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KINĄ ANTRADIENIAIS
PENKTADIENIAIS .
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ENA NUO 1915 METŲ

L. D. S. SEIMAS
Lietuvių Darbininkų Sąjungos seimą Centro Val- 

' dyba nutarė kviesti 1932 m. rugsėjo 26 ir 27 d, d. Law- 
reilce, Mass,

Seimo programa Jbiis pranešta vėliam Visos kuopos 
iš anksto prašomos rengtis seimui. ... ' .\

Dvasios Vadas — Knn. Pr. Virmauskis, 
•: Pirmininkas — J. F* Smilgių

Vieę-Pirmininkė — O. Siauriene,
' IždininkasA; Vaišidus'kdSy ~ ' 7

Sekretorius — J. B. Laucka. K

KUNIGĮ! VIENYBĖS 
SUSIRINKIMAS

Ketvirtadienį, gegužės 19 
d. š. m., 1 vai. p. p., Lietu
vių Kolegijoj/ Thompson, 
ConnJ įvyksta Bostono Pro
vincijos Kunigų Vienybės 
susirinkimas.

. Kin*. A. Bružas,
■ •«>

Sekretorius.

BRIDGEPORT/CONN.
L. D. S. 39 kp. susirinki

mas įvyks gegužės 15 dieną, 
tuoj po sumos parapijos 
svetainėj, Park Avė. Malo
nėkite visi nariai ateitų nes 
yra svarbiu reikalu kuopos

PALEIDO A. B, FALl

i atmokėjo miestui 
GAUTA PAŠALPA1887

METAIS '
MARLBORO, Mass.

Gegužės 11 d. š. m. miesto- 
valdžia gavo čekį sumoje 
$371.25 nuo vieno žmogaus, 
kuris 1887 m. gavo iš mies
to pašalpą. ’ Miesto valdžia 
to žmogaus vardo spaudai 
neišduoda.7 Tas geradaris, 
rašo, kad jis* turėjęs nuo 
1887 'iki 1890 m. sunkius 
laikus ir buvęs priverstas 
prašyti pašalpos. Bet da
bar laikai geresni ir jis gau
tą pašalpą galįs grąžinti ir 
grąžinąs. . ,

RUSUA'IR TURKIJA PA- 
SIRAŠĖ EKMlNf

SUTARTĮ
SANTA FE, N. M. — 

Prezidentą* Hardingo kabi
nete buvęs sekretorius Al
berte B. Fall, išbuvęs kalėji
me 9 mėnesius ir 19 dienų, 

. gegužės 9 d. paleistas iš ka
lėjimo. Jis buvo nubaustas 
vieneriemš * metams ir vie
nai dienai kalėjimo ir 100,- 
000 dolerių bauda už paėmi
mų kyšio iš aliejaus koncer
no.

MASKVA— Šiomis die
nomis Rusija ir Turkija pa
sirašė ekonominę sutarti,’ 
sulyg kuria Rusija pasiža
dėjo duoti Turkijai $8,000, 
0OOf vertės ūkio padargų, o 
iš Turkijos gaus tabako, vil
nų ,vaisių ir mineralų.

Vadinasi padalytas mai
nas.

PAVOGĖ BRANGĮI DANTĮ
'CHICAGO. — Tūla Mrs, 

John Gowan-Stobo pranešė 
policijai, jog nežinomi va
gys pavogė jos dirbtinį dan
tį, 1500 vertės ir šiaip bran- 

.' genybių už 5000 dolerių.

PERKŪNĖLIS TRENKĖ I 
ORLAIVĮ

' $
" -f
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1OUTHBOSTON,MJ KAINA 5 CENTAI
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Taip atrodo iš orlaivio olimpiškas parkas Los Angeles? mieste; kur šiemet įvyks pasaulinė sporto 

šventė, kuri prasidės liepos. 30 d. ■ ' . \

vokiečiai Išdaužė lie
TUVOS KONSULATO

LANGUS
Lietuvos spauda praneša, 

kad naktį iš balandžio 25 į 
26 d. spėjama hitlerininkai 
išdaužė Lietuvos konsulato 
langus Tilžėje. *. /,

Brįe konsulato, langų*rąs
tas raštelis:. “Raehe fuer 
die vėrletzten Deutschen in 
SchmaleUingken ’ ’ ( Kerštas 
už sužeistus vokiečius Sma- 
b'ninkiiose). ’Po parašu pa
dėta liitlerininkiĮ ženklas.

EKSPLIOZIJA IR GAISRAS 
ČANTONE 

f

CANTON, Mass. — Geg. 
11 d. š. m., apie 9 vai. ryte, 
Plymouth Rubber kompani
jos dirbtuvėje įvyko ekš- 
pliozija ir gaisras’. Eksplio- 
zijos metu dirbo apie 700 
darbininkų "ir visi laimingai 
išbėgo iŠ dirbtuves. 4 /jįuue 
kambaryje kur -įvyko' eks- 
pliozija^dirbo keturi darbi
ninkai ir visi laimingai išsi- 
•gelbėjo.. '

Eksplįoziją ir gaisras pa
dalė per $60,000 nuostolių.

AIRIJOJE IR DIDELĖS 
BĖDOS

UŽSIDARĖ CENTRAL 
TRIJSTCO. .  —__ I

Gegužės 10 dieną Central 
Trust .Co., Cambridge, di
rektoriai. kreipėsi į bankii 
komisijoniei'ių, prašydami 
jį paimti banką į savo glo- 
bą» Tai jie padarę, norė- 

t 'darni apsaugoti depozitorių 
v (reikalus,, nes .paskutiniuoju 

laiku daug dępozitorių pra- 
' dėjo išsiimti pinigus, Ko- 

misijdnierius tiiojaus ban
ką ir uždarė;

Uždaiytas bankas buvo 
vienas seniausių Ameinkoj. 
Komerciniame skyriuje de
pozitų ,buvo $2,118,000, o 
taupomajame (savings) 
skyriuje $6,690,000.

LONDONAS. — Impe
rini Airway didžiulis orlai
vis Horatius kelionėje į Pa
ryžių patiko4*nelaimę. Per
kūnėlis- trenkė į orlaivį ir 
nutraukė propelerius. Or
laivis buvo priverstas nusi
leisti.

Trylika pasažferių, važia
vusių orlaiviu, nesužeisti, o 
tik baisiai išgąsdinti.*

IŠVAŽIUOJAĮUETUVį
Gep^žes 14 d. laivu ‘‘Uni

ted States? išvažiuoja į 
Lietuvą Andrius Tūbinis iš 
Nashua, N. H., Charles Ka- 
zulinos iš Norwdod, Mass., 
Margarėta VehČmnienė riŠ 
Bridgevąter, Juozas ir Ma
rijona Služiai iš Billeriea, 

. Ąfašs.
Keleivius palydės iki lai

vo New Yorke agentas K. 
pT. Viesulą, kuris minėtiems 
asmenims parūpino laiva
kortes ir dokumentus,

DUBLINAS. 'Airijos 
gyventojai dideliu susido
mėjimu laukia, kaip vy
riausybė sutvarkys' valsty
bės pajamų ir išlaidų sąma
tą. .Valstybės išlaidos yra 

j didesnės negu pajamos apie 
|6 milijonus dolerių.

Manoma, jog * vyriausybė 
pasiūlys atstovų susirinki
mui numažinti algas ir pa
kelti muitus bei mokesčius.

ITALAI NESUBALAN
SUOS BIUDŽETO

ROMA,; geg. TĄ — Itali
jos finansų. mžnisteris . pa- 
rei^kė^jog ši»ę^4ne<ais Jta- 
lija. nesubalansuos savo'biu- 
džeto, vadinasi, valstybės iš
laidos bus didesnės uz paja
mas. Valstybės deficitas 
(trukumas) dabar , siekia 
$111,000,000;- ■

' Taigi, 'ir .fašistų vyriau
sybei nekaip sekasi. - : .. . .

ATVYKO LAIVAS 
“UNITED STATES"

NEW YORK. — Gegu- 
žes 10 d. iš Kopenhagos: ir 
Oslo atvyko Skandinavijos- 
Amerikos linijos laivas 

■“United States,” kurs ge
gužės. 14 d. vėl išplauks^ į 
Europą. ■ :

‘‘Darbininko”’ skaityto
jai gerai žino, kad šiuo lai
vu birželio 18 d. išplauks 
“Darbininko” ekskursija 
tiesiog į Klaipėdą.
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JAPONŲ kariuomenė 
SIUNČIAMA MAN-

DŽIURUON
\ “ Y J*’ :■* •

: TOKIO. Japonų karo 
departamentas pranešė, jog 
ištraukta iš Shanghajaus 

‘ 14-ta divizija pasiunčiama 
į Mandžiuriją.

Mandžiurijoje- vis tebesi
tęsia neramumai prieš nau
ją valstybę, kurią japonai 
įsteigė ir nori išlaikyti.

ITALAS SUDEGINI SA- 
VO PINIGUS ATĖMĖ SAU 

GYVYBĘ
PIZZOFERRATO, Itali

ja, geg. ii b. - — Vįtangelo 
Sassato grįžęs iš Amerikos 
neteko proto. Amerikoje 
buvo barzdaskučiu. Bedirb
damas susitaupė $1100, ku
riuos parsivežė į Italiją. 
Parvažiavęs pinigus sude
gino ir į namus, kuriuose 
gyveno jo žmona, metė bom
bą ir paskui padegė savo 
namą ir pats . įšoko į ugnį ir 
sudegė,. J o žm ona išliko 
nesūžeista.

y

PRANCŪZIJA TŪRI NAU
JA PREZIOENTį

, PARYŽIUS. ,—;GeguŽė» 
10 ■ dienų Prancūzijos sena-

prezidento' Doumer ‘ įpėdi
nių išrinko senateo pirminiu 
ką Albert Prąncois Lebrtin, 
60 metų amžiaus. Naujasis 
prezidentas išrinktas 633 
balsais .iš 767 balsavusiųjų. 
, Tuoj aus po rinkimų, pre
zidentas Lebrun .nuvyko į 
prezidento rūmus aplankyti 
nužudytojo prezidento Doii- 
mer kūną..

KAUNAS.-—Apie; 30 die.- ’’
hų atgal Lietuvos primina- - /
lines policijos direktorius 
Statkuj . susišaukė laikra- 
ščių atstovus ir pasigyrė sa
vo nauju JaimejimiL

Direktorius Statkus buvo ~ . 
tik ką padaręs kratas pas 
žymesniuosius katalikų vei- . 
kėjus‘ ir pasiskelbė suradęs / 
slaptą “Laisvės Kovotojų” ? 
sąjungą, kuri rengusi suki- ’ 
limą prieš esamą fyriausy- < 
bę. Statkus apkaltino Dr. 
P. Karvelį, kaip tos sąjun
gos žymų vadą ir parode ’ 
nuotrauką neva Dr. P. Kar
velio rašyto straipsnio, kur^s /-./ 
turėjo tilpti Rygoje išeinan
čiame laikraštyje “Laisvės ‘ 
Kovotojas.’1’ c

. Tautininkų vyriausybės 
organas “L. Aidas” tuojau ’ < 
parašė straipsnį, kuriame. / 
apsidžiaugė Statkaus nau
jomis “radybomis” ir bjau
riai pasielgė savo atsiliepi
mu apie Dr. P. Karvelį. 

' ?Įįet katalikų ^veikėjai su • 
Dr, P. Karveliu turį Šva- 
rias sąžines ir tuojau supra

BRUENING RAGINA IM
TIS PRIEMONIŲ GELBĖTI 
- PASAULI

-/BERLYNAS,'/geg. 11 d. 
Kancleris Bruening kal

bėdamas parlamente pareiš
kė, kad nemaža' valstybių 
jau! suprato Vokietijos kri
tišką ekonominę būklę ir 
atsisakė reikalauti politinių 
.kateo skolų. Ekonominis 

Utrizis siaučia visame pasau- 
ly, sako Bruening, ite vals- 

■■■■■■■■■■■■■■■■MHIHnMMHIHI lybių vyriausybės turi im- 
Margery Orampton ii Graral Rapidi, iirMrtą, Michigan žiedų tis Skubiai priemonių gelbe- 

.. . " • — |ti Pusaklį.“karaliene.” Ji “karaliauji” vien% gavai t|. .

BEUODEGIO TELIUKO 
SUSILAUKĖ '

FUEBLO, Gal. — Tūlas 
ūkininkas H. H, Ramillon 
savo ūkyje susilaukė naujiem 
nybės — jo viena kalvė at
vedė teliuką, visai neturin
tį uodegos.

VIESULOSJJLAŠKOMAS 
“AKRON" NEGALĖJO

NUSILEISTI
DU DARBININKU NU
PUOLĖ IR UŽSIMUŠĖ, 
/TREČIĄJĮ VIRVE

ĮTRAUKĖ Į VIDU

CAMP KĘARNY, Kai., 
geg. XI d.—Kelionėje Sker
sai . kontinento dirt ž ą b l į 
4 - Akron” užklupo viesulas. 
Didysis dirižablis, bandė 
kur nors nusileisti. Beban- 
dant du darbininku nuo vir
vės ’pasiliuosavę nupuolė 
ant žerfiės ir užsimušė, o 
trečias darbininkas laikėsi 
už virvės dvi valandas pa
kol jį įtraukė į didlaivį

Akron,” ....
Žmonas kiūrėdami į vie

šnios ir audros blaškomą di* 
rižablį “Akron” verkė.

kaltybė yra biauri ‘ 1
cija. Ir jų nuomone pasK 
tvirtino. . ‘ A.

Paaiškėjo, jog visą pro
vokaciją surengė valdžios ’ 
šnipas .elektrotechnikas/ ’ 
Pranas 'Barzdžius, f

Dr. P. Karvelis, tuojau' 
paskelbę, jęg visas apkaitui 
nimas yra Šlykštus provo- , 
katoriaus Barzdžiąus dar-r 
bas. Kriminalinės politi- 
nes policijos direktorius! 
Statkus nenugincino, ' jog 
Barzdžius nėra šnipas. Kad 
Barzdžius buvo šnipas visai 
paaiškėjo, nes jis Šiomis 
dienomis pabėgo iš Lietui 
vos. ■ ’ - ’ Y.
■ Viskas kas yra skelbiama 
iš kriminalinės policijos 
biuro, yra bjaurus melas, 
paremtas šnipo provokato
riaus parodymais. -A -.r.?: 
Katalikų veikėjai, kuriuos 
Statkus apšmeižė, patraukė 
jį teisman, . ; : ,

“Lietuvos Aido’’ redak- >
torius V. Gustainis iškrei
pė Dr* Karvelio mintis. Dr... 
Karvelis pakvietė redakto* 
rių į garbės teismą, ku w 
pirmininku sųtįkų būti gen. 
A. Bulota, tačiau red. V/ 
Gustainis atsisakė eiti į gar- U 
bes teismą,

Tautininkai nebesiskaito 
nei su sąžine, nei su savo 
garbės jausmais.

BRITU BEDARUIŲ SKAI
ČIUS PADIDĖJO

. LONDONAS. — D. - I .. 
ministerijos mėnesinis ,ra- . ’ 
portas paduoda, kad perei- < 
tą mėnesį bedarbių skaičius 
padidėjo 48)000. /- ų

!)
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DU DRAUGU
Buvo šventa diena. Eina 

‘‘Žmogus į bažnyčią ir susi
tinka savo • .senovės dieną 
draugą* Ir draugas prade- 
W ji atkalbinėti nuo ėjimo, 
į bažnyčią ir kvietė .važiuo
ji žvejoti. '

*‘Ir ko tu tenai eini į baž
nyčią,” jis tarė. '“Kunigai 

»4ik ‘mulkina’ žmdnes. Jie 
tik nori žmonių pinigų, kad 
patys galėtągeraigyvęnti.^

“Klausyk, žmogeli,” jis 
. tarė savo draugui bedieviui, 
'“įlaūsyk ką aš tau pasaky
siu. Žiūrėk, ar tu matai 
Uną fcarčiamą?”

“Matau.”
; “ Ar tu mane matai T1

“Žinoma, kad aš tave ma
tau.”

“Buvo laikas,, kaip visi 
šio. miesto gyventojai" žmo. 
kuomet kiekvienas. • mano 
uždirbtas doleris ėjo į tą

kandama. Visi miesto žmo
nės nebūtu galėję mane su
laikyti nuo girtuoklystės. 
Bot atėjo kunigas. Jis ma
ne permaine. - „Jis man pa
rodė .Jėzaus Kristaus mei
lę it gerumą. Jis man da
vė suprasti, jog aš esu aUk- 
ščiaus’už gyvulį. Jis pri- 

(minė mapo pareigą mylėti 
žmoną 'ir vaikus:. - Jis • man 
'pagelbėjo pergalėti girfuok- 
įlystėš įpxv>tį. Tu gali saky- 
«ti; kad tikėjimas, kadėjL 
inas f7 bažnyčią ^eimkalim 
jgas; bet aš sakau, kad tįM’ 
{j imas parėdė mano - valkoj 
liūs gerais drabužėliais,' ti
kėjimas duoda jiems gerą 
jnaistą,. tikėjimas padarė 
įmano žmoną/ ir. vaikelius 
/laimingais, tikėjimas man 
davė, gražų nuosavą namelį 
'gyvenimui. Tu gali važiuo
ji i žvejoti, aš ęinu. į bažny
čią pagarbinti ir padėkoti 
savo Sutvėrėjui. Sudiev.”

‘ T.

"Žinios Iš Lietuvos
. “MAISTO” SKERDYKLŲ

- v VEIKIMAS LIETUVOJE
t . ■ ■ ■

Per šią metą kovo meną
sį J‘Maisto” b-vės skerdyk ..................... .... ............. ...
lošė Kauner Klaipėdoj, ir mano greitu laiku i-
nevežy ir Tauragėj - ■- bwvb 
-įluiaudota: kiaulių r— .42,-

l.489, galviją1,73^ veršiu, 
įir ąvią —4,407, iš viso 48,- 
^630 gyvulią. Iš sunaudotą 
gyvulią užsienin buvo išga-

“ benta*: apie 2,546 tonos be-
"kono, 81<| gyvų kiąulią,

310— gyvą galviju ir apie
96 tonos kitą mėsos produk
tą, iš viso penkią milijoną 
litį sumai.

į;* ŠVĖKŠNob KRONIKA

Žadama šiais metais’ svdr 
tnąsias gatves jau išgrįsti.

Vietos šauliri būrys įstei
gė Švėkšnos • ūgnia g e s i u 
draugiją. įsitaisė savo sto-

sigyti motoru varomą ma- 
,siną., * ■. . * i
; Nuo gegužės 1 d. Švėkš
noje atidaroma polio i j o 
•nuovados įstaiga, ' Pirmiau 
Čia tik nuovados padėjėjas 
gyveno.'

