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KENA NUO 1915 METŲ

GUBERNATORAI PUSĖ
džiauja ?■

1 RĮCHMOND, Virginia. 
—Bal. 25 d. čia pasidėjji 
gubematorią suvažiavimafi 
kuriame dalyvauja *29 va" 
štiją gubernatoriai., Į ją 
suvažiavimą - atsilankė ir 
prezidentas Hoover, kurs 
gąbęrnatorią pasitarime da
lyvauja .pirmą kartą nuo jo 
išrinkimo Mielios. ~~

BARZDASKUČIU 
STREIKAS

1.—Amerikos ambasadorių Mellon, tik ką atvyku n i Angliją, sveikina Southampt4i Mksto mayoras. 

2—Grupė motetą įteikia kongreso nariams prašymą panaikinti prohibieiją. 3.—(Morge Washington 
paminklas Alexandrijoj, Virginia. ' : . * 1 ■ . J. ■ '

DAT
AMERIKOS LIETUVIŲ R. K SV JUO5M 

i

WAS
DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

I

BENA ANTRADIENIAIS ĮĮK 
PENKTADIENIAIS

EL 29 D., 1982 M., No. 32 ' „ KAINA 5 CENTAI
TJP-

JAPONAI TERESISTIPRI- 
NA MANDŽIURIJOJE

(NEW YORK. — Balan
džio 25 d. Manhattan apy
linkės 4.600 barzdaskučią- 
Idrpėjją išėjo į streiką. Bar- 
ždaskučią sąjungos vice
prezidentas pranešė, j o g 
dar 1000 barzdaskučiu Išeis 
streikuoti. ?

Streikięriai reikalą u j a, 
kad ją darbdaviai pildytą 
sutartį, pasirašjdą 1931 m. 
gegužės mėnesį. ' Pagal tą 
susitarimą barzdaskučiai tu 
retą gauti apie 30 įr 33 do
lerius, o jdabar jie begaliną 
tik apie 12 ir 18 dolerią.

$30,W-UŽ SUŽEIDIMĄ
SPRINGFIELD, bal. 27. 

—Aukštesniojo, teismo pri
siekusieji teisėjai priteisė 
tūlam SamueįKapitad $30,J 
000 už Sužeidimą, kurį jis 
turėjo 1930 m. Vasario 23 d. 
automobilio nelaimėje. Su
žeistasis prabuvo ligoninėse 
55- dienas..

BEDARBIAMS TEATRUS
CHICAGO, III. — Cliica- 

gos bedarbiai susilaukė pro
gos pagalvoti apie gorus lai
kus. Didysis Majestic te
atras pavestas ją naudai. 
Šiame teatre vyksta įvairus 
vaidinimai bedarbių nau
dai. Įžanga į teatrą tik 

penktukas.
. Nors ir įžanga labai pigi, 

bet pirmą dieną pajamų bu
vo 4000 dolei^.

Lankytoją skaičių suda
ro didelėje daugumoje pa
tys bedarbiai. .

NUTEIŠFaNKO IŽDI
NINKĄ

LEVIATHAJI (VOKIETIJĄ
NEW YOR. — Ameri

kos didysis laivas Leviath- 
an balandžio 26 d. išplaukė

Europą. Pirmą kartą po 
didžiojo karo' šis laivas 
: .plauks į Vokietijos Bre- 
menhaven uostą. z •

jLeviathah prieš didįjį ka
rą' priklausė Vokietijai, iš 
kurios karo metu Amerika 
atėmė ir juomi gabeno tūkš- 
tančią tūkstančius įfareivią 
. Prancūziją, kad kovotą 
prieš vokiečius. '

Tarp keleivią, vykstančią 
:f Europą, yrą ir generolas 
Pershing, buvęs Amerikos 
kariuomenės vadas didžia
jame kare.

AMERIKOJE NEBĖRA 
TORTINGŲ ŽMONIŲ?
NEW YORK. Bethle- 

hem plieno korporacijos
prezidentas Cli .M. Šchwab j laidoms.— $816,363,223. 
viešai kalbėdamas pareiškė, 
riboje nėra turtingą žmo
nių. : .

“Aš buvau turtingas žmo
gus. Šiandie Amerikoje 
nėra nė vieno -turtingo žmo
gaus. Jie nežino,, kur* sto
vi/’ —: šnekėjo Schvrab.

KOMUNISTAI PASIRINKO
KENTUCKY

ATIMA VAIKUS IŠ 
KOMUNISTU

SYDNEY, Australija/— 
Vyriausybė paskelbė. snfer- 
kią kovą prieš komunizmą. 
Vyriausybės agentai aplan
kė komunistą namus ir pa
ėmė ją vaikus į valstybės 
globą. 1

KUR AMERIKOS DOLERIS 
EINA?

Pagal prezidento * Her- 
bert Hoover ir jo patarėją 
numatytą biudžetą, 1932-33 
metais bus išleista pinigai 
tokiems reikalams: karo ve
teraną pašalpoms —$1,072,- 
064,527; šalies apsaugai —1 
$694,805,800; skolą procen
tai — $640,000,000; skolą 
atmokėj imas—496,803,400: 
viešiesiems darbamSr-$392,- 
873,000; -tąsoms kitoms iŠ-

VOKIETujs SEIMAS 
SUNKS

BERLYNĄ^. Vokieti
jos seimo vykesniu  ją tary
bą nutarė pašaukti seimo 
posėdį gegužes 9 d. . žvar
biausiuoju klausimu dieno
tvarkėje bus |932 metą biu
džetas. ..
Fašistai savo karštojo va

do Hjtler vadovaujami da
ro žygių, kad seimas , būtu 
paleistas ir Md ivyktii nau- 
ji rinkimai. 4 Smarkiai-lai- 
męję.^P^įsijo^nnkįmiiosę^ 
jie nori padidinti savo at
stovą skaičių ir lūsos 
kieti jos seime.

VIESULAS VĖL 
UŽMUŠĖ

Kaip matome, didžiausia 
išlaidu suma išmokama ka
ro veteranams bei ją šeimy
noms, Antroje vietoje yra 
valstybės apsauga ■.—-K ka
riuomenė, laivynas ir tt.

P.agal valstybės* iždo pra
nešimus, Amerikos valsty-. 
bes ižde yra aukso 4 bilijo
nai dolerią.

Vo-

* . f .

ALKANŲJŲ PARADAS 
MENKAS

Balandžio 27 d. Dedham 
aukštesnysis teismas pripa
žino kaltu banko suktybėse 
buvusį Blue Hill Bank and 
Trust Conipany iždininką 
Charles W. Rpllins ir nu
teisė jį kalėjiman nuo 4 iki 

"5 metą.
^Kaltintojas reikalavo di

desnes bausmės, bet teisinas 
buvusio bahkieriaus pasi
gailėjo dėl jo silpnos šVei-

' , .- H . .A*v katos.

PINĘRVILLE, Ky., bąį 
27. — Sužinota, jog Ameri
kos komunistai pasirinko 
Middlesboro, Kentucky, sa
vo susivažiavimui, kuris tu
rėtai įvfįti gegužės 21 d.
Kentucky valstijos valdžia 

žad,a uždrausti komunistams 
susirinkti.

PABEfinitŽMOGŽUDŽIŲ
.MEKSIKOS MIESTAS* 
'—Naktį iš Oasąco valsti
jos kalėjimo pabėgo 11 ka
liniu,. nuteistą- žmogžudys
tės bylose.

Pabėgimo metu kalėjimo' 
sargybiniai buvo išėję link 
smintis. Miesto mayoras į- 
sakė suimti visus sargybi
nius. ' “ '

Massachusetts valstijos 
vadinamasis alkanąją žy> 
giavimas labai prastas —ją 
armija visai menka.

Worcestei\ Fitchburg ir 
Leominister maršuotojai, 
kurią balandžio 27 d. Clin- 
tone buvo apie 150, sumažė
jo iki 68.

Pavargę ir beveik pasi
rengę grįžti į namus, jie at
žygiavo į Hudson balandžio 
27 d. apie 4 vai. po pietą ir 
apsistojo lietuvią piliečiu 
salėje, kur turėjo nakvynę.

Žygiuotpjai, beveik be iš
imties, jaunuoliai — apie 
20 metą amžiaus.

TOKIO. -4laponijūs vy
riausybė įsakė savo armijos 
39-tai brigadai pasil i k t i 
Mandžiurijoj, nors anks
čiau buvo įsakyta iššitrault-. 
ti. . *■ / ■/...? < ’

Mandžiurijoje vis nėra 
tvarkos — nuolatos šukili- 
mai ir įvairūs nęsusiprati- 
mui, todėl Japonijai svarbu 
išlaikyti savo įsteigtą nau
ją valstybę:

KUBOJE SURAŠOMI SVE- 
TIMŠAUAI

HAVANA. —'Kubos vi
daus reikalij. departamento 
įsakymu, visi syetiipšaliai, 
kurie gyvena Kuboje, turi 
Įsirašyti. V Įsiems svetim
šaliams ąspkyta pristatyti 
savo • paveikslus ir pirštą 
nuospaudas.. • .

Visiems svetimŠal i a m s 
bits išduoti pažymėjimai, 
kurią neišojimas yra priva
lomi. • '• .‘

MEMPHIS;i Tepu. 
25. — Siautęs didelis tiesu- 
'as Šioje apylinkėje užmušė 
6 *žmones..

VOKIEČIAI PAGERBĖ 
AMERIKOS ATSTOVĄ
TUEBINGEN, Vokieti

ja. Tiiebingen universi
tetas suteikė ^mokslą garbės 
daktaro laipsnį Amerikos 
J. V. atstovui Frėderick if. 
Saeket. , . . * ■.

. Tai yra Vokietijos atsily
ginimas Amerikos atstovui 
už Hooverio moratoriumą, 
pagal kurį Vokietija nuo 
1931 mi. liepos 1 d. iki šią 
metą ■ liepos 1 d. nemoka 
skolų.. - . *• •

.V

bak

TURI VAIKŠČIOTI, KM

NEWARK,.N. J., bal. 27. 
— Miesto ligonines gydyto
jai įsakė - vienam ligoniui, 
vaikščioti ir nė žingsnio ne
sustoti, jei jis* nori išlikti 
gyvas. Ir taip ligonis, 30 
metą vyras, išvaikščiojo vi
są dieną ir naktį ir nežinia, 
kol dar jam reikės vaikŠčio-

Gydytoją nuomone, jei 
jis nors kiek užmigti}, tuo
jau ■ j o laukia mirtis, 
kia jau jo keista liga.

To-

GUDERNATMHSiCROSSi “AL" SMITU LAIMĖJO 
PRIEŠ PROfcBICIJį

RĮCHMOND, Va., balan
džio 28. —Gubematorią su
važiavime smarkią kalbą 
priešx prohibieiją pasakė 
Connectięnt . gubernatorius 
Wilbur L. Čross, demokra
tas. ‘ / .

MASSACHUSETTS , , J.
Balandžio 26 d. MasSachu- 
šetts valstijoje įvyko pir^ 
mieji balsavimai. Respub
likom} partijoje buvo ramų, 
nes jązvisi kandidatai jąasU 
sakė už Hoover ir prieši
ninką nebuvo. . ... ■
i Kas kita pas demokratus z

PRANOKAI ^SltAtOt 
AMERIKOS PIANYMI

GENEVA, bal. 28. — A- 
męrikos sekretorius Hėnry 
L. Stimson norėjo sušaukti 
posėdį, kuriame dalyvautą 
Vokietijos, Anglijos, Itali
jos, Prancūzijos ir Ameri
kos atstovai. Bet Prancū
zijos premierąs Tardieu te
legrafavo Stimsonūii, jog 
dėl nesveikatos jis negalįs 
atvykti.

Gavęs tokį' pranešimą, 
Stimson pranešė, jog jis at- 
vykstąį atgal į Ameriką. 
Kelios* dienos atgal; Stim
son turėjo pasikalbėjimą su 
Anglijos premjeru MaėDo- 
n-ald ir Vokietijos kancleriu 
Bruening.,

Stimson labai norėjo pąr 
gelbėti Prane ūži jos-Vokiety 
jos santykią pagerėjimui, 
beū^jam tūg nepavyko, nes 
Prancūzijos premjeras, aiš
kiai matyti, tyčia, susirgo.

mirėInmSeto
PREZIDENTAS

natoms Walsh ir guberna
torius Ely palaike buvusio 
gubernatoriaus Alfred E.< 
Smith1 kandidatūrą, o Bos
tono mayoras Curley—-New 
Yorkb gubėmatorią ftoose- 
Veįt. ...
• “Al” Smith šalininkei 
surinko tris kartus daugisOt 
balsą, negu Roosevėlt Sali- 
ninkai ir pravedė visus 36 
delegatus, kurie demokratą 
tautiniame susirinkime bąp 
suos už ‘-Al” Smith.

SHARKEY IŠKASĖ DUOK 
SCHMELING’HI

>

JAPONU ŠILKAS ATPIG0
TOKIO, Japonija.^—Bal. 

25 d. Japonija pardavė vie
nai New Yorko kompanijai. 
108,000’ rišulius šilko * už 
$16,200,000. • r
. Šį šilką Japonijos vyriau-’ 
sybė buvo supirkusi 1930 

.metais^ manydama daug 
pelnyti, bet ji dabar turėjo 
apie 33 milijonus doleriu 
nuostolių.

< DETROIT, — Balandžio 
27 d. mirė Detroit universi
teto prezidentas kunigas jė
zuitas John P; McNiehols, 
57 metą amžiaus.

Miręs mokslininkas buvo 
labai gabus universiteto vai 
dytojas, kurio pareigas ėjo 
per 11 metą. .

NIOVĖ BEPROTĮ

VARŠUVA, bal. 28.
Mergina vardu Bertczet- 
kowna, sužinojusį jog jos 
meilužis Bar,anowski yra ne 
pagydomas beprotis nušovė 
meilužį ir pati nusižudė:.'

PaveikilM rodoOhio valBtijo* vieluotus namus, kuriuot išsprogdino eksplorija, ,

NEW YORK, bal. 27.
Čia' pradėta statyti naujas 
sporto stadiumas, kuriame 
turės įvykti- Sharkey įįį 
Schmeling kumštinės dėl

Jack Sharkey i buvo pfy 
kviestas iškasti šiek tiekže^ 
mes pamatams. Apsupta^ 
didelės minios žmoni ųf 
Sharkey pareiškė, jog ji% 
kasa duobę, į kurią jis pa
guldys vokiečių Čempioną* 
Schmeling.' 

. Kaip matyti, Shhrkey ySĮ 
ra labai geros nuomonės a-: 
pįe save. Gerai, kad jis ti< 
kiši nugalėti vokietį, bet ręi- 
kėtą jam žinoti ir lietimŠy 
ką patarle: nekask kitam 
duobės, nes .pats įgriusi. ,. n

Tikėkim, kad Sharkey ne- 
įgrius V. jo paties iškastą 
duobę.

ŠARANČIAI UŽPUOLĖ 
AFRIKĄ

CAPE TQWN, Afrika, 
bal. 25 d. — Nesuskaitoma 
daugybė sąrančią, tartum 
koks debesys, apsiautė va
karinę Afrikos dalį. Ti^ 
gyviai,.lėkdami 100f mylią į 
diėhą, naikina viską pake-, 
liui. Jie užima penkią šim
tu nSylią ruožą. .

;• Valdžia 'dėjo pastangas 
tuos gyinus sunaikintį bet 
veltui. r .

SENATAS NORfiUDES- 
NIU TAKSŲ U-

WASHINGTON, D.j,0^ 
Senato finansinis komitetai 
savo posėdy nutarė paBihly* 
ti Senahiį pakelti tąkauį 
kad susidarytą naują paji- 
mą dar už 40 milijoną dole- 
rią; .



APSAKYMĖLIAI

Suomija tik pabaigė statyti savo tautos atstovų p arlamento naujuosius rūmus. .».
•’.•;’•• • ' ’ ' ■ . * .a ‘

\ ,n»-

K - IŠTIKIMA ŽMONA 1BP*'.' gerai,” linksmai 
mergytė, įr sugrįžus 
savo kambarėlį atsi 
ramiai ilsėjosi.

Toks mūsų ture 
pasitikėjimas Vieš] 
Dievui..

atsakė

L Kuomet Jobą didžiame 
E\., prispaudime visi jo draugai 
|įr Jį apleido ir užmiršo, jo 

šmona Rama, pasiliko jam 
ištikįnia iki galui. Ir kuo- 
piet. Jobas, nebeturėjo ką 

įį Valgyti ir “vienų vienas sė-

k uigai i 
įgulė ir

tų būti-
ja c i u i

T.

PĄMINjąAi
1, CuSj IclŲJke VjbdS VOlClJMjj

1» tękęs, jo žmona ėjo nuo vie- 
» nų namų prie kitų pi*ašyda- 
r ipa duonos savo) vyrui.
jį šėtonas? kuris taip- gim-

'Keliauninkai ■ pasak o j ą, 
būk Anglijoje, šalę kelio, iš 
Ma-rgate miesto į Ramšgate, 
esąs labai senas- akmeninis

7de Jobą ~ keildi YTęšpątf 
L Dievą, kad jį prispaudė, Ę.- 
f J no jo. nieko nelaimėsiąs, iki 

jo žmona bus jam ištikima, 
p. Jobui ji tikrai buvo džiaug- 
* smąs'ir paguoda. * Jis ne- 
•/ nusiminė netekęs tintų, bei

paminklas su šitokį 
ŠU:
: “Čionai staiga m 
mirė- berniukas, km 
biauriai keikė.”

u para-’

irt ilhi
’is labai
/ T.

AUKA BE VERTĖS
vaikų, nei sveikatos bile 30

, žmona buvo prie jo. Šėto
nui rūpėjo juos perskilti.

- * Vienų dieną, kuomet Ra
ma nešė duoną savo vyrui, 
šėtonas apsireiškė jai kaipo 
senas žmogus ir tarė;

? “Rainą, argi tu ne Eproi- 
no,' Juozapo sūnaus d u k- 

■’ -te1?”
y “Taip,” atsakė Rama.

’ “Kokioje ‘ negarbėje aš 
į.. tave dabar matau, ” tarė še-

. topas.
j- .VMąno vyras. Jobas,” ji 

tarėv“yra didžiame pri-
\ špąudiiuej aš jam patarnau-
— ju?’ ;
te -- '“Netarnauk jam,” tarė 
į» ’ velnias, “nes taip gali jį 
p . prisiliesti ir nuodai iš jo 

žaizdų įeis į tavo, krąują ir

Prie mirštaiičio tėvo sto
vėjo nuliūdę sūnūs ir duk
terys. Ligonis, jausdamas 
mirtį artinantis, prade j o 
skirstyti savo turtą vai
kams. Jis buvo ūkininkas. 
Nedaug jis teturėjo žemės 
nei gyvulių, bet visą lygiai 
rūpinosi* išdalyti. Buvo jam 
prapuolus viena Jjaryė. Jis 
ir jos neužmiršo ir tarė;

“Jei juodmargė — karvė 
atsirastų, tei tegul bus Pet
rui. Bet jeigu-ji neatsiras
tu, tai tegul bus Dievui.”

