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UETUVOJ (KURTAS PRE
KYBOS LAIVYNAS

MOTINOS /DIENA
KAUNAS, —' Lietuvoje 

‘ jau suorganizuota Anglų- 
Lietuvių Laivų Bendrovė 
(Anglo-Lithuanian Shipp- 

A ing Co.), kurios pagrindi
nis kapitalas yra apie 100,- 
000 dolerių. Šio kapitalo 

, 51 nuoš. anglų rankose, o
49 nuoŠ. — lietuvių.

Per 18 mėnesių lietuviai 
akcininkai turi teisę išpirk
ti anglų turimas ’akcijas 
(šertis). .. . /

Šios bendrovės akcijas iš 
lietuvių pusės turės ■i‘Mais
tas,” “Pienocentras” ir 
“Lietūkis.”

Gegužės mėnesio pabaigo
je tarp Londono ir Klaipėr 
dos pradės plaukioti tos 
bendrovės du laivu —“Mai
stas” ir “Lietūkis.”

Abu laivai yra po 2000 
tonų kiekvienas ir jiė kai
nuos apie 200,000 dolerių. 
Laivų tarnautoji! du trečda
liai bus Lietuvos piliečiai.

UETUVOJ ORGANIZUO
JASI DARBO JAUNIMAS

KAUNAS. — Pas k u t i- 
’ niuo ju laiku Lietuvos miės- 

^/vtnoee’^edėjo- organimmtis 
katalikiškasai darbo jauni
mas į “Darbo” sąjungą. Y- 

, patingai organizavimo dar
bas išplėstas Kaune ir apy
linkėse. »

BOLŠEVIKO AUEJAUS
KOMISARAI AMERIKOJE

Atėjo motinos diena,— 
Tad’ gerbkim savo motiną, ’

Ar ji gyva, ar jau numirus, 
Ar ji drauge, ar atsiskyrus, 
Ar ji vargdiene, ar turtinga, .. 
Ar ji silpna, ar ji laiminga, 
Ar ji sveika, ar ji paliegus, 
Ar jau menkutes josios jėgos, 
Ar ji jauna, ąr ji sena,-— 
Vis tiek ji mūsų motina!

/ .L'-’; ‘
_ Tėu po žaliąjar po včlėna, 

Senosios Lietuvos kapuos’r 
Ten palikai matušę vieną, — 
Berželis tik, ant jos siūbuos...

* Jau užmirštą ji kapinyne, 
Prisegk, brolau, nors baltą gėlę

Ir atsiminkįe josios vėlę!

( Jei ji gyva, linksma dar kiek, 
Raudoną rožę užsidėk 
Ir meilės jai nesigailėk! . ;

r • . ..

Ji- tau gyvybės davė pradžią, 
Kilnius išlavino jausmus, 
Ji įkvėpė tau meilę gražią, 
Ji išravėj’ piktus geismus.

Ir nors pati silpna, paliegus,
Tavy ji ugdė laimės diegus.. . .‘
Kas rytas ir kas vakaras

( Slaptas ji šluostė ašaras, 
Jei jos jausmų nepamatei 
Ir kietą žodį jai metei.

' Kai pyktis tavyje sukyla, . . ' 
Smeigi -širdin jai skausmo ylą,,/,. v 
Už skriaudą neatsiprašai, ~ ■ *T

‘ Jos sopulius jau pamiršai..;

t Bet ji juk tavo motina’ 
Dabar atėjo jos diena: 
Mylėk ir gerbk ją, nes tave , 
Ji vygėje dar ^mažą supo;

' Dabar, kai būili bėdoje, 
Ji dėl tavęs ant -kelių klupo.
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KARDINOLUI GASPARI 
METU

...

L 
paskirtos 1

» teisėjas Horner, deiriokratu kandidatas į.Illinois gubernatorius. 2.—Tautu Sąjungos 
isijos nariai apžiūri Kinu-Japonu ka ro paliktus griuvėsius Shajighaju.į. 3.—^-Naujosios 

Washingtone katedros šv. Jono koplyčia.

onija ir Kinija Susitaikė
PRADINGĘS T,950,0D0 BEDARBIŲ

— AMERIKOJE
ATSIRI
- MOGUS

• ' ■.£?r—“—‘ 
... 1929 m. mirė tūla Agnės 
Welsh, pa ikdania turto .17 
tūkstančių; dolerių vertės, 
bet - nenu^odydama, kam 
turtą išdaįnti., Artimesnie-. 
ji žinojo, įog;: jį turėjo brų-

WASHINGTON. — A- 
merikos-Darbo Federacijos 
prezidentas G-reen praneša“, 
kad J. V. bedarbių skaičius 
padidėjo iki 7,950,000. Be
darbiams būtinai reikalinga

SHANGHAI, Kinija. — 
Kinijos ir Japonijos atsto
vai, gegužės 5 dieną pasira
šė paliaubų sutartį, ir tuo- 
mi užbaigė karą, kuris bu
vo pradėtas pereitą sausio 
mėnesį.

PRANCOŽATREiKALAUJA

VATIKANAS. Bu 
Popiežiaus sekretorius ki 
dinolas Gasparri gegužėtrj| 
d. susilaukė 80 metų 
žiaus. Sukakties į.švakai 
sę jis susilaukė Popiežiau 
Pijaus XI sveikinimą ir.] 
laiminimą. ' •<

Kardinolas Gas p a r r fį 
nors ir seno amžiaus, tebe-^ 
dirba visu stropumų. Ypa^ 
tingai jis daūg-nudirbo* Po
piežiaus ir Italijos vytiaię 
sybės susitaikyme, kanoninį 
kos teisės siiredagayime įį 
t.'t." • ' /^

SIDZIKAUSKAS IR RO- 
MERIS ATSTOVAUS LIE

TUVĮ HAGOJ j
KAUNAS. — Šiomis je

nomis ministerių kabinėta® 
pakvietė Lietuvos agentu 
ginti Hagos teisme Klaipė-* 
dos bylą Lietuvos pasiunti
nį Londone p. V.' Sidzikau
ską' ir tautiniu Lietuvos tei
sėju Vytauto. Didžiojb uni
versiteto profesorių, p. My
kolą Romerį.
VIETOJ LITO PAfcM* BAfe^

:NEW YORK.—Gegužės 
3 d. laivu Bremen atvyko 
Sovietų Rusijos aliejaus 
nlonopolio žymūs komisarai 
— Philipp Rabinoviteh, K/ 
Riaboval ir R. Friedman.

Šie Rusijos aliejaus šei
mininkai ^atvyko Amerikos 
aliejaus korporacijos pa
kviesti vesti derybų,

Amerikos, Olandijos ir 
Anglijos aliejaus išdirbystes 
kompanijos daug kartų mė
gino tartis su Sovietų Ru
sijos aliejaus monopolio, 
bet bolševikai atsisakydavo 
nuo bet kokių derybų.

Pagaliau ir bolševikai pa
noro tartis su kapitalistais 

. ir įvyksiančiame pasitarime 
bus aptarti šie svarbūs klau 
simai: nustatyti, kiek alie
jaus gaminti ir nusitarti 
dėl kainų. ;

VOKIETIJOS PERMAINOS 
VYRIAUSYBĖJE

BERLYNAS. — Vokie
tijos ekonominių reikalų 
ministetis pasitraukė iš ei
namų pareigų* Dėl Šios 

. priežasties įvyks ministerių 
; kabineto pertvarkymas*

PAŠALINS 60 TEISĖJŲ
/MADRIDAS, geg. 4. — 

Ispanijos vyriausybė pasi
ryžusi pašalinti iš einhmų 
pareigų 60 teisėjų, kurie 
■Įsimaišė į komunistinio ju
dėjimo netinkamą .tvarky
mą.

Kadangi komunistai var
toja žiauriausias priemo
nes, tai ir vyriausybė imasi 
griežtų priemonių.

HINŪENBURG UŽDARĖ 
DĖDIEViy ORGANIZACIJĄ

BERLYNAS.. — Vokie
tijos prezidentas Hinden- 
burg išleido įsakymą, ku
riuo uždarė vadinamą be
dievių organizaciją, buvu
sią komunistų.- globoje.

Vyriausybė, 'paaiškino, 
kad uždarytoji organizacije. 
rengė proletariato revoliu
ciją, prisidengdama kova 
prieš krikščionybe ‘

Be to, prezidentas sutei
kė teisę vidaus reikalų mi- 
histeriui uždaryti įvairias 
ginkluotas organizac i j a s, 
jei tik jos sudaro pavojų 
respublikos saugumui.

MIRĖ MUZIKAS
Gegužės 3 d. mirė žynius 

muzikas kompozi torius 
John Orth. Buvo tai labai 
malonus žmogus, mylėjęs 
gamtą, žmones, paukščius ir 
muziką. Kiekvieną dieną 
jis eidavo į Čonimon mai
tinti balandžių, kurių at- 
atskrisdavo pulkais.

Jo tėvas buvo ir muzikas, 
gyvenęs neturtingai; Sū
nui liepdavo būti taupiu ir 
jis buvo taip taupus, kad, 
savo vaikystėje iš penktukų 
sutaupė reikalingą pinigų 
sumą, kurios užteko j ain nu
vykti iš Bostono į Vokieti
ją ir pamatyti garsųjį kom
pozitorių Liszt. .

POTVYNIAI PIETŲ RYTŲ 
EUROPOJ

žinių, todėlūnanyta jį miru
sį esant. .• f

Bet žtai. gegųžės>3 dieną 
atsirado mirusios brolis Ja
mes IVelsh, ’ 69 metų, kurs 
su savo advokatu atvyko į 
teismą ir pareiškė savo tei
ses į mirusios sesers turtą. 
./Kadangi/turtas jau išda
lintas 'tarp daugybės' įvairių, 
giminių,, tai teismui bus 
sunku tą turtą besurasti. ;

Mirusios brolis aiškina, 
jog tik* dabar jis sužinojęs 
apm savo sesers mirtį.

S.

GUBERNATORIUS PALEI
DO NUTEISTUOSIUS

reiškė, kad būtinai reikią 
praplėsti viešųjų darbų 
programą ir įvesti 5 dienų 
darbo savaitę.

CAPDNE PRALAIMĖJO 
AUKŠČIAUSIAME TEISME

Garsusis. Chicagog padug
nių' “karalius” Al Capone, 
nuteistas 11 metų kalėjimo 
už taksų nemokėjimą, buvo 
padavęs sklindą aukščiau
siajam^ teismui, bet šis skun 
dą atmetė. / •

Sužinojęs apie taj, Capo
ne visai nuliūdo. Tuojails 
kalėjime jį aplankė jo se
nutė motina.

Išvydęs'savo motiną, Ca
pone glaudėsi prie jos, kaip 
mažas vaikas, ir graudžiai 
verkė. - , .

Kai jo gengsteriai šaudė 
žmones ir visaip išnaudojo, 
tai Capone tikrai neverkė, 
bet kąi jis pateko į kalė j i- 

: mą, tai tada ir jo širdis, li
ko jautresnė. •

Pavasariui išaušus ir le
dams upėse išėjus^ Pietų 
Rytų Europos valstybės:' 
Lenkiją, Rumuniją, Čeko? 
Slovakiją ištiko labai didelį 
nuostolingi potvyniai. Y- 
pač smarkiai nukentėjo ry
tą Rumunija (Besarabiją). 
Išsiliejusi Dhiestro upę ap- 
sėme Soroki miestą ir daii-

HONOLULU. — Hava
jų salų gyventojus ištiko 
vėl nuostebus dalykas,

• Gegužės 4 d. teisėjas pa
skyrė 10 metų kalėjimo vi
siems .4 amerikiečiams, pri
pažintiems kaltais havajie- 
čię nužudyme.,

Viši nuteistieji (leitenan
tas Massie, jo uošvė ir du 
jūrininkai) išbuvo vieną va
landą policijos viršininko 
žinioje f po to jie buvo nu
gabenti . į gubernatoriaus 
rūmus, kur Havajų salų gu- 

. bemaforiūs Jitdd- perskaitė 
pasigailėjimo raštą, ir visi 
kaltinamieji tuojau buvo 
paleisti* •

Leitenantas Massie .teis-

ATSTOVAI NEPRIPAŽĮS
TA EKONOMIJOS

/'.-^ASHINGtM Ąt- 
stovų rūmai baige-svarstyti 
vadinamą ekonomijos bilių, 
kurį buvo aMuntęs prezv 
dentas Hboveiv f . /.

, Hoover pagal savo phuią 
mane sutaupyti valstybei 

me prisipažino nušovęs ha- 206 milijonus dolerių, bet 
yajietį, kai -šis prisipažino atstovai taip bilių apkarpė, 

1 ’ kad ekonomijos beliko tik
38 milijonai dolerių..

žiauriai išgėdinęs leitenan
to žmoną.

GEĮNEVA, > Prancūzi
jos vyriausybės ats t o y a i 
viešai'pareiškė, jog prancm 
zai. reikalauja p a k e i s t i 
Londono laivyno sutartį, ku 
rią pasirašė Amerikos . J. 
Valstybės, Japonija ir Ang
lija. • \ • .

Kadangi toji sutartis tu
ri veikti iki 1936 metų, to
dėl Amerikos atstovas 
Swanson užprotestavo prieš 
bet kokį minėtos sutarties 
pakeitimą. ' ,

Prancūzus šiame klausi
me remia vokiečiai ir išda- 

r lies italai. • j
Minėtoji sutartis nustato 

apsiginklavimą laivais tarp 
3-jų didžiųjų valstybių.

BDETTCHERIO BYLA 
PERDUOTA KARIUOME

NĖS TEISMUI
•• ■ * 

KAUNAS. — šiomis die
nomis sugrįžo iš Klaipėdos 
tardytojas Navickas, kuris 
vedė tyrinėjimus apie Me- 
yerio ir. Boettcherio . šnipi
nėjimus svetimos valstybės 
naudai. Byla perduota vy
riausio kariuomenės teismo 
valstybės gynėjui. . *

NUBAUDĖ UŽ ŽYDU
ĮŽEIDIMĄ '

BUDAPEŠTAS, Vengri
ja, geg. 5.—Biologijos pro
fesorius Louis Mehly, už 
pavadinimą ?žydų. parazitais, 
nubaustasi.dviem, savaitėmis 
įėjimo. . ■;

Juozas Beneš. iš Msrf 
jampolės aps., Veiverių v.. 
Girininkų I kaimo nusi
skundė Kauno miesto poli
cijai, kad jam atvažiavus su. 
malkomis į žuvų turgavietę, 
jos. sargas Ipolitas Kam.; 
pareikalavo iŠ. jo .turgaus 
rinkliavos — 1 'lito; Kadam 
gi’’Juozas Beneš. tuo tarpu, 
lito neturėjo, tai turgavi^ 
tės sargas atėmė iŠ jo vieną 
batą. Beneš. .tekę vaikščio
ti iki galėjo, sargui sumokė-. 

Įti 1 litą vienu batu. „

VIEŠAI NUŠOVĖ SAVO ' 
TĖVĄ

MILLEN, Ga., bak 27.— , 
Pasaulinio karo z veteranas 
Davė Humphrey, 38 metų, 
buvo suimtas dėl girtuokly
stės./ Bet jis iš policijos 
rankų pabėgo, sužeizdamas 
vieną policininką, ir užsida
rė viename viešbuty. Poli
cininkų jis neprileido artfcj 
savęs ir žadėjo pasiduotai 
jei policininkai atveš jo tė- j 
vą. '' . »/’*,j

Policija atvežė jo. tėvą, j 
bet girtuoklis šaukė, kad Iž j 
ne jo tėvas. Tėvas priėjo | 
arčiau prie viešbučio ir pra* j 
kalbėjo, į šunį, bėt šis paletį ? 
do šūvį ir mirtinai nuŠoljl I 
savo senutį tėvą. ' - yj

Pagaliau policija. 
tojo ašarines bombas in kai- j 
tininką suėmė. j

Pūtxija, Ui Dievu frtatoet 
mie lukovildk •
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ALEKSANDRAS AFRIKOJEIlytės atsakymas

Makedonijos karalius 
Aleiiksandras kartų nuvyko 
į tolimi}, auksu turtingų šar 
lį Afrikoje. Tos šalies gy
ventojai išėjo jo pasitikti 
priė&ds nešdami didžiules 

[ vazas pilnas auksinių vai
sių; “Argi jūs patys val
gote šiups vaisius, jei neša

lto .man juos? — paklausė

^‘Kas’ tikriausiai atsakys, 
garbiname Bvmičiau- 

jų Panelę Jlarijų,** sake 
gas susirinkusiems vai

tam aš duosiu gra- 
i paveikslėlį?’
JPakėlė rankų aštuoncrių I 

ų mergyte ir tarė: “Nes Į 
arija yra Dievo Motina.” 
*‘Labai gerai,” tarė kimi-Į Aleksamli-ąs;— Aš atvykau

, “bet daugiau ar nėra hc fllX) fįkąlu, kad pąmaty- 
J^iežasčių, kodėl mes Ją ėjau jūsų papročius.”

bmame?” Į Kitų dienų jis buvo atve-

hTenjasirodė iškelta ran-
fote. Gerai, Elytė/’ tarė Į>vb pavaldinius; >ise pats 

. jįmiigas, “pasakysmums.

“Nes,. Marija yra mūsų 
Įsotina,” tarė Elytė. Į 

‘ “IŠ. .kūdikių burnų Tu 
įtaisei Sau tobulų gar
bę/’ tie Psalmisto žodžiai 
prisiminė' kunigui. BefJ 
tai pasirodo kita rankutė.

y “Ką gi pasakysi Onytė. ?” 
įklausė kunigas.
“Tėveli, aš. Elytės motinų | 

ąašįstu,” sakė Onyte, “ji ne 
švenčiausioji .Panelė Mari-

■ i;-* ;‘

: 4‘Na, Elyte,” sakė kuni- 
ps, “kaip gi dabar visų iš- 
liŠkinsi?”