GALIMA- SUŽINOTI, KURIAM 
DARBUI TINKAME

'Nesenai Kaune. įsteigtas 
institutas. Jo tikslas ištir
ti žmogų, kuriai profesi j ai, 
ddtaip sakant, kuriam dar- 
.bui jis tinka. •-■••••• 
i- Už ištyrimą reikia mokė
ti 20—30 litu. •

Gegužės mąn. prel., J. Ma- 
eiejauskas* išvažiuoja į Aiį

. rilą" dalyvauti tarptautinia.- ,tx <iivr_Tuw 
me. Eucharistiniame Kon-1 . . ' *
grėsė. Ten . išbus apie mė-1 SOCIALDEMOKRATAI IšNAU- 
nėšį laiko ir ves vietos lie-[ L„---------
tuviams Misijas. Bakeliui 
aplankys Lyoną (Prancūzu 
joj), kur prelato rūpesčiu

• •* Jėzaus Širdies inenuolyne,
yrą $2 lietuvaitės.

£~*Švėksnos * miešto grindi-
* įnio darbas ‘ vėl pradedamas, • darbo žmonių “užtarėjai,

DOJA DARBININKUS ‘

'KAUNAS. — Čia yra 
“Parama” kopera t y v a į 
kurį valdo socialdemokra
tai ir jiems artimieji liau
dininkai. Nors- jie, skaitosi

T

Patogiausiais Kėliais
. . į NAUJI IŠPLAUKIMAI z -

» COLUMBUS
1 drottingholm
’ BREMEN ‘
’ FREDERICK VHI
’ . EUROPA
’ KUNGSHOLM ■ ' 

EUROPA . * 
UNITED STATĖS 
BREMĖN , *

17
19
21
28

<«&

t

d.,
d.,
d., 
d., ,

28 d.,
4. d;r ’.

15 d., .
-18<d.,-.
23 d.,
RUOŠKITĖS DABAR! ,

Visos informacijos anie kelionę visiems -dykai;;

C. J. WEISUL AGENTŪRA
“Darbininko Name”

366 WEBT BROADWAY SOUTH BO8TŪN, bTASS.
? TeLJtfmiih Boston 06»

Biržulio

\ ■

4 it,i

#

• __ • ' ri'* . *. w. * '.A.*-' . •<

trauki?
..•Ar' ■ -

*«»4b5

Tik Luckies jį ir turi! ’ -

“PenkiosdešimtM'niilijonų rūkytoją
' negali klysti!”^TodėL jei jūs žino

dami ar nežinodami užsitraukiate 
dūmą - visą pirma apsaugokite savo 
jautrias gleivės!

Cojr. 1932, 
TĮie Ameticv-,'

- TobjceoC*. i

‘It’s toasted”
Jfitif gsrkltl Apianka

. METŲ metais cigaretų skelbi- pageidaujate M, • ». dėl to, kad tūli.
■ A muose ypatingai vengta žodžio nešvarumai, kurie slepiasi visuose net 

“užsitraukti”. Kodėl?* = Gerumėlis puikiausio, lengviausio tabako lap- 
žino! Juk kiekvienas, žinodamas ar uose, pašalinami Luckies valymo •
nežinodamas,-užsitraukia! Kiekvienas procesu! 'Luckies tą procesu įvedė,
rūkytojas, rūkydamas vienu ar kitu 
laiku įkvepia dūmų dalį, kuriuos jis 
ištraukia iš cigaręto.

Dėl to labai svarbu būti tikru, jog 
čigaretas, kurį rūkote, yra grynas , ir 
svarus — būti tikru neįkvėpti tūlų 
nešvarumų.

* Lucky. Strike drįso šį klausimą 
iškeltį - nes jie šį dalyką išrišo! Tas G«rklti Apsauga

’ duoda jums apsauga kūrios jūs . ' , Įtritl knitiflmiH - k*»alį

. . O,k. AMERIKA \ . _
’ATSVK LUCKY STRIKE RAĖIO PROGRAMĄ— 60 modemįskif minučių, ut įasaulio 

geriausia!} lokių orkestraisjr Lucky Strike iiniomis, kiekvienų Antradienio, Ketvirtadienio, 
ir Semdienio vakarų, pfr N.B.C,' Radio tinklų- „ '

f

fc'

bet darbininkus .baisiai iš
naudoja: dirbama per parą 
po 12—13 .valandą, o atly
ginimas už • darbą visai 
menkas.

Taigi, “raudonąją"’ žo
džiai nesutinka su ją dar
bais. .

PANEVĖŽY 10,000 DARBININ

KŲ GRESIA PAVOJUS ŪKTI

BE MEDICINIŠKOS 

'PAGELBOS >

rt»

“Kam tą klausimą kelti?” 
—klausia cigaretų verslas!

DU NAUJI FABRIKAI

Kuprįkas, Kaišiadoryse 
steigia kaulams malti fabri
ką, o broliai Vinikai, Kau
ne,- Žaliajame kalne steigia 
brangiems'kailiams apdirbė
ti dirbtuvę.

Lietuvos kalėjimuose vi
so yra 3218 kalinių, vyrą —- 
2724 ir moterų — 495.

■ . I

•v v POTVYNIS

LigonnT kasa turi iš viso 
apie 16,000 narių, iš_kuriu 
4.000 priklauso prie miesto, 
d likusieji prie apygardos 
(Biržai, Kupiškis). Iki šiol 
darbininkai galėjo laisvai 
naudoti medicinišką pagal
bą kur kam patogiau. Dg- 
bar ligoniu kasa padare .sS-į 
tartį su 'ĄpskrįtĮės ligonine 
ufųambuIątoįHfa, kad jos-.da-: 
rys rentgmtto apšvietimą, 
priiminės ligonius aukščiai, 
minėtomis’sąlygomis.' B<# 
darbininkams palikta teise 
laisvai naudotis “ar. tu įstai
gą ar šiaip’ gydyto ją. patar
navimu. •• •• *

Panevėžio gydyto jųdrau
gija užprotestavo ir net ža
da visai nutraukti, santy
kius su įigbnią kasa. Be to;* 
gydytojai reikalauja, kad 
jiems. būtų pakeliąs, atlygi
nimas už yiįitavimą. i

SEREDŽIUS, Kauno ą. 
Balandžio jn. 5 į..6 d. nak
tį smarkiai ėmė.kilti Nemu
ne vanduo. Užliejo beveik 
visą miestelį išskyrus aukš
tesnes vietas. -Žmonėms te
ko kraustytis jš namų valti
mis, nes staigiau vandeniui 
kylantį šiaip, išeiti nespėjo. 
Smarkiai slūgti ėmė tik po 
2 vai. po pietą. Dubysą, 
kiek ankščiau išsiveržusi (4 
d^6- įvaj. po piėtą^ išgriovė 

^naujai gfcį

BRKMEN 
EUROPA

Puikus geleimkeliu susisieki
mas IS BREMBllHAVEN i 

UETUVA
Del luformacijų kreipkitės: 

252 Boylrton Street, 
. BOSTON, MA8S. , 
NORTH OERMAN 

L L O Y D

statyto V. D. metais tilto. 
Šiaip nuostoliu potvynis 
davė miestelio (krautuvėms 
— per 2000'litų.'. Daugiau
sia nukęntėjo telegrafu stu
lpai ,kurie jau taisomi.’ Tik 
Veliuonos sintyje dėl susi- 
grūdusio ledo milžinišku ly
čių ne visur* galima buvo 
prieiti, nes smarkiai sius
damas vanduo paliko užlie
tose vietose ištisus ledynus. 
Žmonės sako, kad toks po
tvynis. buvęs prieš 20—25 
metus.

;^'rėlčiausiaiš,jurų laivais.

.. ' GAISRAS -

' L’LUTIŠKIAI. — Btil. 5 
d? J. Valatkos ukv iš tvar-

S ■ * * ’ *

■to kilo gaisras*. Jau buvo 
paskendęs liepsnoj ir kluo
no galas, tik subėgę žmonės 
-bematant nuplėšė stogą ir 
tokiu būdu kluoną apgynė. 
Iš gyvulią . sudegę tik: du 
kralikai. Trobesiai apdrau
sti, ” į '*.■•'

Iš BARZDŲ PADANGĖS

. Krizįs ir Barzdą neap
lenkė. Jau dabar kai ku
rie ūkininkai neteko paša- 
yo, o nusipirkti nėra už ką. 
Už skolas ūkininkams' gre
sia varžytines. • Yra ir to- 
kįą ūkininką, kuriems gre
bia varžytinės net už mde- 
■ninius žemės -mokesčius. O 
ką kalbėti apie girtuoklius 
ir apsileidėlius^ 1 •

prisikėlimo įdeją, Ji buę , 
daug lengvesnė, todėl, bus . 
galima statyti turimame že
mes. sklype (įžemaičią ir 
Aušros gatvių kampe); Sie
nos ir bokštąs bus. plytą, 
geležies betono. • j
• Lesų . statybai komitetas 
tikisi gauti, iš auką, rinklia
vą, organizaciją, garbės mo
kesčio‘ir kitą šaltinių. Ža- 
liakalniečiai žada’ apsjidėti 

h mokesčiais,, 'kuriuos aukos 
bažnyčiai statyti. Už au-* 
ka manoma pavadinti atski
ras bažnyčios dalis aukoto
ji], vardais Vibnas ameri
konas pažadėjo paau k o t i ’ 
vargonus. Vienas pilietis 
žada lengvom sąlygom duo- 

įti 1,000,000 jpiytą. Laukia
ma auką ir iš amerikiečių. 
Be to, tikimasi gauti ir iš 
vyriausybės, kuri yra nekar 
tą žadėjusi.; Toftel komite
tas visai šviesiomis ^akimis 
žiūri į ateitį. Juk ne viė-. 
na bažnyčia nėra pradėta 
statyti dideliais pinigais, o 
pradėtos visos pastatomos.

“DARBININKO” SKftlTY-
• TOJU DĖMESIUI

“Darbininkas” jau priiAia 1932 
m. Lietuvos Paskolos. Boną ku
ponus už prenumeratas, ir kny
gas už pilną jų vertę. Nukirpę 
1932 m. kuponą siųskite ~“

“DARBININKO” ADM., 
. . 366 W. Broadway,

South Boston, Mass. • < ■ ’ • • 
"“priežiūra cigarete 
‘ • GAMYBOJE
Pagal statistikos žinias kiokviė- 

| nas!7gJikytoj|Si, jungtįneše .Valsti
jose surūkė. abėTnaf po devyiiius.

•• eigaretiis į dieną/. Šie apskaięia- , 
viniai, žinoma, priskaito ir tokius

■ rūkytojus, kurie užsirūko po ci
garetę tik kada-ne-kada, lygiai 

, kaip ir tokius, kurie surūko ke- 
1 lis" kartus daugiau negu papras- 

-■ .. *■ • . ias rūkytojas; •
Industrijos autoritetai apskai- 

: *" ’. . Į čiuoja, kad šioje šalyje yra nvaž-
T>AwrTWwrTKTV ’PPTSTkfiLIMOIdauS 35,000,000 cigaretę rūkyto PAMINKLINI PRISIKEE1M UK gutes Bm^u of
BAŽNYČIĄ PRADĖS STATYTI temai. Ręventie paduoda skaitli- 

’ Ar a štai? a nes,1' kad 1931 metais,šioje šaly-
je, pagania išviso 113,449, 

t ?** iletaoin shrdhr ėtaoin shrdlu utį
TVATINTAI p 049,000 cigaretig . Abelnas eiga-KAUM Ab. — X aminui L ^i^ loirį^ūko Jriek- 

nės. Prisikėlimo bažnyčios vienas iŠ 35,000,000 rūkytoją y- 
'stfitvhAs kfimifpto' nirminin-1^kzdaugj 3,240 j metus arba statybos Komuem pimuui 36^ dvi^eginitios Cigaretą pake- 
kas knn. Kapočius painfor- liai. Šis sudaro maždaug apie 
mavo spaudu apie bažny- ‘
čios statymą. . ’ 4 Pereitų kelių metų, bėgyje, ci-

i Tnarnf Arin« ian karetai ^o šios palies mūgia-
i inzinienus rtęisonas Jjau užsirūkymu. Cjgaretą .

visai baigia ruošti Pamink- išgarsėjimo priežastimi yra skir- 
Tinpą Prkikėlimn?*ha.žnvėlos hngiunas moderniškų' cigaretą įmes jriisiKenmo oąznyuos-i . senobinil3 . p^ni^ pa. .
projėktą, nės anas, senasis j vyzdžiui, Lucky Strike eigaivtus. / 
nitripkfass nor< daugeliui *ių C1>ivtą išdirbėjai pasišaukė piqjeoas, nąis ųaugeuui i . pą^elbą> k,aj pagami- 
kam patikęs, negulėjo būti nūs geresnius ir grynesnius eiga- 
ivvkdvtas- retus.. .‘Ir mokslas davė rūkyto-
IV [jams spinginimo.procesu kui'-y-

Dabar ruošiamasis baz- ra. vartojama uPra-violet spindu- 
nyčio^ projekte p-a. žymiai Luckv dga.
kitoks. Daug pigesnis. Pa- retu, , tik rinktinis tabakas, iš di- 
gal fa} .projektą bažnyčią pa 
statyti' k&stlios apie 1,200,-į giant kokios rūšies ir kokios kaą 
litų* Bažnyčia bus moder-1 ąps tabako ląpas. bfltųt paprastai.

. , • . jame yra tūlą nesvarumą, kurie
mzuoto stiliaus su tiesiai y-mpriežastimi • gerklės knitėji- 
aukštyn einąheiolnis linijo-P'u ir kosulio. Dėl gįėmMo tą- 

rnis1, * kurioj gerai išreikš Į bčjnį. turi.':-spragitiįuho procesu 
-2—____ -_ —L........... . ------------ f Lucky Strike yrą vieninteliai cL
niiiini TAiir hahms šiuo; spraginimts

NuGA"iONE rADAnE vrocesū telkia gerklei apsaugą, ĮiUUrt t UI L I nUnliL. \ nestebėtina, kad Luckies 
vra tokie pi.tnonūs jūsų gerklei, 
Prie to, spraginimas priduoda • 
Luekies. stebėtinai malonų-leng- 
vą, spragihimp skonį, kuris nėra 
randamas jolduose kitokiuose ci- 
gaiftuose. t . 1

šis puikiausia skonis .yrą ap.
saugotas Lucky coiphąne pakv-' 
lio su skvoteliu; Pakelis leng
vai atidaromas prilaikant vieną 
skvetelio dalį iv patraukiant už . 
kitos. x ‘ v ”

Tik toks rūpestingumas ir prie 
žiūra cigaretą išdirbinio ir supa?- 
kavinio, pądhi'e eigąrotus mėginį 
miausiu rūkymu Amerikoje, td- 
bako namuose, (AdvvrttemnmitI 

etabin shrdlu etaoin vtaoin n

M*H£ SfflĮ'
P-ttia O. MUTrtnttietjk Buffalo, K 

Y.; rašo ir tjako: "Aš noriu, kad kiek* 
vienas žinQp]», jog Nuga-Tono padarė 
manė -sveikų, fcr kelte metus afc bu
vau silpnu Ir • turėjau prastų sveika- 
tq. Aš ėmiau daug ivatriŲ vaistų, 
bet jie buvo bo vertėm Nuga.'Touo jm- 
gelbėjo tuną J kelias dienus, Daugelis 
mano .draugų ir kuiinyrflį sako* kad 
Nuga-Tone yra paitėbetiuas.”

Nuga-Tone Bustlprifin. visus kulto or
ganus. Jis sutelkia jums genį, .apetitu, 
nugali skilvio* pakrikimus Ir konstipa- 
eljų. ir py,įduoda huate stipeun^ Ir JG- 
gų. rauinenlms Ir'nervams. Nuga-Tm 
ne yra pardavin^jiininH nptleklninką 
j&gu aptlėkininkaa neturi jo. papui* 
t^ykU- jį užsakyti i§ savo urmininko, 
žiūrėkit; kad jus gautumėt NugtvTo* 
ne. Nepriimkite nieko-kito,



i

Penktadienis, gegužes 13, 1£

Klausimus siųskite —*
JŪRŲ PRIEPLAUKA, -
366 West Brpadwąy, '

So. Boston, Mass. -

kurios po Bažnyčios vėliava j mis. Dav, : bažnyčios, ko-
_ tepriima gerus ii? praktikuo plyčm,. šventoriai, kapynė.

iančius katalikus ir- savo ‘

darbininkas

■v

3

j!
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WBSTVILLB, ILL.
LDS, 75 kp,1 mėnesiniai suaųln 

kimai įvyksta kiekvieną mėnesi, 
sekmadieny, pd 15 d., iv. Petro ir 
Ifyvtto bažnytinėje svetainėje,

Valdybą

ATHOL, MA8B. " v
tiDŠ; 4 kp, mėnesinis susirinki. 

mm* įvyks gegužės 15 d,, tuoj po 
mišparų, šv, Pranciškaus purspi 
jos salėj. Kviečiam! visi nariai at- 
silankyti 'ir užsimokėti mėnesines 
mokestis. Taipgi atsiveskite sava 
draugus ir draugo? prirašyti pris 
šios kilnios orginisacijos.

Kviečia Valdytos

DRTROIT, MIQH.
Lt)Š. 72 kp. suąirinkįmas įvyks 

sekmadienį, geg, 15 d., tuoj’po __ _____ _ __ t_____
paim-dų, šv. Jurgio parapijos mo-.j LDS, 70 kp susirinkįnas įvyks 
tykioje, Vięj kūępos nariai yra * J “ ........
kviečianti atsilankyti į šį suairin 
kimų.

Valdyba

DĄYTON, OĘIO
LDS. 69 kp. susirinkimas įvykt 

sekmadienį gegužės 15 d7 bažny
tinėj svetainėj tuoj pp sumai;

Kuopos rašt. Z. Gudelis 
.. .......... ;-------- , j ~__________________

Poezija,, tai Dięvas šventose že 
mes svajonėse,—V. Žukovskij.

1.

LDS. Kuopų Susirinkimai
. ; į. -.. ■ ■.

O. BROOKJYN, N. X, 
GeGužčs 15 d-, tuoj po sumos į- 

vyks LD& 10 kuopos susirinkimas
vai. Taigi kviečiame visųk narius \ 
atsilankyti į Šį auairinkimą ir ui- 
simokėti mėnesines, Atsiveskite ir ■ J 
savo draugūs prirašyti. v 1

Valdyba |
5
1PASIMIRĖ ANTANAS' 

ŽEMAITAITIS
. i ‘ ‘ j

‘ Po penkių savaičių sun
kios kovos su mirtingu vė
žiu, gegužės 7 d., mirė Ant. 
Žemaitaitis. . Atvtžiavęs iš 
Lietuvos: prieš keturiasde
šimtis metų, velionis, apsi
gyveno Bąltimorėje, ir čia 
išbuvo tisą laika iki mir
čiai. ' .