Daugelis šiandie aukoja 
Dievui, kas jiems nebetinka 
arba paskiria kas prarasta.

••■., ■ : '■ T.

" . tu numirsi.”
1 4<Jis yra mano vyras,” 

■ darė Rama, “ir kolei aš .bū- 
- siu gyvh privalau jam tar- 

v .liauti sveikatoje ir ligoje.” 
f / • ■ ’ ■ t.

Bolševikai Rusijoj išgal
vojo naują būdą savo moks
lui, skelbti. Jie įtaisė trau
kiniuose, kurie tarp dides- 
nio'atstumo miestų, važinėja, 
radio garsakalbius. Per ši
tuos radio garsakalbius agi
tuojama prieš tikėjimą.* »

PASITIKĖJIMAS . Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai. kurie skelbiasi “Darbininke,“ tik 
vsU verti skaitytoji! paramos.

Visi sarsinkitės “Darbininke;”' AŠtuonerių mėtų niergy- 
: • tė pirmą kartą važiavo lai

vu. Jos tėvelis buvo laivo
: . kapitonas. Kuomet laivas' 

išplaukė į platųjį vandeny
ną,. pakilo smarkus vėjas,

; užėjo didį audra. Laivas 
;' ■ < pradėjo siūbuoti. Mergytė 
L ’ persigandus išbėgo iŠ savo 
t įambarėlio ir klausia: ' 
j.\ . “Kur. yrą mano tėvelis?”
fe. - ‘-‘Tavo tėvelis,” jai atsa- 
K ' ke ■ užklaustieji, “vairuoja

laitą.” L-
L . jei taip, jei mano tė- ____ _____________ r
į ' Yėlįs prie vairo, viskas bus ^'0 Jokie vaistol nesaU b?u tlek

“DABAR Aš TURIU STIP
RIUS, SVEIKUSNERVUS”

“Mano nervai buvo silpni ir teik
davo man didelių skausmy,” rašb p. 
K. Savicku, jlilvvaukee, Wis. “Aš gy
niausi per ketinius metus ir nega
vau pagelbės iki nepradėjau imti Nti- 
ga-Tone. Dabar aš turiu stiprius, 
^veikus nervus. . Aš turiu gerą, apeti
tų. Aš miegu gerai ir esu pilnas gy
vumo. Kiekvienas turėti! imti. Nuga- 
Tone.

Per 45 metus Nuga-Tone. buvo ge
riausias draugas silpnų liguistų žmo
nių. Jis greitai. sustabdo skausmus, 
suteiks jums gerų sveikatų ir pada
ro jus stiprų ir gyvą. Būtinai imkite 
Nuga-Tone. Jis yru pardavinėjamas 
ąptiekihinkų. Jeigu aptiekininkas ne
turi jo, paprašykite jį užsakyti i§ sa
vo urmininko; Reikalaukite- Nuga-Ttv-

Nepaprastas Vakaras

- ■ • . ū . < • ‘ , • . • T .® ir v TT < J, ' c ‘ I ^aus reikalų ministeri- 
OfllCHSHIŠ -J LlCtllVOS «T®rali"is

; jpulk^vencglig jjems
iškęs, kad Lietuvoj gyvenam 
!čįų sentikių kolonizacijos 
Brazilijoje, planą ir būdus 
patiektų rastų.

PROGA I AMERIKĄ AT
VAŽIUOTI

DIDELIS GAISRAS

PAPILE. — Naktį & 22 
j 23 kovo apie 1:30 vai. už
sidegė stambaus pirklio Vil
ko javų ir linų sandėlis. 
Kadangi ugnis kilo pačia
me įnhęgy, todėl ji vėlai pa 
stebėta. '

‘Gaisro kilimo aplinkybės 
verčią jnanyti apie, padegi
mą, todėl policija veda stro
pų tardymą.

- r ' •—■—7 ’■

PATVINO ŠEŠUPĖ
_—j ■ ■

PILVIŠKIAI, Vilkavi-. 
škio aps. — Labai patvino 
Šešupė. Balandžio 1 d. ties 
Antanavo kaimu ji išsilie
jusi iš vagos užliejo žemes
nes vietas ir pievas.

BEKONAS PRARIJO TRIS SA- 
. VO DRAUGUS. ;

męn. 5—7? J/d.' Urą h o j e. j 
Kongresas turįs tikslo išaiš
kinti vidutinio luomo žmo
nių padėtį. Šis tarptauti
nis vidutinių luomų kon
gresas bus globojamas, Če
koslovakijos prekybos rriini- 
sterįo įh I. Matousek, žemes 
ūkio ministėrio p. Bradae 
ir geležinkelių' ministerio p. 
Mlčoeh.

mažėjo. Taip pat vaikų 
purtingumąs pernai yra su
mažėjęs be veik visose., aps
krityse, išskyrus B i r'žų, 
Trakų, VilkaViškio apsk. ir 
Kauno,f Panevėžio, Ukmer
gės ir Šiaulių miestas, kur 
vaikų' mirtingumus' yra po 
truputį padidėjęs;- Bernai 
mažiausia vaikų; Uk
mergės mieste, kur 100 nii- 
rimų tenka iki ^1 m. miru
sių vaikų 13,9 (1930 m. 
12,5). Toliau i Klaipėdos 
mieste 14,4 (1930 m.—16,6), 
Pagėgių apsk. 16,9 (23,1), 
Šilutės aps. I7,į (22,1). ’

Apskritai, pernai visoje 
{sietuvoje 100 mirusių vai
kų 24,6, tuo tarpu 1930 m. 

. . 26,7, 1929 -m. — M- > 
iš čią matytį vaikų mirtin
gumo,, sumažėjimas.

PAVAINIKIAI LIETUVOJE

TARIASI DĖL LAIVŲ
PIRKIMO : k

Telšių apylinkės viehas ū- 
kininkas- vežė į piieniimo-. 
punktą keturis bekonus. 3 
priėmė, ketvirtą teko namo 
parsivežti. Ūkininkas,, įlei
dęs nepriimtąjį į tvartą pa
šėrė jį avižomis, bet pasi
lenkus į geldą ’ nupuolė ir 
pinigai, kurie buvo gauti už 
3 atiduotus bekonus. Ka
dangi po ilgos kelionės , bu
vo išalkęs, >o pinigai tebuvo 
tik popiery suvinioty tai be 
vargo jis juos ir prarijo. *' 

BUVĘS~DZIMŪŽIŪINKAS
VĖLBĖDOJE

, KAUNAS. — Šiomis die
nomis išvažiavo į Angliją 
“Maisto” bendroves vyr. di
rektorius p. Lapenas’ ir jū
rų kapitonas P- Klodtąs 
tartis su anglais dėl dviejų 
laivų pirkimo..ir jiems eks
ploatuoti ben^yoyės sūdąry- 

-mo.. Norima sudaryti tokia 
bendrove, .b^oš akcijų lie
tuviai turėtų 49 nuošimčius, 
o anglai 51 nuošimti ąfejų 
pirkti. Tai daroma dėl to, 
kad norima pirma pasimo
kyti laivus .administruoti ir 
eksploatuoti, - patalpi n t i į 
juos savo jūi-ininkų. Laivai 
tilo tarpu plaukiotų su ang
lų vėlĮava;--.

Perkamieji laivai y r a 
1918 ni, blldavoti Anglijoj ; 
o 1922' nį. prancūzai tuose 
laivuose įtaisė šaldytuvus. 
Dabar laiyąi stovi be darbo. 
Hamburgo uoste. Laivai 

■ kaštuotų ąpie pusantro mi
lijono litų.’

Kauno.' spauda praneša, 
kad Amerikos konsulas,, pa
informavęs spaudąįykad ki
tą metąį- tarptautinę preky
bos ir pramonės parodą at
važiuoti bus daroma didelių 
lengvatų. Pavyzdžiui,. į pa
rodą atvažiuoti ir atgal su
grįžti esą bus galima už 800 
■litų ($80.00). ■

Esant tokioms lengvatoms 
manoma, kad daug* kas .ir. iš 
Lietuvos Amerikon važiuos.

Pavainikių skaičius, Lietu
ve jė vis. po truputį didėja. 
1931 m., pavainikiais gimė 
4,477 valkai, 1.930 in. — 4,- 
282 v., 1929 m. — 3,978 v.,

1931 m, jų buvo 2,279 ber
niukai ir 2,198 inergaitėš.

Iš bendro, gimusiųjų skai
čius pernai gimė pavaini
kių vaikų 7,1 nuoš.,.1930 m, 
*-6,7 nuoš; 1929 m. 6,3 nitoš. 
Daugiausia pavainikių vai
kų gimsta Klaipėdos krai
te. iŠ beįidro gimusiųjų 
skaičiaus. pavainikių, buvo 
(skliauteliuose 1930 m..duo
menys); Klaipėdos mieste . 
16,9 (18,1 nuoš.), Klaipė
dos apskr. 13,6 (12,7). nuoš., 
Šilutės apste. 14,6 (15,7). 
ĮUtoš, ; toliau daugiau, kaip 
10 nuoš. pavainikių gimė:. ■ 
Pagėgių, Telšių, Tauragės 
ir Mažeikių apskr, ir Kau
no įr Šiaulių miestuose. M.a-. 
Gausias; nuošimtis pavaini
kių giinc ’ Biržų ir Seinų ■ 
a'pste po 3,7 nuoš,, Trakų 
apskr. 3,8 nuoš,, Alytaus ir 
Utenos , apskr. po 4,4 > nuoš., • 

■ Rokiškio . 4,7 nuoš, Ukiiier- 
ges 5 nųoš.

•Nemanyk, kad . be tavęs 1 
niekas tiesos neišmano—A- 
rabai. '

Okupuoto je Lietuvoje
TILTAS PER NEMUNĄ

BĖDA DZŪKŲ ŪKININKAMS

Ties (nardinu, okupantai 
pagaliau pastatė senai reį- 
jęąliįgą toj. vietoj tiltą. Til
tas medinis, su betoninėmis 
atramomis/ *

LIŪDNOS VELYKOS

mėsos, sviesto ir pieno, bet 
taip pat. duonos ir net .bul
vių. Didelį vargą dar pagi
lina labai paplitusios visam 
krašte ligų epidemijos. Pa
čiam Vilniaus mieste tūks
tančiai bedarbių, net diio- 
i os kąsnio šventėms neturė
ję, laukia darbo. Prie mąi-

MIRĖ BUVEŠ BAUDŽIAU-

[ Iš dzūkijos ;t panešama, 
‘kad ūkininkai-baigia pri 
trūkti pašaro, o kiti jau pri 
trūkę, nebežino ką daryti. 
Taip Liškiavoje vieno ūki
ninko dėl pašai‘0) stokos iš
dvėsė visos avys ir ėriukai, 
ųž šiaudus moka didelius pi 
liigus, kai kur plėšia net 
stogus, o vienas naujakurys 
už du cėntneriuš šiaudų.a- 
tidavė gerą telyeįą. ; ,

Vietos kalvis sykį hupįi> 
ko arklį už 12 litų, kitas vėl 
ūkininkas gėlą 2 centnerių 
bekoną turėjo parduoti tik 
už 80 litų.

KIEK MIRŠTA VALKŲ ‘ 
LIETUVOJE v

. Šiemeį; Velykos okupuoto* 
je . Lietuvoje buvo liūdnos. 
Visus slėgė, ekonominis kri- 
zis. Ypatingai liūdnos Ve
lykos buvo ūkininkams, py-- 
snpš, Breslaujos ir Pastau- 
jos valsčiuose, kaip praneša 
“Pzien. .Wil-.,” ^ūkininkai 
Velykoms neturėjo ne. tik

per dienas st'Ovi eilės ..elge
tų. •

Kovo mėti. p-a b ą i g o j e, 
Lenki jo j,, sulig valdiškų da
vinių, buvo 355,970 bedar
bių, iš kurių vien.Varšuvoj 

22,899 žmonės. - .
9

Į ' ■ Rengia.
| ; Šv. Stepono L R. K. PaŠelpinė Draugija

I Sekmadieny, GėgužėsJfay 14., 1^32
į ‘ Bažnytinėje Svetainėje

Vindsor Street . Camlvidge, Mass.
*. , .. . •. . - — 6 vai. vakare —‘ »
llrųgramą išpildys W, Lynn’o komedijąntai.. kar

ius po 1 tai bus 1 ”, nepaprastai bus juokinga komedija! 
j?rie to biis mužiką, dainos įr. kitokių pamarginimų. At; 
silankę nesigailėsite, nes daug juokų, turėsite.

Įžanga suaugusiems 35c. Vaikams 15c.
. • Visus prašom kuoskaititngiausi'ai atsilankytu .

• :"* .. • RENGS JAI.

3

Kaupo spauda, praneša; 
kad gana plačiai, “išgarsė
jęs” Amerikoj dėl nesvarių 
savo darbų Akiras-Biržys 
balandžio 16 dieną taip pat 
suimtas.. . f

Akirą-Biržį sueinė krimi
nalinė poEcija, girdėti,, dėl 
neleistino elgesio su mažo
mis . mergaitėmis,’ rašo. “L.

ŠIAULIUOSE . RUOŠIAMA DI

DELĖ ŠAULIŲ ŠVENTĖ <

Šiaulių šaulių rinktinė ge
gužės. men. 15 d. ruošia di
delę viso, apskrities.saulių 
dainų šventę. . . ■

* * ’ ■ - •........... s

LIETUVA KVIEČIAMA IR Į 
. VIDUTINIŲ LUOMŲ ..

K0NGBES4

Lietuva vpuknesta daly
vauti tarptautiniame vadi
nama j anie vidutinių luomų 
kongrese, kiuįsbiis gegužės

LIŠKIAVA, Alytaus aps. 
—= Kovo 25 d. mirė Riciėlių 
kaimo seniausias žmoguj A. 
Snapauskaš, sulaukęs 97 m. 
amžiaus. Jis ‘ pats ėjo bau
džiavą,’ gerai atsimena tuos 
laikus ir 1863 metu sukili
mą. Visus ją atsiminimus 
surašęs mokytojas: Šneide
ris nusiuntę p. Rusecko ruo 
šiainai knygai apie baudžia*

LIETUVOS SENTIKIUS NORI 
KOLONIZUOTI BRAZILIJOJ

-.KAUNAS, — Prte ,če- 
cliąviČiiis ir p, Huliert Pi- 
nagel iš Berlyno ne per se
niai lankėsi paš vidaus’ įsi
kalu .ministerijos generalinį 
sekretorių piijk* Stenėęlį* 
P rot. Čeclūivičius įj^p^HtĮ- 
bert Pinagel .pareiškė norą 
kolonizuoti Lietuvos senti
kius Brazilijoje

"SU “V T’' -* V *** * "

. Oentralinio statist i k o s 
biuro duomenimis, pernai 
visoje Lietuvoje iki I metų 
amžiaus mirė 9,223 vaikai. 
Palyginus su paskutiniais 
penkeriais metais, vaikų mi
rimas sumažėjo. 1930 m. 
mirė 9,908 vaikai, 1929 m.
— ‘11,108, 1928 m. —.9,711, 
1927 m^'— 9,984 ir 1926 m.
— 9,296 vaikai. Pernai -mi-.
re 5,171 berniukas ir 4,052 
mergaitės. . :

* Dauginusia vaikų miršta 
■ tose įdėtose, kurios gimimų 
ir .mirimų atžvilgiu yra ne- 
kultūringįausįos. 100 miri- 

■! inų tenka iki 1 metų miru
sių vaikų (skliauteli.ubsė 
1930. ųį.. duoųienys): Kre
tingos aps. 33,8 (35,1), Tel- 

, |iių apskr. 32,1. .(38,2), Tau- 
• ragės apskr, (3.7), Kau 

po apskr/ 30“(30,3.)'y: ^lafy- 
. ti, kad m tose- apskrityse, 

kuriose vaikui mintingumas 
lahaį.'didėUs, jų mirimas su-

i- ; ■ . i ■ #

Parduodam laivakortes į Oficialę Lietuvių Kataliku Ękskur- 
siją i iftikaristinj Kongresą ir j Lietuvą;, Kunigą Vienybei Va
dovaujant. t. Ekskursijoj Dalyvaus Vyskupai, Pralotai ir Ka- 

' taliką šviesuomenė, švento Tėvo leidimu ant laivo bus už- 
laikomas Šveučiąusis Sakramentas. . ;

' • '■ Nauju iiiotoriniu laivu

S A T V R N I A
Iš New Yąrko išplauks birželio 9 d.. 1932,

Iš Bostono birželio. 10 d., 1932
Grįš per KLAIPĖDĄ 

3KĄNDINAVŲ-AMERIK0S LINIJA 
. Via Kopenhaga 

NEPAPRASTAI MAŽOS*IŠLAIDOS 
Trečia Klase $;160.00 
Turistine Klase $240.00 

’ . Kreipkitės pas

C. J. WEISilL AGENTŪRA
“Darbininko.Name’’

366 WEST BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. South Boston 0620

I Keliaukite Su Lloyd 1 
y o*-?. i ■ y■.•

Tas Reiškia ■. •

GREIČIAUSIAISLAĮVAIS 
TRUMPIAUSIAS. KELIAVIMAS

*■• <•■■■■• ’' BER JURAS • ‘ •
per 7 dienas į tėvynę •

Išnikus geležinkeliu susisiekimas B. 
BRIWRHĄ\W I LIETUVĄ

į B agnias persiunčiainas Lietuvei! .

l’Žsf^akyklt vielas įhih vietinius agentus.
( Relkulunkit LLOYD Inivukoiyhj; .■

north 11 yivriGIRMAN LUV I V |
I 258 BOYLSTON ST., BOSTON
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VIETINES ŽINIOS

Klausimus siųskite — 
jurų prieplauka, ’ 
366 Weat Broadway, 

Su. Boston, Mass.

gelbsti rotos įgyti "Dievo 
malone atsivertimui. *

~— Kl. -Kuri šalis turi daugiau 
švenčių — Amerika ar Lietuva?

Ats. Manyda m a s> j o g 
Tamsta turi ome h y j e n e 
Valstijų, bet Kataliktj. Baž
nyčios šventes, turiu paša-.