* “Tevelirx atsakė Elytė, tik joje yra, taigi ir su pa- 
‘Onytė pažįsta mano že- slėptais pinigais.” 
iiiškąją motiną, liet Marija Po to karalius pakartojo 
flėa inūsų dangiškoji Moti- jų žodžius, kad įsitikintų, ar 
ta, kur j davė mums Išgti-heisiiigtu jis juos ..suprato J 
įytojų, Jęzų Kristų. ” I ^galvojęs kiek ,jis paklau-
.“Labai gerai,” atsake km pė. vieno jų: * 

nigas. “Kiekvienas mūsų —Ar. turi sūnų, mano 
kilime žemiškųjų motinų ir draugė ? * ' '
dangiškąją, Ir kaip žemi-Į —Taip, — atsakė užklau- 
Škoji ‘ mūsų motina davė Į stasis. . f
miung kūniškų gyvybę, taip I —Ai* turi dukterį ? — pa- 
pangiškoji TMotinii, Marija plauše antrojo, 
gavę iūūms dvasiškųjų gy- —Taip,
yybę per šventų Krikštų, linas.
kuria' davė Marijos Sūnus, 
įtūžus-Kristus.* Mūsų žemi
škoji motina mus maitina, 
auklėja, rūpinasi, aprėdo, 
^tes, ji mus mylijei Marija 
10. brangiausiam , Jėzui 

airtį .ant Kryžiaus, kad 
e turėtume dvasiškųjų 
ybę, tai Ji mus myli Į 
g labiau nekaip žčiniš- 
ios motinos. Mes turi- 
visuomet dėkoti geriau- 
n Dievui> kad d a v e | 
ms Marijų, už dvasiškų-Į 
Motinų. Jei mes visuo/ Į 
t prisiininsime, kad Ma-| 
1 mus įnylii ‘ tai mes Į 
augšimės, kak J i yra rnū- 
Motina, ir visuose reika- 
se. šauksimės ir bėgsime 
e Jos. Jei mes mylime 
vijų? tai kasdien tų mei- 
rūpinsįmės kokiu nors 
Iii parodyti. Na, Elytė, 
labai gerai atsakei į ma

tau piianų paklausimų ir tau 
;|įš duosiu ^paveikslėlį,, bet 
Bar; man pašalėk, kaip tu 
■parodai savo meilę Mari

į; “Tėveli,” atsake Elytė, 
.?‘aŠ nešioju Škapierius ir 
kasdien atkalbu dalį Rožan- 

.- T.

karalius. Ir štai prie kara
liaus prisiartino vienas žmo
gus ir tai’č: “O, karaliau! 
Nesenai aš iŠ Savo kaimyno 
pirkau žemę. Bet kaitų jų 
beardamas, radau joje, pa
kastų puodų auksinių. Aiš
ku, jie priklauso ne man, 
nes aš pirkau tik žemę. Bet 
štai, kai aš rastus pinigus Į 
nunešiau savo kaimynui, iš 
kurio pirkau žemę, , tai jis 
atsisakė juos priimti.” 
' Dabar išėjo priekin ant-

Įi. a sis'žmogus, minėtos žemės 
pardavėjas ir tarė: ‘Su pa
reikšta kaimyno nuomone 
aš nesutinku, nes aš savo že
mę pardaviau su viskuo kas

buvo atsaky-

v
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tfMASHCiSMi,

iki r Eucky btnke 
išdrįso šį butinę ir svarbų klausimų 
iškelti - ųes jie duoda jums pagei
daujamų apsaugą . .. dėl to, kad tūli 
nesvarumai, kurie slepiasi visuose, net 
puikiausio, lengviausio tabako lapuose, 
pašalinami Luckiės išvalymo procesu. 
Lųckies tų procesų įvedė. .Tik Luckies 
jį ir turi!

/ -• ■

.v *

Kodėl šis toks ■ 
svarbus klausimas yra 

taip Ikbai kitų cigaretu vengiamas?
■ • . : ■ ■ ’ . ' * ■ . 

l^EUO to .laiko kada Lucky Strike cigaretas, kurį rūkote yra grynas ir
LN‘ įvede tą ypatingą procesą valyti švarus - būti tikru, kad noįkvepi tūlų
geriausiosvrūšies tabaką* ir pareiškė nešvarumų, 
visus . faktus' apie cigaretu rūkymą
-‘toje industrijoje kilo tiukšmas. Neš Ar Tamsta užsitrauki. Lucky Strike 
Lucky Strike drįso. parrfinėti apie iMrįto šį būtin, ir svarbų klausim, 
daVkjis.-kii'rie IkKšiam.laikui buvo - nes jie duoda jums pagei-
i - ii ». . nnmflma rinsaiura .. . • dėl to. kad t.iiuskaitomi uždraustais cigaretu pramo* 

’nę’je. ' -y
.■ ^Tamsta gali būt 4 pastebėjai, ‘ pap* 
rąstai ypątirifgą\tęngimą žodžįo. “užsi- 
trąuktL”’cigąretiį’skelbimuoše. Kodėl? 
Gerumėlis Žino! Juk* kiekvienas, 
žinodamas .-ar . nežinodamas, užsi- 

. traukia! u kiekvienas rūkytojas rūky* . <4* 
Sandas Vienu ar, , kitu" laiku įkvepia 
dūmų1 dalį,' kuliuos ištraukia, iš ei- JLV* -w*»
garėto.- * | Gerfclel Apiauga J'

Del to labai svarbu būti tikru, jog priai knlti|imn« - priež koudj
* .‘ "t '. • ' ' : O. K.'AMERIKA / ' ..

>,. ’ .-ATSUK LUCKY STRIKE_RAJJįQyPKOGRAlflĄ--fO modernii^ minučlti sh įsnitlie
įerltiiiidt ItilUii'orkedraTs'Įr^Scky' Sidkf ^t^iSriTėkv^^ Antradienio, KeMrtediėSio,

' . • ■ „J ir ‘Šcšfadieii^ t'ekįr<i,-per N..B.C. Raito tinki*,. .

VOKIEČIAI Bėga nuo bado

MOSĖDIS. — Kovo 31 
d. per Mosėdį perėjo trys 
jauni, išvargę vokiečių jau
nuoliai. Paklausti, kur, jie 
Pina,, sako, bėgam nuo bado, 
nes Vokieetijoj yra 6 inili- ~ 
jonai bedarbių, neturi kų 
valgyti.. Einame patys ne- "> • 
žinom kur.‘ deri žmonės, 
mus sušelpia, Vokietijoje gi 
nebegali. mūsų išmaitinti, 
nes turtingesniųjų žmonių 
durys per dienų neužsidaro, 
vieni išeina, kiti. įeina.

^VIENIEMS \TĖVAIfi KITIEMS . 
PATĖVITI

. BATAKIAI, Tauragės a. / 
—Miestelis toks mažas, kad 
be mokyklos nėrA salės su
sirinkimas ai* vaka r a m s. 
Šaulių būrys laisvai naudo
josi sale; Bet kada reikė- z 
jo.Pavasario ” kuopai gau
tų tai reikalas atsidūrė val
sčiaus taryboj. .Valsčiaus . 
sekretorius nesutiko leisti 
pavasarininkus mokyklon. 
Tarybos nariai, daugumoje 
bemoksliai, priėmė Vv val
dybos įsumanymų, kad kas 
norės, gauti mokyklos salę, 
turės užstatyti 30,000 litų 
vekselius. Atsirado stam
bus ūkininkas ir norėjo už
statyti. 40 ha . ūkį,, bet vis
ti ek nieko negelbėjo. Vals
čiaus ponai siuntė ūkininką 
pas apskrities viršininką. 
Vakaras negalėjo įvykti. 
Kol pavasarininkai vakaro 
nerengė, jokių užstatų nei 
leidimų nereikėjo. Po Ve
lykų nors nebuvo kito vals
čiaus tarybos! nutarimo, šau 
liai gavo salę ir be vekselių. 
Katalikai pastatę ,savo pini-, 
gaiš mokyklų neturi teisės 
naudotis. Tad Joir teisybė ? 
Aišku, kad mūsų yaįsčiaUs 
ponai gauna įkvėpimo iš ne- J 
teisėtos Smetonos valdžius.

Šeimininkas žmonos lavonų 
įkasė sniegan, bet tuo tar
pu kaimynai jį užklumpa. 
Dabar jau jam- blogai, nes 
nė žmonos^ nei karvės, nei 
pinigų, nei ,pagaliau, lais
vės nebeturi.

® * IT * JT ®\-. ‘ į-’ niems < i išdalink-10-vežimųZmios ls
* Žinoma, .žmogus, - bijoda

mas .teismo * ir tos negarbės, 
turėjo ir su tuo nutikti, ki- 
įaip ’gręsė kalėjimas. Išda- 
įij ofld; vežimų1 diiipįų, grą
žino‘pavogtų maišų, miltų it 
baigtas; reikalas. •

Tai -matome, kaip, ilgos 
žmogaus rankos prie sveti
mo turto padaro jam ne
smagumo ir nuostolių.

PER KLAIDĄ NUŠOVĖ 
. ’ ŽMONĄ

DEGTINĖS IR POTVYNIO < 
AUKOS ” *

. -GAISRAS:

I VIEKŠNIAI, Mažeikių 
aps. — Balandžio 4 d. va-;; 

rka’rų 9 vai. įvyko šiurpuliu- 
ga nelaimė. IŠ Akmenės, 
prekymiesčio važiavo J na- 
mus Lėlaičių kaimo, gyven
tojai. Žiulpa ir Juška. Pii- 
važiavo Žibikų upę, kurios 
tiltas potvynio buvo išneš
tas. Būdami labai girti, iš
ardė uždėtus-ženklus ir ne-, 

I kreipdami dėmesio įvažiavo 
ūaū? —- paskui paklausė jo L Upę įr ppadėję skęsti, 
karalius. . Jiems bešaukiant pagalbos,

Taip, visiškai taip, — subėgo aplinkiniai. A. Šiui- 
atsakė Aleksandras, pys išgelbėjo Juškų, o Žiul- 
mano šalyje būtų visiškai ištraukė jaū nebegyvų. 
Idtaip teisę. . paskendo. *

-—Na,o kaipgi?. — klausė ’ ’■ .
toliau Afrikos karalius. KUN. PAUKŠTYS >IŠVAŽIAVO 

—Aš turiu pripažinti,'— ; —----- —
atsakė Aleksandras, — kad . NEMAKŠČIAI, • STaūra- 
tuos abu žmones būti} įmed ges aps. — Kovo. 25 d. iš čia 
tę į kalėjimų, o pinigus’bū- išvyko į Plungę mylimas pa
tų'paėmę dėl karaliaus. . yasarininkų? dvasios vadas* 

Vietinis karalius, tat iš- kūn. Adolfas Paukštys, j, •;
girdęs, net . išskėtė raukas iš 
nustebimo ir tarė: \ '

—*Ar ir pas: jūs Šviečia 
saulė? O iš dangaus taipgi! 
Ii ja lietus?

-/Supranthma, — atsakė 
Aleksandras. ’ 1

—Na, —’' tęsė Afrikos ka- 
. ralius, /—• tat visa vyksta I

—Ar jie gerai sutinka 
ar p savęs? J

—Labai gerai.
—Na, tai apves d i h k i t 

juos, o,atrastus pinigus ati
duokit jiems kaipo kraitį. 
Tai toks mano sprendimas!

Aleksandras labai nuste
bo išgirdęs tokį kai’aliaus 
įprendimą. k

—Ar ne teisingai aš ten

KALNIŠKIAI, Sedos v. 
—:Balandžio :4?d.ū vakafe 
sudegė "Kairio Stepo ’ kluo-' 
nąs su: pašaru? ir*ūkio i in
ventorium. ■ Nuostolių-apie 
2000ūitų. • • r-. / ■ •• ..- .

. Tas, kas, būdamas jaunas, netu
rėjo aukštų idealų, iš tikrųjų nSrs 
buvęs jaunas.—Prof. St. Šalkaųs- 
ki«. .’ / ' ■

Holland-America Line

NIEKADOS* NEVOK*
2 DIDELES ekskursijos

pas jus, be abejo j tik dėl to, 
kad jūsų salyje dar gyvena 
ii* niekuo nekalti Žvėrys bei 
gyvuliai,. Bet jūs — tai 
tikrai ėsętj? ‘ neverti, į kad‘ 
Dievo, saulė jums šviestų ir 
is, dangaus lytų gaivinantis 

I lietus.” ■ Ja Ar

Vienas : Juodelių kaimo 
gyventojas iš. Kalvarijos 
malūno ^pavogė, maišų miltų. 
Bet kai * jisai • vežėsi - namo, 
malūno.- darbininkai jį .pasi
vijo kelyj e-ir vagystę ižais-, 
■kino. . ;Tada malūno ; savi- 
.ninkų žydą .-prašė dovanoti. 
Tasai atsakė: “Nueik, Tam
sta, pas . rabiną \ ir jei • rabi- 
nas.už*vagystę dovanos, tai 
ir aš! dovanosiu. ” Žmoge- 
lis . eina-pas >rabiųų. z Rabi
nas dovanoja. .. Eina • jau 
linksmas ir ^pasisako kų 
''giįdėjęs3 iš*:- rabino,, bet? tas 
vęl sako: v:.A . t b

; '—Dabar-dar ytumnueiti' 
pas .savo)kunigį ir ■; jamypa-’ 
sisakyti. Jėihkunigas ^su
tiks dovanotij.sutiksių* ir.as.:

Žmogelis ėįiią,pa&kun|gųj 
Kunigas dovanojo. ^Bet -ma-’ 

‘ lūnįninkas dar ^pridėjo*' ‘ ;
1 —Gerai! 4’Betr kad daly-

* ' • ' \ ' ■* • . r

kasgalutinai  ̂būtų f baigtas,' 
* Tamsta,'į dar ^mįesto 7 bieV

VADOKLIAI, Panevėžio 
aps. — Šio valsčiaus vieno 
kaimo ūkininkui pablogėjo 
piniginė padėtis. Jis par
davė paskutinę karvę, kurių 
nupifko viena moteris iš ki
to • kaimo. - Kadangi buvb 
jau vakaras, tai 'ji-nenorėjo 
naktį1 su karvė keliauti na
mo. /Paprašė leisti pernak
voti. < Šeimininkai, sutiko. 
Moteris’ atsigulė; ant. pe
čiaus, jo šeimininkė lovoje. 
Bet moterys, neužmiega; 
vienai' šilta kįtųi: šalta. Pa
sikeičia .vietomis.' 'Tuo tar
pu jšėįminihkas ^sumano. tų 
mb.tęrl .nužudyti, nes' tada, 
girdi,' paliks karve ir pini
gai.. Jis užlipa ant pečiaus, 
ir; ręvolyeriu ■ nusiaunu z savo 
•žmogių,^manydamas, kad tai 
svetimoji motėrįsį.Tdo tųr- 
pu; taįinoteris šoka iš* lovos 
ir* išbėga*- pagalbos šaukti. 
.* *;■' . ■

• . r .’M- i ♦ ’ » «. > K —
...•j 1 j •• • * ■< *- - -
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Į LIETUVĄ
Rengia

Lietuviu Laivakorčių Agentų
Sųjunga Amerikoje

Populiaria ir nauju Garlaiviu

STATENDAM
IŠPLAUKIA IŠ XEVV YORKO

GEGUŽĖS 21DIEN4 IR LIEP0S16 DIEN4
Sėdant laivąn iš vakaro

Į KLAIPĖDĄ , (PER ROriERDAM)
Geras maistas ir patarnavimas, naminė nuotaika

DEL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS Į
' : AMBRAZIEJUS, -L

i«8 Grand St.,* Btooklyn, N. Y.
.UIBROZE. V. \V.

178 Ferry St. Nęttark. N. J.
“AMERIKOS LĮETinį’IS’’ .

14 Veriion St, IVorcester, Muss.-
: BALTUTIS, P. P.

3227 S. Hulsted St., Clileugo, IU.
. MRTKEVIČIŪS, E
078 X 3iain Montello, Muss-.s

' .‘'.‘«DIRVA?k
f|S20 ’ % įeūor Avė., Tleveln ntl, .Oi

maMbevi&us. k. a.
02 .lackson St, Ausonlu, Cono< .

molis;.b. • *
- 17B’»—24tli St., Detroit, Mieli.

» ’ nNAU|mslbS’U
1730 S. Halsai SUtM-aROi UI*

• RAUKTYT^įf ■ .
ižJiMillbuey St„ \VordsteLMuas,.

SEKYS, .L
22G Vark’ S U. Hartford. Coun. . 

SIDABRAS/ k.
342 U”. B’ way, S(k Boston, M«ss. 

STULPINAS, V. M;
3400 S. Emerald Avų Chicago, Iii. 

trečiokas, a. s.
107 Adams Sfc, Nemirk, N. J. 

tiRms, J. j.
187 Onk St, Lavvrcnce. Mrtss. 

VARAšIUS, A.
. So. iStli ati<L Oanon Streets, 

Pitteburgh, Va.
VASILIAUSKAS, J. ,

. 814 Bank St/ tVatovburyj bohik
‘ UVTENYBE”

l(i3 GrnnU- Sn, Brdoklyn, N.- Y. 
VELECKIS, A.

502 South Avi\, .Brldgeport, Conn.
ZOT.I\ it J.

4W S, PauUna^SL rhtea&j, UI. j

M******
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• OaRBININKaS

Klausimus siųskite — *
JŪRŲ PRIEPLAUKA,
' 366 West Broadway, 

So. Boston, Mass.

liausimas. Keli bedieviai tvir- 
. . ■ ■ • • •#

tina,- kad Lietuvoje Kataliką tk
• ■ .’ ■ **

kėjimas jau atgyveno, savo die
nas, miršta. Sako, tol Lietuve*, 
je kataliku buvę daug, kol rusas 
neleido žmonėms apsišviesti; o 
dabar, kaip tik apšvieta pakilo, 
ir kunigu ir žmonių skaičius su
mažėjo.

. Atsakymas. Bedieviai 
• pratę kalbėti visokias ^liesą- 

niones. Žmogus be tikėjimo 
..‘nors turi akis, bet nemato, 
turi ausis, bet negirdį tai 
gyvas numirėlis.

Tokią žmonių Lietuvoje 
yra, nes ten siaučia maso- 

. nerijos epidemija. Bet tas 
nereiškia, kad Lietuvoje 
Kataliką tikėjimas atgyve
no savo dienas. Štai faktai: 
Lietuvoje turime puspeąk- 
to Šimto parapiją su devy
niais šimtais kunigą ir vie- 

’ ną milijoną aštuoniūs šim
tus su virs tūkstančių kata
liką. iPenkiose vyskupijo
se, priskaitoma į 47 tūkstan
čius pasaulinių Trėtininkii. 
Priaugo vienuolyną. Vyri
oką: Marijonai Marijampo
lėje, Kaune, Ukmergėje, 
Panevėžyje ir Ž e m a i ei u 
Kalvarijoje. Jėzuitai — 
Kaune, Šiauliuose ir Pagri- 
yave. /Pranciškonai — Kre
tingoje, Kaune ir Troškū- 

/ rtuose. Kapucinai — Plun
gėje. .

Moterišku vienuolyną tu
me dar 'daugiau: Nekalto 
Prasidėjimo Šyč. Panos 

. Marijos “Vargdienių’’ Se
serys, Seserys Kazimierie- 
tčs. Širdietės, Benediktinės, 
Pranciškonės, Elzbietietės 
ir Katarinietės.

, Katalikiškosios o r g a- 
nmcijos auga ir stiprėja.

Katalikišką mokslo įstai
gą turime nesulyginamai 
daugiau negu prieškari
niais laikais. '■
V. B. Universitete stipriau
sia ir vieningiausia studen-

tininką augimą ir' stiprėji
mą įrodo rinkimai į studen
tą atstovybę; 1929 m. iiž,at
eitininką sąrašą buvo 610 
balsą; 1930 m. — 717 balsą, 
1931 m. — 863 balsai — 12

atstovą; ‘Gi tautininkai 
1931 prie didžiausią pastan
gą surinko 324 balsus, pra
vedė tik 5 .atstovus. Var- 
pininkai-laisvamaniai gavo 
178 balsus -*- 2 atstovu.