Visų savo amžių vedęs 
pavyzdingų kataliko gyve
nimų. Jis buvo vieųaš pir
mųjų Šv. Jėzaus Vardo na
rių, ir taip pamilo šių orga
nizacijų, kad mirštant jai 
paliko šimtų dolerių atijtų. 
Šioji auka bus sunaudota 
mėėnesinėm šv. miš i o m, 
draugijos ’Kohmnijos Sek
madieniais, už visus miru^ 
sius tris 'draugijos narius. 
J o asmuo buvo taip visų, 
gerbiamas,, kad į kunigų 
kvietimų atsilankyti į jo 
namu maldas atkalbėti, at
siliepė daugiau septyniasde
šimt • vyru,; jaunu ir senų. 
Tokio pavyzdžio ■ retai ten
ka matyti. . / ;
—VeRonisrifeėvo Susivieny- 
jimo narys. .Paliko liūdin
čių žmonų, sūnų ir dvi duk
teris/ Laidotuvės įvyko tre
čiadienį ryte, su trejomis 
mišiomis. Dalyvavo penki 
kunigai. Palaidotas Holj^ 
Redeemer kapuose,'šalę ne- 
seniai mirusių dviejų savo 
sūnų,; Vinco ir Prano. “Pa
vyzdinga ir maloni buvo to 
gero žmogaus mirtis.”

WESTFlELD, MASS.
LDS. 111 kuopos susirinkimas.į- 

vyks sekmadienį geg. 15 d., 1932 
m., tuoj po sumos, šv, Kazimiero 
parapijos salėje, Kviečiami viri 
nariai ateiti Taipgi atsiveskite 
savo draugus prirašyti prie šios 
kilnios organizacijos. j

~valdyba

■r

t 
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MOTINŲ DIENA
... MOKYKLOJE
Pereitų sekmadienį Sese

lės Kazimierietės, padedant
mokyklos vaikučiams, su
rengė , pagerbmo vakarėlį 
visomspa.iapijmniotm 
Motinų Dienos proga. Su
sirinko apie šimtas moterų. 
Per dvi 'valandas jas links
mino ir gardžiai vaišino jų 
vaikeliai ir Seselės šeimi
ninkės. Pastatyta keturių 
dalių programėlis. . ‘ '

Apsikaišiusios . gėlė m i s, 
mergaitės pasakė eiles apie 
savo gėlių reikšmę, ir -iš vi
sų krūvon sudėtų padarė 
tartum dvasios bukietų savo 
motinoms. Šis vaidinimas 
baigėsi malda motinos lai
minimui.

Po toį sekė dainų, švilpi
mo, šokių, simfonijos .^pro
gramėlė.. Pagalinus pačios 
mažiausios mergaitės, apsi
rėdę lyg bobutės ir rimtai 

: prie stalų ąfsisė dusios, 
.klausė savo -vaikelių” de- 
klamacijų. Šis vaidinimas 
labai prajuokino žiūrėtojus.

■ A

darbus realia tikybos ir dO' M Mano gimines yra aulala- 
vėję. Nuėjęs paff juos į svečiui 
ar turiu žegmotis prieš ir po val
giui?

7 Ats. Tikras katalikas ne
turi drovėtis viešai išpažin
ti savo brangų, tikęjiinų. 
Kryžiaus ženklas tai. trum
piausias,, mūsų tikėjimo iš
pažinimas, Jis yra palai
mos ir padėkbs ženklas. 
Jei tamstos giminės tikrai 
myli ir gerbia Tamstų,- jie 
gerbs ir Tamstos šventus 
įsitikinimus. O jei jie kry
žiaus ženklų. pasiepa išnie
kintų, tada šalinkis nuo to
kių giminių ir už juos mel
skis. •

ros dėsniais.

Pastąbos. 1. Labai daug 
klausimų gauname be parašų ir 
antrašų. - Nesuprantame, kodėl U • •
prie klausimų bijoma pradėti 
vardas, pavardė ir antrašas? 
“Darbininkas” pavardžių negar- 
sina.

Dar kartą primename, kad 
Jūrų Prieplaukoje - nei vienas 
negaus KELEIVIU TELESKO
PO, kuris drovėsis pašakyti sa
vo pavardę. Jo klausimai liks 
neatsakyti.

2. Ponui A. S. primename, kad 
Į asmeniškus klausimus nelengva 
atsakyti. ! Nesusipratimai ir 
Skriaudos sukeltų tik ginčus. Iš
ganytojas šv. Mato Evangelijoj 
(13,8-12) sako, kad visi męs esą-? 
me broliai, nes vienas yra mūsų 
Tėvas:... Kas* gi save išaukština, 
bus. pažemintas, ir kas save pa
žemina, bus išaukštintas, j is to 
pažins visi, jog esate mano mą 
kiniai, jei turėsite < tarp savęs 
meilę” (Jon. 13,35).

“Mylėkite jūsų priešininkus, 
gerai darykite tiems, kurie jūsų 

r nekenčia, ir melskitės už perse
kiojančius...” (Mat. 5,44). ..

Kl. Jeigu bedieviška valdžia iš
leidžia kokius įstatymu*, priešin
gus Katalikų bažnyčios ^mokslui, 
ar katalikai privalo juos po nuo
dėmė'pildyti? —

Ats,. Atsakysime Šv. Tė
vo Lėonos KIU Encyklikos 
‘4Sapientįae ’ ’ žod ž i a i s :• 
“Jeigu valstybės įstatymai 
aiškiai nesutinka su Dievo 
teisėmis ar bet kaip įžeidžia 
Bažnyčią, prieštarauja ti
kybos dalykams* prieder
mėms, ar įžeidžia J. Kris
taus duotąją Šv. Tęvo val
džią, tai reikia pasipriešin
ti ir klausyti būtų nusikal
timas. Tai įžeistų pačią 
valstybę, nes tikybos musL 
kaitimai yra nuodėmės val
stybės atžvilgim” 'J'

Kl. Ar kapines galima vadin
ti šventą vieta? y -

Ats. Taip. Vietos, kurios 
švenčiant ar k o n s ė k- 
ruojant yra paskirtos Die
vo garbei ar. laidoti • tikin
tiesiems,. vadiname Švento

ŠĖTONAS DANTĖS
PRAGARE ‘ \

Dante savo “Dieviškojo; 
Komedijoj” šiaip apibudi
na velnią:

. Dievybė -r- meilė. Meilės 
stoka -— tai šetonaą. . ,
' Stoka Dievo, — tai šėto

nas ,t-. y. stoka daikto —tu
štuma. ,• ..

Lįuciperis nubaustas/ ne 
už puikybę, bėt už išdaviki- 
škumą. ;.

LAWREN0E, MASS.

Kl. Ar tiesa, kad šv. Tėvas tuT 
ri' būti italas.

Ats. Šventuoju Tėvu gali 
būti asmuo bile kurios tau
tybes. Tik nuo šv. Tėvo 
Hadriono VI (1522-1523) 
šv. Tėvu renkami italai.

CRAWFORD
elektriškas pečius

Kl. Mūsų parapijoje yra palai
pinė draugiją po šventojo globa. 
Klebonas jos nepriskiria prie, ti
kybinių. Ji nėra politinė. Pra
šau paaiškinti koki mūsų drau
gija?

• Ats. Tamstų draugija pa- 
šalpinė, nes į jų susitelkė 
žmonės tikslu šėlpt kitus 
draugijos narius ir patiems 
gauti pašalpą ligoje. O jei 
vadinama šventojo: vardu, 

į- ‘ tai nereiškia, kad ji yra ka- 
talikiška ar tikybinei Kar- 

. tais laisvamaniai tyčia pa
vadina savo draugijų švi 

y . Kazimiero, ar šv. ŲaurynO, 
ar šv. Roko vardų, kad .to-- 

‘ kiu būdu sužvejotų daugiau 
’■’ neatsargių narių..

Draugija gali vadintis. ti- 
; < kybinė, jei .jos tikslas yra 

■ pricipiališkai dvasinis , ir 
J antgamtinisĮ pavyzdžiui: 

'8 - Apaštalystes Maldos Drau
gija, Šodalieijbs; Šv.s Vardo 

. ‘v, ir t. p. • . •
į' Pasaulinėmis. vadinama 
Įb tos 'draugijos, kurių tikslas 
I, . yra pasaulinis/pa v. pirklių, 
t • finansistų ir t. p.
| - Katalikiškomis draugijo

mis vadinasi tos dinugijos,

I žtai yra auRsinė proga turėti namuose 
, elektrišką peęįūl Mes siūlome šį Gray^ ' 
i bar *ęrawford Elektrišką pečių tik ūž 
' ^115-7-kuris turi visą įrengimą (su ke« 

; liomįš išimtimis)—kuris pirmiau,buvo 
l parduodamas už $145!

’ * . Jis turi temperatūros
kontrolę, , 4 karštas vi
rimo vietas, d i d-e1 ė s 
vietos pečių, ir visą 

’ parcelių! emalių, kuri’ 
. jūs galite pasirinkti iš 

. trijų spalvuotų kombi
nacijų,/

- DABAR TIK

MIS
Su Pilnu {taisymu

IV kriti* ši pečių, jūsų 
virtuvėje ir lengvi mėnesi- 
niai išmokėjimai suteikiami • 
Edison Service kostumeriams.

Tteoae ridlttni kraut uvCse, , 
ariffi pdg vičtinllijf Electric

__ i Rttttfe. PariJtll^Juį.

C O M P A N Y

kunigai pašalm prakalbėlės. 
Apgailestauta,: kad iŠ tiek 
lietuvių Baltimoręj, toks 
mažas skaitlius . vaik u e i ų 
siunčiamas Šv. Alfonso Mo
kyklon. Tačiau pareikšta 
tvirtas pasiryžimas ‘ ’ atei
nančiais metais, visomis pa
jėgomis dirbant, tą mažų 
skaitlių padidinti.

1 . T---------

BAIGĖ' SLAUGYT'oTOS 
MOKSLĄ

Jievh Mendelytė, mylima 
kum Mendęlio sesuo, perei
tų antradienį užbaigė kvoti
mus trečių ir paskutinių 
metų slaugymo mokslo 
Męrcy. Ligoninėje. Tą va
karų Lyric Teatre įvyko iš
kilmingas ' baigimas, . ir dip
lomų dalininias. Kųn. Men- 
delis buvo- pakviestas ištar
ti baigiamąjį palaiminimą 
visam skyriui.

P-lė Mendelytė Šį mėnes| 
baigs tik dvidešimts pirmus 
metus. Pradinius mokslus 
ėjo WHkes Barte, Pp.. Auk
štesniąją Mokyklą 'Šven
čiausios Širdies, Seselių ve
damą,, baigė Plains miestę- 

: ly. Prieš, trejus, metus at
vyko į Baltimorę, ir iįstojo 
į Seserų vedamų Mercy Li-. 
goninę, kurių dabar baigią. 
Kadangi, jos praktikos ter
minas, baigsis tik rudenį, ji 
pašililcs Bąltimorė je dar 
bent pusmetį. Linkime jai 
tokios pat . Šviesios ateities, 
kaip jos sesuo Alese pasie
kė,. specializuojantis prie 
KaziihierieČių Seserų Ligo
ninės Čikagoje* Ponia Men- 
delieiiė ’iŠ Plain, ponia Plu- 

- sčikiene iŠ Connecticut bū* 
Vo atvykusios į iškilmes/

■sios seselės Alma ir Joana. 
Jorhs esant Baitįmorėj, Se
selę Alinu aplankė jbs moti
na Marcele Adzgąųskienė iš 
Kingstono ir Sesuo panelė 
Albnia Adzgaųskaitė iŠ Lie
tuvos Atstovybės, Vašingto
ne,.

Sesuo Joana turėjo pro
ga pasimatyti su. savo tėve; 
liais - Sakevičiais. Pereitų 
pirmadienį juodvi išvyko į 
Filadelfiją, kur rūpinsis į-, 
rengti naujai nupirktų Ry
tų Provincijos Sešęnj Cen
trų. ■ Čia pirmų kartų Šių 
vasarų visos Kazimieriętės 

‘turės progų pailsėti po suti
kau? metų darbo.

gegužės 15 d., tuoj po dvyliktai, 
Kviečiame gausiai sueiti, nes turi
me keletą svarbių sumanymų. At
siveskite ir savo draugus(es) pri-. 
rašyti.' . / Vaidyba

PROVIDENOE, R. I,
LDS. 11 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks sekmadienį, geg, 1& d„ 
tuoj po sumos, bažnytinėj svetai
nėj. Svarbu, , kad visi Šiame susi
rinkime dalyvautų ir užsimokėtų 
duokles. Parodykime gražų pavyz
dį kitiems. . ' . ‘

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

mas įvyks geg. . 15 d-, 6:30 vai 
kare, Karalienės Angelų parapijos 
svetainėj, kampas Robling ir So. 
4th gatvių. . - • '

Taigi malonėkite visi susirinkti 
ir užsimokėti duokles kurie esate:

I J ‘

skolingi. Nepamirškite ir paujų ;
narių atsivesti prirašyti prie mūsų % 
brangios organizacijos. -

-'Kviečia Valdyba A

. NEW BRITAIN, CONN.
LDS. 36 kp. susirinkimas įvyks 

^sekmadienį, geg. 15 . d., 1932 m.-. 
Svarbu, kad į šį susirinkimą ateitų 
visi nariai ir bent po vieną naują 
narį atsivestų prirašyti prie Mūsų 
brangios, organizacijos.

VĖLIAVOS IR ūBGANIZl- 
CljgiEiKLAI

SVEČIAI LANKĖSI 
BALTIMORĖJE •»

Pereitų savaitę, atvyko ke
lioms dienoms visiems žino- 
mos ir gerbiamos Seselės 
Julijonos giminės: motina" 
ponia Baranauskienė, sesuo 
Katrė Baranauskaitė ir 
brolienas Stanaitis apsilan
kė iš Plymouth, Pa. . . ■

Iš Šv* Kryžiaus ‘ Ligoni* 
nes, Chieagos, buvo atvyku-

Telefonas;Plasa 1350.Misnutucus ‘' v. . ' • ' 
Graborius ir Balsamuotojas 

. 423 S. PACA STREET, 
BALTIMORE, MD.

ĮSlDfcMEKITE!

CHAS.8. KUCKAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS 
637 8. PACA STREET, 

BALTIMORE, MD.
LnldotuY&e potarnnu^i gerai Ir 
pigini.' Nuo 75—100-—150 dolerių.' 

Pagrobus parupsiu.
Telefonas — South 0083.

musų specialybe ir ilgų metųji musų specialybė Ir ilgų metų ’ 
praktika. Darbas artistiškas. Kainos 
temos. ’ .

M. A. NORKŪNAS <
P. O. Box 91, Lawrenėe, Mass.

3aaiuiiiaiiiiaaanroiiiiMiaiiiitaimHiiĮwiaamMiMMaiiiaiiRauiiMiiibĮimiiimtaiĮ

| . L. D. S. Naujos Anglijos Apskrities
. .v .■ .

I - 1 • Itenglama® v.*

I Didžiulis Piknikas

ROMUVOS PARKE
Montello, ‘ Mass.

Gegužes-May 30 d., 1932
ttHt

/
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jereikatmgai ii’ neteisingai, 
Jis buvo uolus ir pasišven
tęs patrijotas. Karo metu 
net paaukojo ^avo kra
što išgelbėjimui keturis 
sūnus, kurie žuvo mūšio

PRENUMERATOS KAINA: 
įerikoje metams .. ♦..... .$4.00

Ūisiėnrimetami ......$5.00 
,.$2.00

KLAIPĖDOS RINKIMAI
. Kaip girdėt, Klaipėdos [ kimui. • Tas vokiečių Išsi
rinkimai išėjo vokiečių nau
dai. Lietuviai gavę mažiau 
balsų negu 1930 nietų rinki- 
muose.. Čia, žinoma, Berly
no pasidarbuota. Vokie
čių agitatoriai panaudojo 
visas sau žinomas priemo
nes, kad jų elementas Klai
pėdoje atsilaikytų. Pasiro
dė, kad jie kol kas stipres
ni už lietuvius, tiek stipres
ni, kad valdomam lietu viii 
krašte, — Lietuvos valsty
bės integrale j e dalyje —jie 
moka savotiškai šeiminin
kauti. Vokiečių nacionali
stų politikos vaisiai jau 
pradeda pasireikšti, Jų po
litiką nustato Hitleris įr 
nustato ją gan atviini?' be 
ceremonijų.

Pasak Hitlerio j v o k i -e- 
Čiarns neužtenka savos že
mes. 1 ..
bet ne į. Vakarus, tik Į Ry
tus, vadinasi, į Lietuvos pu
sę. Kiekviena tauta, anot; 
Hitlerio, turi teisę gyvuoti, 
bet jei silpnesnė susiduria 
su tvirtesne, tai jau ką be
darysi :. silp n e š n ė t u r i‘ 
trauktis ii’ duot stipresnią
ją! vietos, toks jau, mat, 
gyvūnų išsilaikymo princi
pas. Jei kas silpnesnis, tai 
jau jo nelaimė, prieš gam
toj teises čia neatsispirsi. Iš 
to išvada, ' kad silpnesfiėsės 
Pabalti jos tautos turi užlei
sti vietą stipresniems vokie
čiams ir noroins-nenoroms. 
pasiduoti neišvengiamam li-

plėtojimas Rytų pusėn ne
būtinai, girdi, toi būti vyk
domas ginklozpajėgą.Yra 
ir kitokių puikių priemo
nių, kuiias galima kuotikš- 
liausiai panaudoti, nelau
žant nė ^jokios sutarties ir 
•neduodant niekam progos 
iššaukti karą. Tai esanti 
aukštesnėšės kultūros pajė- 
ga, kuri užkąriauja tautas 
be ginklo. Bet, jei tų prie
monių neužtektų, ar jos dėl 
silpnesniųjų tautų užsispy
rimo pasirodytų nesėkmin
gos, tai Vokietija turinti’ 
•pilnos teisės ir ginklą pa
naudoti, tinkamam momen
tui, žinoma, atėjus.

Tai tokia vokiečių nacio
nalistų politika. Jie ją 
jau pradeda vykdyti Klai
pėdoje, Ką gi į tai Lietu- 

-Jie^ns reikia plėsti.§*tva i Jtonažutė,.Jiesa jut 
labai užsispyrus, jei kas jai 
tyčiomis užmina ant. piršto. 
Vokiečiai atsimena lieto 
’vius kaipo pasižeminusius, 
kaimiečius, kurie, prieš juos 
nusiimdavo kepures. • Bet 
kai lietuvių savanorių bū-, 
rys paėmė Klaipėdą- ir- iš
drįso ją pasisavinti ir lietu
viškai tvarkyti, tai vokiečių 
nuostaba iškilo aukščiau už 
jų pykčių. Dabar mato, 
kad su tais “.būrais”, reikia 
rimtai kovoti ir įtempti vi
sas pajėgas, kadjprįeš juos 
atsilaikytų. Kol kas lai
mėjo, bet kovą dar nebaig
ta. . ' K.

mo buvo žurnalistas įr žmo
ni jos mylėtojas ir, be abejo-; 
nes, pasižymėjęs žmoguj 
neš užsipelnė likti preziden
tu. Taigi gaila tokį žmogų 
žudyti. O kokia žala pačiai 
šaliai! Jokios, Ta žmog
žudystė nepakeitė Prancū
zijos valdžios sistemoj — 
Nepanaikino prazidento įs
taigos. J jo-vietą stos ki
tas, nes- visa kandidatų eilė 
fik klukia eiti tas~pareigasr 
Žmogžudystėms jų >iėafgrą- 
sinsi. Ar šiaip imsime, ar 
taip/. politiškas žmogžudys
tes atlieka tik? pamišėliai, 
arba fanatikai j vadi n a si 
protiškai nesveiki .žmonės.