. kyti, kad Jungtinėse Vals
tijose Katalikų Bažnyčia a- 
part Sekmadienių įar šven
čia kitas šešias dienas: gar
bei Nekalto Švč. P. Marijos 
Prasidėjimo —- gruodžio 8 
d.y Kalėdų pirmų dienų — 
gruodžio 25 d., Nauji Metai 
—sausio 1 d., Įžengimas į 
dangų (šeštinės), Švč._ Pa
nos Marijos daugiui ėmi
mas, — rugpiūčio 15 d., Vi- 

! sų šventųjų dienų — lapkri
čio 1 d. —
. Lietuvoje, apart minėtų
jų, Bažnyčios į s a k y t o s

: ' šventės yra šios: Trys Ka-g 
raliai — sausio 6 d.,-Dievo 
Kūnas, Šv. Apaštalų Petro 
ir Povilo.

Lietuvos Valstybės šven
tės 1) Vasario 16 d. Nę- 

«■■■ priklausomos Liet|ivoš-pa
skelbimo diena, 3) rugsėjo 
8^ d. — Tautos šventė.

■ jAmerikos tautinės šven
tės visiems gerai žinomos.

(Kl, Ar yra koks skirtumas 
tarp mūsų protestantą ir pravo
slavą?, .

Katalikiška/'4 Apaštališka. 
Visos kitos tikybinis žmo
nių bendruomenes, kurios 
neturi keturių minėtų žy
mių, ir yra ne Kristaus, bet 
žmonių įsteigtos, yra netik-

Ats, Taip, skirtumas yra 
didelis. Pravoslavija atsi
rado 1054 mC ir turi kunigi
škos galybes apaštališkumų. 
Protestantai atsimetė nuo 
Bažnyčios šešio Į i k t a m e 
šimtmetyje, paneigė kuni
gystės sakramentų ir nusto
jo kunigiškos galybės apaš- 
ttiliškumo..

: --T
Kl. Kaip atskirti tikrąją Baž

nyčią nuo netikrų?

Ats. Tikroji Kristaus 
Bažnyčia turi keturias žy
mės t 1. Viena, 2. Šventa, 3.

rosbažnycios. < ~

Kl. Bedieviai daro džmėtimų, 
sakydami, kad tik tamsuoliai ti
ki i Dievą, mokslinčiai, girdi, se- 
niai Dievo nebepripažįsta. į

Ats. Tokį nuvalkiotų už- j 
metimų tegali duoti sugedu- 1 
sios. širdies famsuneliai. Be
veik' visi didieji įvairių mo- c 
kslo Šakiį mokslininkai bu- ] 
vo ir yra giliai tikį žmones,. J 
Perskaityk TEOJ)IčEJA ( 
— Dievas, Jo buvimas ir Jo 
esmėj payašyta Kun. Dr.«Ą. 1 
Maliauskio, ; /

' ’ ,'' - • ' • B

beje. Pelnas pusiau su pa
rapija. f

Jžanga vaikams ..10c, su
augusiems — 25c,

NUBAUDĖ STUDENTUS
Harvardo universiteto va

dovybė savo posėdy bal. 26 
d. pasmerkė 16 studentų da
ly vav. sukeltose riaušėse. 
Almėtiems studentams Uni
versiteto Vyriausybė pasky
rė įvairius bandymo termi
nus. Universitetas jokių 
nutffimų nepadarė prieš 9 
studentus, kurTil’os buvo su
ėmus Cambridge policija ir 
kurie laukia teismo Spren
dimo. ■ *

METINIS MIŠIOS
Šį sekmadienį, gegužes 1 

dienų, 9 :30 v/rytų Sv. Pet
ro lietuvių parap. bažny
čioje įvyksta Moterų Sų- 
jungos metinės mišios. Vi
sos narės kviečiamos daly
vauti;

Kalios Valdyba.

ŠV. PRANCIŠKAUS GY- 
VENIMAS PAVEIK

SIMOSE -■
Apie 700 mėtij atgal Ita

lijoje šv. Pranciškus savo 
ivęntu gyvenimu paragino 
liksiančius žmonių gyventi 
pagal Kristaus paskel b t ų 
Evangelijų. *

Šv. Pranciškaus veiklumo 
Ivašia ir dabar tebeveikia 
plačiame pašau 1 y j e p e r 
pranciškonų skaitlingus or

MIRĖ

Kl. Kiek ild šiol buvo popie 
žiu? ' ' . . •

Ats. 260, .
• ♦ v

Kl. Kokiu būdu geriausiai 
garbinti šventuosius?

Ats. Labiausiai privalo- 
: me garbinti Dievų. Šven

tuosius gi garbiname kada 
šaukiamės jų užtarimo . ir 

■ sekame jų pavyzdį.

Kl. Ar, turi kokią nors vertė 
geri darbai,, kuriuos žmogus at
lieka mirtinoje nuodėmėje? -

Ats. Už gerus darbus at- 
m liktus mirtinoje nuodėmėje 

negausime jokio. užmokesčio 
danguje; bet geri. darbai

VĖLIAVOS IR ORGANIZA 
GUI) ŽENKLAI

int mūšų specialybe ir Ugi? metų 
. praktika. Darbas artistlSkfts. Kainos
Muos. ■ . ■

M. A. NORKŪNAS
\ R. O, Box 91, Lawrence, Mass.

Gegužes Firma
keletosĮna valdžia. “Švyturys” ra

šo: ’ '
t. Kad Buenos Airese yra 
nedarbo ir bado, gal tiktai 
aklas nėniato. ’Bet sakoma, 
kad visi bedarbiai susigrū
do mieste ir niekas nenori 
eiti į laukus, darbų dirbti, 
nors tenai, girdi, darbinin
kų trūksta ir gerai moka. 
Tas . ^gėras” mokėj imas 
daugelyje vietų yra toks: 
du pezu į dienų, šioks toks*' 
ėdalus ir pastogė be sienų 
nakvynei. ’ Ir tai gausi daž
niausia tiktai maisto laužy
mo sezonui, o paskui, eik, 
kur akys mato, ir gyvenk 
“iš sutaupytų kapitalų:” 

Tolimesnėse nuo Buenos 
Aires provincijose tikrai 
stipga. darbininkų. Ir te
nai galima būtų gauti ir ge
resnio atlyginimo ir pasto
vesnio darbo. Bet kas nū- 
yež? /
jei vyriausybė sutiks su. 

bankininkų reikalavimais ir 
dar sumažins savo išlaidas 
kokiu. pusantrų Šimtu mili
jonų,. Bučuos Airese prasi- 
dęs tikrai t sunkūs laikai. 
Darbo bus kaskart mažiau, 
ir: jokios vilties pragiedrė
jimo. Kada prasidės masi
nis darbininkų tarpę badas, 
tuomet vyriausybė gal ir da- 
siprotės organizuotai parū
pinti darbininkams darbo 
ten, kur jo Šiandienų yra, 
bet kur. darbininkas ateivis 

c ir kelio nežino. : ‘ -

Prez. Hooyer ir 
valstijų 'gubernatoriai pro
klamacijomis paskelbė Ge
gužės 'Pirmų Dienų kaipo 
vaikų sveikatos: ir apsaugos 
dienų. Tos dienos proklav 

: maeijose primenama vi
siem tėvams, organizacijoms 
ir draugijoms daugiau susi
rūpinti jaunosios kartos ge
ru išauklėjimu.

Nedarbas milijonus šei
mų pastūmėjo į * vargų ir 
skurdų/'Milijonai vaikų ne
gauna^ maisto. ', Mūsų visų 
pareiga badaujančias šei
mas aprūpinti maistu, p y- 
pač prižiūrėti, kad vaikai 

< turėtų reikalingo' maisto 
augti. *

Dvidešimts trys valstijos 
jau turi Vaikų Sveikatos ta
rybas ^kurios darbuojasi 
per . visus metus vaikų gero
vei. . . f

Visose valstijose yra taip 
"vadinami Gegužės Dienos 
pirmininkai, kurie rūpinasi 
suruošti gegužėš^pirmų die
nų programėlius. Didžiosios 
organizacijos „ bendradar
biauja Vaiki! Sveikatos Ta
rybose. / . •

Mums lietuviams taip pat 
turėtij rūpėti. vaikų sveika
ta. . . .•

- NEDARBAS '
* ’ X ■

Argentinos lietuvių laik
raštis “Švyturys” rašo, kad 
Argentinos vyriausybė ma
no apkarpyti .savo išlaidas. 
Bankminkai ir finansistai 
su vyriausybės nusistatymu 
sutinka.

Bet susiaurinus valstybės 
išlaidas, daugelis tarnauto
jų netektų darbo. Banki
ninkai ir finansistai sako, 
kad Argentinoj nėra bado 
dėl nedarbo, ir tenesirūpi-

Jo gyvenimų aprašančios 
knygos platinamos didžiau
siu pasisekimu.’

Yra tik kų pagaminta jti- 
vaizduojanti Šv. Pranciš
kaus gyvenimo svarbiausius 
įvykius.
„ Šio didžiojo Katalikų Vei
kėjo gyvenimų paveiksluose 
pamatysite bažnytinėje sve
tainėje šį sekmadienį, gegu
žės 1 d. 3 vai; vaikaitis ir 7 
vai. vakare suaugusiems.

Bus rodoma ir juokingų 
paveikslų.

Paveikslai rengiami Bč- 
deracijos skyriaus yadovy-

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

Ofisas: ;
SANBORN BLOOK 
681 WashMoii &• 
N0RW00D, MASB.
Tel. Ncčrivdod 0330 

Gyvenimo vieta: 
32 Walnttt Ate,

Tel. Nonvood 1315-W ;

Dr. JohiTP. Condon7Fwdham u- 
niversiteto lektorius, kuris daug 
vargsta Lindbergh’o pag r o Vt o 
vaiko ieškojime; ..

kuriuose dalyvavo 75 sve
čiai.

Čių buvo ir solistų — Kl. 
Kurbauskaitę, J. Antanėlis 
ir J, Galinis.

Šeimininkėmis buvo p,p.. 
Marksienė, Burbulinė ir 
Škudinenė.

Jaunavedžiai ^medaus 
menesio” praleisti išvyko į 
New Londmi,. New York, 
W.ashingtou, D. G. ir kitur.

■y ■ ■ Rep,

PASIKALBĖJIMAS TELE
FONU SU PLĖŠIKU

Bo.to^eirJlgokai^yimo^^
Mirties priežastis — sūri 

. gedimas kojoje kaulo.‘ Ko
ja buvo pernai nupjauta^ 
bet gyvybė neapsaugota.

Jis paliko nuliūdusių 
' žmonų 6n ų, buvusia J argo-, 
niūto^ ir du sūnų. .

Morta Buivydiene, 63 m’., 
gyvenusi 138 Silver St., il
gai sirgusi paralyžių, bal. . 
25 d. mirė miesto, ligoninėj i. 
Palaidota iš Šv. Petrų baž- * 
nyčips bal. 27 d. Ji išgyve
no So. Bostone apie 25 mė- 
tus. : . j.

i Ji paliko brolį Jonų Likų 
Amerikoje ir du brolių Lie
tuvoje.

Adomas Degutis mirė 
miesto ligoninėj e, bak 26 d. 
Buvo pašarvotas savo na- 
mųosė 19 Burrell Place., So. 
Bostone. Atlaikius Šv. mi
šias palaidotas balandžio 28 
dieųa. . . . ' * ‘

Adomas su savo mylima 
šeimyna yra gyvenęs 14. me
tų Waterbury, Conn. South

Juozapus Duscvičiūš, 42 
metų, mirę Carney llospi- 
tal, šįrdies liga, bab. 2Q d., 
.sirgęs vos porų savaičių. Su 
iškilmingomis šv. Mišiomįs 
palaidotas iš šv. /Petro baž
nyčios bal.,28 dienų.

Velionis turėjo krautuvę 
’Ohelsca, Mas4j. - .
• Jis; paliko liūdinčių žmo
nų'’ Paulinų, buvusių Vaif- 
kuitę ir brolį Vytautų, ku
ris baigė medicinos kursų 
St. Loųis TTniyersitcte, St. 
Louis, tMo.-. . :

Dr. Vytautas dalyvavo sa
vo brolio laidotuvėse. *

VESTUVES

G IA yrą parankus elektriškas sujungimo laidas.
Daugelis žmonių ji vadina elektrišku “įkištu- 

• vu," bet parankaus laido^ vardas yra patogesnis, neš 
jis padaro elektrų daugiau reikšmingesne. \

jūsų namai ir jūsų krautuvė (jei jūs ją turite) pri- 
vrlėtų turėti keletą šių laidų. Keturi kiekviename 
kambary parodyto didumo yra ideališka. ” ; '

Patogūs laidai padaro elektrų pątogių naudoti. Nau
dojant patogius laidus jums nereikės perkUnoti lem- * 
pųtesį kad snjimgtum koštuveli, prosintiivą ar dulkių . . . 
valytoją. Jie teikia jums pilnį jėgą nuo jūsų elek 
troš.

' Kiekvienai tinkamas 

technika* pasakų* 

jums, knr galima I 
įjaitti 1a irtą ir I 
kili' in kniMi t>e tlb į

T H f UOSTOM

C O M P A N Y

Tūlas Joseph Šhapiro pa
skambino iš Chelsea telefo
nu į Joseph. B. Logan na
mus Lynne. -

r<Ar panelė Logan na- 
zmie?*r —paklausė Shapiro.

‘Ne’? _ atsakė, stipru^ 
balsas, ; . „ ;

“Ar greit ji bus
■. “Aš nemanau. Paskam
binkite už pusvalandžio.”

“Kas kalbų _ ■
“Galite/mane vadinti plė

šiku.” .
, “Plėšikas?”

“Taip. Atleiskite, nes taš 
esu labai užimtas. ”

Shapiro tuojau pašaukė 
Lyto policijų, kuri atvyko 
į Logan namus, kuriuos ra
do atvims. Nuostoliai dar 
nežinomi/kol namo šelmį*; 
ninkai neatvyks.

L .HČIĮĮ APSKRITIES 
SUVAŽIAVIMAS

Balandžio 19 d. klebonas 
kum Pr. Vįrmauskis sujun
gė amžinų moterystės ryšiu 
Jonų Pralgauskų ir Elenų 
Mikulskytę. ; Pamergėmis 
ir pajauniais' . buvo- Elena 
Skudrytė su Pranu Pral- 
gausku/ir L. Reyokaitė ir J. 
Baltrušiūnas. ’ . . t

Jaunavedžius fotograf. J; 
Stukas. nutraukė net .15 po
zų. ■ • ; ... •; • -

r Apie .12 vai. dienų jauno
sios namuose įvyko pietus,

Liet. Vyčių Naujos Ang
lijos Apskrities suvažiavi
mas įvyksta, gegužes (May) 
22 diena, 1 v. po pietų, Šv. 
Koko par. svetainėje, Web- 
ster. Str.,' Broekton, Mass.

Kuopos malonėkite pri
siųsti atstovus į šį svarbų 
metinį suvažiavimų.

Liet. Vyčių Naujos Ang
lijos apskrities valdyba: .

K. J, Viesulu pirm;
D. j. Averlia-,. vice-pirm.

•. Mūsų bendra šeima yra 
ly vyne. . Cicero

LDS. Kuopų Susirinkimai
j, N. S. PHILADELPHIA, FA.

LDS. 103 kp. mėnesinis susirinki. 
mas įvyks sekmadienį geg. 1 d., 
tuojaus po sumos, §v. Andriejaus 
par. svetainėj, 1123 . Lemon . St 
Kviečiame narius ir nares ateiti it 
kurių užvilktos duoklės užsimokė 
Ii. Taipgi atsiveskite nors po vie 
ną naują narį prie kuopos prira
šyti. ' Valdyba

< westville7ill. \
LDS. 75 kp. mėnesiniai susiriii 

kimai įvyksta kiekvieną mėnesį, 
sekmadieny, po 15 d., šv.- Petro ir 
Povilo bažnytinėje svetainėje.

/ ' Valdyba

SAINT CLAIB, RA.
LDS. 107 kp. mėnesinis sųsirin*. 

kimus įvyks į(eg. T d;, tuoj po su
mos, šv. Kazimiera parapijos salėj. 
Kviečiami’ vis Aąriai dalyvauti ir 
užsimokėti mėnesines mokestis, ir 
latijų narių atsivesti prirašyti.

Valdyba

į BALTIMORK, MD.
Degi I d.-,, sękmadienj, tuoj 

po sumai, parapijos svetainės kam
bariuose įvyks LDS. 30 kp. susi 
rinkimas. Malonėkite ateiti viri.

Kviečia Vąldyb*J

WORCESTER, MASS.
LDS. 7. kuopos susirinkimas į* 

vyks geg. 1 d.,,6 valandą vakare,, 
bažnytinėje svetainėje, 41. Prov- 
idence St. Visi nariai bitinai stei
kite, nes turime apsvarstyti kels* 
tą svarbių klausimų. Be to, gera 
proga užsimokėti duokles.

. Valdyba

NASHUA, N. H.
LDS. 65 kp. mėnesinis susirinki 

•mus įvyks geff. 1 d., tuoj po pas
kutinių mišių, pobažnytinėj sve
tainėj. 'Kviečiame narius’ ateiti, nea 
yrą keletą svarbių aųmanymų. 
Taipgi atsiveskite ir savo draugui 
prirašyti prie Šios organitaeijoa. *

t EA8T0N, FA.
LDS/40 kuopos susirinkimas į- 

vyks geg. i" &♦. tuoj po sųmos^ 
šv. Mykolo parapijos svetainėj 
Malonėkit visi nariai atsilankyti 
ir mėnesines inokestis užs'nftokėti;

M. Songailai
’ t___ *'*

MONTELLO, MASS.
LDS. 9 kp. susirbikimat įvyk* 

goguos d., * šv. Roko svetį 
Viri nariai prašomi atėitl į šį maA 
rinkimą ir užsimokėti senai uA 
trauktai mėnesinei duoklei.

s
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GEGUŽES MENUO
w t

GegUžės mėnuo jau atėjo. 
Tų gražiausių mėnesį kata
likai pašvenčia savo myli
miausiai Globėjai — Dievo 
Motinai. Visos organizaci
jos lenktyniauja savo jaus
mų pareiškime .Tai,'kuri 
yra gražiausios meilės Mo
tina. Jaunimas pamini mo
tinos dienų. Tėvo ir moti
nos meilė yra vienas prakil
niausių žmogaus jausmų. 
Žemiškos meilės — d a u- 
giaušiai pačios pigiausios 
ilsies— mes turime pakan
kamai ir perdaug.; Litera- • 
tūroje, teatruose, paveiks
luose, svajonėse —visur jos 
pilna. Bimtesniems žmo- 
n§mks jau tas nusibosta ir 
jie iškelia tėvų meilę, kai
po sįveiką vaistų prieš ne
sveikus širdies skystimavL' 
mus. Garbė užtatai rimtes
niam jaunimui!