Kunigą seminarijos klie
rikais užpildytos. Jeigu 
kunigu stoka., tai vien dėlto, 
kad tikinčiąją skaičius ne
sumažėjo.

Kl. Kodėl ir gerieji katalikai, 
vieni eina sykį .-į metus, o kiti 
kas savaitė bėga Indę Išpažinties?

Bažnyčią įsako visiems 
paaugusiems Išpažinties ei
ti bent vieną kartą metuose 
ir .velykiniu metu priimti 
Švč. Sakramentą. Prie to 
įsakymo Bažnyčia duodą, 
patarimą Išpažinties eiti 
dažnai. Kaip dažnai ? Taip

Kl. Jei yra dvi bažnyčios arti 
viena kitos, anglą ir lenku, į ku
rią mes lietuviai privalome eiti? 
Jei privalome eiti j anglu, kodėl 
ne į lenką.

A. S-us,New York.

-Ats. Lietuviai privalo 
priklausyti prie savo para
pijos ir eiti į savo bažnyčią. 
Jeigu neturima, tada reikią 
eiti į bažnyčią tos parapijos, 
prie kurios , priklausai, tai 
yr.aT kurioje užsiregistra
vęs.-

KĮ Kodėl nevienodai laikosi 
kunigai, priimdami vaikus prie 
Pirmosios Komunijos: vieni pri
ima senesnius, kiti jaunesnius?

Ats. Bažnyčia reikalauja, 
kad vaikai eitą Išpažinties 
ir priimtą velykinę šv. Ko
muniją, kaip tik ateiną į 
protą,' maždaug po septintą 
amžiaus metą, -

Jie myli savo tėvynę dėl
to, kad ji yrą ją. Hallec

E

L™

kaip kas nork Vieni eina 
kas savaitę, kiti k.as mėnuo, 
p dai* kiti eina kelius sykius 
metuose. • •’ ■ \

Kl. Kokie yra Šventosios. Ko- 
nmnijpę vaisiai? ' •

Atš. Ji vienija mus su 
IšganjdpjmriU' pakelia mus 
prie Bięvą ir padaro iš mūs 

t Dievo bažnyčią; kurio
je Kristus gyvena; užlaiko 
ir didina ypatingą būdu pa
švenčiamąją, malonę; suma-: 
žiną mumyse geidulius, blo
gus palinkimjįS ir pagun
das ; duoda mums uolumą, 
drąsą ir tvirtybę pildyti do
rybesir geraj jlaryti; apva- 
lo^nuo atleiąt|Ją nuodėmių 
įr, apsaugoja nuo mirtiną- 
jli nuodėmių t prirengi a mū- 
są liūną prie garbingojo 
prisikėlimo.

‘KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

PIRMASIS IŠVAŽIAVI
MAS ARTĖJA ’

L. D. S. Nauj osios Angli
jos apskrities tradicinis me
tinis išvažiavimas įvyks Ro
muvos Pk., Montello, Mass., 
gegužės 30 d. ■ 

r Montello ’s L. D. S. na
riai smarkiai rūpinasi pa
rengti įdomiausią progra
mą.,

'Išvažiavimo programoje 
didžią dąlį užimą spofths, S. 
Bostono Vyčių basebolo ty
mas rungsis su šv. Roko 
parapijos tymu. ’ • •

Be šią svarbią rungtynių, 
bus surengta bokso ir’ri’sty? 
nią programa. '

Montęlliečiams prisireng
ti į pagalbą pasižadėjo ener 
gingasai. kun. Jonas Ška- 
landis, .

Šiuo išvažiavimu pirmiau
sia susirūpino LowėlUio L. 
D. S. kuopą, kuri jau senai 
sudarė organizavimo komi
siją.

Dabar jau tikras laikas 
visoms kuopoms išsijudinti 
į gausią ekskursiją organi
zavimo darbą. Lawrenėe, 
Cambridge, So. Boston, Lo- 
well, Norwood, Nashua, N.

L. D. S. Naujos Anglijos Apskrities
Rengiamas

Didžiulis Piknikas
įvyks

ROMUVOS PARKE
Montello, Mass.
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Ukrainiečiu choras su savo' jalu Alexander Koshetz priešaky, 
šia choras gegužės 10 d., 8:15 vai. vakare Boston ppąra House 
Sudainuos ukrainiečin liaudies dainas. .Kadangi ukrainiečiai yra 
lietuviams drauginga tautaf tai tikimasi, kad daug lietuviu aplan
kys, ši koncertą. Tikintus galima Įsigyti Darbininke J*

H.,' Providencę, Rhode Is- 
land, Brighton, Worcester 
ir kitos artimesnių apylin
kių L. D. ’S. kuopos kvie
čiamos suorganizuoti lietu
vius—jaunimą ir senupsiuš 
— ir linksmai’atvykti į pir
mąjį šią metą išvažiavimą!

Kvietimo

MONTELLO, MASS.

UKRAINIEČIŲ .
' KONCERTAS

Gegužes l'O d., sekanti v 
antradienį, 8:15 vąL vakare 
Boston Opera House įvyks ” ' 
milžiniškas ukrainiečių kon .> ' 
certaą George Wash:ingfon " 
sukaktuvėms paminėti. ..

Programoje damos ir ur- . 
raiūiečią tautinis baletas. 
Chorui vadovauja garsus- • 
dirigentas Alexąnder Ko* 

shetz, o baletui —• Vasilfi ’ 
Avramenko,

,• Choras važinėja po Ame
rikos didžiuosius miestus,,» • • • » ■ ,4 -Z

atskleisdamas ukraiftiečią 
liaudies dainą ir tautišką 
šokią ginžį. *

Ukrainiečiai yra 1 a b ai į 
drauginga lietuviams'“tauta/. 
Jie kenčia suriką jungą. ;; 
Leiikijos ir- Rusijos vergi— - / 
jojer todėl, lietuviams reikią 
palaikyti artimiatisius san* 
tykius. ’

Koncerto tiįtietą/ kaina / 
hūo 1 iki 3 dolerių. Iki ge» \ 
gūžės 9 d. tikietus ga]ima’į- 
sĮgyti ir “Darbininko” hd- 
ininistracijojė.. - .

KOMUNISTAI IŠSIŽADA
OARROW '

.G

n]

r
Pirmojo“ skyriaus gauna 

šie mokiniai; Ed, Mickevi
čius, Pr. Barkauskas, Rap,r 
Žemaitis, Alf. Batukis, Ąlf. 
Dundulis Alg; Germanavi- 
čiūs, Br. Kiele A. Germh* 
navičiųtė, E. Dunduliūtč, B. 
Dundųliūtė, E. SisleviČiūtė, 
V. Petkūnaitė, A. Batakis, 
S. JanČiūnas, P. Juronis, E. 
Puidokąite, J. Miškinis, J. 
Svirskiūte. . . .

Avirojo skyrimas: .
. J, Kukauskas, O. Biels- 
kaitė, A. Žemaitis, A. Joku- 
bavjčiūtė, O. Žemaikiūtė, M. 
Kumpaitė, B. Kūmpaitė, V. 
Rogeliūtė, A. Setkas, Pr. 
Kašėta, A. Kamandūlytė, 
V. Liuolia/K. Šepeta, J. 
Kąvąli.auskiūtė, J, Uždavi- 
niūtė, O. Žurinskaitė, J. 
Svirskiūtė, L. Puidokąite, 
V. Miškiniūtė.

Trečiojo skyriaus'.
V. Mazgelis," K. Migelis, 

Št. Karlonąs, Vy Skariuka; 
Pr. Bielskis, E. Kalpokiūtė, 

vA. Piščikas, A. Bubuliūfė, 
O. Ratkevičiūtė, F. Puido- 
kaitė, A. Andriušiūtė, J. 
Kašėta; J. Tamulevičius, A. 
Miškinis, J. Kašėta, P. Ak
stinas, P.z Jokubavičiūtė, V. 
Jokubavičiūtė, A,, Šimk’iūtė, 
F. Svirskiūtė. I

■ Ketvirtojo/skyriaus-.
S. Bielskaitė, F.’Tamule

vičiūtė, A. Žemaitaitė, Z. 
Jarmalavičiūtė, O. Balbie- 
rūtę ,0,. Piščikiūtė, A. Bąlė- 
yičius, A. Akstinas, V.. Žir- 
nauskas, J. Ikasala.

Penktojo skyriaus:
B. Tamulevičiūtė, A. 

Trainavičiūtė, J. Grigiūtė, 
M. Balbieriūtė, A. Lapins
kaite, Fį. Kamandūlytė.

Vaikučiai, gavę lietuviš
kos mokyklos pažymėjimus 
su pakėlimu į aukštesnį sky
rių kitiems metams, links
mai šu tėveliais išsiskirstė 
į namus. - Skirstydamiesi, 
pažymėtina^ teiravosi apiė 
ateinančius metus, kas džiu
gina mokytoją* ir vietinį 
kleboną, kaipo mokyklos ve
dėją ir globėją;

Mokyklos valdyba reiškia 
savo padėką mokyklos rė
mėjams, kurie savo aukomis 
prisidėjo prie mokyklos už
laikymo, kaip tai: Lietuvių 
Kep. .Piliečių Klubui ir A- 

J menkos piliečių draugovės 
klubŪL ?

Valdybos Kary s.r ....i__ , •
Modernieji Šokiai yra ne kas ki- 

■ ta, kaip seksualinio organimo 
simboliraviinas fiziniais jndešinis. 

‘—Tj*of, St. Šalkauskis/ < z

nuori šu pagelba darbštaus 
vąrg*- P. ^Soko, o kž^p^ibūtą i

- gerc7 ^r gražii, kad tre vaF n 
kilčiai būtą išvien pro j ek* i 
tuojamos lietuviškoj moky
klos mokiniai! . j

. i t. > r-

Jie netik galėtu išmokti 
padainuoti mums, bet ir 
jausti kartu su mūsą tėve
liais ir mumis gerai pažįš; 
tąnčiais Lietuvos grožę.
& Klebonas nutilo, bet jo 
širdis ilgėjosi, jo mintys lė
kė per Lietuvos girias, pie
vas. jis ipatė savo minty-J 
je puikiai vingiuotą Nemu
ną, nešantį ant savo pečią? 
visokius, laivelius. Jis no
rėjo ^įkvėpti tiems mažy
čiams nors mažytę dalelę to, 
ką jis jaučia, liet ar supra
to jį kas?

Mažyčią choras toliaus. 
traukė linksmai: ’ Plaukia 
žąsele... Kur sapnų grožy* 
bę..| Išbėki?,- išbėks pelė iš 
urvo..:

!- Dainoms pasibaigus mok. 
Jonas Kumpa paaiškina,' 
kaip svarbi diena užbaigtu-’ 
vią, sunirti būtą ir apibrėžti, 
nes tai diena, didžiausio 
džiaugsmo vaikučiąf ir teve
liu.

Ir jeigu sutaūpos gerokai 
padidėja — džiaugiasi, gi 
jeigu nepadidėja nuliūs
ta ir prisimena liūdną to 
dalyko priežastį. Tas pats 
ir su mažyčiais Vaikučiais. 
Gaus pakėlimą į aukštesnį 
skyrią, tai-bus džiaugsmo, o. 
priešingai n-nūliūs. . . ų

Iš mokyklos raporto pa
aiškėjo, kad lankėsi nuola
tos V4 vaikučiai, užsirašiu- 
siąją buvo 82. Iš ją vie
nas mirė, du išvažiavo iš 
Montelk ir 5 aptingo ar tai 
pailso lankytis, -

< jLiudymai įteikiama sky
riais, pradedant nuo pirmo
jo skyriaus. ’f

Y

4

Ligšiol komunistai didžia- / 
vosi turį.. “mokslo yyrą‘,’3 *. 
kurs nepripažįstąs Dievo 
adv. Darrow. Bet. šiomis 
dienomis liėtuvią komunis
čių organas parašė, kad adv.' 
Darrow esąs jau kapitalis-\ 
tą žmogus. Vadinasi, p. 
Darrow tiek metą dirbęs ra* 
dikąįąms gavo ^kilią,” , ~

WEYMOUTH, MASS-
Balandžio 12 d. į miesto 

įstaigą atvyko dviejų vaiku
čių motina prašyti paramos. 
Ji pasisakė visai neturint! 
maisto savo vaikučiams, nes 
vyras yrą atleistas iš dirb- . 
tuvės. Įstaigos vedėjai pa- 
davė jai 2 centą pašto žen-/ ' j 
klelį ir liepė parašyti laiš- ‘ 
ką į Laivrėnce, kad ji tėh 
sugrįžta. Mat, ši nelaimin
ga šeimyna atvyko iš Law-* 
rence į AVaymouth 3 metai 
atgal. / ••
Skaitykite ir platinkite mėnesinį - 

mokslo, blaivybes ir sveikatos 
laikraštį • ’ »

“SARGYBįų
“SARGYBĄ” skaitydamas rasi Šiuos 

skyrius: 1) MoKsIo popųllarlzacijoa ir 
visuomenes klausimų, 2) blaivybes, 3) 
ūkio, 4) sveikatos, 5) gydytojo patari* 
mų, 6) advokato patarimų, t) apžval- 
a Cpolltlkos, visuomenes kultūros ir e- 
konomljos gyvenimo), 8) prlešalkoHnls 
Judėjimas (Lietuvoje ir užsienyje), 9) . 
Knygų pasaulis Ir 10) įvairenybes. " V 

“SARGYBOJE“ rašo: vysk. M. Rel- \ 
nys, prot. P...Kuraitis, Vydūnas, kan. 
Tumas, prof. Kemėšis, dr. M. PaČkaųs* 
kalte, dr. A. Gylys, dr. jur. BaulĮnaltls. ' 
agr. Valatka, dr. K. Pukžtas, dr,.i). JulK ; 
ka ir kiti. ‘ i

Adresas: Kdunas, Liaudies namai 
“SARGYBOS” adm. .

MOKYKLOS TTŽB AIG-
/ TUVfiS

Gegužės--.i d. 4 vai. ,p. p.- 
Šv. Roko parapijos svetai
nėje įvyko išMlmingas įtei
kimas lankiusiems Šv. Ro
ko parapijos lietuvių kal
bos, mokyklą.

Nors oras buvo visai pra
stas, o vienok mūsą vaiku
čiai ir ją tėveliai skaitliu-' 
gai susirinko į svetainę, ir 
laukė.iškilmių programos.

Klebonas kun. J. Švagž-. 
dys iškilimą vakarą atida
rė, reikšdamas noro vaiku
čiams daugiaus pasakyti ir 
duoti, negir duoda ją numy
lėtas žilas senas “santa olo
se *as.”

Bet vaikučiai tur būt 
lauks gegužės užburto va

karo, kada pasirodys ją me
namas “good timę.”

Vargonininko Povilo Šo
ko gerai pralavintas mažy
čiu choras sudainuos malo
nias daineles. Švelnūs baL 
sėliai tą pačią vaikučįą, ku
rie lankė mokyklą, užtrau
kia pirimąusiai: “Męs vai- 
kąęiai...” ■
, Toliaus seka: AnFkalno 
karklai... Kur tas šaltinė
lis,.. Aa-aa—mažulėli...
Čia klebonas kuri. JZŠvag- 

ždys, pagautas - lietuviškos 
dainos malonios meliodij'os, 

į kaip pats išsitarė, pašokęs 
iŠ kėdęs aiškino dą graudu, 

j ir/kartu maloniu primenan- 
i tį lietuviškos girios paūkš- 
t čiu Čiulbesį, pasilgimą. • 
į ’ Čia pabrėžia klebonas, 
r | kad tie vaikučiai mokomi 

J lietuviškai tik Šeštadieniais 
| ir tiek dar turi galios, gro- 

imhI niura^ lietuviškai padai*

i

LAWRENCE, MASS.

2 • '

■(

Gegužes-May 30 d., 1932 I

Muzikos Mylėtojams pranešimas 
.. Prof. A. ŽIDANAVIČIUS, pagarsfi. 
lęs art. smuikininkas ir Muzikos Mo
kytojas atidarę Muzikos atokykių po 
No. 29 Myrtle Ct, Lawtence, Mass. 
namuose, p. Belevlčiaus, kur duoda 
pamokas PGTNYČIOMIS.

Lekcijos duodamos privačiai, * kaip 
mažiems taip ir suaugusiems sulig 
Muzikos Konservatorijų. Jeigu myli 
muzikų: smulkų arba planų Ir nori 
kad Tavo vaikučiai įSnioktų gražiai 
grajitL siųsk, pas/ p.žIDANAVIOlŲ. 
t,ai pamėgina laifn&s Ir tie, kuriems 
nepastseke išmokti kitur ir* kurie jau 
nustojo vilties pramokti, Kainos'pri
einamos. ‘ f

Kreipkitės §hio adresu: PStnyČlo- 
mis; 29 Myrtie ęt, Lavvręnce, Mass., 
arba laiškais' '. ■ '

16 Huntington Avenue. <
KOSLINDALE, MASS.

1

I ■

"DARAR Aš TURIU STIP
RUMU JAUNYSTĖS"

. “Per ketiirius metus uS buvau men
kos avelkutbs Ir taip silpnais, kad ma
žai galėjau dirbti;1, ražo p. M. Vrelk- V 
sa, Bnftalo, N, Y. čmlau (Imiįk* 
llo rugiu vaistu- be jokios pageliu*. .

persknUBau apie NumEJonė Ir ,mt» < ■ 
slpirknu.’ bonke. AS suvartojau dvi 
honkaa ir dabar. ag tuviu stiprumų 
jauh.vsteSi NumvTohe. yra 'pastebėti- 
mm dėl žmonių, kurio- yru silpni ar 
liguisti?* ;

Jokie vaistai neturi tokio. 'ęUbfetl* j 
no rekordo .taip Nugn*Tone. Jis su* 
telkia aveikūtą ir stiprumų, mlllonnms t. 
žmonią visose pasaulio daųke per pa*, 
ataruoiius 45 motus. Musa-Tone yrn 
pardavinėjamas apttekinlnkų. Jeigu 
nptlėkininkas jo netari-, pnpvažyklte 
JI užsakyti iŠ savo urmininko. Siurb
kite-, kad mmtmnCt tiktų 
Substitutai yra be vertes.

f



>w1ff»afaik gegtuŽl 8 a„ ĮĮįfl

į ■ DAFBiyit^AS
L * '(The Worker) ,
[ , Pnbliahed every TUĘSDAY and FB1DAY „,

r by—.•
[ 1AINT JOSIPH’S LITHUANIAN B. 0. ASSOOIATIOM OF LABOR 
į' Jtat»rW M teconS-cIam matter Sept 12,1015 the post Office it Borton, Maau 
F under tho Act of Mareli 8,1870
| Acčeptunca for mslUng at apMaft rate of poetaga provlded for in Sectlon 1108
- ' Aqt of October 8,1917, authorlzed on Jnly 12,1018

8UB8CRIPTION RATE8:
j Domeatlc yearly ...........,,...^4.00 Amerikoje metami
t roreign yearfy.x|5.00 Užsieny metama
t Domeatlc once per woek yearly. ,$2.00 Vienį kart uavalt5je metams

PIIENUMERATOB KAINA: •.

