąj
• JOHNHALL / , \**X ' ’ '

LA\VRENQE F. O’BRIEN _■ x___  _ L
"7■; Aiitro UnstriĮūo J^osevelt Įjelcgatai Pavaduotojai

‘ JOSEPH VINCELETTE • / X\
. 'jŪADRICE.

įvo apsuptas galinga siena, 
pastatyti vartai ir fmtanl 
tinti. -

Bet priešai irgįne&naudę. 
Kad ^trukdžius jiems at
statymo* darbų, priešai pir
miausią darė įvairius grąsi- 
pimps, paskiaUj prievarta 
norėjo juos nuvaryti nuo to

t- IŠMINTINGAS ŽYDŲ
I - . ' VAPAS , \
H? j ’ *fc . nr" “T -- r *---: rY“’ .
į /

I* Metuose 464 pirm Kris- 
į taus, Artakserksas pirbia-
i sis, vadinamas Longįmanas, 

užėmė Persijos karalystės 
sostą. Žiemos metū jis gy-

K5 veno savo palociuje SusojeL
£ Tarp daugybės jo tarnų bu- -dkrbp. . Tačiau, ^Neemijas
E/, jro vienas žydas, vardu Nee- ■< 
K?’ mijas.' Jįs buvo karaliaus 
&. _vyripylis.. Tai buvo garbia- 1 
S* ga ir pavydėtina tarnystė.
A- Dvidešimtais metais Ar~; 
D f^ėriČšd/'yiespa®WOj^ 

Suse# pilį, atėjo iš tolimos 
JūJo žemės keletas žydų ir ; 

g£ - tarp jų buvo Neemijo gimi--, 
R Haitis vąrdu Hananis. Jie 

apsakė Neemijui kaip Jū- 
L dėjok žemėje jų broliai-— 
g žydai yra didžiausiame pri- 
y spaudime-ir paniekinime, o 
/■ Jeruzalės sienos išardytos 
L ir jos vartai ugnimi šude- 
A ginti. . Tai išgirįęs Neemi- 

jas gailiai verkė. • .
■ ■ •». ’ ■

V. r Daugelį dienų., Neemijas 
? verkė ir liūdėjo, pasnik-ojo 

Ig. ir maldavo Dievą,’ kad Je-. 
L iuzalės miestas būtų atsta- 
L • . tytas. Vieną kartą, kuomet; 
Į jis tarnavo karaliui, anas

- Užklausė jį: .
r.Kodėl tavo, veidai nu

liūdęs, Neemi jau, . nors aš 
- nematau, kad tu sirgtu- 

r ineH** ' * ' .. ;

jis visa apsakęs karaliui 
prąse, kad leistų, jamugrįžti 

L • 'į savo ..tėviškę ir atstatyti 
fe’’1 Jeruzalės sienas. *Ai-taksier- 
f kas sutiko jį išleisti, paskųs 
į> damas jį viršminku: Jude-' 

jos- žemės įduodamas jam 
| - laiškus prie kitų viršininkų,.; kad anie jį nekliudytų ir- 
dūdtų jam miško medžių? 
statybai. Karalius, tačiau, 
įsako jam sugrįžti ūž dvy
likos metų.

Neemijas su karai i a u Js 
palydovais iškeliavo ir po 
daugelio jienų atėjo į Pa- 

T lestinos žemė ir į Jeruzalę, 
r TačiaUj savo tėviškėje jis 

atranda tris galingus prie
šus; Sanabalitą, Samarijos 
gyventojų viišininką:' Amo- 

nietį Tobija, įtekmingą Pa
lestinos gyventuojuose Įr, 
Gosemą,-. Arabijos tyrų va
ldą.

Tris pienas Neemijas nie
kam nesirodė. Paskui, pa

siėmęs su savimi keletą vy-“ 
Tų, ėjo nakčia apžiūrėti iš

griautos Jeruzalės sienos. 
Visur Jtnątė sunaikinimą  ̂
Sušaukęs žydų didžiūnus ii* 
viršįnįiikus jiems tarė:

6 4 Ateikime, ir atstatykimę 
Jeruzalės sienas, kad nebe- 
būtumėm paniekinime.’?

Jis jiems pasakė kaip ka
ralius jį atsiuntė tą darbą 
atlikti ir davė jąm viršinin
ko. valdžią. Jis ragino juos 
imtis darbo, nepaisyti ir'ne- 
bijoti priešų.

Atstatymo ‘darbas prasi-, 
'dėjo visti smarkumu. Ir iŠ 
griūvėsiu jau vėl t pradėję 
rodytis sienos. Į trumpą 
laiką Jeruzalės miestas 'bu-

t
Į;

£

g

apginkiavo savo žmones, ir 
priešai neišdrįso viešai eiti 
su jais į kovų.

Tąigi priešai, matydami 
nieko taip nelaimėsią, susi- 
tarė gudriu' būdu prigauti 
žydus. Jie kviečią Neemi- 
ją ąteiti iš Jeruzalės pas 
juos, kad pasitarus apie 
tinkamą sutartį. Bet Nee
mijas jiems atsako, -kad la
bai ' esąs užimtas, ir- tai^ 
boms neturįs laiko,

*
Tuoniet Sanabalitas para

šė Neeipijui būk tai draugi
šką laišką, sakydamas, kad 
pasklydęs yra gandas, būk 

•Jeruzalės sienų atstatymas 
reiškiąs viešą; žydų pasi
priešinimą Persams. Ir, jėi 
išgirsiąs apie tai karalius 
Artakserksas, tuomet Nęe- 
mijui ir kitiems bus blogai.

Į tą Neemijas atsako/jog 
tai-neteisybė, kad tokio gan
do nesą, bet tik priešų pra-. 
simanymas.

; Įr, štai, Jeruzalės. sienos 
atstatytos ir žydai ’ ramiai 
sau gyveno savo numylėtam 
mieste. Tuomet padaryta 
daug atnaujinimu/ Įstato
mų Knyga buvo žmonėms 
perskaityta, ‘ šventės užlai
komos,. kunigai ir levitai 
atnaujino savo - prižadus 
Dievui. . Ir labai iškilmin
gai buvo pašvėntytos Jeru
zalės sienos. ‘ .

Bet, štai, praėjo jau dvy
liką metų ir Neemijas su
grįžta į. Persiją tarnauti' ka
raliui Artakserkui. Išti
kimai jis tarnavo karaliui 
keletą metų, bet jo širdis 
visuomet buvo jo tėviškėje. 
Ir išsiprašo jis karaliaus 
antrą sykį grįžti į. Jeruzalę.

Sugrįžęs Neemijas atran
da tarp žmonių labai daug 
išniekinimų padarytų, jis 
vėl juos atnaujino dvasioje, 
išleido įsakymus, kad kuni
gai ir levitai turėtų tinkąmą 
pragyvenimą, kad šventės

Profesionalai, blxnierlai, Branionta- 
uii, kurie skelbiasi’ “Darbininke,” tik 
•ai verti skaitytojij paramoj.

Visi garšinkitčs ^Darbininke/’

“JŠ niBB SILPNUS 
inkstus; dabar jie 

rm stipnus".
“Mane inkstai BųyOi tiękjSflfinŲ jtftA 

aš per 5 ar 6 nietus ..turM|.»ai $01-' 
tls kalis sykius kiekviena naktį,” ra
šo p. D. Bartkus, Pittsburgh. Pft.: 

•“Praradimas, miego padare manė , sil
pna ‘ir nervuotų.. Aš turėjau skilviu 
palrima Ir skausmus mano viduriuo
se: Jokie vaistai nepagelbėjo iki aš 
pradėjau imti Nuga-Tbtte. Ak turė
jau silpnus injjstųs. Dabar jie yra 
stiprus Ir mano sveikata pulki.”

Nugii-Tone priduoda naują stipru
mu organams. Jis sustabdo kelinta- 
sl nąktlmta ir po ėmimo tik keljas 
dienas jus pastebėsite didelį jūsų 
sveikatos pagerėjimu,. Nuga-Tone yru 
pardavinėjamas aptiekininkų. Jeigu 
nptleklninkus neturi jo, paprašykit: jf 
įilsakytl iš gavo urmininko,. I’ersiti- 
krtnkit, -kad jue gaunate Nugu-Tone. 
imiCftdjto yra be- vertės.

Žinios įsidėtu vos 
KEISTA ŽOMl LIETUVOJ 

• c. • .
--- ----------r-jj'. .. i

Kadaise dauginusia, snie
go, didžiausi šalčiai- būdavo 
aplink Kalėdas, Naujus Me

tus, Tris Karalius, net ir 
visą sausį žiauru žiema , vy
raudavo. Po; Grabnyčių 
žmonės sakydavo, jau krei
va vėžė, vadinasi, saulės 
spinduliai sniegą tirpinda
vo ir rogėms kėlias gesda
vo. , Šiemet Lietuvoje, visai, - , _
priešingas oras mus. laukė? 'Žmonės visur ir į miškus ir 
Tiesa/ gruodžio mėn. prieš — — — -
Kalėdą^ be vėjų gerokai ša* 
lo. Kalėdose šaltis krito, 
ėmė lyfe, visu uphr upelių 
vandiio, subėgęs gi Nemu
nan, ledą sulaužė, ir jūros- 
na nunešė. Nemunas grei
tai apsivalė, panemunių gy
vento jai galėjo laiveliais, 
valtimis. susipešti, o‘ žvejai 
žuvis gaudyti, netiri? garlai
viais, būtų buvę gairiną 
plaukioti. Visą sausio m. jo
kių šalčių niekas nematė, ?y- 
rąš drėgnas, lydinėjo, Ang
lijoj tamsūs rūkai lankėsi

būtų’užlaikomos,, ir kad-Su- 
batoj nebūtų perkama nei 
parduodama.

Liūdniausia jam buvo 
matyti, kaip, žydai maišosi 
su pagonimis. Ir tų jis ati- 
taiso. ' Jis reikalavo, tėvu 
prižadėti, kad jie neleis sa
vo sūnams ar dukterims su
situokti su pagonimis.

Ir taip Neemijas su
grąžino Jeruzalę* į. senoviš
ką jos garbę, tačiau^ buvOį 
tiktai Šešėlis Jeruzalės Do
vydo ir Saliamono dienose.

Užbaigę^‘darbą, Neemijas 
dingsta. Ar jis vėl. grįžo 
tarnauti Persijos karaliui, 
ar savo dienas užbaigė nu
mylėtame mieste,, nežinoma.

Tai buvo išmintingas, ge
ras ir sumanus Judėj os .vir
šininkas. . .T.

i i i 
ii i

— ■ -t {■ ,.M ą ų v; y
JAMEg M,- L1URLEY

-4 
X

JAMES R(X)8F,VELT X
jAmeš h. ūrennąn X
THOMAS F, UASSIDY. X
JAMEM T. MORIARTY X
ED. A. McLĄUGHLlN J r. X
PRIME ROBIOHAUD X
JOSEPH SANTOSUOSSO X
NELLIE L. SULLIVAN x
JOSEPH J, HURLEY X
PAVL- H, HINEŠ X

MABEL R. WOBTHV

tai vakarų vejai švilpė. Mė
gėjai. rogių kelio nusiškųs- 
davo,šiemet, girdi neteks 
nei' pabandyta rogėms va
žiuoti. Visur purvas, visur, 
klampynes. . Kalėdojimas* 
kunigams labai nepatogus 
ir įkyrus, tačiau atlankė sa
vo1 parapięeius. '.< 1

Pagaliau' ateina vasaris, 
ateina Grabnyčios; netikėtai 
imax šalti, ima snigti ir ro
gių puikus kėlias pasidaro.

į miestus rogėinš važinėja, 
Kauno gyventojai grasaus 
tyraus Nemuno ledo prive
ža. Kadangi nemaži, tikri. 

: žiemos šalčiai kyla, 10, 12 
ir ir net iki 15 R. laipsnių 
šaltis siekia. ? Nemunas vėl 
užšąlą, kad ir armotas gali 
ledu vežti. • Neįtiktai vasa
rio mėn. šalčiai Lietuvą lan
ko ir kovas neapsileidžia. 
Nors dieną saulės spindu- 
lia užuvėjoj nuo stogų, snie
gą tirpina, bet laukuose nei 
saūlė, neįveikia, keliąs koks 
pirma buvo, toks įr dabar 
tebėr. Rogėms važinėti ne
kreiva vežė,-nors jau po 
Grabhyčių, po šv. Kazimie
ro, laukiam P. Švc/Apreiš- 

; kimo, • laukiam. šv.; Velykų, 
vis dar šalta ir gana, vis 
dar ypatingi Šalčiai mus ap
gaubę laiko. .Miestų, mies
telių- gyventojai nekenčia 
sniego., ųė ledo., Visur gat
vėse ledą kerta, kapoja ir 
veža arba Nemunan, arba 
užkampiu, kad nematomai 
tirptų. <• .,

Dar mąČiąųC lįąįp vaiku
čiai rogutėmis nuo kabio, 
pakalnėn lėkjžiąsi ir jiems 
atrodo, kad Kalėdų lau
kiam, ne Velykų..
Šiandien, koyo 2j d. turi-* 

me, oraį šaltas, S R. laips
niai Šalčio. Palši ūkai me
džių šakas šaltą šarma puo
šia. Kitais “ metais jįąu ir

JONO KM1TO EILES
-i, — —I. ■.

: >■ ■ - • . < ■ J. • ’l

Labai graži knyga audekle apdarais, l&k pus
lapiu, tik už 75 centus. ^Darbininkui’* prisiimtą 

, 75 centus, gausi jono Kmitė grasias eile A....
Jonas Kmitas vienintelis Amerikoj lietuvis po

etas. Jo eiięg pilnos patrijotiškų jausmų.
Siųsk užsakymą į , u

/f ' “DARBINĮ M KĄ?’ 
[ sąc M***-

i

KIEK IŠDALINO ŽEMĖS

Paga žemės. reformų nuo 
J9Į9 metų iki 1931metų bu
vo iš viso išdalibta 796,179 
ha žemės. Daugiausia jos 
teko naujakuriams—36,375 
žmonėms 340.,55^ ha. 82,761 
ha išdalinta vargšams, 2,896 
neturtingiems miestelėnams 
ir 2,456 ha kapams ir kul
tūrinėms organizacijoms.

LIETUVA PIRKS PU LAIVU "

REMIANTI roosevelt
• /. . JOSEPH V VINPELETTE 

203 Hanjpden 8t<, Ohięopea

£ ANTRI METINIAI ŠOKIAI į- 
n Rengia S. L, A. Jaunuolių 365 kp.
?. . • * Dahlgren HaĮl Svetainėje . . x
fl Kampas E ir $iivęr .Street South Boston, Mass. X
f BALĄNDŽIO-APRIL 27, 1032 ■ |
U ‘ .Ę^įąę’š ęęjleeaang Orkestras A
t šokiai 8—12 / lįįietai 40c. .

gaminius į Angliją. Mat,. . lietuVos pienininkų 
dąbar prękyba su Anglija 
yiš didėja,, 'o • dabartinėmis 
sąlygomis už trąnspprtą kas 
mėt tenka sumokėti apie 
pusantro milijono litų. Tuo 
•tarpu ieškoma pardavėjo, _
ktitW pątbgiohiis sąlygomis' *197 imilijmiusrmfe.;
< galėtų tokius du laivu ko 

eksportuojamus" kįų 5,000- tonažo parduoti.

Spaudoje pasirodė žinios, 
kad esąs1 įimtai iškeltas 
klausimas Lietųvąi pirktis 
bent dii prekinius" laivus.

to reikalams,, pervežti-iš 
Lietuvos

■ i leliaukite Su Lkiyd

LIETUVĄ
. . Tas Reiškia •

GREIČIAUSIAIS LAIVAIS ' 
TRUMPIAUSIAS KELIAVIMAS •) 

. PER JURAS j
‘ PER 7 EttENAS Į TĖVYNĘ I

Puikus geležinkeliu susisiekimas iš. 
. . ĘRE1IERH4VEN Į LIETUVA ; ,

. Bagažhs Persiunčiamas Lietuvon i'
* ; ' Z ' ;

Užsisakyki t vietas pas vietinius agentus,. 
Reikalaukit LLOYI) laivakorčių.

LLOYD
252 BOYLSTON ST., BOSĮGM

-&

VEIKIMAS ,

Pereitais metais veikė 273 
kooperatinės pieninės. (143 
garinės, 102? rankines/ .28 
motorinės). * jos perdirbo.

•pieno.. .
Pieno nugriebimo punk

tų veikė. .1,600. . Per juos 
pristatyta 60'tmoš. viso p ei; / 
dirbto pieno arba 119 mili
jonų kilogramų

Aukščiausia# pra ei t aį s ' ‘ 
1931 matais produkcija bu- ' 
vo Dabikinės pieno , perdir
bimo bendrovė, kuri perdir
bo 4,679,266 kilogramų pie
no ir pagamino 199,229 ki
logramų. sviesto. • './.■

ĮVEŽIMAS IR IŠVEŽIMAS 
SAUSIO J^NESĮ

Šiam metais sausio men. \ 
iš Lietuvos eksportuota už 
20,402,100 litų, o importuo
ta už 13,615,900 litų. .To
kiu būdu šį mėnesį ekspor
tas viršija, importą.