Gegužės, mėnuo, pasižymi, 
karštomis pamaldomis ir iš- 
kilniingomis apeigomis. Ma- 
.Ėįjos Vaikeliai, Sodalicija, 
Vyčiai, Moterų. Sąjunga ir 
visos kitos draugijos, turin
čios Dievo Motinos vardų, 
stengiasi šiame menes y j e 
pareikšti karštus tikybinius 
jausmus ir parodyti pašau- nesi, mes jį švęskime — ka
liui,, kaį jos įvertina'savo j taikiškai. K.

Netikslus apkalti-
NIMAS

Globėjos vardų ir galybė‘ir 
pasitiki Jos pagelba. Žo
džiu, tasai Gegužės mėnuo 
suburia visus katalikus į 
vieningų pajėga. Karstų 
širdžių Dievui pasiaukoji
mas ir’ aukšto idealo sieki
mas atgaivina suvargusių 
žmonijų.

Taip elgiasi. katalikai. O 
kų gi' kiti? Gegužės mėnuo 
visus sų jaudina.. Komunis
tai verkšlena, kad imperia
listai stumia juos į karų sti 
japonais ir ragina'viso pa
saulio darbininkus užtarti 
komunizmų ir prie jo dėtis. 
Dabartinį ekonominį skurdą 
jie puikiai išnaudoja de- 
monstraęij.oms kelti. Ko
kiam tikslui ? Kieno nau
dai? Jie sako, darbininkų 
naudai, bet tikrumoje, tai 
jų naudai. Iš dempnsįtra= 
ei jų. komunistai moka pasi-
.^elnyti. --Darbminkai:. gir 
kurie stato savo galvas po 
policijos buožėmis, gauna 

i mušti ir užsimokėti pabau
dų arba kalėti. Tai ir visa 
nauda.,

Nežiūrint, kaip ten radi
kalai nešvęstų Gegužės mė-

matant engia eilini kareivį 
i ir liepia jam tylėtu Toks 
sutvėrimėlis kuo labiausiai 
bijosi viešumos ir uždeda 
griežta cenzūrų savo* kanki
namajam pavaldiniui. T
„Panašiai elgiasi tautinin

kų’vyriausybė. Kumštis iri 
cenzūra —- tai du jų * Vai* Į 
'džios ramsčiau Jais labai 
sėkmingai operuoja savo as
meninei naudai. Tik, deja 
tautininku nauda nevisuo- 
met supuola sn krašto-nau
da, ' Rodos, kaip tik prie
šingai, jų bportu ’n i z m a s 
trukdo krašto, pažangų. 
Tautininkų cenzūra neduo
da žmonėm^ progos pataisy
ti daromųjų klaidų ir pil-J 
mtr- išvystyti tautos ’ energi
ja. Ccmūx,artiždaro tautos 
veikimų t į siaurų ir tamsų 
vienos srovės ragų ir įtrau-l 
kia kraštų į snaudulingų 
apatijų. Prie to, Lietuva 
įgyja nepergeriausių šlovę 
užsieny, kaipo atsilikusi 
valstybėlė, sukaustyta rusų 
rėžimo palaikais.

Kad prieš tokį suvaržy
mu žmonės protestuoja, 

' tai natūralu. O juk ir dva
siškiai yra žmonės ir kraš
to piliečiai. Iiy jiems pra
vartu turėti’ žmogiškas tei

ses. Jei karštesnieji kuni
gai nepakenčia priespaudos, 

■ tai iš to -dar negalima daly
ti išvados, kad jie krašto iš-, 
davikai. Kaip tik priešin
gai, jie Lietuvą myli ir ge
ro jaiyelyja ir todel nėno-' 
ri, kad ji visiškai susmuktų

K.

< 0 kad tokį dalykų, kaip 
tautininkų, valdžios nuver
timų, finansuoju K. V: Cen
tras, tai neįmanoma.1 Jo va
dai turi rimtesniusi princi
pus ir daugiau politinio su-j 
brendimo.

MIRĖ UETUVAI PttMt- 
KUSVYSKUPAS

New Yorko mieste buvo sustreikaVę nuomininkai. čia du toki 
streikieriai. ....•' ■ •*. - .

J • ■ • • .

Pilat de Patrujo .

LIETUVOS KAIME
!i Ameriką per “pirtį-” — Bvei.

— brangiu turtas.—Kuom 
rūpinasi sveikieji?

PASKOLOS
•’ ŪKININKAMS

■' Ir vėl nauji kunigų areš
tavimai Lietuvoj. ‘ Ir vėl 
priekaištai, kad. dvasiški ja 
kišasi į politikų^ Bet šiuo 

. kartu priekaištai jau taip 
Svarbūs, kad jie. panašūs'į 
išdavystes apkaltin i m u s.; 
Vėliausiais laikraščių pra
nešimais, kunigams prikai
šiojama, kad jie padare su
moksiu nuversti Smetonos 
valdžių ir tas žygis esąs fi
nansuojamas Katalikų Vei
kimo Cento. Areštuota vi-, 
sas veikliausiųjų kunigų biu 
rys, tarp jų kun. Rankele, 

' -Šalčius ir Adomaitis. ; Taip
pat ištremtas kmi. tl. Vai
tiekūnas, Amerikos pilietis.

; ‘ Rašant šiuos žodžius, dar 
neturima tikslesnių smulk
menų apie šį dalykų. Bet 
jei ištiesų ta nauja teroro 

-banga vėlužėjo Lietuvoj ir
minimi Čia priekaištai da
romi rimtai, — tai tautinin
kų vyriausybė nepergud- 
riąusių sąvo; politikai, kelių 
pasirinko. * Kovoti su kuni- 

. gaiš ir moterimis — ikišio- 
‘ liai buvo bolševikų specia-

jalybė. Argi tautininkų

vyriausybė būtų jau paver
žusi tų nevyriškų monopolį ? 
Tokiais darbais paprastai 
pasižymi tik isteringi fana
tikai ir bailiai, o, rodos, tau
tininkai tai juk vyrai, inte
ligentai, tautos meilės spe
cialistai... Taip, ant popie- 

: rio ir tautininkai gražūs,, 
bet gyvenime tai jie gan pa
našūs į rusų feldfebelį (pus- 
karininką), kurs niekam ne

Beconstruction Finan.ce 
Corporation, kurių Kongre- ' 
sas įsteigė tikslu atgaivinti 
industrijų, užsiėmimus, ir 
agrikultūrų, paskyrė 50 mi
lijonų dolerių, duoti pasko
lų ūkininkams, kurie dėl vi
sokių finansiškų sunkumų 

i negali pasėti 1932 m, javų.
Agrikultūros sekretorius 

kų tik išleido taisykles kaip 
teikti paskolas. Tos pasko
los bus teikiamos ’ ūkinin
kams visose, valstijose, be 
Connectieut Ar Pennsylva-I 
nia. ,kur vietiniai įstatymai 
neaprūpina, užstatymo javų 
gauti paskolas, ko šis aprū
pinimas reikalauja.

Kiekviena paskola pri
klausys nuo kiek javų 1932 
m. bus sodinama ir Įdek pa- 
siškolintojas reikalaus įvai
rių reikmenų; reikalingų 
.produkuoti! tuos javus. Pa
vyzdžiui, , kai kurie -pasiško- 
lintojai turės pašaro dirban
tiems gyvuliams, bet netu
rės iš ko pirkti sėklų; Ki
ti turės iš ko pirkti sėklų, 
bet negalės pirkti kuro ar
ba aliejaus savo trakto
riams. Didžiausia paskoli- 
.narna suma bus $400 ir 
arenduotojams bet kurio že-

Praėjusį menesį Pinsko 
mieste4 mirė vyskupas Lo- 
zinski, aukštos doros vyras, į 
labai palankus Lietuvai, to
dėl lenkų tautininkų nemė
giamas. Laidotuvės buvo 
graudžiai įspūdingos; nebu
vo nei pamokslų, nei vaini
kų. . Taip jau norėjo velio- UjjrĮįvje nebus paskolinta 
lūs. Buvo perskaitytas jo- dauįauS5 kaip^ $1,600? Nuo- 
jo atsisr eikmimo. laiškas, gjjjjgįp raįa visuose atsitiki- 
kuriame buvo atsisveikini- pus 5 įr pUSg nuošini- 
mo žodis • ir pmylet'ajai r
Liettiuii (ukochana Lit-I x>as]£Olos neduotos asme- 
'va^‘ • • tiims, kurie neužsiėmė ūki

ninkavimu 1931, ir netei
kiamos nepilname č i a m s. 
Paskolos- pūdymams arti ir
gi neduotos. Pinigais, 'pa
skolintais iš Šito fondo, ne
galima pii’kti,gyvulių, paša
ro gyvuliams, tik darbo gy
vuliams, nepirkti masinei’^ 
jų; ir jais draudžiama mo
kėti taksus, paskolas arba 
paskolų nuošimčius.

Ūkininkas, kuris n o r i 
gauti paskolą, tai padaryti 
aplikacijų ir tuo pačiu lai
ku išpildyti notų sumoje jo 
paskolos ir duoti 1-mų nior- 
igįčįų) ant»javų, ■ pib’duĄli 
.1932. Aplikacijos blankos 
ir kitos reikalingos formos 
bus pasiųstos apskričių pa-

Golorado valstijoj atidengtas1 naujas paminklas Nežinomam 
Kareiviui

tariamiems ,kott|įtėtamš, ku
rie tuoj'bus įsteigti kiekvie
name ajįškrityje. Tie ko
mitetai -rekomenduos kiek
vienų atskirų apykantų. Vi
si popieriai, kurįe tik liečia 
paskolas, -bus pasiųsti ke
liems ofisams, kuriuos sek
retoriui įsteigs' priimti ap
likacijas. ; ■ . " ' ;

Įstaigos teikti , šias pasko
las rasis Washington, .'Min- 
neapolis, St. LouiS; Mėm- 
phis, Dalias,-Salt Lake Ci
ty, Špokane, Grand Dorks 
ir Norfh Dakota.

Washingtono įstaiga pri- 
' ims aplikacijas nuo ūkinin- 
ninkų iš Maine, NeW Hamp- 
shire, Vermont, Massaciiu- 

• setts, Rhode Island, New 
Jersey, Mickigan, Ohio, Ma- 
ryland, Delaware, W. Vir- 

“ginia, Virginia, Nprth Ca- 
tolina, South Caroline,. Ge- 
orgia ir Florida.' - <

Mimieapolis priims pra
šymus iŠ Wisconsin, Minne
sota, Iowa, S. Dakota ir Ne- 
braska. ■ ■ \

Crand Dorksi prižiūrės 
aplikacijas, iš Korth Dako
ta ir Montana, kurias vals* 
tijas 1931 m. sauslaikis už
puolė, ūkininkai varginga
me padėjime^ ir iš tų valsti
jų tikima priimti daugiau
sia aplikacijų.

. St. Loųfe įstaiga veiks In
dianoj, Illinois, Kentucky, 
Missoūri, Kaušas ir Oklaho- 
ma. < Ir Dalias įstaiga. Te
sąs, Mew Meksiko ir Arizo
na. Memphis patarnaus 
Tynnėssee, Arkansas, Ala- 
bama, Misšissippi ir Louisi- 
ahė.. ■

Paskolos Koloradoj, Wy- 
oming, Utah/ Soutehm Ida- 
ho, Nevadą ir .Califompt 
bus priimta Spokane (Wa- 
shingtoh valstijoj);.

■ II - I-.'y L — ... : T- . •■’ “

Įš Berlyno praneša, kad 
Vokietijos valdžia užaręšta- 
Vo rašytojo Ęemąi^ue ■ ro- 
pianų? Jis kaltinamas, kac. 
įš Vokietijos išvežęs slapta 

f per vienų’ milijonų aiiarkių.

slėnį išvežįsiejimšmųi*hau- 
ūžiami. Pats Remai'ųue da
bar gyvena Praneūzįjoj.

vežioja svetimų pačių pas 
gydytojų ir dar turi mokėti; 
už kentėjimų ir sugaištų lai- 
kų/ •

Dabar ambulatorinis gy
dytojų patarnavimas ištie
sų yra pigus ir yisiems len
gvai prieinamas;,tik vaistai 
sudaro didesnį klausimų ma 

. žiau pasiturintiems^ nes rei
kia. pirkti grynais pinigais. 
Paguldyti į Įigoninę ligo- \ 
niai, jei Už juos neišsigali- 
ma tuojau pilnai atsilyginti 
už gydymų, mokesnis išdės
tomas net keliems metams.

Sveikieji tūri vęl savoru
pesnius. Ūkininkai dejavo, 
kaj nęra žiemos, bet ji at
ėjo 4r nuo pradžios vasafto 
ėjo ir nuo pradžios vosario 
mėnesio jau buvo geriau
sias rogių keliąs. Niekas... 
nebesnaude: samdėsi ir ve
žė malkų ir. statybai me-. 
džiagos. jos reikia, nežiū
rint viso krizioi Nekųrenęs 
pečiaus nepabūsi, lygiai ir 
tuščiu pilvu. Bet ir dėl pil
vo reikia malkų, nes kaip 
iškepsi duonos, išvirsi bars
čių. ; . .

Trobos 'reikia, pataisyti, 
šviesesnė, erdvesnė pasista
tyti, Statosi sukaupę visas 
jėgas, parduodami paskuti
nį paršų anglams, nors ir 
pigiai,.

Bet ir valgyti dabar nie- 
: kas sau bent kiek riebiau 
rnepavydi. ‘ Valgoma daug 
sočiau ,kaip, kad keli metai 

; atgal. . v ;
Viešų reikalų nepamirš

tama.- Miesteliai grindžia 
. į gatves, tiesia . šąlygatvįus,'. 

Į kad ir'sunkiai surenkamais
■ centais, remontuojami baž- . 

J nyčios trobesiai, atnaujina
mi altoriai ir t. t.

■ Vienas didesnis rupesnis 
"dažnų kankina — tai vargo,; 
o kita ir neatsargumo už
brauktos skolos.
\ ^ra senas, bet teisingas . 
į priežodis: “ skolą ne rona-— 
j neužgys,”
; Ne kiekvienas gali pada
ryti kų nors nepaprasto, bet 
kiekvienas gali nudirbti pa
prastų darbų nepaprasta 
dvasia. Booker Washing-

• ’ ■ , I . . •

Atsimenu dar tuos ląL 
uis, dar prie kokius dvide
šimt ar daugiau metų. Lie
tuvos jaunimas svajodavo a- 
ūe tolimųjų Ameriką. Su- 
krapštęs, pasiskolinęs rub- 
ių — pikdavo bilietų ir lai
vakortę. Bet pirm visko 
reikėdavo išsiegzaminųoti 
akys. Mat4‘prastom akim” 
Amerikon neįsileisdavo. /.

Ir gydydavęs daugiąusia 
. nuo traefiomo, Nes kitaip 
jų nepraleisdavo per /xpir- 
tį” •. • .

Šiandien Lietuvoje tra
choma labai išsiplatinusi. 
Jų sustabdyti imamasi šio
kių tokių priemonių. . Da
bar trachoma sergančiųjų 

-akis gydoma veltui, iiors 
tas gydymas tęstųsi ištisus 
mėnesius. . Sveiki n tinas 
reiškinys.

Tačiau kituose dalykuose 
nė viskas eina sklandžiai. 
Pavyzdžiui, kam nors sun
kiai susirgus. parsikviesti 
gydytojų į namus, gyvenaht 
atokume 15—20 kilohaetrų, 
— reikia apie Šiifttų-lĮtų tu
rėti kišeniuje. Del to kai
miečiai ir labai sunkiai su- 
.sirgųįūs, nežiūrint' blog'b 
kelio ir šiukštaus oro, ve
ža keliolika kilometių kelio 
į ambulatorijų- ar ligoninę. 
Tokią kelionė' pe’ vienų ligo
nį nuvaro į kapus.

Bet čia dar ne viso bėda. 
Apsirgę ligoniai ir. užkre
čiama liga; yežami. į bendrų 
valsčiaus -ligoninę (miestai 
turi tam Atskiras patalpas) 
ir tuom.sudaro rimtų pavo
jų ligai labiau platinti. ;.

Pasitaiko sveikatos daly
kuose ir tikrų kuriozų: šit 
į vienus atlaidus bevažiuo
jant/pasibaidė arklys ir šok
damas užkliudė kitų vežimų, 
apvertė ir žymiai sužeidė 
jame valiavusių moteriškę, 
Dabar tas pilietis, kurio ar
klys, sužeidė kaimyno žmo
nų — turi jų gydyti savo 
lėšomis ir vežioti paskirtu 
laiku į ligoninę perrišimui. 
Jis jau trečias mėnuo kaip jton.

' , _____ ' ■<............. .„..n--- --- 4.---- -. 4—
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LABAI PRIEINAMA KAINA <

/ “MALDŲ RINKINĖLIS”
. -Kainos:'

Juodais odos apdarais $1.50 (buvo $1,75)
Baltais celuiloido apdarais $1.50(buvo $1.75) ' 'į

/ Juodais paprastais apdarais .75 (buvo $L00)
Baltais celuiloido apdarais -90 (buvo $1,35) i

"MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS"
Katate:- .7

^iiodaiš paprastais apdarais .30
| JuudMs įmuktais apdarais .50 /

Į 'Juodais odosapdarais ,75
I ■ Baltais celuiloido apdarais .80.
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Kun. J. J, JakaitlB—dvaa vadas; Kun, Jonai Bakanas—-pirm. ;< 
Kun. J. Mačlulionls—vlee-pirm.; Pr. Mankus—-H-aaisi vjcf« 
plym.; V. J. Blavack«—rait.' 7 Mott Worcetter, Maaa, O. Sl- 
dabrlenū—Ižd., 6 Commonwealth Ava, Worce«ter, Maas., JE. Rai

nys ir J. Svlrskas—lido globbejai; Kun. Fr, J. Ju| kai 11»—redakto
riui, 432 IVlnduor st., Cambrldge, Mas*.

DIEVO APVEIZDA
ką galėjau gerai matyti. Tė
velis3 nusivedė netoli didžio
jo altoriaus, prie grotų, at
siklaupė ii* meldės. Liepė 
ir man melstis, bet man mel 
stis nesisekė, nes rūpėjo pa*

akys buvo sižval^rti- Neilgai trūkus 
suskambėjo varpelis prie 
prie zakristijos durų- Ir ku
nigas, pasipuošęs gražiais 
auksiniais di^abužiais, išėjo 
laikyti šv. mišias. Mano įs- . 
spūdis buvo neapsakomas. 
Bandžiau klausti savo tėve
lio ka kurių klausimų,, bet 

’jis. pakukždėjo man ausin, 
sad bažnyčioj negražų šne
kėti, reikia melstis.