...nflMj
, --------- 12.00

Jh>r«Un ęnee pej week ywly.. ..$2.50 Uisienyl kart savaitėje metama. .12.50 
DARBININKAS

166 WES.T, BROADAVAY SOUTH BOSTON, MAS8.
TELEPHONE SOUTH BOSTON 0620

NELEMTA KOMEDIJA
Taip vadinamas ^badau

jančią žygis,” kaipo gegu- 
, 't žinė raudonąją demonstrą- 

■ ‘ei ja Bostone, iieįavyko. Iš 
tolimesniu ir artimesnių

C

į

“štą atvyko būrių 4‘badau-; 
1 jančių,” kad sukaltą žmo

nių simpatiją ir išreikalau- 
1 tą iš gubernatoriaus ne tik 

lengvatą darbininkams, bet 
’ ir pakeitimo visos tvarkos 

ant sovietą kuipalio.. Rau
donieji tikėjosi sukelti mil- 

. žinišk'ą 'demonstraciją, bet 
išėjo tuščias •bui-bulas —

> fiaseo.. Daug tam buvo 
', priežasčių.- -

Visą pirma,. perdaug1 jau 
buvo aišku, kad tą “badau- 

. jaučią” žygį suorganizavo 
bolševikai. O jie jau turi 

’ tūkį prastą vardą Ameri
koj, kad 'užtenka tilt pami
nėti ją vardą, ir višas rei
kalas jau sugadintas.. Ją 
eisena buvo tvarki, nes l)i- 
jojo policijos. Bet eidami 

r dainavo rusą internaciona
lą ir apsčiai parode, rąudo- 

[ nos spalvos. Ją vadai taip 
F pat ,nėkiek nesislėpė, kacl 

tai. komunistą. šuorganizuo- 
į ta eisena ii- prie kiekvienoj 

progos tai pabrėžė. Savo 
į Teikalavimudse pasimatyti, 
r su gubernatorių jie išvystė 
į grynai bolševikišką taktiką, 
į visi. Urmu briaudąmiesi į 
* State, fetause (Valstijos Na- 
f mus). Policijai minią su- 
g laikius (jos biivo apie 250 
g žmonių), komisiją iš 10 a^- 
[" meną buvo įleista į guber- 
į /hatoriąus kanceliariją ir te

nai jie aiškiai pareikalavo 
sovietinės tvarkos ir patarė 
gubernatoriui važiuoti į Ru
siją ir pamatytą kaip ten 

F ; žmonės gyvena. Į tą pata- 
; rimą gubernatorius nieko 
L neatsakė, bet kai dėl šoyie- 
L tą.tvarkos, tai to nesutiko 
r. padaryti. Žinoma, komuni- 
;. stą vadai gerai žinojo, kad 
; ją reikalavimai nebus pri- 
[■ imti, bet savo darbą jie at- 
' liko, nes už tai jiems buvo 
; užmokėtai

Antra vertus, ta -badau-’ 
jaučią demonstracija atro- 

š *dė lyg kokia komedija. Tie- 
■ sa, eilinė minia ėjo pėkšcia, 

bet vadai naudojo automo
bilius. Nakvynė jiems bu- 

t vo parūpinta, mitingą ii* 
*■ susĮrinkimi! vietos pasam? 

■ dytos. \ Valgyt .dėl viso-ko 
priimdavo pakeliui nuo gai
liaširdžių aukotoją, bet val- 
gįykĮosę jiems buvj parūpin
tos, o vadai tai vąišiiiosi ge
ruose restoranuose. Žmo- 

. mes tą. viską matė ir, žino-

ma, ją simpatija, kuri buvo 
pasirengus gausiai pasiro
dyti, savaime atšalo. Visa
me kame matėsi tik komu
nistą biznelio išgarsinimas 
Bet irta komunistai pada
rėlabai nesiimamai ir tik 
be reikalo iįaikvojo f sovietų 
pinigus, ' kurie taip \ labai 
reikalingi badaujanti e m S 
namie. - . ri

Aišku, kad -bolševikams 
nerūpi darbininką gerovė, 
tik savo biznio išgarsinimas. 
Žmonės badauja, o jie lošia 
nelemtas komedijas.. Nebe- 
reikalo sakoma, kad jei no
ri kokį reikalą sugadinti, 
tai įveik tenai komunistą.

. " ; • K.

KLAIPĖDOS 
KLAUSIMU

“Ryto” 62 Nr., balandžio 
mėn. 2 d. p, A. St. rašo o- 
piais: šiandieną Klaipėdos 
grašio .reikalais,. nurodydą- 
įrias, kurie svarbiausi užda
viniai šianiė reikale yra 
vykdytini.

“Štai jau greit sukaks 10 
metų, kaip mes oficialiai

Valdome. Klaipėdos ~ kraštą, 
ar nepravartu būtą mesti a- 
kį į tai, ką mes esame per 
tą laiką pasiekę, kiek pas/ 
stumūįę pirmyn; ten įsitvir
tindami. Imkim kad ir 
švietimo, kultūros darbą. 
Eljęs priestai per mokyklas, 
bažnyčią, įvairias kultūros 
organizacijas bei savivaldy
bių įstaigas, vokietinimas te
bevaromas ir toliau, tik dar 
su didesniu atkaklumu. To
je svarbiausioje srityje mes 
nesame iki .šiol dar nieko 
pozityvaus nuveikę. Net 
iškėlę sustiprinto tautišku
mo idėją mes nesame pasi
rūpinę'nei programos, nei 
tiun darbui tinkamą darbi- 
ninkij ir tt. 10 metu būsi- 
me praleidę veltui. . O tai 
labai jr labai apgailėtinas 
faktas. 9 . A

Lietuviu įsigalėjimas eko
nominėje dirvoje atrodo su
stingęs, jokios.•'pažangos ne
darąs. Pastaruoju laiku 
kai kelio mėginimas su ži
nomą kredito įstaigą pagal
ba įsigyti nejudamojo turto, 
pav. dvarą, .neišlaiko- kriti
kos. Pilama didelės pinigą 
sumos ■ ir Vis daugiausia 
bergždžiai. . \ ;

Mes nesame- iki šiol suge
bėję pastatyti rimtą, atatin
kamą centro valdžios valdi
ninką aparatą Klaipėdos 
krašte. Savaime aišku, jog 
Klaipėdoje vietą tik pirmos 
rūšies valdininkams.

Mes nesame nieko pada
rę, kad nusikratyti kai-ku
riu visai nereikalingą Klai
pėdos kraštui svetimą gai
valą, kaip, pavyzdžiui, taip 
vadinamų pptantą. Ją tąk- 
staiiciai lėbevokietina^Klai- 
pėdos lietuvius. ■ / ' ' 

. Nepiažos įtakos į' Klaipė-.
. dos politikos nustatymą da-' 
rė ir daro labai įtakingas.

F

. , . • ■ ■/.. ■ Ę. s-te:

MOTINOS MEILE
________ -J

Nedidelis kambarėlis. Kampe lova, prie jos stalelis, 
papuoštas gėlėmis.. Sienos papuoštos šventąją paveiks
lais. . • ’ ' .

... Prie lovos sėdėjo moteris, Jį neatrodė sena, bet 
tamsiuose jos plaukuose jau žibėjo žilą plauką... Tai 
.Juoziene. Ji neseniai palaidojo savo jauną sąną, todėl 
taip greit pražilo'. ' ' . .

Juozienė, kitiems širdies neturėjo, visą atidavė savo 
vienturčiui. Bet jis ją apleido.

. Praėjo trys savaitės nuo sūnaus mirties, bet ji kar
tais netiki tuo; jai rodos, atsidarys durys ir įeis jis link
smutis, gražutis ir meiliai kalbins savo motinėlę. Bet 
veltui laukia...; ■ ' ' ' 1

Sėdėdama prie tuščios sūnaus lovos, Juozienė pa- 
skendi prisiminimuose. Ji prisiminė, kaip jos mažytis 
Vincelis žaisdavo su kaimo vaikais, taip kurią jis buvo 
gražiausias. Motina didžiavos juo. Dažnai jis, atsisky
ręs nuo vaiką, bėgdavo į pievą, priskindavo gėlįą ir neš
davo motinai. • ;

-^•Vinceli, sakalėli mano, — ji glamonėdavo sūnelį.
Tai. buvo jos laimingiausios dienos. .

< Toliau, vieną rudenio dieną Vincelis sėdo ant žir
go Jr išjojo su kitais bėnieliais: išjojo ginti, tėvynes nuo 
priešo. Ilgar ji lydėjo- akimis jojančius. ■' r '

Prisiminė, kiek ji tada naktų nemiegojo, kiek aša
rą isljejo, Įdek meldėsi...

Po dvieją metą vėl sušvito jai laimės saulutė: Vin
celis sugrįžo., Įr vėl visur jis buvo pirmas: tėvelius dar
be užvaduodavo, jaunimui vadovayo..

Bei neilgai motina džiaugėsi. ’ ■ ;
Atėjo pavasaris nešdamas gytybę ir džiaugsmą. Bet 

laiUiipgajai motinai atimšė-liūdesį .ir -skausmą, kurs atar
tum rėplėmĘ draskė jos širdį. \

- Vieną dieną atsigulė jos vienturtis, ir daugiau 'neat
sikėlė. • 1 ; Ų . . • ’ ’ .

MOTINŲ DIENA

M. Dagilėlis

MOTINA

Gražiausi pamokslą 'apie mūsą meilę motinoms pa
sakė Sūnus, Kurio kūnas bitvo visas sužeistas ir nuvarę 
gintas ; ir tą pamokslą girdėjo Motina, skausmu perv-er- 
taširdimi.

Tą pamokslą. pasakė Sūnūs prieš pat Savo mirtį, 
kuomet žmonės, praeidami pro Jį, keikė ir iš Jo juokęsi.

Visas pamokslas susideda iš keturių žodžių — žo
džiu ištartu Sudžfuvtisiomis krauju. lūpomis, ' Tie. žo-

/

Motina! Kaip šitas vardas vaikui brangus, 
, Kai nuliūdęs veikia, rankas į ją tiesia,

Lyg, į žvaigždę tolimą, aušrinę šviesią, 
Kur paslėpti nori nuo jo didis dangusl-

Motina! tu mažą jį bėgioti mokei, .
Ėmusi ant kelią glaudei prie krūtinės
Trtiekm«ules jaiiTįiaTodeibegalLncs, ~

Kam mylėjai jį — pati gal nesuvokei!

Motina 1 gal sūnus tas užmiršo vargą tavo, 
Kur augindaina yaikyščiuį nuolat rodei? • . 
Gal pikta’daiydams širdį ten perskrodei — 
Širdį tau — mylėjusiai vaikelį savo?....

t ‘ ‘ ’
F ’ '. ’ . ... , ■ ■

Motina! tu vis tam vaikui meiles jausi, '
•Draskomam net ilgesio,.didžiausios abejonės, •
Kai prakeiks pats-Dievas , jį, prakeiks ir žmonės — 
Motina! tu ir tada nustumtą glausi!... •

ypač keleliais pastaraisiais 
metais ryškus pasidaręs, vi
sagalis. Berlynas, Aišku, 
jog dažni reikalingu žmo
nių priėmimai, vaisęs, o gal 
ir dovanos žinomoje atsto
vybėje pasilieka ne be. pėd
saku lemiant gyviausius 
Lietuvos—Klaipėdos klausi
mus. Atrodo,'jog kartojasi 
tos pačios klaidos, nusivyti- 
mai, kurią; Iflyini^ -tekdavo^ 
patirti 1917-18.'metais; ka
da taipgi lemiamus žygius 
darant kai kas mėgdavo vo
kiečiu patarimais vaduotis.

Mes šiandien skaudžiau
siai pajutome nevykusios 
prekybos sutarties $u vokie
čiais pasėkas, kur gyvieji 
Lietuvos, Klaipėdos intere
sai buvo ir yra už niekus 
parduoti vokiečiams, pa
galiau nuslydimas nuo se
nai praminto tako, turėti 
patikimą Direktorijos pir
mininką, Direktorijos pirr 
mininkių paskyrus Jįįėįąyos. 
priešų, vokietininką, suduo
ta Lietuvos interesams Klai

>< A -

pėdoje labai sunkus, smūgis.

z Po-trijų dieną nunešė jį į aukštą kalnelį. Jo mėly
nas akis užpylė; smiltimis. ..

O dabar prieš ją tik tuščia lova. ' .
Ir pravirko motina, sudejavo?: .
—Sūneli mano,8 kam mane apleidai; kam palikai vie

ną L. Eisiu../ Gal pajusi nors mano karštas ašaras...
Atsikėlus tyliai pravėrė kambario duris. Įėjo į vir

tuvę. Kampe sėdėjo jos vyras, rankomis uždengęs vei
dą. Ir jį skausmas prislėgė, ir jis kentė, bet kentė vy
riškai: neverkė, nedejavo, Jo skausmas tylus.

Juozienė išėjo iš nanūį. Ji ėjo į kaimo kapines.
Saulė nusileido. Tačiau Juozienė to nematė. Ji ne

pastebėjo, kad pavasario vakaro tamsą apsupo žemę, ne
pastebėjo užtekančio mėnulio, Ji tematė tik toli apmi
rusias kapines. ■ ' ' . •

Visur viešpatavo tyla.
Eidama per pievą pamatė žydinčias pavasario gė

les ir nudžiugo, pasilenkė ii* pąsiskynė ją. >
—Vinceli, <u man skindavai gėlės, — sušnibždėjo — 

Dabar aš jomis tavo kapą papuošiu. ..
—Katą mane apleidai, sakalėli, kam?,... — skindą? 

ma gėles skundėsi. ' ,
Tas jos sklindąs liūdesiu skambėjo vakaro tyloj.v y
Atėjo. į kapus. >Čia amžina ramybė viešpatavo. .

Vžtekėjęs^ mėnulis apšvietė visą katilėlį, medžius ir 
sustingusius kryžius. Paslaptingi šešėliai’ slankiojo tarp 
kapą,-bet motina nieko nebijojo, nieks jos negąsdino,. 
Jos galvos, viršuje, ošė ptišyš, klony .lakštingala giedojo.

—Sūneli brangusis, —-- dejavo motiąa puolusi prie 
sūnaus kapo. — Ar neišsiilgai savo, motinėlės?... Veltui 
aš laukiu tavęs!' I / .. ...
r * —?AtsikėJĮaiv ankštąjį rytelį, mačiau saulutę tekant,, 
girdėjau paukštelius Čiulbant, bet jie manęs neUnksmi- 
no — mane Čia. vis traukia. •— Atėjo pavasaris, medžiai 
sužiiliavo, 'Jik^tavęs>‘ivisvąm.U”i".4 . • ■. ■’

. -rr-Atėik, sakalėli; palik Šaltą kapą, ąš tave sušildy- 
siu prie savo krūtines, Pasibaigs mano yar£as. Ateįsi, 
dobilėli?... • •• .• ’ . ; • ?• . . •

džįaį pąėjo iš širdies, kurį atjautė tokį didelį nedėkingu
mą, Tie žodžiai buvo ištarti su meile ir dėkingumu. Tai, 
kuri buvo Jo ištikimiausia draugė nuo prakaitės iki kry
žiaus. . "• . j ’ • ■ (’
\ “HūnaUj štai tavo Motina,” tarė Išganytojas šven

tam Jonuk Jis įsake Jonui mylėti Mariją, žmonijos 
Motiną.. t.

Kalbėdamas į šv* Joną, Jėzus Kristus kalbėjo į visus' 
žmones. Jis visiems įsakė mylėt Motiną, Mariją. Kai 
mes mylime savo motiną, męs esame netik jai ištikimi, 
bet pačuūn J ozui Kristui.

Nuo Kryžiaus Kristus mate visą žmonių nuodėmes. 
Tas reginys padarė Jp skausmus didesnius.. Ir viena iš 
tą nuodėmių tai buvo nėdėkingumas savo motinoms.

Kyistūs nuo Kiyžįaus žiūrėjo į Savo sopulingą Mo
tiną.. Ji$ žinojo J oš. didžius, skausmus, bet taipgi žinojo , 
Jos vieną paguodą. Marija, žinojo,, kad Jos Sūnus yra 
Dievas. . Ji žinojo, kad Jos Simus eina atgal į Savo am? 
žinuosius. nainus, IJangą. > ’ .

Bet Kristus nuo Kryžiaus mate ir rkitas’ motinas, 
kurią Širdys suspaustos skausmą ir kančią; motinos, ku
rios mate savo sūnus ir dukteris, einančius , nuodėmės ke
liu į amžiną pražūtį, Jis matė Monikos rankas, palml- 
tas maldoje iįž nuodemingą sūnų Augustiną. ; Ir nusi
ramino Jo .švenčiausioji Širdis, matant Augustiną ir mi
lijonus kitą per motini^maįdas sugrįžtant prie Dievo. Ir 
ar galėjo būti didesnis džiaugsmas motinoms,, kaip ma- .. 
tyti paklydusį- vaiką vėl klūpant prie Kryžiaus? . .

< ■ Šiandie yrą sūnų ir dukterų,, kurie šavo blogu gyve
nimu neša skausmą. ir ašaras savo motinoms. .

Sūnūs ir dukterys, jei atsitolinę nuo Kristaus, jei 
nuodėmėse gyvenate, atsiminkite, kad jūsų motiną šir-. 
dys, kaip šv. Moąikos,' trokšta, kad jus. sugrįžtumėte 
prie Kristaus.’ Ją rankos pakeltos maldoje prie Visa
galio Dievo už jus ir nebus nuleistos, iki jūs sugrįšite 
prie Kryžiaus. Vienos ją yla su jumis čia ant žemės, 
kitos jau Danguje, bet visos motinos, Danguje ir ant že
mės, trokšta ir tikisi matyti savo vaikus Danguje. Mo
tiną Dienoje, ar jūs neatiduosite savo motiiloms savo ' 
nekaltą širdžių ? . : .

J ei buvo, atsitolinę nuo Bažnyčios, 'argi nesugrįšite 
Motiną Dięnęje? Tai bus brangiausia motinoms dova
na. Eik prie Altoriaus, priimk šv. Komuniją už savo 
motiną. Jei ji nematys tave savo žmogiškomis akimis, 
ji žiūrės su meile į*tave iš Dangaus. Gal ji yra Skaisty
kloje, Gal per tavo kaltę ji. ketočia Skaistykloje. Pa
gelbėk jai pasiekti greičiau Dangą. Pasimelsk, užpra
šyk kunigą atlaikyti^šv. mišiąs už jos vėlę.’ .. . •

Motiną Dienoje, duok savo motinai atminimui do
vanėlę, bet brangiausia jai dovana, tai bus tas džiaugs-, 
mas, jei gyveni Dievo meilėje. T.