OFIOAIIĮJETPVIŲ KATALIKŲ

Į E«ęliąiMIni Kongresą ir Lietuvą
KUNIGŲ VIENYBĖS VADOVAUJAMA 

. IŠLAUKS # NEW YORK0 y ' *

IŠ BOSTONO BIRŽELIO 10
, Nauju Motoriniu vi. > • "

Ekskursijoj dalyvaus: VyškūpHi, Dralotai ir Kata
likių Šviesuomenū.*Šv. Tevo;lėiūhnū, laive bus iiižlai-

• ..komasŠvč. Sakramentas, ' .
Atgal iš Ėlaįpędos ekskursantai grįš Skandinavų

.. Amęrikpš DĮBija per Kopenhagą..
V -------p-./---•.•■■■- jr..

Visa kelione į Euchariatmį Kongresą ir atgal iš ’Lie-
. fu voš į New Yprką* Wiristme jtUse, tiktai $240.00.

Reikąle Ekskursijos kreipkitės į vietos Lietuvį 
( •. ’ ‘ agentą, arbAį • ;

T*

P. K, PAKŠTAS PATVIRTIN
TAS PRIVATDOCENTU

KAUNAS. — Vytauto D. 
imiveršiteto buvęs teologi
jos filosofijos geografijos 
profesorius p. K.pąkštas 

šiomis dienomis švietimo? 
miiiisterio paskirtais privat-. 
docentu į matematikos gam
toj fakultetą geografijai de- ‘ 
styti.

IŠTREMS 2 MET AMS

Marijampolės karo km- 
mendmto nutarimu J'. Mi-y 
uitis iš Kazlų Budos, kaip . 
pavojingas visuomenės rim
čiai, 'išsiųstas 2metams į c . 
Marijampolės apskrities lį- , 
liškęlių valsčių. . ’’

.. .£■
0
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PAS DAKTARĄ. “GYVA STOVYLA”
Reta Šviežiena teatrų mylėtojams

a

Nepaprastai vykusi, ką tik parašyta, ia vejanti, dviejų veiksmų Komedija. Sodaliečių 
vaidinama. . ,.. • * .

KIEKVIENAM YRA KO PAMATYTI.

Sekmadieni, Balandžio 24 d. 3 vai. p. p. vaikams, 7:30 vak. visiems.
. Sv. Petro Bažnytinėj ^Svetainėj

1 .. . ■ W. 5th St., So. Boston, Mase. ‘
Klausimus siųskite

JŪRŲ PRIEPLAUKA,
Š66 West Broadway, 

f.

Šo, Boston, Mass.

PRANEŠIMAI

1. Jūrų Prieplauka duos 
Keleivių Teles k o p ą tik 
tiems, kurie turi drąsos pa- 
'deti savo vardą ir pavarde 

; su antrašu.
I. Prie klausimų “Daibi- 

ninke” vardų, bei pavardžių 
nedėsime, nebent Klausėjas 
to prašytų.

3, Jūrų Prieplauką į po
litiką nesikiša. Politiškų 
klausimų atsakinėti nenori. 
Turime daugybę klausimų 
tikėjimo ir doros srityse.

^Ats. Trys yra teologįško 
sies dorybes: Tikė j i m as, 
Viltis ir Meilė. zKeturios 
yru didžiosios morališkosios 
dorybės: Išmintingu m a s, 
Teisingumas, Tvirtinu a s, 
Susiturėjimas. Šios ketu- 
riosdorybės-yra taipgiva- 
dinamos pagrindinėmis dėl
to, kad jos yra kitų dorybių 
pagrindas.

Be keturių didžiųjų mo
rališkųjų dorybių yra sep
tynios žymesnės . dorybės: 
Nuolankumas, Dubsnumas, 
Skaistumas, Ramumas, 
Maldingumas, Meilė artimo, 
Susiturėjimas valgyme bei 
gėinme.

Kl. Ar gali divorsuota mote
ris būti Krikšto motina? P. S-as.

Ats. Krikšto tėvas ar 
krikšto motina privalo būti 
subrendę, dori, pavyzdingi, 
praktikuojantieji katalikai. 
Kūdikių tėvams mirų s? 

. krikštatėvių pareiga^ auklė
ti savo krikštavaikius krik
ščioniškame gyvenime. Tik. 
gėri žmonės tegali dorai iš
auklėti vaikus. Todėl ne
valia kviesti krikšto tėvais 

■ žydų, atskalūnų, klaidati
kių, šiaudadušių, tai yra,- 
kurie vien vardą nešioja ka
talikų, viešų ištvirkėlių, gir
tuoklių, vagių ir t p.

Kl. Kaip atprasti nuo blogo į- 
oročio?

Ats. Reikia priešintis, 
nepasiduoti, darant priešin
gus jam gerus darbus., Be 
to, naudokis malda ir Sak
ramentine Dievo malone.

. KI. Tuoj po Mišių daugumas 
žmonių eina laukan iš bažnyčios.' 
Su jais iąeina ir tie, kurie priima 
Šventąją Komuniją. Man atro
do, kad švenčiausiam nerodo jo
kios pagarbos?

Ats. Geri katalikai papra
stai pasilieka bažnyčioje 
bent penkiolika m'inueių 
nuo priėmimo Šv. Komuni
jos. ■/

Kl. As lietuvis. 'Mano žmona 
lenkė. Tarp inūsu. kyla ginčai 
kokia kalba vaikai kalbės?

?. S-as

Ats. - Aišku, vaikai var
tos šeimynos kalbą. Tat 
klausimas, kokią kalbą ju
du vartojate. Jei-namuose 
kalbatės lenkiškai, vaikai 
įšauks pro-lenkais; jei tarp 
savęs ir į vaiką lietuviškai 
kalbate, vaikas ii^T išaugęs 

r^vartOs lietuvių kalbą,. '

Kl. Turiu‘‘burdinglerį,’’kuris 
. nesilanko Į bažnyčią ir neina prie 
Išpažinties. Šiaip, rodos, geras 
vaikinąs. Kartais prisibijau, kad 
nesuklaidytą mano vaikeliu.

z ' A. B. D.

. Ats. Tamstos globai Die
vas pavedė didelį turtą — 
Vaikelius. Geram auklė j i-

• mui trukdo blogi pavyz-
' džiai. Pati baime įrodo, jog

v bedievis paikinąs yra pavo-
. ' , jingas.

\ Kl. Kada svietiški gali kūdikį 
i \ ; krikštyti? ‘

. ' 5 Ats. Kada yra miities pa- 
‘,/vojųs.

■ i

. Kl. A^ daug yra dorybių 
•kaip , jos vadinas?

Bda Moterystėn einantiems krau
jo giminystė? v

Ats. Giminėmis vadinasi 
tie asmenys, kurie paeina 
iš tos pačios šaknies, pirmo
je kartoje broliai ir seserys, 
antroje brolių ar seserų 
vaikai, trečioje — brolių ar 
seserų anūkai ir tt. Jei kas 
bandytų eiti Moterystėn bū
dami giminės iki trečiosios 
kartos, tie sunkiai nusidėtų, 
o giminystės klintys panai
kintų Moterystę. Kad ne
gali tikrai sueiti moterys
tes savo tarpe tiesiojoj linį 
joj bent kokie gentys, o Ša
lutinėj iki trečiajai kartai 
įimtinai, 1076 kanonas šiąip 
rašo: 1. Tiesiojoj gentystės 
linijoj moterystė yra naiki
nama taip teisėtų, tai įgim
tųjų, visų aukštyn ir žemyn 
einančių asmenų tąrpe. 2. 
Šalutinėj linijoj naikinama 
yra iki trečiajai kartai im
tinai. - •

gi tamstos apetitus?
Kaip- kada nebeturiu ape

tito. . •
—O kadagį?
—Kai pavalgau. '/•

—Kur eini Kazyte?
—Einu panešti \acto.
—Su tokia purvina prie-?, 

juostele? . -
—Ne, parnešiu bonkutėje.

Mokytojas: p Koks ten 
triukšmas ant laiptų ?

—Ponas mokytojau,.Pet
relis nukrito laiptais žemyn, 
o paskui ji dar keturi kiti..

—Pasakyk ’ jiems Aud
rink, kad duotų viskam ra
mybę, jeigu nemoka kristi 
f vilai.

. Šis laiškas y<a - per sun
kus, tamsta turį dar .yiouą 
ženklelį prilipyti: .

—Tada bus dar', sunkes- 
;■ ’ . fr, •■■'••'

IBS. .

LAWRENCE,MASS.
Muzikos Mylėtojams pranešimas

Prof. A. žIDANAVIOrUS, pagarsė- Į 
jgs art. smuikininkas Ir Muzikos Mo
kytojas atidarė Muzikos Mokyklą po' 
Jlo. 29 Myrtle. Gt.,- tiuvrence, Mass.- 
•namuose p. ‘ Belevičiaus, kur duoda 
pamokas PCTNYČIOMĮS.. -

Lekcijos duodamos privačiai, kaip 
mažiems?' taip ir .sumigusiems, sulig 
Muzikos Konservatorijų. Jeigu myli 
muzikų: smuikų arba pianų ir nori 
kad Tavo vaikučiai. Išmoktų, gražią! 
grajiti,. siųsk p’iis^p... žIDANtVVTčIŲ. 
Lni pamėgina laimes ‘ir tie, kuriems 
nepasisekė išmokti kitur ir kurie jau 
nustojo vilties pramokti., Kainos pri
einamos, •

Kreipkitės Šiuo' ajlrešuY Pėtrtyčlo-’ 
inis 29 Myrtle Ct., Lajvrence, Mass.. 
arba laiškais '■

16 Huntington Avenue, 
•ROiSLINDALE, MA^SS.

' KI. Ar du broliai gali vesti 
dvi seserį? - . J

Ats. Taip, gali.

įKl. Seniau kunigai skelbė, kad 
žinogus turis dūšią. Dabar dū
šią atmetė ir kad žmo
gus turis nemirtingą sielą. Ar 
čia ne naujas Bažnyčios moks
las? v M, J. K.

r Ats. Bažnyčia nepakeitė 
mokslo apie dūšią, tik . ne
lietuvišką žodį pakeitė lie
tuvišku., Lietuvių - kalba 
graži ir turtinga. Mums nė
ra reikalo vartoti slavų kal
bos žodžius, kuomet turime 
gana lietuviškų. ..

P a s t a b a. Šį klausimu j 
atsakėme, nors jis, kaip ii', 
daugelis kitų nukopijuotas 
iš knygutės “Į Priekaištus 
Taip Atsakyk,” parašytos 
Šilų Jonuko. Kitų klausi
mų neatsakome. Pašiskąi- 
tyk minėtoje "knygutėje. Ar.

VĖLIAVOS IR ORRANIZA-

A

’ iKl. Ar nesveiko proto žmogus 
gali vesti žmoną?

; Ats. Ne! Moterystės es- 
mėn įeina vyro ir moters 
sutartis šeimynai sudaryti. 
Žmogus neturįs išmanymo 
(beprotis) negali duoti su-Į ne įdomesnis būtų ' buvęs 
tikimo, tad jis negali vesti ’ klausimas apie Įiteratinę 
žmonos, ' Į vagystę? - /. . ‘

LDS. Kuopų Susirinkimai
WATERBURY, CONN.

Bal. 24 d., 1 vai/po pietą į- 
•yks LDS. 5 kuopos susirinkimai 
senos mokyklos, kambary,. Con- 
gress Avė. Ateikite visi. Valdyba

NEW HAVEN, CONN,

LDS. 28 kp. tąėnėsinis susirinki 
mąs įvyks sekmadienį, bal, 24 d. 
I vai* po pietą, bažnytinėj avėtai 
nėj, 339 Green Št. Kviečiame na 
rius(es) ateiti. Gera proga užsimo. 
!fčti duokles. . Valdybe

WORCEBTER, MASS.
LDS. 108 kuopos susirinkimas j 

vyks gegj. 1 d;, Austos Vartų pa
rapijos salėj, tuojaus po sumos 
Visi nariai prašomi pribūti, ne» 
turime svarbių reikalų.

Kviečia Valdyba

N. S. PHILADELPHIA, PA.
LDS. 103 kp. mėnesiniu susirinki 

mas įvyks sekmadienį, geg. 1 d., 
uuojųus po sumos, šv. Andriejaus 
par. svetainėj, 1123 Lemon Si 
Kviečiame narius it nares ateiti ii 
tūrių užvilktos duoklės užsimukė 
i. Taipgi atsiveskite nors po vie 
ną naują narį prie kuopęs prira. 
>yti. . Valdyba

SAINT CĮ.AIR, PA.
LDS. 1.07 kp. mėnesinis sumrin 

kimias įvyks geg? 1 d., tuoj po su
pos, SVi Kazimiera parapijos salėj 
iviečiami vis nariai dalyvauti, ir 
ižsimokSti mėnesines mokestis, i* 
įaujų narių atsivesti prirašyti.

| • • 'Valdyba
* Valdyba

Didžiausioji laimė yra mėUA— 
M. PeckauskaitS.

v
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Okupuotoje Lietuvoje
“-VILNIUS.~Betydeja, apŠK 
i krašte padarytas kai kurių 
kunigų pakeitimas. ' Iš jų 
keletas lietuvių kunigų iš 
lietuviškų parapijų nukelta 
į gudiškas parapijas, o len
kai atkelti.į Įietųviška^ pa
rapijas. ■' • . /

vylėm.. Vietoj lietuviškos 
mokyklos, pereiti} mėtį pa-! 
baigoj susilaukėm Vilniaus- 
Trakų apskrities mokyklų' 
iiispektoriauš ir Ččbatprių 
valdiško* mokyto jb.

Jįe pradėjo mums piršti 
valdiška mokyklą, pažadė
damas joje mokinti lietuvioIlgai varginami1 keli Mar

gažerio kaimo lietuviai, kai- Škąi, tik prašė tluoti neap- 
tinaini lenkiškos mokyklos m<‘kainus, mokyklai ir mo- 
padegimu, pagaliau V i 1-. Rytojui butus..
niaus apygardos* teismo iš; 
teisinti. Ištisus 8 menesius, 

f • ‘ 1

jie buvo laikomi kalėjime.

VILNIAUS.' KRAŠTO LIETU
VIAMS LEIS ATIDARYTI UŽ

DARYTAS MOKYKLAS?*

• Kaip žinome, 1931 metų 
gruodžio mėn. 3(kdįeną Vil
niaus Kuratorija uždarė 10 
lietuyių mokyĮdų beveik be 
jokių priežasčių. Dėl to dė
jo zvisas pastangas lietuvių 
vaikų- tėvai ir mūstf švieti
mo draugijoj leisti, vėl joms 
veikti. , ■

Daba lenkų spauda pra
neša, kad lietuvių prašymai 
būsiu teigiamai išspręsti ir 
nuo rudens leista būsią ati- 
daryti tas dešimts mokyklų.

tai musą specialybė Ir |lgij metų 
praktika. Darbas artistiSkas. Kainos, 
žiemos.- • ..

.? M A. NORKŪNAS.
P. O. Box 91, Lavzrence/ Mass.

KRŪMINIAI, Valkinin
kų v,als. — Uždarius; ^re
torsijų” metu ‘Ryto”, mo- 
kyklą, vūikus buvom priver
sti mokinti namie.' 1931 m. 
rugsėjo mėn. buvo atvažia
vęs ifąs mumis “Ryto7’ Dr- 
jos atstovas su valdišku gy
dytoju ir apžiūrėjo Vinco 
Černiausko namą, kurį, ines 
ešanie paskyrę mokyklai. 
Tikėjomės .gauti įietiiVišką

'■ . * *-'y > » x • Si

■ L. D. S. Naujos Anglijos Apskrities |
S-' ' Rengiami ’ • • ■

I Metiniai Šokiai I
■ . Įvyks Šeštadieny - ' i

| Balandžio-April 30,1932 | 
į Municipal Building Svetainėje j
S E. ( Broadway So. Boston, Mass. Į| Šokiam grieš I

Į R. K. 0. Broadcasting Orkestras Į
| Pradžia 7:30 vai. vak. ■ Įžanga 50c. I

. , * ' K . , ‘ ' į* '

■

.. Netrūkus valdiškas moky
tojas, mokąs truputėlį lietu
vių kalbą, atvažiavęs norė
jo nusisamdyti sau ir moky
klai butą, bet pavaikščiojęs 
po kalnią ir buvo negavęs 
nuėjo į Šlaito sodžių ir ten 
pasisamdė sau butą pas V j 
Žydelį. ’ . . •>. '

Iš Šlaito, mokytojas pra
dėjo kiekvieną dieną lanky
tis mūsų kaiman ir ieškoti 
mokyklai buto jau. nė. dova
nai, bet apmokamai. J uo
gas Norkūnas namą mokyk
lai išnuomavo. Tėvai, krei
pėsi pas inspektorių raštu 
prašydami atsiimti valdiš
ką mokyklą, o jos vietoje 
duoti*44Ryto” mokyklą. In
spektorius raštų iš 1932 m. 
sausio mėn. '8 d. į tai atsa
kė, kad, < girdi.. “Rytąsj’į’ 
Krūminių mokykZai konce
sijos negavo, dęl to steigia* 
ma valdiška mokykla dėsto
mąja lietuvių kalba. ,

Nuo Naujų Metų mokyto
jas darbą pradėjo: atsigabe
no iš valsčiaus 4 suolus ir 
per seniūną įsakė vaikus lęi 
sti mokyklon.