Pamiršau skaityti ir savo 
naują Šaltinį, nes rūpėjo 
pasidairyti aplink visas įdo
mybes, kurių dar nebuvau, 
matęs. Mano tėvelis, įsigi- 
inęs maldon, tur būt nepa
stebėjo * mano žvalgymosi. 
Jeigu matė, tai tur būt ty
čia leido žvalgytis, kad vis
ką pamatyčiau. Mačiau į- 
vairių paveikslų ir stovylų, 
kurios man. atrodė labai į- 
domios. Bet ypatingų ma
no dėmesį atkreipė vienas 
paveikslas, kuris buyo prie 

‘pačių1*' bažnyčios lūbų +virš 
didžiojo altoriaus, prie, ku
rio kunigas laikė mišias, 
Tas paveikslas buvo gana 
didokas ir atvaizdavo lyg 
dangaus skliautą. Kai kur 
matėsi debesėliai, gie d r i, 
plati dangaus mėlynė, ku
rios vidury buvo ,akis, iš ku-: 
rios į visas puses žėrėjo 
šviesos spinduliai. Dides
nę dalį laiko praleidau, žiū
rėdamas į tą paveikslą, nes 
jokiu būdu negalėjau supra
sti, ką galėti} reikšti toji a- 
kis.

Žmonės grūdosi ėjo lau
kan iš bažnyčios. Išėjome 
ir mudu su tėvu. Tėvas, ūž
ėjęs dar krautuven, pasipir
šo tabako; man nupirko 
dar riestainių ir mudu pa
sukome namų link. Ėjau 
tylėdamas, susimąstęs. Tė- 

. -vukas šypsodamas paklau
sė: “Na, Stepuk, ką matei 
bažnyčioj, kaip tau pati
ko Aš tuomi, padrąsin
tas; pradėjau klausti įvai
rius klausimus. Pirmiau
sia paklausiau, ką reiškia 
tas paveikslas su viena aki
mi. Tėvukas paaiškino, 
kad tai Dievo Apveizdos a* 
kis, kuri į mus visados žiū-

Buvau (Jai* S meti} vaikas, 
kai vienų gražų sekmadie
nio rytų amžino atsiminimo 
mano tėvelis pažadino ma
ne: “Stepuk, kelkis. Šian
die eisime bažnyčion.”

Nors mano 
mieguistos, bet jaučiausi 
linksmas, nes tikėjausi pir
mų kartų pamatyti bažny
čią ir melstis iš naujos kiiy- \ 
gėlės, kurių tėvelis tik kų 
buvo buvo nupirkęs ir ku
rią jau galėjau paskaityti.

Bažnyčia buvo gana tolo- » 
kai, apie 18 varsnų. Mat, 
mano tėvelis tarnavo Latvi
joj pas ūkininką. Vienok 
einant tiesiai per girias, be
veik mylia kelionės atsimes- 
daVo. Motutė ant greitųjų 
parengė pusryčius, apavė 
kojas naujomis kojinėmis, 
aprišo šilta vilnone skara ir 
mes išsirengėme . kelionėn. 
Kelionė buvo karališka. 
Ėjome per girias ir pelkes, 
kurios buvo sausos. ' Mėnu
lis šypsodamos švietė virš 
medžių galūnių, rodydamas 
kelių. Kai kur medžiuose 
vaikišku balsu subliovei pe- 
!ęda, tur būt tyčiojosi, ma- 
nydama, kad as turėsiu 
grįžt Atgal namon nepasie
kęs savp tikslo. Kitur vo
verytė, ramiai miegojusi ant 
medžio šakos, i š b u d u s i 
spjaudėsi,. tartum pykdama, 
kad mes jai ..sutrukdėme' 
miegų.

Nieko nebodami tęsėme 
savo kelionę apie 3 valan
das. Galutinai pasiekėme 
miestelį L. kuriame buvo 
bažnyčia. Užėjom pas Mau- 
škę. Tėvelis paliepė Mau- 
škienei padaryti kastos ar
batos, duoti riestainių, ką 
ji greit išpildė ir dar paai
manavo sakydama: “U.i vei, 
toike mažę vaikele tai toile 
vėde.” Matyt 4 4 geros šir- 

. dįesžmonelė. Gi tėvelis 
Imamojo Mauškei, kuris tuo; 
suprato, ką tas reiškia ir, 
atnešęs butelį, įpylė įš jo į 
mažą stiklelį, kurį tėvukas 
išgėrė. Nors jaučiausi iš- 
syk truputį pavargęs, bet, 
išgėręs arbatos ir suvalgęs 
riestainį, pamiršau nuovar- 
■gb

Sugaudė' bažnyčios var
pai, šaukdami žmones mal
dai. Pasiskubinome ir mu
du su tėvuku. Bažnyčia dar 
buvo apytuščia, todėl vis-

AR TURI LABAI GRAŽIĄ KNYGĄ

LIETUVOS ALBUMAS 
436 puslapių didumo

Kiekvienas puslapis labai gražiu.paveiksiu pa-. į
puoštas,. Kiekvienas lietuvis privalėtų įsigyti šią i 
kiiygų Jos kaina buvo $4.00>Dabar gausi tik už | 
$1.00. • ! • I

. • Reikalauk iš ,■ I
‘•DARBIKINKO’.’ |

366 West Broadway South Boiston, Mms, į

i

Naujasis kongreio narys Gari G, 
Bachmaim, respublikonas, iš W. 
Virginia. , ; .

rj ir mumis rūpinasi. Dar 
vienas paveikslas, kurį ma
čiau viename bažnyčios lan
ge, man atrodė keistas ir 
nesuprantamus, tai buvo 
tas, kuriame buvo nupieštas 
kielikas ant kurio viršaus 
susiraitęs ir iškišęs savo 
nuodingų geluonį gulėjo di
delis kirminas/Tėvukas pa
aiškino, kad tai Šv. Jonas 
apaštalas; jis sakydavo 
žmonėm, kad-vynas ir kito
kie svaigalai yra lyg kokis 
nuodingas? kirminas, kuris 
naikina kūno ir dvasios 
sveikatų, todėl patardavo 
žmonėm jokių stiprių geri
nu} nevartoti, todėl f jį taip 
ir piešia.

^Jeigittaip yra, tai kodėb 
tėvelis gerei pas Mauškę 
degtinę — paklausiau. 
Čia mano tėvukas susimąstė 
ir po / valandėlės tarė: 
“Taip vaikeli, aš negerai 
darau gerdamas .degtinę, 
bet1 aš senas ir įpratęs,., tai 
man sunitu pamesti. Bet tu, 
vaikeli, niekuomet neban
dyk gerti, nes! kuomet įpra
si, tai bus sunku nusikraty
ti.”

Tas paveikslas s u d a r e 
man tokį įspūdį, kad aš nie
kuomet savo gyvenime ne
turėjau patraukimo Vartoti 
svaigalų.

Daug dar klausinėjau sa
vo tėvulio, kuris sulyg savo 
supratimu man atsakinėjo.

Vėliaus- mano tėvelis per
sikėlė Lietuvon gyventi ir 
kuomęt buvo leista lietu
viams spausdinti knygas ir 
laikraščius, tai aš, pradėjęs 
skaityti,, daug dalyki} pats 
sužinojau. \
.. Laikas bėgo, metai slinko 
vienas po kitam ir aš užau
gau. Kaip daugelis, taip ir 
aš, gyvenimo aplink y b i ų_ 
verčiamas, palikau Lietuvą 
ir atvykau į Amerikos. Suv. 
Valstijas. Nors netikėjimo 
banga, kuri daugelį atvyku
sių iŠ Lietuvos/lietuvių pa
lietė ir nugrdmzdino - bedie
vybės balon, man, nepaken
kė, tačiau kai kurie dalykai 
man: būdavo lyg iy nesu
prantami, pavyzdžiui Dievo 
Apveizda. AŠ negalėdavau 
savo protu apimti ir supra
sti, kaip tai galėtų būti, kad 
Dievas tokis didis ir visa- 

fe. '-te *

Mrs? Mon, 
juai pirmų1svietąVinoUrų šaudymo 
rungtyuM’

*

/ ^nlis? gamtos ir visatos tvė- 
rėjas, rūpintųsi tokiais ma
žmožiais, kaip kad kiekvie
no žmogaus kasdieniniais 
gyvenimo reikalais ir juos 
sulyg savo Apveizėtą tvar
kytų. Aš manydavau, kad 
viskas žmogaus gyvenime į- 

. vyksta taip sau natūraliu 
būdu ir kad Dievas su tais 
įvykiais nieko bendro lietu
si. O jeigu pamatydavau 
kokiame laikraštyje, kad 
kur įvyko didelė audra, ar 
žemės drebėjimas, tai tokia; ; 
me atsitikime nei'kiek ne
abejodavau, kad tai galėjo 
būti tokis Dievo,parėdymas.

Bet štai vienas įvykis ma
no gy veninie, man aiškiai, 
parodė, kad niano sanprota- 
vimo būta klaidingo.. Ka
dangi didesnę laiko dalį, 
gyvendamas Suv. Valstijo
se, praleidau ’ dirbdamas 
audiny šiose,, kaipo audėjas, 
ir kadangi ta§ darbas reika
lauja nuolatinio stovėjimo, 
tai mano kojos pradėjo jau
sti nuovargį. Pasirodė jo
se didelės gyslos, kurios 
kaskast vis ėjo didyn. Nak
timis dainai • kankind a v o 
mėšjungis. Skausmas būda
vo didelis. - Pilnas nerimo, 
raitydavąus lovoj e. ■ •

Kartais iššokęs iš lovos 
yaikštinėdavau po kambarį 

1 ir tokiu būdu daug naktų 
praleisdavau be p o i Į s i o. 
Taip kankinauši per kelio
lika metų. Bet vienų sykį,, 
pradėjus mėšlungiui laužy
ti inano kojas, nežinau iš 
kur atėjo man tokia Uiintjs: 
Pradėjau sau .manyti: 
Viešpatie, kodėl aš toks ne- 
nekantrus; Tu kentėjai ant 
kryžiaus, Tavo kojos buvo 
perkaltos geležinėmis vini
mis už mano ir visų žmonių * 
nuodėmes. Ačiū kad duodi. . 
man Šį,skausmų, Duok man • 
dar daugiauš kentėti'ir at
leisk man mano nuodėmes, 
kokias galėjau papildyti Sa
vo kojomis.' . -

Nespėjau pilnai aš taip 
pamąstyti, kaip mėšlungis 
nustojo mane kankinęs ir 
nuo to laiko daugiau nepa
sikartojo. .

Ūž kiek laiko: po to susi- 
tinku pažįstamų žmogų, ku- 
sis, man tisai neklausus? pa-, 
aiškino, kad turėjęs nesvei
kas kojas ir jog buvęs mies
to ligoninėje, liur ateinąs 
ncmas gydytojas, kurs netĮ 
visai• jokio- - atlygniiino ne
imąs už gydymų ir jog jis 
gėriaųk jaučiasi po išgijL 
mui, negu jautėsi savo jau-

nystės dienose, Pabandžiau 
ir aš nueiti ir po kelių sy
ku} mano kojos pasidarė vi
sai syeįkoš ir gražios. ■.

,Kaip tas viskas atsitiko, 
man išsyk buvo pesupmnta- 
ma, Bet štai C. parapijos 
klebonas, kurioje aš gyvepu, 
paskelbia pamaldos 
venų prie Šv.’ Dvasios” ir 
pranešė, jog laike tų pamal
ti} sakys pamokslų kaimy
niškos parapijos klebonas 
kunigas A Pažindamas šį 
kunįgųj kaipo gerų pamoks-, 
lininkų, kuris moka nuosek
liai reaguoti ir klausytojų 
protų, nuėjau paklausyti. 
Kalbėjo apie Dievo Apvei- 
ždų. Tas pamokslas nu- 

Tfauke lyg kokių ” uždangų 
nuo mano proto akių ir aš 
dabar suprantu įr tvirtai ti
kiu, 'jog Dievo Apveizdos a- 
kis į mus visados žiūri-ir 
mūsų gy venimo į v y k i u s 
tvarko. ‘ B.

P. S. Gal būtų gerai, kad 
kas šiuomi klausimu pla
čiau parašytų laikraštyje, 
nes ypatingai šiais sunkiais 
nedarbo ir ekonominio kri- 
zio laikais, daugelis, kurie

t f 
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Urmininkfi Kva Mariuienfi,
623 E. 8tli St., So. BoatOE, Masu. . 

Vlce-pirmlninkč— Ono Slaurlenč,
443 E. Tttt St,, So. Boston, Mm,
W. So. Boaton 342241

Plot. Rafit. — Brohft Oiunienč,
20 GoiUd S t, We«t lioxbury, Maga.
Tel, Parkvvay 186-1-IV

Fln. Balt. — Madona MttkonlutiT
06 G Stų So. Bonton, Moju.

Ildininki Ona Stanlajititl
105 W«rt 6th St.r So. Boston, Mas*. 

Tvarkdarį — Ona MizgirdlenO
1812 Columbln Rd,, So. Boston, 

Kasok Globfija — E. JnnuSonlen#
1426 ColumbU Rd., So. Boston, Masš 

Draugija uavo Burirlnklmuplalko kas 
abtrą utarninku kiekvieno n^nealo, 
7:80 vai. vakare, pobažnytinčj sve
tainė].

Visais draugijos reikalais kreipkite* 
pas protokolu raitininke..

IV, JONO XV. BL, PA1ALPINM
DB-JO^VALDYBA

Pirmininką* M. tlob*
86 Ida R4,t Dorch«*t«r, Mua

Talephona Columbla M8X 
VioPirmlnlnkM — J, patranku

24 Thomaa Park, So. Boiton, Mmm 
prot Raitlnlukaji — J.zGllnackla'

5 Thornaa Sark. So. Boiton, Maaa, 
Fln, RaSUninktus —■ M. telkia

236 E, NInth Bt., So. Boaton, Maąa, 
f M<linlnkaą— Ą.' Nnydliūnaa

885 Ė: Broa(lway( Bo. Boaton. Mate, 
Maršalka „ J, Zalkl*

t Wlnfield 8t., So. Boston. Mala, 
draugija laiko auMrinklmn* kaa tračia- 

. nedčldienl kiekvieno rafinado, j t#L'
I>o ©Iety, Parapijos Bat«Jr4Q2 H, 7th 
8t“ Mm*
Profealonalnl, .blxni*rlai, pramonin

kui, kuri® skelbiasi “Darbininke/’ tik* 
rnf verti skaitytoju paramos, .

Visi gai’BlnKitČs “Darbininke.”
• _ , ..... '.„.A •.

Prašome kitų draugijų į£* 
Ruopų toje dienoje nieko 
nerengi, bet visi į rengiamų 
išvažiavimų atvykti. ; v

pamiršo apie Dievo Apveiz
di ir pradeda “įpulti nuši- 
miniman, būtų apsaugoti 
nuo beviltieSi . B*

• PRANEŠIMAS
Pilnųjų Blaivininkų N. 

Ą. apskrities išvažiavimas į* 
vyks birželio 26 . d., Roimū 
vos Paiįe, Montello. Bus 
kartu su Šv. Roko pavapi* 
M

“ŽIDINYS”
. .* . I

Prof. Dr. V, Mykolaičio-Putino redntu** 
j n m ns literatūros, mokslo, visuos* 
Ir ukademlBkojo gyvenimo lllnstruotak 
mėnesinis žurnalus jra.. dldžiansiąs, 
rimčiausias, Romiausias Ir klekvieria* 
prasilavinusiam žmogui tinkamiausia* 
lietuviu žurnalas. Todėl visi paskubėki*' 
te užsisakyti “Žldlnj.” . • 

' “Židinio” kaina Lietuvoje: riet. 85 L, 
pnsm, 20 lt.: Amerikoje metams $ - 
pusmečiui $2.50.

Adr,: “židinys,” Kaunąs, Lelnža Al

*
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sJžlifhiAf^
MILTAI IŠ DANGAUS

. Pereitų savaitę įvyko mu
sų parapijoj gal didžiausias 
šių amžių įvykis. . Atsi- 

į rado lyg iš dangaus labai 
daug miltų, kurie buvo vi
siems norintiems dalinami 
veltui. Kviečiai buvo tik 

— - pereitą mėnesį - sumalti, ir 
Į tai netoli Baltiraorės—Elli- 

cott City malūnuose. At- 
; vežta į miestų 20. traukinių,
i prikimštų miltais, ir paves

ta bažnytinėms brganizaci- 
į joms dalinti žmonėms, .šv,
j Alfonso parapijai, dėka mū-

Slj kunigų pastangoms, ati- 
> teko net 2000 maišelių po

12 svarų. Jiė buvo žmo- 
į . nėnis dalinami antradienio 
j vakarų ir kitomis dienomis
j Įs bažnytinės salės, ir dar

nuvežta beveik i visas lietu- 
r vių krautuves dalinėti.

Pagalvojus, kad iš viso 
tai buvo dvidešimtis keturi 

’• tūkstančiai svarų, visai ge
rų miltų veltui išskirstyta 
tarpe Baltimorės lietuvių 
(kitataučiai savo gavo), tik- 

. rai stebėtinas dalykas. Dau
gelis žmonių dėlto nebeno- 

. Tėjo tikėti, kad tiek dykai 
kąs. išdalintų; kąįrkuiaė ųet į 
spėjo, kad bus už Juos at
skaityta nuo valdiškų mo
kesčių (taksui Bet čia jau 
fr taip žmonių pinigais nu
pirkta, iies juk valdžia pe
reitais metais nuo stambių 

" . ūkininkų kviečius pirko, 
t manydama taip juos išgel

bėti nuo bankruto.- Tačiau 
į kuomet tas sumanymas nie

kais išėjo, visi tie grūdai 
paliko valdžiai, ir išbuvo 

'kur jų dėti. Dabar gi žmo
nės Juos tik vėl atsiima, nes 
valdžia, pirkdama anais me
tais, naudojo ne ko kito, 
kaip visuomenės surinktus 
pinigus. .. Tie miltai palen- 

. gvins badaujantiems ir šiaip 
siiVargusiems J pragyventi 
vienų sinkiausių nedarbo 
metų.

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

NEW MTAN, CONN.

si tenykščiai lietuviai, bet 
svarbiausia Lietuvių Salės 
Bendrovė tuo statymu labai 
piktinosi. Iš pradžių pave
sta advokatui Vincui Lau- 
kaičiui apginti lietuvių, in
teresus ir stabdyti pradėtą 
darbų. Bet kuomet Laukai
čiui nepasisekė, ir byla pa- 
teko į Miesto Tarybos ran
kas, pasiimta įeitas advoka
tas, tūlas . Press. Bet ir 
šiam, nekuo geriau pavyko, 
nes balsuojant buvo vienuo
lika balsų prieš septynis. 
Taryba leido žydui statytos 
j ui savo darbų baigti. .Ma
joras Jacksonas pasirašė 
leidimų, ir atrodė, jog lietu
vių pastangos nueis niekais.