—-Motute mano,— pasigirjo balsas šventoj kapą 
.tyloj., r ■ .. . ‘ \ -■ ■ k- •

Motina sudrebėjo, pakėlė akis labiau įsiklausė. 
z —Motute, — vėl tas pats balsas pravirko, 

mane apleidai?...
Motiną apkratė šiurpulys. Nejaugi jos Vincelis su— 

dejavo, nejaugi jis šaukė?’ Apsidairė aplink. Netolie- 
sg, prie naujai supilto kapo, klūpojo vaikas. Vakar jo 
motiną palaidoj o. Aštuonią metą' našlaitis liko vienas 
pasauly. . '

Juozienė vėl pasilenkė prie sūnaus, kapo ir pradėjo 
jį puošti atneštomis gėlėmis^ Jai našlaitis nerūpėjo, Ji 
džiaugėsi, kad ji neviena kenčia.

Juozienė galvojo apie savo sūnų,
—Motute mano, kur aš 'pasidėsiu? — Dejavo vėl 

našlaitis.—Paimk pas save... l -

Motina nerimo. Jai kažkas šnibždėjo: eik suramink 
našlaitį. Tačiau ji nėjo* Ji negalėjo apleisti sūnaus ka
po, negalėjo pialikti savo vienintelę meilę.

• (O našlaičio skundas vis garsiau skambėjo nakties 
tylumoj. ‘ ? >

Ilgai dar motina klūpojo^ pyie sūnaus kapo. Ji mel
dėsi, Pagaliau atsikėlė. Mėnulis apšvietė jos pasikeitu
sį veidą;. Ji buvo rapai, iš. akių išnyko begalinis skaus
mas? ■ ‘ ’ f’' - . '■ '■ ■'

Ji.prisiartino prie našlaičio. ( : 7 ^
—Vaikeli, eikš pas mane, aš•'būsiu tavų motina...
Ji priglaudę kūdikį prie savo krūtinės.
Vaikas su baiihe pažiūrėję į svetimą moterį. Pama

tęs jos meilų veidą, su pasitikėjimu prisiglaudė prie nau
jos savo motinos.' Vienodas skausmas suartino,tas dvi 
sielas? ‘ ‘ -ri

Kapuose biivo tylu. Nakties ramybes netrukdė de
javimai. Mėnulis šviesiau suspurdėjo. Lakštingala 'šuo? 
kė dejavinių peritaidttą-gieslbę..,.

/.Juoziene eidama namo meiliai glaudė šypsantį vai
ką. Jos akyse spindėjo džiaugsmo ašaros, o lūpos šnibž
dėjo: dėl tavęs, sūneli,. •> . 7 \ •

kam



fcnktadtonli, g«gpi*« « d., 1888 P J W B T W t K K I H
M

C BLAIVININKŲ SUSIVIENYMO CENTRO 
VALDYBĄ “

Kun. J. J. tlvas. vadus; Kua. 'Jonas Bakauia—pirm.;
Kun. <L Mačiulio n iš—I-asls-vlce-pirm.;pPn Mankus—vk*’ 
pirm.; V. J. BIavąck»B—ra5t, 7 Mottatr., WoreeMerf Maaa. O. 
dabriene—ižd.. 6 Comnwnweaith Avė., Worce*ter, Ha*.. K. 

ny« Ir J. Svirskas—lido globhejal; Kun. ?r- J. 
rlua, 433 tVindaor et., Cambridgi/, Mmi.

KAS DAUGIAU į .KAPUS 
'NUVARO?

Šiandien oficialioj sti 
tikos/kuri mums galėtį paZ 
rodyti, kuria ligą kiek žmo. 
nią miršta, mės dai* neturi ; 
me. Pagaliau, jei'mes to
kią statistiką ii* turėtumėm, 
ji būtą netiksli, nes žmonės 
dažniausiai nenori - sakyti, 
kad ją kuris nors giminai- 
tis mirė nuo svaigiųjų gėri
mą. Tokią statistiką turį 
tik baliai, jį rodo, kad Da- 
mijos miestuose, kiekvienas 
septintas- pusamžis žmogus 
milžta nuo svaigiųjų gėri- 

s ir atjaunina hsetteus; kią^vartojimoT- ;ŠvėicarįjoT

Seniau buvo manoma, kad 
alkolis yra geriausias gydo
masis^ gėrimas. 13 ir 14 
šimtmetyje du žymūs inoks- 
lininkįti — _ Arnoldas Villa- 
novus ir Raimondas Zullijs 
— paskelbė alkolį gyvybės 
vandeniu (aqua vitae). Jie 
mane, kad alkolis; yra toks 
Vaistas, kuris gydo sergan- 

- čius
Kadangi tie mokslininkai 
buvo garsūs, tai ir ją skel
biamą “tiesą” priėmė hė 
kritikos. .1482 m,. Vokieti
joje išėjo Schriek’o knyga, 
kurios antraštė Šiaip, skam
bėjo: “Kas kiekvieną rytą 
gers nors po pusę šaukšto 
degtinės, tas niekada nesu-

\ stigs.” ------------ .— .. . ... . .
niiL kurie abejodavo ir daž. v^la Painieji .suserga 
nai alkolį pava d i n d a v o gmimą vartotojai,
“mirties žole,” tačiau jiems P^of. Adams susekė, kad iš 
niekas nenorėdavo pritarti. P 0Į) ligoniu blaivi n i n k $ 
Taip per šimtus metu ir 0 svai-.
skambėjo degtinei giedami juosius gėrimus vaitojan- 
himnai. Žmonės, žinomai T^el prof. Adams
norėjo, ‘‘niekad nesirgti, ” sa^°» tada, kai siaučia 
todėl gėrė jo ne po pusę I renkia smukliu duris 
šaukšto, ' bet po pusbonkį,Įtindni užrakinėti: jos par- 
bonką ar dar daugiau. davinėja kolerą.

.. • . , , J .. _ Plaučią uždegimu taipSiu dienu mokslą tyrinę- , , ; ,.. . , , i ‘ pat daugiau suserga vaitojimai rodo, kad alkolis ne . v. . . . <, , . ’ • . iv, I jaučiu svaigiuosius gėrimus.S? a* ^rel<^ay^su Į Dalyti 'įvairiausi bandymai 
sirgdma žmones. Jėi zmb- . . , ., *, . v_ . „ ir vis išvada, kad geriančiu-nes juo gydėsi, tai tik todėl, . .....
i i 'n ir,-- j. JU svaigiuosius gėrimuskad aklai: tikėjo tu suklv- o r u.: miršta 3 kartus.daugiau uz 
dusui ar gerai neistyrusiąL, ~ • . T • .■_i. .. * ■ - v.-. f oiaivmmKus.mokslininku žodžiais. Da- Į . -= . , .w . ,. . . , • H- Džiova yra labai issipla-bar jau aiškiausia - irodvta, Iv ... • _ , T- ,. _ . " _ ’ tmusi liga. Ja užsikrėstikad. alkolis nėra -gyvybės . _... , parengia dirvą svaigieji ge-
vanduo, bet mirties žole ar - ’ - • - -
Anodai. Dabar jau kiekvie
nas -.mokytinis (inteligen
tas) tiki, kad alkolis silpni
na ofganizmą, mažina kūno 
jėgas ir veda į liga^ Nėra 
nė vieno organo, kuris anks
čiau ar vėliau nuo alkolio 
vartojimo nebūtą sužalotas. 
Alkolio vaitojimas tik be 
laiko varo žmones. į. kapus. 
Iš,daktaro AVehr’u statisti
kos matome, kad Vokietijo
je nuo 1869 metą ligi 1873 I 
metą alkolis buvo dažnesnė 
mirties priežastis, kaip bet 
kuri kita. Alkolio vartoji
mas yra ir psichiniu ligą 
svarbi priežastis. Alkolis 
sugadina vidaus organus 
■taip, jog žmogus suserga ir 
numiršta nuo jakniį susi-1 
traukimo, inkstą, uždegimo, 
kraujo indu siikalkčjimo, 

. : širdies’ mušimo, ir tt. ;
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Atsirasdavo žmo-

je, rodos, taS pats. ; .; ’ ?
“Svaiginamu gėrimą vai

tojimas įar- kenksminges
nis tuo, kad jie nusilpnina 
žmogaus kūną ii sumažina 
jo atsparumą^ užkrečiamoms 
ligoms. Ta tiesa yra ąau 
kartkartėmis patikrinta.

Kai pradeda siausti kole-

DARBININKO”
.■ ’ 4; ■' ?•' .. ■ . f
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Mass. Laiko nedaug. Ruoškitės. ■ |

Įriniai, nes jie nusilpnina kū
ną ii* numažina jo atsparu
mą džiovos bakterijoms. 
Tose Prancūzijos vietose, 
kur daugiausia išgeriama 
svaigiąją gėrimą, daugiau
sia mirštama džiova.

Į Svaigiųjų gėrimą ‘dirbėją 
ir pardavinėtoją daug dau
giau miršta, kaip kitą pro

cesiją žmonių. Tai rodo 
Anglijos statistika ii* gyvy
bės draudimo bendrovės. 
Savižudybės didžiausia prie 
žastis yra alkolis — trečda
lis savižudžiu yra buvę al- 
kolinią gęrimą. vartotojai. 
Danijoje, kur savižudybių 
skaičius yra didžiausias, iš 
100 savižudžiu visada yra 
41 svaigalą vartotojas.

Įvairią nelaimią priežas
timi taip pat yra svaigalą 
vartotoj ai. Apskai t omą, 

. kad Anglijoje kasmet žūva 
140,000 žmonių niio tą nelai
mią, kurios įvyksta, per al- 
kolj. Per devyniolikto šimt
mečio visus karus žuvo pus 

I aštunto milijono žmonią, o 
| nuo nikolio tame pačiame 
šimtmetyje tas pats žmonių 
skaičius išmirė per 30 metą 
Išvada: iiuov nikolio?*daug 
daugiau žmonią žūsta, negu 
perkarus... ...

Čia visai neminimi tie!nė-

X ' ‘ ■. x
| Visais kelionės reikalais kreipkitės pas |
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UKRAINTEČIŲ DIDŽIU- 
LIS OHOĘAS

Antradienį, gegužės 3 d., 
lankėsi Amerikos Ukrainie
čių’ jungtinis choras ir bale
tas? Kadangi jau lietuvikr 
pradėjo domėtis šios jiems 
simpatingos tautos politine 
padėtimi, , ją liaudies dainos 
ir. jokiai irgi negalėjo pra
eiti nepastebėti;- šis didžiu
lis junginys, kiek teko gįr- 
dėti, jau yra seniau suorga
nizuotas ir važinėja koncer
tuodamas netik visuir Jung
tinėse Valstybėse, bet ir. 
Meksikoje. Dvideš imti s 
antrais metais',’per Kalėdas,, 
jie surengė koncertą Meksi
kos Mieste, sostinėje, kur 
dalyvavo per 32,000 publv 
kos. ?

Lapai reta tauta, bent A- 
merikoje, kuri gali didžįuo- 
'tis tokio masto menine or
ganizacija. Choras,; vado
vaujant Aleksandrui Koše- 
e’ui, sudainavo liaudies dai
ną rinkinius. Baletas — 
šokikai, diriguojant Vasilui 
Avramenko, pastatė tikrai* 
niečią senobinius šokius, Į 
pritaikintus ir papildytus 
šią ’ dieną reikalavimams. 
Visa programa buvo su
rengta pagerbti Amerikos 
didvyrį, Jurgį Washi.n.gto- 
ną, jojo gimimo dviejų šim
tu metą sukakties proga.

Nemaža ir vietiniu lietu
viu atsilankė.

. Didžiausioji laimė y/a meilė.—- 
M.Pečkauskai|ė. ’ ,?,

ŠV. VARDO DRAUGIJA
Pereitą penktadienį įyy-: i 

ko vyrų' draugijos, sustiin-? ' ; 
irimas ?‘smokeris.” Buvo į 
aptarti einamieji mkalaf, 
ir ruoštasi vasaros darbams. s 
Tartasi apie katkurius n,au- ’ 
jus parengimus. ~ 1

1 - ‘ ■ ■ , ■:

'■ SERGA’ •

Ona1 Štreimikiene, nuo i
Parkih St.,. staiga apsirgo i

^pereitą savaitę ti būvą- nu----- 4
gabenta ligoninėn; Pądary- ■ į 
ta jai operacija Eranklin j
Sąuare ligoninėje. ; )

- Antanas Bekus, tėvas, !
sunkiai susirgo ir jau sa- . 1 
vaite kai guli.. Koks svai- Į
gulys jį apėmęs ir neduoda ■
atsipeikėti. . . ' ■

Antayas Žemaitaitis dar 
tebeguli? Merey, ligoninėje. : 
Ketinama ir jam daryti (h | 
peraciją, tik gydytojai lau
kia jo sustiprėjant. . Rim- 
tai .serga cukrine liga ir vi
durių augėjimu. Žynus,

Telefonas; Plaza 1350. • ,

JONAS GREBLIAUCKAS 
Graborius ir Balsamuototfas 

423 S. PACA STREET, 
BALTIMORE, MD.

. ĮSIDĖMĖKITE! J m b. miras 
LIETUVIS GRABORIUS 
637 S. PACA STREET, 

BALTIMORE, MD.
LnklotiivG.se patarnauju gerai Ir 
pigiai. Nuo 75—100—150 dolerių. 

Pngrabuš paruošiu.
Telefonas — South 0083.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

laimingi atsitikimai, kurie 
įvyksta dėl saikaus gėrimo. 
Beniau manyta, kad gėri-’ 
mas su saiku žmogaus svei
katai nekenkia ir prie įvai
riu nelaimią, neprisideda. 
Dabar tuos ‘laiminguosius’ 
manymu^ sugriauna Angli
jos ir Kanados draiidimo 
draugijų statistikos išvados.

Pas mus ir kitur dažnai 
galima išgirsti sakant, kad 

nereikia būtį blaivininku 
fanatiku, kad vienas. stikle
lis išgerti galima, kad jis ne 
sugriaus taip branginamos' 
sveikatos ir blaiviniiikišku 
pamatu. ToĮtievaišingL “ge
radariai’’ kaltais duoda gy- 
vą pavyzdžią ir- “įrodo,” 
kad daūg žmonių ilgai gyve
ną, nors mėgsta gerokai įsi
gerti. Priekaištai visai ne
protingi.. Tai visai'taip 
pat, kaip kad sakytu' senas 
kareivis, kuris dar nė karto 
nebuvo sužeistas, jog karas: 
esąs visai nepavojingas ne; ‘ 
sveikatai, nei gyvybei, juk 

'. nąsifaiko^ kad’kareivis'*iš 
l- įard lauko grįžta sveikas,: 

bet kiek karo lauke karei-
■ viij randa mirtį. Jei kuris

žmogus yi‘a sveikas ir tvir- i 
tas, to alkolis per trumpą , 
laiką' į lovą nepaguldys, ir 
.jis gali ilgai gyventi. Bet 
ar jis nebūtu ilgiau gyve
nęs, jei butu visai nevarto
jus svaiginamu . gėrimu

Daug; vaiku paveldi kai 
kulias tėvų ypatybes ti-šilp- 
nybes. Pastebėta, kad dau
gelis girtuokliu,tėvų vaiką 
paveldi palinkimą girtuok
liauti, palinkimą į nervą li
gas ir proto ligas-(idiotiz
mą), z” .

IŠ viso mums nebėra4 ko 
sakyti, belieka sutikti su 
Austrą Sveikatos v Saugoti)-^ 
jiį draugijas žodžiais: “Jei 
kas mūsą paklaustą, apie al
kolio vartojimo kenksmin
gumą, tai mes turėtumėm i 
atsakyti, kad alkolis yra di
džiausias - žinomų priešas; 
jis naikina turtus ir. išžudo 
visose kultūringose valsty
bėse daug daugiau žmonių, 
kaip didžiausi įr kruviniau
si karai?’ ,

; - <(Jš “Šaltinio”)
. # . ** . , • . . M

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

"DARBININKO" SKAITY
TOJŲ DĖMESIUI

“Darbiniiikas” jau priima 1932 

m. Lietuvos Paskolos Bonu ku

ponus už prenumeratas ir< kny

gas už pilną ją vertę. ‘Nukarpę 

1932 nv kuponą siųskite

“DARBININKO” ADM., 

366 W. Broadway,
•• <

. South Boston, Mass.

LIETUVOS DUKTERŲ DRJ09 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

’irminlnkė — Eva. Marksien?, 
625 Ei 8th St.,-So. Koste, Mass.

Vice-pirmiiiiiikė— Ono Siaurienė, 
443 E. 7th St.,. So. Boštou, Mass. 
Tel. Sq. Boston 3422-R

ėrot. Rašt. *- Brone Ciunienč,
29 Gould St, West Roxt>ury, Mass.
TeL Parkyvay- 1S64-W .

rin. Rnfit. — Marjona Mąrkonluts 
66 G S tų Sp. Boston, Mase. .’ 

iždininkė — Ona StanluilutĄ
105 West 6th gU So. Boston, Mass. 

TvarkdarS —' Ona- MtegirdienS
1512 Columbia Rd., Šo. Boston, Maus.

Kasos, Globėja — E. Janu§onlen4
1426 Columbia Rd., So. Boston, Mare 

Draugija savo, susirinkimus laiko .kas 
antrą utarninka kiekvieno iDčneslb, 
7:80 vai; vakare,. pobožnytingj ave-

• . talnOJ.
Visais draugijos relkalal.i..kwlpkit»
- pas protokolu raitininke. ..

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINM' į
DR-JOS VALDYBA . Į

Pirmininkas m. žiobt
86 ML. Ida Rd.. Dorcheetęr, Mare. ' ’

Telephone Colnmbia 5481 .' ; 
Vicė-pirminlnkas — J. Petrauskas . ‘

24 Thonias 1’ark, So. Boston, Mass. ( f 
Pro t Raitininkas—J. Glinėckis ’

5 Thotnas Park, So., Boston, Mass.
Fin. RaStininkaa —- ll. šelkls

256 E. Ninth St., So. Boston^ Mare, 
Iždininkas —A.Naudžiūnas <

885 Ė. Broadway, So. Boston, MaM.
Maržalka — J. Zalkls

7 Win/leld St., So. Boston,. Mare.
Draugija laiko susirinkimus kas trėčl( 

nedeidlėūil kiekvieno mėnesio, 2 yat 
po piety. Parapijos salSJ, 492 E. 7tb: ’

• St, So. Boston^ Mare? į
Profesionalai, biznieriai, pramonių- j 

kai, kurie skelbiasi “Darbininke,” tik- . 
ral verti skaitytoju paramom , • (

Visi garsinkitfis “Parbjnjnke."