Vaikai pastebėjo, kad jų 
mokytojas visiškai lietuvių 
‘sėskit į suolus ” sako:

‘ ‘ Eskit suolu s, ” arba: . 
“klaupki!” — “kopkit?7 . 
Pradėjo iš tokio mokinimo 
juoktis.__Tėvai, girdėdami
tokias kalbas iŠ savo Vaikų,, 
susirinlte pas vieną ūkiniu- 
ką netoli mokyklos ir pa- 

, kvietė mokytoją, norėdami ■ 
patys įsitikinti, ar riš tiesų 
jis. taip darko lietuvių kal
bą. ...

Mokytojui atėjus, pradė
jo į jį'visi kalbėti lietuviš
kai, bet. jis atsisako, kad 
girdi, negalįs, jam yra sun
ku; tuomet - vienas iŠ tėvij . i. 
'paklausia. “Kaip ponas mo
kini mūšų .vaikus^ jeigu J. 
sunku lietuviškai kalbėti?” 
I šį klausimą atsakė taip 
‘;Ne jūsų dalykas, kaip mo
kinsiu, ir jūs manęs neegza- . 
minuosit. ’ ’ Tėvai, Išgirdę ‘
tokį. pai’eiškimą,. pasakė, 
kad nuo šios dienos savo 
.vaikų į mokyklą prieis ir 
lauks atsakymo iŠ p. inspek
toriaus. •

į 1932 m; vasario mėn. 12 d. . 
atvyko iš Valkininkų poli
cija ir apsilankė pas Star' 
Kazėną,. jo žmoną, Stasį 
Norkūną, Motiejų Norkūną, 
Vincą Černiauską, Vincą ‘ 
Norkūną* ir Motiejų Norkū
ną ( 85 metų senelį) ir visus v . 
•pakvietė atvykti vasario 13 
d. į policijos nuovadą. 0ia 
buvo visi tardomi ir klau
siami, kas sušaukė nelega
lų.’ susirinkimą ir kas 
skaitė gautą is inspekto- 1 
rate raštą. ŽmonėĄ girdė
dami, kad jiems yra prime-; 
tama kaž koks nelegalus su* " 
slinkimas, pareiškė, kad 
nieko panašaus nęra buvę,' 
o susirinkimas buvo sauk
tas seniūno valsčiaus reika
lais ir čia pat buvo kalbėta- " > 
si tėvų ir mokyklos. reįka- :•; 
laiš, o po draug .parašyta ir 

i inspektoriui prašymas. > To 
pat mėn. 14 dieną tuo pačių 
reikalu buvo pašaukti poli- 
cįjon Petras Aritulis, Motie
jus Antulis ir. Stanislovas 
KaireyiČius, o 15 dieną bu-

I vo jmkviestr Prąnas Norkū- 
i naa ir ‘Jonas Norkūnas. 
[ m. vasario mėn. 23 d. 
j Stasys Kazėnas, Elena Ka- 
! zėnienė ir Vincas OeTiriau- 

skas gavo iš Vilniaus^Tra-
Į kų apskričio, storastij os pą- 
Į kvietimus kovo 5 dt būti 
| Starostįjoj, kur busią toi- 
I siami už nelegalių susivin- 
Į kimų darymą*
Į Žnionės, gindann savo nu> 
Į kyklą, tūri daug vargo, ne- 
Į rnalpiiumii. Stebėtiną ir 
Į kącL vietos policija net sene1 
Į lį Ntetiejų Norkūną, nesvei- 
Į ką žmogių šaukė. į Valkinin- 
llRus ir.tardė*
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„ DARBININKAS - ;
866 WEST BROADtyAT > SOUTH BOSTQN, MASS.

TELEPHONE SOUTH BOSTON 0020

AR BIZNIS KADA PA- 
■ GĖRĖS.?

Pačiam aršiausiam depre- 
šijos sūkury kaikurie n®s- 
trijos vadai pradeda įžiūrė
ti biznio parerėjimą.: Kad 
savo optimizmų įrodytų, jie 
paduoda štai kokį faktą: 
Šimtas industrijos vadų pa- 

. gamino biznio ' sąskaitą iš 
1930 m. Iš to skaičiaus 7b 

' biznio įstaigos padariusios 
pelno, nuo vieno iki penkių • 
Šmitų nuošimčių. Tos-biz
nio įstaigos ne visos buvo 
didžiulės. Ten buvo ir ma- 

.^žesniųjų ir, kas įdomiausia, 
jos apėmė apie 50 višoke- 

: triopų biznio sričių. Iš .tojo 
šimto, kitos 24 pramonės įs- 

. taigos išėjusios , maž-daug 
. lygiai, tik vos kelios turėju

sios nuostolių. Iš Čia indu
strijos ii* finansų vadar da-

• J do jšvadą, kad Amerikoj 
r pramonė- ir biznis vis tik 

, *mėra dešperatihgai nupuo- 
Ję, ir todėl, jie sako, reikia 

v turėti geresnes ateities vil-
• ■■ z“ ' ■ :J 

/• Anot tų biznio padėties 
r '*'• tyTrinėtojų, Amerikos indus

trijai- ir prekybai keliais 
pastaraisiais metais ' p e r- 
daug jau gerai sekėsi; Žmo- 

; nes tartum apsvaigo nuo
• gerbūvio. Kiekvienas tik 

t / ■ • stengėsi kuodaūgiausiai pa- 
t/ “.sidaryti pinigų ir juos pra- 

’ leisti gyvenimo smagurįuo- 
į? , še. R^tai kam atėjo gal- 

- von ta mintišį”kad po tų 
' "gerbūvio laikų gali ateiti ir 

• sunkūs mėtai/ ir nė vienas
** prie to nebuvo prisirengęs.

17

r e

^Priprato patogumuose gy
venti, ir kaizatčjo badmetis, 
visi taip nusiminė ir nulei- 

/lo rankas. Bet dabar, kie
tai realybei stovinti prieš 
akis, reikia vyriškai stoti ' 
kova su depresija, pirmiau
siai mažinant gyvenimo lė
šas.- Biznis, girdi,, pasitai
sysiąs, tik ųereikia nusi
minti ii* karščiuotis.

Gal ir teisybę-sako biznie
riai, kad biznis pasitaisys, 
bet kada? Kol ‘ kas mes 
paprasti žmones negalime 
to įžiūrėti. Atrodo, kad jis 
eina, vis blogyn ir depresija 
dar nepasiekė dugno. In
dustrijos vadai vis tikrina, 
kad jau, jau viskas pasitai
kys. Kaip atrodo, tai ji' 
nė patys nežino. Bet jie 
daro ką tik gali, kad nedar- 
’bą pašalintu, nes nuo depre
suosi kenčia ne tik darbinin
kai, bet ir darbdaviai *. Ir 
jie turi nuostolių ii; ji<ii to
kių, kad, net didelėms fir
moms gręsia bankrotas. Pi
nigas turi judėti, verstis, 
uždarbiauti, —. kitaip, jis 
taip pat’ greit, išnyksta, 
kaip užauga.’ Pastatytosios 
dirbtuvės reikalingos' išlai
kyti, o jei. jos stovi tuščios, 
tai jų vienas tik išlaikymas 
jau yra nuostolis.

Todėl nestebėtina, /kad ne
darbu daugiau ' susirūpinę 
darbdaviai negu patys dar
bininkai. Kai žmonės dir
ba, tai. ii* jiėms tada šilčiau. 
'<•' ' - ' K.

k ŠV. JURGIS, 
į* ■ ’. (Balandi

L Ketvirto jo' šimtmečiopra-
f džioje, Kristui gimus, Ro- 
k - mos viešpatyslę valdė cięso- 
L •; rius DioHėci jonas. Buko 
į.-. . tai nuožmus krikščionių 
frr persekiotojas. Jo ka^mo* 

menėje tardavo ir turėjo 
L aukštą vietą narsus, o di*ąu- 
L . gė ir doras jaunikaitis Jur- 

gis. ; Už ja naivumą ir do- 
' lybes ciesorius labai jį ger- 

*jty be, ‘Jurgis .išpažino Kais-.
‘ taus tikėjimą. r Diofięcijo- 

> nas, sužinojęs, kaŪ Jurgis 
t * yra , krikščionis,. pasiryžo 
ž*būtinai 'jį prikalbinti, kad 
f - paliautų .tikėjęs į Kristų? 
Ik Liepė-. atvesti jį pūs save, 
’f •. nųošūdžlai ir prieteliškai jį 
“ kalbino. Žadėjo pagisavįh^ 

• ti sūnum, jeigu tiktai pa1 
į ( garbins dievaičius. , 
r į / Jūrgis atsakė: “Eime į 
»- ■ Šventyklą ir pirmiau pavei- j . . . - _ y ,• • - ■ > .

KANKINYS
ji o Š3 d.). ,

zėšime, ar dievai priinis iš 
manęs auką.”. . •

Nudžiugęs, ciesoriusV nu
ėjo su juo, su visais savo 
namiškiais ir žmonių minią 
į šventyklą. Ten Jurgis pa
klausė Apollino stabą: “Ar 
priimsi iš manęs auką, Im
lią tiktai tikrajam Dievui 

: dera duoti ?’ • Ir peržegno
jo statulą. Dievaičių sta
tulos nūkritinėjo nuo alto
rių ir kiro smulkiausiai su
trupėjo, ‘
. Pamate tai, stabmeldžių 
kunigai be galo įniršo. Ko- 
liodanii ir šaukdami, muse 
Jurgį ir reikalavo iš cieso
riaus,. kad' tašai liepfų ,nu- 
žųįytį jį.....Dmįlec.įjčnas^iš 
.piktumo, ' grieždamas danti
mis# sušuko: “Niekše! .ar 
taip tų man užmoki už ma
no gerumą* ir malonumą ? V ’

. ’ r , Stiiti, St. fyrkšnas.

DARBININKŲ VADAS 
FR. OZANAMAS

l* / t - , I
(1813—1853)

Kas ‘nežino šiais laikais 
taip išplitusios šv. Vincen
to a Paulio draugijoj kuri 
nuo 1833 m. po savo sparnu 
tiek-yra suglebusi vargšų, 
tiek nušluosčiusi nelaimin
giesiems. ašarų, 'suteikusi 
pagalbos!* *■.**

Šios labdaringos draugi- 
įps įkūrėjai buvo 8 betur
čiai studentai, o jų prieša
ky — Fridrichas Genamas.

Jis. gimė 1813 m. Milane, 
Italijoj, iš pamaldžių tėvų, 
likęs >be galo darbštus 
4r~ pamaldus. -Pasižym^o 
gilia išmintimi ir dideliais 
gabumais. Iš pat jaunų 
dienų .jautėto- širdis bėtur- 
čių žmonių skundą ir jau ta
da jis pasiketino eiti jiems 
į pagalbą.

Tam kilniam darbui jjs 
paaukojo visą savo jaunys
tę, Visus gabumus, visą gy
venamą, visą širdį.

Fridrichas be galo daug 
kovojo su Bažnyčios prie
šais.- Čia jis turėjo taip pat 
Viemaža pasisekimo. Daug 
padarė jis ir mokslo srity.

Jaunimui Ozanamas yra 
gražus pavyzdys, kaip gali-- 
mA puikiai išnaudoti savo 
jėgas, savo ugningą energi
ją žmonių gerovei. 1

1831 m. gruodžio men. aš
tuoniolikos metų studentas 
Fridrichas Oząnamas at
vyksta į Paryžių studijuoti 
teisės. '

Po 1830 metų revoliuci
jos. šis jaunikaitis nedrą
sus, bet su galinga pabudin
sią "vado ir apaštalo dvasia, 
Lijono mieste jau energin
gai stoja prieš' sensimoniz
mą, išleisdamas drąsią bro
šiūrą. .

Sen-simoniznias skelbia 
mirusią krikščionybę, o Q-

— “Ciesoriau! — tarė -ra
miai .Šv. Jurgis —r nepada
riau fau nieko blogo : tavo 
dievaičiai nenorėjo priimti 
iš manęs aukos, fjžtąt ge-. 
riaų ir pats mesk garbinęs 
netikrus dievus !” 1

Ciesorienė Aleksandra ligi- 
tolei .slaptai išpažino Kris
tau^ tikėjimą. Dabar pra
dėjo prašyti Dioklecijoną, 
kad liautųsi persek i o j ę s 
krikščionis ir garbinęs ne
tikrus dievus. Bet nuož
mus tirionis,nesusivaldyda
mas iš', piktumo^ kad ir jo 
omteris yrą krikščionė, lie
pė fuojau . nukirsti galvas 
Aleksandrai’ ir. J ii r; g i u i. 
Garbindamų Dievą,. abudu 
su džiaugsmu palenkė gal
vas po budelio kirvių 303 
m. balandžio 23 d.

• Šventąjį Jurgį piešia kai
po apsišarvavusį karžygį,, 
kurs, jodamas ant žirgo, ra
gotine perduria slibiną. Y- 
ra tai krikščioniškojo tvir
tumo paveikslas. K i e k-* 
vienas, gindamas Šventąjį 
tikėjimą^; nugali pragaro 
Mlbųią’/ttąjį mėlį; klaidos ‘ir 
netikėjimo tėvą, šio pąsau- 
liozktpiigaikštį ir žmonių žūk 
dytoją nuo pradžios. / .

panamas gyvą. Lijono 
miestas,^kuris-jau dūvė jai 
tiek daug vadų, dabar duo
da dar vieną viršaus, pana
šiai kaip kurio® žemes iš? 
duoda daugiau ąžuolų ne
kaip kitos. . /

Tuo laiku, kai anai*ehijos 
ir ateizmo bangos iš Pary
žiaus liejosi į visą pasaulį, 
kai sukilėliai vartė kryžius 
ir yilko- juos į Senos upę, 
Montrūzijoj . plėšė jėzuitų 
novicijatą, užgrobė arkivys
kupo rūmus j tuo laiku, kai 
Lijono Raudonojo Kryžiaus 
darbininkai įsmeigę žemė
je raudoną vėliavą sudary
davo sukilėlių batika d aws, 
giedodami begėdiškus him
nus,— šis jaunikaitis pri
siekia sugrąžinti Prancūzi
ją Kristui jfer mokslą ir 
labdarybę.
^aryžiųje, kuris išlydė 
jam lyg ‘supuvęs*Javon^,”. 
judindamas , Sorbonos. stu
dentus, kurie nėra “nei 
krikščionys nei turkai,’-^pa- 
sištiprinęs šv, Rašto skaity
mu, kas savaitę priimdamas 
švi Komuniją, padedamas ‘ 
mokslininko Ąndre-Marie 
Ampere’o, jis pradeda ko
vą. Jo protestai, prašymai 
Soi'bonos katalikų studentų 
pasirašyti, privertė profe
sorius, pagerbti katalikų ti
kėjimą. ■

Kiek vėliau, po kelių mė
nesių, 1832 'metais, jis su> 
penkiais jaunais žmonėmis, 
kuriems jis sugrąžino krik
ščionišką savigarbą, įkuria 
religijos istorijos konferen
cijas. : •

Apviltas, bet nenusimi
nęs, didžių žmonių, Lamen- 
nai ir Lainąrtine, kuriuos 
jis jau buvo- pasveikinęs 
kaip savo vadus, bet kurie 
išstojo iš jo šalininkų skai
čiaus ir kuriems trūko šiek 
tiek nusižeminimo, jis ėjo 
toliau savo keliu. . -

. Tuo laiku, kaip ir šian
die, įvairiausi katalikų prie
šai' prikišdavo :f “Jūs tiesą 
sakote, kalbėdami apię pra
eitį, 4. kitados krikščionybė 
darė stebuklus, bet dabar ji 
jau mirus; Ir jūs, kurie 
Šiandie giriatės esą katali’ 
kai, ką gi. jūs gero darote? 
Kui* yra jūsų darbai, kurie 
įrodytų jūsų tikėjimą, ir

Armijoa} jq ; mokyklos 
dantas* g-enefolas-majom W. D.
Connor, kurs. greitu laiku, bui

WwtPointviūBrinku. .

D . ^cbąristiniam.KoBgreeui. ma
tome paveikslu didžiuliu rūmii, statomą kataliku iškilmęms. <

kurie paskatintų, jį priim
ti.” ' .