Antrą Vertus, jei čią bu
vo provokacija, kad paken
ktų rusų imperialistams, tai 
išėjo labai negudri provoka
cija* Nuodugnūs- tyrinėji
mai visuomet tiesą, išvelka 
aikštėn. Tai, jei pasirodys, 
kad kas nors tyčia prisime
tė fašistų, kad rusų impe
rialistams pakenktų,- —- to
kiam atsitikime p a t i e m s 
provokatoriams. tas neišeis 
į sveikata? • K.

šit «

Kanadoje išrasta naujos mašinos iku gadiirams' ge 
tomobiliu inžinai automatiškai veikia pumpuoti vandenį.

AR IŠTYŽELIAI?

GIMTINE

POLITIŠKI ŽUDYMAI NE
ATSIEKIA TIKSLO

Nužudymas Prancūzijos 
prezidento Paul Doumer 
dar sykį išvelka aikštėn 
klausimą: kokį tikslą tos 
politiškos žmogžudystės ab 
siekią? Atsakymas, visuo
met viens ir tas pats: nau
dos jokios niekam neatne- 
sa, bet užtai padaro žalos | kas protas atsako, kad po* 
nužudytam ir žud y t o j u i. 
Anas visai nekaltai neten
ka * gyvasties ir šits savo 
galvą paskui paguldo. Taip 
pat pridirbs, žalos ir tai

’’ partijai, kuri tą_ šildymą bu
vo suplanavusi. „ Sakoma, 
kad žmogžudys esąs rusas 
fašistas, kad nužudęs Pran
cūzą jos prezidentą už jo ne
norėjimą įtraukti Prancūzi
ją į karą su bolševikais. Bet 
tai’; tik ’sjiėlįo jįmas? * Jau Jla- 
bar atsiranda kitų spėlioji
mų, kad žudytojas tik buvo 
prisimętęs fašistu ir pada-

ręs tai, kad pakenktų rusti, 
fašistams. Iš čia matome, 
kad tos žmogžudystės nie
kas nenori prisiimti — kas' 
gi norės ? Tai, j ei politiška 
žmogžudystė tokia baisi, 
žiauri ir nenaudinga, kam 
gi ją vykdyti? Rodos, svei-

litiška . žmogžudystė taip 
pat nedora, baisi ir niekšhi-. 
ga, kaip ir paprasčiausio 
plėšiko padalyta Žmogžu
dyste. O vienok yra žmo
nių, kurie didžiuojasi’iš” pa
našių žygių ; ir, ’ atlikę tą 
bi.auru darbąt mano kokią 
didvyrybę. padarę. Keistą, 
kaip kaikurių žmonių pro
tas veikia atbulai. : .
- Ir kokią žalą atnešė Pran 
(Tizijaijbs.pr.ezidentomau
dymas ? Didelę žalą padare 
tik nužudjdam asmeniui, 
nes atėmė jo gyvastį visai

L.K.M9TERŲDRAUGUA1 
^TEIKKLAHŪS
Lietuvos Katalikių Mote* 

rų<Dr.augijos organas. “Mox 
teris” praneša, kad Šv. Tė
vas Pijus X 1913 m., lap
kričio T9 dieną yra suteikęs 
Draugijai šiuos atlaidus:

1. Visuotinius : 1) Įsira
šymo į draugiją dieną,. 2) 
Švč. P. M. P, Nekalto Pra
sidėjimo gruodžio mėm 8 d., 
3) Užgimimo ir Nuolatinės 
Pagalbos gegužės 24 d., 4) 
8v, Onos, 5) Šv. Teresės, 6) 
Šv. Monikos dienose jei dr* 
jos nariai aplankys bažny
čią arba viešą koplyčią, at
liks išpažintį, priims komu
niją ir pasimels sulig Šv. 
tTėvo intencija, šiuos atlai
dus gali aukoti už mirusius, 
7) mirties valandoje, jei bus 
taip pat pasiruošusios, kaip 
aukščiau pasakyta, arba jei 
gailėsis už nuodėmes ir mi
nės Šv. Jėzaus vardą. .

II dalinius: 1) 7 metų ir 
tiek kvadragenų visuotinių 
draugijos suširinkimij. 'die
nose, jei pasimels posėdžio, 
pradžioje ir užbaigoje, 2) 
100 dienų, už' kiekvieną gę* 
rą darbą atliktą iŠ meilės 
sulig draugijos tikslo. ..

KREUGERTS ŠELPĖ> 
KOMUNISTUS

Šiomis. dienomis ^.nuge
ri o kompanijos: direktorius 
Lange iškėlė' aikštėn, kad 
nusižudęs “degtukų kąra- 
liūs”. Kreuger; būdamas dar 
gyvas, -vkoniunistų dienraš
čiui .ŠtbekjĮolme davęs 135 
tūkstančius kronų, kad jį 
palaikyti Savo naudok ) '

i

(Vabalo-Gudaičio .radio \ 
paskaitos bruožai)

Tėvų žemę, kur mes gi
mėm ,augom, vadiname gim
tine.

Gimtinę sudaro tam tikra 
vieta, žemė, tam tikros ap
linkos apsupta . .

Tam tikras kli matas, 
gamtos apystovos skirią vie 
ną kraštą nuo kito*

Ką’mes patys jaučiame?
Koks nors dalykėlis,- te 

vų paliktas, mumyse suke
lia jpinčių, .griaudina, ką 
noi’Syprimena., mums, apie 
ką nors liudija. .• ■

Savo gimtinėje žmogus 
susipažinęs su savo krašto 
gamta, jaučią, jos klimatui 
tam tikrą atsparumą.

Perkelk kaukazietį:į šiau
rę, arba italą — jie nepa- 
jiegs su klimatu, kovoti, 
kaip vidurinės Euro p.n s 
žmogus patekęs Indijon.

Tarp kalnų ir miškų gy
ventojų vyrauja biologiniai 
skirtumai,
' Organizmas savo gimtinė
je jau prisitaikinęs, o sve
tur dar turi iš naujo prisi
taikinti. ■ . ’ ;

Žmonės, kurie paprastai 
niekad toliau nuo namų ne- 
išvyksta sykį toliau savo 
gimtines iš keliavę, junta 
stipresnį ilgesį.

>■ Kas dar jungia mus su 
gimtine, tai savotiškas val
gis, vanduo ir tt.. Vadinasi, 
ne tiks kūno, bet. ir sielos 
maistas. . ■ ’ .

Javai’ Lietuvoje Jdtokio- 
mįs ypatybėmis pasižymi. 
Pavyzdžiui, Lietuvoje išau
gę miežiai bravanii netinka.

Safasas ir drėgnas klimatas 
turi didelio skirtumo.

Kas .dar primena .gimti
nę! - : “' ; • ■■ ■■ ... •

Kūdikystės, atsiminimai; 
upeliai, jų apylinkės, išsike
roję, karkhį krūmai,‘ šlaitai • 
medžių rūsys,' ypač - rudens 
mfetu, kuomet lapai sumir
ga įvairiaspalvėmis ; varso
mis)* saulė lapke/ saulė 
miške; . - Lietuvos - dangus, 

jo debesys, saulėtekiai ir 
saulėlydžiai f paukščiai;ap
sėti .rugiais dr kitąis4 javais 
-banguoją laukai irttt.

Žmogaus 5 išoriniai įspū
džiai jo nuotaiką išaugina.

Svetimo krašto- gražumas 
iš syk sužavi, -bet tik laiki
nai.- Medelis persodintas į 
svetimą žemę,* į kitą'vietą, 
pirmiau dar-tūri prigyti, o 
tik paskui augti. '•*

Kad gimtinė f labiau pri
rištų; ją pirįmam reikia pa
žinti. J. Mažeika.

IR SOGIAUSTAI TALKI
NINKAUJA NEZALEz- 

NINKAMS

Vokietijos -buviwiO’kaixerio ket
virtasis* -sūnus Augiurt •WUhelm, 
iijįl&jąj’ fą|j^ų*pąrtijoi’.

įjia ;fą* 
iistų vąd% HiUto p&uidifto 
“Dievo dov*nW*Vokietiiid.,<

; Ligi šiol yiesai rėmė ne- 
zalėžninkų aktorius ir jų 
veikimą viėųyHečiai ir san- 
dąrieČiąį. Dabar jau ir so
cialistai savo pasekėjus rą? 
giną gausiai lankytis ir pa
remti “tautiškas parapL 
ias” '■ •

• Štai tūlas “Ragas” socia
listų “Naujienų” No? ĮOp 
rašo: •

“Taigi įikimes, kad pub
lika gausiai atsilankys ir 
parems sUipąnymą.” •

Tikėkitės ąr nė,, bet susi
pratę darbiųįnkai išnaudo
tojų socialistų ir nezaležnin- 
kii nerems ir savo sunkiai 
uždirbtų centų neduos. Be 
to/ susipratę darbininkai 
deg visas pastangas, kad ap
saugoti mažiau susipratu
sius dailininkus nuo mas
kuotų Socialistų nezaležnin- 
kų ir apsimetusių tautie
čiais vienvbiečĮų. * ) ’ *'

5,737,000 BEDMBIŲ

(Į Straipsnį “Vergijos 
Pataikos,” tūpusį “Darbi- ■ 
nįųk'e ” » balandžio mėnesio. 
2d dieną).

Tikrąį, mes ir visa mūsų 
tauta, tmi daug ką pdsisavn 
misi iš nelaimingos vergb- 
laikų. Dėl tos priežasties 
mes turime daug ką negar
binga ir tai kuo greičiausia 
iš mūsų' tautos kūno turi 
būti pašalinta. Bet tas dar 
nereiškia, kad mūsų tauta 
yra nepataisoma ir Lietu
vos kaimo jaimuoliai va- 
'dintini ištyžėliais; kaip kad 
minėto-straipsnio mitorius- 
.pasielgė! - ,

Čia atkartpju paskuti- 
nįuosius jo straipsnio saki
nius:

“Tokiu * šaltu • vandeniu 
turėtų būti perpiltasi kiek
vienas jaunas Lietuvos įšty- 
želis, kinis jau daugiau pu
sės savo praleistų metų iš
gyveno savo laisvoj valsty- 

□, ’^ bėje ir jąi tarnauti dar ne- člens
išmoko.” ’

Autorius rašė, pageidau
damas nuplauti kai kūrins 

^Lietuvos jaunuolius, kad 
jie bijosi karo tarnybos, bet 
nepąsakė kodėl jie bijosi! 
Nesakė, kad reikia pašalin
ti tos aplinkybes, kurios da
ro visą tarnybą nepakenčia 
ma!

Kas gali sakyti, kad mū
sų Lietuvos vyresniųjų ka
ro valdininkų didelė dalis 
jau’nusivaliusi nuo rusų ar 
kitų mūsų kaimynų raugo ?

Rašė jas apie, tai tylėjo!
Pirmiausia, reikėtų labai 

gerai. nuplauti visą raugų 
nuo vyresniųjų, kad jtį a- 
kys nebūtų užlipę svetimu 
raugu ir plunksnos nors 
kiek nusileistų, kad nevaik
ščiotų pasipūtę kaip var
nos povų p i unksnes e. 
Daugeliui karininkų atitin
ka tie patys autoriaus žo
džiai, kuriais vadina jau-, 
nuolius. ?* .

Neturtinga mūsų tęvų že
mė Lietuvą. Jos vargdie- 
riiaĮ sūnus nuo mažų dįeniį 
pradeda vargą vargti if bai
gią ąnį karsto lentos. Ne- 
poriii žemieti Įps gar fe, 
bet spaudančią š i r d i m i 

; tūrių pasakyti tai, jeigu au
torius to nepąstebejo. Pa- 
žiūrekim, kaft įį į šitą vaiz
do: • • •' f ' r-'

t . . ■

^įęmą t šaltą, sniego iki 
kelių; sutinki gįpąptį vai
kutį, ąr jų net barelį, ir pa
klausi: ‘‘Ęur eini vaikeli? 
“Į mokyklą?? — <fAr labai 
toli mokykla?^ (tNe, ne^ 
toli, du ąr trys kilometrai” 
— išgirsi atžymą* -

.Tai visai pailgas kelias, 
jeigu kūdikiui 7—10 metu
t

bedarbių. ’ Ppr ’ pMkjjtįpes 
dvi savaites ' bedarbiu skai
čius sumažėjo 197,000.

amžiaus reikia žingsniais 
'išmatuoti kokius keturis ar. . A’ •
šešis kilometrus į dieną. O 
pažiūrėk, kUo jis ar ji ap- 

i retfgtas. Apiplyšę drabu
žiai, apsiavęs batais su me
džio padais, o sniego iki ke
lių, '

Vasarą, eik į- miškus, į 
Taukus, saulėta ar lyja, šil
ta ar šalta, tie vargdieniui 
vaikučiai stovi' pas gyvu? 
liūs, sušalę basi, kojos su
skilę nuo rasos ir saulės. 
^Įa pradeda gyvuliai bėgio
ti; nuo karščio, vejasi verk- 
darni, o nuo 7ą tati- 

i jas tinška. Bijosi vargšai 
-— nubėgs gyvuliai į javus, 
pamatys ’ šeimininkas, duos 
diržų ar paleis nuo tarnys
tės; d ką gi tada mamytė 
pasakys/L* ’ * V.

Paaugėjo kiek, reikia ei
ti, tarnauti tarnu ar tarnai- 

s te. Kokios- ten sąlygos ? 
Kokios aplinkybės ir gyve
nimas! Daugelis negali ga
lo su galu sumegsti, būdami 
ūkininkais, nes reikia per
daug įvairių duoklių atiduo
ti valstybei,, valdininkams. 
Tegul Valdininkų stikluose 
putoja šampanas, per nak
tis ūžia klubai, tegul raito
si cigarų dūmai į padangę 
ir lėbaują per . d i e n a s ! 
Jiems nėra blogų metų — 
nei. pūsta javai ant laukų. 
O paskutiniais. metais uki- 
niiikai drpig turėjo ųtitrąpk 
ti .nuo savo gerklės juodos 
duonos kąsnį, palikti save 
alkaną ir atiduoti valstybei. 
Tai ištyžėliai!

Pasikalbėki su tarnavu
siais kariuomenėje, kiek jie 
pasakys apie karo tarnybą, 
ir ką iš jų Jūpų išgirsi ? Ten 
viešpatauja tarp vyresnių
jų nežmoniškas “ aš ” ir ne
žmoniškais Sauvaliavimas, 
kurio ir kariškasis jc iąi’ 
mas nepateisina. **

Girdėdami įvairių neina; 
lonumų, kurių nieks > nepa
teisina, kai kurie jaunuo
liai pradeda šaltai žiūrėti į 
karo tarnytyu Bet ąr jie bi
josi ginti tėvynę, lieti krau
ją ir kūną .paaukoti ant tė
vynės aukuro ?! , J eigų ir 
Šiandie palieptų tėvynė iš
plėšti iš aro nagų jos šir
dį Vilnių, neliktų nei vie
no sveiko jaunuolio, kuris 
norėtų atsisakyti ir jo& bal
so neklausytų.

Jie atiduos paskutinį 
kraujo Jašą ir mirs žiauraus 
priešo perverti kalavijų, 
ką ir įrodė, vaduodami Lie
tuvą iš vergijos, bet ir- jie 
žmonės I Jie reikalauja pri- 
pažint žmogaus teises!

J*

JONO KM1TO EILES
- ‘ Ląbai graži knyga audeklo apdarai^ 192 pus- 

■y tik ui 75 cintus. ^parbiniukuin prisiuntęs 
75 centus gausi Jono Smito gražias eiles. . *.

Jonaa Kmitas vienintelis Amerikoj lietuvis po> 
ptas. Jd< eilei pilnos patrijotiŠkų jausmų.

NA WuIBmUwv ‘ • «outh Boston. Mu*.
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Kun.'J. J. Jakaitis-—dvas. vadas; Kun. Jonai Bakuui*—pirm.; 
Kun. X Mačinlidn|»—l-ails vlce-plrm. ; Pr. Mankui—H-aili vlčt- 
pirm.; V. J. Blavackas—rašt, 7 Mott str.. Woree*ter. O. 8 h 
dabricnfr—I£d.f C Commonųwttlfh Avė., Wor««t*r, Mat*., K. Bal

nys Ir J. Svirias—Iždo globbejąl; Kua. Vr. X Juikaltls—rtdakto- 
riiis, ’432 "VVindsor st, Cambrldge, Mbm.

LUNIŲ A S PETRAS labai nepatenkintas* Dėl to 
susitaupęs, kiek pinigų, tu
rėdamas 17 metų, prade j o 
mokytis siuvėjo a m a t b. 
Kiek pramokęs ėmė siuti
nėti po kaimus Vilkaviškio 
ir Alvito apylinkėse, Pet
ras iš prigimties buvo orus, 
dėl to ir žmonių gerbiamas. 
Vilkaviškio dekanas kun. A. 
Lesnauskas savo mylimų 
Petrų Saurusaitį net pra
mokė lenkiškai kalbėti ri* 
rašyti. Be to, būdamas lai
svesnis* Petras pats vienas 
mokėsi lotynų kalbos.

Kiek vėliau gerų žmonių 
padedamas Petras išvažiuo
ja į Varšuvą daugiau pasi
mokyti siuvėjo amato* Iš 
čia grįžo jau žymiu meiste
riu ir apsigy veno/Vilkaviš
kyje. • Tačiau savo amate 
Petras Saurusairis nerimo. 
Būdamas juo nelabai paten
kintas, j iŠ vienas mokėsi ir 
labai daug skaitė, žadėda
mas, geresnei- progai pasi
taikius, griebtis ko nors ki
to. -

1884 metų pradžioje, tu
rėdamas jau beveik 30 me
tų, Petras Sausuraitis išvy
ko į'Ameriką. Čia Šenado- 
ryje kelis mėnesius vertęs? 
senuoju savo amatu. Po to, 
Baltimorės lenkų parapijos 
kunigo Končos (lietuvio)

Šių metų kovo mėn. 3 d. ei
damas 78-tus metus Kisiniš- 
kiiiose, netoli Vilkaviškio, 
mirė žinomas senas blaivy
bės veikėjas kųn. Petras 
Saurusaitis.

Kum Petrus Saui-usaitiš 
gimė1854 rm birželio,meru 
27 d., Mažųjų Šelvių arba 
Griebrių (taip dažniau žmo
nės vadina) kaime, Vilka
viškio valsčiuje, *- Petro tė
vai buvo labai neturtingi,, 
nes turėjo tik 3 margus že
mės ir menkų lūšnelę. Dėl 
to lengva suprasti, kad Var
gas nuo pat lopšio buvo la
bai artimas jo draugas. Tė
vų globa buvo neilga, nes 
sulaukęs tik penkerių metų 
neteko tėvo, o eidamas de
vintuosius —. ir mo t i n o s. 
Keikia paminėti, kad Petro 
tėvas buvo šiek tiek prasi
lavinęs žmogus ir . anais lai
kais visoje apylinkėje gerai 
žinomas kaip ‘ daraktorius, ’ 
kinis mokė vaikus skaityti. 
Jis dar ir savo Petruku, 
spėjo šiek tiek išmokyti iš 
maldų knygos skaityti*

Mirus tėvams Petruku to
liau augino jo vyresnioji se
suo, kuri, uždarbiauti jį lei
do pas turtingesnius kaimy
nus. Savo padėtimi buvo ‘ padedamas, įstojo į misi jo-.