•

:• ? . •«
. -7 i

L VYčiy APSKRITIES 
SUVAŽIAVIMAS

Liet. Vyčiu Naujos Ang
lijos Apskrities suvažiavi
mas įvyksta gegužės. (May) 
22 dieną, 1 y. po pietą, Šv; 
Roko par. svetainėje, Web- 
ster Stri^ Brocktoh, Masįs.

Kuopos *’ malonėkite prh 
siąsti atstovus Į šį svarbią 
metinį suvažiavimą*
^Liet, ^Vyčiii^Katijos Ąng* 

ii jos apskrities valdyba: ?
K. J. Viesulą, pirm.
D, Įt.Avėrk^ vice-ptim,

I LIETUVĄ
'• Patogiausiais Keliais .

NAUJI IŠPLAUKIMAI
Gegužes 10 d, Laivas KUNG^HOUI

• . ;i2 dų ' ‘’ ‘
” . 14/d,
” .17 d.,

. ” 19 d.,
.21. d.;
28 d.,-

• 28 d.»
' Birželio. 4 d., *r

. 18 d..

” ... EUROPA 
” UNITED STATES 

COLUMBUS.
” DROTTINGHOLM t
” BRMEN 
? FREDERIČK VIII 
” ■ EUROPA

KUNGSHOLM 
.... ■ UNITED STATES

RUOŠKITĖS DABAR! .
Visos Informacijos apie kelionę visiems dykai. '»

C. J. WEISUL AGENTŪRA
‘‘Darbininkė Name” , . ; ’

366 WEST BR0ADWAY,. SOUTH BOSTOK MASS. 
Tel. South Bąttam 0620 .

¥

1 ¥

LnklotiivG.se
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KAS GIRDĖTI. LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

kTžgjn u-upaigtfa^ugro^nu^u

PĮĮĮLĄOELPHIA, M,-
Balandžio 24 d., Šv. An

driejaus •' parapijos choras 
suvaidino dramą “^Nepaisy* 
to ją” ir komediją “Nelai
mingas Joški s.”

Drama vaidino šie as- 
mena: Ed;Budovas, A. Grcl- 
Žinįūte, O. TubeKūte, P. 
Staniškis, A. Bekeniitė, J. 
Rarnašauskas, M. ,Lekšaite, 
A. Zigmantaitė, A. Sapalių* 
te, J!. Staniškis, S. ^Norkū
nas, K Bijunaitis, Ed. Jo- 
naitiš, B. janonyte, M. Ker 
Žytė. Suflieriumi buvo Ą.. 
Staniškyte.

, “Nelaimingą JoškŲ? vai
dino J. Staniškis,.-K. Biju- 
'naitis, Ėd,. Jonaitis, J, Sta- 
delninkas. Suflieriu ir tvar
kytoji! — A. Urbą.

Prašau man leisti vaidin- 
‘ tojams surukti — valio!

.. Daugiau tokiu geru va
karų!

Vestuvių apeigos buvo la
bai gražios ir įspūdingos. 
Bet visų brangiausia ir at
mintina, tai įražus jaunavė- 
džių’ pavyzdys, kad sumos 
metu juodu ir pulko nariai 
visi kartu priėmė šv/ Sak
ramentui • j.

, 'Prieš šliubą vietos klebe
nąs pasakė anglų ir lietu
vių kalbos? iškilmėms .pri
taikintus pamokslėlius.

Ne vienas eastonieęių ap
gailestauja malonios ir lin
ksmos šeimynėlės, kuri pa
liko šią apylinkę ir persikė
lė gyventi Brooklynaif. TTėt 
džiaugiasi palikta brangia 
tąbernaeulum už 250 dole
rių ir linki naujai - porai 
gražaus sugyvenimo, meilės, 
vienybės, išsipildymo kilnių 

ii* gražių jaunystes, troški
mų. Vietinis,

WORCESTER, MASS,
MOTINOS DIENA Balandžio 24 d. Sb. Bostono Sodalietės, surengė vakarą, kuria- me sūvaidhita kun. K. Jenkaus sukomponuota linksma komedija 

“GYVOJPSTOVYLA.” šį komedija bus vaidinama gegužės 15 d. Norwood, Mass., bažnytinėje svetainėje ir birželio 12 d. So. Bosto
no parapijos piknike, Įvyksiančiame Romuvos parke, Montelloj. čia matome to veikalo vaidintojus. Iš kairės i dešinę stovi:
P. Antanėlytė,. O. GrileviČiūtė, O. šidjauskaitė, S. Jokubauskaitė^ O. Tetulytė/ D. J. Averka, M. Grilėvičiūtė ir A. Grabijoliūtė.

Sėdi: O. Barauskaitė ir V. šmigelskytėį. z >
Komedija tikrai verta pamatyti, todėl reikia manyti, *Jog Nor- woodė ir parapijos piknike jį susilauks daug žiūrėtojų.

NEW HAVEN, GONN.
.Gegužės mėn. 8, 9 ir 10 d, 

d. šv. Kazimiero pampijoji 
New Haven, Conn, bus Ke
turiasdešimt, Valandų ątlai* 

idąį, '
L" AtĮaidąi prasidės sekma
dienio vakare 7:3(1 !>• *8* T.

| Visi aplinkiniai .. lietuviai 
prašomi atvykti.

Išpažintys bus klausomos 
pp 'pamaldų,, . ' ,

ĮCun. Ų. P, J\arkduskas^
Parapijos. Klebonas, . . * O ‘ j • Į

CĄMBRIDGE, MASS,

MOTINAI PAGERBTI
- Motinoms atminti bei pa

gerbti, Apaštalybės Maldos 
Draugija1 gegužes 8 d. ren
gia iškilmingą1 vakarienę, į- 
vyksiaheią parapijos salėje, 
1123 Leinon St. Pradžia 6 
vai.

Sūnau! Duktė! Parody
ki savo meilę motinai dabar, 
dabar, kol dar nevėlu.... t

. ? Labai' omnia^ippii^

mateSy/conn-

Gegužės 8 d. Sąjungietės 
eis prie Dievo Stalo gyvųjų 
ir mirusiųjų motinų inten
cija.

Vakare šv. Kazimiero pa- 
rapi j os svetainėj e,, tuo j au 
po Mišparų, įvyks parengi
mas — kalbos, dainos, juo
kingi vaidinimai, muzika. 
A. Našukaitė ir A. Asėkevi
rinte pasakys juokingą dio-

Šv. Kazimiero Seserų rė
mėjų skyriaus vakarėlis 
gražiai pavyko. Liko gra-

IffiSTFIELD, MASS.

' -A —~
1 Gegužės 1 d. šv. Stepono 
draugijos surengtas vaka
ras pavyko. W.'Lynų o šv.- 
Juozapo draugijos teatrai!* 
šl<as 'ratelis, J. .Kilnipnio. 
vadovaujamas, suvai d i n o 
komedija “5 kartai po I bus 
i?’ .• V J

Vaidino ,K. Mareškevi- 
čins, O. Lingąilytė, Z. Ap- 
tukaite, V. Kui.raitė, L., 

j Glinskaitė, P,. Zalętskas, S.
Verbickas, Al .Perednis ir 

S. Vaišnoras.
Programą paįvairino vir

tiniai Girdvainidte, A. Bart 
kus, Sesers Kaminskaitės ir 
Gf ažudytė.

P. Z. .4.

.. MOTINOS DIENA ..
Vyčių kuopa tinkamai mi

nės Motinos Dieną, šį sek
madienį, gegužės 8 d., 9 vai. 
rytą parapijos bažnyčioje 
vyčiai išklausys šv. mišių, 
po kurių turės bendrus pus
ryčius. Vakarei v. bus su
vaidintas 4 veiksmų veika
las “Gudri Močiutė.”

Vaidins Alb. Marcelynas, 
M. Šambarytė, O. Stoknai- 
tė, M. Baranauskaitė,^ J. 
Snieekiūtė, • J. Marceljmas, 
P. Kauųeckis, K. Karniaiis-’ 
kas, J. Jokubauskas ir P. 
Lazauskas.

Visi vaidintojai pasiryžę 
gerai suvaidinti. Pertrau
kų-metu dainuos M. Andrį 
kiūtė, A.* Ųlinskaitė ir B. 
Zalioniutė.

• Visai programai vadovau-

žaus pelno.
7-to ir 8-to skyrių moki- 

niai-nės vaidino gražų vei
kalą “Šv. Kazimieras”.

4- to Skyriaus berniukai
sudainavo ‘Vargdienių dai- 
nsj ” ’

5- to ir 6-to sk. mergaitės 
įvairiais drabužiais. sudarė 
‘ ‘ drilių, ’ ’ akompanuo j a n t 
muzikui J. Žemaičiui.

C. Rogliūtė sudainavo 
solo , akompanuojant p. Gi- 
raičiūtei. Duetą dainavo 
M. Delionienė ir Giraitė. 
Juokingas eilutes pasakė M. 
Kvayaęiejūtė.

Baigiant programą kal
bėjo kun. Ą. Petraitis. Pro
gramos vedėju, buvo kun. J. 
Bakanas. Kuris tą dieną 
plačiai aiškino bažnyčioje a- 
pie Seselių darbuotę. s

VARDUVIŲ MINĖ- ’ 
JIMAS

Gegužės 8 d. ši kolonija 
minės du brangius įvykius

Motinos Dieną ir ktebo- 
‘no kūli.- Stanislovo J. Vem
brės varduves,

Tuo tikslu .7 vai. vakare 
bažnytinėje svetainėje įvyk
sta koncertas, kurio progra
mai vadovauja varg* Ęni. 
Šlapelis. Programą atliks 
pavapij os didysis ir maža
sis, chorai, N. Anglijos žy
mieji solistai.

Laukiama svečių Iš visų, 
apylinkių. Bus keletas ku
nigų. Dalyvaus ir miesto 
mayoraą . *

.Kadangi drauge su var
duvių proga sukanka ir 3, 
metai, kaip šioje kolonijoj? 
klebonauja kun. S. J. Vem
brė, tad tikimasi, kad minė
jimo iškilmės tikrai pavyks.

Kviečiami vietiniai ir a- 
pylinkės lietuviai! JRep.

Išreikšta „padėka šeimi
ninkėms V. Tamulionienei, 
O. Skirkevičienei ir klebo
nijos šeimininkei, kurios ne 
tik dirbo, bet dar. ir3 aukoju 
po, gardų pyragą. Padėko
ta it Šodalietėiiis, patarna
vusioms prie|^fąlų. . '

MOTINŲ DIENA
Šv.. Kazimiero parapijos 

visos moterys žada eiti prie 
išpažinties iu corpore Moti
nų Dienoje ir turėti bendrus 
pusryčius. Klebonas visas 
kviečia dalyvauti. .

NASHUA, N. H.

LIETUVIS BĖDOJ
. Balandžio mėnesio pra
džioje apdegė Makaravičiąus 
namas. Nors šeimininkai 
visi buvo išvažiavę į Bosto
ną svečiuose tą dieną iš pat 
ryto, o damas užsidegė .va
kare, bet ugnegesių. virši
ninkas mano, kad tyčiomis 
padegtas nąm.as‘ ir ■ šeimi
ninką suareštavo.. Pareika
lauta 2000 dolerių kaucijo; 
ir jau. ketvirtą kartą žmo
gų vargina.

LDS. KuopM ^sĮrinkimai
PHILADELPHIA, PA.

LDS. 13 kp. susirinkimas įvykt 
penktadienį, geg. 6 d.,, 7 :30 yal. 
vakare, mokyklos kambary. Ate*» 
kitę gausiai. Nepamirškite užsimo 
keti duokles. * Valdyba^

BRIGHTON, MASS,
■ //■ ' . ’ ■. ■ . ••

LDS. 22 kp. susirinkimas įvyk* 
penktadienį,, geg. G d., 7 :30 vai, 
rak., Lincoln Svetainėj, 26 Lincoln 
S|.* Ateikite , visi. ’ Vąldyba j

VĖLIAVOS IU 0RGAH1ZA- 
cuy ŽENKLAI

CLEVELAND, OĘIO
Gegužes 6 d,, 8 valandą vakare, 

Lietuvių Salėj įvyks LOS, 51 kp. 
mėnesinis susirinkimas. Gerbiami 
nariai prašomi susirinkti. Valdyba

ją kprnp. A. Aleksįs.
. • • . . Sanibla,

■ • f ''

EASTON, PA.
įspūdingos VES-

• ?• TUVĖS

J Balandžio 24 d. (sekma
dienyje) prieš sumą buvo 
suteiktas moterystės, sakra
mentas Gabrieliui McCasey 
iš ilollis, N; Y. su.p-lė Zu
zana Mačiokaite iš Patten- 
būrg< N. J., MaČiokų šeimy
nėlė buvo-apie 4 metus ne-, 
toli Eastono Pattenburge ir 
labai susiartino su eastonie- 
čiais.

GEGUŽINĖS PA“?
, ■- MAULOS '
Šv. Kazimiero1 koplyčioje 

gegužinės pamaldos prasi
dėjo gražiausiu pasisekimu. 
Čia visą gegužės mėnesį bus 
pamaldos kiekvieną vakarą 
7:3Q vai.. Ypač šv.‘ Kazi
miero mokyklos mokiniui 
bei mokines labai gražiai, 
gieda giesmes Šve. Panelės 
garbei; , .

Čia įgauni malonaus įspm 
džio, girdėdamas mūsų pri
augančią kartą* traukiau: 
galingais balsais . <. šventas 
giesmes savo: bočių kalboje.

. Rep,

. ŠVENTĖ' ■ ■
• * '

. LDS. 65-tą kp. nors ir ne
skaitlinga nariais, bet'labai 
gyvai veikia, nes tūri darb
ščių veikėjų^

Bal. 17 d. kuopa minėjo 
metinę „ šventę. > Nariai iš 
svetaines žygiavo į bažny
čią, kur išklausė šv. mišių 
ir priėmė Komuniją, 

• Po pamaldi! įvyko bendri 
pusryčiai,? kurių metu, kun, 
Dr; A. Bružas pasakę gra
žią' prakalbėtę; keletas na
rių ir išreiškė kelias min
tis.. •/ ' - . ’■

Visi nariai pažadėjo gy
viau dirbti LŪS. naudai.

DARBAI
Nors algas nukapojo be 

jokio pasigailėjimo, bet dau
bai vis mažėja ir lietuvių 
jau yra daug be darbo, • o 
kiti dirba vos po keletą .va
landų .į savaitę. ,

. . Lt sakelis,.

PERKAME BONUS
„■ ■ ' ■ ■ <• *' 

, Ąrvtūri Lietuvos Boną? 
Nes mes perkam Lietuvos. 
Bonus ir mokam pagal die- 
nos. kursą. Tuojau praneš
kite mums, kokį' turit Boną 
ir kiek yra prie jo kuponų. 
Greitai gausi ątsakymą- ir 
pasiūlymą grynais pinigais. 
Prie progos apl a n k y k i t 
mus^

Musų krautuvė atdara ir 
vakarais iki 9 valandai.

Parduodam. laivakortes ir 
siunčiam pinigus—doleriais 
į Lietuvą,' Lenkiją ir Latvi
ją- ■ ‘ ■’

Musų krautuve didelė. 
Turime visokių drabužių ir 
čeyerykų (shoes). Laikom 
taipgi plačių čevęrykų vy* 
rain ir moterįmy •

Nuo dabar ant Čeverykų, 
skrybėlių, ..iuarškiniij- ir kal- 
dru numušamą >25 nuošimtį. 
Malonėkit mus nepamiršt.

AMERICAN DRY GOODS 
,.■.’. STORE y 
P; Bartkevičius, Savininkas, 

678 No. Main. Street,.. * 
MONTELLO, MASS.

HARTFORP, CONN.
LDS; 6 kp. susirinkimas įvyks 

geg. 8 d., .tuoj po sumos bažny
tinėj svetainėj, 41 Cąpitol Avenue 
Malonėkite vis nariai ateitį,-nes y 
ra svarbių reikalą dėl kuopos nau 
,doK\ ‘ ‘

‘Taipgi malonėkite užsimokėti ku 
rią yra užsilikę mėnesinės duok 
lės. y . LD»6kp.rait

CĄMBRIDGE, MASS.
LDS. 3- kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks sekmadienį, gegu
žės 8 d., tuoj po sumos, L. baž
nytinėj ; svetainėj. Visi nariai 
malonėkite atšilankyti ir užsįmo- 
kėti užvilktus' mokesčius. Vald.

HARRISON-KEARNEY/N. J. i
L. D. S’. 15 kuopos susirinkimas 

įvyks gegužes 10 d., parapijos' 
svetainėje, 6. Dtavis Avė. Visi 
nariai kviečiami atsilankyti.

* Valdyba.

LOWELL,MASS. -
LDS. 97 kp. susirinkimas pyks- 

ketvirtadienį, gegužės 12 dieną 
vakare. Ateikite visi. Getą proga, 
darbininkams prisirašyti prie vie- 
nintėles darbininką organizacijos

•Valdybi

SOVIETU RUSUOS

\ 5'Metu Planas.
Kalbama Filmą

, ‘ Anglą .kalboje .
1932 m, gegužeą 12 ir 13 d.yd;

.6 ir. 8 vai. vakare, • 

Tautiškoje Salėje,

MASS.; .

JAMES ALFRED, M. D.
Ji&SV ŠEIMOS GYDYTO JAS 

[ ''VniaįdOBr. •.
• Nrto 7 iki f) vakare, f 

ISakirtant 
Antradieni ir Ketvirtadieni. 

Taipgi pagal eusltarlmį.
591 North Main. Street!, 

Brocktan, Maw,
Tel. 40

tiii musų speelnlybė ir Ilgą melų 
į praktikai Darbas artistiškas.. Ka inos 
žemos..

• M. A. NORKŪNAS
P. Q. Bos 91, Lawrence, Mass.

Į •• . , \ ‘ ,

į GHARRON’S j
Ų PIANAI—RADIOS ji.

I ŠALDYTUVAI ’ > jj

I
 Aliejaus pečiai, Skalbiamos j j 

mašinos
20 TRUMBULL STREET 1! 

WORCESTER, MASS. t JĮ
TeL 4-9480. p

Lengvos Išlygos—Be Nuošimčisj |

.SVIES & SVIES
P. A. Sykes ir B. G. Sykes 
LIETUVIAI ADVOKATAI

. Ofisas:
SANBORN BLOCK

, 681 Washington St? 
NORWOOD, MASS.
Tel. Norwood 0330 ‘

Gyvenimo vietai" ’
• 32 Wąlnut Avė.

? Tel. Norwood 1315‘W.

■LIETUVIS GRABORIUS
Laidotuvių reikale visuomet iv visiems 

maloniai' ir tinkamai patarnauju, Ga
lite kreiptis' bile laiku, dienį ar naktį, , 

o aš visuomet pasirengęs kiekvienam 

pareikalavimui. Už važiavimą į kitus 

miestus Jokio atlyginimo, nereikdlapjin.