Tariaus bendrof'eš šėri- 
ninkai dar nenori nusileisti. 
Jie turės stengtis dabar tei
sme išgriauti visą miesto- 
suskirstymo sistemų, ir įro
dinėti, jog nedera žmonjų 
apgyvento], gražioj apylin
kėj . statyti tokius purvina
mus trobesius. Ar pavyks 
jiems tokis žygis, sunku da
bar spėti. Vis dėlto, visi 
lietuviai linkės šėrininkams 
gero pasisekimo!

LINKSMA ŽINIA
Gegužės 5 d. Šv. Juozapo 

katedroje, Hartford, Conn.^ 
bus įšventintas į kunigus 
Petras Kartonas. Jo pri
micijos įvyks mūsų parapi
jos bažnyčioje gegužes 8 dC 
Tai' jau antras Kristaus vy- 
nyno darbuotojas iš mūsų į 
parapijos.

Maldaukimšiam jaunam. 
Kristaus kariui stiprybes ii‘ 
ištvermės jo aukštame pa
šaukime.* Pakelkime visi 
širdį prie Sutvėrėjo, kad su 
teiktų sveikatų jaunojo ka
rio mylimai motinėlei, kuri 
yra serganti jau porų metų 
nervų liga. Viešpatie* pa
stiprink jų per pirmų pakė
limų Šv. Ostijos, kurių pa
kilęs jos numylėtas sūnelis 
Petrelis,.* kuriam ji tiek 
triūso, tiek nuovargio pri
dėjo, taisydama jam kelių 
šviesiai ateičiai.

navo pora dainų.
Patartina kitoms koloni

joms irgi užsikviesti hart- 
•ordiečius suvaidinti šių lin- 
<smą komedijų.

Tiesą Mylįs.

l*WRENGE, MASS.
SERGĄ

Olover Hill ligoninėje ser
ga Sodaljetė — choriste 0- 
na Katėckiutė. -Y—

Petras Stop, kurs nese
niai vedė Balčiūtę, tūrej.0 
automobilio nelaimę. Iš 
Amesbėrry ligoninės pat-, 
vežtas į savo namus.

. L. D. S. Naujos Anglijos Apskrities |
* s Rengiami I

Metimai Šokiai i
~ ‘j ’ . ‘ jvyks Šeštadieny . •' |

Balandžio-April 30,1932 |
Municipal Building Svetainėje 

Į E. Broadway So. Boston, Mass. 
i , ' Šokiam grieš ? ,

Į R. L 0. Broadcasting Orkestras j
j Pradžia 7:30 vai. vak. Įžanga 50c. g
«iBHa»a»ia»iiMHmiaaMa»Bmaiaiaa»»Ma«N»a’miMMa9aEa»iHtaaaMaRiaiS

:

LIETUVIŲ SALES 
VARGAI

. . Lietuvhj. Salės Bendrovė
* pereitų savaitę pralaimėjo

ląbai svambių bylą Miesto
< Taryboje. Rudenį pradė
tas statytį garadžhis Holl-
jfas gatvėj prieš pat salę.,Vi-

KAZIO TETA
Parapijos choro suvaidin

ta komedija pereitų sekma
dienį bažnytinėj salėj labai 
gražiai pasisekė, ’ visais at
žvilgiais. Matyt labai rū
pestingai vaidintoji! ruošta
si prie šio veikalo, neš ne
buvo matyti j oĮdo.: susinervi
nimo — viskas sklandžiai 
išėjo. Ypač gausingai su
sirinko žmonių į šį parengi
mų ir teko visiems -gana pa
sijuokti iš tų nuotykių, ku
rie puolė tiems ? trims imi-. 
versiteto studentukams, vi
si pasiekė savo “tikrųjų 
meilę.*’ \

Vaidino: Alfonsas Pau
lauskas, Rapolas Juška, 
Jurgis Galkauskas, Vincas 
Dobinas, Maria Radzevičiū
tė, Jonas Pazneįka? Bronė 
Adomaitytė,* Anašt a z i j a 
Štreimikiūtė, Emilija Bo- 
beliūtė it Jonas Kairys. .

Programos, kurių seniai 
reikėta. šitokiems parengi
mams, buvo šįkart dalina
mos. Gaila tik, kad' jose į- 
sibriovė korektūros klaidų.

Telefonas; Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
‘ Graborius ir Balsamuotojas

■' 428 S.PACA S'tREET,
r . BALTIMORE, MD.

V--

1

Į S IDEJOKITE l „ .

CHAS. B. KUGHAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

yMidutav&'ė nutarimu jn gerui ir 
pigini. Nilo 75—-100—UJO flolėrli).

. Pagraiitis pnruoštu. . • 
Telefonas —South 0083.

VASARNAMIS UŽ
BAIGTAS

Visi grožėjasi ir rengiasi 
dalyvauti iškilmingame ati
daryme gegužės 30 d. 
tūs bus 2' valanda.
* Bilietus kiekvienus 
ginsi iš kalno įsigyti.

Pie

sten-

Atrasta Didžioji V. Jėzaus 
Padaryto Stebuklo Vieta

VALIO AMERIKA!
Balandžio ‘21 d. hartfor- 

diečiai vaidintojai, kųn. Ed. 
Gradeckio. vadovaujami, su
vaidino linksmų komedijų 
“Valio Amerika.” Kome
dija paties kun. Gradeckio 
parašyta, labai juokinga.

Sveikinam kun. Ed.- Ura-
K M * ’-^**.* *,*■_! * 'A* V v

deckį,- kaip gerų jaunimo 
vadovą! s Dieve jam padėk 
neprarasti jėgų dirbti tarp 
jaunimo.

Pertraukų metu buvo šo
kių, dainų ir muzikos: Jau
smingai publikų sužavėjo 
mažasis Kripukas savo ma
žu balseliįi ir gražiais ne
davimais4. Sveikiname tė
velius, gražiai auklėjančius 
savo sūnų.

. Vaidinimo pąslnltinis vei
ksmas buvo įspii d i n g ą s. 
Gražus puošnus kambarys, 
dailiai įrengtas, tinkami 
drabužiai, klasiški * šokiai, 
žavejanžios dainos paveikė 
žiūrėtojus, jog jauteisi esąs 
geriausiame teatre.

J. Olšauskas irgi sūdai-

Iš Lynn’d1 rengiasi atva
žiuoti Černiauskas ir kiti ; 
šia didelę iškilmę.

Priscila.

NORWOOD, MASS,
Pereitą sekmadienį įvyko 

Federacij os - > skyriau^ susi- 
rinkimas.; Tartasi apie va
sarines pramogas.

Reutero Telegramų Agen
tūra iš Jeruzalės praneša, 
kad šiomis dienomis moks
lininkų ekspedicija, liekasi- 
nedarnia Tabgha apielinkė- 
je, Palestinoje, palei Tibe
ri j ados jūras, pakeliui ei
nant į Kapemaumų, atra
dusi prie pat jūros van
dens bizantiško stiliaus ba
žnyčios liekanas. . Toji baž
nyčia statyta 4-tame šimt
mety, Kostantp Didžiojo, 
Bizantijos Imperatoriaus, 
kurio motina, šv. Elena im-

skyrime 1,7), kur Jėzus pa
valgydino alkan.u o's i u s. , 
Mokslininkai šį atradimų, a- 
lydžiai sulygino su šv. Lu
ko Evangeliją ir,, kaip pta- . 
neša, viskas pilnai atitinka.

DVI DIDŽIULĖS EKSKUR- 
SIJOS

Šiais, 1932 metais įvyks 
svarbios ekskursijos į Lie
tuvą. Pirmutinę rengia L. 
Vyčių organizacija, kurios 
ekskursija išplauks iš New 
Yorko gegužes (May) 14 d. 
laivu “United Štątes” Scan 
din avi an American Lino. .

Antrų rengia L. D. S. ir 
“Darbininkas” b i.r ž e i i o 
(June) 18* d* tuo pačiu lai
vu. \ , "

Sekmadienį, gegužės .8 d. 
, (Moti/ui Dienoj), vakare, 
.bažnytinėje salėje, Marijos 
Vaikelių irxMąžojo choro 
vakaras. -Vaikelius mokinu 
vaidinti ir .dainuoti vargo
nininkė p-įė E. Kasparaitė.

ties gerėjimo, operacija bus. 
daroma ,

Ten pat ponia Škirmon- 
tienė gydosi po operacijos, 
pamažėl sveiksta. Žinys.

Parapi jos darbųot o j a i 
smarkiai rengiasi prie pa
rapijos išvažiavimų ir fėrų. 
Jau turėjo keletą susirinki- 
mų ,

WORGESTERf MASS.

HUflSON, MASS.
KORTŲ AUKA

M. T. sumanė nueiti lai
mės paieškoti, kortas lo
šiant. Susirado draugų ir 
susisėdo už stalų lošti iš pi
nigų. Bet bekazyriuodami 
Susimušė.,-M. T. sulaušė de
šinę kojų, sudaužė jam gal
vų. Tuojaus buvo nugaben
tas į ligpninę Bostonan,, kiir 
išgulėjo apie S menesius ir 
pasimirė.

SERGĄ
Anų savaitę Vincas Lie- 

tuvnikas buvo kuone užnuo- 
dintas gazo dujomis kaip 
ten . kambary per. nelaimę. 
Buvo nugabentas į Univer
siteto ligoninę, ir buvo rim
tam pavojuj. Tačiau atsi
gavo, ir dabar vėl vaikšČio-

.Antanas Žemaitaitis sun
kiai susirgo vadinamąja cu
krine liga, , ir dabar , toks li
gotas, kad buvo išvežtas ; 
Mercy ligonine. Ten jojo 
liga tyriama ir jei .būti^vil-

JAMES ALFRED, M. D.
JŪSŲ ŠEIMOS GYDYTOJAS

Į Valandos:
L •' Nuo 7 iki 9 vakare. «.

Išskiriant
i. Antradieni ir Ketvirtadieni,. . 

Taipgi pagal susitarimų.
591 Jtorth Main Strėet, 

Brockton, Mm
Tęl.,40 . t

CHARRON’S
PIANAI—RADIO5 j
ŠALDYTUVAI J] 

; Aliejaus pečiai, Skalbiamos "j 
maČinot . .

20 TRUMBULL STMET i 
WORO18T1R, MAM.

'• Td.4-9«0 ('''.j 
Lmųrvoi B# Kuottmči*

GRAŽUS VAKARAS*
Šv*.Kazimiero seserų rė

mėjų gražus vakaras bus ge
gužės 1 dienų, tuojaus po 
mišparų, Šv. Kazimiero pa
rapijos salėje. Programos 
dalį atliks seselių išlavinti 
mokiniai,

Įžanga: suaugusiems 25c, 
vaikams — 10c.

Širdingai ,kviečia visus 
dalyvauti. Rengėjai.

REMKIM BIZNIE- 
. RIUS •

Jonas; Kliukas ir Juozas 
Milašauskas užląiko mėsos 
krautuvę ir: parduoda ; pi
giai labai genis. produktus. 
Tai tinkamiausi mūsų biz
nieriai draugai ir kviečiu 
juos remti.. •

“D-ko”'Skaity to,jas.

LAWRENGE,MASS.

WEST LYNN, MASS,
NUSIŽUDĖ.

Balandžio 21 dienų rasta 
nusižudęs Kazys: Vilkas. 
Nusižudymo priežastis neži
nomą; kai kas spėja, kad 
nuo-girtuokliavimo.

Nesigailėk vandens ir mui 
lo.. Tą tauta kuMringefntė 
kuri. sunaudoja daugiau 
muilą. -.

Muzikos Mylėtojams pranešimas
Prof. A. ŽIDĄNAVICIUS,. pagarsė

jęs art. smuikininkas-Ir Muzikos Mo- 
kytojns atidarė. M-izikos Mokyklų po 
No. 29 Myrtle Gi.i Lipvreneė, Mass. 
namuose p. Belevičiaus, kur duoda 
painokas PETNYČIOMIS. ' ’

Lekcijos duodamos. privačiai, kaip 
mažiems taip Ir suaugusiems sulig 
Muzikos Konservatorijų. Jeigu' irtyll 
muzikų: smuiką arba, pianų Ir- nori 
kad Tavo vaikučiai išmoktų gražini 
grajltl, siųsk pas p. žIDANAVidių 
Lai pamėgina, laimes-ir Ūe, kuriems 
nepasisekė išmokti Idtiir iv kurty jau 
nustojo vilties pramokti. Kainos pri
einamos.' . .

Kreipkite Šiuo adresu: Pelnyčio- 
mis 29 Myrtle Ct., La\vrenoe, Mtm, 
arba, laiškais . •.

„ lū Huntington Avrniue,
RPSLtNDAtŪ MASS.

peratorienė,. atrado Šventą
jį Kryžių?ant kurio bran
giausias Išganytojįas mirė. 
Šioj bažnyčioj atrasta žy
mės didžiojo Jėzaus pada
ryto stebuklo, tkai Jis ka- 
dąisia mokinęs visą dienų 
žmones krante Galilėjos jū
ros, ir .nenorėdamas juos al
kanus. namon paleisti,, sep- 
tyniais kepalėliais duonos 
ir dviem ‘žuvelėm stebuklin
gai pąvalgydino 5000 žmb- ( 
nių«‘ ■ • ‘T“’.. • ’’

Pačiame vidury bažnyčios' 
griuvėsių... atrasta tas pats 
akmuo, ant kurio mūsų Iš-, 
ganytojas stovėjo, kai mo
kino žmones, paskiau Jcai 
laimino ir.Jauže duoną ir 
žuveles, ir dalino alkanie- 

. siems.. Po tuo akmeniu at
kasta’stebėtinai graži rau
donos ir geltonos mozaikos 
laiptą (mažas skiepas). Ja
me. atrasta labai brangaus 
ir įvairaus datbo keletas 
spalvii. mozaikinis indas, pa
našus į nupintą ‘iš žilvičių 
raikštęlių dėžė.. Joje rasta 
padirbtos liekanos tų kepa
lų duonos ir 2 žuvelių.

• Vakarinėje bažnyčios da
ly, atrasta atviras granito 
grindų gabalas 15 pėdų plo
čio, 21 pėdo ilgio. Jose.yra 
iškalinėta gandrą ir kitųj- 
vairiiį paukštelių bei smul
kių žvėrelių, kokie tik tuo
met Palestinoje radosi, pa
veikslai,. Visa gan aiškiai 
matyti. Kripta, grindys ir 
visa kita, vra padirbta iš 
geriausios mozaikos ir gra
nito, kokius tik Palestinoje 
galima, rasti.
- Visa išstovėjo per 1600 
ipetų pusiau žemėje ir dul
kėse, tačiau iki šiai dienai 
taip- gerai ... išsilaikę, kad 
metiiš akmeniu, jokios

žvmes nepasidartl. Žemės 
plotas, kuriame visa tai ąt- 
mrta; randasi Betšaidos t);- p BARTKEnūlUS, Savininkas, 
i’alauky, nummas srt Lubn’ , «7.8 Ko?M^n 
Ėvangrtijojo (šv. Luk^ per- .. MONTELLO, MASS. •

.U ■, 11 .r., 11, lį- ... .r .........r n., ,.^f....  „į,,,,, !, . I jiii,ffn...l.it)liiw,Į..».-i1| . 7,1.1!,^.

DIDŽIOJO NEW YORK’O 
, APYLINKĖS LIETU

VIAMS
Šiųomi pranešame, kad Jurgis 

Tumasoriis yra . įgaliotas rinkti 
“Darbininkui” prenumeratai ir 
skelbimus. Jis patarnauja sii 
Notary Public užlifidymu ir pa
gelbsti siųst pinigus Lietuvon. 
Kreipkitės pas :

JURGĮ TUMASONĮ
423 Grand St. arba 1356 E, 91 St

Brooklyn, N. Y.

PERKAME BONUS
lt ..

Ar turi Lietuvos Bona? 
Nes mes perkam Lietuvos 
Bonus ir mokam pagal die
nos kursų. Tuojau praneš-, 
kitę mums, kokį turit Boną- 
ir kiek yra priėjo- kuponui 
Greitai gausi atsakymų iii 
pasiūlymą grynais pinigais? 
Prie progos apl a n k y k i t 
mus.. ’

Musų: krautuvė atdarą ir . 
vakarais iki .9 valandai.

Parduodam laivakortes ir 
siunčiam pinigus—doleriais . 
į Lietuvą, Lenkija ir Latvi- . 
h- ■

: Mušu krautuvė didelė. 
rPųrinte visokių drabužių ir 
čeverykų (shoeš). 'Laikom 
taipgi plačių čeverykų vy- ■* 
ram ir moterim.
. Nuo dabar ant Čeverykų, 
skrybėlių, marškinių ir kai- 
dtų .numušama 25 nuošimtį.

Malonėkit mus nėpamu'št. .
AMERICAN DRV GOGUS 

s '■ STORE

- ŽOLES PLAUKAMS
Nuo tą Soliu plaukni nežila Iv nė»Unk& Auga Jie smarkiai ir tankus 

. būna, stobukltaftos žolčs, bu Jokiu vaistų. kaina “
JOHN ZRADA, 1722 Wen 18th Rlace, Chicago, III



Penktadienis, balandžio 20. 1932 ? »XRBTN INKIS

VIETINES ŽINIOS
U

LANKĖSIPRELATAS 
MIUAUSKAS

Baląndžio 27 d* ^Darbi- 
iiinko ” . redakciją ir admi< 
jiisti'aęiją aplankė prelatas 
kun. J. y, 'Miliauskas, kun. 
Pr. Juškaicio lydimas. Prer 
latas buvo atvykęs iš Diir- 
rea, Iki. kur jis yra klebo^ 
nu.

Prel. J. V. Miliauskas sa
vo . atsilankynią. gražiai pa* 
.žymėjo, . užsisa k y d $ m a s 
<tDax,bminką.n

8ULYHIRGIUIR 
KEPURĖ

Įritėjusios savaitės gale 
• socialistų ir sandąrieėių du. 
lyderiai sugalvojo surengti 
“masinį lietuvių mitingą’ 
politiškiems •’ reikalams ap
svarstyti. Minėtas iųitin*. 
gas įvyko balandžio -- & 
piliečių svetainėje. Rengė
jai buvo labai nustebinti, 
kad taip mažai žmonių atsi
lankė. Rengėjų apskaičia
vimu, atsilankė apie 100, 

. bet kai kurie buvusieji ši 

. skaičių sumažina iki 50, na, 
bet .tiek to..