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

BEVEIK 70 METŲ

Depozitų nuošimtis.- eiiia nuo trečios Seredos kiekvieno mėnesio.

Dividentai mokami trečią Seredą Balandžio ir Spalių menesių. •

Siunčiame pinigus į užsienį ir išrašome Ttavellers Cheąueš.

V A L A ND OS: s

Nuo .9 ryto iki 3,po^pietų. Subatomisį nuo 9 ryto iki 12’ vai. 

Pirmadienių vakarais nuo 7 iki 9 tik dėl depozitų.

OFICIALE LIETUVIU KATALIKU

EKSKURSIJA
Į Eucharistinį Kongresą ir Lietuvą

KUNIGŲ VIENYBĖS VADOVAUJAMA ‘ 
. IŠPLAUKS IŠ NEW YORK0.

BIRŽELIO 9, 1932 
iš bostono birželio io

Naujų Motormių laivu ’SATURNI A , 
Ekskursijoj dalyvaus: Vyskupai, Pralotai ir Kata
likų Šviesuomenė. Šy, Tėvo leidimu, laive bus užlai

komas Švč. Sakramentas.
Atgal iš Klaipėdos ekskursantai grįš Skandinavų 

z Amerikos Linija per Kopenhagą.

Visa kelione į Eucharistinį Kongresų ir atgal iš Lie
tuvos į New Yorką, Turistine Klase, tiktąiLį24Q.OO

Reika|ė Ekskursijos kreipkitės į vietos/L i.e11 iv v į^ 
agentų, arba į A ’ . ■ ‘

SCANŪINAVIAN-AMERICAN LINE
, ... • ■ . . ... . . , • .

niėrių vienuolynų Annapo- 
lyje. Vienuolyne vyresnie
ji greit pastebėjo Petro ga- 
bumug ir pradėjo mokyti. 
Tš pradžių jis buvo moko
mas: North Esėt Penmyl- 
vanijos klasinėje gimnazi
joj, kur per keturis mętųa 
baigė šešias -klases ir buvo 
atgal'gražintas į Annapolio 
povicijatų. Annapolyjė po 
metų mėginimo, 1889 me
tais, buvo įvilktas į vienuo
lio klieriko abitą. Vėliau 
mokėsi W llcheste- 
ry (Marylando valstybėj) 
ir kitur. Pagaliau 1895 m. 
lapkrįČio mėn. 5 d., 42-rais 
gyveninio, metais, P. Sauiu- 
saitis buvo įšvęstas kunigu,. 
Nuo to laiko prasideda jo 
ir-visuomeninis darbas.

Įšvęstas kunigu, dar pu
sę mėtų ėjo misijonieriaus 
mokslus Annapolyjė. ^Po to 
pusantrų metų. dirbo prie 
Čekiškos misijonierių re-, 
demptoristų parapijos New 
Yorke/ Kartu jis stengėsi 
padėti ir lietuviams,. Maty
damas, kad pastarųjų dva^ 
sios. reikalais maža kas rū
pinasi, 1898 m. iš redemp- 
toristų vyresniojo gavo lei
dimų užimti lietuvių para
pijų kaip. pasaulinis kuni
gas,. Nuo minėtijjų (1898) 
metų iki 1919 metų Petras 
Saurusaitis labai sėkmingai 
dirbo VVatei’burio lietuvių 
šv. Juozapo parapijoje. Čia 
jo rūpesčiu buvo pastatyta 
didelė graži mūrų bažnyčia 
iy įsteigtu lietuvių mokykla.

plunksnos darbo p. Sau- 
rusaitis ėmėsi dar būdamas 
klieriku Ilchęsieryj e.. Čia. 
jis- į lietuvių kalbų išvertė 

'keletu dvasinio turinio kny
gelių.. Tačiau gabiausiai 
plunksnos darbų pamėgo 
tik .Waterbury, kur leido 
net savaitraštį uRytą,’^ o 
vėliau “Bažnyčios Tarną.” 
Pastarasis buvo mėnesinis. 

- Iš viso P. Saurusaitis pa
rašė ir išvertė gana daug re 
ligiino. turinio raštų, kurie 
tarp Amerikos lietuvių a- 
nuo metu turėjo nemaža pa
sisekimo. Iš jų paminėtini 
šie: '“Apaštalystes Maldos 
statutas,” “ Vienuolinė luo
mą,” “Tankioji komuniją” 
ir kt. Be to, P. Saurusai
tis parašė ri išleido “Lietu
viškų gramatikų angliškoje 
kalboje” ir eilę šiaipjau 
naudingu knygų. Jis daug 
dar rašė Amerikos lietuvių 
“žvaigždėje” ir kituose kk- 
SEkų laikraščiuose.

Kun. P; Saurusaitis taip 
pat aktyviai dalyvavo ir or- 
gamzaciniame vietos lietu
vių gyveųiine. Pamokslus 
sakydamas ir paskaitas lai
kydamas jis apvažinėjo vi
sas Amerikos lietuvių para
pijas, visur palikdamas gy
mius savo darbo pėdsakus.1

Kaip blaivybės /veikėjas 
kun. P..Saurusaitis tik

rai žymi asmenybe. Blai
vybės .idėja jam visų gyve
nimų .buvo artima. Tačiau 
labiausiai ja susidomėjo tik 
19Q1 metais. Tuomet, visi- 
škąi metęs vartoti degtinę 
•8U^ŽQlėinįs;t(kųip yWų)* ir 
matydamas liūdnus girtavi
mo vaisius, jis ir žcfiĮžiu in 
raštu pradėjo skleisti blai-

Juokeliai
Du berniukai, eidami mie

sto gatve, pastebi/laikrodi
ninko lange laikrodį eu pa- 
ŽUj “Eina 14 diti^be už- 
8ukįnao/r * * ‘

Įeikiftie — sako vienas 
iš jų — ir pasiklauskime, 
kaip ilgai einu, kada prisu
kamas! ‘

Viršaitis kaimo policinin
kui: .
"r—Kų taį reiškia, kad nuo 

kelių mėnesių nieko kasoj 
neįeina "už pabaudas kalti
ninkų. . Argi ■. niekas nesi- 

. maudo uždraustose vietose,~ 
nevaikšto" po laukus, neva
gia vaisių nei medžių? Ko
kia tai'per tvarka ? :

—Tai dar niekis, visgi iš
ėjai lygiomis.

—Nelaimei, numeris lai
mės išlošti neteisingai buvo 
paduotas loterijos, surašė.

' Net žvėris žino, kada tu
ri gana ir kada reikia nu
stoti gerus. Argi tu pro
tingas žmogau, negali apsi- 
rubežiuoti gėrime?

—O taip, kunigėli! Kada 
geriu paprastų vandenį, ži-. 
nau kada gana.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LDCTUVOB DUKTKRŲ DR-J03 
>0 ŲLOBA MOTINOS m.

’lrinlūhike Eva Markslenfi,
625 E, 8tli St. So. Boatop, Muša. 

Vice-plrmlnlnkG— Ono’ Slaprlene,
448 Tttl St» So, Boston, Mass, 
TpI. So. Boston 3422-R

prot, UiiMt — Broiii <31uu|en5,
20 Gould St, Weat Ilosbury, Mnss.
Tel. Parkway <1864-W

irto. Balt. Madona MarkontoUĮ
<J6 G St, So. Bogtoil, Mum. / 

IliUnlnkl — Ona StnnluUutS
106 We«t flth St. So. Boston, Msm 

Tvarkdarį — Ona Mlsglrdienl
1512 Colunibla Bd., So. Boston, Marša 

Kaaoa Globali- E« JąnulonHnft
14^5 Columbia Bd., So. Boston. Mn& 

Dr|W<Us savo snelrlnkimua laifo kas 
antrą utarnlnką kiekvieno mCneslo, 
7:10 TŠL vjkare, pobaliiytlnlj sve 
tato«J.

yiaaUa draugijos ralknhlt kreipkite 
pa* protokolu raitininke.

IV. JONO KV. BL, PAiALPIMM 
DRUJOS VALDYBA ?

Pifpilnlnkrui — M. Žlob*
M Mt. Id* Rd., Dor<he*t«Ą M«M.

T«)*ph0Q6 Columbl*. 5481
Vlce-Pinnlnlnka* — J. Petr«u*kM

24 IhomBĮĮ Parlpį Sp. Ro«ton, Mmm. 
prpt Bą|ttolnk«< — i. GltoteHf

5 Thomft* Patk, So. Boston, M*m» 
ffln. Bnttinlpka* — lf. &l*lll

256 E, Nfoth St, So. Boston, Maas. 
Iždi n inkus — AJ MnudMIObM <

885 M Brondway, So. Boston, Maas.
Maršalka J. Zalkls
,1 Wtofleld St., So, Boston. Mass.

Or^ujflJa laiko suslrjnklraus ^a* trd3|
, nedSIdlenl kiekvieno mCne^lo, 2 vai 

po plati;,-parapijos aa'6J> B; fth
št.r So. Boston,■ Mam.

Profesionalui, biznieriai, pramonto- 
knl, kurie skelbiasI, “Darbininkė," tilt 
rat verti skaitytojų paramos. k;.

VIsJ garalnklISs "Dftrblnlpko.”

Vakųr toks buvai paten
kintas ir sakei, kad-tau pri
klauso išlošti 30 dolerių lo
terijoj, o šiandien turi tokį 
nuliūdusį veidų? ' t

—Iš džiaugsmo praleidau 
20 dplerių su draugais,'"o 
dešimt dolerių užmokėjau 
už naktinį triukšmų.',-

Restorane : . _ _
—-Kas tai yra? Kelneri! 

Užsaldau jau penkis kartus 
alaus ii* vig sulaukti nega
liu! :

—Negirdėjau pone! O be 
to, tamsta užsakei tik tris 
' kartus.

Pas garsų piešėjų-ateina 
viena panele mokytis paišy- 
bos-

l—Kų gi panelė paišai ?—- 
klausia piešėjas.

—Tąj ką tik matau!

/2-Latoaij^raLBeLaiLpit—N’oim .geriate-kasą,-to--
nelė nejauti baimės gurėda
ma į tai, ką nupaišei ? <

Prie vienos šeimos prisi
plakė nežinomas šuo. Ka
da pirmų kartų savininkas 
išėjo į gatvę, savininkė ir 
klausia:

—Įdomu būti} žinoti, kie
no nuosavybėj galėtų būti 
šis šuo'? /’

—Be abejo tai moters. 
Sustoja, kaip matai, prie 
kiekvieno krautuvės lango,

voje? Aš negalėčiau....
—Kodėl’? Ar tamsta ne

turite kavos'?

Žmona: Gerai brangusis, 
kad parnešei' iš medžioklės 
net du kiškiu. Turėsįme 
gerų ir pigių vakarienę.

Vyras:. Pigią? Už kiek
vieną kiškį vaitoja trys pąr 
šauti įmones.. ." /

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke," tik- 

i Hil verti skaitytojų paramos.
” Visi garsinkite# "Darbininke.”

yybę. Į911 metais pradėjo 
leisti net bertaininį prieš- 

alkolinį žurnalų ‘ i Šviesų, ’ ’ 
kuri ėjo iki 1921 metų.

Kiek kun. P. Saurusaitis 
priešalkolinių pamokslų pa
sakė ir kiek laikraščiams 
priešalkolinių straip s na ų 
parašė, — šiandien sunku 
suskaityti. Ąe to, jis dar 
parašė keletu priešalkolinio 
turinio: knygelių.

Pažymėtinas ir tas ' fak
tas iš kun. B. ; Saurusaičio 
gyvenimo, kad jis paskuti
nius 30 metų buvo vegeta
ras, t. y., visai nevalgi mė
sos ir mėsiškų valgių.,

Kun. P. Saurusaitis Ame
rikoje be pertraukos gyve
no 35į metus. , t>ėl. to Lietu
vos labai pasiilgo ir, sura
dęs geresnę progų, 1919 m. 
ja aplankė. Atgal grįžęs 
daugiausia važinėjo po lie
tuvių parapijas su misijo
mis. . 1919 m. apsigyveno 
Čikagoje, čia vienos auto
buso kataštrafos metu sun
kiai buvo sužeista galva. 
Jausdamasis gerokai nusil

pęs, kun. P. Saurusaitis 
1930 metais grįžo-į. Lietuvą 
ir "apsigyveno Kisiniškiuo- 
se, netoli VilkavišlįLO, pas 
savo, gimines, čia, kaip pra
džioje buvo minėta, jis ir 
įnirę, gerokai amžiaus ir 
gyvenimo sunkumų išvar
gintas. Blaivininkai, ilgai 
minės jo šviesų vardų.

. J. Sląpšinsl^is.

WOBCESTER, MASS.

“DARBININKO”

EKSKURSIJA
<♦ x<

Išvyks iš

NewYork’o
u “United States”

|Birželio 18 d., 19321
| Ekskursijai vadovaus kun. J. Skalandis, -J 
f Sv. Roko parapijos vikaras, Montello, ’ 

| Mass. Laiko nedaug. Ruoškitės. 1

Blaivininkų. 25 kuopa, ba- 
landžiQs 28 d^en,l surengė 
■‘ką?yrių,x'vakarų. ** ĮlklyS 
vavo kun< A. Petraitis, Oen- 

. trq pirm. kųn. J. L. Baka- 
naš, Dvasios Vacįas kun. J., 
J. Jakaitis, ĄI. I. ‘C. Nors 
įneskaitlingks.  ̂barelis, lįbt 
gražiai, linksiriii laikų pra
leido prie skanių užkandžių 
ir pasikalbėjimo, ' ■ ‘

f Visais keliones reikalais kreipkitės pas
X savo vietini agentą arba “Darbininko’
X y ■r‘. * /■ '

X Ekskursijos Centram

H

4f

t ,366 Broadway, So. Boston, Mass. X
' t..s.b.omo .Z-'' X

•<»* ' ■ ▼
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| KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ | 
KOLONIJOSE

NEW BRITAIN, CONN.
KIŠ KUN. P. KARLONO 
" ŠVENTIMO IR PIRMŲ-

’ JŲ MIŠIŲ * • ■
- Dangun Žengimo šventė- 

i je Šv. Juozapo katedroje, 
; ’7 Hartforde, Conii., vyskupak 
į M. E/MeAulĮffe 10 vai. ry- 
! ' tą įšventino į kunigus Se-
? minartjos auklėtinį Petrą 

Povilą Kartoną. Dalyvavo 
didelisskaiČius žmonių.- Iš- 

: New Britain buvo nuvykę
3 ’busai ir daugybė automo- 

< * bįlių. Daugelis buvo nuvy- i 
kę gatvekariais. Newbri* 
taįniėčiai buvo atvykę su 
savo, klebonu kun. A. Vaš
keliu priešaky,

: . Gegužės 8 d. šv. Andrie-
/ jaus lietuvių bažnyčia buvo 

.. gražiai išpuošta. Altoriai 
skendo baltose ir raudoną*

•. se rožėse. Prie didžiojo al
toriaus buvo pastatytas bro 
mas, išpuoštas žalumynais 

. ’ ir parašu “Tu Kunigas Per 
. Amžius.”

U Ir štai 11 vai. rytą pasi
rodo iškilminga procesija, 

’ kurios prieky, nešamas kry- 
. žiuš, toliau eina Šv. Aloyzo 

vaikučių draugijėlė, Mari
jos dukters, gražiai pasi
puošę. Primieijanto jau- 

■ niausią sesute nešė baltų 
p rožių vainiką. Paskui* juoš?

• ėjo kun. Ė... Gradeckįs, kun. 
d A. Kripas, kini.. A. Vaške- 
t lis ir gale — pats primici-

1'. s jantas kun. P. Kartonas, 
7 ;; Kristaus sekimo rūbais pa- 
; sipuošęs. ' - .

Šv. mišiose' patarnauja, 
į 7 kūn. A. Kripas ?r kun. Ed. 
• * Gradeckis diakonu ir subdi- 
7 7 konu, kun. kleb. A. VaŠke- 
s lis — garbės vietoje, kun. 
į - ^Dr. Liutkus —; ceremonijij 

vedėju. Pamokslą pasakė 
. S akomi, kun. kleb. A. Vaške- 
7 ; apibudindamas kunigystės 

: 3 į kilnumą. ir kunigo pašiau- 
y koj imą žmoni jai.

Į; Po šv. mišių jaunasis ku- 
i - nigas suteikė žmonėms pa- 
; į laiminimą. ' 
f U Po bažnytinių iškilmių, 

parapijos svetainėje įvyko
Y .» iškilmingi pietūs, šaunių 
.7. ■-*; šeimininkių surengti. Tarp 
7 7 gražaus būrelio svečių matė- 
P j’ši kunigai J. Valantiejus, 
' J, Kazlauskas, A. Kripas,

■ »Kd. Gradeckis, Dr. Liutkus 
i. ; ir klebonas A. Vaškelis. Vi

si jie pasakė sveikinimo
7- ^ kalbas. Be Jų kalbėjo adv. 

t -K. Tamulionis, adv. A. Po- 
5 ' vilaiti^, J. Škritulskas. Y-

patingai gražius linkėjimus 
: J pareiškė vargonininkas J> 

; * Olšauskas ir sudainavo po- pirmutinė, prefekte, irgi pa- 
j ; rą liaudies dainų kartu su reiškė grAžny minčių. C. 
; 7. V.' Sintautiene, pritariant Armoniūtė; buvusi keletą

kanklėms. -.
3-jų metų amžiaus mer

gaite A. Rutkauskaitė pa
sakę gražias eilutes 4‘Kad 
aš būčiau altoriaus rakte
lis.” Ši mažutę turį nepa
prastai aiškią kalbą.

Gale kalbėjo kun. P. P. 
Kartonas. r Jis pareiškė 
daug džiaugsmo; dėkojo vL 
siems, o ypatingai klebonui' 
kun. A.. Vaškeliui, pagelbe- 
jusiam savo patarimais jo 
tėveliams ii* jam.. Pasižada 
jo^neųžmiršti visų prietelių 
savo maldose. 

. . f

Malonaus Kristaus Sekė
jau! Ir mes linkime Tau 
iš širdies daug Dievo malo
nių, sveikatos,.. ištvermės. 
Tavo įspūdingas gyvenimo 
pavyzdys tešviečia mūšų 
jaunimui, kad vis daugiau 
atsirastų tokių jaunuolių, • 
kuine i drąsiai tartų: “Vieš-' 
patiė, aš numylėjau Tavo 
namų gražumą. ”

Tiesą mylis.

HARTFORD. CONN.

me|ų prefekte, pasakė gra
žių kalbą. ' Vedėja buvo T, 
Volungevieiūte, dabartinė 
prefekte..