Skaudu buvo„ Oząpamūi 
klausyti priekaištų, ’ b$t 
jis? nenpsinnnė. šoko-ieš
koti priemonių šiems prie
kaištams nutildyti; ■ • 

> Ėmėsi realaus darbo. Iš
dirbo tuoj gerą planą netur
tingųjų globai ir davė'jį sa
vo draugams. Kvietė yįsūš 
pritarti jo sumanymui. Ta
čiau atsirado tik septyni, 
kurie atėjo į jo sušauktą su
sirinkimą. ' Bet uzsidegėlis 
studentas/ nenurimo. , Aš
tuoneto® skaičius jo neiš-

jone,nenusimena.
'* “Mes Vis dėlto įšikūfe- 
me,” sako vėliau Ozahamas, 
“ir dabar f< Paryžiuj1: esame 
hė 8,’bet 200 vytų ir aplan
kome 500 šeimynų t y. a- 
pię 20,000 žmonių, kas su
daro ne mažą dalį gyvenan
čių šio milžiniško miesto 
sienose. Tik Prancūzijoj 
mūsų skylių skaičius siekia 
500j o jų' mės turim ir Bel
gijoj, Anglijoj, Amerikoj, 
nėtdigi Jeruzolimos. Tai
gi kukli pradžia gali- prive
sti prie didybėsį, kaip Jėzų 
Kristų nuo pažemintos prą- 
•kartėlės. ligi Taboro kalno,’ 
Dievas .mūsų darbą pavertę 
savo darbu * ii’ su > Jo patai^ 
ma jis išsiplatino po visą ' 
pasaulį.” -

Pirmos konferencijos va
karą jis atneša vienai be
turtei. malkų pagalį,: skirtą, 
jo kambarį.apšildyti.; “Tai 
simboliškas pagalys, kuris 
pasauly uždegs didelį labda
rybės gaisrą.”

JiS nori būti nepastebi
mas, atsisako, būti pirminin
ku to milžiniško darbo, ku
ri jis pradėjo ir yra jo gai
vintojas. Jis sako : “Die
vas mielai laimina tą, kuris 
yra mažaš ir nepastebi
mas.” . . ' J ’ . /

Šis nusižemmimas nėra 
bailumas. Tapęs Sorbonoš 
profesorium; tuo laiku, kai 
Michelet ir Quinet College 
de France perkūnus , meto 
ant jėzuitų, pašiepia Baž
nyčią, Ozanąmas Sorbonoje 
skaito^paskaitas apie popie
žius, vienuolius ir religinį 
paklusnumą*. • ?’ .. 

s Su Mohtalembertū jis rėi- 
į kaląuja. Bažnyčiair t e i S ė s 
mokyti. ; ■ ..

: Tuo pat ląįku juodų abu 
stoja prieš vaikų darbą dir- 

i btuvėse..' Nuo 1840 m. savo 
“KomėTcinūs... teisės” , pa/

183Jt metais jis .savo drą- 
siaifc prašymais iš-arkivys
kupo Keleno gąvo leidimą 
steigti Paryžiaus. N b. t r e 
Dame Katedros' Konferen
cijas, kurios po. dviejų me
tų aplink Lacordaise’o 'sa
kyklą subūrė 5000 žmonių 
Dabar pasaulis žino, kad 
krikščionybė gyva,”, sušuko 
.Obanamas, matydamas šitą 
susirinkusią minią, gurios 
pirmose eilėse rodomas 
Chateaūbriand, didysis ra
šytojas. / .

Krikščionybė pasidariusi, 
gyva nedaugeliui išrinktų-* 
jų,. plačioms masėms jį vis 
išrodė nųrus. Jb tėvo, “el
getų gydytbjo,ir motinos, 
“vargšų slaugytojos,” pa
vyzdys Ozanamo sieloje su
žadino nužemintųjų betur
čių meilę., >4 ’ .

Tais pačiais 1833 metais 
jis su šešiais savo draugais 
įsteigia šv. Vincento a Pau
lio Konferencijas, didžiau-- 
šią to amžiaus darbą.

Dar jis neturėjo , dvide
šimt mėtų... *'.

Iš pradžių ši pasaulietinė 
iniciatyva buvo priimta su 
nepasitikėjimu. Ne -vienas 
jam kalbėjo: “Ną,.ką gr jus 
manote veikf-L Jūs astuo
ni vargšai, jauni studentai.į 
Argi jūs tikitės pašalinti 
skurdą tokio miešto, kaip“cįo prieš I^eoną Nftl, jis 
Paryžiui? Net jeigu jūstį 
ir daug būtų, ^nieko tas nė* 
gelbėtų. Ozanąmas, kuni
go Olįviero, Šv. Stepono 
Monto parapijos klebono 
pavarytas, dar labiau už- 

jgaųtąs “rimtų ^ir ; miuąHL 
rijų' žmonių, kurie bįjo savo 
darbam® pavojingos koftku* 
rėncijofij” savo tėvynėje LD

zuoja vakarinius kursus, im 
formacijų biurus, nakvynės 
namus, skleidžia atsišauki
mus, raginančius grąžinti 
darbininkams sekmadienio 
poilsio "teisę.

i

Daugumas juo piktinasi, 
vadino jį demagogu, revo- . 
liucionierium. k “Ar jūs ne- • 
matote,” atsakydavo jis, 
kad dėl mūąų kaltes naujas 
vergų karas yra jau čia pat 
prie vartų, būtent: karas , 
tarp aukso ir keršto galy- 
biųF\ .

Jis pats duoda pavyzdį. ‘
Būdamas garsus profe- ■ 

gorius, jis nužengia nuo sa
vo katedros ir eina j Šv. 
Sulpieijaus požemį, kur šv. v 
-Pranciškaus Ksavero Są-' 
jungos darbininkai klauso. 
jo savaitinių katekizmo1 pa
mokų. '

Tai buvo antžmogiškas' 
darbas net.ligi 40 metų am- * 
šiauš.. • ’ ‘

J)au būdamas.arti mirties, 
* jis paskutinę savo energiją 
aukojo, norėdamas įsteigti 
Šv; Vincento a Paulio Są
jungą Ispanijoj ir Italijoj. ,

Pagaliau jis miršta, ligi 
galo / išlaikęs savo astuonio
liktų metų pasižadėjimą 
Ligi pat mirties kankinio 
pasiaukojimu atsidėti varg
šų pagalbai.”

Savo tesioginio darbo, 
studijų * universitete, Frid
rikas taip pat neapleido. 
Turėdamas 32 metus, jis ga
vo juristo, o po dviejų metų 
— filosofijos daktaro laips- . 
įį. Nuo 1839 ligi 1840 m. 
jis buvo prekybos ir teisės 
profesoriuin Lijone, po to 
buvo pakviestas į . Paryžių 
dėstyti literatūrą, kur ligi 
savo ankstyvos mirties su
rinko apie save daug : ge- - 
riaušių studentų. Jis nie
kad. nesėsdavo. į profeso
riaus katedrą; pirma klūpo
damas nepasimeldęs. ,

Nors.Kr. Ozanamas su- j 
laukė tik 40 metų, bet jau 
suskubo ’ parašyti ir didėlį- 
skaičių žymių veikalų, ku
riuos jo draugas Ampere’&s 

, (tai-P pat žymus mokslinin
kas — tyrinėtojas) surinko . 
į II tomų. Nuo didelio 
persidirbimo jis mirė Ma- 
rijos gimimo šventėje, 1853 
metais. ..

KtrutTJNo

*wr m. <i,i MT

• i-eikalituja, kad darbininkai 
turėtų teisę, steigti savopro- 
fesmes sąjungas. J • *

Jis reikalauja jiems to
kio atlyginimo, tars putėm 

. kintų ne tik jų* paMų, bet 
taip -pat ir *jų*šmfių'rriW 
;te// ’ ' L; ■'' *

Per šv. Vincento a» Pau
lio konferencijas jis organi-

Moterų Sąjūnggos Conn. 
Apskrities pusmetinis šuva- 
žiavimas..įvyks- gegužės 1 d.,’ / 
Šv.’ Kazimiero pąrap. sve
tainėje, 399 Green St, Ne\v/• 
Haven, Oonn., 1 vai. po pie
tų. - ‘

, Kviečiu visas k u p p a š 
skaitlingai dalyvauti, nes y- ‘ 
ra daug svarbių reikalų 
aptarti apie gegužinę, kuri 
įvyks birželio mėn., įr kitų 
yėikaltį yra išgvildenti. Bū
tų malonu matyti šiame su-, 
važiavime. .atstovių iš. Bri- . 
dgeport ir Waterbury, nes 
y i|U j geniai nedalyvauja su* 
yažiavimuese;

• Marijona
M Š.- Conm apekr. .rašt

■ . ’ • ■ ■. *
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mis n svhiuta
. (Tęsinys)

Kartą vienas gydytojas, 
. lankydamas ligonį paklau

sė: “ Ar žinai, kad tamstos 
liga eįna iš,girtavimo?” Li
gonis liūdnai atsakė; “Ta 
liga mane prispaudė ne iŠ . 
girtavimo, bet todėl, , kad aš 
gerdamas/njažai tebaigiau.” ’

“Tamsta mažai tevalgei, ? 
tarėgydyto jas; ” — deTfd, į 
kad daug gėrei. Degtine 
sugadino tamstos vidurius 
ir atėmė norą valgyti. Štai, 

, paklausyk, aš paaiškinsiu, 
kaip tai atsitiko;^ duona 
bumon įdėta, kramtant su- . 
dūksta iiuo seilių, kurios 

>■ daug padeda maistą šiivirš- 
: kinti. Kada maistas paten

ka skilviu, tai .. darosi tas 
"pat: iš .skilvio sienų išeinu 
tani tikros sultys, kurios va
dinasi skilvio syvai; tie taj 
syvai sustiprina valgį. Bet 
kaip tie syvai pasidaro, jeir 
guskilviosienosalkolio.su- 
kepintos, nuklotos storomis 
kruvinomis gyslomis ir ap
lipusios šašais bei' sukreku

■ jusiaįs kraujais ?. (Šeling’as
Kun. K. j?. Paltaroko vei* 
kale “Trys tiesos apie gir
tuoklystę” 11 pusi.) . 4
Maistui virškinti daug pa
deda kepenys. 'Jos pagamL

. na tulžį, kur sutirpdo yPa<5
. riebahis. Alkolis baisiau- 

x šiai privaigina kepenis.
Nuo alaus jos apauga tau- 
'kais, tartum apsivelka sto
rais kailiniais. Taip išsi- 

, skėtupibs, išpurtusios jos 
nebegali atlikti savo darbo, 
kaip sveikos. Nuo degtinės 
jos Susitraukia, sukietėja ir 
nebepadaro, kiek reikiant, 
tulžies. Tuo labai susįtruk- 

ydo virškinimas, ir žnlogųs 
j igyjU visokių nepagydomų 

4 ligų. Taip tat girtavimas 
kenkia sveikatai, pirmiau- 
;sia gadindamas maisto turš- 
kinimo organus.

Suvirškintas maistas pa
tenka į kraują, nuolat be
plaudama širdis išskirsto; 
kraują po visą kūną. Tekė
damas gyslomis/ jis mmtina

■ visus narius ir pasalina jų' 
susidėvėjusias dalis. Alko- 
lįs trukdo Šį visą darbą. Bir-

... dis nuo jo išsiplečia, nusto
ja stiprumo, sunkiau plaka, 
greitai , pavargsta, kartais 
net suvis sustoja, kaip sa- 

... koma, plyšta, ir žmogus u- 
. mai miršta.

Geliančio gyslos s u- 
: siaurėja, sukietėja, pasida-

f. • ro trupios, Kraujas Jomis 
. sunkiai vaikščioja, kai ku- 

• riosė kūno dalyse ilgiau pa
silieka negu . reikia. Todėl 
girtuoklio veidas įšpurstą, 
lyg ištinęs, nosis pamėlyna-

. A Kuo namuose yra šeitnl-, 
‘ ninkas, tuo. žmogaus kūne 

smegenys. , Šeimininkas
. .taip greitai nesužino, ' kas?

. 4?

*

. * .. >e a ' t i *

darosi namuos^ kAip ihne- 
genys -“ kas; įvykta*
me kūne, įsidurti pav, pir
štą, užsigavąi koją, tuojau 
smegenys taį jaučia,. Bet 
kaipgi, būdamos galvoje.

darosi kojose, rankose,, bei 
kitose kūno dalyse ? O gi 

‘ per dirksnius arba nervus. 
Iš smegenų, mat, į visas kū
no dalis einą daugybe plo-

.plauką gysliukių, vadinami} 
dirksniais. Jie tat ir pra
neša smegenims, kas kokio
je <kūno dalyje įvyksta. 
Smegenimis naudojasi vi
sos sielos jėgos, galios, pro
tas, valia, atmintis ir tt. 
Pakenkus smegenims, ko
kia nors sielos galia nusto
ja, veikti, ar veikia klaidin
gai. Pav. smarkiai sutren-; 
kus galvą, kaltais nustoja
ma atminties, kalbos ir pa
našiai. Čia yra taip, kaip 
su smuikininku. Kai smui
kas tvarkoje, smuikininkas 
gali gražiausią. dalykų juo 
pagroti. Nutrauk gi vieną, 
kitą stygą, nei geriausias 
smuikininkas nieko nepa
darys. Taip panašiai ir su
gedus smegenims siela ne
begali jomis veikti.

* Alkolis' “didžiąūsi nup-' 
dai smegenims ir dirks- 
niams, nervams. Išgertas 
jis tuojau išsivaikščioja po 
visą kūną ir pasiekia sme
genim Iš karto jaučiama 
tam tikro smagumo, pasida
ro tartum šilta visam kū
nui, ypač galvai. Žmogus 
linksmai šaiposi. Bet alko- 
liui toliau veikiant, neužil
go. viskas virsta kitaip. Vie
ni pradeda snūduriuoti, ki
ti nuliūsta, susigraudina, 
verkia be priežasties, kiti 
vėl pasidaro per daugjipš- 
nūs, meilūs, nuolat siekia 
bučiuotis; kiti greit supyk
sta, ieško priekabių, ima 
bartis, mušti, laužyti bal
dus, daužyti indus ir tt. Žo
džiu sakant, nuo alkolio vi-

sų protas tokiu ar kitokiu 
bįdu pamyšta. Daugiau iš
gėrus, žmogus pradeda ne- 
beįiusivaldyti, griūva, kur 
pakliuvus: nors susižeidžia 
kaltais ligi kraujo, tačiau 
nejaučia skausmo. Jo akys 
paraudonavusios, papludu- 
siosį ašaromis, lūpos apsipu
tojusio^ krūtinė sunkiai 
pūtuoja, kriokia, visas kū
nas šaltu prakaitu išpiltas. 
Taip pat daugiau išgėrusį 
smegenys ir nervai užsinuo
dija, suserga ir negali tarp 
savęs sutarti. Jeigu tai at- : 
sitinka retai, žmogus tik ku
rį laiką paserga pagiriomis 
ir tiek, bet, jeigu dažnai, 
užsinuodįjimas guli būti il
gesnis. Tuomet, pakinkiai 
pradedą linguoti, ranko s 
drebėti, akys apžlmba, au
sys apkursta vis dėl to, kad 
nervai sugenda.

Kąi kada gi pasitaiko 
baltoji kaištinė. Tai baisi 
ligą, žmogui, rodosi ,jog jį 
apipuolė peles, žalčiai, pik
tosios dvasios, ar kitokios 
Maurybės, nei dicmą, nei 
naktį jis neranda nuo jų 
ramybės; Jis nuolat juda, 
kruta, mosuoja rankomis, 
prašo kitus gelbėti jį nuo 
tų baisybių. Ligos pradžio
je jam vaidinasi tik tamso
je, paskiau ir prie šviesos,- 
ypač kada tyla’." Tuomet li
gonis girdi visokių šnibždė
jimų, niaukimų, 1 o j į m ij, 
dantų griežimų ir tt. Visa 
baigiasi tuo, kad žmogus pa 
sidaro pusgalviu arba net 
numiršta, jeigu nesiliauja 
-toliau gėręs* ^ Taip^ tąt ąl- 
kolis sugriaūja, suardo svei
katą. Žinoma, kas daugiau 
ir' dažniau geria, tas grei
čiau susilaukia liūdno. galo, 
negu taš kas mažiau ir re
čiau vartoja svaigalus. Bet 
kenkti jie visiems kenkia.