Kai Ik“ tojais . buvo guber
natoriaus Roosevelt sūnus, 
Dr, Maekey, ‘ buvęs seiiato-

nūs tik kųpeg var
gą pilietybę gavęs K. Pau
lauskas, aptiekorius Šidlau
skas ir kiti. Prakalbas vė
rė p, Amšiejus.

Yra žndų, kad programos 
vedėju buv^s kviestas . Pe
litas Zaleekas;;bet šis pasiū
lymo nepriėmė, drąsiai pa- 
s i s a k y d a mas už “Al”* 
Smith. >

Roosevelto siutus, pažvelk 
ges į publiką ir apsidairęs 
scenoje, pareiškę, apgailes
tavimo, kąd nejauku kalbė
ti, nes scenoje nėra ameri* 
kūniškos Vėliavos^- Tuu ine- 
tu p.,; K. Šidlauskas sėdėjo 
susimąstęs, rankomis . akiį 
uždengęs. • j

Visi kalbėtojai agitavo 
lietuvius demokratus bal
suoti už Roosevelt.'.

: Paskutinis kalbėjo p.’K. 
Šidlauskas. Jis bandė įti
kinti ? visus susirinkusius, 
kad jis už šį mitingą nega
vo jokio atlygininio, jokių 
sandvičių,” bet norėjęs pa

gelbėti. savo geriems drau
gams. .

Kiek toko nugirsti, šis im- 
1 ingus Rooseveltinink a ni s 
kainavęs 33 dolerius.

Daugelis piliečių, išėję iš 
mitingo, sakė: “Ir ko tų čia 
geresnio galėjai gauti, nesi 
stilyg Jurgiu iv kepurė/ ’ 

. • Klientas.

S Veiksmų 6 Paveikslų Drama 
Jfcmgia L. Vyžių 17 Algirdo Kuopa

’’ • / 7-tą vai. vakare > S. '

BAŽNYTINĖJE SVETAINĖJE
So. Boston, Mass. / , Tikietai 50 ir 35c.

UŽSIDARIUSIO FEDERAL 
' BANKO REIKALAI

lovinius ten,’kįfrp^iiw 
vo deporiluojami. Depozi- 

foriai centralinio- ofiso 85 
Devonshire Street ir Tish 
Piėr skyriaus eikite į cent- 

. raibų ofisą.* Kitų skyrių 
-depo^itai'iai^-m’UpaduoH^fc. 
vo reikalavimus savą‘sky
riuose, kurie yra: Sot Bos
ton skyrius• 47Į Broadway;
Maftapan skyrius, Mątta- 

Į paū Šq;'; B.ack Bay skyrius,

METINIAI ŠOKIAI

SERGA Mi KARBAUSKAS KęiSt^si^i% japon’i™°' ė* torį galima atskirti nuo ii-
P M KarbausĖas neisi- |tt>¥‘-i'.u'io's tn0> M P»S^ 

i sies dantys juodi. Kiekvio-
sisalden- 3»u japonf juodai'.
serga. Paskuturemis OTsidaŽ0 daBtis. : :
mis, p. Karbausko sveikata ~ _l_2 - 7 ; : —
pagėrėjųsi.. Linlųme lai- ?.. ••••?••«“... ....
mingo pasveikimo, ■ " i juozas s.mus

P. M. KM-baUBKas nersi- ^§W >d W.. sies dantys juodi. Kieky

| JUOZAS M. DHJS

TeL So. Boston 3520

A.O,ŠALNJ-SHALLNA
LIETUVIS ADVOKATAS

Baigęs du Universitetu
* GORNELL UNIVERSITY su A. B. ’ 
G. AVASHINGTONUNIV. su LLB.

‘ * Darbininko n Name 
(antros lubos) .

366 Broadway, South Boston
Rezidencija 

805 Harvard St, Cambridge, Mass. 
Tel. University 1463—J.

KAZ. L KALINAUSKAS
ADVOKATAS

“ Darbininko ” Name
(antros lubos; Boom 1)

366 Broadway, So. Boston.
Tel. So. Boston 3357

Bostono Ofisas.:
89 State Street, Room 63

Tel. Hubbard 9396
Gyvenimo: 33 Rosemont Street,

Tel. Tulbot 2S7Š Doicljester, Mass,

| DR.J. tANDŽlUS-SĖYMOUR ' I
| LIETUVIS GYDYTOJAS UL CHIRURGAS < . |

. | Gydo aštrias ir kroniškas Ilgas Vyrų, moterų ir vaikų. .Vartoja |
| X-Ruy aparatų," ištyrimui vidurių ir plaučių Ugi]. Ekžaminuoja , |
f kraujui Šlapumų, ir spiaudaluš savo laboratorijoj. Suteikia patari- 
| ’ mą laiškais kitur gyvenantiems. 15 metų praktikos. j
I OFISO VALANDOS: 2— ip.p.; 7—8:30 vak. TeL S. B. 2712. | 
į 496 E. BROADWAY, . ■ SOUTH BOSTON, MASS. Į

' i■....• i J

SOUTH BOSTON SAV1NGS BANK i
jYRA ANT KAMPO BROADWAY IR E STS. PER , |

BEVEIK 70 METŲ {

Depozitų nuošimtis eina nuo trečios Sercdos kiekvieno mėnesio.

Dividentai lankauti įtėviu Seredij. Balandžio ir Spalių inčnesiij.

Siunčiame pinigus į Užsienį 'ir išrašoma Travellers-Chęųues.

šiomis dienomis PederaI 
National Banko . receiveris 
paskelbė to banko Jinansinį 
stovį ir atsišaukė į depozi- 
to;ius, kad jie įrodytų savo 
reikaĮavinms išmokėti. pini
gus. •

Receiveris apyskaitoj e L , 
paduoda, , kad banko turto 1102 Massąchusetts Avė. ; 
vertė esanti $29,481,242.80, Boston skyrius,: 2 Maveiiek- 
o banko skolos meldą $23-,-' 
601,492.19. . ..

■■ Taigi banko turto pervir
šis yra Hi5,879,750.61.. Jei 
šis perviršis nesudiU likvi
duojant, tai dėpožitoriai 
gaus pilnai visus savo pini- 

Įgus, . . ’
Pereitą antradienį, inaj. 

įlerbert Pėarson, Federal 
National Banko receiveris, 

į paskelbė,. kad Cenfralinia-- 
ine banko ofise ir skyriuose

Į priiminės de.pozitorių ir 
kreditorių reikalarimų įro
dymus. Tokia procedūra 
daroma,, prisirengiant ^išmo
kėti dalį dividendų kiipmet 
susidaro pinigų iš likviduo
to turto.

. Taupymo skyriaus depo- 
riteriai, kad įrodyti . savo 
reikalaviinus, turi inusinešti 
bankinę knygutę ir ją palik-’ 
tį o vietoj knygutės gauna 
dĮvitąį įrodančią kiek jiems 
priklauso pinigų. . ■

Komercijinio. skyriaus.
(cliecking. aėcount) depozi- 

f toriai, kad įrodyti šavo'rei-
kdlayiinus,. turi .nusinešti 
bankinę knygutę ir paskuti
nį, gautą iš banko, staternen- 
K’ •

Dėpožitoriai ir kredito
riai turi paduoti savo veika-

IIIETUVIŠKA IŠŪIRBYSTĖ
[Skilandžių, Dešrų, Lašinių

— tikrai lietuviškų.
Įvairios- šviežios mėsos 

Specialiai VELYKOMS.
Prašom ,atsilankyt.

LiTH. COOPERATION
. 365 W. SEGoND ST., 
SOUTH BOSTON, MASS.

I 
I 
I

V A L Ą-N DOS:
i

Niįlo 9 ryto iki 3 po pietų. Subntomis: nuo 9 .rytu Iki 12 vai.

Pirmadienių vakarais nuo 7 iki 0 tik dėl depozitų, j

I PRALL BROLIAI

I
PENTORIAI IR DEKORATORIAI ■

■. /■ .■

DARBĄ ATLIEKAMĄ GERAI IR PIGIAI 
PATARNAVIMAS GERIAUSIAS. .

46 ARMANDINE ST., 1 DOROHESTER, MĄSįS. j
Tel. Talbot 0354 -

Balandžib JO d. Munici- 
pal Bldg. svety įvyks L. D. 
S.- Naujosios Anglijoj. ap? 
^sį^^ęs_pg^inįąPMoMą£ Vi
si jaunieji ir senieji prašo
mi rengtis tai dienai iš kal- 
n°i'. ..

šokiams grieš R. K. O. 
Broadcasting orkestras^

•Sq.K.B. , '
’ . . . ė ..

Dėpožitoriai ir- tadito- 
riai savo reikaiavimus turi

■ i - ■■ ■

. įrodyti laike 90 dienų nuo 
dienos paskelbimo. Taigi 
nėra reikalo stovėti eilėse 
gatvėje. Per 90 dienų visi' 
laisvai galės sušpėti paduo
ti savo reikąlavipum. . r.

Reikalavimai ■ su • įrody
mais bds piaShiaini nuo. 9 v. 
rytą iki 2. vai.‘po pietų.
. - ‘ Padaviinas . ręikaląyi m ų 
su įrod\4nais kmi 'iiepdžito- 
riami? ir kreditorįa'riis- pri
klauso . pinigigi/mepukenkSi

1 banko perorganksąvim u L 
Perorganizavimb komitetas 
tebedirba, kadi, bankas iš 
naujo atsidarytų, bet ar pa- 

; vyks.tą. padaryti, kol kas 
ąėra'tikrų žinių.'.
{Daugiau žinių 3-nie pusi’)

• .<

Tel S. B. 0441. . :

PR.J.KAUNjmS
< ADVOKATAS' 
414 Broadway, Sb. Boston.

. .Room 3»
Gyvenimo vieta:..98-Central St, 

. Hudson, Jklass.
Tel. Hudson 622.

SVARBUS PRANEŠIMAS 
AUTOMOBILISTAMS

Įlįs atidarėm automobilių taisy
mo vietą. ■ Taisoni visokios, rūšies 
automobilius. Taipgi ištaisom su
lankstytus fenders ir bpdies ir 
apipeutinam. Taisom ignitions ir 
generatorius, Darbas užtikrintas 
ir kainos pigios. Vieta vadinasi;

STEVE'S REPAIR SHOP, 
565 Eigkth Stf.

SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. S. B. 235LR

STUVE JANĖLIUNAS, Sav., bu
vęs* Broad\vay Garage Vedėją^.

LIETUVIS GRABORIUS
’ ' • • * . • ‘ ' 1 "A* •»

Laidotuvių reikale visuomet ir visiems " 

maloniai ir tinkamai patątnauju. Ga
lite kreiptis faile iailcu, dieną ar naktį, 

o aš visuomet, pasirengęs, kiekvioriam 

parciknlavimui. Už važiavimą į k.Uus 

miestus jokio aflyginjnio nereikalaują,

P. 1 AKUNEVICH
(AKUNEVIČIUS) . ?

1648 Intervale Sg, ’ ‘ 258 West Broadvvay,
MonteUo, Mass. . So, Bo«tok Mato.
Tol; Broekton. 4110 • ... Tel. S. Boston 4486

JUOZASCUNYSj
. I 1

ADVOKATAS

414 Broadway, S. Boston, Mitss.

Tol.: Boston 0948
■ ’ . * •

GYVENIMO
Tel. Parkway hStMAV

TelūŠ. B. 2805-R.
LIETUVIS

OPTOMETUISTAS
Išęgza minuoju gkja 

■ priskiriu akinius.
kreivas skis atttle-

.sfau ir amblljoniš-
> koše f Aklose) akyse sugražinu fcrifr.
są flpkamu laiku,- ...
i; kpašAkarnis,. o.D.

‘447 Brųadway, South Boston

Prisiekęs Advokatai

JUOZAS B. GAILIUS
Vedi.visokias provaa. Daro vi- 

sus legalius dokumentui.
817 Ė St. (kampai Broadway) 

South Boston, Mass.
Telefonai: Šou Boston 2732

Namui Talbot 2474

LIETUVIS 1

GYDYTOJAS ir ŲHlRURGASj

Valandos: Į
Nuo 2 iki 4 d., nuo 7 iki 8 vąkJ

478 Gallivan Boulevard
: ■ DORCHESTER, MASS.

r*. 'ToRfonas Talbot 0847

čvcutė iiipn idi'i I *zwYIdl lt iparduodu *ivairiaiisičis . ftjaiea
----------- . ,| auksinius ir sidabrinius dąik- ■ 

Motiejus ir Viktoriją Tre- | tug, Taipgi įr. pataisau. ' l - 
Čiokai minėjo savo 25 metų • 
Šiiubinį Jubiliejų, Bal. 28F 
d, 7 vai, rytą juodu , gavo l 
Bažnyčios jubiliejinį palai* 
minimą, išklausė savo inten
cijai šv. Mišių ir priėmė šv. 
Komuniją, f
. Čelėblavo kun. Pr. Vir* 
niaųškiš. A

Iškilmėse dalyvavo jubi
liatų pažįstamieji, gimines 
ir šeimyna. . .

Šeimyna, kuri susideda iš 
dviejų dukterų, sūnaus ir 
šio - žmonos, taip pat ėjo 
prie Dievo stalo.

i30$

SO. BOSTON, MAgS.

ii INSURANCE
f. Apdniusk namus, rakumlus 
j uutoinoblllus pas
| J. S.MESLIS
i 342 Brojadway, # So. Boston , 

-I- - Tel, S. B. 1798 ar 2613- —

5

NUTEISĖ metams 7 
KALĖJIME

Įa=?j"..!!?!.rse.ff.-sg.Įr'WĮJ ■' Trrislg ii 
Tel. So. Boston 0828

LIETJJVIBD^IŠT^Į, 

DU. M. Y. CASPEI 
(PASPAR^VIčm^ " ' 
Naujoje Vietoje, •

525 E. Broadway, S. Boston.
Oflto, Valandų:

Nuo 9 Iki 12 ryte ir nuo 1;W Ik!
5 ir nuo 0 iki 8 vai, vikare. Oą- ‘ 
sau uždarytas Bubatos vakarai* jr 

InedčldlenfalB, taipgi ėsredomls nue
12-tofl dienąuMąrytajk v>.Į Taipgi nuįmu ir

Ncvvton distrikto teisinas 
nuteisė Joną Jurkaitį,. 40 
mėtų, gyv. Needhame, vie- 
neriems. metams • pataisos 
namuose..

J. Jurkaitis' buvo kaltina
mas muštynėse. Jis teismo 
sprendimu nepatenkintas ir 
padavė skundą" aukštesniam 
teismui.' >■

CAMBRIDGE. MASS.
Geri). Prelatas Kun. J. 

V, Miliauskas lankėsi; Ap-r 
lankė Jėzaus Nukryžiuoto 
įSe^eriS) kurios Cambridge 
niokytoauja. Geri). prela* 

■ :as-’ yra seserų perpetinis; 
Jis klebonauja Duryea, Pa.

ŠV. STEPONO DR-JOS
' ■ VAKARAS -
Gegužės 1 dieną, parapi

jos salėje vaidintojai iš W. 
Lyini vaidins labai grąžų 
teatrą.

Prasidės lygiai 7 vai.
Kviečiami visi pamatyti.

. • lietuviška 1 į 
BEAUTY SHOP

(L STREET BEAUTY SHOP)
Į . ‘ Kampas Ii and Gth Sts, . -J

SO. BOSTON, 
' ■ MAŠSl •. 

. • • •!Tel;.
S. B. 1UJ5-R

Savininkė
CARObtNB

• • CASPER
, • • Duodame.

. . l’ernmnent
Wayef-Eugvne

I ĮVAIRIŲ DRABUŽIŲ |
I jntAUTUVfi * P

Igirsiduoda 3 šeimynų, 12 kam* 
barių namas. Kietmedži-o grin-Į 
dys. Naujai ištaisyta. Kainą. 1750 
dolerių. Dunham parko arti prie 
Šv:., Petro .Lietuvių' Bažnyčios, S. 
Bostone. Kreipkitės pas

MR: KEENAN, 
. 396 Broadway .. .

■. PARSIDUODA
Būčernč labai pigiai. Biznis get
rai išdirbtas;. Geroj, vietoj. laeJ 
iuyių apgyventai.- Priežastis pąr- 
duvimOį savininkas serga.

X B., .„v..’:.';
►502 E’ 8th fet.,. G. Boston. Mass, 

■- ‘B-29

PAUL'SMEHS i
SHOP '

456 W. BR0ADWAY
(tatpo R ir Dnrčhester Sis.) ; 

Soūth Boston, Mass.‘f Ržinikoįrie vėliausios mados vy- 
! tiškus drabužius, GfaitaUBlas skry- 
I bCleii. Pas tnus visku pigiau pirksit 
į SatinUiMt T0VII.1S tlKAS. '

5..

i

f Sarininkdt rOViliAS LIKAS. ’

, PRANEŠIMAS
Mananti ■keliauti į. Lietuvą ph> 
ndatlmai reikalaukite keli o it Č's 
knygeliiy ir infomaeijų. Visiems 
duodame dykai. Laivų Kbmpatii- 
h’ autorizmitas a Agnius. *

I K SIDABRAS . .
342 W, Broadwayt':h

SO. BOSTON, MASS.
Tel. 8o. Boston 1798 .

Tel. So. Boston 2060
Lietuvis Dantistas

A. L KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston-
Ofiso valandos nuo 0 Iki 12, nuo 
1:30—6 ir nuo 6:80—0 vakare. 
Seredomls nuo 9—Į2 vai. dieną. 
Sūbatomls nuo 9 iki 6 vai vakarė, 
NėdSUomls nuo 9 Iki 12 vai. dieną : 

(pagal sutartj) . . .

=3
Tel. Porter.3789 .