Prieš baigiant pusryčius, 
J. lndulaite, viena Jš naujų 
narių visų įstojusių vardu 
padėkojo už šią gražių pra
mogėlę. ” ’

Vakare suvaidinta juo
kinga komedija ‘'‘Nervai.” 
Šiame veikale dalyvavo. C, 
Arminiūtė, O. Jerackiūtė, 
O. Jokubauskaitė, A.. A.. Pi- 
niūtė, P. Bruzgulis, V, Bu- 
ja, J, Čemauskas ir A. Sid- 
levičius. Tarp antro ir 
trečio akto klebonas kun, P. 
M. Juras išdalino diplomus 
naujoms' narėms“

“DARBININKAS” VIE
ŠAME KNYGYNE

L. R. S. G kuopa patyrė,, 
jog dėl siaučiančio nedarbo 
daugelis lietuvių negalį už
sisakyti gerų laikraš Č i ų,‘ 
nors skaityti jie. nori.

Kuopos komisija pasikal-: 
‘bėjo su viešojo knygyno ve
dėjais,, kurie paaiškino, jog 
dėl kreditų., stokos knygy
nas negali išrašyti “Darbi
ninko” - savo pinigais, bet 
jie iniėlu noru priimsiu 
‘‘Darbininką,” jei kas .išra
šys.

Kuopa nutarė iš savo iž
do išrašyti “ Darbininkai’ ’ į 
viešąjį knygyną — Hart
ford Public Librąry —ir 
dabar lietuviai galės, gauti 

■ pasiskaityti‘4 ‘ Darbininką. ’ ’
Knygyno vedėjas paaiški- 

no, jog netrukus bus atsiųs
ta daug naujų knygų iš 
Lietuvos. Report.

MIRĖ
Antanas Vespeltas mirė 

po ilgos ligos, palikdamas 
nuliūdime žmoną’ir dvi 
dukteris; Laidotuvės įvyko 

‘penktadienį 1 bažnytinėmis 
apeigomis. ■

‘Antanas Maliattskas mirė 
ligoninėj po operacijos. Pa
liko žmonų ir vieną sūnų. 
Laidotuvės įvyko šeštadie
nyje. t Kun. P. M. Juras 
laikė mišias prie didžiojo 
altoriaus. s Prie šoninio al
toriaus mišias laikė kun: 
MeGinty iš Holy Rosary 
parapijos, , Konpri.

k LAWRENCE, MASS.
Gegužės d., 28 kandida

tės buvo iškilmingai priim
tos į Sodaliciją prieš sumą, 
kuri buvo atkelta į 8 valan
dą. Po mišių buvo sureng
ti pusryčiai. Dalyvavo di
delis pulkas Sįodali e č i ų. 
Mūsų klebonas kun. P. M. 
Juras pradėjo susirinkimą 
malda; ir paąake gražią pra- 
kalbėlę naujai įstojusioms 
narėms. O. Sidėrąvičiūtė,

reiškė grūžhy minčių. C

PRĄLEBROLIĄI
REKTORIAI IR DEKORATORIAI

~ Darbą atliekame gerąi ir pigiai
PATARNAVIMAS GERIAUSIAS 0

46 ARMANDINE ST., ‘ ' DOROHESTER, MASS.

Tel. Talbot 0354

A

'DARBININKAS

GEGUŽINE

MONTELLO, MASS.

New Britain. Šv, Andriejaus lietuvių parapijos choras su klebonu kliu. A, Vaškeliu ir vargoni
ninku J. Olšausku priešaky, šis choras gegužės 22 d, lietuvių salėje rengia įdomų vakarą—koncer
tą, kuriame bus daug naujienybių. , < . .

M. Bingalienė, buyusi so- 
dalietė ir choristėj dabar 
Motinų Aiki-Broiljos narė, 
susilaukė ^sūnaus.' Linkime 
daug Iaimėsįf ypač geriau
sios sveikatos p. p. Bingalų 
šuneliui. Ncįre.

Geg. 2' d*, mirė Alexander 
Adumovich. -‘‘ Evening Tri
būne”’ pažymi, kad jis yra 
buvęs rusų ėerkvijos veik
lus narys. Laidotuvės įvy
ko gegužės 4 d., 2,vai. po 
pietų, vadovaujant popui 
P. Marchenkoff’ lietuvių 
nezalie?ninkų kalinėse.

- Prišcila.

SO. WORCESTER. MASS
/Skambiai nuaidėjo jauni-* 

mo vardas per iWorcėster’io 
Aušros Vartų parapiją, ka
da choras ir Vyčių' 116-ta 
kuopa surengė ir pasiūlė 
šios kolonijos lietuviams sa
vo septintą metinį muzika- 
lišką vakarą, arba “MinsL 
rel Show,” balandžio 28 d. 
bažnytinėje salėje, Jligh- 
fiėld Road.. ; - ./

Tai buvo jaunimo vaka
ras, jaunimo darbas ir žmo
nės, gražiai išreikšdanįi sa
vo įvertinimą ji] pasidarba
vimui, neatsiliko,- skaitlin
gai atsilankė ir atydžiai 
klausė gražios programos 
išpildymo^
• ^Programa ■ buvo įvairi' 
ir įdomi, kokios dar čia nie
kuomet nebuvo. . Buvo pa
rinktų muzikos dalelių, dai-f 
navimo ir instrumentų, 
tarp kurių buvo įpintą- ke
letas veikalėlių ir šokiu.

PaČio; “Mmstro Shoxvn 
vedėja buvo panelė Mae 
Carbefry^ pasižymėjus mh* 
zikos srityje netik Worces- 
tėyy, bet'ir apylinkėj. .Se
kantieji vietiniai jaunuoliai

dalyvavo programoj: V. 
Vieraitis, B. Barishs, V. 
Kruoilelis, J. Leikus, -V. 
Bobinas’ir S. Levišaųskas.
. Kaip visuomet, taip ir šį 
vakarį žavėjo publiką taip 
gražiais balsais, kaip artis
tiška interpretacija — soli
stės (ai): p. J. Mitrikaitė 
ir M. Paraiiūtė, j'J Slfrade- 
nis irT. Stoškus. Norėčiau 
čia pridėti įr , vardą J. Em- 
kb, kuris vaįdino žydo rolę 
ir labai gardžiai visus pri
juokino. Jau ne pirmą 
kartą tenka jojo talentu gė
rėtis. Kaip rimtose, taip ir 
juokdario, rolėse jis yra spe^ 
ęialistas. • A '

D . dabar neužmirškime 
choro, kurį ^.udarė >80 daly
vių, labai gražiai pasipuošę 
skirtingiausiais kostiumais. 
Įs tikrųjų puikiai atliko sa
vo užduotį.

Linksmas buvo žmonių ū- 
pas, jų triukšmingi aplodis
mentai davė suprasti, kaip, 
viskas jiems patiko. Ir iš- 
tiesų, kiekvienas atsilankęs 
turėjo būti pilnai patenkin
tas, galėjo tik gėrėtis vaka
ru, taip sumaniai surengtu, 
taip puikiai išpildytu.

Tikrai vaidinimas, žavėjo 
1500 žiūrėtojų minią.
•Ačiū ir garbė Aušros Var
tų parapijos jaunimui už 
tokį šaunų vakarėlį. . •;

Btipęs.

■\

PIRMOJIKOMUNIJA
; Gegužės 5 dieną, Jėzaus į 
Dangų žengimo dienoje, Šv. 
Kazimiero bažnyčioje, buvo 
didelio džiaugsmo diena; y-' 
pač tienls parapijonams, ku 
rių vaikučiai tą dieną pir
mą'kartą. priėmę Šv. Ko
muniją.^

; ? Daugiau kaip 50 merge* 
■lių ir bernelių, kurte lanko 
parapijos mokyklą ir tūpė* 
Stingai Šv. Kazimįero* Šešė
lių -auklėjami, - iškilmingai 
pirmą kartą priėmė Švč. 
Ęucharistijiį į savo jaunu
tės, širdeles.. Tai buvo ne
paprastas "džiaugsmas tiems 
mažutėliams. ;

nūnt varpams; prasidėjo iš
kilminga eisena iš mokyklos 
į ‘ bažnyčią. * Atėjus prie 
bažnyčios, juos sutinka alto
riau tarnautojai šu žvakė
mis ir su 'kryžiumi. Klebo
nas kun. A. 'Petraitis įvedė 
į bažnyčią. Vaikučiams su
sėdus į jiems paskirtas sė
dynes, klebonas pasakė gra
žų pamokslą. Gerbiamas 
pamokslininkas aiškino vai
keliams* kaip Kristus mylė
jo ir myli žmoniją, mirdą- 
mas ant kryžiaus eir dabar 
aukoja Pats Save Šv. * Ko
munijoje. Baigdamas pa*, 
mokslą, ragino vaikučius 
mylėti Viešpatį Jėzų iki 
mirties., ' '. ■ > • •

pasiaukojimą šv. Kazimie
ro parapijom] labui.

Laiminga toji parapija, 
kur yra .nuosava katalikiš- 
ka mokykla, kurią sumaniai 
yeda Seserys lietuvaites.

Vilniškis.

VAIKELIŲ MALDA
Laike “Agnus Dei,.” su

skambėjus varpeliui, nutilo 
vargonų balsai.' . Čia pasi
girsta .maloni vaikučių mal
da “Mano Jėzau, tvirtai ti- 
kiti.” Po maldos •'mažas' 
berniukas su baltų gėlių bu
kietu išeina pirmyn,'paskui 
jį eina šeši berniukai. ’ Ir 
taip grupėmis ėjo prie di
džiojo altoriaus, prie kurio 
klebonas dalijo vaikeliams 
pirmą sy. Komuniją: pir* 
miaus berniukams, * paskui 
grupėmis ir gi vedė po še
šias.' Jas /vedė prie’ alto
riaus ipažoš mergaitės, ku
rios rankose turėjo, baltų 
gėlių bukietus. Čia buvo 
stebinantis reginys. Ašaros 
rieda per veidą. Jaudh ' 
visus šv., Kazimiero Seselių 
pasišventimas; jos taip pui-' 
kiąi tuos mažyčius išmoki
no, • v ,7 • ' - ■ ■

7 . GĖLĖS
Altoriai ypač didysis, 

turtingai buvo pąp uosti 
baltomis gilėmis; be to ir 
lemputės balto stiklo/ ‘Tie 
balti papuošimai rei šk i a 
vaikelių nekaltybę

Po šv. mišių klebonas 
vaikučius įrašė į Škaplerių 
ir Rožančiaus draugijėles. 
Vėliaus buvo nufilmuoti 
prie bažnyčios lauke.;

pia priklauso p a d ė k a

LOWELL, MASS.
PASKAITOS IR,.

TEATRAS ■ •
Gegužės 15 d. š. m., 6 vai. 

vakare, bažnytinėje salėje į- 
vyks L. D. S. 97 kp. paren- 
gifnas. ..

,Kun. Dy. J. Bružas, Na- 
šhua'os lietuvių parapijos 
klebonas. skaitys paskaitą 
darįininkų reikalais.

Nashua gabūs artistai 
vaidins- dvi juokingas1 ko
medijos. . Artistams vado
vauja varg... j. Tamulionis.

Rengėjai kviečia visus \ 
šį vakarą ateiti. * .

iRap.

PERKAME BONUS
Ar turi Lietuvos Boną. 

Nes mes perkam* Lietuvos 
Bonus, ir mokam pagal die
nos kursą. Tuojąu praneš
kite mums, kokį turit Boną 
ir kįek yra prie jo kuponų. 
Greitai gausi atsakymą 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 
j Lietuvą, Lenkiją ir Latvi* 
ją. ' ? ; -Z

Musų krautuvė didelė. 
Turime visokių drabužių ir 
Čeverykų (shoes). .'Laikom 
taipgi plačių Čeverykų yjįy 
ram ir. moterim.

Nuo dabar ant čeverykų, 
skrybėlių, marškinių ir kal- 
drii nutųušama 25 nuošimtį. 

Malonėkit mus nepamiršt;
AMERICAN DRY GOODS 

STORE *
P. BARTKEVIČIUS, Savininkas,

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

L. D. S. Naujosios Angli
jos apskrities metinis išva
žiavimas įvyks gėgužęs>3Q 
dieną, Romuvos Pk., Mon- 
ello,Mass. ) ■_ - - • ■ 

Parkas bu s atdaras nuo
10 v. ryto, Sportas prasidės 
1 vai. po pietų. Žais base- 
"ball garsusis S. Bostono vy* 
čįų tymas su šv. Roko para- . 
pijos tymu. Bus labai įdo
mu, nes vienas ir kitas yra 
stiprūs tymai,

■ 3 vai. po pietų prasidės 
šokiai, kuriems grieš garsu- . 
sis “Kupp-Stephens” orke
stras — grieš lietuviškus ir 
angliškus šokius. ", Šokiai 
bus visiems už dyką — už 
įžangos tikiėtą? Visiems 
bus gera proga pamiklini 
savo kojeles. .

Per pertrauką, bus dai
nos; ‘

Bus ir ristynių, ir kum
štynių, kokių dar Romuva 
nei sykio nėra mačiu's. Bus 
visokių sporto žaislų; lenk
tynės riebių vyrų,-moterų— * 
sunkaus, svorio ir lengvo; 
maiše bėgimo lenktynės, to
ri iko gėrimas per šiaudą,, 
pajaus valgymas; • lenkty- 
niuojant mėlynių uogų, bul
vių rinkimas; virvės trau- 
kimas tarp; dzūkų ir kala
kutų ir daug Idtų žaislų.

Jau monteįiečiai sukruto 
visi išvien dirbti, kad ge
riau prisįreųgtų ir paten- > 
kinti} atvažiavusius svečius.

• ' Šeimininkės pasižadėjo 
pritaisyt skanių valgių, kad 
tūkstančius žmonių paval
gydinti. Bus ir minkštų gė- ‘ ‘ 

t rimų, ir šaltos košes, ir 
daug visokių kitų , skanių 
daiktų. ' .

Ir mes visiems užtikrina
me, kad būsit visi patenkin
ti.

Rengimo Komisija.

LAWRENCE, MASS.
SAUGI VIETĄ ĮDĖTI PINIGUS 
Saugiausia vieta įdėti pinigus į 
namus. ,3 šeimynų po 6 kamba
rius, su' visais įtaisymais. Yra 
garadžiūfi’iĮėl 2 mašinų. Gera 
gatvė; Antra §tuba — 3 šeimy
nų po 6 kambarius ir storas. Vi
si įtaisymai, šiluma atskirai kiek
vienai šeimynai. -Štoras išrendiia- 
tas 5-iems metams. Vieną iš šių : 
dviejų siūbą reikalinga parduot], 
o antrą paliksiu prižiūrėti. -

' Kreipkitės SEKMADIENY.
292 Lawrence St.

JAMES ALFRED, M. D.
; JŪSŲ ŠEIMOS GYDYTOJAS
j . V a lando s:‘ ! '
i Nuo T iki 9 vakare.
f. / • JSsktriant
; AntendteiU ir Ketvirtadieni, .
; Taipgi pagal snsitarimą, ■ 

?591 North Maln Street, 
. Brockton, Mass..

• Tęl. 40 i

IŠ MOKYKLOS Į
• bažnyčią ’

8 :45 vai. iš ryto, skambi*

mūsų/klebonui kun. A. Pet-
raiČiuį, jo pagelbininkui 

‘kunigui J. Bakanui ir Sese
lėms mokytojoms už jųjų

SYKES&SYKES
2. A. Sykes ir B. G. Bykea
lietuviai Advokatai

, ■ Ofisas: . - .
* 8ANBORN BLOOK 

681Wa3hington . 
NORWOOD, MASS. ‘

, Tel. NorvVood 0330 - ’ 
Gyvenimo vijsta: 
82 Wikmt Aw. .

$el» Norwood 1315AV

CH ARRON’S
PIANAI—RADIOS 1 į.

ŠALDYTUVAI j;
Aliejaus pečiai, Skalbiamos į 

mažinoe L
J0TRUMBULL 8TRE1T 7

WOR<J1«T1R,MAO
t T«L4-9*®0 - '‘J. 7

iMtfrot Iliyrot—14 Nuoiimftki



Ėenkiadienjg, gegužes 13,1952 ,
■n MMte •* m

VIETINES ŽINIOS
rūpinasi syažiavimu
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iš MR*rwE6ry 
KONCERTO

Gegužės 10 d, Boston Ope
ra House erdvioje salėje 
ukrainiečių choristų ir šo
kėjų 'baletinhikų važinė įim
ti grupe turėjo ukrainiečių 
liaudies dainų koncertų ir 
tautinį baletų, Visa tai bu
vo surengta George Wash- 
ington 200, metų sukaktu
vėms paminėti,

Tautiiiio baleto progra- 
mai vadovavo ukrainiečių 
baleto vadas V. Avramenko. 
Baletas pradėtas muzikos 
religinga meliodija ir jai 
atitinkančiu šokiu. Čia pa
sirodė merginos ir vyrai at
skirai it bendrai. Labai 
gražiai pasirodė 5 metų ber
niukas (Ivan Zeleeinvsky, 
South Bostono ukrainiečių 
dvasininko sūnus) h* 6 me
tų mergaitė (Agatha Ivan- 
ciw) pašokdami solo baletų. 
Iš jaunojo Zeleehivsky,. jei 
jis bus vis lavinamas, gali 
likti garsus šokikas.

Pasirodė ir pats baleto 
vadas V, Avramenko, pa
šokdamas vienas baletų.

Afitrą programos dalį at
liko choras, Alexander Ko- 
shetz vadovaujamas. Cho
ristų tik 31 — 17 vyrų įi- 

motetų. Choras labąį 
muzikalus k'if' štėbėtinal pa
klusnus dirigento rankai,

Sudainuota 9 dainos, 
skambėjusios Hūdėsiu ir 
džiaugsmu, nusiminimo ir, 
vilties akordais.

Klausydamas, to harmo
ningo choro, negalėjai. ne
jausti užuojautos gausingai 
Ukrainiečių tautai, turinčiai 
didžia teisę gyvuoti laisvai, 
tačiau lenkų ir rusų žiau
riai prislėgtai . Jei ukrai
niečių išeiviai Amerikoje 
neužmiršta savo sutremptas 
tautos ir drįsta amerikie
čiams atverti savo tautos 
dvasiiiius turtus, tad gali- ■ 
ma drąsiai tvirtinti, jog uk
rainiečiai turėtų susilaukti 
visuotinės simpatijos jų ko
voje dėl laisvės.

; Programa baigta šokikų 
jr. dainininkų bendru pasi
rodymu, kuriuo atvaizduota 
Georgė Washington dvasia; 
Sudainuota Amerikos ir uk
rainiečių himnai.

Visi programoj dalyviai 
buvo pasipuošę ukrainiečių 
tautiniais rūbais. -

Gaila, tikrai gaila, jog ne- 
atsilankė tiek žmonių, kiek 
galėjo atBilankyti. Malonu 
pažymėti, kad n e m ą ž a s 
skaičius, liętjifių buvo atvy
kę. * Dm.

BAIGSlF SEKMADIENIU
MŪKYKŠA

Parapijos didžiulis išva-1 
gavimas artėja, todėl ~ir 
juomi'rūpinimasis didėja; 
Gegužės 10 d. visi trys pa
rapijos kunigai buvo nuvy
kę į Romuvos parkų, kį 
draug au kim. J. Švagi 
ir kųil. J. Skalandžiti 
žiūrėjo viet4.