Žmogus tinkamai dirbti 
tegali tuomet, kai visiškai 
sveikas/ Kuomet gi dau
giau ar mažiau negaluoja, 
arba suvis niekų negali vei
kti, arba jeigu šį tą veikia, 
tai ne taip vaišingai. Kaip 
matėme girtavimas a r d o 
žmogaus sveikatą. Tad tuo 
pačiu jis mažina ir jo dar
bingumą. Alkolio užnuo
dytas kūnas tiek nepajėgia, 
kiek blaivus žmogus. Tie- 

i ša, išgėrus degtinės, atrodo,

kad žmogus pasidaro smar
kesnis,. stipresnis, galinges
nis. Bet taip tik atrodo. 
Įstikro gi ^degtine nepriduo
da jokiu, o jokiu jėgų. At
virkščiai, ji ir tas pačias su
silpnina, sumažina. Todėl 
prieš darbu išsigėrusieji 
mažiau nudirba, negu nėgė* 
r ilsieji. Tai ne sykį paro<. 
dė daryti bandymai. Geru- 
sieji iš karto smarkįau grie- 
besi darbo, negu blaivieji, 
kadangi alkolis pakiršina 
jų nervus. Bet tuojau jie 
apilstą, nes jų kūną vargi
na du dalykai; darbas ir ni
kolis* Todėl blaivieji daug 
ištvermingesni, negu geru- 
šieji, ir tuo būdu jų darbas 
yra vaisingęsnis. Taigi, gir 
tavimas . mažina žmogaus

LIETUVIS GRABORIUS
Laidotuvių reikalo visuomet ir visiems 

maloniai ir tinkamai patarnauju. Gtlh 
lite kreiptis bile laiku, dieną ar naktį, 

d aš visuomet pasirengęs kiekvienam 
pareikalavimui. Už važiavimą į kituM 

miestus jokio atlyginimo nereikalauju,

P‘ J. Akunevich
(AKUifEVIčlUS)

16-18 Intervale Sto f • 258 West Broadway,
MonteUo, Mass. » ŠO. IBottOtt
Tek Broekton ftlO Tek B. Boston ^86
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darbingumą. « ,
Galop, girtavimas pagkei- . 

tina žmogaus mirtį.. Mirtį 
be abejonės, kiekvienam 
mųsų .reikės. Nuo giltinės 
nei ’ vienas neištrūk s i m e. 
Ankščiau ar vėliau, Visi tik-.. 
rai pateksime į jp^ nagus. 
Alkolis gi, kaip matėme, la
bai ardo mūsų sveikatą. 
Tad jis neabejotinai paska
tina mirtį. Žinoma, kas 
daugiau išgeria, tas grei
čiau sunaikina savo kūną; 
kas mažiau — tas kiek il
giau pratęsia, savo gyveni
mą.

Juk žinote patys, kaip 
daug iš . prigimties stiprių,“ 
kaip ąžuolų, vyrų dėl girta
vimo nuvažiuoja į kapus 
nesulaukę, mė senatvės,, bet 
pačiame amžiaus gražume. 
Tuo .tarpti gi, igakdaug blai-.: 
vių Senukų gyvena ligi šim
to metų. Bet alkolis ne tik 
pats naikina kūną. Jis pa- 
dąro jį mažiau atsparų viso
kioms ligoms. Seniau many
ta, kad degtinė apsaugoja 
ar net išgydo- žmogų nuo 
kai kurių ligų.: Bet dabar 
po ilgų bandymų patirta,, 
kad tai tikrai klaidą. Al- 
koliš didžiausias visų ligų 
prietelis. Jis pirma paren
gia joms kelią, gadindamas 
kūno narius; atėjus gi li
goms, jis tuojau prie jų pri
sideda ir stipriausią kūną 
paverčia lavonu. Plaučių 
uždegimų, šiltine, džiova 
cholera, daug, daugiau mirš
ta geriančiųjų, negu blai
viųjų. . Vienas žymus gydy
tojas sako: “ Jei aš turėčiau 
valdžią, tai ant kiekvienos 
smuklės liepčiau didelėmis 
raidėmis užrašyti: Čia par
duodama cholera.” Bet da 
teisingiau būtų lĮŽrašyti — 
Čia žmonės perkasi mįrtį. 
Taip tai, girtavimas kenkia 
mūsų kūnui. ■■■ , 7

Mes smerkiame visus 
tuos, kurie pasikaria, ųtisi- 
šauja, nušiskandina, ar ki
tokiu būdu nusižudo, nes 
jie neturi teisūs taip elgtis. 
Kūno gyvybe ne jų nuosa
vybė, bet Viešpaties Dievo. 
Panašiai reikia smerkti ir 
tuos, kurie geria svaigalus. 
Jie taip pat.Žudosi, Tiktai 
skirtumas toks, kad ne taip 
..staiga jie tai padaro. Bet 
žudosi?*'tikriausiai. [ Td’del 
girtavimas ir yrą nuodėme. 
Dievas ųž ją. baudžia. * Bfa- 
me ąyvęnįme visokiomis 1b

Berlyno inžinierius WirQder pra
dėjo gaminti vadinamus spindu- 

- lią mdtorus; ■ Ūia yra -matomas 
vienas toks jo motoras.

goinis zbei nelaimėmis, o po 
mirties — juiižin'ų pasmer
kimu.. -^Neklyskite” sako 
šv. Paulius:• “nė paleistu
viai, ne stabu garbintojai, 
nė svetimoteriai, ne begė
džiai... nė giiiuokliai — nę- 
paveldės dangaus karalys
tės^ . . - >' K. B;

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LUTUV08 DUKTERŲ D&JOg 
PO GLOBA MOTINOS *V0.

.lirnilnlnM —- Eva JJaEksIenCr-
625 E. 8tli St, So, Boston, Musė.

Vicė-pii'inlnlnkC— Qno Slaurlonč,
‘143 E, Tth St, So, Boston, Mass.

. Tol. So, Boston 3422-R
frot. liaSt. ■«- Brone CluiiienC,

29 Gould St.( ĮVest Itosbury, Muga, 
Tol, T’flfkwfty 1804-W ;

Eln,. RaSt.— Marjona Markonlutfl
66 G St, So. Boaton, ’Mafi*.

Udlnlnkfi .— Ona StanlulhitB
105 Weirt 6th St., So. .Boston, Mtute.

.Tvarkdare — Ona Mlzglrdleng ■;
1512 Columbia Rd., So. Boston, Maaa.

Kasos Globoja ~ E. JannSonlenfi
. 1426 Columbiė Rd.vSo, Boston, Mali 
Draugija savo Isusirinkimlls liįikoi k'ii 

, antrA utarnlnkf} kiekvieno mCneslo,
7:30 vai. Vakare, pobažnytlnėj sve
tainėj. - . ...

Visais draugijos reikalais krelpkitSe 
. ms protokolu raJItirilnke.

A
’d

W. JONO EV.BL. PAŽALPIK*| 
DR-JOS VALDYBA

IUrmlnlDkRi'^Af.tldb*' - _------- ■-—
80 tyit,. Ida Kd., DorchaaUr, '

Tfcfephone(SaluttbtaM81
Vlce-Pirmlnlnkas ~ J„ Petranataų -

24 Thomas Park, 86. Boston, HMM, 
Prot Raitininkai — J. ’Gllneokik

& Thomėt l’ark, So. Boston, Man.
Fln. Rnstlnlnkai —: M. telkta A
. 256 n Ninth SU, So. .Boston, M«M 
lėlininkas —.A.NiiOdilfinM •

885 E. Broadway, So. Bostonu Man.
Maršalka J. Zaikls ‘

’7 WinZield 8t.,‘8o. Bbatoh, Mas*. i
Draugiją laiko susirinkimas kas trAil| 7 

nedCJdlbnl m&kmle,. 2 Vat
po plėtrų,’ ParaptjQl'<aldj, "4^2 E, Tth 
St, So. 'Boston. Mwml : I

J.
1

s.

Profesionalai, blznR-rlai, pramonin
kui, kurie skelbiasi "DarbinlBke,” tik* 
riji verti skali.Vtojij i>arnrtW, A ■ -7

Visi ęarsInklfSs ‘^Darbininke,

'į

| “DARBININKO”

New York’o

Iekskursija
¥ .

t
C

Išvyks iš

t Laivu “United States”

Birželio 18 d., 1932
t Ekskursijai vadovaus kun. j. Skaląndis, 

£ Šv. Roko parapijos vikaras, Moatello, 
X Mass.Laiko nedaug. Ruoškitės.

| Visais kelionės reikalais kreipkitės pas 
t ekskursijos vadą kun. J Skalandį arba 
t ^Darbininką” Ekskursijos Centram - 

| 366 Broadway ■> So. Boston, Mass.
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r k t 
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t „JinynaIm
Balandžio 13 d., 1^07 me

tais, Baltrius ir Amelija
- Mikutai buvo .sujungti Mo

terystės * 'ryšiais senoje Šv. 
Jono Lietuvių Bažnyčioje, 
Baltimore, Md. P e i>e i tą 
trečiadienį, lygiai suėjo dvi* 
dešimtis-penkeri metai, 

' kuomet jie gyvena tame 
luome. Paminėti tą įvykį, 
suruošė didelę puotą, kurio-

- jejų duktė -St&famįa-iške- 
pė tėvams sukaktuvių pyra
gą. Sveikiname ponus Mi- 
kiitus. šia proga ir linkime 
ilgiausių metui

t ; ■ - • . /

KUNIGAI IŠVAŽIAVO
Pereitą sekmadienį kum 

Mendeiis išvyko į Philadėl- 
phią pas kunigą Lepukaitį 
40 valandų iškilmėms. Mū
sų skaitytojai pamena, jog 
kun. Čepukaitis tuo tikslu 
buvo atvykęs / Baltimorėn 
prieš keletą savaičių ir pa
kvietė kun.- Mendelį pasa
kyti Visus penkis pamoks- 

*.• lūs tuose atlaiduose.
Kūn. Antanas Dubinskas 

pirmadienį išvažiavo į Eli* 
zabethport,. N. j;/pas kun. 
Simonaitį. Ten taipgi šią 
savaitę yra 40 valandų at
laidai; -Taškeliai «dienas

vietoje pasiliko, vienas kle
bonas. . •

c

SESELES BRdlJS 
APLANKE

Jurgis Žėkas, Katalikų 
Kolegijos Serą n ton, Pa. 
studentas^ buvo atvykęs į 
Baltimorę kelioms dienoms 
pereitą savaitę; Jis buvo 
atvažiavęs aplankyti savo 
Seserį, vieną mūsų Kazimie- 
rįecių, prie parapijos dir
bančių jau antrus metus. 
Pažymėtina, jog Žėkų šei
moj dabar yra penkios duk- 

rterys, kurios nešioja vie- 
nuolių rūbus, pasiskirsčiu- 
sios po visus lietuvių vie
nuolynus; Studentas Žė
kas ketina. neužilgo įstoti į 
kunigų seminariją ir, kuo
met jį įšventins, tėvai Žė- 
kai galės didžiuoti^atidavę 
šešis savo vaikus Dievo tar
nybai. Pavyzdinga šeima!

KAROLIO TETA
Šį sekmadienį, 7 vai. va

kare parapijos choro nariai 
pastatys komediją u Karo
lio Teta. ” Šis veikalas, iš
verstas iš Anglų kalbos,'y- 
ra, kaip girdėti, labai juo
kingas. Įžanga tik pusė do
lerio. Žinys.

^DARBININKAS

Tikiu, jog dabar .Scrantone 
neatsiras nė vieno asmens, 
eurs nenorėtų lietuviškai 
kalbėti.

Garbė mūsų klebonui kun.' 
J. Kurui ir mūsų Sesutėms 
mokytojoms, kurių pastan
gomis lietuvių kalba Scran-
one gyvuoja,; Manau, ne

atsiras nė vieno išgamos, 
uirs išsižadėtų savo kalbos.

Su, Juozapo Mokyklos centų« y/Tai negirdėtas 
.* 8-to Skyriaibs Mokini

pijos gyvavimo paminėji
mui iškilmingos šv. mišios, 
pritaikintas pamokslas, p 
po mišparų, 4:48 valandą, 
vietos salėje, koncertas, kal
bos ir linksmybių vaizdai. 
Kad kiekvienas lengvai ga
lėtų tose iškilmėse dalyvau
ti, nepaprastai yra daromą 
pigi įŽabgos kaina: suaugu
siems 25 centai, vaikams 10

L. D.- S; 4 kp., nors-ne
gausi narių skaičiumi,,bet 
abąi gražiai sutartinai vei

kia. Tai yra geras pavyz
dys kitoms kuopoms.

WORCESTER, ŪSS.
——.—.— ■ į

NEW HAVEN, CONN.
Moterų Sąjungos jubilė- 

jinio vakaro programa su
tvarkyta ir vįskąs priruoš
ta balandžio 24 dienai. Ma
lonu pranešti, kad visi šios, 
kolonijos lietuviai yra ąusi- 
domėję būsimu vakaru.

LAWRENCE, MASS.

NEW BRITAIN, GONN.

daiktas. Bet Aušros Var
tų parapijoje viskas gali; 
ma, Apuokas

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

SCRANTON, PA.
VYSKUPAS DŽIAUGĖ
SI LIETUVIŲ KALBA
Balandžio 10 d. mūsų pa

rūpijoje įvyko reikšmingas 
įvykis. Atsilankė ^ vysku
pas O’Rielly ir suteikė su
tvirtinimo Sakramentą 218 
vaikučių. •

Vyskupas apžiūrėjo visą 
bažnyčią ir esamų 3°j^ tvar
ką. Vyskupas buvo paten
kintas ir ypač gyrė mūsų 
kleboną kun. J.. Kurą.

Vyskupas išklausin ėjo. 
berniukus ir mergaites, Vi
ri drąsiai atsakinėjo į Ga
nytojo klausimus, Visi ga
vo iš jo rankų po naveikslė- 

Jį. Pagaliau vyskupas pa- 
paklausė poterm. Kadan
gi mūsų sesutės mus išmokė

Telefonas; Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
. Graboriųs ir Balsaraiiotojas 

423 S. PACA STREET. . 
' BALTIMORE, MD.

poterius tik lietuviškai, tai 
1 ^paklaustoji mergaitė atsi

stojo ir pradėjo kalbėti De
šimt Dievo Įsakymų lietu
viškai. 'Vyskupas, išgirdęs 
lietuvių kalbą, prisiartino 
arčiau prie mergaitės, aty- 
džiai klausėsi ir vėliau pa
reiškė, kad ir jis norėtų iš
mokti lietimų kalbą. Vys
kupas visiems vaikučiams 
liepė mokytis savo tėvų kal
bos ir ją gerai išmokti. Vys
kupas pažymėjo, kad lietu
vių kalba yra tokia pat nau
dinga, kaip ir anglų..

Jei tokie aukšti . ašmens 
gerbia mūsij kalbą, tad ko
dėl lietuviams jos gėdytis?

JAMES ALFRED, M. D.
JŪSŲ ŠEIMOS GYDYTOJAS

■ Valandos:
Nuo t iki 0 vakare. ;

. Išskiriant . .
i Aritradlertį ir Ketvirtadienį.
į Taipgi'pagal susitarlmę. , ' ;
! 591 North Mairi Street, .

Brockton,, Mass.
Tel. 40 •

ĮSIDĖMĖKITE! •

GHAS. B. KUCHAUSKAS
LIETUVIS GRABORTUS

. 637 S. PAG A STREET, ,• 
BALTIMORE, MD.

Mllilotuvčse fintarnauju gerai ir
pigini. Nuo 75—J00—150 dolerių.

Bflgrabii» pamosiu.
Telefonas — South 0083,

ir GHARRON’S
;; PIANAI—RADIOS
: • šaldytuvai

Aliejaus pečiai, Skalbiamos

I
 mašinoe
* 20 TRUMBULL 8TBMT

WORUĖSTER,MAH.
. TeL4-94B0 

iLeugvos lilygoa—Be NuoitaM

IŠ darbininkų 
gyvenimo

Darbininkų likimas nei 
dek nepagerėjo. D ar jbo 
valandų; skaičius trumpina* 
nfaš,algos kapojamos?

Daugiau kaip 3000 šei
mynų pateko į miesto glo- 
lą; tarp jų yrą ir lietuvių,

Miesto gatvėj pilnos be- 
' :' - daugdarbių, tarp kurių 

jaunuolių. 1

. Linkimai
Miesto mayoru vėl išrink

tas repUblikonas G. Quig- 
ley, nors demokra tai i r 
smarkią opoziciją sudarė. 
Mat, Quigley yra jautrios 
širdies žmogus^ kurs rūpi
nasi kaip nors skurde pa
gelbėti, tai žmonės ir pa
milo jį. . Jis gavo 2759 bal
sais daugiau už demokratą. 
Dabartinis mayoras ir lietu* 
viams labai palankus.

Advokatas/ ~K. Tąinųlid- 
nis, republikonas, išrinktas 
miesto taiybbs imišd? Svei
kinam. '

J. Savonis, dėmoliatas, 
buvęs miesto tarytos darys, 
buvo nominuotas į kontro
lierius, liko neišrinktas.

WATERBURY, CONN.
^Girdžiu dažnai nusiskun

dimų iš vietinių, kad nėra 
čia jiems tinkamų draugų, 
draugių— lietuvaiČiųirtik 
prašo supažindinti juos su 
kitų miestų jaunuoliais lie
tuvaitėmis. Jaunu o 1 i a i, 
daugiau nebesirūpink i t e! 
Connecticut valstijoje bus 
galima susipažinti su kuria 
tiktai norite! Norite persi
tikrinti? Atvažiuokite. į 
Waterbury balandžio 22 j- 
į šokius! Turime neva pir
šlius arba “sočiai įtars/’ 
kurie supažindins ,jus šu 
bile kuria ar bile kuriuo! 