JOHN REPSHJS, M. D.
(RBĘSIŠ)'

Lietuvis Gydytojai 
" Ofiso Valandos: 2—4 Ir T—0

. 278 Harvard Street, ' 
kainp. hąnan arti Central Sq,

: Cambridge, Muš,

Lietuvis Dantistą*

np. S. A. GALVARISKI
. (GALINAU8KAS)

414 Broadway, So. Boston
Tel. So. BMton 2800

Ofisas atdaras nuo l(f iki 12 vaL 
ryto, nuo 1:30 Iki 5:8Opo plet ir 
nuo 9lkl 9 Takare. Srėbtą 41«n< 

pagal ųusItfudŲdan

Apkartimas ' 
įyipusttlys Kataras

BRONCHITE j
Ir kitos ligos akių, ausų, ntotea, [■' 

. gerkles ir plaučių, pagydomos mo- .
ksliškal Ir protingai per ? 1

0r.Graili,32US“i 
yolandpt;'Antradienia!*, ketvirto- 
dieniai! Ir: ieitadlenlals 10—12 į 
te, 2—6, 7—8 vakarė; totauMto 
nials 10—12 tiktai.. '

PATARNAVIMAS DIENA 
IR NAKTĮ

0. A. ZALETSKAS 
graboriusir 

BALSAMU0T0JA8
877 ir 448 OambrW« 

CMinbridįe, mis.
t Įelephone Unlvetalty 8B3LVT,

Offiėė Telephona Unfvorslty 1®5T 
Km. Tel.Unl vert Ity 1067 

AUAMOWIRKA&SŪN 
ss«AWa.- 

BAU8AMUOTOJA8 
Pugrabua atlieku Ir 
Kalni vienoda vlaųr. Vieta 

j '•? ♦ ų
. -888 OtmbrH Itreat

10 intervale’strUoSteno, Mm.
T^BroektoųMM



Penktadienis, balandžio 29. 1932 ’

IS DIDŽIOJO NEW YORK’O IR NEW JERSEY
BAŽNYTINIS VADOVĖLIS

Kunigų Seimas praeitais 
metais išrinko komisiją 
bažnytiniam vadovėlini pa
ruoštų XftI»išijos nariai: 
kun. Vasys, kun. Simonai
tis, kun/Dr. Koncevičius ir 
muz<J. Žilevičius bal. 20 d. 
susirinko į Elizaheth, N. J/ 
tiems 'reikalams svarstyti. 
Muz. Pocius į posėdį neat
vyko. Nutarta išleisti ’va
dovėlį, į kurį įeis visos mal
dos ir giesmės viešai bažny- 

~ čio j * “kalbamos, beū gieda-r 
, • mos; tuomi norima suvieno

dinti Amerikoj kataliku ba
žnyčiose lietuvių kalboj lai- 
komas pamaldas. Kun. Si
monaitis ir mūz. Žilevičius, 
sūsįjarę su mūz< Pocium, 
pasižadėjo sutvarkyti rei- 
kalingiausių giesmių rinki
nį. kiekvienai giemei bus 

. paduota, sutrumpinto j for
moj, gaida.’

Kun. Dr. Koncevičius ir

kun., Vasys pasižadėjo pa
juosti “Kryžiaus kelius/’ 
^Saldžiausios Jėzaus Šir
dies” ir t. t. Visą sutvar- 1 ■ ..
kytą medžiagą nutarta pa
tiekti Kunigų Seimui svar- 
styti.

ŽINUTES
Kun; -Ig. Albavičiaūs, bu

vusio Federaci jospirminin- 
iko, sveikata visai pagerėjo. 
Sustojo Kaune pas kun. A. 
Šmulkštį. Prof. M. Birži
škadžiaugiasi proga pavai
šinti mylimą svetį.

von apsigyventi' Buvo tai 
tikrai prakilnios sielos, šve
lnaus būdo, kukli mergelė. 
Dieve jai padėk tėvynėje 
gyventi ,

SODAI.IEČIŲVADO
VĖLIS .’

Kun. Dr. Koncevičius iš
dėstė reikalingumą išleisti 
sodalietems atskirą vadovė
lį, kuris apimtų visas soda- 
liečių draugijos prieder
mes, atlaidus, privilegijas, tiniu mūsų visuomeniniu 
ofisą, maldas ir tt. Kim. 
Dr. Koncevičius '•sodalie- 
tėms vadovėlį jau parašė ir 
komisijos posėdyj tą vado
vėlį svarstė. Vienbalsiai nu
tarta ’SodalįeČių vadovėlį, 
neatidėliojant išleisti. Kun. 
Dr. Koncevičius, susitaręs 
su Kunigų Centro valdyba, 
pasižadėjo laiku paruošti 
spaudai ir šią vasarą jau 
bus atspausdintas?. . Rep.

Prof. kaih. F. Kemėšis 
rengiasi kitą vasarą atvykti 
Amerikon. Amerikos lietu
viai veteranui veikėjui bus 
įdomų susipažinti su dabar-

X Oficialė Ekskursija į Eucharistinį 
Kongresą ir Lietuvą

veikimų. Nemaž i aus ir, 
mums bus įdomu jįjį pama
tyti ir pasiklausyti jojo pra 
kalbų bei pranešimų. '

Populiari- opdra ucFaus-, 
tas” statoma scenon sekma
dienį, gegužės 22 d. (Labor 
Lyceum salėje, 947 —'959 
Wilbougtmy Avė.) Dauge
lis mūsų esame girdėję. 
“Faustą” svetimoje kalbo
je. Bus įdomu minėtą ^pe
rą išgirsti lietuvių kalboj e. 
Be to, bus dar ansamblis 10 
dainininkų specialiai išsila
vinusiu daina v i m e. T a i *■ — f- . . , .
artisto Byros darbo vaisiai.

Vyčiai labai gražiai tvar
kosi; Daug gražios įtekmės 
daro pirmininkas Česnule
vičius. Tai protingas, dar
bštus, pamaldus jaunikai
tis. ■ Jis taip pat yra para^ 
pi jos kolektoriumi.

• H

Federacijos skyriui, sun
kiai einasi. Skyriaus pir- 
mmhikasp. SpaičysTūpi- 
naši šutvarkyti draugijų at
stovybę. Reikia • mąnyti, 
kad-skyrius greitu1 laikų su
sitvarkys.; . .

Jau ruošiasi, prie primi
cijų. GegSžė^ 22 d. psįmi- 
cijas laikys kun. Jonas Kar- 
tavičius, o geg. 28 d. primi
cijas laikys kun, JonasLen- 
cevičius.

susirinkimu

Gegužės 1 d. po mišparų 
Rožančiaus draugija laikys 
savo mėnesinį susirinkimą. 
Gegužės 2 d.
šaukia Moterų Sąju n g o s
vietine kuopa? Geg^ 5 d. 
susirinks Liet. Kat, Klubas 
ir gegužės 6 d. did. choras. 
Bal. 28 d- buvo sušauktas 
šddalierių susiriulnmas ;Ua- 
landžio 29 šauktas Federa
cijos susirinkimas. ■ .

Telephone: STAGG 2—0700

DR. DIADAS K. VENCIUS
DANTISTAS

.. ..
Namą TelefopjfcrtMlchlgan 2-M273.

VALANDOS: 
Nuo 9—12 IS ryto, 2—8 vak. 

Švcntadicnlafa tuaitarui
, 499 GRAND STREET 

(kampa* Union Avė.)
BROOK j. Y N, N. Y.

Vyresniųjų sodai iečių 
skyrius nutarė savais pini
gais įsitaisyti staliukus kor- 
tavimui (card,parties). Šio
je parapijoje naujenybė. 
Kitose kolonijose (Mt. Car- 
mel, Pa.) Ši jaunimo pra
moga labai madoje. - Net ir 
parapijai ; daug pelno lieka.

Praėjusio Kunigų Vienybes Seimo tarimais vado- 
. - vaudamas, šiuomi skelbiu lietuvių katalikų visuomenei, 

kad ekskursija į Eucharistinį Kongresą ir. sykiu į Lie
tuvą įvyksta birželio 9 d. iš New Yorko laivu “Satur- 
nia.” Grįžta per Klaipėdą Skandinavų Amerikos Lini
ją. Gerbiamiems Klebonams pasiųsta informacijų cir
kuliarai. Ekskursijos reikalu patarnaus vietos lietuvis 
agentas arba Šcandinavian American Line.

Kttn, Norbertas Pakalnis, '?
• Kunigų Vienybės Pirmininkas.

sp/ivstuVė
PRINTING^BOOKS^CHURCH SUPPflES ? 

"423 GRAND STREET, .BROOKLYN, N. Y;
Telephc-ne, STag-g 2—2133

VIENINTELĖ APYLINKĖJE LIETUVIŲ KATALIKŲ

Lenkijos seimo atstovas 
Dr. Zigmas Marek, aršus 
socialistas, prieš mirtį pats 
paprašė vitos kleboną, susi
taikė su Bažnyčia, priėmė 
visus SAkramenis ir prieš 
kelis liudininkus atšaukė 
visas 'savo kalbas, raštus' ir 
darbus/ pasakytus ir pada
rytus prieš Dievą ir prieš 
Katalikų<Bažhyčią.

Daug parapijiečių serga 
šalčiu. Yra šeimynų, ku
rios viena po kitos turėjo 
persergti keista Šalčio liga.

Alena Krisiūnienę v ė.l 
sunkiai susirgo. Išvežta li
goninėn^ .... Vėl turės .pasi
duoti operacijai.

Did. choras ruošia šokius 
gegužės’ 7 dieną, parapijos 
salėje. Kaikurie choristai 
(vyrai) Su varg. P. A. Dul
ke jau antrą kartą dainavo 
per radio. WMBQ. Daina
vo vidutiniškai.

Balandžio 24 r. apkrikš
tyti: Valentino ir Marijo
nos Klimašauskų sūnus —■ 
Valentinas Juozas ? Jono ir 
Frazes Ūložų sūnusf—Eddu- 
ardas Raimundas,

PAGERBK PIRMT- 
RINKĘ

Balandžio Į9 d. Rožan
čiaus draugija savo pirmi
ninkei Stagniūnienei suren
gė “surprtse party.” Daly
vavo apie 40 moterų. Visos 
linkėjo savo vadovei sveika
tos ir ilgiausių darbuotės 
metų. Įteikta daug gražių 
dovanų. ■ * ■

Toks gražus įvertinimas 
suteiks pirmininkei dau
giau jėgų dirbti. Laimin
gai!...

Tafephone:. STAGG 2—9105

OR, A. PETRIKĄ
. . '(vpntoK).' 

LIETUVIS DANTISTAS "
221 8.4th St„ Srooklyn, N. Y.

Z-Spindfulitt DtagMim 
Gano AMatetllca

VALANDOS s
Nuo 0 Vėl. ryte iki 8 vai. vakairc 
Penktadieniais ir Mventedlepisū 

tik susitarus. r

Tel. Greenpoint 9—2320

JOSEPH GARSZVA
GRAB ORIU S

Iš ŠV. JURGIO PARAF.

Atspausdina plakatus, tikie- 
tus, mokesniij knygelės, kon
stitucijas, įvairias blankas, 

y ■ vizitines korteles (business 
. .Cards), laiškams antgalvius,

vokus ir visokius kitus spau-
• dos darbus atlieka gerai,
• greitai ir nebrangiai.

Parduoda įvairaus turinio 
naudingas Įmygąs ir knyge-

■' ”• • .-j. . t

Artistas p. Byra moka į- 
kvėpti giedoriams prisiriši
mą ir meilę prie meno. Cho
ristai su džiaugsmu lanko 
pamokas. Sekmadieni a i s 
vįs naujų randasi solistų, 
kurie žavėj ančiai gieda su
mos ląiku.

SPAUSTUVE IR KRAUTUVĖ

les, LietuviškaLangliškus ir 
angliškai lietuviškus žody
nus; įvairaus didumo, pui
kiais ir paprastais apdarais 
maldaknyges, kantiškas ir 
■pamaldų vadovėlius^ rąžan
čius, škaplierius, medalikė- 
lius, kryžius, stovyląs, šven
tųjų atvaizdus ir kitokius 
dalykėlius.

= “DARBININKO” AGENTŪRA '

‘ ‘ Vy taut o' ’ spaustuvė priima • ‘ Darbininkui *T skelbimusį 
prenumeratas ir parduoda atskirus ceDarbininko” num.

. Atidaro nuo 9 vai. ryto iki 7:30 vai vakaro.
Trečiadienio ir šeštadienio vakarais spaustuvėje esti ma- 

. nageris — J. P. MAČIULIU. . Šiais vakarais galima at
likti namų pirkimo bei pardavimo reikalus ir notarinius 
liudymus. . . :

. .Minėtais reikalais kreipkitės virš pažymėtų antrašu.

Iš APREIŠKIMO FARAP.

MOTERŲ JUDĖJIMAS
Šios parapijos beveik vi

sos moterys yra susiorgani
zavusios į įvairias draugi j as 
— Rožančiaus, Moterų Są
jungą, Vaikelio Jėzaus dr- 
ją, Tretininkių ir tt. Vi
sos jos dirba ,nepaisydamos 
įvairių kliūčių. •

Gegužės 2 d. įvyks Treti
ninkių parengimas, o gegu
žės 9 d. Moterų s Sąjungos 
teatras—balius. . Rap.

BALSAMUOTOJAS
231 RĘDFORD AVENUE

BROOKLYN, N. Y.

1. KLASČTAUS „ Į

į CLINTON PARKAS
Piknikams, baliams, koncertams,! 

į Šokiams Ir visokiems pasilinksmini- Į 
i mams smagiausia . vieta Brook-1 
lync-JiIaspetlie. Jau laikas n^sisa-1 

Į kytl salę žiemos sezonui. ■
Į kamp.. Maspeth ir Betts Avę. į 
Į JONAS KLASČIUS, Sav, j 
1^. Maspeth, N. Y/’ I

=
=

Tel. Ncwtown 9—-4464

ANT. J. VALANTIEJUS
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
' Apdrnuda Visose šukose 

. . .. N6t4ry Bubile . ' _ .
5441 — 72-nd Street;

Arti Grand St.
„ • • MASPETH. L. E>N, y.

Choras ir vietinė Vyčių 
kuopa balandžio mėn. ^4 d. j 
suvaidino labai gražų isto-| Vietos katalikiškų (Jraii- 
rištej Veikalu Mage- gW veikėjas ir Pan. Švč.

Susiveda kranas Rimkus j: ‘pavasario
ir Magdalena Verkėtiėnė. l ąIas sufasįnkė Aemšžė zmo' 
----  • 1 nių. Didžiulė parapijos sa

lė kiihšte buvo prikimšta.. 
Artistai savo roles atliko 
puikiai. Vaidino šie asme- 
nys|: Mageliona *— Tą.Bu- 
ziūtė, PetraS —- K. Kuzmic
kas, Marcęlius — A. ^liek
na, Grafas A. Eimutis, 
Grapienė — U. Burokiūtė, 
Kaiųlius—A. Grigalis, Ka
ralienė — Arlauskaitė, Mi- 
nikas — V. Paulauskas, Se
nelė — O. Mailąitė, tarhai 
— J. Čemerka ir-F/Mila- 
šauskas, ligonis — St.. Sar- 
benta. •

Didžiulis choras buvo pri
sirengęs ir atliko savo už
duoti. Vaidinimas, dainos “ • i •• ■ir muzika sudarė ištisai pil
ną, be pertraukų programą.

Vaidinimui pašibai g u s, 
Centro' Brobklyno Šv. Jur
gio parapijos choro narys 
Juozas Antanavičius pasa
kė trumpą ir labai jausmin
gą kalbą, paliesdamas sosti
nę Vilnių ir Klaipėdą. Tai 
smagu klausyti Čia augusio 
jaunuolio karštos patriotiš
kos kalbos. . . *4. X

Moterystėj sakramentą pri
ims šeštadieny, balandžio 
30 dieną. ;

’• Daug parapijiečių Važiuo
ja Lietuvon-j savuosius ap
lankyti. Visi pasiima lei
dimus grįžti Amerikon. . •. •

Iš KARALIENĖS ANGELŲ 
PARAPIJOS.

Parapijos metinis pikni
kas įvyks birželio 19 d, š, 
m., Klasčiau? -salele,Mas- 
pethe. * ■ ■

Marij ohų K o 1 e g i j a i, 
i., aukavo: 

kun. S. P. Remeika 100 do-. 
lerių, kun; Jonas Balkūnas 
50 dol. ir Juozas Garšva 25 
dolerius (vėliaus aukos dar 
75 dol.). - . • ’ .. •/ ; ‘

Sekmadienį, gegužes 8 d., 
rodys tik ką iš Lietuvos at
vežtus paveikslus.

Jubiliejinė Moterg. Sąjniv Thompson," Gonn. 
gos vakarienė įvyksta sek
madienio vakare, gegužės 1 
dieną. Tikimasi turėti daug 
svečių.:, v

: Ražančinės rimtai ruošia
si : prie parapijos. vakarie
nės." Tikietai jau paskleis
ti. Jaučiama, kad bus ląbdi’ 
iškilminga ir didelė vaka
rienė birželio 5 dieną,
Paulina Medžibhaitė, svei

katos dėlei išvažiavo Lietu-

Sunkiai serga Petras- Sa
kalauskas, 233 Bedford Av. 
P-ia Teofilė Klimienę su* 
grįžo iš ligoninės į namus 
1228 Halsey St. dar visai 
nepasveiko. ....

NUSIPIRKO

Apreiškimo parapijos trus- 
tlstas p. T. Čižauskas, šio^ 
misį dienomis per p. Mačiu
lio •ofisą, nusipirko penkių 
šeimynų mūro modernišką 
namą, 165 McKmley Avė., 
Brooklyne, ir su savo pavy
zdinga šeima persikraustė 
gyventi nuosavam name. 
Laimingo pagyvenimo!

' . : .Ęfp-

ELIZABETH, N« J.
ĮSPŪDINGAS REGINYS

Rekolekcijos, įvykusios 
balandžio. 17*—19 d. d., pra
ėjo didžiu pasisekimu.

Visus tris vakarus žmo
nių buvo daugybė, o ypač 
antradienį, —buvo apie 1,- 
500 žmonių. Svečių kunigų 
atsilankė daug. Užbaigoje 
rekolekcijų. įvyko iškilmin
ga procesija, kurioje daly
vavo 16 kunigų. Tikrai iš-, 
pudingas reginys, buvo. ’

• ' •••■ * Vietinis.

Tel. Stagg 2—5043 “ Notary Fabllc

M, P. RAILAS INC.
BIELIAUSKAS 

Oratorius ir Balsamuotojaa

660 Grand St., Brooklyn, N.Y.

Tel. Stagg 2—0783 Notary Public

JOSEPH LEVANDA
" (Levandauskai)

GR AB O RIUS.. .
107 Union Avė., Brooklyn, M.Y.

Telephone Stagg 2-4409
/ : NOTARY PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS
. G RAB ORIUS

402 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y,

Priešais Apreiškimo .parapijos 
/. ; Bažnyčią

Parsamdau Aiftomobilins.-Ves- 
taverną, Krikštynoms ir Viso

kiems pokyliams

M O ( . L/X U K L' S, Fotografas 
214 A ve , Brooklyn

Kas gerbia savo tėvyne,, 
myli žmoniją. OliurclM

Pan. ŠVČ. Apreiškimo Parapijos PI K N IK AI
Gegužes 1 d. 1932, Feldman’s Parke ir Liepos 31 d. 1932, Klashus Clinton Parke

Garrison ir Grand Avės. L? Betts ir Maspeth Aves.
Brooklyno.ir apylinkės kolonijų lietuviai yra nuoširdžiai kviečiami dalyvauti šiouse parengimuose - smagiai laikų praleisti ir 
paremti gražų tikslą. PRADŽIA 1 VAL. PO PIETŲ. Malonėkite atsilankyti ir atsikalbinu kitus! . .
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