■ .ą • »* '4 . * ’ * ' . * ’

Klebonas kun. Pr. Vito 
mąuskis su kun. K. lenkiu 
susirūpinę vieta, kurioje' 
bus suvaidinta komedija 
“Gyvoji StoyyIa/?

nutarta minėtu komedijų su 
vaidinti pufko Pa- 
ajįarta ir dėl kiWų mar
gumynų, kurio įvairins pa
rapijas pikniku, M

AUGINS GNYBUS PBIE 
8ROAGNAY M STOTIES

CAMBHDGE, MASS.

*»

.A

Tkr 
rprancišfa, Martyno ir Juli-

Tek So. Boston.3520

A.O.ŠALNA-SHALLNA
LIETUVIS ADVOKATAS

Baigęs du Universitetu 
CORNELL UNIVERSITY su A. B, 
O. WASHINGTON UNIV. su LLB.
“Darbininko” Name 

(antros lubos)’
866 Broadway, South BoMton

R e z 1 d e n c. 1 J rf 
805 Harvnrd M, Cnmbrtdge. Man.

Tel. Unfvėrslty 1463—J.

Sekmadienį ’Ž'iSŪ vai*, po 
pietį j baigsis' Šv. Petre pa- 
rapijps^vaikiUmergaįeių^ek' 
inadieninės pamokos. Po 
geguže^ mėnesio skaitymų, 
kun. K. Urbonavičius pasa
kys pamokslų. ~

Kunigai E. Virmauskis ii* 
K. Jenkus* išdalys paskuti-* 
nio kurso mokiniams, diplo
mas. • X
. I^dlmės baigsis piiląimi- 
iiimu švenčiausio Sakra- 
;mento. • -

MIRĖ AUTOMORILIO 
LIEPSNOSE '

Gegužės 11 d., 1 vai.' rytų 
;Commenwealth Avė., prie 
Evergreen pyko šiiupulin- 
ga nelaimė. Du automobi
liu, prieš viens kitų važiavę, 
smarkiai' susidaužė ir auto
mobilių liepsnose mirtinai 
sudegė du vyru ir viena 
moteriškę* Jų lavonai bu
vo taip apdegę, jog nebuvo, 
galima sužinoti mirusių as
menybės.
Tarp 3-jų. sužeistų, yra dvi 

įšouthbostonietčs merginos: 
į Agnės Collins, 18 metų, 77 
B oi ton St. . ir Josephine 

: Carey, 19 metų,. 106' Wėst 
Third St. .

Pirmutinieji nelaimės 
vietų užtiko broliai .Cassidy^ 
taxi vežėjai. Vienas įs jų 
sužeistuosius nuvežė į Šv. 
Elzbietos ligoninę, o kitas 
pasaukė, gaisrininkus.

Tarp sudegusių yra N.ew- 
ton Center advokatas Fred 
D. Pollard, Jr., 35 metų, su 

s žmona ir tūlas Thomas Mc- 
Caffrey, 19 metų amžiaus, 
iš Roxhurv. Adv Pollard 
važiavo automobilium drau
ge sii savo žmona ir jųjų 
automobilis susitiko su ant
ruoju, kuriuomi iš Marįbo- 
ro kempės grįžo  ̂jąūuuo- 
liai.

KAZ. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

“Darbininko” Name
(antros lubos, Ropm 1)

366 Eroadvvay, So; Boston.
Tol. So. Boston 3357

Bostono Ofisas:
89 State gtreetj Room 63

Tel. Hubbnrd 9306
Gyvenimo: 33 .Rosemont Street, 

Tęl. Talbot 2878 Dorehester, Miiss.

ORJ.LANUŽIUS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Gydo aštrias Ir fcąnlšiąte tlgas vyrųt moterų ir vaiką. Vartoja 
X-Rtiy aparatą,. lEStyrlmul vidurių ir plaučių ligą. Ekzarainuoja . 
ItratiM illapumij. Ir sjlfaudaiits mvo lalioratorljoj. Sutelkia pa t ari-' ' 
mą tetekate kitur gyvenuntiems. 15 metų praktikos.
OFISO VALANDOS: P-PG 7-8:30 vak. Teb 8.- U 2712.
490 X. BROADVAY, ............. _ . . ,

f 
Į

JUOZAS. ŠUNYS
Į— ADVOKATAS

[<L4 Broadway, S. Boston, Maas.

# Tel. So. Boston 0948 j 

■gyvenimo * -
I f TėL* Parkvvay 18G4-W

Tel. S; B. 0441. *

PR.J. KALINAUSKAS
. ADVOKATAS

414vBroadway, So. Boston^
Room 3>

Gyvenimo vieta: 98 Central St,.

Hudson.Mass.
Tel. Hudson 622.

T*t & B. 2805-R.
LIETUVIS

OPfOMETRISTAS
IžegBaminuoju' akis 
priskiriu akinius 
krelvaa- akte Atttte* 
tenu ir aiįlbljjonte- 

koBe (ąkjoeę) akyse . sugrokInu-jvte 
aST tinkamu laiku. 1

J. L. FAS AKARNIS.O.D.
447 Broadwayr, South Boston.

L1 VENY, K. I.
DIBTtFVlSMOTINOS DIENA

Parapijos bažnyčioje bu
vusieji per* sumų turėjo 
gražų reginį Motinos Die
nos proga visi choro nariai 
imcorpore su. vargonininku 
M. Karbausku, Jr. prieša
ky, tvarkingai išsirikiavę, 
žygiavo prie Dievo Stalo 
priimti Komunijų.

Choristų gražus pasiro
dymas susilaukė visų para- 
piečių nuoširdaus atjauti
mo.

Klebonas kun. p. Juškai- 
tis pasakė pamokslų apie 
Motinų, nusakydamas Moti
nos.; vertę gyvenime ir tei- 
kalų jų gerbti.

r Bostoni Elevated kompa- 
nija padave peticijų, kad 
teisių išnuomuoti ’ apie 34,- 
090 gėdų žemės prie Broad- 
;Wajr stoties grybų augini” 

Kadangi niekas nesi
priešina, tai/spėjama,. kad 
bus-teista išriuomuoti.

: MET^VENTS

į

. .0 ttMrę pa- 
ifeįtų - mažytė Birutė- 

■.vt*’*-* •£f* |i./ ~ -J ■■

<jono8 Valiulių dukrelė iŠ 
^Dųrelester,' Mhss.
; Pirmutinį kūdikiui sak
ramentų suteikė kun, Pr» 
Virmauskis.

Kūma buvo AJLvara lapių- 
skaitė, slaugė; : (nųrgė> Šv. 

į Mdrgaretos ligoninėj, Dor-

Šioji panelė baigs slaugių 
mokslų kitų mėnesį :

Kūmas buvo Jonas Šar- 
ka-Shork Bostono « kolegijos 
mokytojas. •. s

J. Šarka jau septyni mė
tai kaip Bostono Kolegijoje 
dėsto fizikų. Pirmiau jis y- 
ra veikęs So. Bostono lietu
vių moksleivių tarpe. Tuo
met jis ėjo mokslus. Dabar 

’ jis yra vedęs. Turi tris 
vaikelius. Gyvena Brighto- 
ne. •.

Į INSURANCE I 
j Apdransk namus, -rakandus f 
B • automobilius pas : * = 
| , J. S. MESLIS Į 
1342 Broadway, So; Bbeton|
i Tėl. S. B. 1798 ar 2613 f

V . •  • -■ ■’ . ' '

! VASAROS SEZONAS I 
.1; ' į

i PAUL’SMENS 1
I S.HOP |
I 456 W. BROADWAY Į 

South Boston, Mass.
I NAUJAUSIOS, GERIAUSIOS = 

VASARINES SKRYBĖLĖS. J 
Labai pigi kaina. • š 

Saviitinkat POVILAS LIKAS I

3

. k KASPAR
Automobilių MaUavotoias

Visus kvąegių . dabartiniu laiku 
nusipentyt. savo katras.

Taipgi ištaisau sulankstytus bo
dies ir sparnu?. \ Darbą atlieku 
gerai ir pataisyti karai Atrodo 
kaip nauji. . .

66 Victoria Street,
W. SOMERVILLE, MASS.

Tel, Somerset 6520-J

mis DIRBI
Po gegužinių pamaldų; 

trečiadienio vakare parapi
jos jaunimas1 turėjo susirin
kimų parapijos išvažiavi
mo, įvyksiančib birželio 12 
d,, Romuvos parke, MonMš 
loję, reikalu: į «

Skaitlingai■" 'jaunimo susi
rašė dalyvauti sporto pro
gramoje. Pasižadėta gauti 
dar daugiau sportininkų. J. 
Kasparas, ii*Šidlauskas 
pasiryžo gauti ’^p remi jr ų 
sporte, pasižymėjusiems. 

. D.. Averka ir S. Grigaha- 
vičius pranešė, kad nųoniuo- 
dami busus. sykiu £. D. S. 
ir parapijos išvažiavimams 
jie nuveža ir parveža už 75 

‘ eėntw A .■
Po to Šodalietčs pasidali

no pareigomis gegužės mė
nesio procesijoje, kuri įvyks 
22 d., 2 vai. po pietų.

Baigusios procesijos rei
kalus, SodaMetės taręsi apie 
vykimų į Norwoodų geg. 15 
d., 5 vai. p. p. vaidinti “Gy
vų Stovylų.” ^Buvo trūkę 
kelionei- vieno automobilio, 
tai gavo nuo fnaųjo biznie- 
rio — Kastanto Šidlausko. - 
r

2 krautuvės. Gera vieta dėl bar
beno’ Du partneriai darė pragįy- 
venimąp per 20 metų. Kita dėl 
šiaučiaus. Ir gi gelta vieta. Savi- 
ninkas-303 E St So. Boston

: lito kreiptis bite l&Miį dieną št* Aiktj, 

o,aš visuomet pasirengęs kiekvienam 
pareikalavimui. UŽ važiavimą | kitus 
miestus jokio atlyginimo nereikalauju.

UETUVIS GRABORIUS

maloniai 'i# iinkkfnbi patarnąuhk. į Ga^J

: ft j; AmMėH
■ . (AKOKBVieiVS)

1648 Intervale St, , 258 West Broadyiuy,
Montelki, Maus. jSu. fcoatoit Mass.

‘ Tek Brocktoh 4110 . ’ . . Tel & Bbstoh 4486

i 7V ą I a n d'o
Nuo 2 iki 4 d., nuq 7 iki 8 vak,

.478 Gallivan.Boulevard.

SOUTH BOSTOK, MAM. į
-i A

Lietuvos* Dukterų draugi
ja gegužės 15 d. minės savo 

i mėtinę šventę. 9 :30 vai. ry- 
Jtų įvyks pamaldos, kuriose 
> visos nares kviečiamos da
lyvauti/ •

Vakare įvyks parengimas^ 
kuriame vaidintojai iŠ Lyti
no suvaidins komedijų <f5 
kartus po I bus L” 

. pertraukų metu dainuos 
J. Antanėlis ir gros lietuvi
škas orkestras. Kalbės kun. 
P. Virmauskis ir tikimės, 
jog ir kun. K. ITrbonavi- 
čiuįbūš.

Lyniečiai pažadėjo dar ir 
juokinga dialogų. Žbdžiū, 
bus daug gražių juokų, dai
nų, muzikos ir tt

Visus kviečiame atsilan- 
I<yti.

■ f ■ Hengiitio Komisiįg,

GERA PROGA
.Parsiduoda 4 šeimynų na

mas. Visas namas užimtas. 
Taipgi kartų grocernė' ir 
buČęrnė, 3 garažiai ’it 3 
krautuvės, ,. Biznis gerai įš- 
dirbtas ir įeigos geros. Są
lygos dabai prie i n aim o. s 
Priežastis pardavimo—mir
tis šeimoje. Kreipkitės ar
ba rašykite 81 Williains St., 
Chelsea,. Mass.

S

GERAI PASIRODĖ
Tų pačių dienų 9 vai. ry

tų mišiose organizuotai da
lyvavo Brightono Šv. Vin- 
cento a Paulo pašelpinės 
draugijos nariai. Daugelis 
narių ėjo prie Komunijos.

Kleb. kun. Jitškaitis savo 
pamoksle apie Šv. Vincentų 
Paulietį turiningai pažymė
jo apie šio didžiojo švento
jo gyvenimų, jo didelę užuo
jautų vargšams ir apie rei- 
-kalingumą jo apaštališko-’ 
sibs dvasios šių laikų gyve
nime.

3 vai. po pietų draugija 
turėjo savo margumynų pa
rengimų, kuriame gavo a- 
pie 20 naujų narių.

r 2 šeimynų- namas po 6 fcamba- 
rius. ■ Visi įtaisymai. .17 metų se
numo. YrA 2 gardžiai ir grąžus 
sodas su daug vaisinių, medžių- 
Atsišaukite .greit. Greitai bus 
parduotas. •

Wood Ave.^ Mattapan,' Mass.

SMUS PRANEŠIMAS 
AUTOMURRlStAMS

Mes ' atidarėm automobilių taisy
mo vietą.’ Taisom visokios rūšies 
automobilius. Taipgi ištaisomu su
lankstytus fenders . ir bodies ir 
apipentinam. Taisom fgnitions ir 
generatorius. Darbus užtikrintas 
ir kainos pigios. Vieta vadinasi;

STEVE’S REPAIR SHOP, 
. ,.WrWWSf. .
' * SOUTH BOSTON, MASS.

Tek f. B. 2861-R
STE VE JANBUIŲNAS, Savų bu
vęs BrOadway. Garage vedėjas.

Skilandžių, Dešrų, T Ašinių 
— tikrai* lietuviškų.

ti Įvairios Šviežios mėsos
Prašom atsilankyt,/

■LfW. 6MPEIMTI0H '
j>h $$ w,.ąiL

SOUTH BOSTON, MASS.

. . FrMeitęi Advokatai

JUOZĄSB. GAILIUS
Ved^visokiai provaa. Daro it- 

tttt tegalint dokumėntni.
M7 i (kampu»rtidway)

South Bo«ton,MM«.
TetefotfMtrSou Moim 2731

Namų|T|dbot!U74

Telefonas’, Talbot t)847

JĮ .L-. ' f l!Tl J. ‘ L .- . JHI - 1 -

I JUOZAS M. DIUS T
| laikrodininkas Į

■- 5 > . * " ’ * *

Į Parduodu įvairiausios rūšie? , 
f auksinius ir sidabrinius daik-

I E * ' < s

|tuš. Taipgi ir pataisau.
Į 366 W, Broądvvay \ 1 : 
j SO. BOSTON, MASS.

RauFsiuip:
(E STREET BBAUTt SHOP) j

Kampas p an a 0th štš. . | 
sd BOSTONJ

• MASS,* į
Tel. • IS. B. 4G-I5-It .L;

Savininkė į
CAROLINE J

ČASPER Į
Duodame į.

Perniaueiit |
Wave-Eiigene |

Tel. So. Boston 082$
LIETUVIS DANTISTAS 

.11M. V, GASPEB 
(KASPARAVIČIUS _ 
Naujoje Vietoje,

525 B. Brpadway, S. Boston.
O/«|o Valkioti ... 

Ntfd & Iki 12 ryte te nu(/ l:86 litf 
, 5- te nuo .6 Iki' 8 va), vkkar*; Ofi- 

gas-dždarytas subatos vakarai*'te 
nedSfdferilais^talpgl

12-tos diena uždarytai.
Taipgi nuįmu ir S-fčiįt

>“ SEGELIŲ" NAUDAI • • i'
. ' ■ ■ / . .i

Brightono gerosios šeimi,- 
hinkes gegužės 8 d. vakare 
surengė skanių vakaiienę, 
.kurios’ pelnų skyrė Wkry- ■ 
žinoto Jėzaus- Seserims Vie
nuolėms ir jų našlaitnamiui.

ALŪMNŲ VAKARAS 7 -
Praėjusį sekmadienį .Va

kare bažnytinėje svetainėje 
parapijos mokyklos alūm- 
nai surengė vakarėlį, kuria
me-. suvaidino juokingų ko
medijų u Nekaltas Ayinė- 
lis?? /•

Vaidintojai pasirodė la
bai gerai, tik gailą/ kad 
žmonių atsilankė mažai

* •_ MIRK v
. Gegužės 9 dienų iškiįmin- 

gai bažnytinėmis apeigomis 
palaidota Rozalija Ražonie- 
nė, Nek Prasidėjimo Pane* 
lės Švč. • draugijos narę. 
Draugijos nares suteikė sa
vo mirusiai nuoširdų pa
skutinį patarnavimų. Td.

Spauda yra viena stipriausių vi
suomenės auklėjimo priemonių: ji 
barsto žmonių tarpe gyvybės ar 
mirtjes sėklas.—Prof. St. dalkaus-

‘-j'.

ODOS ir GALVOS
; ligos. Neišpasakytą niežėjimą te gė* ] 

Hmą -eezema, tettėr, salt rhtutn ir. 
kitas ligas labai greit palengvina 
vartojant mano odoe moetį. Dąug 

Ilgą- greit pagydyta joinia. 
Gėrėte dėl nileė, suskilusių 
rankų, kojų fikhmlulių -te, 

-alkių. . • ,
NENUSTOK VILTIES 

’ Teh'auktePfieMauęe. .
’ PaUriniM Dykai.

Wr«li,32ZŽK’£
Ante*dHhhitl», Ifttvtrife 

dtenltu Ir Mlte<lhmla!ii 10—12 ry
te, 7—8 vakare; 
ntete to—lt tartu v

Tel. So. Boston 2660 J

Lietuvis, Dantistas

A. t, KAPOČIUS
251 W. Ėroądvvay, So. Boston 

! Ofiso vidandos nuo 9 iki 12, nuo 
.1:30—?6 Ur nuo 6:30—9 vakare. 
Seredomis nuo 9—12 rval. dieną. 
Siibatomii nuo 9 ikl*Odyal vakare. 
Nedaliomis , nuo .9 Iki 12 vai., dieną.

(pagal suthrtl). J
• r ‘l - . jij .n

ĮTel. Porter 3789 >’

IJ0HNREPSH1S, M. B.
į (HEPi&YS) -

r Lietuviu Gydytoju .
L Ofiso Valandos: 2—4 te T—$ .1

278 Harvard Street, , ; 
rkamp. Imnan arti Central Sų, 
| Cambridge, Man. •* ■ * ■

S"1 , J... ".?■
Ltetnvte i

DU. S, A. GAIVABISKI
' ■ •’ (GitlNAūSltAS)

414 Br6adw&y, So, Boston 
;■ - ■ ' ■ Tel 8oitoi» im " ''

OfiMi atdara* nuo 10 Iki 12'vaL 
ryte, tete 1 JM f:Šb j&t te 
nud O iki 9 vakar*, svontf 4ten« 

.pagal rakteartena '

PATARNĄVIMAS DIEN4
# ' IR NAKTĮ /.

D. A, ZAIETSKAS 
gNabortusir 

BALSAMUOTOJAB
877.ir 448 Cambrite Street 

Cambridgk !&». /
Telephone Uiiteėralty tfe31*W.