Nesiskųsk, bet atvažiuok ir 
sek spaudą, o pamatysi kur 
šokiai' ir galėsi ten vykti ir 
rasi drauįų, ■“ ūžti k r i n u! 
Bus mūšų draugijos, susi
rinkimas Waterbury birže* 
lio 5 d. Atvažiuokite visi! 
Susipažinsite{su mūsų vei
kimu ir organizacija!

Visi už lietuvius! - • . 
i“' ? J Tonas,

ATHOLMASS.

PAGERĖJO
Bankų reikalai pagerėjo 

tuomi, kad galima pinigus 
išsiimti be ilįo maldavimo, 
kaip kad buvo pravesta sau
sio mėnesį;

* i ‘ Tiesą mylįs.

SO.WOflCESTtR.MASS
Nespės tas didysis triukš

mas Užsibaigti, kaip štai 
Moterų. Sąjungos kuopa ju- 
da kruta. Tai motinų die
na. Gegužės 8 dieną, kuo
pos šv. mišios, visjos narės 
eis prie šv. Komunijos. O 
vakare bažnytinėje salėje 
visos linksmybės. Ir ko 
ten nebus? 1 Ten bus muzi
kos, dainų, kalbų, pasakų, 
taip kad kiekvienas jausis 
lyg prie savo motinėlės, Se
nis dvasioje pajaunės, jau
nas sustiprės; Taip moti
nos ir širdis paveiks, ;

Ir vėl štai jau čia pat me
tinės Aušros Vartų parapi
jos' įsteigimo sukaktuvės. 
Smarkūs parapijos darbuo
tojai nejaugi pamirš ? Jo- 
kili būdu ne. Gegužės 22 
dieną, sekmadieny, rengia
ma septynerįų metų para-

PARENGIMAS
• L. D. S. 4-tR, kuopą ba

landžio 17 d. vakare suren
gė vakarą, kurio programą 
sudarė prakalbos ir vaidini
mas. .

Vakarą pradėjo kuopos 
pirm. Jf. Gailiūnas, pakvies
damas kleb. kun. P. Jurais 
tį pakalbėti. < Klebonas nu
rodė spaudos reikšmę ir pa
kvietė L. D. S. Centro sek
retorių J. B. LauČką kalbė
ti ■ .

‘ Svečias kalbėjo apie prie
mones lietuvybei išlaikyti.

Po kalbų prasidėjo 3-jų 
veiksmų veikalo “Nastu- 
tės” vaidinimas, kuris buvo 
paįvairintas dainomis, var
gonininkui p.' Milia u s k u ‘ 
akomponuojant.

Vaidino šie asmens: El
zbieta Dragūnaite, St Ta- 
moliūnaitė, A. Baronas,r V. 
Šešeika, Ą. Lesius ir J, Če- 
snulis. Tenka pažymėti, 
kad E. Dragūnaite turi gra
žų balsą. ’ ■■■ ' į

prieš vaidinsiant, veika
lui režisavęs D. Karoblis 
paaiškino apie veikalų turi
nį o pertraukų metų . J. Če- 
snulis palinksmino“ susirin
kusius dzūkiškais juokai^

Gautasis pelnas paskirtas 
“Darbininkui.” .

L; D, S. VAKARAS Į Gauta* daug rprąnešimų iš 
Balaridžio-17 d. L. D. sjapylinkiu kolonijų Są-iun- 

7 kuopa surengė piju akiji ^iu, ir. veikėju pasižadė- 
jiiokingu veikalu “Balon1 iusiij\dalyWiti.
kritęs sausas nekelsi.” Nors 
čia irgi nedarbo laikai, bet 
žmonių susirinko pusėtinai 
ir gauta keletas “Darbinin
kui” naujų skaitytojų, :

Tą dieną kun. J. J, Ba- 
kanas laike visų ketverių 
šv. mišių šake pamokslus ą- 
pie katalikiskąją spaudą, 
Gerb. pamokslininkas gra
žiai nurodė reikalą remti ir 
skaityti katalikiškus, laikra
ščius ii’ nurodė, kaip laisvą: 
maniški raštai daug žalos 
padarė’ katalikiškai visuo
menei. Baigdamas savo pa
mokslus, ragino visus kata
likus turėti savo namuose 
gerą katalikišką laikraštį.

Komediją ' vaidino mūsų 
gabiausi vaidintojai:

J. Bačys, G. Vaitekūnai-- 
te, V. Kereišis, J. Svirskas, 
O. Bačiunė, F. Ruziara, L. 
Liutkaitė, S. Belinškas. Su- 
flėriuin buvo Z. Blavaekai- 
tė. '

Smuiku, solo grieže G. 
Vaitekūnaitė, akomponavo 
O> Gayette, Solo uAš bijau 
pasakyt”— Z. Blavackaitę; 
duetą “Naktis syaįįonėms

’ papuošta” — Z, Blavackai- 
tė ir J-. Žemaitis.

Pradedant vakarą, kalbė
jo kun, . A. Petraitis, ragin
damas užsirašyti “Darbi
ninką.” šio parengimo 
programą vedė J. Žemaitis, 
7 kuopos pirmininkas.

FOOD SALE ’
Šv. Onos moterų draųgi- 

. ja,.. balandžio 23 d. rengia 
vadinamą “ Food Sale. ” 
Vieta — Bamard and Sum- 
mer krautuvėje, Main gat
vėje. ' . .
. Pelnas, šv.. Kazimiero pa
rapijai. Visi prašomi atsi
lankyti, bus naujausios ma
dos pyragų. Kep/

Nemanyk, kad bė davęs 
niekas tiesos neišmano—A- 
rabai. . . ;

, Vakaras susidės iš gra
žaus ^ikąlo “Namų židi
nys/, kūrį suvaidins vaidin
tojaiiš Ndw Britain, art«. 
J, Olšauskui vadovaujant. 
Koncertinėje dalyje daly
vaus, šios stiprios artistiškos 
pajėgos: p.p..art.;J. OJŠattfe. 
kas, Sintautai, Jankelioniū- 
teį Šimolioiliūtė, Danusiūtė, 
Van DeMark,.Minnie Sulli- 
van, A. Žiurys ir varg. M. 
Reynolds.

Kalbės kun, J. Ambotąs, 
Moteni Sąjungos Conn. ap
skrities Dv."vadas. Kūn. J. 
Ambotag yra gabus kalbėto
jas, didis mūsų tautos pat- 
rijotas. Vietinis klebonas

■ kum. Vr( P. Karkaųskas ir 
vikaras kun. M. , Cibulskas

: taipgi dalyvaus šiame vaka
rė.

Taigi dar karią užkvies 
čiam visus šios ir apylinkes 
kolonijų lietuvius atsilan
kyti ir pasiklausyti gražių 
lietuviškų dainelių.

Balandžio 24 d. 8:30 vai. 
rytą visos sąjungiatės eis 
in corporė prie šv; Komuni
jos.'.. •"

. Moterų ‘ Sąjungos 33-eia 
kuopa per 15 metų yra nu
veikusi daug gražių darbų 
savo organizacijai? Tautai 
ir Bažnyčiai; yra sušelpus 
daug ,našlaičių, ir huveikuf 
si dauginus įvairių darbų,

Būtų malonu, kad visos 
katalikės, moterys ir mergai 
dės suprastų svarbą Moterų 
Sąjungos ir. prisir a š y t ų 
prie jos. šalavija.

i ■ .X” ■; . ‘ • i . '

HUDSON, MASS.

“PALANGA DRY”
Auštant pavasariui, drau- : 

gijos bei organizacijos pla
nuoja išvažiavimus. Nau
josios Anglijos lietuvių ko* 
] onijose Palangąv užima 
pirmąją vietą. Čia- ne tik 
Lawrence draugijas rengią 
savo piknikus, bet Cambrid- 
ge parapija, L. D, S., Liet. 
Vykiai, Sąjunginės, Blaivi
ninkai ir kt.

: Mūsų klebonas! kun* A 
M. Juras, viešai pareiškė sa; 
vo nuomonę. . Sakė dėsiąs 
visas ^pastangas, kad “Pa
langa” pasiliktų. visiškai 
“sausa.” •
; - Visoms parapijos draugi- 
jomš užgynė pardavinėti 
4 ŪTitbęrį, ” alutį ir,., žinot 
ką/ Prašę iŠ tikinčiųjiĮ pa- 
i'apijiėčių ateiti į pagalbą.' ’

“Palanga^” turinti būti 
“Dry,” o ne taip, kaip Ka
nada “wet.”
/ * Priscila.

Jie myli savo tėvynę dėl
to, kad ji yra. jų; Hallečk,

PERKAM BOK
4 Mėš perkam Lietuvos Bo
nus ir mokam pagal dienos 
kursą. Tuo jaus rašykite ir 
praneškite mums, kokį turi
te Bonų ir kiek prie to Boy 
no dar yra kuponų? Mes tuo 
jau suteiksime žinią, kiek/, 
galėsime mokėti pagal die
nos kursą. Nuo dabar mūsų 

krautuve , atdara dieną ir 
vakarais iki "9 vai. Ant Čc- į 
verykų, marškinių, švederių 
ir gaidrų numuŠom 25%> ; 
Parduodam laivakortes ant. ‘ 
greitųjų laivų Parupinam 
dokumentus' atvažiuoti arba , 
išvažiuoti. Siunčiam ’ pini
gus į Lietuvą ir į Lenkiją 
tik doleriais. ■ . '

American Dry Godūs Store 

PETRĄS BARTKEVIČIUS, •
Savinrikas^ ✓ *

678 Niortli Mari ątreet, 
MONTELLO, MASS.

NELAIME.:/
Z. Lazauskas norėjo per7 

kelti savo karvę į kitą, yįetį* 
bet karvė, smarkiai įsibėgė
jusi ,pataikė savo šeiminin
kui ragu Į lūpas, net ir dan- 
I is išmušė. .

SYKES&SYKES
P. Syke* ir B.G.Sykes 
LIETUVIAI ADVOKATAI 

.■.•Ofisas::?’ .
SANBORN BLOCK 
681 Wafchrigton St. 
N0RW00D, MASS. 
Tel. N-orwood 0330

• ■ Gyvenimo vieta: 
32 WaInutAve.

Tel. Nonvood 1315 W

1

ŽOLfiS PLAUKAMS
Nun tų iolhj 'pliiukul n^ll» jy Auga jie smarkiai .Ir tankus .
būna. Stebuklingos Jfohhs be jokių vaistų, t— kaina $1.25.

•. JOHM 2BADA, J7S2 W«rt 18th H*o., Ohfcigo, M.

Šv. Andriejaus Parapija |
5 . ' ‘ ?■* ■ Stato Scenton . • . ' Si

“NEPAISYTOJA” I
ffl ■ 4-RIŲ AKTŲ lIKYBINę DRAMA gi
fi . ■ .----- rlR KOMEDIJĄ— . ffl

g ' . “NELAIMINGAS JOŠK1S” ;/■ ? g

į Nedėlioję, Balandžio 24 d., 1932 |
| Šv. Andriejaus Parapijos Svetainėje I

S 1123 LEMON ST., ■ PHILA., PA. 4}
Paskutinis veikalas šio sezoną ir paskutinė proga matyti svarbią dramą,.' 08 

jS “NEPAISYTOJA.” Dar niėKados nelošta Philadelphijos apielinkėjė. Lo- 08 
g Sėjai patyrę, ir gerai išsilavinę. Dėl informacijų, kreipkitės pas PETRĄ Į® 
| STĄNIŠKĮ, 653 N. lltb St, Phila delphia, Pa. - M

*

> <,im>»hĮIW.^WWW»RSI!CT«WMWĮ^WffWĮmuMWG!>X*



^eoidadienis, balandžio 22, j.03^
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VIETINES ŽINIOS
OMUI IETĖC lUDDt I Sodalietčs praktikuoja tą. 
uŲPAŲEltu IRĘįIIA r intęlegentiskĄ komedija »U|

§v. Petro parapijos mer
ginų Sodalicija nuo seniai 
gražiai darbuojasi parapi
jos dirvoje. Jos kasmet sii- 
suivngia visus džiuginaiičią 
viešą procesiją Švč.. Mari
jos garbei * jos rengią vai
dinimus. Jos organizuoja 
doras merginas Sodalieijon 
po skaisčia vėliava. Bet 
šiuomi tarpu Sodalietėš y- 

r patingai pasiryžo suvaidinti 
įdomią komediją “Gyvą 
Stovyfą,^ ką tik jų jauno 
Dvasios Vado parašytą. . .

savaitę net tris kartus.
jos ją ątąto pirmu kartu 

bažnytinėje salėje* baL 24 
d.r vaikam^ 3 tai. po piety 
suaugusiems 7c3O vakare. 1

“Gyva Stbvyia” dar nė
ra atspausdintas veikalas, 
ją sodalietčs .vaidina iš- 
rankraščio. /• .

MIRĖ VENYS
_ Balandžio 20 d. naktį mi- 
rė Jurgis Venys, M. Venio 
btolis.

KAI. J. KALIHAUSKAS
ADVf^ĄTAS ' 

f<Darbininko” Name, 
(antros lubos, Booin 1) 

366 Eroadway, 8o^ Boston.
Te)., So. Boston 3357

Bostono Ofiąą&į 
89 State Street, Room 63 

. ■ Tel. Hubbard &J96
Gyvenimo: 33 BosemOnt Street, 

Tel. Tiilbot 2878 .. DOrchestėr, Mass.

. . 5 ■ •

per 2 vai 35 minutes ir 36
sekundse.. Antruoju atbė-, 
go Jimmy Heųigan,. pemąi 
laimėjęs bėgimą. . .. ...

Nors DeBniyn ir nėra A- . W- Lt. K; Dr»u#ja
X" S^aYS: 1 i, 1932
liąu džiaugsmingais sveiki-Į . *“ * ‘ “*
nimm į fcrr at *

Atbėgęs, jis tuąjau papi> __
Še alaw_ išgerti, ne? tai esįs | išpildys W. Įjynn’o komedi jantai. * ‘5 kar
jeras dalykas. Brobibici-Į^ Įy\nepąpį.aatąį tins juokingą’komedija,
jos priešminkąms toks ęI-|Brįe to bus mušiką, dainos ir kitokių pamąrginimų. At- 
gesys labai patiko. Jie dą- į siląnkę nesigailėsite, nes daug juokų turėsite, 
bar sako, kad ir sportibin-l' > Įžanga suaugusiems 35e. Vaikams'15c.
kai eina prieš prohibiciją. Į •Visus prašom kuoskaįtiingiausiąi atsildnkyti.

‘ - t • - • ų ( , . REN G Ė J A I.

vd'visij. stebėtojų centras? 
Kas matė, tas žino, o nemą- 
čiusiems reiškiu gilios užuo- 
j autos.

l mv sutnumiiM
< t —— ,

L. Vyčių 17-toB Algirdo 
kųppo* mėnesinis susirinki
mas įvyksta šių metų balan- 
džio 24 d? sekmadienį, 4:3# 
Vai po pietų, parapijos sa
lėje, 432 K Sįventh 8t, 
Boston, Masa. Visi nariai 
pialon^kite dalyvauti susi
rinkime, nes atėjus pavasa
riui yra daugiau naujų rei
kalų svarstyti ir įvykdyti. 
Baigiantis naujų narių va
jui, pasistengkite prirašyti 
daugiau naujų narių prie 
šios garbingos lietuviško 
jaunimo organizacijos. Mū 
sų kuopa vajuje turi , antrą 
vietą. Pasįstumkiin į pir
mą!

SOUTH BOSTON SAVINCS BANK
i

Depozitų nuošiftife eina nuo tračios Sercdos kiekvieno mėnesio,

.Diyidentai mokanti’ tračią Seredį Balandžio ir Spalių mėnesių.

i- Siunčiame pinigus į užsienį ir išrašome Travellers Cheųues.

t;

l
X

i

I

YRA ANT KAMPO BROĄpWĄV IR i STJS. PER 
1EVEIK70METŲ ’ "*

PRALL BROLIAI
PBltmBI IR DEILOtlATORlAI “• 

4- ■ ■ « .

.7 DARjų ATLIS4AMi aSRAJ IB Piour į 
•/ WTĮMUWratti» aNNUCNUUi

■« aMW41kiiW''»t-. ■
7'7 7-' ■ ■■■■ W6A

VALANDOS: t

Nąb 9 ryto iki 3 jpo pietų. Siibatomis: nue 9 ,Į*yto |ld ,12 vai.

; Pirmadienių vakarais nuo 7 iki-9 lik-dėl depozitų, .p-■

[ . . LIETUVIS GYDYTOjAS IR CHIRURGAS |

. Gydo aštrios ir KroniSkas Ilgus vyrų, moterų ir vaikų.^ Vartoja |
•X-Ray aparatu, ištyrimui vidurių lt plaučių ligi|. Ekzaminuoja |
kraujų, Slapumų, ir spiaudalus savo laboratorijoj. Suteikia patari- i' 
mų laiškais kitdr gyvenantiems. 15 metų praktikoj _ i

• ■; -OiriSO VAUNDOS: 2-4 p.p.; 7—S :3(Uyak. Tek S. B. 2712, į

, b 496 E. BR0ADWAY, SOUTH BOSTON, MASS. j

^..'..^..,1 A'!.-:., .j t .-^===1
Tel. So. Boston 85Ž0

A, U. ŠALNJ-SHAILNA
1 LIETUVIS ADVPKATA8

Baigęs du. Universitetu 
CORNEEE UNIVĖRSTTT au A. B. 
G. WASIILNGTON UNIV.apLLB.