P. J. AKUNEVICH 
(AKUNEvierosj . x

16-18 Intervale St., ' 258. West Broadvmy,
Montellof Mass. So-. Boston* Mass.
Tol, Brockton AllO . ■ ? tTol, S. Boston ŪSG
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TETINĖS ŽINIOS
VYČIAI PAGERBS 

MOTINAS
lotinos Dienoje kįekvie^ 
žmogui stengiasi tinka- 

usiai pagerbti savo mo- 
nežiūrint, ar ji būtų

'a. ar mirus. Žinoma, 
•ių dar gyvos motinėlės, 
džiaugsiu ingai sega rąu* 
ą rožę prie krūtinėš, 
ikina siuvo motineies, o 
rių motinėlės jau atsi- 
'rnsios iš gyvųjų tarpo, 
liūdnai sega prie krūti- 
/baltą rožę; nors negalė- 
ni jos pasveikinti, tai 
Idžiasi už jas.
Pa diena yra Lrangi ir L. 
čių 17-tai Algirdo kuo- 
., nes ji iškilmingai minį 
pradedamą ryte bažny- 
j ir baigdama vakare sa- 
e.. '
Eš tikrųjų gražūs įspūdis, 
i susirenka vyčiai’ atatin- 
momis, gėlėmis pasipuošę, 
corpore maršuoja į baž- 
"ią išklausyti šv.1 mišių ir 
imti šv. Komuniją, - 
gyčiai ir šiemet minės 
našiar Motinų Dieną. Iš 
<aro visi nariai prieis iš
minties, o rytą 8 :45 valan- ’ 
susirinks į bažnytinę sa- 
kur žygiuos į bažnyčią,

9MBBEMI
DXRBTRtNKYB

r.

JUOZAS M. UIUS
Ąi ' 5 l

LAIKRODININKAS |
Parduodu įvairiausios įpUšies L 
auksinius ir sidabrinius daik- j 
tus. s Taipgi - ir pataikau. Į

366 W. Broadway | 

v SO. BOSTON, MASS. j

5 Veiksmų 6 Paveikslų Drama 
Rengia L. Vyčių 17 Algirdo Kuopa

74% vai. vakar* • •

bažnytinėje svetainėje '•
So. Boston, Mass. / • Tikietai 50 ir 35c.

JADVYGA VITKAUSKAITĖ 
(Edith White), parapijos choro 
veikli nare. _ šiomis dienomisji 
daug veikia chorą komitete, kurs 
rengia didelius šokius, įvyksian
čius gegužės 10 d. naujame Roee- 
land Ballroom’e.

vaikantieji bažnyčioj* yra 
kviečiami Į tuos pusryčius.

7 vah vakare bažnytinėj 
salėj bus suvaidinta Putino 
parašyta 5 veiksmą B ati
dengimų drama “Valdo
vas.” , Veikalas;yra tinka
mas ir gtažus, todėl teatra
lė komisija deda pastangas,

kur prie kuopos ; papuošto 
altoriaus bus atlaikytos šv. 
inišios. ‘ . •

Šiemet šios apeigos skhs 
sis nuo kitų metų tuo, nes 
yr,a pakviestas į šią dvasinį 
puotą ir šv. Petro parapi
jos choras, Merginų 'Sodali- 
cija ir Marijos Vaikelių 
^draugijėlė, kurie, beabejo, 
dalvvaus. Po pamaldų , i- 
vyks lengvi pusryčiai baž
nytinėj salėj. . Visi ; dąly-

ei. So. Boston 3520

L U. ŠALNA-SHALLNA
LIETUVIS ADVOKATAS

Balggs du Universitetu 
JORNELL UNIVERSITY su A. B. 
I. WASHINGTON UNI V.8U LĮJL

(antros lubos):'
166 Broadway, South Boston

, R e z I d ė n c 1 J a 
05 Harvard St. Cambridge; Mass.

Tel. Universlty 1463—J. ■
• . ... o- 

KAZ. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS 

“Darbininko” Name 
(antros lubos, Ruoni 1) 

366 Broadway, So. B9Ston. ' 
Tel,' Šd. Boston 3957 

Bostono Ofisas 
89 State StreetrRoom 63 

Tek Hūbbard 9306 
Gyvenimo: 33 Rosemant Street, 

Tel. Talbot 2S78 Dbrelrester, Mass.

mai suvaidintas.
\; Yra sutrauktos visos pa* 
jėgos. Vaidintojai per va
karus sušilę di rba, kad tik 
ko' puikiausiai išeitų, ir aš 
visai neabejoji^ kad tas pa
vyks. :

Taip“ vaidintojų yi*a nau
ja pajėga —Jonas Pilipau- 
skąs, buvęs Lietuvos univer
siteto studentas, keli mėne
siai atgal atvykęs į šią šalį. 
Jis vaidins svarbiausią ro- 
!ę. ■ -

Rengėjai, negailėdami nei 
savo jėgų, nei brangaus lai
ko, darbuojasi per ilgą lai
ką, kad tik neužviltų savo 
brangių svečių, todėl ir. vi
suomenė turėtų tuomi susi
rūpinti ir gausiai- atsilan
kyti.

visi k ii ri enis aplin— | 
kybės .lėis atsilankykite į V 
bazhyfmę..
vienos bostoniškiams. nema
tytos dramos “Valdovas.”

. Putpele,

Martinonytė, A. Jurgelai
tis, Ji Galinis, ir Ka<- 
bauskaitė. ' .

Šokiams grieš J. Antanė
lio Paramount Club orkes
tras. - - ' ;

Gražaus jaunimo laukia
ma ne tik iš Bostono, bet ir 
iš Brockton, Norwb$d, Wf>r 
.cester>y^ovidence,.ęam- 
bridge, Lawrence ir kitų 
vietų../' Z'- / •■•/ '• • •

baigia pasveikti. Ji labai 
dėkinga jaunam gydytojui 
Dr. Arentai, kurs ją išgel
bėjo iš sunkaus ligos padė
jimo ir labai sąžiningai gy
dė ligoninėje“ ir namie.

GAL TURĖSIM “ALAUS
DADAni’l '

VASILE AVRAMENKO, uk
rainiečiu tautinio baleto gedėjas, 
Jie supopuliarizavo ukrainiečiu 
liaudies šokius Ukrainoje, Kana
doje ir Amerikoje , Dabar jis va
žinėja po Ameriką rodydamas 
ukrainiečių tautinį baletą, Gegu
žės 10 d. Boston Opera rūmuose 
įvyksta ukrainiečių koncertas ir 
baletas.

LIETUVIŠKA

BEAUTY SHOP
(L STREET BEAUTY SHOP)

. Kalnpas l/aiid 6lh Sts.
SO. BOSTON, 

MASS.-
Tol

S. B, O5-R
Savininko .

► CAROIjNE 
CASBĖR
Duodame 

Permanėnt .
. WiJvc-Eugene \

C

IŠVAŽIAVO Į LIETU V į
Gegužės 5 d. -laivu 4 ‘ Bre- 

meh” išvažiavo į Lietuvą 
L. D. S, l”'kp. naryg Mar
tynas Gaputįs. Laivakortę 
iv dokumentus parūpino K. 
Viesuloš agentūra.

■v,..
Gegužės dieną Bostonų 

miesto taryba pareiškė savo 
pritarimą kai kuriuose mie
stuose rengiamiems u alaus 
paradams,f,r Didž i a u S i s 
4‘alaus parądas” įvyks New 
Yorko mieste.

BAIGIA SVEIKTI
“Darbininko” skaitytoja 

Ona Breivienė, gyy. Dor- 
chestery, sunkiai sirgusi ke
lis menesius ir ilgį laika 
gulėjusi ligoninėje, dabar 
jau namie .vaikštinėja ir

DR.J. LANDŽIUS-SEYMGUR I
LIETUVIS i GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Į

Gydo aStrias ir krouiškas ilgas vyrų, moterų- ir vaikų. \Vartoja | 
X-Ray aparatų, ištyrimui vidurių ię plaučių ligų. Ekzaminuoja | 
kraujų, šlapumų, it spiaudalus savo laboratorijoj. Suteikia“ patari- | 
mų laiškais kitur gyvenantiems. 15. metų praktikos.

/ OFISO VALANDOŠ : 2—4 p.p.; 7—3:30 vak. Tel. S. B. 2712. I
496 E. BR0ADWĄY, SOUTH BOSTON, MASS. Į

SUSIJUNGĖ BANKAI

4

SOUTH BOSTON SAV1NGS BANK
YRA ANT KAMPO BR0ADWAY IR E STS. PER

BEVEIK 70 METŲ /

S

Depozitų nuošimtis eina nuo trečios Seredos kiekvieno mėnesio,

Oividentai mokami trečią Bevedą Balandžio ir Spaliu mėnesių.

.Siunčiame pinigus'į užsieni ir išrašome Trąvellers Cheąues.

/ VALANDOS:

Nuo U-ryto iki 3 po.pietų. Snbatomis: nuo 9 ryto iki 12 vai.

. , Pirmadienių vakarais nuė 7 iki 9 tik cfel depozitų.

Gegužės 3 d. The First 
National bankas perėmė į 
savo vadovybę Atlantic ban
ką.. Tai esą padalyta, no
rint geriau apsaugoti depo- 
zitorių reikalus.

-First National bankas 
turi 500 milijoną dolerių 
depozito, o Atlantic bankas 
turėjo 65 milijonų dolerių 
depozito.

,Abu banku susijungimu 
patenkinti. Atląntik ban
ko prezidentas N i ę b o 1 s, 
kurs savo pareigas ėjo tik 
2 dieni (tik ką buvo išrink
tas, yra pakviestas būti 
First National banko vice
prezidentu.

CHORO PARENGIMAS

VASAROS SEZONAS
.t.-. ..... JAU

PAUL'S MENS
SHOP

456 W. BROADWAY
South Boston, Mass.

NAUJAUSIOS, GERIAUSIOS : 
VASARINES SKRYBĖLĖS.

‘.Labai pigi kaina. *
Savininkas- POVILASLIRAS

PRALL BROLIAI I
PENTOMAI IR DEKORATORIAI
DARBA ATLIEKAME GERAI IR PIGIAI Ūh™;

PATARNAVIMAS GERIAUSIAS ©
46 ARMANDlfcD .fit, . DORCHESTER, MAS8.

. • ‘ ^el. Talbot 0354 .

Parapijos chorais sekantį 
antradienį, gegužės 10 ;d„ 
rengia didelius gegužės ,mė-. 
nėšio šokius, kurie įvyks 
gražiame Ne.w R-o s e l.a,n d 
.BaUroopa,. Mass. AVe. '.kam
pas- prie NomVay St., Bos
tone. ' -

Šokiams parengtu daug 
naujų dalykų- Parengimo 
komitetui Vadovauja Juo
zas \Kasperas, kiniam pa
gelbstiEdith White, O. G. 
Valeckaitė, Ė. Podelytė, M.

L...

INSURANCE I
Z >■ .. f . ■ .• =■

: Apdniųsk niirhus, rakandus : 
automobilius pas š

| - . J. S. MESLIS Į
i 342 Broadway, Sp. Boston! 
j Tel. S, B. 1798 ar 2613 l

BANKE PINIGUS LAIKĖ IR 
PAŠALPĄ. EME

Policija ištyrė, jog miru
si Maiy Holland, 75 metų 
amžiaus, gyv. Oak St., St£ 
End, paliko dviejuose ban
kuose 2100 dolerių- o prieš 
mirtį ilgą laiką jį ėmė pa
šalpą iš miesto. Ją pažibu
sieji manė, jog ji tikra ubų 
gė, n čia štai nemažai pini1 
gų paliko. ■ * ■ ; ■

Tek 80. Boston 0828 . .
LIETUVIS DANTISTAS ‘

ŪR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS .

■ Naujoje Vietoje, 
525 E. Broadway, S- Bostbn.

O/Wo ValajMto*:
Nuo O iki 12 ryte Ir nuo 1:80 Iki 
5 Ir nuo }kl 8 vai. vakare. Ofi
su* uždarytai subatos vakarai! ir1 
nedAldleniais, taipgi siredomli nue 

12-tos diena uždarytai
Taipgi nuimu ir X-ray

JUOZAS CUNYS
ADVOKATAS

414 Broadway, S. Boston, Mass.

Tek Sd. Boston *0948

;GY<ENIMO ,
. . Tel. Parkwy I864-W

■ Tel. S. B. 2805-R.
LIETUVIS

OPTOMETRISTAS
i . tšeguąmlnuoju akis
' Priskiriu akinius
■ kreivas akis atltle-
! < \ sinw ir amblljoni^-
[ koše (aklose) akyse lugrųžin^švle^ 
j ša tinkami! laiku;

.' J. Ė. PAŠAKARNIS, G. D.
‘ 44T Broadwayt South Boston

PRAŠO PRIIMTI NUMA 
ŽINIAS ALGAS

Tek So, Boston 2600
Lietuvis Dantistas

A. L, KAPOČIUS
251 fa. Broadway, So. Boston

Ofiso valandos inio o Iki 12, nuo. 
1:30—0 Ir nuo 6:30—9 vakare. 
Serodomis nuo 9—12 vai. dlem|.
Suimtomis nuo 9 iki 6 vai vakare.- 
Nedeiioriilg huo 9 Iki 12 vai. dieną 

(pagal sutarti), . ;

A. KASPAR
Automobiliu Maliavotoias

Visus kviečią dabartiniu .laiku 
nusipentyt savo karus.

Taipgi ištaisau sulankstytus bo
dies. ir sparnus. Darbą atlieku 
gerai ir pataisyti karai atrodo 
kaip nauji.

66 Victoria Street, 
W. SOMERVILLE, MASS.

Tel. Somerset 6520-J,

SVARBUS PRANEŠIMAS 
AUTOMOBILISTAMS

■« * * ‘‘ ■■ *■ « "I * ‘

Mes atidarčni automobilių taisy
mo vietą. Taisote visokios rūšies, 
automobilius. Taipgi ištaisom su
lankstytus fenders ir bodies ir 
apipenimam. Taisom ignitions ir 
generatorius. Darbas užtikrintas 
ir kainos pigios.. Vieta vadinasi;

STEVE’S BEPAIR SHOP,
565 -Eig-hth St. . .

SOUTH BOSTON, MASS.
. Tel. S. B; 2351-R
STEVE JANELIUNAS, Sav., bu
vęs Broachvay Garage yedejas.

LIETUVIŠKA. IŠOIRBYSTė
Skįląndžįų, Dešrą, Lajinių 

: — tikrąi. lietuviškų.'
Įvairios Svirios mėsos’

■ Speciąjįfii VKLYKOMS.
Prašom .atsilankyt.

UTH, cooperatioh
■ 3«5 W. BĖ0OHD ST„ . ,

■ SOUTH BOSTOS. MASS,

tel; S. B. 0441.

PR. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

414 Broadwąy, So. Boston. 
Room 3, .

Gyvenimo vieta: 98 Central St.,
’ . ' ’ / Hudson, Mass.”

Tel. Hudson 622.

Prisiekęs Advokatai .' _.

JUOm B. GAILIUS
»i ■ .

Veda visokias provaš. Daro n- 
' sus legalius dokumentui.

817 E St. (kampas Broadway)
South Boston, Masi.

Telefonas: sfou Boston 2732
r Namų.; Talbot 2474

I 
Ė

Easter MassącĮiusetts gat- 
vekarių kompanija šiomis.„ 
dienomis kreipėsi į savo 2,- 
000 darbininkų, prašydama 
juos priimti algas, numažin
tas 15 procentą. .

Iki šiol gat vekarių dar
bininkai gaudavo nuo 40 
iki 72 centų už darbo valan
dą. . y x ; *

Minėtos kompanijos nu
tarimas' palies Bostono, Lo- 
we.lt, Lawrencė, Haverhill, 
Salėm, Lynu, Peabody, Ėe- 
vere, Chelsea, W .0 b u t n, 
Medfordį Malden, Eyerett, 
Quincy, Brockton, Tauton, 
Fall River ir Melrose mies
tus.

REPUBLIKGNŲ KLUBĄ 
ORGANIZUOJASI

Massachusetts valstijos 
republikonų klubo preziden
tas majoras Judson Hanni- 
gan pakvietė 19 žymesnių 
jų veikėjų tikslu pasitarti, 
kaip suorganizuoti republi- 

’kcąiiį klubus į vieną federa
ciją. Posėdyje dalyvavo iš 
įvairių miestų republikonai.

'Tarp pakviestųjų buvo ir? 
advokatas‘A, Šalna.

A. J. WEST, H. U. Į
Dirt u Vis -

GYDYTOJAS ir OHIĖUItGASI 

, ’ J V a. 1‘4 B; 4. o s • . j 
i Nuo 2 iki 4 d.,' nuo 7 iki 8 valę. |

. 478 GalĮįvan Boųlovard j 
DOROHESTER, MASS. : į

\ Telefonas Talbot 0847

4el. -Poi’ter 3789 . - . ‘

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS)

k Uetuvis Gydytojau ' ' 
Ofiso Valandai: 2-/4 Ir f—0 

278 Harvard Street, 
kamp.^Inman arti Central Sq, 

Cambridge, Maža.

Liettivia Dantistai

OR. S. A. GALVARISKI
(GAL1NAU8KAS) ,

414 Broadway, Šo. Boston 
TeL Šo. Boston 2800

Ofisas atdaras nuo 10 Iki 12 vai 
ryto, nuo 1:3O Iki 5:80 po plot Ir 
nuo 6 iki 0 vakare. Šventa dloht 

' pagal suaitarlma

, . Apkurtinas 
DusulysKataras

BRONCBITIS
1 • ir kitos ligos ūkią, ausų,, nosies, 

gerklės ir plaučių pagydomos mb- 
ksliSkai Ir protingai per.

ū(JJmj,32Usr£.
FakmĮot: Antradieniais, ketvirta- 
dieniais Ir Šeštadieniais 10—12 ry
te, 2—įS, 7—8 vakare; mkatMie* 
niaLB 10—12 HktaL •

.1

GERA PROGA
Parsiduoda 4 Šeiftiynų na- <1 

mas. Visas namas užimtas. 
Taipgi kartų grocemė ir 
bučęrnė; 3 garąžiai ir 3 
krautuvės. Biznis gerai iš- 
dirbtas įr įeigos geros..Są
lygos ląbai prie į n am o s. 
Priežastis piwdavi|uo—milįi 
tis .šeiniojėi, Kreipkitės ar-v 
ha rašykite 81 Willuun^ St<, 

j, Chelsea, Mass.

PATARNAVIMAS DIĖN4 
, IRNAKTĮ

0. A. ZALETSKAS
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
877 ir 448 Cambridge Street 

4Jambrįdge, Mąsa. 
Teiephone Uuivčralty 8881-W.

Office T'elephone tlhtverisity 1957 
.• Ko*Tei. Univenltyil»7 '

ADAM ŪWIRKA& SUN
Undertt&er A Embalmer .