Office Teleohont Unlvereity 1857 
UniversItylOGT

ADAM0Wm&SUN
thuterUker A Aabahner “

• MBTUVIS GRABOIUUS IB x
L BALSAMUOTOJAS
PagralHis atiteku Utel te pUrtek 
Kaina vienoda ttenr. Vteta atdiira < 
YMėn^te'Uktb . • • . ;

883 Uambritae Strut
KAST CAMJgm 

SKYRIUS
10 Intervale SU Mm*.

■ TnL Brpcktett 5168 ci i ■ mr 11^.11 milini i......... .
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NEBARK, N, J,
- 40 V AL. ATLAIDAI
; Gegužės 15 d. Šv. Trėjy- 
/, bes lietuvių bažnyčioj įvyk- 
/ sta 40 valandų atlaidai su 
z' suma. Eer sumą sakys pa- 
į' -. • mokslą kun. J. Vaitiekūnas, 

tremtinis iš Lietuvos, kuris 
tik ką atvyko į Ameriką.

p Visi kaimynai kunigai pa- 
kviesti su dvasine pagelba 

i - minėtiems atlaidams, Kiek-
p. Vienas parapijonas ir kai-
' • mynai turi gerą progą nau- 
, _ AotisDicvo malonėmis, kų- 
i * rios yra teikiamos laike 40 

valandų atlaidų Šioje baž- 
r‘ nyčiojė. • Velykinės Išpa

žinties laikas jau baigiasi, 
r" tąd naudokitės Dievo malo- 

•. nėmis ir nė vienas parapi
jonas ar parapijonka nepa
sitikit be. Išpažinties. Kvie- 

> čiji ir raginu visus apsirū-
; pinti visais dvasiniais, rei

kalais, kas privaloma kiek- 
' . vienam katalikui žmogui.
• - Klebonas kunigas ■
f. . ‘ I. Kelmelis. :

RUCHESTER, N. Y.
: Prasidedant gražiam

brangiam Marijos mėne-
: *siuį^Rochester’io Sodalie-

• fes sutiko tą mėnesį labai 
iškilmingai. Mėnesio pir
mą dieną jos Šventė savd 

£ metinę šventę, turėdamos

ir

'v j

M ' -v. i

Valdžios pakviesti darbininkai nori atnaujinti Georgė Washinpftoii gimtines apylinkę, kurioje Jju- 
yo likerio dirbtuvė. ' ' •<’ ______> .. // .T n——

gražią procesiją bažnyčioje, 
kur buvo priimtos taįpgi ir 
naujos nares. Per " sumą, 
kurią atnašavo . kleb o n a s 
kun. j. Bakšys, visos Soda- 
lietės ėjo prie šv. Komuni
jos. Buvo, labai gražus re
ginys, matyti tokį didį bū
rį mergaičių pasipuošusių 

i baltais rūbais, einant prie 
Dievo Stalo. Vakare So- 
daliečių surengta labai gar
di vakariene, kurioje 'daly
vavo daug svečią, tarp jų ir 
garbes svetys kun. Skripka 
iš Binghamton,N,Y. Po va
kar. buvo trumpa progra
ma, kurią buvo prirengęs 
vietos vargonininkas p,‘ K. 
Bazyš. . Programos, užbai
gime pastakė gražią kalbą 
kun. Skripka.

Vėliau tęsėsi šokiai, grie-

Oficiale Ekskursija į Eucharistinį 
“ Kongresą ir Lietuvą ’ ‘

žiant brolių Eišmontų orke
strui? * ; r

Katalikai pradėjo mėnesį 
labai gražiai ir. iškilmingai, 
bet suklaidintoji lietuviu 
dalis pradėjo tą brangu Ma
rijos. mėnesį, demonstruo
dami po raudona vėliava ir 
darydami gėdą lietuviams. 
Nesigėdino net ir. anglų 
spaudoje pasigirti, kad. Ge
dimino draugija ir kitos 
kokios grupelės demons; 
truos gatvėmis. Jau jeigu 
traukiate į Maskvą, tai kam 
dar ir kunigaikščio vardu ir 
tą draugiją laikyti; jeigu 
jau raudoną vėliava yra 
jums brangesnė, tai kam 
dar niekinti , to Gedimino 
vardą ir erzinti / lietuvius, 
kurie jį gerbia kaipo lietu
vį j kuris kariavo su tais, 
kuriuos jus šiandien gerbia
te? \ .** :<■' •

' Praėjusio. Kunigų Vienybės .Seimo tarimais vado
vaudamas, šiuomi Skelbiu lietuvių katalikų visuomenei, 
B d ekskursija į Eucharistinį Koiigfesą ir sykiu į Lie

pą įvyksta birželio 9 d. iš New Yorko laivu “Satur? 
nia.” Grįžta perj Klaipėdą Skandinavų Amerikos Lini-

■ ja. Gerbiamiems Klebonams pasiųsta mformacijų eir- 
L okuliarai. Ekskursijos reikahCpatarnaus vietos lietuvis 

agentas arba Scandinavian American Line,
• Kun. Norbertas Pakalnis, .

’ - Kunigų Vienybės Pirmininkas,

MOTINOS DIENA
Gegužės 8 d. Sodalietės 

su savo močiutėmis per pir
mas svl mišias .ėjo prie Die
vo Stalo, pagerbdamas savo 
močiutes, o klebenąs pasakė, 
tinkamą pamoktą, apie ne
tiktai žemišką motiną, bet 
ir Dievišką Motiną ir liepė 
visiems gerbti abi .motinas. 
Vakare Sodalietės surengė 
pagerbimo vakarėlį močiu
tėms. Labai gražūs yra tų 
SodaUečių darbai. . .

50 asmenų. Gražiai stalus 
papuošė ir skanių valgių 
prigamino malonios šeimi- 
nhikes^ p. Andriušiiiniene, 
J. Misevičienė, AI. Kivytie- 
nė, A. Laukaitienė. ■

Prie vaišių buvo ir pro - 
gramėlė, kurią vedė p. \An- 
driušnmienė. Draugijos na
rės išreiškė daug gražių lin
kėjimų savo pirmininkei, 
-kuriai taipgi įteikė gyvų ge
lių ir 100 kavalkų “Chaina 
sėt:” puildųklėkščių,, puo
dukų, J2 sidabrinių Šaukš
tų. šaukštelių, šakučių ir 
peilių. Ir gražūs linkėji
mai ir puikios dovanos —- 
darė labai mąlonauš, jaudi
nančio įspūdžio. . >

Už visa tai: visa Stanniū- 
mi-šeima y^a. labai dėkinga 
Šy. .RažąiĮčiaUs' 'draugijos 
narėms, kūriėĮ parodė tiek 
daug, širdies..!. Puotos ren
gėjoms ir visoins,. kurios 
dalyyavo ^bėi prisidėjo į)rie 
dovanų —. tOhiame širdin
giausią ačiųf” T

• • ; Duktė Ona.
. t,

■ '■ - - L...

L. D. KOMITETO
POSĖDIS

HARRISON-KEARNV, NJ
VYČIŲ VAKARIENE

■ įgūžės 1 d? L, Vyčių 90 
: kųŠpį surengė . vakarienę, 
kurioje paminėjo organiza
cijos 20 metų ir kuopos 15 
mėtų, sukaktuves ir pagerbė 
savo sportininkes ir sporti- 
ninkus, ' •. / - ■ .

Prieš vakarienę prade- 
siaut, mišrus kvartetas, var
gonininko- J, Jankaus veda; 
mas, sudainavo, 'Maldą , su- 
kalbėjp klebonas kun, L. 
Vaicekauskas. x .
. Vakarienės metu buvo 
gražių dainų, kuriąs sudai
navo solistai J. Beškauškas 
ir O. Ašakūnaitė ir vyčių 
vyrų choras.. Vad o v a v o 
varg. J. Jankus.

Vytės GreverČiųtės pašo
ko baletą ,kas labai-visiems 
patiko. '■ ,f.

Kalbas pasakė vice-kon- 
sulas -P. Daudžvardis, kun. 
<L. Vaicekauskas, Centro 
dvasios vadas kun. J? Alek- 
siūnas, kun. Ig. Kelmelis/ 

N. Y. ir N, J. . apskrities 
pirm. K. Paulauskas, K. 
MaČiuįaitis ir kiti.

Sportininkams įteiktos do
vanos, o kuopos “oldtime- 
riams,” kurie išlaikė kuopą 
per 15 metų, mprginos. pri
segė po gražią rožę. . * .

Svetainė ir stalai buvo iš
puošta. Vakarine ' paga
minta labai skaniai. ŽOr 
džiu, viskas padaryta pagal 
gerą skonį. < . 4
. ^Iškilmės baigėsi malda ir 
Lietuvos, himnų. •’ 

, Tegu Vyčių organizacija 
Susilaukia kito 20 mėtų ju- 
bilėjaus, o 90 kuopa kitų 
15 metui. , . .

4 . Jonas St.

Teleptone: STAGG 2—0706 VAL A N DOS s
no ni Ame v vciininę r 0-1211 ryto, 2-s vak. Un« DLAUAO Al IMlUlUO įtarus

D A.N,TiSTAS 499 8TB®ra 
> A.—-RAF (kampai ttoldn Avė.) •

Namu (felėfcmMt M&ian 2-4278 B M G O K 1.1 N. Y*
- - ■ -r- ............................ .

rf-

S^[VSTl)V£,
PjRlNTINrG^J^OKS --'CHURCH SUPPLIES 

423 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.w • ■
Telephone, STagg 2^-2133

VIENINTĖLĖ APYLINKĖJE LIETUVIU KATALIKŲ

SPAUSTUVE IR KRAUTUVE

X-

les, Lietuviškai-angliškus ir 
angliškai- lietuviškus žody
nus; įvairaus didumo, pui
kiais ir paprastais apdarais 
maldaknygės, kantiškas ir 
pamaldų vadovėlius; ražam 
čius, .Škaplierius; medalikę- 
lius, kryžius, stovylas, šven
tųjų atvaizdus ir kitokius 
dalykėlius. '

Atspausdina plakatus; tikie-
• tųs, mokesnių knygeles, kon-

stitueijas, įvairias blankas,

J
/ vizitines korteles (business 
į /cards), laiškams antgalvius, 

: vokus ir visokius kitus spau
dos darbus atlieka ger ai, 
greitai ir nebrangiai..
^Parduoda įvą&aus turinio
naudingas knygas ir knyge-

“DARBINĖNKO” AGENTŪRA '

Vytauto” spaustuve priima “Darbininkui” skelbimus, 
prenumeratas ir parduoda atsidrus “Darbininko” num.

Atidarą nuo 9 vai. ryto iki 7:30 vaį vakaro. 4

-. Trečiadienio ir šeštadienio vakarais spaustuvėje esti ma- 
F, -nągęris J. P. MAČIULIS, šiais vakarais galima, at- 
l likti namų pirkimo bei pardavimo Veikalus i? notarihius 
r • liūdymus?
h Minėtais reikalais kreipkitės virš pažymėtu antrašu.

MISIJOS
Gegužės 9 d. prasideda 

misijos, kurioms vadovaus 
Dominikonas Tėvas Bailiu
kas. Pirmus tris vakarus 
moterims,<o paskutinius 3— 
vyrams. Sekmadieny j e ge
gužės 15 d;, Sekminėse mū
sų bažnyčioje prasideda 40 
vai. atlaidai; Klebonas pra-
šn skaitlingai 
pasinaudoti ;

dalyvauti ir 
3ievo malonė-

mis". AtlaidUi baigsis: »ąnt^
radieiiį, gegužės 17 d. su iš-
kilminga proeesija ^vakare.
Laike atlaidi; 
daug svetimu

i bus- labai
l kuingii ii'Ad-

siems bus pi
“ ? $ --.I,

•oga atlikti-
pažintį.

P AlI6KA* .
Šv; Ražamiiaus draugijos

geraširdės narėš, savo 3rau-
orios nirrnin inkps O Stnv-
niunienės p< 
18 d. surengė 
rę,” kurioj

agerbimūi, bal. 
“Sūrprise pa
dalyvavo apie

KONCERTAS
Parapijos choras gegužės 

21 ir 22 d. d. rengia koncer
tą. Bus suvaidinta operetė 
“Adomas ir .Ieva’* piliečių 
klubo salėje, 124 Schuyler 
Avė., Kearney, N. J. Pra
džia 7 :80 vai. vakare.

Lietuvių Dienai . rengti 
komiteto posėdis įvyks aek- 
madienį, gegužės 15 d.* 3 v. 
po pietų, “Vytauto”. Spau
stuvės raštinėj.

Liepos ketvirta jau arti. 
Numatytai programai gerai 
pasiruošti yra nemaža dar
bo. Komiteto nariams -bei 
komisijoms jau metas- pra
dėti darbą’pilnų tempu. Bū? 
tų gera;.'kad šiame, posėdy 
.dalyvautų visi komiteto ną? 
rial ir apylinkės Veikėjai/ 
mes šiame posėdy teikės iiiD 
statyti konkrečiai .pramogų 
planą, Lietuvių ‘ Dienos 
programai sumanymai, pa
siūlymai, patarimai — yra 
pageidaujami. Kurienega- 
lėsite dalyvauti posėdyje*— 
savo raportus arba .patari
mus ^malpnekite.* vprhiųsti: 
■raštu/pa'žymėtu antrašu.: 
f ;/.-* r -

Veltui rttįinies rrikaUb, už ka
riuos tau te^8ino dienoje nereikėi| Auxi|iary susirinkimu^ jvykrian- 
atsakyti, už ką nebūsi nei baudžia čiani Portlande rugsėjo mėnesio 
mos, nei giriamas. “ Darbo vertoj* 12-^-iū d. d.

Mrs, Pat AU,en ii Portland, Ore., 
kuri vadovaus American Legion

Vaidins *Aė Ašakoniūtė, 
M. Stanionis h* k/tEpasižy- 
mėję vaidintojai.

. Visai programai vadovau
ja muz.’ J. Jangus. Choris
tai stropiai rengiasi,/ todėl 
risi aisilapkykim.

OPERETE
Moterį/Sąjungos 29 -kuo

pa 3 gegužės mėn. 29 <L Ap
reiškimo parapijos salėje 
turės savo, parengimą.' Bus 
suvaidinta operetė “Ado
mas ir Ieva*? ir bus koncer
tas. , Koncertinę dalį išpil
dys Hdrrison, ,N/J. choris 
tai, muziko J, jąnkaus va
dovaujami. ‘ >* S. S.,

ELIZABETHPORT, N. J.
* <

Gegužės 15 dą sekmadie
nyje, 7 v. raki, lietuvių pa
rapijos svetainėje p. jf. By
rąs. operos lietuvių trupe 
suvaidins 4 dalis is operos 
(‘ Raust ’as lietų v i S k a i. 
Taip pat dalyvaus ir choro 
ansamblis. Kadangk mūsų, 
kolonijoje- pirnįufhiis1 šibš 
rūšies vaidinimas, < patarti
na kūoskaitlingiauapsįląht 
kyti. ’/ •. ~ x ' Ž.

LIET.OEM. RENGIASI 
PRIE RUDENS VEIKIMO

įięt. Demokratų Klubas 
rengiasi prie- rudeninių vei-' 
kimų. Veikimai labai pla
tūs: parengimai, i baliai ir 
politikos srity. Svarbiau
sia veikimas nukreipta po
litikos .srity, nes rudenį, 
kaip jau* visi" žinom, bus 
riĄkimai Šalies vado" — pre
zidento. •' . ■
Kdd lietuvius piliečius ge

riau sutrauktų krūvon, juos 
suorganizuoti,. lietuviai su
organizavo Dem o k r a t ų 
principais klubą ir jį inkor
poravo. Šis klubas yra pri
pažintas netik New Yorko 
valstijos, bet ir teisėtas vie
tos politikierių tarpe. Tai
gi lietuviams ; reikėtų susi
domėti ir tuo jaus prie to 
klubo, prisidėti ir organi
zuotai veikti* Kurie neturi 
pilietiškų . popierių, Klubo 
Valdyba noriai tokiems pa
tašiaus. Kiekvieną trečia
dienį vakarais Klubo Val
dybos ■ narius galit rasti 
Klubo raštinėje, 80 ITnion 
Avė., Brooklyn, N. Y, .

' Sekantis Klubo susirinki- 
baa bus gegužes 11 d., 8 vai. 
vakare, 80 Union Avenue, 
Brooklyn, N. Y. Ateikit ir 
prisirašyktt.

patiesi Atsimainymo bažny* 
čiose. ~jr \ ...

Seniausias pavapi jonas,

! Vyrąs įsteigė valstybę, 
moteris namus. Bet dabar 
valstybės uždaviniai taip 
sunktis, kad moteris turi 
gelbėti vyrui valstybės rei* 
kalbose. ,

T^Iepbont; 8TAGG 2—0108

DR, A. PETRIKĄ
(nntoiE)^ * 

Lnmmš DBnmsriur
S2i S. 4th 8į., Brooklyn, N. Y.

ĮHatnoiM '
. Ga«o Ane<tetUc«

NUO f 4A?te 9?va!.* Takam.
■Patiktaai«il«li. ir Kventadlealala

• Ūk •naitarus.

Tel. Greenpolnt 9—2320

JOSEPHOARSZVA
G R ABORTUS 

—IR—
BALSAMUOTOJAS 
231 REDFORDAVENUE 

BROOKLYN, N. Y.

T KLAS0IAUS

ICLINTONPARKAS
į. > Piknikams, baliams, koncertams, 
| Ipklams lt. y1«0kl«ns pasilinksmini* 
| ja*m^ Brook^
| tyhlMjilflpethe; Jau laikus ngsist* 
Ikytl salę žiemos sezonui. . 
Ikamp. Maspeth irBetta Avė.

’i JONAS KtASčIUS, Sav, 
į Maspeth, N. Y. į

Tel; Newto.wn 9—4464 .

ANT.J.VALANTIEJUS
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Apdrnuda Visose šakose 

’’ 4 . Notary Viihliė * .
5441 *r- 72-nd Street, 

Arti Grnnd St/ 
MASPETH. L. I„ N. Y.

TeL Stagg 2—6048 Notary Publie

M;.?. RAILAS INC.
; ^i.ĘLr.A US.K A8

■ GrabOriua ir BalSamttotojas

650 Grand St.į Brooklyn, N.Y.

, BUtt 2^-0788 Notary PuNlc

JOSEPH LEVANDA
. (Levandatukat) t 
GRABQRIUB

•1OT Union Avė., Brooklyn, N.Y.

v&fcn

, Teteph.onfr' SttiRg 2-4400
• NOTARY PUBLIC

RIEKS. RADZEVIČIUS
GĖABOBIUS 

' 403 Metropolitan Avė. 
ų BROOKLYN, N. Y?

Trie&R Apreiškimo parapijos
\ Bažnyčią 

Pammtteu Automobilius Vea* 
tuvėms, Krikštynoms ir viso- 

. kiėiąs pokyliams

ŽOLES PLAUKAMS
Nuo tų Molių plaukti! neiną ir neslinka Augu Jie aiimrklal ir tankua 
huną. HtebuklIURos Žolgs, be jokių vnlstųt, —, kaina ^1.25. , .

JOHN ZRADA, 1722 Wešt 18th Place, Ohicago, III
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