: “Darbininko” Name
(antros luhoN)

866 Broądiray Sputh Boston
R e z I d e įi c t j a ■ ~ 

806Hu.rvard St, Camb‘|tidge, Maaa,
TW. Universi ty 1463—J.

WEISUL AGENTŪRA
>‘‘Darbininko Name.’’ . ■ '

366 C Brwriway Tel. So. Bpstąn 0620 So: $q^b, Nass.

Į DBJ. LAKŽIUS-SEYIMUR

NUPIGINTOS OA»Z
^LAIVAKORTES 4lU/0

Patogiausiais Kęliais į Lietuvą
' • Y . ...

c: j.

»■

; Nepaprastas Vakaras
/ ttėng.U '

MnyUMje SflgtainSje

WSW Į Lietuviai su lietuviais, ar, 
Į gi negražus obalsis ? ,BezJ 

________ _ A _ ? , ■ <_ _ _•... ?Tkaip_/jums pątiiika obąĮsįs :
* Z>. J. JerU. Balandžio iff U policijabnoMdai sū moį’tojaisl

• ' ■ / suėmė AIexandėr Levy, 30Į Mokytoja Orią Kavoliūtė,
VOKIETIS LAIMĖJO I metų, pasivadinusį vaistij Į pasakiškai gražiai apsiren- rvKlL rlu LftJ- EJw I pardavėju. Padarius pas gusi, šoko su mokytoju J?ra^ 

jį kratą, atrasta susiraŠinė-Įnu. Galiniu. Ar vertarsaky- 
jiriio popierių, kurie paro-tiji, kad'jie, Šokio,mletu; bu- 

■ de„ jog netrūkus į Bostoną U 
I turi būti atvežta likerio Už r 
250,000 dolerių. JĮ

Dabar-ypoĮicija;saugo Bo-Į 
stono krantus ir laukia į 
“slapiųjų” laivų pasiro- Į 
dant. ■ I

BV1ŽIIMIIBU

. Balandžio 19 d., patriotui, 
dienoje, . įvyko vadinamos 
maraįoniškosrlenkt^Aeį- • ku-l 
riosfe dalyvavo daug. jaunų- 
ir vidutinio amžiaus vyrų. 
Lenktynės buvo labai įdo
miai sekaųms daug tūkstan
tinės mįnips. .Lenktynėms 
buvo paskirta 26 mylios ir 
385 jardai.

Pirmas atbėgo Paul De- 
Bruyn, 24 metų amžiaus, 
vokietis. Jis baigė bėgimą

/- ' J.k- ■

ADVOKATAS;

414 Broadway, S. ^pąton, Muss.

. ’. Tel. * Sd. Boston 0948
I*- ■ .■ . GYVENIMO ’
<; Tel. / I’arkivay IStUi’yV

Šįb šęštadįeiįio rytą, bad,7^7^ 
laiidžio 2J tį., išvyksta į Liė-1 
tųvą Antąnas: ■; įr ■ Zuzana į 
Šaltmerai, Kazimieras , iv 
Petrųsė Kasiulyną^ Juozas [ 
Kinkąs įr Auęlė ’EfcWw 
kMtė«: Visi jip-yykgta ^ąn-Į 
dįnaviąn Amerjęan ą Jiųijoš Į

VIII.” Į 
Visiems - jiems ^iaivąkbrtęą Į 
pąrūpm^iiį^ąi|Į^t|^avi-1

mBKĮ$ RANB 
AUT8M0«LISW

Mesatįdsręm. automobilią taisy
mo Vietą. ■< Taksom visaokioo iršąiės 
automobilius™ a Taipgi ištaisom su-l 
lankstytus fėnders ir bodies ir L 
apipe^tinam. Taisom ignitiofas ir • • . . -. • T> T .
generatoriijs. Darbas užtikrintas, mą parengė agenta^ą K.- J. | 
ir kainos, pigios, Vieta vadinasi d y iesula 'kurs jyisus. ŠIUOS-Į ^STEV^^^HP- .'[keleiWxlydif W YorkJ

SOUTH BpSTOk, MASS.L 11 :

STEVE JANE.L1UNAS, Šav., bu- , nuMHMtEi 
vęs Broądvvay Garage vedėjas. Į —!? ,-t. t‘ -. - j

Švz Petro parapijos eho-į 
LOTIŠKA ras ia« pradėjo mašinerijąj

7 v -•. .į; . sukti, kad -tikr priruoštųįl 
Skilandžių, Dešrų, Lašinių Į ^rolję/^ tai yra ge-

— tikrai lietuviškų.
Įvairios šviežios mėsos [ didis įvykis yra rengiamas 

Specialiai VELVK0MS. [New Roseląnd . Ballroom’e,: 
Prašom atsilankyt.

* *, .X •

■IHGIIEHĮSTAS
. Dfegaapaluiioju atla 

i ./< nrląMrio, -ąkinifla
>< ■'^ĮĮĮĮĮ^'. TkrelvM akta atftf*- 
ytei.sr&sKfict 

foailRMaMr .’ū. : ...

gftiĮfh Ęoytpp

7*:

Prisiekęs Advokatai d
JUOZAS B. GAILIUS , . • - - V'

Veda visokfaS provos. -ĮJatp H- 
,’*■ ^loCTl^.doinMneni^ . 
7817 Ė Bt.(kampa8Brūadway) 

.. Eįoetoa, Mass.
' Telefoną*: Šou Boston 2732,

I. gūžini “good—timę.” * Šis 
t

LABAI SVARBOS BASI-

ti GhaiiestoTOi navy <yax& 
Bostono miestui palanku^ 
kongreso nai’iąi deda pą; 
stangas, kad toks stmiany- 
mas nebūtų įvykdytas. V -

, n I- .—-------------—---

' JUOZAS M. OILIS I
LAIKRODININKAS |

Parduodu įvairiausios rūstes t 
auksinius ii’ sidabrinius daik-Į f 
tus. Taipgi ir pataisau. : Į

i .
366 W. Bmdway |

M BOSTON, MASS. Į

iib
i
1

i! fr>

.*1

7. i

t

INSURANCE t ji
Apdmušk namus, • rakandus | 

automobilius pas Į „aŽSf. J, S. MESLIS į .7 . J
1342 Brcyidway, go. Boetonf J
Į Tel. S. B.1798 -ar 2613^ Į' " „

' Siųagu patirti , .kad ile tik 
lietuvybė,7 15et ii* profesija 
žmones jungia. Štąi, šį pa- ’ 
Vasarį baigianti Emmitnuel 
College Em.‘ Oksaitę šoko 
su Pr. Galiniu. Ji irgi bū
sianti mokytoja, tad moky
tojai su mokytojais!

Visi šokiuose lauke, kada; 
bus kontėstas?' Ir labai nu
džiugo, kai pamatė atvyku
sį “mayorą*’/ Vincą. ’ Viši 
7‘poUuninkai ” m a n.e, j o g 
Vincas bus' vyriausiu .teišė- 
jų, todėl kai kurios mergi
nos galvojo ir apie ‘gTat'tą.’ 

, Bet berėįkalo. — kontėstas 
neįvyko. Labai gaila, nes 
daugelis povų buyė specia
liai pasirengę ir batams ge- 
rtis..u padnaekus 44pasirųpi- 
nę, May be nestlįmet j

< /jau kam gera, tai gerai 
Edith kiekvieną šokį šoko 
'riet su 2 ar 3 Šokikais. ;Da-« 
isisaugok, mergyt!. .Sutau
pyk' savo jėgas gegužes- mė
nesiui, nes choro šokiai ar
tinasi. . ••*<*■

Ar jums reikia gero mo- 
'tėriško agento? Rekomen
duoju-Oną Vai. Į šokius ji 
einą ne šokti, bet .įvairius 
plakatus dalinti. Ji .sako,1 
rąd btismess before plea- 

surę. ■ . •

-VĘ

Tel. So. JJoHtozi 0828 
LIETUVIS DANTISTAS

US, M. V. GASPER 
( Kasparavičius 
Naujoje Vietoje,

. 525 E. Ęroadway, S. Boaton, 
O/(foValartdp*:

. Nuo 0 11:112 ryte ir nuo 1 ;86 Iki
5 Ir nuo 6 iki 8 vai. vakare., Ofl« 
imu uždarytas aub’aios vakarai* ir 
nedgldĮenlals, taipgi neredomfe nu* 

12.tos dieną uždarytais.
Taipgi nutolti ir H-tay

Tel, Sp. Boston 2660 ‘ * .. .’

Lietuvis Dantistas

' A. L KAPOČIUS
;251 W. Erqadway, So. Boston
Oflfeo vnlnndos nuo l) iki 12, ępp 
1:30—3 if n uo 6:30—9 v ak ja re.
Seredomls nuo 9—12 val.*d|en,9. 
Subatomis-nuo 9 iki 6 vai vakare, 
JįledCHomią nuo g iki 12 vai. .dleug, 

‘ , (pagal sutarti) . •

ĮįPel. Portcr 3789 7

I (RĘPSYBr
Į Lietuvis Gydytojai.
Į . Ofloo Valspdo# : ®—4 ir T—0 

j 218 Hanrard Street, • ■
jkamp. lųipan arti Ceutrąl Sq,

S -Umbrid^ Mąi.. •
■ OtlMnnį.lIlMHIHIUIHIIIHlHniMIIMUHIlIUOIHIMtHInUlIl *

Lietuvis PanUaw

BSJ.6TOW
. (GALINAUSKAS)

"414 Broadway, So. Bostąn
Tel. ąv/BMtoft 2800

Pffeąs. Rtdaraa npo 1Q (M f»L / 
rytft nuo 1:3Q iki 5(:3O po pleįlr • 
nuo 6 Hd S- vakare, frantą '«Uk< 

gagai sg»ltąrlm4

■'•‘A:

J

t-
■-

< «

J-. ’ ■LIET VVis ; ;Į-
1 , * • y . h; •" .*■ * > c* * . .• g

į bTOYTOJAS ir CHIJUJRGA3Į

1 ■ / - V į;-1 d ą si /' .' Į-
Nuo 2 iki 4 d., nuo T iki 8 yak. I 

o‘* .i •. sy O 4 ;f
I

'' TėlefoMas Tdlbot 0847 '• t

kampas Mass. Avę ir Nbr- 
way Št. dBaęk Bay, gegužes 
(May) 1Q dieną, Grieš An
tanėlio orkestras, visiems 
gerai žinomas. Prie to bus 
negirdėtų pamargi n i m ų. 
Bengėjų vadovams J. Kas
paro ir J‘ Vitkauskaitei 
pagelbsti Ę.JPodeliūte, -O. 
Valeckąite, A. Jurgelaitis, 
J. Galinis, E.Karbauskai- 
tė? P. Ąntanėlyte, ir kiti.

Sanatna-'J'.

Irt. F S. M& • /

N, A UlMAHUS

m MUMUMumn
Paraj)ijos baliąus. įspfp 

džiąi gęyi. Mano. agentaįi 
yįsi patenkųiin. VaM ren
gėjams įr atverkusiems.

Gyvenimo vleU:Q8 Centrui 8£» 
’ . * Hrnm Mm

T< M
‘ r

Dabartine depresiją galuti
nai suvargino įvairių ama- 
įų darbininkus. Darbihin- 

, jkams likus be darbo, jų Šei^ 
(inynoš atsirado vargingiau
sioj padėty. Ko sulauksime, 
jei. ilgiau taip tęsis f. Lai
kas rimtai. susirūpinti! J 
Penktadienį, balandžįo-Ap- 
yiĮ 22 d., 7:30 v; vakare Lie
tuvių salėj, Ę ir Silver Sis,, 
įo. Bostone, yra šaukiamas 
susų vietos įr apylinkės lie- 
uvįų Masinis Mitingas. Ją- 

Ine bus apkalbama svarbiau
sieji gyvenimo klausimai ir 
pasitarimas, už kurį kandi
datą į Amerikos preziden
tus balsuosime^ kąd šalyje 
sugrįžti} gerbūvis.

Ateiki ir pranešk s a f o Į 
draugams, kąd ir. jie ateitų J 
Įš lietuvių ir amėri^o n ų Į 
kalbėtojų daug ko įdomaus 
išgirsite. Įžangą dykai. 
Kviečia Lietuvių Skyriaus

KOMITETAS

1 HLJ^n ĮWĄ M M u 41 U.ll.AW*» .'ĮHĮp* W X * Ą-..U--I

I 'LIETUVIU ;

(L STRKNT BEAUTY SHOP) 
. Kampas L and 6th' Sts"

Sužinojau naują* .sensaci
ją- Vyčių. pirmininkas Da
nielius 4 įstojo į Sodalieeiu 
draugiją! ; L. D. S.- pirmos 
kuopos teatro metu jis ūž- 
kvietę visus piliečius atvyk
ti balandžio 2Į d. įModaliu- 
čių. teatrą,. /kur būsmvai- 
dinta “Gyva Stovyla/’ . .

Apkartimas 
^.Dusulys Kataras

WBRONCHITIS
ir kitos ligos aklą, Ausų, no?ies, 

.. gerkles irsiančiu pagydomos mo
ksliškai ir protingai per 

Qf.Grlllj,327 J®į.

♦

J
' SO; BOSTON j

MASS, \
' ; Tel.
S. B. 4645-It •.

SayinlnkiS - 7
* caroeine : 

“ UASMJR
►, + • npaitame » Perinamu | 

V • Wave-Eugenp

Vėliau sužinojau, * k a d 
Danielius Sodalietėins ne
priklauso, bet jis bus vier 
nintėlis vyriais, kurs vai
dins Sodąliečių teatre. Su
eikit ,pasižįm’ėtį‘ kaip jis 
vienas jatisis tarp daugelio 
mėi'ginų; ‘ ?
■ t '/ ^'14'3 A*, v' 7 ' ■ ’

ii

; Manęs 1 feųg+ jtąs prašo 
piįmeštr,*jog Balandžio-Ap- 
iiCSO. d> bus L. D, S. <ip-

te, »—#, 7—8 v»kar«;. MkmtOte’ i
niais 10—12 tikt*!., j

PATARNAVIMAS DDSH4 
■■ IRHAKTĮ

D. A. ZALETSKAS
GRABOEIUSDR ■ 

BALSAMUOTOJAB
877 ir 448 CaruMig* Street 

Cambridge/Maji.
.Telephont Universlty 883MV.

i

H

ų

mm 
SUP

454^. .

■ . **
' ūikusiirąbiitiiįf/ GrAiauMhsskry.

■ )w. Pai mu»vl!»kmlid*uplrt«it

; iiiiiĮiVj-‘ii-iinv‘;-VLtn'-i1VĮTfi‘ni1)i"-r"‘ e‘ri‘jįi

? 4? (t»^
w Stotoj

Užlaikome veilati»k»3 mados yy*

kit Naujas dalykas —grieš
R. K. O. Bi’oadeasting .or- 
k^tras. ■ j. ' • ‘ •

? R įluoza^ Z»h7u
. •/ 

-1, m ....
¥ ~ , y** *

■ Amerikos laivyno sekre
torius Adams kongrešiū pu? 
■reiškė, jog: jis nori uždarys

Office Telephone Univ<«Yslty 1»W 
. lies. Tol, Unlvmsity 1057.

lUMOMRIUSUN
ThuterUker & Jhnbalmer 
IiIETUVIS GRABORIUS IR 

; BALSAMU0T0JA8 
Pngrabus atlieku gerai ir pigiai. 
Kaina vienoda visur. Viola atdara, 
diena ir naktj.

; 883 Cambridgd Street 
kast cambitipais, mus. , \ skyrius;
10 Intervaia SU Moutetto, Wk 

m Bwkhm 5138

« ■ <• ■< 5 
4 n J
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Penktadieni*, balandžio 22, 1933 n A' R B IKINKAS - 8

IS DIDŽIOJO NEW YORKO IR NEW JERSEY
- ■ . 4A, ' ...... ........................ ................- .. . ■ . ■ ■  . f

Oficiale Ekskursija į Eucharistini 
Kongresą ir Lietuvą

#. Praėjusio Kunigų Vienybes;\Seim+q, t^ririįpighy^Q- 
1 vaudamas, šiuomi skelbiu lietuviu katąlikų’ visuomenei, 
kad eksto'sija į Eucharistinį Kongresą ir>8ykių į tie-- 
tuyą įvyksta birželio 9 d. iš New Yorko laivu/‘Sahir- 
nią.” Grįžta per Klaipėdą Skandinavų Amerikos Lini
ja. Gerbiamiems Klebonams pasiųsta informacijų čir- 

‘ kuliarai. Ekskursijos reikalu patarnaus vietos lietuvis 
agentas arba Scandinavian American Line. ,

. Kąų: Norbertas Pakalnis,
. Kunigų Vienybės Pirmininkas.

i " >■

žiu vasarų Pittafcurghe bus atidarytas naudojimai . 'Gecrp-a Wcstinghouse Memorial tiltas, kurs bus 
ilgąsias tiltas pasaulyje, štai to tilto vaizdas. .. 7 _ ________L.

i , ■ rt«

Telephonę: sįrAGG 2—0700

DR. DIADAS K. VENCIDS p* D ANTĮ S TV S 
X—RAY

Nppni Telefonas: Michlgan 2—4278

.VALANDOS! ?
Nuo 9—12 IŠ ryto, 2—8 Vak.