LIETUVIS GKABOmuS IR 
BALSAMUOTOJAS

Pagrabūs Atlieku gerui Ir pigiai. 
Kaina vienoda visur* Vieta atdazra: 
dlehą^lr nakt{. K ’

8Š3 Oambrldge Strtafc .
EAST CA^MDgl, MASS.

10 Intervale St, Montello, liūs.
. Tel..Brockton 5188

■ ii

<•
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Oficiale Ekskursija į Eucharistinį
Kongresą ir Lietuvą '

. Praėjusio Kunigu Vienybės Seimo tarimais vado
vaudamas, šiuomi skelbiu lietuvių- katalikų visuomenei* 
kad ekskursija i Eucharistinį Kongresų ir sykiu į Lie
tuvą įvyksta birželio 9 d. iŠ New Yorko laivu “Satur- 
nia.” Grįžta per Klaipėdą Skandinavu Amerikos Lini
ja, Gerbiamiems Klebonams* pasiųsta informacijų cir
kuliarai. Ekskursijos reikalu patarnaus vietos lietuvis 
agentas arba Šcandmavian American Line.

• fc. Norbertas Pakalnis,
* Kunigų Vienybes Pirmininkas.

Amerikos revoliucijos tautinės vaiku SĄjungos ’ variai ’tužftjb metinį susirinkimą, Washingtone.
Jie. buvo nuvykę j Baltuosius Rūmus, kur juos prifcu? prę^dortas Hoover,. \ **’•

Telefone; STAGG 2-070G

DR. BLADAS K. VENCIUS
• V4 N T t & T 4 S

. Nąmij Telefonas: Mlchlgan 2*-427S B R. 0'0 K L Y N,. N, Y.
| JiiniuuiuittTiattiditHUlilHiiitumiuiuiHiuiniiiinuuiti.niiiuiilĮMHHHiiiliHUHionilitttiUmMiHiMKiiinioiHninini

V ALA N DOS: 
Nuo 9—12 13 ryto, 2—8 vak." 

jSuciiladleniaf#
4S9 GRAND STREET 

(kampa# Union Avė.)

Žinios Iš Lietuvos
NEOKUPUOTOS LIETUVOS 

KARAJ1MAI

IŠ D. NEW YORKO FED. 
APSKRITIES DARBUOTĖS

t - ----- -—
Balandžio 29 d". įvyko Di

džiojo New Yorko Ėedera- 
cijos Apskrities susirinki
mas. '» ‘.

. Lietuvių Dievos — Vasa
rio 16 dienos rapoitas pri
imtas.

{Nutarta Rengti, išvažiavi
mą. į Forešt Parką. Rengti 
liepos ar rugpiūčio mėne
siuose.

Atstovai praneša, kad se
kamos draugijos rengia iš
važiavimus: x

Birželio 19 d., Karalienės 
Angelų parapija, Klasčiaus 
parke; Gyvojo Ražančiaus 
drąugija^,ir Moterų Sąjun
gos 35 kp. Forest parke.

Liepos 30 d. Apreiškimo 
parapija Klasčiaus parke, 
rugp. 14 d. Gyv. Ražančiaus 
draugija, Apreišk. par. Fo- 
rest/parke-į rugp. 28 d. Gyv, 
Ražančiaus draugija Karai. 
Angelų par. Forest parke.

P. Mačiulis pranešė, kad 
liepos. 4 d. bus Lietuvių Die
na, Klasčiaus parke. Bus 
plati programą ir daug vi
sokių įvairenybių. Prašo 
di’ąugijų tą dieną nieko ne
rengti ir visiems dalyvauti 

^ten. . • • ■■■■■.,
Pranešama apie sugrįžu

sį Lietuvos, valdžios ištrem
tąjį kun. Vaitiekūną. Sa-

koma, kad Lietuvos valdžia 
nepakentė jo katalikiškumo 
ir pamokslų, vertė, kad, ku
nigas Veitiekūnas 'prašytų 
Lietuvps valdžios leidimo 
šv. mišias laikyti ir net iš
pažinties klausyti. Susirin
kimą^ išreiškė pasipiktini
mo tokiems Lietuvos val
džios darbams.

Prisidėjo prie apskrities 
ir įmokėjo vienų (folėrį mo
kesčio šios draugijos: Šv. 
Jurgio par: LRKSA. 115 
kuopa, Vaikelio Jėzaus dr- 
ja No. 3 skyr., Moterų Są
jungos 35 kp.; Karalienės 
Angelų parap.: Gyv. Ra- 
žanciaus draugija, Apašta
lystės Maldos ir Tretinin
kų; Apreiškimo par.: Gy
vojo Ražančiaus draugija ir 
Tretininkai.

J. Tumasonis, 
Sekretorius.

Iš ŠV. JURGIO PARAP.

jungos 35 kp. Aventė pen- 
kiolikos metų sayę gyvavi
mojubiliejų. Pirmųjų mi
šių laike ėjo yisos in corpo- 
re prie, Komunijos. - .., . 
Pasakytas pamokslas,5 pri
taikintas iškilmei.' Vakare 
turėjo iškilmingą ydkarienę. 
Svečių bei viešnių susirinko 
virš šimto. Buvo, turininga 
programa. Kalbas pasakė, 
šąjungietės Subatiėne, Mi
kulskienė, Valantiej i e n ė, 
kun. P. Lekešis ir kun. Nz 
Pakalnis. Vakaro' vedėja 
buvo B. Brangąitienė. Ati-' 
darė pokylį pritaikinta iš
kilmei daina, kurią sudaina 
vo mergaitės vadovaujant 
Aldonai Lukiūtei. Kalbų 
protarpiais buvo deklamaci
jos ir dainos. Deklamavo 
vaikučiai, dainavo, p. Brun- 
dzienė ir mUz. Dulkė.

4.' •

PARAPUA
HARMONINGAS

KVARTETAS

Sekmadienį, gegužės 8 d. 
* parapijos svetainėje bus 
nauji įdomūs, ką tik iš Lie
tuvos parvežti, krutaini pa
veikslai. / Paveikslų nuo
traukas darė visiems gerai 
žinomas C. G. Lukšis. Ga** 
Įima spėti, kad bus daug 
žmonių.

SĄJUNGIETĖS
Sekmadieni, gegužės 1 d. 

sies parapijos Moterų Są-

SPJlVSTVVt
PRINTING^BOOKS^CHURCH SUPPLIES

423 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y. 
Telephonė^ STagg 2—2133

VIENINTELĖ APYLINKĖJE LIETUVIŲ KATALIKŲ

SPAUSTUVE IR KRAUTUVE
les, Lietuviškai-angliŠkus ir 
angliškai lietuviškus žody
nus; įvairaus didumo, pui
kiais ir paprastais apdarais 
maldaknyges, kantiškas ir 
pamaldų vadovėlius; rąžan
čius, škaplierius, medalike- 
lius, kryžius, stovylas, šven
tųjų atvaizdus ir kitokius 
dalykėlius.

Atspausdina plakatus^ tikie- 
. tųs, niūkesnių knygeles, kon

stitucijas, įvairias blankas, 
Vizitines korteles (business 
cards), laiškams antgalvius, 
vokus ir visokius kituš spau
dos darbus atlieka g e ira i,

. greitai ir, nebrangiai.
(Parduoda įvairaus turinio 
naudingas knygas ir knyge-

1‘DARBININKO” AGENTŪRA
. Vytauto” spaustuvė priima “Darbininkui” skalbimus, 

prenumeratas ir parduoda atskirus “Darbininko” ntim.
Atidarą nuo 9 vai. ryto iki 7:30 vai vakaro.

Trečiadienio ir šeštadienio vakarais spaustuvėje esti ma- 
nageris •— J. P. MAČIULIS? Šiais vakarais galima at
likti namų pirkimo bei pardavimo reikalus ir notarinius 

. liudymus. ...
Minėtais reikalais kreipkitės virš pažymėtu antrašu.

BROOKLYN, N, Y
BAISI NELAIME

Balandžio 25 d. Bieliūnai 
iš Jamesport, L. L, sumanė 
savo dukrelę nuvežti pas 
gydytoją. Patarnauti tam 
reikalai pasisiūlė turįs au
tomobilių jų pažįstamas N. 
Kadangi nuot Jamesport iki 
Brooklynui yra apie 90 my
lių, tai jie išsirengė anksti 
ir apie pietūs buvo pas dak
tarą. .

Nuėjus ligoniams prie 
daktaro, vežėj*as susirado a- 
pylinkeje “speak-easy” ir, 
žinoma, paėmė/ jau per 
daug. Galop susitarta vą- 
važiuoti į namUs* būt vežė

jas nelabai galėjo savo au
tomobilį suvaldytą Ir, va
žiuojant vieną’ Skersgatvį, 
nepaisant raudonos šviesos, 
vežėjas, “ pažaliavusioms” 
akims pasileido pirmyn It . 
visu smarkumu trenkė į 
skersai einantį automobilių. 
Pasekmės to viįo: p/Bie- 
linskienęį sumušta galva įr 
reikėjo ‘ nuvežti į ligoninę 
susiūti jos galvą.- Jos duk
relei irgi sudaužyta galva. 
Automobilius irgi labai nu,-, 
kentėjo. Važiavę ’ gi kiti, 
nukentėjo mažiau, * . ;

Kiek tą girtybe'yra prie- 
žastitnį nelaimių ir sųžeimi- 
mų! ; ; .

Jeigu aš turėčiau dvyliką 
sūpiį, norėčiau, kad jie būt 
tų ištikiini tėvynei.

* . ‘Shaktespeare

Apreiškimo Panelės Švč. 
parapijos choro dvigubas 
kvartetas vedamas muz. A. 
Vismino, gražiai atsižymėjo 
per radio stotį WMBQ ba
landžio ‘ 28 d. Minėtosios 
stoties vedėjas gavęs daug 
laiškų sti prašymais pakar
toti minėto kvarteto daina
vimą.
, Klausytojus patenkinus, 
minėtas kvartetas WMBQ 
stoties vedėjo pakviestas'at
gal dainuoti gegužės 5 d., 8 
vai. vakarę. Klausytojai iš
girs naujų dainų ir reika
lautos daines ‘bus pakarto
tos.;'/ ''‘L' ‘‘

Minėtasis ‘kvartetas susi
deda- iš sekančių • ašmenų: 
sopranai Ant Buzaitė ir E. 
Ramoškaitė, altai — P. Ku
činskaitė ir B. Arlauskaitė, 
tenorai — J. čemerka ir A. 
Eimutis, bosai -— Al. šiška 
ir V. Paulauskas. Solistai 
~ K. Hofmanas, E. Ramo
škaitė ir sesutės Antanma 
ir Adelė Būgaitės.

Lauksime daugiau įokių 
gražių;; švelnių grynai lietu
višku dainęfių iš minėto, 
harmoningo kvarteto.

keliai. .Bus tai labai įdo
mu.

Po vaidinimų įvyks pasi- 
linksminimas. Grieš gera 
muziką. Laukiamą daug pu 
blikos iš Patersono ir .sve
čių iš apylinkių.

Vakaro parengimu rūpi
nasi labai darbšti ir ‘suma
ni komisija, susidedanti iš 
O. Staniulienės, B, Buš- 
niauskienės ir M. Žabitie- 
nės.

Geriausio pašise k i m. o! 
Valio Patersoniečiams, kad 
nesnaudžia! Koresp:

GRAŠIAI ATNAUJINTA 
STOVYLA

Gegužės 1 d. pamatėme 
pirmą kartą atnaujintą šv. 
Mergelės, Marijos stovylą. 
Darbas taip dailiai ir vyku
siai, atliktas, kad, regis vi
sai, nauja štbvyla. Visi žino-, 
nes labai tuomi džiaugiasi.

Darbą atliko dailininkas 
Th. Letteriėl. Koresp.

NEWARK, N. J,
TEATRAS PUIKIAI 

.PAVYKO .

T.

PATERSON, N. J.
MOTINOS DIENOS 
IŠKILMINGAS MI- 

'-.NĖJIMAS'

Motinos/Dienoj e visos jau- 
nirno organizacijos eis in 
eorpore - prie Komunijos. 
Tuojau po mišių Angelų 
Sargų Sąjungos vaikeliai 
turės ęiieharistĮhius pusry- 
V» ■* ' '
C1US. ' \

Vakare įvyksta gražus 
painu : jimas 'Motinos. Die
nos svetainėje. Angelų Sar
gų vaikeliai suvaidins porą 
'gražin į scenoj dalykėlių, 
tfąip t pat ’bttsj^ąkoi^os4 eiles. 
ir ^^Įkiąniaėims. " , Visą tą 
prograhią atriks patys vai-

Iš viso neokupuotoj Lie
tuvoj yra 153 katėjimai. Da 
bartinis karapimų centras 
y fa Panevėžys, kur gyvena 
108 asmenys. Suaugusių 
vyrų Panevėžy 31, moterų 
— 50', vaikų iki 17 metų — 
27. — Kituose miestuose ir 
provincijoj yra 45 asmens; 
yj'rų — 19, moteni — 19 ir 
vaikų iki. 17 metų >7. Sava
rankiškų šeimų yra 41. Šei
mynos padėtis, nevedusių i r 
nelėkė jusiu — .42,' vedusių 
31. Našlių — 16 moterų ir 
3'vyrai. Išsiskyrusių 1 vy
ras ir 1 moterią. Užsiėmi
mas: -—prekyba 4, valdi
ninkai — 7, amafninku — 
29 ir ^žemdirbių — 7. Tar7 
nautojų ir be pastovaus už
siėmimo — 14, visai; be už
siėmimo ’ — 92. Raštingų 
nuo 12 metų yra 113, pu- 
siaiiraŠtingų — 8 ir beraš
čių su mažais vaikais -—' 32,

Šv. Jurgio .' draugija ge
gužės 1 dięną buvo' suren
gusi teatrą, '* •.

Vaidintojai buvo iš Eli- 
zabeth, K. J. Jie savo išsi
lavinimu tiek juokų prikrė
tę, kad jų atsilankymas į 
Newarką paliko ilgą atsi
minimą.

Vaidino: D. Petničionis, 
fr,-.Budais, O. Bironienė, K, 
Bernotas, J. Jankūnaitė, K. 
Lisevičiūte. TBe.to, dalyva
vo viena iš gabiausių muzi
kančių p-lė J. KaUiminaitė, 
kuri publikai labai patiko* .

Publikos, prisirinko pil
nutėlė svetainė. Garbė pri
klauso ir klebonui kun. J. 
Kelmeliui, už išgarinimą 
bažnyčioje.

Šv. Jiirgio draugija Verta 
visuomet paramos, nes ji at
lieką melaŠirdingus darbus 
ir dabai;, bėdoj esančiam 
Bitinui.•- paaukojo 50 Ūob- 
fių^

. . Šv; Jurgio di’auįija taria. 
{Širdingą ačiū vaidintojams.

Nuo tą ioHy plaukai nežilą it neslinka. Auga jie smarkiai ir tanku# 
būna, Stebukl Ingos Mol&s, be Riklų vaistų,. — kaina $1.25. ‘

JOHK ZRADA, 1722 We»t 18th Elace, Ohicago, III, ~

PRAKASĖ IR REIKIA 
APMOKĖTI

liuese,, ., —- klcbonaudam 
Sidabrave, Kuliuose, Pili 
gėje, Viekšniuose, N, Žiag 
reje, Papilėje. Buvo kai 
jimo kapelionu Šiauliuos 
Kaune, o dabar vėl Šia 
liuose. .

Tslephone: STAGO 2—9106

DB. A. PETRIKĄ
(MRJBTOK) .

LIETUVIS DANTISTAS
221 S. 4th St., Brooklyn, N. Y 

Z-Spindulių DtčgfįoH 
Gano Antttetika

. VALANDOS:
, Nuo 9 vai. rytą iki 8 vai. vakar*. 
Penktadieniai# Ir Šventadieniai* 

tik auBltaruš. .

Tel. Greenpoint 9—2320

’JOSEPN GARSZVA
G R ABORIUS*

BALSAMŲOTOJAS
231 REDFORD AVENUE 

BROOKLYN, N. Y.

Paragių kaime (Telšių 
vals.) pernai bevedant gele
žinkelį. prireikė nuo jo« nu
leisti vandenį. Geležinke
lio darbų *vedėjas prakasė 
pro šio kaimo trijų ūkinin
kų laukus griovį, kad van
duo nubėgtų. Dabar tie ū- 
kininkai gauna raginimus 
užsimokėti po 260 ar 214 li
tų už neva pravestą melio
raciją. .. ‘

Ūkininkai susirūpinę, ir 
tiesiog nebežino ką daryti 
šituo atveju. Jei geležin
keliui reikėjo, jisai .prasika' 
sė, o kodėl iš žmonių reika
laują apmokėti’ už tą.

'50 METŲ KUNIGAVIMO 
SUKAKTUVĖS

į KLASČIAUS'

| GUNTON PARKAS
| piknikams, ^baliam#,, koncertams 
| gakliima Ir visokiems pasilinksmini- 
j mams smagiausia vieta Brook 
š lyne-Maspethe. Jau laika# užslsa- 
I kytl salų, žiemos sezonui.
i kamp. Maspeth ir Betts Avė. 
f .JONAS KLASČIUS, Sav„ 
I Maspeth, N. Y. .

. Tel. Newtown 9—4464 

ANT. J, VALANTIEJUS 
GRABOftlUSife 

BAlS^MUOTOJAŠ 
Apdrnuda Visose šukose 

Nohiry Public 
5441 — 72-nd Street, 

Arti'b rand-St.
MASPBTH. U Į.. Y- ’

TeL Stagg 2—0043 Notnry Publte

M. Pf RAILAS K
BIELIAUSKAS

Graborins ir BaĮsamnotojai 

660 Grand St., Brooklyn, N.Y.
■■MaaaaaiaaMMaaaBHMaaiMaaMaaii

TEL^jAl. — Kanaunin
kas Vincas Jarulaitis, ‘ba
landžio 9 dieną minėjo 50 
metų savo’kunigavimo su
kaktuves. Kaip kunigas: ju
biliatas yrą labai daug nu
sipelnęs. Dėl to Jt E. Tel
šių vyskupas pakėlė jį į gar
bės kanauninkus. Kunigo 
pareigas ėjo vakaraudamas 
Jurbarke, Jonišky, *Šiau-.

TeL Stagg 2—0788 Notary Public

JOSEPH LEVANDA
(Levandau#k*#>

G R AB ORIU* 
107 Union Avė., Brooklyn, N.Y.

p-lėi J. Kalhminaitėi it 
sieros atsilankiusiems.

Komisija f
P. Geeis .

... Valitskas,
. Z šerėika.

vi-

Telenlione Stagg 24409 
NOTARY PUBLIC

AlfiS. RADZEVIČIUS
G R A B O RIUS

402 Metropolitan Avė.
BROOKLYN, N. Y. ” . .

priešais Apreiškimo parapijos
. -Bažnyčią

Parsamdau Automobilius Ves
tuvėms, Krikštynoms ir viso*

t. kiems pokyliams

VOT. LAUKl'S, Fo(-ęr.<
21^ Bru^klyn
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