$venta(Ueniai» tusitariit
s 499 GRAND STREET

t (kumpa* Union Ava.)
B R 0 0 K Y N, N. Y.

balandžio 17 d. pradėjo me
tinę .labdarybės rinkliavų. 
Pernai šioje arki diecezijoj e 
katalikų vedamoms labda
rybės įstaigoms išleista 12 
milijonų dolerių.

Rinkliava tęsis iki balan
džio 25 dienos. ' .

KVIEČIA 1 POSĖDĮ

Tėlephone: STAGU 2—9103

DR. £ PETIiin
(kvntČK)

LIETUVIS DENTISTAS **
2218.4Wt, Brooklyn, N. Y.

DtaonoM 
Gota Anetietika

- VALANDOS:
Nuo O vai, ryte Iki 8 val. vakara. 
Penktadi&nlal* zlr Žvėntadlenlala 

tik *urttara*. '

Lietuvių Dienai r e n g t i 
komiteto svarbus posėdis į- 
vyks sekmadieny, balandžio 
24 d. 3 vai. po pietų, “Vy
tauto ” Spaustuvės raštinėj, 
423 Grand St., Brooklyn, 
N. Y. Komiteto, nariai, 
draugijų, kuopų bei klubų 
atstovai yra kviečiami da
lyvauti,. v.

; Pirmhiinkas.

roji nuvežta į ligoninę 
m viltis, kad pasveiks.____

' ' z '■ Jf; «.

SUSIRINKIMAS'

C. BROOKLYN. N. Y.
■ ♦ . ■ . . ’■

* . JUBILIEJINĖ VA- * 
KARIENĖ

> Moterų Sąjungos 35. kuo
pa 15 metų sukaktuves pa
minėti rengia iškilmingą va-

■■ karįenę, kuri įvyks gegužės
1 dienų, Šv. Jurgio parapi
jos svetainėje, 207 York Si. 
Pradžia lygiai 8 vai. vaka
re. Įžanga tik $1.25. Tikie- 
tą galima gauti pas sąjun- 
'gietes: M.. Brangaitienę, E.

. > Kluinbienę, Kazlauskienę j .
j ir* id'ebonijbj i Vakarienė .

. «busr tikrai iškilminga, nes 
žada dalyvauti daug ir iš ki
tų. kolonijų. Šąjungietės

■z pasirengę visus kuopuikiati- 
•siai pavaišinti. Laumė.

Didžiojo Nęw Yorko Fed. 
apskrities mėnesinis susi- 
rinkimas įvyks balandžio 29 
d., 8 vai. vakare,. Karalienės 
Angelų parapijos svetainė
je. .

Visi kuopųĮ .skyrių ir 
draugijų atstovai" malbnės 
skaitlingai .susirinkti. Bus 
svarbių pranešimų ir bus 
kalbama apie vasaros laiko 
pramogas ir tt.

. .", • . j. Tumasoriis, 
Sekretorius.

Moterų, Sąjungos 35 kp. 
dvi narės A. Savitskienė ir 

ž O* BartUlieiič susirgo. Pir
moji jau sveiksta, o pasta-

IŠ KARALIENĖS ANGELU 
PARAPIJOS.

Bal. 15. d. mirė Marijoną 
Mikalaityte ir palaidota ba
landžio 19 d. Kalvarijos ka
puose. ..

Bal. 23 d. 4 vai. po pietų 
susituoks Petras Hau s e n 
su Ona Narušytė. J

Bažnytinis koncertas tik
rai įvyks gegužės 15 d. Did. 
choras prie to ruošiasi.

• > Bal. 28 -d. bus laikomos 
§v. mišios (trisdešimtosios* 
dienos) už a. a. Magdaleną

Akuėevičienę. Užprašo Ra- 
žančiaus Draugija.

Did. choras nutarė suruo
šti šokius pavapijos # salėje 
gegužės 7 d: š. m.

* -------:—
Mūsų.klebonas kun. S. P. 

.Remeika ruošiasi šią vasa
rą vykti Lietuvon. Daly* 
Vaus -Eucharistiniame Kon
grese Dubline. ’•

Balandžio 16 susituokus 
Vytautui TalabuUsu Karo
lina Gubler (buvus protes-. 
tonė,.k bet prieina kataliky
bę)' buvo iškelta puota St. 
Georgei Kotelyje. Svečių 
susirinko labai gražių -ir žy
mių. Dalyvavo taipgi ku
nigai: S. P,- Remeiką, J. 
Balkūnas, ir J. Alekšiūnas; 
Svečių tarpe’buvo mątytis 
mūsų lietuvių, daktarų, ad*. 
vokatų,.' bąnkierįų bei biz
nierių. % Linkime , jaunie
siems laimės ir gražaus sū- 
^yyenimo.

Piliečių .Klubo -svetainėjė, 
8Q Union St., Brooklyri, N, 
Y,, 8:30 vai.- vakare. .-y

Pašalpos ar pagalbos rei
kalais visi lietuviai . gali 
kreiptis kiekvieną trečiadie
nio vakarų, 8:30 vai., to* 
galės surasti vienų iŠ Įdubo 
narių, kuris suteiks žinias 
ir patarnavimą. . Šeferet.

RAYONNE, N.J.

Teodoras Tulabą, L. K; 
K. sporto; vedėjas,, savo dar
bo įstaigoje (pirštinių išdir- 
bysteje) nesenai pakeltas į 
vice-prezidentb asistentų. 
Ju bendrovė turi 16 dirbtu- 
vių Amerikoje. -

BROOKLYN, N. Y.

P1UNTING'$QOKS'CHURCH SUPPUŠ8 
423 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

’ . TeJephone, STagg12—2133
VIENINTĖLĖ APYLINKĖJE. LIETUVIŲ KATALIKŲ

SPAUSTUVE IR KRAUTUVE
Atspausdina plakatus, tikiė- 
tus, mokesnių knygeles, kon
stitucijas, įvairias blankas, 
vizitines korteles- (businesš. 
cards), laiškams antgalvius, 
vokus ir visokius kitus spau- 

. 'dos darbus, atlieka gerai, 
.greitai ir nebrangiai.
Parduoda įvairaus turinio 
naudingas knygas ir knyge

------------------------ -■ i- •. . 

- • f

les, Lietuviškai-angliškus ir 
angliškai lietuviškus žody
nus ; įvairaus -didumo,. pui
kiais.ir paprastais apdarais 
maldaknyges, "kantiškas ir 
pamaldų vadovėlius; rąžan
čius, škaplierius,, inędalike- 
lius, kryžius, stovylas, Šven
tųjų atvaizdu?.. u: .kitokius

, BaL 10 d. lietuvių bažny
čioje pašventint/nauji var
gonai. Iškilmėse dalyvavo 
trys švedai kunigai- Kun. 
Ilraugelis iŠ’Eąston, Pa. pa
sakė pamokslą.. . * Y.

Parapijos vakari e n ėj e 
taip į>at buvo daug žmonų}.

Skanius valgius' pagami
no pp. Paulauskienė, Ber
notienė, , Balčiūnienė ir ki
tos, ■ ..

Choras gražiai sudainavo 
keletą; dainelių. Rap.

K TĖVU DOMIU IK 0 N Ų 
' MISIJŲ MARŠRUTO
Kun. Dr. Bonaventūra M. 

Pauliikas, O. P.,, skelbia 
misijas ’ arba rekolekcijas 
laike Balandžio, Gegužės ir 
Birželio mėnesių gipse vie
tose:-
, Nekalto Prasidėjimo Švč. 
M. P. Bažnyčioj e, Chięago, 
Dl., .nuo balandžio 24 iki ge
gužės 8 d<; Švento Jurgio 
Bažnyčioje, Rochester, N. 
Y., nuo gegužė 9 iki 17 d. ; 
Šv. Petro Bažnyčioje, Det
roite, Mich., nuo1 gegužes 23 
iki 29-d. ; Šv. Ahtand Baž-

nyčioje, Cicero, III.,, ’nuo 
birželio 4 iki 13 d.; Šv. Ka
zimiero Akademijoje, Chi- 
cago, Ill/nuo birželio 17 iki 
26 d. .... •/

Nuolatinis adresas: Rev., 
Bonaventūre M. Paulukas, 
O* P., 869 Lexington Avė.. 
•Nevv.Vęrk, N. Y? ,

ŠVC. PAN. APREIŠKIMO 
‘ PARAPIJA

parengimai
Choras ir Liet. Vyčių 41 

Vytauto kuopa bal mėn. 24 
d. rengia scenoje didelį j^ai- 
dįnimą: 1 Graži Magėliona,y 
4,aktų, 6 atidengimų me- 
liodramą. Pelnas —7 para
pijai. Pradžia lygiai 6 v. 
vakarė. ■ , . . . * .

Po vaidiriinid šokiai, grie
žiant geram orkestrui 

: PRANEŠIMAS *

PRIĖMĖ ATGAL PAŠA
UNI STUDENTĄ .

NEW YORK, bal. 20. — 
Balandžio 1 d.^Columbia n- 
niveršiteto vadovybė pašali
no iš universiteto studentą 
Reed. Harins, kurs \tuo me
tu buvo universiteto studen
tų laikrašęio i-edaktoriumi.

Šis jaunas^ redaktorius sa
vo' . vedamame laikraštyje 
kritikavo futbolo tymą, ir 
studentų valgyklos tvarką. 
Už tai jis buvo pašalintas.

Studentai- buvo paskelbę 
streikų, o pašalinto studen
to advokatas '‘.buvo iškėlęs 
teismo bylų, prieš universi
tetą. ’ ‘

Balandžio 20 diena/ paša- 
lintasai studentas priimtas 
atgal į universitetą. Jį pa
šalinęs dekanas, HaivkesB 
šiuo metu yra Europoje.

IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS* ... . .

Tel. Greenpoint 9—2320

JOSEPH GARSZVA
GRĄBORIUS

• —IR— <• 
BALSAMŪOTOJAS 
231 REDFORDAVENUE

' BROOKLYN, N. Y.

j KLASČIAUS 1

CLINTON PARKAS
Į', pncnlknms, baliams, koncertam*,! 
f šokiams Ir, visokiems paflllInkfimlnL i 
Į.nrnms . smagiausia . vieta Brook* | 
j lyue-Maspelhe. Jau laikas, užslsa-t 
f kytf salę, žiemos sezonui. ' t
I kamp. Maspeth ir Bettg Avė. į 
| \ JONAS KLASČIUS, Sav, |

Maspeth, N. Y. i :

Tel. Newtown 9—4464

ANT. J. VALANTIEMS
GRĄBORIUS IR

' babsamuotq.tas
Ajidmuda Visose Šn>ose

..jj Nofrtry rnbiie >'*- •
' 5441 — 72-nd Street,

1 Arti Ornnd St. ‘•
/ MASPETH, L. L, N. Y.

dalykėlius. ‘
/ “DARBININKO” AGENTŪRA

.p. “VytautoM spaustuvė priima “Darbininkui” skelbimus, 
prenumeratas ir parduoda atskirus “Darbininko” mim.

Atidarą nuo 9 vai. ryto iki 7:30 vai vakaro.
Trečiadienio ir šeštadienio vakarais spaustuvėje esti ma? 
nageris — J.. Pį MAČIULIS. Šiais vakarais galimą at
likti namų pirkimo bei pardavimo reikalus ir notarinius 
liudjinuk- \ •

Minėtais reikalais kreipkitės virš pažymėtu antrašu.

DARBAI 
t . I . '

Brooklyno Demokratų 
Klubas gana gerai gyvuoja 
ir rengiasi busiantiems ru
deniniams rinkimams. ?

Pereitam susirinkime, ba
landžio 13 d., prisirašė 5 
nauji nariai. ‘ 
.. Kalbėta apie pereitų no
minacijų balsavimus.. Pir
mininkas .praneša, kad ne-ij 
tik 14 distrikte, bet ir visa
me Brooklyne, senieji va
dai laimėjo rinkimus. De
mokratai visur nušlavė sa
vo priešininkus. .

Nutaria vasaros, laiku pa
ilsėti, gi pradžioj rudens su
rengti margumynų vakarų. 
Bus vaidinimas ir šokiai.

Reikia priminti, kad Lie
tuvių Demokratų Klubas y- 
ra pripažintas vietos Demo
kratų vadų /kaipo teisėtas 
klubas ir yra registruotas 
Nęw Yorko valstijoje.

Susirinkimus laiko kiek
vienų antrą feč i a d i e n į 
kiekvieno mėnesio Lietuvių.

Iš kalno .pranešamą, kad 
šiemet Pan.' Šv. ApTeiškimo 
Parapijoj Švento Vardo 
Draugija- rengs du pikniku, 
kurių pelnas pusiau bus ski
riamas parapijai. Pirmas 
piknikas Gegužės 14, sek
madienyje, Eeldman’s Qeens 
County Park, Maspeth, L. 
I. Antras gi — liepos 30 d. 
Klasčįaus Clinton Pk., Mas- 
pethj L. I. \

NEW YORK KATALIKŲ 
LABDARYBE '

. NEW. YORK. —; Nėw 
York katalikių arkidiocezija

KLEPOČIAI, Rudiškių 
,vals. -r-Nors Klepočiai vien: 
lietuvių gyvenamas kaimas, 
tačiau lietuviškos mokyklos 
ųetųri. Jos vietoj yra len
kiška^ kurioj. mokina iš Ne- 
priklauKomos Lietuvos atfeė 
gusi mokytoja. Vaikai mo
kinami vien lenkiškai, net 
ir maldos prieš pamokas ir 
po pamokų kalbamos lenkiš
kai. .. Vaikai, žinoma, ma
žai ką tesupranta. Tėvai 
susirūpinę, bet nežino kas 

darytu

lei. Stagg 2—5043 Notary Pnblte

H, P. DALIAS INC,
BIELIAUSKAS, 

Grąborius ir Balsamuotojas .
660 Grand Si., Brooklyn, N.Y.

Tel. Stare 2—0788 Notary Public

JOSEPH LEVANDA 
(Levandamkpji) 

ORABOKIŪS
107 Union Avė., Brooklyn, N.Y.

-

prancūzų dainininkas Loviu Rouzaeau sutiko viename laive tavo 
dukterį, 21 metų amžiaus, kurios jis dar nebuvo matąs nuo pat. 
jos kelių savaičių kūdikystes.

LYNAŽERIS, Varėnos 
vals.»—Dartnųo voldečių o- 
kupaeijos laikų čia yra: lie
tuviška mokykla,.ton ir da
bar pasekmingai varo savo 
darbų. •

Tėleplione ■ St^gg 2-440(1 
NOTA11Y PUBLIC ? .

ALEKS. RADZEVIČIUS
G R A B ORIUS

402 Metropolitan Avė. * 
C BROOKLYN, N. Y. 
Priešais Apreiškimo parapijos

Biažnyčių
ParsanKTau Automobilius Ve& 
tuvėms, Krikštynoms ir viso- 

kienis pokyliams . ’

*
■y#

'. Booklynp lietuvių komu
nistų organas paduoda laik
raščių sąrašų, kurie pasmer
kė Pruseikų, buvusį to pa- 
ties-komunistų organo re
daktorių. .. .
YBet tame surašė nėra nė 

Brookkmo, nė* Chicagos lie- 
tuvfiu komunistų laikraščių. 
Tas parodo, kati tiedu laik
raščiu nedrįsta savo išgar- 

. binto tėvo pasmerkti,

Mūsų bendra šeima , yra 
tėvynė. Cicero

“ŽIDINYS"
Prot Dr. V, hlykcil*iito-Putlno red*<u* 
jnmai Hteraturoe. mokulo, vlšUoneMa 
Ir Hkndemiškojo gyvenimo Iliustruot** 
mėnesinis . ŽurnHlftS yri dldiiaart**, 
rimčiausi**, idomitiURta* Ir kiekvUttJMi 
prasilavinusiam žmogui tlnkamlaualai 
lietuvių Žurnalą*. Todčl virt paakuM&V* 
iv užrtMtytl "židinį?* ..

“Aldinio" kaina Lietuvoje: MM6 L 
puam. 20 It: Amerikoje WaWtWM. 
tuattie^ūt $2.50. Y.

Adn: "žiillnyiĮi?’. Kauaa*. Lafgvt* AL •

z?

V'1)'. LAUKUS. Fot-^ra'-

J14 Butho'd L’<’ Kjn.’A/vh

■/ •*
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